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M. Vallo: Pomoc vlády nie je rekon-
štrukcia jednej miestnosti a chodby.

Mesto žiadosť 
stále nemá
BRATISLAVA
Prvú etapu prestavby mi-
moúrovňovej križovatky 
Prievoz súvisiacu s výstav-
bou bratislavského obchva-
tu chceli spustiť v októbri. 
Nestalo sa tak. Minister do-
pravy Árpád Érsek nedáv-
no vyjadril presvedčenie, že 
nové vedenie hlavného mes-
ta bude v rámci projektu 
reagovať svižnejšie. 
„Išli voľby, tak sa, samozrej-
me, korešpondencia na úradoch 
otvárala pomalšie. Ale ne-
chcem hovoriť o minulosti, ale 
o budúcnosti,“  uviedol s tým, 
že už má za sebou prvé stretnu-
tie s novozvoleným primátorom 
Bratislavy Matúšom Vallom.
Aká je teda aktuálna situácia? 
„Hlavnému mestu SR Bra-
tislave nebola do dnešného 
dňa v súvislosti s výstavbou 
obchvatu stavebným konzor-
ciom D4R7 predložená žiadosť 
o uzávierku. Konzorcium za-
slalo zatiaľ len dopravno- ka-
pacitné posúdenie obchádzko-
vých trás a to dňa 11.10.2018. 
Po posúdení odbornými útvar-
mi magistrátu si hlavné mesto 
listom zo dňa 26.10.2018 vyži-
adalo od konzorcia doplnenie 
náležitostí DKP, ktoré do dneš-
ného dňa (15.11. pozn.red.) ne-
poslali,“ reagovala hovorkyňa 
magistrátu Zuzana Onufer. 
Otázka, kedy sa treba pripraviť 
na uzavretie zjazdov z Prístav-
ného mosta, tak zostáva zatiaľ 
nezodpovedaná. (tasr, in)
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Bratislavčania rozhodli 
jednoznačne. Za nového 
primátora si zvolili mladé-
ho ambiciózneho architek-
ta Matúša Valla. Žiadny 
komunálny politik a ani 
profesionálny manažér ne-
dokázali tak presvedčiť 
obyvateľov hlavného mes-
ta ako práve Matúš Vallo. 
Niektorí ho volili kvôli 
sympatiám, iní kvôli jeho 
programu, že chce konečne 
zmeniť naše mesto k lepšie-
mu. Bratislavské noviny sa 
zhovárali s novým primáto-
rom Matúšom Vallom.  

Úprimne. Čakali ste, že vy-
hráte alebo vás to prekva-
pilo?
Sníval som o tom, že sa to 
podarí. Poviem vám prav-

du, že veľmi sme sa na tom 
aj namakali. Všade, kde som 
chodil a absolvoval neskutoč-
né množstvo stretnutí s Bra-
tislavčanmi, som cítil, že ich 
záujem o náš program rastie. 
Rovnako som sa úprimne te-
šil, že rástol záujem aj o Bra-
tislavu. Skutočne sme mali 
z toho dobrý pocit. V posled-
ných dvoch prieskumoch sme 
boli prví. Tak sme dúfali, že 
všetko dobre dopadne.
Ako ste oslávili víťazstvo?
Po volebnej noci som spal 
dve hodiny. Už v nedeľu 
o ôsmej ráno som mal prvé 
stretnutie s naším tímom a do 
tretej som absolvoval rozho-
vory. Nakoniec som doma 
odpadol. Kolotoč pokračuje 
aj dnes (pondelok pozn.red), 
keď mám dohodnuté ďalšie 

rozhovory. Ešte som si ne-
stihol otvoriť ani maily.
Ako reagovali vaši konku-
renti? Zablahoželali vám?
Ukážkou toho, že moji pro-
tikandidáti majú štýl, je, že 
v noci po tretej, keď to bolo 
viac-menej jasné, mi všetci 
traja zavolali a zablahože-
lali k víťazstvu. Bolo to pre 
mňa pekné gesto, aby sme 
zabudli na ostré momenty 
v predvolebných debatách. 
A priznajme sa, že tých ne-
bolo málo.
Ponúkli sa vám na spolu-
prácu?
Ivo Nesrovnal mi férovo po-
vedal, že mi od začiatku po-
môže s čímkoľvek, čo budem 
potrebovať, aby som sa vedel 
rozbehnúť.
 Pokračovanie na str. 10

www.kupaaut.sk

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

sobota: 9:00 - 13:00

POVOLEBNÝ 
ŠPECIÁL 
Rozhovory s novými starostami

Veľké 
očakávania
Víťazmi komunálnych vo-
lieb v Bratislave sú nezá-
vislí a aktivisti. Prečítajte 
si niekoľko zaujímavostí 
z mestských častí. 

Začínajú vianočné 
trhy
Ktoré poskytujú najväčší 
komfort?

Pošlite svoje 
rastliny do oázy
V Starej tržnici budujú 
skleník s knižnicou. Po-
môcť môžete aj vy.

Z plastového 
odpadu misky
Patrik Bartas rozbieha 
v Novom Meste prvú ko-
munitnú recyklačnú dielňu.



23/2018 23/20182 3

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35712058 © 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
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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)

BRATISLAVA
Štyridsať percent bolo 
Bratislavčanov, ktorí sa 
rozhodli ísť voliť. Je to 
menšia účasť v porovnaní 
s celoslovenským priemerom  
(48,67 %), ale väčšia v Bra-
tislave v rámci komunál-
nych volieb od roku 2002 
nebola. (Pred štyrmi rokmi 
33,79 %.) K volebným ur-
nám prišlo o takmer 30-tisíc 
ľudí viac ako v roku 2014. 
Keby bol tento počet ešte 
vyšší, zrejme by sme stáli 
v dlhých radoch, mnohé vo-
lebné miestnosti totiž neboli 
na vyššie počty voličov di-
menzované a na odvolenie 
sa čakalo už teraz. Voliaci 
Bratislavčania sa však vzác-
ne zhodli a volili zjavne na-
jmä tí, ktorí vedia, čo chcú. 
Nie parlamentné strany a ani 
klasických politikov, ale ne-
závislých, mladších a ľudí 
aktívnych v občianskych 
združeniach. Teda tých, 
o ktorých si myslia, že to, čo 
robili doteraz ako dobrovoľ-
níci a zadarmo, budú teraz 
robiť pre blaho mesta a mest-
ských častí ako ich oficiálni 
zástupcovia.    

Čo sa oproti predchádzajú-
cim štyrom voľbám nezmeni-
lo, bola už tradične najnižšia 
účasť voličov vo Vrakuni 
(36,20 %) a Petržalke (34,59 
%) a už tradične najvyššia 
v Čunove (72,86 %) a Jarov-
ciach (62,56 %).
Vo Vrakuni však prišlo voliť 
podstatne viac voličov ako 
pred štyrmi rokmi (o 10 %) 
a staronový starosta Martin 
Kuruc (volilo ho 94,19 % 
voličov - 5779 hlasov) ) sa 
môže pochváliť, že mal spo-
lu so starostom Dúbravky 
Martinom Zaťovičom jedno-
značne najvýraznejšiu pod-
poru svojich obyvateľov. Ten 
s 90,79 percentami získal naj-
viac hlasov zo všetkých sta-
rostov na Slovensku - 11 007! 
Z 25 dúbravských poslancov 
dostalo najviac hlasov 23 
poslancov z tímu starostu 
Martina Zaťoviča s podporou 
opozičných parlamentných 
strán.
Dalo by sa povedať, že naj-
úspešnejšou mestskou časťou 
v týchto voľbách je Karlova 
Ves. Starostka Dana Čaho-
jová vyhrala vo všetkých 30 
karloveských okrskoch. Kým 

pred štyrmi rokmi jej odo-
vzdalo hlas 4847 Karlovešťa-
nov, v týchto voľbách 8579. 
Okrem toho sa jej niekdajší 
prednostovia na miestnom 
úrade Ján Hrčka a Michal 
Drotován stali novými sta-
rostami v Petržalke a v Rači. 
Navyše, v mestskom parla-
mente uspel ako poslanec aj 
zástupca starostky Branislav 
Záhradník. Zaujímavé je 
v Karlovke aj zoskupenie za-
stupiteľstva – v drvivej väčši-
ne sú to nezávislí. 
Michal Drotován to v Rači 
pred štyrmi rokmi vo voľbách 
nedal, teraz sa mu to podarilo 
a do miestneho zastupiteľstva 
sa dostal aj nezávislý Robert 
Hammer, ktorý má v račian-
skych vinohradoch obľúbenú 
farmu so zvieratami a kozím 
mliekom. 
V Starom Meste stačilo pred 
štyrmi rokmi na víťazstvo 
4056 hlasov. Zhruba rovnako 
získal dosluhujúci starosta 
Radoslav Števčík aj v týchto 
voľbách. Už to ale nestačilo. 
Víťazku Zuzanu Aufrichto-
vú volilo 6104 ľudí. Účasť 
v Starom Meste bola totiž 
až 43,35 percenta, čo je o  

Zostaňme 
aj realisti
V  Bratislave  panuje  niečo 
ako  nadšenie  a  nádej.  Ví-
ťazmi  komunálnych  volieb 
v  hlavnom  meste  sú  nezá-
vislí  a  aktivisti. Hovorí  sa, 
že  hlavné  mesto  spoločne 
s  Nitrou  nasledovali  trend 
Trnavy  a  táraji  boli  z  ko-
munálnej  politiky  vytesne-
ní. Opakuje  sa dnes všade, 
že  základom  je  spolupráca 
a každý má odrazu svoj tím. 
Matúš  Vallo,  jeho  kampaň 
a  jeho  13  poslanci  v mest-
skom  zastupiteľstve  sú 
zjavne inšpiratívni.
Na mieste by však mal byť 
aj realizmus. Ani títo no-
vozvolení zástupcovia nie 
sú kúzelníci, nech to myslia 
akokoľvek dobre. Je dobré si 
uvedomiť, že aj najušľachti-
lejšia myšlienka trvá samo-
správe veľmi dlho, pretože 
jej predchádza zložité proce-
sovanie. Dať peniaze na pro-
jekt občianskemu združeniu 
je mnohokrát oveľa jedno-
duchšie. Navyše, Bratislava 
má pred sebou ťažké skúš-
ky - prvou bude už onedlho 
obmedzená doprava v súvis-
losti s bratislavským obchva-
tom. Dúfajme, že Vallovi 
voliči sú aj realistami, nielen 
idealistami, a ich favorit ich 
nesklame. Príbeh znovuzvo-
lenia hipsterského primátora 
Trnavy vyvoláva nádej. Hoci 
Bratislava nie je Trnava. 
  Ingrid Jarunková

40 percent Bratislavčanov má veľké očakávania

7 percent viac ako pred štyr-
mi rokmi (36,28), teda navý-
šenie asi o tritisíc voličov. 
Víťazmi týchto volieb sú ne-
závislí a aktivisti. Výnimka, 
ktorá potvrdzuje pravidlo, 
sa udiala v Novom Meste, 
kde aktivista Matúš Čupka 
neuspel proti staronovému 
a zjavne obľúbenému sta-
rostovi Rudolfovi Kusému. 
Ten predchádzajúce voľby 
vyhral bezkonkurenčne, teraz 
získal takmer 60-percentnú 
podporu. Matúš Čupka však 
získal takmer šesťtisíc hlasov, 
sedem z desiatich ľudí z jeho 
tímu sa dostalo do miestneho 
zastupiteľstva a on sa na roz-
diel od klasických politikov 
ani zďaleka nechystá skon-
čiť, práve naopak. Avizoval, 
že vo svojej aktivite pre Nové 
Mesto plánuje pokračovať.
A práve tu je vidno rozdiel 
medzi klasickými politikmi 
a dobrovoľnými aktivistami 
z občianskych združení. Aj 
keď nevyhrajú, plánujú byť 
ďalej prospešní a bojovať za 
verejný záujem. To isté bude 
zrejme platiť aj pre záchran-
kyňu stromov, poslankyňu 
Katarínu Šimončičovú, kto-
rá sa, bohužiaľ, za Ružinov 
do mestského zastupiteľstva 
nedostala. (v miestnom za-
stupiteľstve bude aj naďalej.) 
Podstatný dôvod bol asi ten, 
že nemá facebookový profil. 
Tieto voľby sa totiž rozho-
dovali najmä na sociálnych 
sieťach. (in)
 Foto: tasr

Zopár čísel 
z volieb
 Zapísaných voličov - 

402 062
 Obálky si prevzalo - 

163 558
 Prevalcovali to nezávislí –  

Medzi starostami tvoria  
58 percent, medzi poslan-
cami 40 percent. 

 Matúša Valla za primátora 
volilo - 58 578 (36,54 %). 
Je to o 8,5 tisíca hlasov 
viac, ako získal primátor Ivo 
Nesrovnal pred 4 rokmi. 

 Máme 5 žien starostiek  
a 12 mužov starostov.

 Nových starostov je 10 
zo 17-tich. Tí, čo zotrvali, 
sa tešili výraznej podpore 
obyvateľov.

BRATISLAVA
Vianočné trhy už začali na 
Hviezdoslavovom námestí 
a pred Euroveou, 23. no-
vembra sa rozsvietením 
vianočného stromčeka 
otvoria aj na Hlavnom 
námestí, Františkánskom 
a Primaciálnom námestí 
a nádvorí Starej radnice, 
ktoré organizuje magis-
trát. Potrvajú do 22. de-
cembra.
Trhy na Hviezdoslavovom 
námestí organizuje mestská 
časť Staré Mesto. Počas tr-
hov je pripravený program, 
v rámci ktorého príde tak ako 
každý rok 6. decembra Miku-
láš. Piatky, soboty a nedele 
budú od 17.00 h patriť kon-
certom.  K dispozícii bude 
tradične široká ponuka gastro 
stánkov a stánkov s rôzny-
mi suvenírmi a vianočným 
tovarom. Súčasťou trhov 

bude opäť aj klzisko. Výho-
dou týchto trhov je, že ľudia 
konzumujú kultúrnejšie, je 
tu viac životného priesto-
ru a sú príťažlivé aj pre deti 
– majú detskú zónu s tvo-
rivými dielňami či drevený 
betlehem. V predchádzaj-
úcich rokoch ste tu našli aj 
živé zvieratká. Mnoho ľudí, 

ktorým nevyhovuje úroveň 
mobilných toaliet ani blízke 
verejné wc, bohužiaľ „ob-
sadzujú“ neďaleký fast food 
a kaviarne.
Rovnako sa už rozbehli trhy 
aj na námestí pred Eurove-
ou. „Nájomníci zostávajú 
rovnakí ako minulý rok. 
V exteriéri budeme mať šesť 

gastro stánkov a šesť negas-
tro stánkov v interiéri pri 
stromčeku,“ informovala nás 
Oľga Hammer, PR manažér-
ka Eurovey. „Počas trvania 
našich vianočných trhov, 
bude pravidelne prebiehať aj 
program a od 15. decembra 
bude na námestí pre verej-
nosť zdarma opäť aj klzisko 
s rozlohou 800 m2, kde vám 
požičajú zdarma aj korčule 
a pre deti aj helmy.“
Návštevníci si trhy pred Eu-
roveou pochvaľujú, väčší 
komfort tu majú rodiny s deť-
mi aj starší ľudia. Výhodou 
sú najmä čisté a bezplatné 
toalety vo vnútri centra, jed-
noduché parkovanie a ľudia 
oceňujú aj bezpečnosť pod 
dohľadom kamier a SBS.
Na Hlavnom, Františkán-
skom námestí a Primaciál-
nom námestí a na nádvorí 
Starej radnice bude od 23. 

novembra ponuka v rámci 
vianočných trhov najväčšia. 
Na Hlavnom námestí bude až 
72 stánkov – 35 s vianočnými 
darčekmi, 16 s lahôdkami na 
domov a 21 stánkov s jedlom 
a nápojmi. Ako po iné roky 
tu nájdete stánok so špeci-
álnym sortimentom, ktorý 
ponúkne jedlá zo zdravých 
surovín, vrátane vegánskych. 
Na Františkánskom námestí 
je z 28 stánkov vyhradených 
13 pre charitu. 
Najväčšia ponuka a príťažli-
vosť centra mesta spôsobu-
je, že s blížiacimi Vianoca-
mi stúpa počet dní, kedy sa 
v uličkách medzi stánkami 
tvorí doslova zápcha a nájsť 
miesto, kde zložíte svoje jed-
lo, býva náročné. Výhodou 
sú čisté toalety magistrátu na 
Uršulínskej, treba tam však 
tiež rátať s návalom ľudí. (in)
 Foto: Eurovea

Ktoré vianočné trhy poskytujú najväčší komfort?
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Na Lazaretskej kraľuje Bratislavská Kozlovna

Pharmaton® Geriavit 1

100 kapsúl

HISTAMÍNOVÁ 
INTOLERANCIA
DAOSIN®
60 kapsúl, výživový doplnok

MOBIVENAL® micro
100 + 20 (120) tabliet, výživový doplnok
K nákupu získate aj MOBIVENAL® simple 30 tabliet za 1 cent.

ENZÝMY
enerex
SERRAPEPTASE 120,000 SU
120 + 30 (150) kapsúl,
výživový doplnok

CURAPROX
zubná kefka, 3 ks v balení
1560, 3960, 5460

Imunoglukan® P4H
250 ml – 60 kapsúl, výživový doplnok
K nákupu Imunoglukan 60 cps získate Imunoglukan 10 cps ako darček.

Ocuvite® LUTEIN forte
60 tabliet, výživový doplnok
K nákupu získate aj Panthenol Spray Jojoba 138 ml za 1 cent
na suchú pokožku.
V akcii aj Ocuvite® Complete 60 cps za 14,64 € (pôvodne 19,07 €).

BOLESŤ
Milgamma® N 1

100 kapsúl
Liek na liečbu zápalových a bolestivých ochorení
nervov - diabetická neuropatia, syndróm rameno-ruka,
pásový opar, bolestivé natiahnutie svalov.

KĹBY
Condrosulf® 400 1

60 kapsúl
Pri kúpe dvoch kusov získate aj ALIAMARE® nosový sprej
s obsahom morskej vody a kyseliny hyalurónovej v hodnote 6 € za 1 cent.

LOKÁLNA BOLESŤ
Voltaren® Forte 2,32% gél 2

150 g
K nákupu získate aj zubnú kefku parodontax® za 1 cent.

PROSTATA
Prostenal® FORTE
60 tabliet, výživový doplnok
V akcii aj Prostenal CONTROL 60 tbl
alebo Prostenal NIGHT 60 tbl za 15,95 €

KĹBY, VÄZIVÁ, ŠLACHY
Colafit®
120 + 30 (150) kociek, výživový doplnok.

Lekáreň Bosákova – Petržalka
Bosákova 9
60 m od Polikliniky Šustekova

Lekáreň Vrakunská –
Podunajské Biskupice
Vrakunská 41
50 m od DM, oproti LIDL cez hlavnú cestu

Lekáreň Košická – Ružinov
Košická 56
50 m od Trhoviska Miletičova

PROSTATAPROSTATAPROSTATA

Milgamma® N Milgamma® N Milgamma® N 1

KĹBY, VÄZIVÁ, ŠLACHY

+30 ks
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-29% 1198 €1198 €
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1390 €1390 €

1754

-20%

1990 €

2520

-21%

1980 €

1660 €1660 €
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4,36 €/100 ml
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NÍZKE DOPLATKY
ZA LIEKY NA RECEPTY!

AKTÍVNE PREPOČITÁVAME DOPLATKY URČENÉ
MINISTERSTVOM TAK, ABY STE U NÁS PLATILI VŽDY MENEJ.

REGISTRÁCIOU BEZ PLASTOVEJ KARTY ZÍSKAVATE

PRESVEDČTE SA 
O TOM V NAŠICH 

LEKÁRŇACH

1 – liek na vnútorné použitie. 2 – liek na vonkajšie použitie. Voltaren Forte obsahuje diklofenak. Prostamol UNO obsahuje extrakt serenoy plazivej. Condrosulf 400 obsahuje 
chondroitínsulfát. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa lieku, ktorá je pribalená k lieku. Platí do vypredania 

zásob. INLEK s.r.o., TOPLEK s.r.o., EFLEK s.r.o. neručia za chyby a zmeny cien, ktoré vznikli v tlači. Obrázky a farby sú iba ilustratívne, produkty a ich farby sa môžu líšiť.

ZĽAVY AŽ DO 10 % NA VOĽNOPREDAJNÝ SORTIMENT
Voľby novej samosprávy Sta-
rého Mesta sú za nami. Staro-
mešťania si vybrali novú sta-
rostku. Ako doterajší starosta 
najkrajšej bratislavskej mests-
kej časti jej blahoželám k vo-
lebnému úspechu. Vlna Vallo-
vho tímu sa prehnala aj Starým 
Mesto a vďaka podpore prak-
ticky desiatich politických 
strán a hnutí budúca starostka 
získala najviac hlasov.
Oproti predchádzajúcim voľ-
bám prišlo k urnám o zhruba 
3000 voličov viac, a to podľa 
všetkého rozhodlo. Ako dote-
rajší starosta som mal takmer 
totožnú podporu ako pred štyr-
mi rokmi, teraz to stačilo len 
na druhé miesto. Napriek tomu 
končím volebné obdobie s veľ-
mi dobrým pocitom, že sa mi 
podarilo vykonať kus práce, 
ktorú ľudia vidia, ktorá im slú-
ži a zostane slúžiť ďalšie roky. 
Či už to sú nové parky, nové 
chodníky, nové cesty, nové ma-
terské školy, nové detské jasle, 
nové zariadenie pre seniorov, 
ktoré staviame.
Chcem sa poďakovať všetkým 
4022 Staromešťanom, ktorí mi 
10. novembra dali svoj hlas. 
Veľmi si to vážim, pretože to 
je solídny výsledok. Aj napriek 
špinavej a klamlivej kampani  
jedného protikandidáta a proti-
kandidátky proti mojej osobe. 
Ukázalo sa, že antikampane 
v Starom Meste nefungujú. 
Vážim si vyjadrenie budúcej 
starostky, že starosta bol ne-
úspešný, nie porazený, bol 
druhý a porazil tretieho, čo je 
úžasný výsledok postoja Staro-
mešťanov. Osobne mám veľkú 
radosť, že aj mojou zásluhou 
sa staromestská a bratislavská 
samospráva zbavila symbolu 
miestnej korupcie a klienteli-
zmu. Trochu sa obávam, že sa 
Staré Mesto opäť dostane pod 
vládu straníckych centrál. Ale 
také bolo rozhodnutie voličov.
 Radoslav ŠTEVČÍK 

Ďakujem, že som 
mohol slúžiť 

Staromešťanom



POZÝVA VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
13. DECEMBRA 2018 (štvrtok) od 09,00 hod. do 13,00 hod.

SME ŠTÁTNA ŠKOLA A ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE JE BEZPLATNÉ.

Zameranie školy a stupeň vzdelania
 Osemročný odbor vzdelávania v gymnáziu: zameraný na výučbu cudzích jazykov (španielsky, anglický). 
 Štvorročný odbor vzdelávania v gymnáziu: zameraný na výučbu cudzích jazykov (anglický, španielsky). 
 Päťročný bilingválny odbor vzdelávania v gymnáziu: bilingválne štúdium slovensko-španielske (s 

uzatvorenou medzinárodnou dohodou medzi Slovenskom a Španielskom).

Program pre návštevníkov DŇA OTVORENÝCH DVERÍ Gymnázia F. G. LORCU
1. Prehliadka priestorov školy 
2. Otvorené hodiny z prírodovedných i z humanitných predmetov
3. Ukážky programov predmetových komisií 
4. Ukážky zo života našich žiakov, študijnej a krúžkovej činnosti, medzinárodnej spolupráce
5. Možnosť napísať si „prijímačky nanečisto“ z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry 
6. Informácie riaditeľky školy pre rodičov a žiakov

Kontakty - informácie: 
02/45 24 25 85
e-mail: gymhron@gymhron.edu.sk
web: www.gymhron.sk
Hronská ul. 3, 821 07 Bratislava
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+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)

Blíži sa 
predvianočný 
Urban Market
STARÉ MESTO
Originálne darčeky od lo-
kálnych tvorcov ponúkne 
Urban Market na novom 
mieste - na pôde gymnázia 
Gamča.
Deviaty ročník zimnej 
edície predajnej výstavy 
módy, dizajnu, šperkov 
a doplnkov sa uskutoč-
ní na pôde Gymnázia na 
Grösslingovej 18, a to od 
7. do 9. decembra. Predaj-
nú časť ako zvyčajne do-
plní bohatý kultúrny pro-
gram.
Aj tento rok si hektic-
ké predvianočné obdobie 
a hľadanie tých správnych 
darčekov pre najbližších 
môžete spríjemniť ná-
vštevou Urban Marketu. 
Predajná výstava opäť 
predstaví výber viac ako 
stovky tvorcov a značiek 
orientovaných na malých 
aj veľkých, módu, doplnky, 
hračky či dizajn. To všet-
ko v krásnych priestoroch 
historickej budovy Gamči 
v centre Bratislavy.
Hľadanie krásnych vecí 
vám spríjemní aj sprie-
vodný program, hudob-
né vystúpenia, diskusie 
či tvorivé dielne. Chý-
bať nebude oddychová 
aj gastro zóna, kde náj-
dete niečo na zasýtenie 
a zahriatie. Príďte si užiť 
príjemný víkend s rodi-
nou či priateľmi! (brn)

Na začiatku Lazaretskej uli-
ce zo strany Špitálskej bola 
kedysi legendárna Poľov-
nícka reštaurácia. Po zmene 
režimu sa premenovala na 
Detva, neskôr tu bola reštau-
rácia U dvoch levov. Boli to 
vždy prevádzky nižšej ceny 
aj kvality. Už vyše roka je 
tu Bratislavská KOZLOV-
NA, prvý gastronomický 
koncept veľkopopovického 
pivovaru v meste. 
Priestor prešiel kompletnou 
rekonštrukciou, interiér je za-
riadený v štýle moderných pi-
vovarníckych reštaurácií, aké 
už v Bratislave otvorili iné pi-
vovary. V Kozlovni však majú 
originálne drevené stoly s ko-
vovými kopýtkami, pričom 
interiéru dominujú drevo a že-
lezo. V prednej časti z Lazaret-
skej je výčap a priestor pre faj-
čiarov, v zadnej časti otvorenej 
s výhľadom do ministerského 
parkoviska je priestranná časť 
pre nefajčiarov.
Podľa očakávania je ponu-
ka jedál podobná koncep-
tom konkurenčných, resp. 
spriaznených pivovarov ako 
je Prazdroj (Kolkovna) či 
Gambrinus (Srdcovka). Stu-
dené predjedlá, resp. chu-
ťovky k pivu, polievky, ša-
láty, hlavné jedlá slovenskej 
a českej kuchyne, bezmäsité 
jedlá, dezerty. Z predjedál 
sme si dali paštétu z kačacích 
pečienok s cibuľovým pyré 

a domácim chlebom (5,20 €) 
a nakladaný hermelín s pi-
kantným pivným karamelom 
(4,60 €). Obe boli chutné, boli 
sme zvedaví, akého tu majú 
utopenca, v čase našej návšte-
vy však nebol v ponuke. 
Z trojice polievok sme ochut-
nali dve - fazuľový špeciál 
s klobáskou, údeným mäsom, 
zeleninou a rezancami (3,90 
€) a kurací vývar s domácimi 
rezancami, mäsom a zeleni-
nou (2,90 €). Ani proti jednej 
sme nemali najmenšiu výhra-
du. Obe boli husté a chutné.
V ponuke devätnástich hlav-
ných jedál sú napríklad ka-
pustové strapačky (6,80 €) či 
bryn dzové halušky so slanin-
kou (6,90 €), ale aj kuracie 
krídelká v medovo-pikantnej 
marináde (8,60 €), bravčo-
vé rebrá s pikantnou mari-
nádou (11,90 €), zemiakové 
gule plnené údeným mäsom, 
kyslou kapustou a opraženou 
cibuľkou (7,60 €) a bravčové 
koleno na pive s chrenovým 
krémom a chlebom (12,90 €). 
My sme si dali vykostené ku-
racie stehno s plackami z čer-
venej repy a zeleninovým ragú 
(8,90 €) a slovenský burger, 
čiže hovädzie mäso s pečenou 
slaninou, oštiepkom a volským 
okom, cesnakový dressing, po-
dávaný s hranolčekmi (9,80 €). 
Kuracie stehno bolo chutné, aj 

keď to nebolo celé stehno alebo 
bolo z veľmi malého kuriatka. 
Cviklové placky boli originál-
ne a chutné. Porcia slovenské-
ho burgera bola veru poriadna, 
kombinácia s volským okom 
a údeným oštiepkom bola ori-
ginálna a rovnako aj chutná. 
Hranolčeky boli nesolené, čo 
sme ocenili, pretože niektoré 
reštaurácie zvyšujú konzumá-
ciu nápojov práve soľou.
Bezmäsité jedlá ako špenáto-
vé krupoto (7,80 €), hríbové 
krupoto s parmezánom (8,30 
€) alebo vyprážaný oštiepok 
s hranolčekmi (6,90 €) sme 
tentoraz vynechali, rovna-
ko nám už nezostalo miesto 
na niektorý z dezertov, či už 
jablkovú štrúdľu (2,90 €), 
tvarohové šišky s vanilkovým 
krémom (3,30 €) alebo somloi 
halušky so šľahačkou a čoko-
ládovou polevou (2,90 €).
Obsluha bola pozorná, v čase 
obeda však nestíhal kuchár ani 
čašník. Vtedy tu totiž kraľuje 
obedové menu za 4,70 €, resp. 
5,90 €. V ponuke majú jednu 
polievku a na výber päť hlav-
ných jedál. Celkovo hodno-
tíme Bratislavskú Kozlovnu 
ako najlepšiu reštauráciu na 
ulici, na Kolkovnu či Srdcov-
ku však zatiaľ nemá. 
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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V prvom rade chcem po-
ďakovať všetkým ľuďom, 
ktorí prišli k voľbám a, sa-
mozrejme, zvlášť tým z vás, 
ktorí mi dali svoj hlas. Som 
presvedčený, že Bratislava 
má za sebou mimoriadne 
úspešné roky - pohli sme 
s množstvom vecí, ktoré 
stáli, začali sme množstvo 
procesov, ktoré v meste 
chýbali. Pre mňa osobne to 
boli veľmi náročné 4 roky 
a neľutujem ani deň.

Teraz je čas odovzdať mes-
to novému primátorovi. 
Úprimne, volebný výsle-
dok ma mrzí a nebudem 
sa tváriť, že nie. Ale som 
presvedčený, že k politic-
kej kultúre patrí aj slušné 
odovzdanie úradu. Preto sa 
v najbližších dňoch stret-
nem s novým primátorom 
Matúšom Vallom - aby som 
ho oboznámil s úradom, aby 
vedel, čo ho tu čaká, ktoré 
veci sú aktuálne rozbehnuté 
a v akom sú stave. Tak, aby 
jeho nástup a nástup jeho 
ľudí prebehol čo najhladšie 
a aby Bratislava nestrácala 
zbytočne čas. 

Novému primátorovi ešte 
raz prajem veľa úspechov, 
pevné nervy a dostatok 
energie. Nám, Bratisla-
včanom prajem, nech naše 
mesto napreduje aspoň ta-
kým tempom, ako posled-
né štyri roky, nech je stále 
lepším a lepším miestom 
pre život.
  Ivo Nesrovnal 

Ďakujem 
za vašu dôveru, 

Bratislavu 
odovzdáme 
v najlepšej 

kondícii

Vidí lepšie 
ako jej vnučka

Pred rodinou dlhé mesiace tajila, že nedovidí 
na knihu ani na televízor a celý svet sa 
jej postupne mení na rozmazanú škvrnu. 
No keď na rodinnej oslave spadla, musela 
vyjsť s pravdou von. Takmer nič nevidí. Na 
naliehanie svojej dcéry nakoniec navštívila 
lekára. „Máte sivý zákal. Ak s tým nebudete 
nič robiť, onedlho celkom oslepnete,” znel 
jeho verdikt. 

Prichádza nenápadne
Diagnóza sedemdesiatročnej Ľudmily 
z Ružinova nie je ojedinelá. Sivý zákal je 
najčastejšie očné ochorenie a skôr či neskôr 
si počká na každého z nás. Je totiž jedným 
z prejavov starnutia. „Približne po 55. roku 
života sa ľudská šošovka, ktorá zodpovedá za 
to, že okolitý svet vidíme ostro a jasne - začína 
zakaľovať. Z priehľadnej sa postupne mení 
na mliečnu, hnedú, ba až sivú,” vysvetľuje 
špecialista na operácie sivého zákalu, MUDr. 
František Veselý, primár z VESELY Očná 

Klinika. Toto ochorenie sa vyvíja postupne 
a nenápadne, no o to zákernejšie. Väčšina ľudí 
si totiž jeho vznik nevšimne a prvotné príznaky 
spočiatku podceňuje. „Najprv svet vnímate 
rozmazane, menej farebne a máte pocit, že 
sa dívate cez mliečne sklo. V neskorších 
štádiách vás však ochorenie môže celkom 
obrať o zrak.” Sivého zákalu sa pritom možno 
zbaviť už v jeho zárodku. 

Hrozí oslepnutie 
Pani Ľudmila však nechala svoje ochorenie 
dospieť až do takého štádia, že príliš nemala 
na výber: buď čím skôr podstúpi operačný 
zákrok, alebo príde o zrak. Sivý zákal 
sa nijako inak liečiť nedá - nepomáhajú 
naň žiadne kvapky, špeciálne cviky či 
mastičky. A nemožno ho ani zastaviť alebo 
sa mu vyhnúť. Riešením je iba nahradenie 
poškodenej šošovky novou, umelou 
vnútroočnou šošovkou. „Slovíčko „operácia” 
vo mne vyvolávalo obavy,” priznáva pani 
Ľudmila. Po tom, čo ju absolvovala, však 
potvrdzuje, že sa niet čoho báť. „Na rozdiel 
od minulosti, keď sa sivý zákal operoval iba 
manuálne, dnes ho vieme odstrániť pomocou 
najmodernejších prístrojov najvyššej kvality, 
čo robí celý zákrok šetrnejším, precíznejším 
a bezpečnejším,” hovorí lekár. 

Nič neplatíte 
Pani Ľudmila sa rozhodla pre operáciu 
na bratislavskej VESELY Očná Klinika. 
„Presvedčila ma aj skutočnosť, že má 
dlhoročnú rodinnú tradíciu v podobe troch 

generácií očných lekárov Veselých, ktorí 
majú mnohé prvenstvá v liečbe a operáciách 
rôznych očných ochorení a za sebou tisíce 
úspešných zákrokov.” Najprv sa obávala, 
či si bude môcť zákrok dovoliť, predsalen 
je na dôchodku a operácie na súkromných 
pracoviskách bývajú drahé. „Ostala som milo 
prekvapená, keď mi na VESELY Očná Klinika 
povedali, že operácia sivého zákalu je u nich 
hradená zo zdravotného poistenia,” priznáva 
s úsmevom. „Aj napriek tomu, že používame 
iba implantáty tej najvyššej svetovej kvality, 
pacient si na operáciu sivého zákalu nedopláca 
nič. Sme radi, že si tým pádom tento zákrok 
môže dopriať úplne každý, bez ohľadu na 
individuálne finančné možnosti. Stačí naozaj 
iba chcieť,“ vysvetľuje MUDr. František 
Veselý.

A ako to celé prebieha?
Pani Ľudmila  najprv absolvovala detailné 
odborné vstupné vyšetrenie, kde špecialisti 
zistili čo najviac informácií o jej zraku a mohli 
jej tak vybrať vnútroočné šošovky na mieru 
jedinečným potrebám jej očí. O pár dní ju 
čakal zákrok. „Najprv mi operovali jedno oko 
a na druhý týždeň druhé. Po celú dobu som 
bola pri vedomí, oko som mala iba znecitlivené 
anestéziou, vôbec nič som však necítila. Bolo 
skvelé, že ma nemuseli hospitalizovať, zákrok 
trval krátko a takmer hneď po ňom som 
mohla ísť domov,” opisuje pani Ľudmila deň, 
ktorý jej obrátil v pozitívnom zmysle slova 
život naruby. Ľutuje jediné - že sa na zákrok 
neodhodlala už oveľa skôr.  

MUDr. František Veselý, primár 
z VESELY Očná Klinika.

Pani Ľudmila z Ružinova podstúpila operáciu 
na odstránenie sivého zákalu a dnes vidí 
rovnako dobre ako za mladi.

Karadžičova 16, Bratislava 821 08
info@veselyok.com   |   Tel.: +421-2-3211-4646
www.veselyok.com

Výpoveď v práci 
zo strany 
zamestnanca
Manžel chce dať výpoveď 
v práci dohodou, no na-
driadený mu nechce vyho-
vieť a s dohodou nesúhlasí. 
Manžel už má isté iné mies-
to. Ako je možné postupo-
vať? 
Ak zamestnávateľ nesúhla-
sí s návrhom na skončenie 
pracovného pomeru doho-
dou, zamestnanec ho k tomu 
nemôže nijakým spôsobom 
donútiť. Ak chce váš man-
žel skončiť pracovný pomer, 
môže tak vzhľadom na to, čo 
uvádzate, urobiť výpoveďou. 
Ak už má váš manžel dohod-
nuté miesto a mohol by na-
stúpiť do práce, existuje mož-
nosť, avšak ide o porušenie 
pracovnoprávnych predpisov. 
Ako uvádza odsek 8 § 62 Zá-
konníka práce:  Ak zamestna-
nec nezotrvá počas plynutia 
výpovednej doby u zamest-
návateľa, zamestnávateľ má 
právo na peňažnú náhradu 
najviac v sume, ktorá je súči-
nom priemerného mesačného 
zárobku tohto zamestnanca 
a dĺžky výpovednej doby, ak 
sa na tejto peňažnej náhrade 
dohodli v pracovnej zmluve; 
dohoda o peňažnej náhrade 
musí byť písomná, inak je ne-
platná. Z toho možno vyvo-
diť, že ak neexistuje písomná 
dohoda medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom o tom, že 
je povinný uhradiť peňažnú 
náhradu najviac v sume, kto-
rá je súčinom priemerného 
mesačného zárobku tohto za-
mestnanca a dĺžky výpoved-
nej doby, potom v prípade, ak 
na svojom pracovnom mieste 
nezotrvá, zamestnávateľ ho 
nemôže finančne sankciono-
vať. Okrem toho, zamestná-
vateľ sa môže brániť podaním 
žaloby o neplatnosť skon-
čenia pracovného pomeru, 
podľa § 77 a nasl. Zákonníka 
práce.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk, 
02/322 222 47

STARÉ MESTO
V Starej Tržnici rozbiehajú 
projekt, ktorý poteší nejed-
ného Bratislavčana. Na prí-
zemí, pri vchode do Central 
pasáže, chcú vybudovať 
skleník s knižnicou. Otvo-
rený bude pre každého, kto 
túži relaxovať uprostred 
rastlín.
„Priestor samotného skle-
níka má 70 metrov štvor-
cových a k nemu máme aj 
zázemie o rozlohe ďalších 
100 metrov štvorcových, 
kde plánujeme v budúcnos-
ti zriadiť aj kompostáreň,“ 
povedala nám Denisa Chy-
lová z oddelenia PR Starej 
Tržnice. „A keďže skleník 
má výšku až 7 metrov, tak 
okrem plochy využijeme 
priestor aj do výšky, rátame 
s tromi úrovňami pre umie-
stnenie rastlín.“
Aktuálne, v prvej fáze zatiaľ 
len zbierajú rastliny a priestor 
zariaďujú, následne v ňom 
plánujú zriadiť aj knižnicu 
a zorganizovať prvé aktivity 
pre verejnosť. 
Preto, ak máte doma rastliny, 
o ktoré sa nestíhate starať 
alebo už prerástli rozmery 

vášho bytu, v tržnici ich radi 
prijmú. Veľké rastliny si do-
konca odvezú aj sami. „Rast-
liny nám môžete odovzdať 
každú sobotu počas potravi-
nového trhu na info pulte,“ 
pokračuje Denisa Chylová 
a dodáva, že rastliny budú 
prijímať do zaplnenia kapa-
city priestoru. Už teraz sú 
vraj milo prekvapení pozi-
tívnymi reakciami.
Skleník dokonca ponúka aj 
možnosť priniesť svoju „una-
venú“ rastlinu len na „reha-
bilitačný pobyt“.  Záchranu 

nezaručujú, ale budú sa sna-
žiť dať ju dokopy, aby ste si 
ju opäť životaschopnú mohli 
vziať späť domov. 
Zelená oáza v tržnici by 
mala fungovať ako oddy-
chový priestor nielen pre 
rastlinky, ale aj pre ľudí. 
„Radi by sme tu vytvorili 
komunitný priestor s kniha-
mi z oblastí botaniky, gast-
ronómie či urbanizmu. Ak 
sa vám nejaké nadbytočné 
povaľujú doma, radi ich pri-
jmeme.“ (in)
 Foto: shutterstock

Pošlite svoje rastliny do Oázy Najobľúbenej-
šie – 15-minú-
tové lístky
BRATISLAVA
Bratislavská integrovaná 
doprava spustila 1. októb-
ra mobilnú aplikáciu IDS 
BK. Ponúka cestujúcim ako 
jediná na Slovensku nákup 
cestovných lístkov, vyhľa-
dávanie kombinácií spojení 
a cestovné poriadky všet-
kých liniek v IDS BK.
Za prvý mesiac sa do mo-
bilnej aplikácie IDS BK za-
registrovalo viac ako 8000 
užívateľov. Za prvý mesiac 
bolo predaných prostredníc-
tvom mobilnej aplikácie IDS 
BK 23 870 kusov cestovných 
lístkov a ich počet denne ras-
tie. 
Aplikáciu používajú cestuj-
úci najmä na hľadanie spo-
jení a na nákup cestovných 
lístkov. Medzi najobľúbenej-
šie patria základné cestovné 
lístky s časovou platnosťou 
15 minút, ktorých bolo pre-
daných vyše 11 200 kusov. To 
predstavuje 47 % z celkového 
počtu predaných cestovných 
lístkov. Až 92 % používa-
teľov uprednostňuje nákup 
cestovných lístkov z kreditu 
v aplikácii. 
„Naším cieľom je ukázať 
cestujúcim, aké výhodné 
a jednoduché je cestova-
nie integrovanou dopravou 
v Bratislavskom kraji. Už po 
prvom mesiaci používania 
možno povedať, že mobilná 
aplikácia IDS BK výrazne 
prispela k rozšíreniu vyu-
žívania verejnej dopravy 
v rámci Bratislavského kra-
ja. Prvý mesiac predaja pro-
stredníctvom mobilnej apli-
kácie je o 40 % úspešnejší 
oproti obdobiu, keď bol spus-
tený predaj elektronických 
lístkov,“ povedala generálna 
riaditeľka Bratislavskej in-
tegrovanej dopravy Zuzana 
Horčíková.
Bratislavská integrovaná do-
prava mobilnú aplikáciu IDS 
BK pravidelne aktualizuje 
a zlepšuje jej funkcionalitu 
podľa pripomienok jej použí-
vateľov a cestujúcich. (bid)

KARLOVA VES
Je známy výsledok vyhod-
notenia ponúk vo verej-
nej súťaži na zhotoviteľa 
modernizácie Karloves-
ko-dúbravskej električko-
vej radiály. Investícia sa 
dotkne života vyše 68-tisíc 
obyvateľov mestských častí 
Karlova Ves a Dúbravka. 
Dopravným zápcham urči-
te nebude možné zabrániť, 
tie sú medzi Karlovou Vsou 
a centrom už teraz.  
„Súťaž bola vyhlásená ešte v 
auguste minulého roka, pri-
čom pôvodný termín na pred-
kladanie ponúk (27.9.2017) 

sa niekoľkokrát predlžoval až 
na konečný termín 10.1.2018. 
Vyhodnocovanie ponúk ná-
sledne zabrzdili námietky a 
odvolania, ktoré riešil Úrad 
pre verejné obstarávanie,“ in-
formoval webový portál imhd.
sk. „Podľa oznámenia sa 
úspešným uchádzačom stalo 
konzorcium „DK Radiála“ 
pozostávajúce z firiem TSS 
Grade Bratislava, Metrostav 
Praha, Metrostav Bratislava, 
Swietelsky-Slovakia Bratisla-
va a ELZA-Elektromontážny 
závod Bratislava. Táto skupi-
na ponúkla v súťaži najnižšiu 
cenu 65 119 902,56 € s DPH. 

Na druhom mieste sa umie-
stnila skupina uchádzačov 
„Dúha - Zue“ pozostávajúca z 
firiem Dúha Bratislava a Zue 
Krakov, ktorá ponúkla cenu 
69 364 255,49 € s DPH. V 
prípade uzatvorenia zmluvy s 
víťazným uchádzačom by sa 
dlhoočakávaná modernizácia 
Karlovesko-dúbravskej radi-
ály mohla začať v budúcom 
roku.“
Magistrát už pred časom in-
formoval, že celý projekt 
bude rozdelený na viaceré 
etapy. „Počas modernizácie 
Dúbravsko - Karloveskej ra-
diály bude v maximálnom 

možnom rozsahu zabezpe-
čená náhradná autobusová 
doprava. Navyše, tam, kde to 
bude možné, budú vyhradené 
osobitné bus-pruhy.“ Treba 
veriť, že Dopravný podnik na 
to nájde nielen dostatok kĺbo-
vých vozidiel vo svojom vo-
zovom parku, ale aj dostatok 
vodičov. Ďalším z opatrení 
by malo byť, že tam, kde sa to 
bude dať, zostane zachovaná 
možnosť prejsť autom, hoci 
len jedným pruhom, resp. 
v obchádzkach. Rovnako pre 
chodcov by mala byť mož-
nosť bezpečných priechodov 
cez stavenisko. (brn)

Pripravte sa na rekonštrukciu električkovej trate 



Chcete zažiť tú pravú 
atmosféru vianoč-
ných trhov, popre-
chádzať sa pomedzi 
stánky s bohatou po-
nukou, niečo si zaje-
sť a nakúpiť drobné 
darčeky pre vašich 
blízkych? Ak je práve 
toto vaša šálka kávy, ale studené zimné po-
časie zrovna nie, tak Vianočné trhy v Polus 
City Center sú pre vás ako stvorené. V prí-
jemnom prostredí nákupného centra si ich 
môžete vychutnať do sýtosti. Nájdete ich na 
prvom poschodí na Madison Avenue od 26. 
novembra do 23. decembra.
V stánkoch na vás čaká bohatá ponuka origi-
nálnych slovenských výrobkov. Tento rok si 
pre vás predajcovia pripravili všetko od ob-
liečok po oblečenie v materiáloch od výmy-
slu sveta – hodváb, ľan, bavlna či ovčia vlna. 
V jednom stánku nájdete teplučké ponožky 
s originálnymi ľudovými vzormi, v inom 

zase živé batikované 
oblečenie. Okrem tex-
tílií budú v stánkoch 
aj keramické výrob-
ky, výrobky z dreva 
a šperky. Na Vianoč-
ných trhoch sa neza-
búda ani na výzdobu 
a tak si budete môcť 

zakúpiť vianočné dekorácie od výmyslu sve-
ta – vence, svietniky, ozdoby na stromček 
a viac. Snáď ani netreba dodávať, že väčši-
na výrobkov, ktoré nájdete na Vianočných 
trhoch v Polus City Center bola vyrábaná 
ručne a s láskou. Okrem rôznych textilných 
a dekoračných výrobkov sa však na trhoch 
budete môcť zasýtiť domácimi medovníkmi 
alebo rôznymi inými medovými výrobkami 
vrátane orechov v mede či medoviny.
Skrátka, Vianočné trhy v Polus City Center 
sú udalosť, ktorú by ste si nemali nechať ujsť 
ak chcete zažiť ducha Vianoc a obdarovať 
seba aj svojich blízkych. Vidíme sa tam!

Vianočné trhy v Polus City Center
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Landererova 12 je najnovším prírastkom 
novovznikajúcej štvrte EUROVEA CITY

Stavebné práce na najnovšom admi-
nistratívnom projekte z dielne JTRE 
v EUROVEA CITY smerujú k úspeš-
nému koncu. Budova Landererova 12 
(Panorama Business III), ktorá prináša 
do centra Bratislavy 26 000 m2 vari-
abilných kancelárskych plôch, ožije 
v decembri. Viac ako polovica priesto-
rov pozná svojich nájomcov. Sídlo vo 
výnimočnej lokalite na nábreží Dunaja 
si vybrala spoločnosť Lenovo Slovakia 
a ďalšie spoločnosti z IT a telekomu-
nikačného sektora vrátane spoločností 
SWAN a Benestra.

„Náš najnovší projekt ponúka súlad 
efektivity, funkčnosti a dizajnu. Je 
skvelou voľbou pre všetky spoločnosti, 
ktoré majú záujem stať sa súčasťou no-
vej štvrte EUROVEA CITY, a sídliť tak 
v jednej z najvýznamnejších bratislav-
ských lokalít, “ hovorí výkonný riaditeľ 
JTRE Pavel Pelikán.



0

5

25

75

95

100

KABÁTY 
UŽ OD 39€KABÁTY 
UŽ OD 39€

www.peknekabaty.sk

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

PODNIKOVÁ PREDAJŇA
PÚCHOVSKÝCH KABÁTOV

ISTROPOLIS-DOM ODBOROV
Trnavské mýto 1p.

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

BRATISLAVA
Zmyslom občianskeho roz-
počtu je, že o istých finan-
ciách z rozpočtu mesta roz-
hodnú hlasovaním samotní 
občania. Je to pekná myšli-
enka a podporuje v ľuďoch 
chuť byť aktívni vo verej-
nom živote. Občiansky roz-
počet hlavného mesta však 
z roka na rok pripomína 
väčšiu frašku.
Ešte pred pár rokmi si ľudia 
mohli vyberať v štyroch pi-
atich kategóriách, každá za-
hŕňala niekoľko projektov. 
Mnohé z tých, čo vyhrali, sa, 
bohužiaľ, nikdy nerealizo-
vali. Napríklad vybudovanie 
chodníka pre peších a cyk-
listov v smere na Kamzík 
alebo zriadenie bus pruhov, 
napríklad na Štefánikovej či 
Gagarinovej, o ktorých sa 
hlasovalo v marci 2016.
Občiansky rozpočet mesta 
strácal kredit, keď o rok neskôr 
ponúkol občanom bus pruh na 
Gagarinovej opäť. Zmiešané 
pocity dnes vyvoláva fakt, že 
bus pruh na Gagarinovej sa 
nakoniec zrealizuje, ale nie na 
apely občanov, ale kvôli ob-
medzeniam pri výstavbe brati-
slavského obchvatu. Primátor 
Ivo Nesrovnal hovoril o detai-
loch krátko pred komunálnymi 
voľbami. Dva existujúce jazd-
né pruhy sa zúžia a vytvorí sa 
tretí, ktorý bude slúžiť pre tro-
lejbusy a autobusy. 
Ale späť k aktuálnemu obči-
anskemu rozpočtu mesta.
Na webe hlavného mesta moh-
li Bratislavčania ešte pred pár 
dňami hlasovať za 6 projektov. 
Suma 50-tisíc eur sa medzi ne 
rozdelí podľa počtu hlasov. Vo 
formulári aj v správe na webe 

ste našli informáciu o projek-
te jednou vetou. „Bez bariér 
za zdravím - zlepšenie pod-
mienok pre chodcov v okolí 
Nemocnice Antolská“ – pri-
čom ste netušili, kde presne sa 
podmienky zlepšia, ani akým 
spôsobom. To isté platilo pre 
„Výsadbu v Petržalke - výsad-
ba zelene vo vnútroblokoch 
v Petržalke“. Pri „Pitnej fon-
tánke v parku - osadenie pitnej 
fontánky v mestskom parku“ 
ste sa zamysleli, ako sa do 
občianskeho rozpočtu vôbec 
dostala. To je aktivita, čo sem 
patrí? V akom mestskom par-
ku bude? Na „Zachytávanie 
dažďovej vody do podzem-
ných nádrží - pilotný projekt 
nakladania s dažďovou vodou 
v jednej z mestských organi-
zácií“ sme sa informovali na 
magistráte. Žiadali sme bližšie 
informácie. Aspoň, o akú mest-
skú organizáciu ide. „Z pravi-
diel Občianskeho rozpočtu vy-
plýva, že navrhované projekty 
od občanov budú rozpracova-
né až po pridelení finančných 
prostriedkov,“ informovala 
nás hovorkyňa magistrátu Zu-
zana Onufer. „Tie však budú 
závisieť od počtu hlasov, ktoré 
udelia Bratislavčania jednotli-
vým projektom. Po ukončení 

hlasovania budú projekty roz-
pracované do realizovateľnej 
podoby a budeme o nich infor-
movať podrobnejšie.“
Porovnali sme to s participa-
tívnym rozpočtom v Novom 
Meste. Tam sa vyberalo 10 
z 12 originálnych a dob-
re pripravených projektov 
a rozdeľovala sa suma 40-ti-
síc eur. Pri každom projekte 
ste si mohli prečítať infor-
mačný formulár, v ktorom 
bola suma za projekt, jeho 
opis, motivácie aj cieľ. Vede-
li ste presne, čo podporujete 
a koľko to má stáť. 
Občianskemu rozpočtu hlav-
ného mesta podobné informá-
cie zúfalo chýbajú. A s tým 
priamoúmerne stúpa aj ne-
záujem hlasovať. Jediným 
projektom, o ktorom majú 
Bratislavčania o čosi viac in-
formácií, sú teda len „Ferálne 
mačky“ Slovenskej aliancie 
ochrancov zvierat. Z občian-
skeho rozpočtu získali vlani 
27 477 eur, tento rok sa o fi-
nancie uchádzali opäť. 
Občianske združenia pôso-
biace v Bratislave, ale aj dob-
rovoľníci, ktorí sa roky venujú 
záchrane pouličných mačiek 
sa zhodujú v tom, že ich situá-
cia je omnoho lepšia ako pred 

troma rokmi. Aj ľudia pres-
távajú byť ľahostajní a chcú 
pomáhať. „V priebehu troch 
rokov sa nám podarilo ošetriť 
a sterilizovať obrovský počet 
mačiek, dovolím si tvrdiť, 
že číslo sa približuje k dvom 
tisíckam,“ hovorí Simona Vi-
tanová zo Slovenskej aliancie 
ochrancov zvierat. „Počas 
kastračných akcií, ktoré sa 
organizujú približne trikrát 
do roka, nám prejde rukami 
približne 700 zvierat, avšak 
dobrovoľníci a záchranári 
fungujú aj mimo akcií a me-
sačne tak prejde cez našu ve-
terinu 30 až 50 jedincov. Naj-
častejšie ide o dospelé zdravé 
jedince, ktoré sa kastrujú, ve-
terinárne ošetria a sú pustené 
naspäť do ich prirodzeného 
prostredia. Potom sú to 
mláďatá, ktoré sa snažíme 
umiestniť do nových domovov 
a v neposlednom rade staré, 
ranené či choré mačky, ktoré 
podľa vážnosti stavu umiestňu-
jeme do dočasných domovov 
a po preliečení vrátime na ulicu 
alebo im hľadáme domov.“ 
Vďaka občianskemu rozpoč-
tu tak môžu byť bez obáv, 
z čoho uhradia veterinárne 
náklady. Predošlé roky sa 
ošetrenia hradili zo zbie-
rok od verejnosti, čo však 
pri takom množstve mačiek 
nestačilo. Treba dodať, že 
dobrovoľníci, čo pomáhajú 
pouličným mačkám, to robia 
v rámci svojho voľného času, 
majú svoje zamestnania aj ro-
diny, takže občas nemajú čas 
na výjazd. Nebránia sa preto, 
ak im ľudia pomôžu s odchy-
tom a prevozom zvieraťa na 
veterinárnu kliniku. (in)  
 Foto: SAOZ

Biedna ponuka hlavného mesta pre svojich občanovPlán ochrany 
ovzdušia 
v Bratislave je 
nedostatočný 
BRATISLAVA
Bratislavský Integrova-
ný program na zlepšenie 
kvality ovzdušia bol vy-
daný v rozpore s platnou 
slovenskou i európskou le-
gislatívou. Rozhodol o tom 
Krajský súd v Bratislave. 
Dal tak za pravdu skupine 
žalobcov, ktorú tvorili 10 
občania Bratislavy a mi-
movládne environmentálne 
organizácie CEPTA, Clien-
tEarth a Cyklokoalícia. 
„Program by mal obsahovať 
konkrétne merateľné a ča-
sovo vymedzené opatrenia,“ 
tvrdí Dana Mareková z ob-
čianskej iniciatívy Za čisté 
ovzdušie. „Ten bratislavský 
to nielenže neobsahuje, nie je 
to ani záväzný dokument pre 
relevantné inštitúcie. Tým sa 
v podstate mení len na zdrap 
papiera.“
Veľmi všeobecné opatrenia 
typu zavedenie parkovacej 
politiky alebo nízkoemisné 
zóny nie sú jediným pro-
blémom. Aj keby sme niečo 
z nich zrealizovali, nemá 
Bratislava zatiaľ žiaden sys-
tém monitoringu, teda me-
chanizmus, ktorý by skontro-
loval, či opatrenia vôbec mali 
efekt.
Podľa Kristíny Babiako-
vej, advokátky VIA IURIS 
a právnej zástupkyne žalob-
cov bude teraz musieť Okres-
ný úrad Bratislava materiál 
zásadne prerobiť a hlavne do-
plniť účinné opatrenia, ktoré 
v najkratšom možnom čase 
prispejú k merateľnému zlep-
šeniu kvality ovzdušia v Bra-
tislave. Inak nám môže hroziť 
aj európska žaloba a finančné 
sankcie. 
„Rozhodnutie súdu nám 
dáva nádej, že sa kvalita 
ovzdušia na Slovensku za-
čne postupne zlepšovať. 
Program má byť totiž kľúčo-
vý nástroj na zlepšenie sta-
vu ovzdušia,“ dodáva Dana 
Mareková.  (jr, brn)

Zelená budova
Landererova 12 získala zelený cer-
tifikát LEED Gold. Budova používa  
o 32 % menej energie, spotreba pitnej 
vody je o polovicu nižšia ako v kon-
venčných budovách, viac ako 80 % od-
padového materiálu produkovaného po-
čas výstavby sa recyklovalo alebo znovu 
použilo. Budova má nabíjacie stanice pre 
elektrické autá, sprchy a šatne pre cyklis-
tov. Výhodou je jej napojenie na okolité 
cyklotrasy. Celkové náklady na realizá-
ciu boli približne 51 miliónov eur.

O projekte
Hlavný vstup do budovy je umiestnený zo stra-
ny Landererovej ulice. Výrazným architektonic-
kým prvkom je fasáda v zemitých tónoch, ktorá 
pôsobí distingvovane a vzdušne. Atraktivitu do-
dáva objektu sústava vysokých štíhlych stĺpov 
podopierajúcich značnú časť hmoty. Najvýraz-
nejším prvkom je LED fasáda prekrývajúca rož-
nú časť budovy, čo jej dodáva zaujímavý futu-
ristický rozmer. Jej pomysleným pokračovaním 
je podhľad umiestnený v lobby, ktorý v kontak-
te so zrkadlovým nerezovým povrchom stien 
vytvára zdanie pokojného plynutia. Zámerom 
architektov je cez premenlivé svetelné obrazy 
upokojiť energiu živej mestskej štvrte a navodiť 
už pri vstupe do budovy príjemnú atmosféru. 

Prvé štyri podlažia sú určené na zaparkovanie 
359 vozidiel. Na 12. poschodí sa nachádza tera-
sa s rozlohou takmer 250 m2 s panoramatickým 
výhľadom a oddychovou zónou. Ďalšia terasa 
je umiestnená na 4. poschodí. Priamo v objek-
te bude pre zamestnancov k dispozícii vlastná 
kantína s kapacitou 270 miest. Benefitom sídla 
v modernej štvrti EUROVEA CITY je možnosť 
využívať pestrú ponuku reštaurácií a služieb 
okolitých administratívnych budov a obchodné-
ho centra Eurovea. Za zmienku stojí aj príjemné 
posedenie v Panorama Parku jedinom bratislav-
skom biznis parku.
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oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to: ■ stavba, druh 
stavby: Iná budova, súpisné číslo 66, výmera 69,27 m2  
postavená na pozemku parcela registra „C“ parcela č. 21370, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere  
138 m2, katastrálne územie Staré Mesto, nehnuteľnosti sa 
nachádzajú na Rázusovom nábreží (objekt Propeler), zapí-
sané na liste vlastníctva č. 4036 pre katastrálne územie Staré 
Mesto, Okres: Bratislava I, Obec: BA-m.č. Staré Mesto. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na  
internetovej stránke www.staremesto.sk odo dňa 26.10.2018 
a k nahliadnutiu či poskytnutiu akýchkoľvek informácií 
v podateľni (Centrum služieb občanom) na prízemí  
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a v 
kancelárii č. dverí 219 na druhom poschodí – Mgr. Malinová 
alebo na tel.č. 02/59 246 292.

Mestská časť 
Bratislava –Staré Mesto

Pokračovanie zo str. 1
Vy sám uvažujete, že využijete ich odbornosť na neja-
kej úrovni v meste?
Žiaľ, nikto z nich nekandidoval do mestského zastupi-
teľstva. A zatiaľ ani nijaké rozhovory týmto smerom ne-
prebiehajú. Ale nevylučujem to.
Každý nový primátor chce meniť ľudí na magistráte. 
Plánujete aj vy robiť čistky?
Som presvedčený, že na magistráte a aj v kancelárii 
primátora sú kvalitní ľudia, ktorí chcú robiť v pro-
spech dobra pre Bratislavu. Najskôr sa určite potre-
bujem zorientovať. Je prirodzené, že mám okolo seba 
svojich ľudí, s ktorými robím a chcem v tom pokračo-
vať. Je úplne logické, že do úradu prídu aj noví ľudia. 
Nemienim však robiť 
veľké čistky a hlavne ne-
chcem teraz robiť rýchle 
vyhlásenia. Na začiatku 
plánujem urobiť perso-
nálny audit.
Do úradu idete zo 
súkromnej sféry. Ste pri-
pravený na úradnícku 
byrokraciu?
V tíme máme ľudí, ktorí 
boli na vysokých pozí-
ciách magistrátu alebo 
v komunálnej politike. Je 
jasné, že sféra samosprá-
vy je iná. Sme na to pri-
pravení.
Uvedomujete si, aký zá-
väzok ste na seba zobrali, 
že Bratislavčania vsadili 
nie na profesionálneho 
politika, ale aktivistu? 
Dôverujú vám a keď ich 
sklamete, potom je mož-
nosť, že už budú voliť ex-
trémistov...
A teraz mám ešte väčší 
stres, ako som mal pred-
tým. Vaša analýza a hodnotenie je určite sčasti prav-
divé. Uvedomujeme si, akú máme zodpovednosť. A to 
nielen ja, ale aj ostatní primátori a starostovia z iných 
miest. Bavil som sa s nimi o tom. Uvedomujeme si 
to a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme 
nesklamali.
Výrazne sa obmenilo aj mestské zastupiteľstvo. Ste 
spokojný?
Som veľmi spokojný.
A čo sa týka starostov v mestských častiach. Viete si 
s každým predstaviť spoluprácu? Či bol zvolený niek-
to, o kom viete, že spolupráca bude ťažšia?
Pre nás všetkých existuje jedno obrovské lákadlo. 
A tým je lepšia Bratislava - naše mesto. Keď sa budeme 
vedieť dohodnúť na hodnotách a nájdeme prienik bo-
dov programov, ktoré sú pre Bratislavu dôležité, spolu-
práca bude určite dobrá. Urobím naozaj všetko pre to. 
Som presvedčený, že spolupráca primátora a poslancov 
a tiež mesta a mestských častí je dôležitá.
Dôležitá je nielen spolupráca, ale aj peniaze. Sám ste 
v kampani niekoľko raz povedali, že Bratislava ako 
hlavné mesto má malý rozpočet, že Brno má o 150 mi-

liónov viac. Vláda je inak politicky zafarbená. A určite 
nie je nadšená vaším zvolením. Budete klopať na dvere 
vláde, aby vyčlenila viac peňazí na hlavné mesto?
Klopať na dvere vláde musí každý, kto vedie hlav-
né mesto. To je dokonca jeho povinnosťou. Určite 
sa budem usilovať komunikovať s vládou. So súčas-
ným premiérom máme minimálne jeden prienik. Je to 
človek, ktorého zaujímajú inovácie. Tie mal predsa 
v minulosti vo vláde na starosti. Inovácie sú aj pre 
nás dôležité. Možno to bude prvý krok, kde sa vlá-
da a hlavné mesto zhodnú. Budem sa usilovať, aby 
nasledovali aj ďalšie kroky. Vláda naozaj musí po-
chopiť, že Bratislava je hlavným mestom, ktoré má 
málo peňazí. Urobím všetko pre to, aby sme s vládou 

čo najviac komunikova-
li. Pravdepodobne sa ne-
zhodneme v tom, že ich 
podaná ruka Bratislave 
je jedna zrekonštruo-
vaná miestnosť a jedna 
chodba na katastrofá-
lnej hlavnej železničnej 
stanici za milión eur. 
To nie je spôsob, ako si 
predstavujem, že si vlá-
da všimla Bratislavu. 
Chcem, aby si naše hlav-
né mesto všimla nie kvô-
li ľuďom, ktorí prídu na 
majstrovstvá sveta v ho-
keji, ale kvôli Bratisla-
včanom. To je pre mňa 
veľmi dôležité.
Čo urobíte ako prvé, 
keď si sadnete na magis-
trát? Začnete budovať 
električkové trate, alebo 
zmeníte tvár hlavnej sta-
nice?
Poďme viac nohami na 
zem. Prvá vec bude, že 
Bratislava získa pozíciu 

hlavného dopravného inžiniera. Hlavné mesto potrebuje 
osobu s autoritou pre riešenie dopravy, ktorá bude hlav-
nou témou dňa. To je nesmierne dôležité. Potom treba 
dať pravidlá a stabilizovať spoluprácu s mestskými čas-
ťami. Jednoducho, prioritou budú naše štyri hlavné témy 
a to je doprava, životné prostredie, rozvoj mesta a trans-
parentnosť.
Možno trošku odľahčená otázka na záver. Ste basgita-
ristom skupiny Para. Spevák Lasky už dal na sociál-
nu sieť „inzerát“, že sa hľadá nový basgitarista. Bude 
nový primátor ďalej hrať v skupine Para?
Skupina je skvelé hobby presne na to, aby si človek od-
dýchol. Všetci po robote majú nejaké hobby, kde si od-
dýchnu. Niekto ide na dve hodiny chytať ryby a iný zase 
vyšívať... Ja od strednej školy hrám so svojimi kamarátmi 
z detstva v kapele.
Takže sa môžeme tešiť, že primátor hlavného mesta 
bude naďalej hrávať na koncertoch?
Určite. Nechcem sa vzdať tohto hobby. Bolo by to kruté. 
Lasky bol pri mne, keď dával inzerát na basgitaristu a veľ-
mi dobre sa bavil. (lb)
 Foto: BRN

Pýtame sa Bratislavča-
nov: Čo by ste odkázali 
novozvolenému primá-
torovi?
Marcela (68): 
Malo by sa viac 
dbať na to, aby 
sprejeri nesprejo-
vali novoopravené 
budovy. Ako to 
potom vyzerá 
aj v tom centre 
mesta? To mi strašne prekáža, viac ako 
doprava alebo parkovanie. Malo by sa 
to brať vážnejšie a prísnejšie sankciono-
vať. Netýka sa to však iba centra mesta, 
ale aj sídlisk. Ďalej, aby sa tak bezhlavo 
nestavalo. Takže, aby sa trochu viac 
dbalo na to, aby Bratislava aj pekne 
vyzerala. A tiež by som si priala viac 
parkov a zelene.

Darina (28):  
Za seba poviem 
hlavne riešiť chod-
níky a parkovanie. 
Nie všade je bez-
bariérový prístup 
pre kočíky a vo-
zičkárov. Ďalšia 
vec je, že keď už 
chcú niečo stavať, tak by sa mali najprv 
trochu zamyslieť nad tým, aby bolo 
následne aj kde parkovať. A celkovo 
podporiť ľudí, ktorí chcú bývať.

Margita (76): 
Veľmi veľa je toho 
a netýka sa to iba 
primátora. Naprí-
klad neopravené 
zábradlia alebo 
budova ružinov-
skej pošty. Kedysi 
sme chodili do 
veľkej poštovej 
budovy, potom ju presťahovali do inej, 
kde sa ledva zmestíme desiati. Okrem 
toho do budovy vedú dva schodíky, 
ktoré sú v dezolátnom stave, starší ľudia 
majú problém sa tam dostať. Takže 
pokojne môžu začať aj hneď tu vecami 
priamo z Ružinova.

Marta (75): 
Viete čo, hlavne 
nech riešia cesty 
a chodníky. 
Niekedy, keď prší, 
tu tak voda stojí, 
že sa nedá vôbec 
prejsť a musíme 
ísť po tráve. Takže, 
asi toto by bolo treba trochu doriešiť.

Ivan (83): Páčila 
sa mi myšlienka 
jeho predchodcu 
dať do poriadku 
Grössling. Chod-
ieval som sa tam 
totiž ešte zamlada 
kúpať, je to 
nádherné miesto 
a myslím si, že Bratislave v centre 
mesta niečo takéto chýba. Ďalšia vec, 
ktorá, keby sa dotiahla, bol by som 
rád, je projekt predĺženia električkovej 
trate v Petržalke. Spojiť električkou celú 
Petržalku s Hlavnou stanicou. Bolo by 
skvelé vyriešiť tieto dve veci. (bal, ms)

Viac článkov zo života v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte
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STARÉ MESTO 
Na Hurbanovom námestí 
sa dokončuje revitalizácia, 
ktorá spočíva v dosadbe 
trvalkových záhonov, vybu-
dovaní plne automatizova-
ného závlahového systému, 
položení trávových kober-
cov, osadení lavičiek a opra-
ve detských hracích prvkov.
Ako informovalo mesto na 
facebookovej stránke Brati-
slava Works, zvonkohra je 
opäť funkčná, bola komplet-
né opravená, drevené telefó-

ny boli zrepasované, rovno-
vážna kladina bola vymenená 
za novú, zrkadlová rotunda 
bola opravená a bol doplnený 
nový hrací prvok pre deti - 
Mačka. (brn)
 Foto: FB Bratislava works

Na uliciach 
pribudnú 
kamery
STARÉ MESTO
Na rohu Panskej ulice 
a Rybného námestia, na Zi-
chyho paláci, Rudnayovom 
námestí a Kapitulskej ulici 
by mali čoskoro pribudnúť 
kamery monitorovacieho 
systému. 
Ide o frekventované lokality, 
ktoré doteraz neboli súčasťou 
systému. „Financie chce mest-
ská časť získať zo zdrojov 
alokovaných Radou vlády SR 
pre prevenciu kriminality ako 
aj z vlastných zdrojov. Nákup 
kamier bude výsledkom verej-
ného obstarávania,“ informo-
vala hovorkyňa Starého Mesta 
Nora Gubková. Kamery by 
mali odradiť výtržníkov na 
verejných priestranstvách, po-
môžu urýchliť zásahy polície 
či príchod hasičov, čím by sa 
mala zlepšiť ochrana života, 
zdravia aj majetku obyvateľov 
aj podnikateľov v centre hlav-
ného mesta. (ng)

Hurbanovo námestie sa mení
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Našťastie blízko!

TY KOKOS,
HĽADÁME PRÁVE TEBA!

Skús šťastie na Terno sklade: Na pántoch 10 a 18, Bratislava – Rača

 manuálna práca – brigáda vhodná pre všetkých
 kvalitný zaškoľovací program
 príjemná pracovná atmosféra
 možnosť plánovať si zmeny podľa chuti
 zľava na nákup potravín

Našťastie blízko!
WWW.TERNO.SK/KARIERA

4,50 €
  /hod.

terno_HR-kampan-BA_noviny_nove_164x178_1018.indd   1 25.10.18   16:44

Vernosť 
má nového 
nájomcu
NOVÉ MESTO
Nové Mesto má opäť ná-
jomcu spoločenského 
domu Vernosť na No-
belovej ulici. Ten vzišiel 
z verejnej súťaže. Mest-
ská časť mu budovu pre-
najala za 36 000 eur na 
rok, doba nájmu je desať 
rokov, s možnosťou predĺ-
ženia na ďalších desať ro-
kov.
To všetko platí len za 
podmienky, že nájom-
ca počas desiatich rokov 
preukáže preinvestova-
nie minimálne 200 000 
eur a minimálne rovnakú 
sumu zainvestuje aj v ďal-
šom desaťročnom období. 
„Uskutočnili sa štyri ve-
rejné súťaže. Z poslednej 
vzišiel víťaz, ktorý však 
medzičasom skrachoval. 
Ostal po ňom dlh 9000 eur. 
Preto mestská časť hľadala 
nájomcu, ktorý by do bu-
dovy investoval,“ uviedol 
hovorca Nového Mesta 
Marek Tettinger.
Nájomca sa zaviazal spla-
tiť dlh po predchádzajú-
com nájomcovi a zlepšiť 
technický stav budovy. 
Nevyhnutná bude totiž 
oprava schodov a výťa-
hov, sociálnych zariade-
ní, poškodenej izolácie 
strešnej krytiny či moder-
nizácia kúrenia. Okrem 
toho sa zaviazal opra-
viť na vlastné náklady aj 
strop seniorského Den-
ného centra Domovinka, 
ktoré v budove sídli. Tie 
sa odhadujú na 15 000 
eur. Denné centrum tak 
v budove naďalej osta-
ne, rovnako aj obecná 
knižnica. Nájom ostat-
ných priestorov je už na 
novom nájomcovi, ten sa 
chce zamerať prevažne 
na športové prevádzky. 
V budove sa v súčasnos-
ti nachádzajú okrem iné-
ho aj squashové kurty či 
posilňovňa, donedávna tu 
bola aj reštaurácia. (tasr)

BRATISLAVA
Jedným z jednoduchých 
spôsobov, ako pomôcť ži-
vočíchom, je postaviť im 
príbytky. Najznámejšími sú 
rozhodne vtáčie búdky. Váž-
nejší záujemcovia o ochra-
nu prírody, alebo ľudia, 
ktorí v posledných rokoch 
zatepľovali panelové byto-
vé domy, poznajú možno 
aj búdky pre neto piere. Ale 
vedeli ste, že sa dajú postaviť 
úkryty i pre plazy? Volajú sa 
hadníky najnovšie ich  mô-
žete vidieť v bratislavských 
Mestských lesoch. 
„Hady a jašterice nema-
jú problém nájsť si denný 

úkryt alebo miesto, kde pre-
zimujú. Pri stavbe hadníka 
je ale naším cieľom vytvo-
riť bezpečné miesto pre ich 
rozmnožovanie. Ide vlastne 
o kompost, ktorý je položený 
na kameňoch rôznej veľkosti 
a doplnený o tlejúce drevá, 
kôru a piliny. V komposte sa 
vytvára teplo, ktoré plazy vy-
užívajú na inkubáciu znášok. 

Dôležité je, aby nevyschol 
a aby sa k znáške vajíčok 
nedostali predátori, hlavne 
diviaky. Z tohto dôvodu je 
kompost chránený pletivom,“ 
približuje hadník Michal 
Noga z mimovládnej organi-
zácie SAOLA. Spolu s pra-
covníkmi Mestských lesov 
v Bratislave vybrali v lesoch 
najvhodnejšie miesta na ich 

umiestnenie. 
 „Všetky druhy plazov a oboj-
živelníkov žijúce na Sloven-
sku, sú chránené. S mnohými 
druhmi sa v prírode stretá-
vame bežne, iné poznajú len 
odborníci. Prvým a jednodu-
chým krokom k ich ochrane 
je tolerancia a ohľaduplnosť, 
to v mnohých prípadoch sta-
čí. Zanietenejší záujemcovia 
môžu skúsiť postaviť i hadník. 
Môže sa ním stať aj už exis-
tujúci kompost, ale dôležité 
je nerozoberať ho v čase, keď 
v ňom môžu byť hadie znášky, 
tzn. od júna do septembra,“ 
hovorí Michal Noga. (mn)
 Foto: Mestské lesy

V Mestských lesoch Bratislavy pribudli hadníky

Nová športovejšia 
Trieda B značky Mer-
cedes-Benz vyzerá 
dynamickejšie vďaka 
dlhému rázvoru 
s krátkymi prevismi, 
dozadu mierne klesa-
júcou líniou strechy 
a väčším diskom s pri-
emerom 16 až 19 pal-
cov. Jazdí agilnejšie a poskytuje viac kom-
fortu. Priestrannejší interiér novinky (pri 
rázvore 2 729 mm) disponuje osobitným 
dizajnom prístrojovej dosky. Vykrojenie 
nesie pred vodičom úplne voľne stojacu ob-
razovku dostupnú v troch vyhotoveniach: 
s dvoma 7-palcovými displejmi, s jedným 
7- a jedným 10,25-palcovým displejom a v 
širokouhlej verzii s dvoma 10,25-palcový-
mi displejmi. Voliteľne je k dispozícii pro-
jekčný displej. Intuitívne rozhranie mul-
timediálneho systému MBUX schopného 
učiť sa má v reálnom čase renderovanú 
trojrozmernú grafiku i ovládanie hlasom 
„Hey Mercedes“. Nechýba vylepšená geo-
metria sedadiel, pričom vodič sedí o 90 
mm vyššie, ako v Triede A. 

Moderné asistenčné 
systémy novej Triedy 
B s rozsahmi funkcií 
z Triedy S zabezpeču-
jú aktívnu bezpečnosť 
na vrchole segmentu. 
V určitých situáci-
ách dokáže prvýkrát 
jazdiť čiastočne auto-
matizovane. Dopravné 

dianie v okolí vozidla sníma vylepšenými 
kamerovými a radarovými systémami až 
do vzdialenosti 500 m pred vozidlom a na 
asistenčné funkcie využíva kartografické 
a navigačné údaje. 

Pri uvedení od februára 2019 bude v ponuke 
päť motorizácii. Dve benzínové s objemom 
1,33 litra s odpájaním valcov a tri dieselové. 
Ďalšie motorizácie ako aj verzie s pohonom 
všetkých kolies 4MATIC budú nasledovať 
neskôr. 

Viac informácií o značke 
Mercedes-Benz nájdete na:

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



Nová športovejšia Trieda B ponúkne aj 
8-stupňovú dvojspojkovú prevodovku

BRATISLAVA
Konečne to niekto vyslo-
vil nahlas. Staronoví sta-
rostovia sa zhodli, že zimná 
údržba tak, ako ju žiada od 
samospráv štát, je nevyko-
nateľná.
Je to logické. Predstavte si, 
že začne snežiť. Ešte minulý 
rok každý správca vytiahol 
lopatu a sneh spred domov 
odhrabal. Teraz budeme 
všetci čakať na akciu mest-
skej časti. Nie je však v jej 
schopnostiach, aby jej stroje 
a ľudia boli naraz na stov-
kách chodníkov. To isté platí 
aj pre hlavné mesto. 
„Štát nám na plecia hodil 
ďalšiu úlohu bez toho, aby ju 
financoval. Len pre karloves-
ký rozpočet by to znamenalo 
zvýšenie nákladov na zimnú 
údržbu o približne 200-tisíc 
eur. Štát má nereálne oča-
kávania od miest a obcí, že 
sneh odhrnú nielen z ciest 

a chodníkov, ale po novom aj 
z bezprostredného okolia by-
tových a rodinných domov,“ 
upozornila starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová. 
„Zo strany mesta aj mest-
ských častí je záujem túto 
situáciu riešiť. Výsledkom 
bude snaha, aby nový pán 
primátor apeloval na vládu. 
Tá by mala zvážiť platnosť 
tohto zákona,“ vysvetlil 
predseda Regionálneho 
združenia mestských častí 
hlavného mesta Jozef Krú-
pa.
Zimná údržba pripomína ak-
ciu „obedy zadarmo“. Štát 
príde s nápadom bez toho, 
aby ho zaujímalo, či je pre 
samosprávu vôbec možné ho 
zrealizovať. Niektorí riadite-
lia škôl už avizujú, že obedy 
zadarmo nebudú tak celkom 
zadarmo, režijný poplatok 
odhadujú asi na 50 centov za 
obed. (bh, brn)

Nevykonateľná 
zimná údržba
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Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

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

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

NOVÉ MESTO
Viete si predstaviť, že prí-
dete so svojím plastovým 
odpadom z domácnosti do 
recyklačnej dielne a tam 
si ho pretvoríte na misku 
či tienidlo na lampu, ktoré 
si odnesiete domov? Pres-
ne o to sa aktuálne snaží 
Novomešťan Patrik Bar-
tas. Rozbieha projekt ko-
munitnej recyklačnej 
dielne podľa vzoru 
holandského di-
zajnéra Dave 
Hakkensa a jeho 
Precious Plas-
tics. V Bratislave 
je v tomto smere 
priekopníkom.
„Toľko hodnotného 
materiálu sa povaľuje 
všade a zadarmo...“ tvr-
dí Dave Hakkens a má na 
mysli tony plastových fliaš 
a obalov, ktoré zamorujú 
Zem. „Pritom sa z nich dá 
všeličo vyrobiť, len my na 
to nemáme stroje...“
A to sa rozhodol pred piati-
mi rokmi zmeniť. Zostrojil 
jednoduché recyklačné stroje 
a zadarmo zdieľa na interne-
te návody aj výkresy, ako ho 
napodobniť. Použil pri nich 
len jednoduché náradie a do-

stupné materiály a tvrdí, že 
si dnes každý môže postaviť 
malú továrničku na spracova-
nie plastov. Patrik Bartas je 
dôkazom, že to ide. 
Patrik tvrdí, že bol odjakživa 
manuálne zručný a keď sa 
k tomu pridal pocit, že chce 
viac ako len separovať, pus-
til sa do projektu komunitnej 
recyklačnej dielne. „Nechcel 
som skončiť len pri teórii, 
chcel som sa aktívne zapo-
jiť,“ hovorí.

Keď sa o pár mesiacov roz-
behnú v dielni prvé stroje, 
chce ju otvoriť pre každého. 
Pozývať na návštevu rodiny 
s deťmi aj učiteľky so škôl-
karmi a školákmi, aby prišli 
so svojím plastovým odpa-
dom a sami si vyskúšali, čo 
sa z neho dá vyrobiť, a že re-
cyklovať má zmysel.  
Vďaka interaktívnej mape 
Holanďana Dave Hakkensa, 
na ktorej ľudia z celého sveta, 
čo majú záujem o dielňu ale-
bo ju už tvoria, označia svoju 
lokáciu, sa Patrik skontakto-
val a spriatelil s Radovanom 
Kramárom. Spoločne vyrobi-
li prvý zo štyroch strojov. 
„Ten rozseká očistené plasty 
na vločky či granulát, ktoré 
ďalej spracujeme,“ hovorí. 
„Druhý stroj tieto vločky 
stláča tlakom a určitou teplo-
tou do formy, a tak vznikajú 
drobné výlisky ako misky či 
hrnčeky. Tretí je upravená 

Premeňte svoj plastový odpad na hrnčeky, misky či kvetináče

elektrická rúra a funguje na 
rovnakom princípe, ale dajú sa 
v ňom robiť aj väčšie veci, na-
príklad kvetináče či polotovar 
na ďalšie spracovanie. Štvrtý 
mení granule na surovinu, kto-
rá je vhodná aj do 3D tlačiarní. 
A z nich už sa dá vyrobiť čo-
koľvek do domácnosti.“
Projekt nadchol aj Novo-
mešťanov, a tak Patrik získal 
z novomestského participa-
tívneho rozpočtu na dielňu 
5-tisíc eur. Chce ich využiť 
na zariadenie dielne a stavbu 
strojov, jeden vyjde asi na 
1000 eur, a na nákup a stav-
bu foriem na lisovanie plas-
tových výrobkov. Nebojí sa, 
že o chvíľu bude mať toľko 
hrnčekov z odpadu, že nebu-
de vedieť, čo s nimi? „To ešte 
chvíľu potrvá,“ reaguje so 
smiechom. 
Nadšenie mu však nechý-
ba a náklady sú podľa neho 
zvládnuteľné. „Nepotrebu-
jem na to veľa,“ tvrdí a vy-
svetľuje, že jeden stroj má 
spotrebu asi ako rúra a práč-
ka zapnutá naraz. Platby za 
elektrinu ho teda nezruinujú. 
Šťastie mal aj na priestory. 
Riaditeľka Centrálnej kniž-
nice je otvorená komunitným 
aktivitám. „Máme kúsok za 
Račianskym mýtom na Pio-
nierskej ulici už komunitnú 
cyklodielňu a nevyužívanú 
garáž nám poskytla do prená-

jmu pre potreby recyklačnej 
dielne.“ 
Holanďan Dave Hakkens má 
víziu, že si ľudia budú „jeho“ 
recyklačné dielne otvárať 
všade po svete a začnú meniť 
odpad na niečo užitočné. Pa-
trik tiež dúfa, že bude inšpi-
ráciou pre ďalších Slovákov. 
„Rozdrvený plast je výbor-
ným materiálom pre umenie. 
A je zadarmo. Napríklad pre 
dizajnérov na fakulte archi-
tektúry, ktorým by sa podob-
ná dielňa hodila. Ujala by sa 
podľa mňa aj v komunitách, 
ktoré sa snažia minimalizo-
vať odpad. Napríklad si ju 
viem predstaviť v Bystro ko-
munitnej obývačke,“ hovorí. 
Práve pre podobných nad-
šencov, ako je on sám, chce 
spustiť blog, v ktorom bude 
dokumentovať, ako sa recy-
klačná dielňa buduje, čím im 
možno raz uľahčí cestu.  
Moja posledná otázka je otáz-
kou lenivého konzumenta: 
Načo recyklovať v malom, 
keď svoj odpad môžem na-
hádzať do žltých nádob, ktoré 
recykláciu deklarujú? „Preto-
že sa stačí pozrieť okolo seba 
a vidíte, že zjavne všetky 
plasty nekončia v recyklač-
nej jednotke,“ hovorí človek, 
ktorý v tom, čo my považu-
jeme za odpad, vidí stavebný 
materiál.  (in)
 Foto: Archív P.B.

Hnus pred supermarketom
Situácia v okolí supermarketu na Nobelovom námestí v Pe-
tržalke a tiež Nobelovho námestia ako celku je alarmujú-
ca. Myslím si, že netreba veľa slov - stačia fotografie, ktoré 
prikladám. Ilustrujú bežný stav okolia predajne počas náhod-
ných dní v niekoľkých ostatných týždňoch. A často je to ešte 
oveľa horšie.
Rád by som sa spýtal, kto je za danú situáciu zodpovedný? 
Spoločnosť, ktorá prevádzkuje predajňu? Mestská časť? Pre-
vádzkovateľ budovy? Alebo - všetci dohromady?
Doslova sa hanbím okolím predajne previesť akúkoľvek ná-
vštevu, nehovoriac o zahraničnej. Nevysypané odpadkové 
koše aj počas noci, nakopené odpadky a nedopalky cigariet všade na zemi, postávajúce indiví-
duá v denných aj nočných hodinách. Katastrofálna situácia sa pritom netýka iba priestorov pred 
supermarketom, ale celého širšieho okolia, priľahlého parku a Nobelovho námestia.
V tejto súvislosti by som rád poukázal napríklad na fakt, že Nobelovo námestie je podľa nedáv-
nej štúdie Market Locator miesto s najhustejším reálnym výskytom obyvateľov v Petržalke. Asi 
preto by mu mohla byť venovaná náležitá pozornosť. 
 František Kvarda

Odrezaní od 
služieb
Práve sa mi dostalo do rúk 
posledné vydanie vašich 
novín, kde píšete o pošte 
na Kramároch. Viem si živo 
predstaviť, čo by na sťaž-
nosti, že zostali 2 okienka 
v menších priestoroch, po-
vedali obyvatelia našej štvr-
te 500-bytov, kde zbúraním 
autobusovej stanice poštu 
bez diskusie zrušili. Je tu 
množstvo starších obyva-
teľov, pre nich, ale i pre 
nás, čo nemáme ešte palice 
a barle, to nie je zrovna ten 
výlet, ktorý by sme chceli 
absolvovať, a to na poštu, 
v miestach, kde sídli na Za-
hradníckej Slovanet. 
Držme si palce, aby naši 
novozvolení zástupcovia 
vedeli vyjednávať s orga-
nizáciami ako napríklad 
Slovenská pošta, aby ďalšie 
štvrte neostali podobne ako 
my, odrezané od potrebných 
služieb. 
 E.Velická 

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne z nich vyberieme  
tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť  
o skúsenosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl  
redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na  
našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma VIDEO: Hrôzostrašné zábery z Petržalky - zraze-
ný muž letel vzduchom viac než 10 metrov!
Katarína Eckhardt Kompetentným úradníkom akosi uniklo, 
že tu postavili Slnečnice - mesto a stavajú ďalej, už tu veľa 
ľudí aj býva, pribudli tu obchody Slnečnice market, na druhej 
strane cesty je už vyše 30 rokov sídlisko Lúky VIII a ľudia sú 
nútení prechádzať cez cestu aj kvôli zastávkam MHD, aj kvôli 
nákupom....po 16 - tej hodine sa cez cestu jednoducho prejsť 
nedá, pretože vodiči kašlú na chodcov a na zákony a keď jeden 
z 50-tich zastaví a dá chodcom prednosť, tak je to zázrak...pri 
OC Danubia sú veľa rokov dobre fungujúce semafory, dnes 
tam už nie je ani taký pohyb chodcov, ako je teraz medzi Ja-
sovskou a Slnečnicami...TREBA TO URÝCHLENE RIEŠIŤ  
a nečakať na ďalšie obete!

Skutočné príbehy rodín: Neočkovaním ublížili 
vlastným deťom
Erik Mihalcin Niek-
torí ľudia sú presvedče-
ní, že stačí dostatočne 
dlho používať svoje 
telo na to, aby vedeli 
kvalifikovane odpove-
dať na zapeklité otázky 
medicíny. Lebo zopár 
lekárov sa niekedy po-
mýlilo, tak medicínu vezmú do rúk kuchári, automechanici, 
kaderníčky a IT špecialisti. Veď to nemôže byť ťažké - každý 
má doma nejaké telo, nie?
Lenka Gergelyová Poznám prípady, že dve očkovania pre-
behli v pohode a po treťom má dieťa epileptické záchvaty ...  
99 % očkovania je úspech a zabráni epidémiám a 1 % je rizikové.
Katarína Benejová Na to, aby boli deti chránené, je potrebné 
aby, agens nemal šancu mutovať, na to je ale potrebné, aby sa 
očkovali aj ostatní a neboli tak zbytočne hostiteľmi a nedávali 
priestor mutáciám.

Rozhovor: Čo prežíva rušňovodič, ktorý zrazil 
človeka?
Roman Jasovsky Naozaj je toto daň za inak krásne povola-
nie. Takmer vždy pri strete s osobou v koľajisku nemá šancu 

rušňovodič tragédii 
zabrániť. A to si sa-
movrahovia dobre 
uvedomujú...
Pavla Ja Týždeň mi-
moriadnej dovolenky 
určite nestačí, ja by 
som bola za nejaký 
pobyt spojený s psy-
choterapiou.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY

www.facebook.sk/banoviny
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„Prvý zostrojený stroj rozseká očistené plasty na vločky a granulát, ktoré ďalej 
spracujeme,“ hovorí Patrik Bartas.

Recyklačná dielňa 
našla priestory v starej garáži.
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Aj v ďalšom období bude stáť 
na čele Dúbravky kandidát 
veľkej pravicovej koalície Mar-
tin Zaťovič. Vo voľbách získal 
takmer 91 percent všetkých 
platných hlasov (11.007). Po-
kiaľ ide o počet hlasov, tak je 
to najviac zo všetkých starostov 
na Slovensku. Zaťovičovu pro-
tikandidátku Ivetu Petruškovú 
podporilo len 9,21 percenta 
voličov.

V čom bola predvolebná kam-
paň iná ako tá pred štyrmi  
rokmi?

Pred štyrmi rokmi som kandido-
val na post starostu prvýkrát, ten-
to rok som obhajoval post svojou 
prácou pre Dúbravku a výsledka-
mi. 

Čakali ste, že vás voliči potvrdia, 
alebo ste si neboli úplne istý?
Nedá sa hovoriť o istote, vždy je 
to o rozhodnutí voliča. Ďakujem 
za prejav dôvery, ktorý dali nielen 
mne, ale aj 23 z 25 miestnym a 3 
mestským poslancom. Je to pre 
nás veľký záväzok a budeme sa aj 
nasledujúce 4 roky snažiť počúvať 
námety a pokračovať v našej práci 
pre Dúbravku.

Čo si myslíte, prečo ste opäť 
získali dôveru voličov?
Snažil som sa, aby za našu prácu 
pre Dúbravku hovorili výsledky 
a výsledky viditeľné. 

Ako a kde ste oslávili víťazstvo?

Spolu s poslancami a blízkymi 
sme sa stretli v Dúbravke a čakali 
na výsledky.

Čo budú vaše priority v tomto 
volebnom období?
Vytváranie nových športovísk 
a podpora športu. Budúcnosť 
a vyriešenie „strašiakov Dúbrav-
ky- chátrajúce budovy – stará 
pošta, objekt na Ulici kpt. Rašu. 
V spolupráci s magistrátom riešiť 
dopravu – podpora verejnej do-
pravy, dokončiť rozšírenie Har-
mincovej ulice, opäť otvoriť ro-
kovania o predĺžení Saratovskej 
ulice a riešiť križovatku a otočis-
ko električiek na ulici Pri kríži. 
Zeleň a čistota – pokračovať vo 
výsadbe nových stromov a ošet-
rovaní stromov. Začať s vytvára-
ním nového parku Pod záhradami 
a otvoriť záhradu pri miestnom 
úrade verejnosti. Zefektívniť 
upratovanie v mestskej časti aj 

posilnením vlastnej upratova-
cej skupiny. Otvorenie zberného 
dvora v spolupráci s hlavným 
mestom. Podpora a rozvíjanie 
spolupráce komunít.

Ako ste spokojný s novozvole-
ným zastupiteľstvom?
Z nášho tímu bude v zastupi-
teľstve 23 z 25 poslancov, bu-
deme pokračovať v práci pre 
Dúbravku.

Ste spokojný s novým primáto-
rom?
Nechcem a nebudem hodnotiť 
vopred. Verím v spoluprácu a rie-
šenia pre Dúbravku. Pán Vallo na 
verejnom stretnutí v Dúbravke 
prisľúbil ukončenie sporu a stav-
by náhradných nájomných bytov 
v lokalite Pri kríži. Obyvateľom 
Dúbravky povedal, že stavba ne-
bude. Verím, že svoj sľub dodrží.
 Foto: archív M. Z.

MARTIN ZAŤOVIČ: Za našu prácu pre 
Dúbravku hovorili výsledky

mancie sú hlavné oblasti jej 
záujmu. Výstava je súčasťou 
Mesiaca fotografie. 

Pondelok – 26.11.2018

NATURALLY 7
Ateliér Babylon, 19:00
Z malých európskych klubov 
na najväčšie pódiá. To je 
cesta sedemčlennej a capella 
formácie Naturally 7, ktorá 
mieri do Bratislavy. 

Utorok – 27.11.2018

LUCIE: EVOLUCIE 
TOUR
Zimný štadión Ondreja Ne-
pelu (Slovnaft Aréna), 20:00
Prvý album skupiny Lucie 
Evoluce výchadza po šest-
nástich rokoch a kapela ho 
predstaví na halovom turné.

Streda – 28.11.2018

NEXT 2018: 19TH 
ADVANCED MUSIC FES-
TIVAL BRATISLAVA

A4 – prie-
stor súčas-
nej kultúry
Až do 1. 
decembra 
sa v A4 
a ďalších 
priestoroch 

v Bratislave odohrá vyše 
dvadsať koncertov a perfor-

mancií umelcov z USA, Ka-
nady, Talianska, Veľkej Bri-
tánie, Holandska, Maďarska, 
Slovenska a ďalších krajín. 

Štvrtok – 29.11.2018

BERNSTEIN, SCHU-
MANN, STRAVINSKIJ
Slovenská filharmónia, 19:00
Na koncerte v Slovenskej 
filharmónii zaznejú diela 
Leonarda Bernsteina, Ro-
berta Schumanna a Igora 
Stravinského. Na klavíri sa 
predstaví Benjamin Gros-
venor. 

Piatok – 30.11.2018

PRAGO UNION, SUP-
PORT: LITERAPTÚRA
Nová Cvernovka, 20:00
Ak začnete hľadať najlep-
šie slovné hračky, najlepší 
zmysel pre humor a celkovo 

najlep-
šie texty 
v českom 
rape, záko-
nite prídete 
k Prago 
Union. 

Sobota – 1.12.2018

GYPSY JAZZ 
FESTIVAL 2018
Divadlo Aréna, 18:30
Siedmy ročník podujatia 
na jednom pódiu spojí 
jazzových i cigánskych 
diablov. Gypsy Jazz Fes-
tival organizuje popredný 
slovenský saxofonista Milo 
Suchomel.

Streda – 21.11.2018

JAKUB 
URSINY
.klub pod 
lampou, 
19:00
Po úspeš-
ných kon-
certoch 
s Provisoriom a piesňami 
z predstavenia Peter a Lucia 
sa teraz Kubo Ursiny vracia 
k svojej tvorbe a projek-
tu Teatro Fatal. Program 
ponúka nové aj staré skladby 
a tiež Deža Ursinyho. 

Štvrtok – 22.11.2018

VÁŽNA HUDBA
Sancta Caecilia III.

Koncertná 
sieň Klaris-
ky, 17:00
Zámerom 
projektu 
SANCTA 
CAECILIA 
III. je po-

kračovať v oživovaní tradície 
vďakyvzdania patrónke hudby 
a hudobníkov, v tomto roku 
dielom autora 18. storočia.

Piatok – 23.11.2018

VIANOČNÉ TRHY 
BRATISLAVA 2018

Hlavné námestie
Tradičné Vianočné trhy opäť 
ponúknu jedlo, pitie, malý 
nákup a bohatý program. 
Tento rok možno očakávať 
zhruba 100 stánkov s dobro-
tami všakovakého druhu.

Sobota – 24.11.2018

SWINGOVÉ VIANOCE
Véčko, 20:00

Posledný tohtoročný swingo-
vý večer už predznamenáva 
vianočné obdobie. Táto 
téma sa nevyhla ani jazzovej 
hudbe a počas večera budete 
počuť množstvo skvelých 
swingových piesní s vianoč-
nou či zimnou tematikou. 

Nedeľa – 25.11.2018

ANNA DAUČÍKOVÁ / 
V ZORNOM POLI
Galéria Medium
Anna Daučíková je jedným 
z najdôležitejších mien 
súčasného slovenského vizu-
álneho umenia. Genderové 
umenie, videoart a perfor-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

Nedeľa – 2.12.2018

VIANOCE JOSEFA LADU 
- POCTA GÉNIOVI
Galéria mesta Bratislavy – 
Mirbachov palác
Výstava na počesť českého 
maliara, kresliara, ilustrátora 
a spisovateľa Josafa Ladu.

Pondelok – 3.12.2018

GIANLUCA LIBERTUC-
CI
Františkán-
sky kostol 
Zvestova-
nia Pána, 
18:00
Gianluca 
Libertucci, 
organista Baziliky svätého 
Petra vo Vatikáne bude prota-
gonistom koncertu „Dives in 
Misericordia“. 

Utorok – 4.12.2018

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: ISLAND
KC Dunaj, 20:00
V sprievode cestovateľa Da-
vida Vargu si vychutnáte zá-
bery na ikonické, ale aj menej 
známe oblasti Islandu z vtáčej 
perspektívy. Pridáme pár zaují-
mavostí o tom, ako sa na tomto 
magickom ostrove žije a ako 
ho precestovať za málo peňazí.

vyjdú o 2 týždne
5. decembra 2018

Noví poslanci mestského 
zastupiteľstvaMáme 

rozhodnuté!
Lenka Antalová Plavuchová, Zuzana Aufrichtová, 
Katarína Augustinič, Adam Berka, Michal Brat, 
Ján Budaj, Ján Buocik, Peter Cmorej, Dana Čahojová, 
Monika Debnárová, Vladimír Dolinay, Gabriela Ferenčáková, 
Gábor Grendel, Peter Hochschorner, Ján Hrčka, 
Martin Chren, Radovan Jenčík, Juraj Káčer, 
Ján Karman, Tomáš Korček, Ľuboš Krajčír, Tatiana 
Kratochvílová, Jozef Krúpa, Rastislav Kunst, 
Martin Kuruc, Roman Lamoš, Peter Lenč, Jakub Mrva, 
Alžbeta Ožvaldová, Tomáš Palkovič, Elena Pätoprstá, 
Peter Pilinský, Jana Poláčiková, Igor Polakovič, 
Peter Strapák, Soňa Svoreňová, Lucia Štasselová, 
Rastislav Tešovič, Jozef Uhler, Matúš Vallo, Jakub Vallo, 
Milan Vetrák, Martin Vlačiky, Branislav Záhradník, 
Zdenka Zaťovičová. 

Komunálne voľby boli 
prekvapením vo viace-
rých smeroch. Nielenže 
prišlo k volebným urnám 
viac ľudí, ako sa očakáva-
lo, ale do zastupiteľstiev 
sa nedostali známe tváre, 
ktoré už roky v komunále 
fungovali.  
Nezmenil sa len primátor, 

ale aj desať starostov zo 
17 mestských častí. Voliči 
vsadili na nové tváre, ktoré 
dovtedy pôsobili buď na úra-
doch, v miestnych zastupi-
teľstvách, alebo ako aktivisti 
pre svoju časť. Siedmi sta-
ronoví starostovia zase bez-
konkurenčne obhájili svoju 
pozíciu. Najviac hlasov na 

Slovensku získal starosta 
Dúbravky Martin Zaťovič. 
Práve preto s ním začíname 
rozhovor. V prílohe nájdete 
rozhovory so všetkými no-
vými starostami v Bratisla-
ve. Aké majú plány vo svo-
jom okolí? Čakali vôbec, že 
sa práve oni dostanú na čelo 
mestskej časti? 

VOĽBY 2018
Streda 24. októbra 2018  Číslo 2ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA O KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCHPOVOLEBNÝ 

ŠPECIÁL 
Rozhovory s novými starostami



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

18 19

Predvolebný boj bol napínavý aj 
v bratislavskom Ružinove. Ľudia 
do poslednej chvíle netušili, ktorý 
z trojice favoritov Chren-Pekár 
– Buocik sa stane starostom. Nako-
niec Dušan Pekár svoju pozíciu ne-
obhájil a miesto neho si Ružinovča-
nia zvolili Martina Chrena. 

Ako ste oslávili víťazstvo?
Vážim si podporu, ktorú som dostal 
od voličov, ale príliš dobre si uvedo-
mujem, koľko práce nás čaká a koľko 
problémov budeme musieť riešiť 
okam žite po nástupe do úradu.

Čakali ste, že práve vy sa posadí-
te na stoličku starostu?
Vede l  som,  že  dokážem po -
menovať  p r ob l émy  a  že  v i em, 
ako  i ch  môžeme  r i e š i ť .  Č l o -
vek  s i  v šak  n i kdy  nemôže  byť 
i s t ý  t ým,  ako  s a  vo l i č i  r oz -
hodnú .

Čo si myslíte, prečo ste vyhra-
li práve vy?
Ružinovčania chceli zmenu. Myslím, 
že pre nich bolo dôležité vedieť, že 
som sa o nich nezačal zaujímať až 
pred voľbami.

Čo chcete robiť inak ako váš pred-
chodca?
„Nedá sa“ nebudem považovať za ko-
nečnú odpoveď. Pretože väčšina pro-
blémov riešenie má. Nie všetky, sa-
mozrejme, ale väčšina áno. A takisto 
je pre mňa dôležité, aby ľudia vedeli, 
že som tu pre nich.

Aký bude váš prvý krok vo funk-
cii starostu? Čo bude priorita?
Bude treba dokončiť prípravy roz-
počtu na budúci rok – tak, aby sa 
v ňom už prejavili priority z nášho 
plánu, venovať sa zimnej údržbe, 
kde sa obávam, že kvôli novele 
cestného zákona dnes Ružinov nie 
je na prípadnú kalamitu dobre pri-

pravený. Zároveň musíme začať 
obnovovať úrad, ktorý momentál-
ne nefunguje, ako by mal a mohol. 
A postupne začneme pracovať na 
realizácii všetkých našich priorít 
- chrániť, čo je v Ružinove vzác-
ne, teda hlavne riešiť problém za-
husťovania, zveľaďovať mestskú 
časť a neprestávať komunikovať 
s občanmi.  

Ako ste spokojný s novým primá-
torom kvôli spolupráci?
Som presvedčený, že nám obom ide 
o to, aby sa tu ľuďom lepšie žilo, tak-
že určite spolu budeme vedieť hľadať 
riešenia problémov v meste.
 Foto: M. CH.

MARTIN CHREN: 
Ružinovčania chceli zmenu

Až 63 percent získala vo 
voľbách súčasná starostka 
Čunova Gabriela Ferenčáková. 
Obhájila tak svoju silnú pozí-
ciu doterajšej starostky. 

V čom bola predvolebná kam-
paň iná ako tá pred štyrmi ro-
kmi? 
Predvolebná kampaň sa od minu-
lej výrazne nelíšila. Občania boli 
pozvaní na predvolebné stretnu-
tie, na ktorom sme s poslanca-
mi  zosumarizovali spoločne do-
siahnuté úspechy a predložili sme 
nové vízie, ktoré by sme v nasle-

dujúcom volebnom období radi 
zrealizovali. Tí, ktorí sa stretnutia 
z akéhokoľvek dôvodu nemoh-
li zúčastniť, si tieto informácie 
mohli prečítať v letáku, ktorý bol 
doručený do každej domácnosti.

Čakali ste, že vás voliči potvr-
dia, alebo ste si neboli úplne 
istá? 
Dovolím si tvrdiť, že vo voľbách 
si nikto nemôže byť istý výsled-
kom. Priznám sa, že potvrdenie 
postu starostu MČ som neoča-
kávala, keďže  som si nerobila 
žiadnu predvolebnú kampaň. 
A to najmä z dôvodu, že deň 
pred voľbami sa objavila na moju 
osobu očierňujúca kampaň s jas-
ným cieľom, ma diskreditovať 
a  „obrať“ o potenciálnych voli-
čov.  Preto som vďačná našim 
občanom, že sa  touto propa-
gandistickou aktivitou nenechali 
ovplyvniť a svojím hlasom mi 

prejavili dôveru, čo si veľmi ce-
ním.

Čo si myslíte, prečo ste opäť 
získali dôveru voličov? 
Dôveru občanov získate predov-
šetkým skutkami a nie prázdnymi 
rečami a sľubmi. 

Ako a kde ste oslávili víťaz-
stvo? 
Nie som typ človeka, ktorý má 
rád okázalé oslavy, z víťazstva 
som sa tešila v kruhu svojich  
najbližších. 

Čo budú vaše priority v tomto 
volebnom období? 
V nasledujúcom období sa bu-
deme  spolu s poslancami snažiť 
pokračovať v už rozbehnutých 
projektoch a tie dotiahnuť do 
úspešného konca. Naďalej sa bu-
deme zapájať do rôznych výziev, 
aby sme  získali  finančné pro-

striedky z externých zdrojov na 
ďalšie aktivity, keďže náš rozpo-
čet je veľmi obmedzený. 

Ako ste spokojná s novozvole-
ným zastupiteľstvom? 
Novozvolené zastupiteľstvo tak, 
ako aj zvolený starosta, je výsled-
kom vôle občanov. Tak, ako s po-
korou prijímam svoje znovuzvo-
lenie, prijímam s pokorou i členov 
MZ, ktoré bude v tomto volebnom 
období tvorené niekoľkými poslan-
cami z predchádzajúceho obdobia, 
ktorí už poznajú, čo práca poslanca 
obnáša. A noví sa budú musieť na-
učiť vzájomnému rešpektu a hlav-
ne myslieť na to, kým boli zvolení 
a pre koho svoj post zastávajú.  

Ste spokojná s novým primáto-
rom Bratislavy?  
Túto otázku  zatiaľ objektívne 
zodpovedať neviem. 
 Foto: archív

Starosta Vrakune 
Martin Kuruc zís-
kal v týchto komu-
nálnych voľbách 
prvenstvo. Až 94 
percent Vrakunča-
nov mu dalo svoj 
hlas. Môže tak 
ďalšie štyri roky 
pokračovať vo 
svojej práci.
  
V čom bola pred-
volebná kampaň 
iná ako tá pred šty-
rmi rokmi?
Predvolebná kam-
paň bola veľmi sub-
tilná, Vrakuňa kon-
tinuálne štyri roky 
tvrdo pracovala.
 
Čakali ste, že vás voliči potvrdia, alebo ste si neboli úplne istý?
Počas ostatných štyroch rokov som urobil všetko preto, aby 
sa Vrakuňa stala lepšou štvrťou. Domnievam sa, že môj vo-
lebný výsledok potvrdil, že som presvedčil väčšinu obyva-
teľov Vrakune.
 
Čo si myslíte, prečo ste opäť získali dôveru voličov?
Podarilo sa nám realizovať niekoľko zásadných projektov, 
ktoré zlepšili kvalitu života obyvateľov Vrakune.
 
Ako a kde ste oslávili víťazstvo?
Oslávil som v okruhu najbližších priateľov v domácom pro-
stredí.
 
Čo budú vaše priority v tomto volebnom období?
Chceme pokračovať v naštartovaných projektoch z minulého 
volebného obdobia a ako prioritám sa budeme venovať par-
kovaniu, dopravným zápcham a bezpečnosti.
 
Ako ste spokojný s novozvoleným zastupiteľstvom?
Vôbec nie je dôležité či som, alebo nie som spokojný. Kľúčo-
vé je, aby obyvatelia Vrakune dostali zo strany mestského 
zastupiteľstva maximálnu možnú podporu. Tiež kedykoľvek 
a s vášňou pre vec podporím všetky dobré nápady a návrhy, 
ktoré toto zastupiteľstvo navrhne.
 
Ste spokojný s novým primátorom?
Mimoriadne sa teším zvoleniu pána primátora Valla a oča-
kávam tesnú spoluprácu nás oboch. Úprimne mu prajem, 
aby mal dostatok síl, lebo Bratislava vo veľa ohľadoch nie je 
v ideálnej kondícii.
 Foto: archív M. K.

GABRIELA FERENČÁKOVÁ: Dôveru občanov 
získate predovšetkým skutkami

MARTIN KURUC: 
Robím všetko 
preto, aby sa Vrakuňa 
stala lepšou štvrťouPosledné mesiace sa v Starom Mes-

te zvádzal boj medzi súčasným 
starostom Radoslavom Števčíkom 
a poslancom Martinom Borguľom. 
Staromešťanov unavovala kampaň 
a antikampaň oboch kandidátov a na-
koniec sa rozhodli, že svoj hlas dajú 
architektke a urbanistke Zuzane Auf-
richtovej.  

Ako ste oslávili víťazstvo? 
Noc z 10. novembra na 11. novembra 
bola noc zmien pre Bratislavu. V podsta-
te možno povedať (s odkazom na kam-
paňové heslá), že Bratislava sa skokovo 
zmenila, očistila sa a verím, že dotiahne-
me začaté zmeny aj ako Slovensko. Ví-
tazstvo som oslávila so svojou rodinou, 
ktorá ma počas celej kampane podporo-
vala a v kruhu svojích blízkych, podpo-
rovateľov a kandidátov na poslancov, 
ktorí sa v priebehu noci stali z kandidá-
tov poslancami a ja starostkou. 

Čakali ste, že práve vy sa posadíte na 
stoličku starostu? 
Verila som 
a verím v zdravý 
úsudok Staro-
meštanov. Tvrdi-
la som to počas 
celej kampane. 
Už pri ohlásení 
kandidatúry som 
uviedla, že o post 
som rozhodla 
uchádzať, preto-
že vnímam zme-
nu klímy v spo-
ločnosti. Vnímam 
požiadavku zá-
sadnej zmeny 
prístupu k nakla-
daniu s verejnými 
zdrojmi, k využí-
vaniu verejného 
priestoru a na-
pĺňaniu verejného 
záujmu. Obdobie 
kampane považu-
jem za súťaž ná-
zorov protikandi-
dátov. Nástroje na dosiahnutie cieľa nie 
sú obmedzené. Mojimi boli čestnosť 
a prinášanie obsahu. Nie obalu, v po-
dobe kolotočových trikov, mediálneho 
či vizuálneho smogu. Voliči rozhodli 
v Bratislave múdro.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali práve 
vy? 
Som architektka a projektová manažér-
ka. Viem, o čom je komunál. Mala som 
prácu, do ktorej som sa mohla pokojne 
vrátiť. To ma robilo pokojnou počas ce-
lej kampane. Vyhrať som chcela, ale nie 
za každú cenu, nie za cenu kompromisov 
s mojím hodnotovým nastavením. Bola 
som autentická. A úprimná. Pomenúvam 
veci pravými slovami, alebo radšej ml-
čím. Myslím si, že to je najlepšie a na-
jrýchlejšie k dosiahnutiu riešenia. To 
mohlo byť neakceptovateľné. Mandát 
som chcela, len ak takýto môj prístup 
bude ohodnotený voličmi. Ďakujem všet-
kým, ktorí to zdieľajú. 

Čo chcete robiť inak ako váš predchod-
ca? 
Mám záujem zväčšiť podiel participácie 
občanov na rozpočte, pretože ľudia ve-
dia najlepšie, ako riešiť problémy svojho 
okolia. Manažérsky riadiť úrad a poskyt-
núť obyvateľom maximum informácií 
o dianí v Starom Meste. Jednoducho po-

vedané, aktívnym 
vytvoriť priestor 
na sebarealizá-
ciu a pasívnym 
poskytnúť pries-
tor na pohodlný 
prístup k infor-
máciám. 

Aký bude váš 
prvý krok vo 
funkcii starost-
ky? Čo bude pri-
oritou? 
Prvým krokom 
bude dať do pori-
adku krízové 
rozhodnutia na 
stavebnom úrade. 
Priorita je bezpeč-
nosť. Rada by som 
napríklad postupne 
odstránila nebez-
pečné úseky ciest 
v Starom Meste. 

Ste spokojná s novým primátorom kvôli 
spolupráci?
Áno. Podstatné bolo dosiahnúť zmenu. 
Podarilo sa. Bratislava má zdravý rozum. 
Najlepší sú za dobré riešenia.
 Foto: Archív Z. A.

ZUZANA AUFRICHTOVÁ: 
Verila som a verím v zdravý 

úsudok Staromeštanov

Vedel som, že dokážem 
pomenovať problémy a že viem, 

ako ich môžeme riešiť.
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Záujem o post starostu v najväčšej 
mestskej časti Bratislavy v Petržalke 
bol obrovský. Petržalčanom najbližšie 
štyri roky bude šéfovať miestny a mest-
ský poslanec Ján Hrčka, ktorý kandi-
doval s podporou veľkej pravicovej ko-
alície SaS, Nova, 
KDH, OKS a Sme 
rodina.

Ako ste oslávili ví-
ťazstvo?
Oslavoval som so 
svojou manželkou, 
spolukandidátmi a 
kamarátmi.

Čakali ste, že prá-
ve vy sa posadíte 
na stoličku sta-
rostu?
História ukázala, 
že voľby sú nevys-
pytateľné. Preto, aj keď som patril medzi 
najväčších favoritov, tak istotu som roz-
hodne nemal.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali práve 
vy?
Myslím si, že hlavným dôvodom bola 
správne zvolená kombinácia ľudí, s ktorý-
mi som kandidoval. Rovnako to bola aj 

práca, ktorou som sa dlhodobo prezento-
val. 

Čo chcete robiť inak ako váš predchodca?
Dosluhujúci starosta Vladimír Bajan je 
iná veková a aj politická generácia ako ja. 

Z toho dôvodu je 
logické, že máme 
rozdielne prístupy 
a názory na fun-
govanie mestskej 
časti. 

Aký bude váš prvý 
krok vo funkcii 
starostu? Čo bude 
priorita?
Prvým krokom 
bude rozhovor s 
vedúcimi pracov-
níkmi na miestnom 
úrade. Prioritou 
okrem rezidenč-

ného parkovania bude aj zmena myslenia 
ľudí na úrade.

Ste spokojný s novým primátorom kvôli 
spolupráci?
Paradoxne, zo všetkých kandidátov na primá-
tora, sa s Matúšom Vallom poznám najdlhšie. 
Myslím si, že naša spolupráca bude dobrá.
 Foto: tasr

Neuveriteľných až desať kandidátov sa uchádzalo o post 
starostu v Podunajských Biskupiciach. Dosluhujúca sta-
rostka už o toto miesto nemala záujem. Z desiatich mužov 
nakoniec súboj vyhral novinár a publicista Zoltán Pék. 

Ako ste oslávili víťaz-
stvo?
Sobotňajší večer a noc 
som prežíval ako inoke-
dy v kruhu najbližších. 
Zobudil som sa na SMS 
správu, že som skončil 
druhý. Uvažoval som 
a rozmýšľal nad tými 
strohými vetami, že 
asi prečo, kde sa stala 
chyba. Po 30 minútach 
prišla ďalšia správa, 
gratulácia od druhého 

kandidáta na starostu. Nebral som to vážne, kým neprišla 
druhá, tretia podobného znenia. Nasledoval telefonát, kde mi 
oznámili, aby som počkal na definitívny výsledok. Asi o ho-
dinku na to mi oznámili, že som vyhral výrazným náskokom.

Čakali ste, že práve vy sa posadíte na stoličku starostu?
Áno. Dúfal som a veril. A to aj napriek tomu, že prebiehala veľ-
mi ostrá masívna a negatívna kampaň proti mojej osobe. Le-
táky, noviny písané v mojom mene a grafikou mojej kampane. 
A mohol by som pokračovať ďalej. Trošku som bol zneistený, 
ale v kútiku srdca som veril, že ľudia sa nenechajú oklamať.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali práve vy?
Asi preto, že v mestskej časti, kde kandidujem, ma poznajú. 
Poznajú moju rodinu, som rodák z Podunajských Biskupíc. 
Mám jasný konkrétny čitateľný program. A tí, ktorí ma po-
znajú, vedia, že keď niečo sľúbim, tak to aj dodržím.

Čo chcete robiť inak ako vaša predchodkyňa?
Chcem pokračovať už v začatej ceste. Odchádzajúca starost-
ka patrila medzi veľmi úspešné a obľúbené osobnosti. Určite 
sú veci, ktoré sa dajú vylepšiť, ale o tých som zmienil v mo-
jom programe.

Aký bude váš prvý krok vo funkcii starostu? Čo bude pri-
orita?
Najdôležitejšou úlohou bude schváliť budúcoročný rozpočet. 
Pozornosť chcem upriamiť na prípravu zimnej údržby. Vy-
chádzajúc z nového zákona pribúdajú pre nás nové povinnosti.

Ste spokojný s novým primátorom kvôli spolupráci?
Dal som mu svoj hlas.
 Foto: archív Z. P.

ZOLTÁN PÉK: Pozornosť 
chcem upriamiť na 
prípravu zimnej údržby.

JÁN HRČKA: Prioritou okrem 
rezidenčného parkovania bude aj 

zmena myslenia ľudí na úrade.

Dosluhujúci starosta 
Vladimír Bajan je iná 
veková a aj politická 

generácia ako ja. 
Z toho dôvodu je 
logické, že máme 
rozdielne prístupy. 

Aj mestskú časť Nové Mesto 
povedie človek, ktorého ľudia 
dobre poznajú. Svoju pozíciu 
bezkonkurenčne obhájil. Ru-
dolfa Kusého volilo až 58,49 
percenta voličov.

V čom bola predvolebná kam-
paň iná ako tá pred štyrmi ro-
kmi?
Kampaň bola agresívnejšia. Na 
rozdiel od korektného prístupu 
môjho protikandidáta pred štyrmi 
rokmi. Popri tejto verbálnej agre-
sii sme boli svedkami toho, že 
projekty, ktoré už pripravujeme 

a pracujeme na nich, boli prezen-
tované ako nové nápady, niektorí 
sľubovali riešiť veci, na ktoré má 
mestská časť minimálny dopad, 
čo mohlo byť dôsledkom slabej 
orientácii v problematike alebo 
neznalosťami niektorých kandi-
dátov.

Čakali ste, že vás voliči potvr-
dia, alebo ste si neboli úplne 
istý?
Vždy je to len a len o rozhodnutí 
ľudí, nech už človek urobí čokoľ-
vek. Snažil som sa, aby po mne 
ostali nové a obnovené parky, 
ihriská, športoviská, viac miest 
v škôlkach a vynovené školy či 
centrá seniorov. Aby naša samo-
správa bola naozaj transparent-
ná a slúžila ľuďom čo najlepšie. 
Zároveň som sa snažil ponúknuť 
program s jasnými merateľnými 
výsledkami, nie vzdušné zámky.

Čo si myslíte, prečo ste opäť 

získali dôveru voličov?
Verím, že ľudia videli, že vkla-
dám do tejto práce dušu a že mi 
záleží na nich aj na mestskej čas-
ti. Na jednej strane teda mali na 
výber prepracovanú marketingo-
vú kampaň, na strane druhej kon-
krétne výsledky a jasnú víziu. To 
rozhodlo. 

Ako a kde ste oslávili víťaz-
stvo?
Neoslavoval som, ale to nezna-
mená, že nie som ľuďom vďačný 
za dôveru a silný mandát, kto-
rý som od nich dostal. Beriem 
to tak, akoby som bol v škole 
oznámkovaný.

Čo budú vaše priority v tomto 
volebnom období?
Zlepšenie parkovania v Novom 
Meste. Vytvorenie dvoch nových 
škôlok. Obnova a vytvorenie 
niekoľkých parkov. Dokonče-
nie rekonštrukcie škôl a škôlok. 

Nové zariadenie pre seniorov. 
Spracovanie viacerých územných 
plánov zón. Pokračovanie poli-
tiky transparentného a férového 
úradu.

Ako ste spokojný s novozvole-
ným zastupiteľstvom?
S novými poslancami sa zozná-
mim v najbližších dňoch a týžd-
ňoch. Verím, že teraz po voľbách 
skončia rôzne útoky a hľadanie 
nepriateľa a spoločne budeme ro-
biť na tom, aby bolo Nové Mesto 
lepším miestom pre život.

Ste spokojný s novým primáto-
rom?
Držím mu palce, aby sa mu po-
darilo plniť ambiciózny pro-
gram, s ktorým predstúpil pred 
voličov. Verím, že spolupráca 
s novým primátorom, ale aj 
s magistrátom bude lepšia, ako 
bola v minulosti.
 Foto: archív R. K.

RUDOLF KUSÝ: Beriem to tak, akoby 
som bol v škole oznámkovaný.

Silnú pozíciu starostky aj v nasledujú-
com funkčnom období potvrdila nezá-
vislá kandidátka Dana Čahojová. 

V čom bola predvolebná kampaň 
iná ako tá pred štyrmi rokmi?
Bola som prekvapená, lebo bola veľmi 
príjemná. Stretli sme sa s množstvom 
ľudí, ktorí nám v osobnom styku vyja-
drovali svoju dôveru. Prejavy priazne 
sme zaznamenávali dokonca aj priamo 
z tábora môjho protikandidáta. Osobit-
ne ma teší, že sme sa neuchýlili k zamo-
reniu Karlovej Vsi našimi bilbordami.

Čakali ste, že vás voliči potvrdia, 
alebo ste si neboli úplne istá?
Isté predpoklady, samozrejme, boli, 
ale takýto vynikajúci výsledok sme 
naozaj neočakávali.

Čo si myslíte, prečo ste opäť získali 
dôveru voličov?

Štítim sa politikárčenia a intríg. Pred 
štyrmi rokmi som pre Karlovu Ves 
zvolila cestu spravodlivosti a poctivos-
ti. Boli to štyri roky často mravenčej 
práce na úkor osobného života a rodi-
ny. Som rada, že to Karlovešťania tak-
to ocenili. Je to veľmi náročná služba, 
a aj takto sa svojej rodine ospravedlňu-
jem za svoj výpadok doma.

Ako a kde ste oslávili víťazstvo?
Na výsledky sme čakali spoločne so 
spolukandidátmi v malom miestnom 
podniku. Podporiť ma prišla aj moja 
najbližšia rodina.

Čo budú vaše priority v tomto vo-
lebnom období?
Pokračovať v nastavených trendoch, 
zvyšovať kvalitu nášho servisu oby-
vateľom a, samozrejme, plniť voleb-
ný program.

Ako ste spokojná s novozvoleným 
zastupiteľstvom?
Som veľmi spokojná a dúfam, že rov-
nako spokojná budem aj o štyri roky.

Ste spokojná s novým primátorom 
Bratislavy?
Mám manžela stavebného inžinie-
ra a syna muzikanta, s obomi som 
spokojná. Prečo by som nemala byť 
spokojná s novým primátorom?
 Foto: archív D. Č.

DANA ČAHOJOVÁ: Takýto 
vynikajúci výsledok v Karlovej 

Vsi sme naozaj neočakávali

Prejavy 
priazne sme 

zaznamenávali 
dokonca aj priamo 

z tábora môjho 
protikandidáta. 
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Vajnory majú po 12 rokoch 
nového starostu. Miesto Jána 
Mrvu, ktorý neúspešne kan-
didoval na post primátora, 
túto mestskú časť na najbliž-
šie štyri roky povedie dotera-
jší miestny poslanec Michal 
Vlček. 

Ako ste oslávili víťazstvo?
Spoločne s tímom kandidátov 
na poslancov, podporovateľ-
mi a rodinou sme spoločne 
čakali na výsledky. Víťazstvo 
sme oslávili zaslúženým od-
dychom po náročnej kampa-
ni.

Čakali ste, že práve vy sa po-
sadíte na stoličku starostu?
Veril som, že program a vízie, 
ktoré sme ľuďom ponúkli, ich 
oslovia a dajú nám dôveru.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali 
práve vy?
Vo Vajnoroch som v predchádza-
júcich obdobiach pôsobil ako 
poslanec, poznal som, čo ľudí 
vo Vajnoroch 
trápi, aké majú 
p r e d s t a v y 
o ich ďalšom 
s m e r o v a n í . 
Zároveň som 
v kampani 
vsadil na osob-
ný kontakt, 
aby som ešte 
viac spoznal 
aktuálne poži-
adavky Vajno-
rákov. Spra-
covali sme ich 
do volebného 
programu, do 
vízie a ľudia to 
prijali.

Čo chcete robiť inak ako váš 
predchodca?
Mám ambíciu ešte viac otvoriť 
úrad a komunikáciu s občanom, 
viac ich zapájať do vecí verej-
ných, oboznamovať ich s plánom 
vedenia a priebežne vyhodnoco-
vať dosiahnuté kroky. 

Aký bude váš prvý krok vo 
funkcii starostu? Čo bude pri-
orita?
Vajnory čaká začiatkom de-
cembra referendum, prvé kro-
ky budú iste smerovať k mo-
tivácii ľudí, aby bolo úspešné 
a vyjadrili v ňom svoj názor. 
Zároveň vytvoriť jednotu 

v rámci mie-
stneho za-
s tup i t e ľ s tva 
a dohodnúť 
sa na progra-
mových pri-
oritách pre 
n a s l e d o v n é 
obdobie. 

Ste spokoj-
ný s novým 
primátorom 
kvôli spolu-
práci?
P r o g r a m o v é 
tézy a vízie 
primátora sú 
ambic iózne , 
mali by sa 

pozitívne dotknúť aj Vajnôr. 
Deklaruje záujem o vzájomnú 
spoluprácu a otvorenosť. 
Tento prístup je prioritný aj 
pre mňa a zatiaľ máme všetky 
predpoklady, aby sa Bratisla-
va pozitívne posunula vpred.
 Foto: archív M. V.

Záhorskú Bystricu bude aj ďalšie 
štyri roky viesť starosta Jozef Krú-
pa, ktorý obhájil pozíciu a porazil 
svojho rivala Ivana Bošňáka. 

V čom bola predvolebná kampaň 
iná ako tá pred štyrmi rokmi?
Pred štyrmi rokmi som bol jediným 
kandidátom na starostu Záhorskej 
Bystrice. Teraz som mal protikan-
didáta, takže kampaň bola omnoho 
intenzívnejšia. Spoločne s mojím 
tímom kandidátov na poslancov do 
miestneho zastupiteľstva sme ju robili 
pozitívne, sústreďovali sme sa hlavne 
na náš volebný program. 

Čakali ste, že vás voliči potvrdia, 
alebo ste si neboli úplne istí?
Verili sme, že voliči ocenia výsled-
ky – teda všetko to, čo sa podarilo 
v uplynulých štyroch rokoch v Záhor-
skej Bystrici urobiť.

Čo si myslíte, prečo ste opäť získali 
dôveru voličov?
Myslím si, že Bystričania – ako som 
už hovoril – ocenili dosiahnuté vý-

sledky. A okrem toho sme mali aj 
jasný, veľmi konkrétny program, čo 
chceme v najbližšom období pre Zá-
horskú Bystricu urobiť. 

Ako a kde ste oslávili víťazstvo?
Tak, ako už štandardne, na výsledky 
sme čakali neďaleko volebnej miest-
nosti, spoločne s mojím tímom kandi-
dátov na poslancov.

Čo budú vaše priority v tomto vo-
lebnom období?
V prvom rade chceme dokončiť dôle-

žité projekty pre Záhorskú Bystricu. 
V budúcom roku chceme zväčšiť ka-
pacitu materskej školy o dve triedy 
a jedáleň, urobiť nadstavbu základnej 
školy o ďalších šesť tried a odborné 
učebne. Taktiež chceme dokončiť 
rozostavanú multifunkčnú športovú 
halu v areáli základnej školy. Okrem 
toho chcem pokračovať v snahe 
o rekonštrukciu priestorov bývalého 
elektrovodu, kde by mohli vzniknúť 
nové školské zariadenia, ale aj ďalšie 
športoviská či plaváreň. Tento ob-
jekt je však stále vo vlastníctve župy, 
preto ho potrebuje naša mestská časť 
čo najskôr získať do vlastníctva ale-
bo prenájmu. Na tom už pracujem. 
Okrem toho chcem posilniť mest-
skú hromadnú dopravu, pokračovať 

v obnove ciest a pracovať na zriadení 
vlastnej mestskej polície.

Ako ste spokojný s novozvoleným 
zastupiteľstvom?
Som spokojný, v našom deväťčlen-
nom zastupiteľstve je päť poslancov 
z môjho tímu. Všetci sú odborníci 
a skvelí ľudia. Preto verím, že spolu-
práca aj s ostatnými poslancami bude 
konštruktívna.

Ste spokojný aj s novým primáto-
rom Bratislavy?
Pána Matúša Valla osobne nepoznám. 
Rád sa s ním zoznámim a verím, 
že naša spolupráca bude korektná 
a efektívna.
 Foto: archív J. K.

JOZEF KRÚPA: Chcem posilniť 
mestskú hromadnú dopravu 

a pokračovať v obnove ciest

V prvom rade 
chceme dokončiť 
dôležité projekty 

pre Záhorskú 
Bystricu. 

Devínsku Novú Ves bude naj-
bližšie štyri roky viesť Dárius 
Krajčír z miestneho úradu. 
Získal takmer 51 percent hlasov 
voličov. 

Ako ste oslávili víťazstvo?
Moje dojmy sú veľmi pozitívne, no 
zároveň cítim veľkú zodpovednosť 
za prejavenú dôveru občanov. Veril 
som, že moju prácu za doterajších 

11 rokov na miestnom úrade oby-
vatelia vidia a poznajú. Veril som, 
že pre môj charakter a povahu mi 
Devínskonovovešťania prejavia 
svoju dôveru v čo najväčšom po-
čte. 

Čakali ste, že práve vy sa posadí-
te na stoličku starostu?
Vo výhru som dúfal, no držal som 
sa pri zemi.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali 
práve vy?
Voličom a Devínskonovoveš-
ťanom by som chcel veľmi po-
ďakovať, postupne odpovedám 
na stovky gratulácií. Už od vy-
hlásenia výsledkov pracujem na 
príprave prvých krokov k vytvo-
reniu spolupráce a príprave na 

zmeny vo vedení našej mestskej 
časti.

Čo chcete robiť inak ako váš 
predchodca?
Ako prvé sa plánujem verejne 
stretnúť s občanmi. A to spoločne 
so zvolenými poslancami a začať 
tak s otvorenou komunikáciou, 
čo je základ môjho fungovania vo 
funkcii. Osobný kontakt na ve-
rejných stretnutiach obyvateľom 
chýba. Hlavnou témou bude pred-
stavenie prvých priorít a spoloč-
ných bodov volebného progra-
mu. Chcem, aby obyvatelia vedeli, 
že na ich názore záleží.

Aký bude váš prvý krok vo funkcii 
starostu/starostky? Čo bude priorita?
Najväčšia zmena bude vytvorenie 

24 hodinového dohľadového cent-
ra a kamerový systém, ktorý bude 
v správe mestskej časti. Veľkou 
zmenou pre obyvateľov bude urči-
te aj prehľadnejší web a vytvorenie 
aplikácie, ktorá bude poskytovať 
aktuálne a potrebné informácie ob-
čanom. Naša mestská časť potre-
buje riešiť akútne bezpečnosť, do-
pravu a popri parkovacej politike, 
aj zeleň a rozpracované projekty 
vrátane centrálneho námestia.

Ste spokojný s novým primáto-
rom kvôli spolupráci?
Verím, že nový primátor bude mest-
ským častiam partner a spolupráca 
bude vzájomná. Dúfam, že už prvé 
kroky pána primátora sa pretavia 
v spokojnosť a dôveru starostov.
 Foto: archív D. K.

DÁRIUS KRAJČÍR: Chcem, aby Devínskonovo-
vešťania vedeli, že na ich názore záleží.

Aj ďalšie štyri roky mestskú časť Devín povedie Ľubica Kolková. 
Túto mestskú časť riadi už dvanásť rokov. 

V čom bola predvolebná 
kampaň iná, ako tá pred 
štyrmi rokmi? 
Museli sme všetci prihlia-
dať na novinky v zákone o 
voľbách

Čakali ste, že vás voliči po-
tvrdia, alebo ste si neboli 
úplne istá? 
Voliči a ich voľba sú ne-
vypočítateľnou veličinou, 
preto ma veľmi teší, že som 
toľkých presvedčila a opä-
tovne získala ich dôveru. De-
vínčania nesklamali.

Čo si myslíte, prečo ste opäť získali dôveru voličov? 
Zrejme posúdili moju doterajšiu 12 ročnú prácu.

Ako a kde ste oslávili víťazstvo? 
Spolu s občanmi na verejnom otvorení zrekonštruovanej pivnice pod 
škôlkou. Pivnicu opravilo OZ Scéna pre Devín, priestory sú určené 
na rôzne klubové aktivity Devínčanov, takpovediac svojpomocne - za 
podpory rôznych sponzorov - nám tu vznikli úžasné priestory.

Čo budú vaše priority v tomto volebnom období? 
Dokončenie opravy materskej škôlky, ktorou získame cca. 30 nových 
miest pre našich najmenších, snaha získať do Devína potraviny, oprava 
Devínskej cesty spojená s vybudovaním cyklotrasy do Devína, naďalej 
hľadám východisko z nútenej správy, oprava ďalších dvoch chátrajú-
cich objektov v našej správe, zlepšenie zdravotnej starostlivosti priamo 
v Devíne, naďalej ochrana vzácnej prírody, podpora miestnych aktivis-
tov a vinárov...

Ako ste spokojná s novozvoleným zastupiteľstvom? 
Teším sa na dobrú spoluprácu. V tak malej komunite, akou je Devín, 
som sa zatiaľ na dôležitých veciach vždy s poslancami dohodla.

Ste spokojná s novým primátorom Bratislavy? 
Vkladám do neho nádej na zmenu mnohých vecí k lepšiemu. Je mladý 
a dúfam, že s dobrým a odborným tímom, z ktorého mnohých ľudí po-
znám, bude načúvať a riešiť neriešené...
 Foto: archív Ľ. K.

ĽUBICA KOLKOVÁ: 
V Devíne som sa zatiaľ na 
dôležitých veciach vždy 
s poslancami dohodla.

MICHAL VLČEK: 
Mám ambíciu ešte viac 
otvoriť úrad vo Vajnoroch

Veril som, že 
program a vízie, 
ktoré sme ľuďom 

ponúkli, ich 
oslovia a dajú 
nám dôveru.

Špeciál Špeciál
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V Jarovciach o stoličku starostu 
bojovali traja kandidáti. Starosta 
Jozef Škodler, elektrotechnický 
inžinier Albín Valovič a mestský 
a krajský poslanec Jozef Uhler. 
Práve Jozef Uhler sa o chvíľu po-
sadí na čelo Jaroviec. 

Ako ste oslávili víťazstvo?
Na volebné výsledky som čakal spo-
ločne s mojím tímom poslancov, 
s kamarátmi a rodinami v Jarov ciach. 
Keďže sme získali jednoznačnú pod-
poru a zároveň obsadili aj všetky 
poslanecké miesta,  v príjemnej at-
mosfére sme strávili zvyšok noci. Už 
teraz sa tešíme na spoločnú prácu.  

Čakali ste, že práve vy sa posadíte 
na stoličku starostu?
Osem rokov som ako poslanec zastu-
poval záujmy Jaroviec a o svojich kro-
koch som priebežne informoval. Dali 
sme si s mojím tímom vysoké ciele, 
ktoré považujeme za splniteľné a tie 
vychádzali z reálnych potrieb Jarovča-
nov. Na stretnutiach pred voľbami som 
veľa vysvetľoval a ľudia pochopili, že 
naše zámery dokážeme zrealizovať 
a finančne utiahnuť. V lete pri zbieraní 
podpisov som vnímal úprimnú žiadosť 

obyvateľov o zmenu a očakával som 
výsledok na úrovni minimálne dvoch 
tretín hlasov. Som rád, že som sa v Ja-
rovčanoch nemýlil.

Prečo ste podľa vás vyhrali práve vy?
Myslím si, že ľudia najviac oceňujú, 
keď svojho zástupcu stretávajú osob-
ne, keď ich informuje o svojich názo-
roch a krokoch, o čo dbám dlhodobo. 
Tiež si myslím, že majú radi úprim-
nosť. Snažím sa byť medzi nimi, 
informovať a tiež pomenovať veci, 
ktoré sa podarili či nepodarili. Cítil 
som, že toto bol jeden z najsilnej-
ších dôvodov, prečo som dostal hla-
sy. Zároveň som si získal ich dôveru 
konkrétnymi výsledkami a plnením 
sľubov.

Čo chcete robiť inak ako váš pred-
chodca?
Hneď deň po voľbách som nastavil in-

tenzívnejšiu komunikáciu s poslanca-
mi, pretože práve to mi ako poslanco-
vi chýbalo. Chcem veľa komunikovať 
a informovať nielen poslancov, ale 
všetkých, ktorí majú o verejné veci 
záujem. Dnes sú práve informácie to 
najcennejšie, čo máme a s dobrou ko-
munikáciou ich nielen odovzdám, ale 
aj prijmem. Chcem, aby som v každej 
chvíli poznal nálady ľudí a vedel, čo 
potrebujú. Len tak môže byť človek 
dobrým a rešpektovaným starostom. 

Aký bude váš prvý krok vo funkcii 
starostu? 
Prioritou sú pre mňa dobré vzťahy. 
Preto sa chcem bezodkladne po zložení  
sľubu stretnúť so zástupcami všetkých 
aktívnych organizácií a občianskych 
združení, ktoré pôsobia v Jarovciach, 
aby sme začali intenzívne komuni-
kovať, aby som poznal ich predstavy 
a mohli sme robiť veci spoločne.

Ste spokojný s novým primátorom 
kvôli spolupráci?
Na post primátora som mal dvoch favo-
ritov a Matúš Vallo bol jedným z nich. 
S výsledkom som veľmi spokojný 
a dúfam, že budeme dobre spolupraco-
vať a koordinovať plány mesta a našej 
mestskej časti. Verím, že úrad otvorí 
ľuďom a chcem tiež veriť, že mnohí 
šikovní zamestnanci magistrátu nebudú 
musieť odísť len preto, že sa mení vede-
nie. Už v najbližších týždňoch nás čaká 
kreovanie komisií mestského zastupi-
teľstva, výmena orgánov mestských 
podnikov a rozpočet na rok 2019. Tu sa 
jasne ukáže, aká bude vzájomná komu-
nikácia a spolupráca. Som presvedčený, 
že nás čaká úspešné volebné obdobie, 
ktoré prinesie veľa výsledkov.
 Foto: archív J. U.

JOZEF UHLER: Chcem poznať nálady 
ľudí, aby som vedel, čo potrebujú.

Najbližšie štyri roky mestskú 
časť Rača povedie súčasný 
miestny a krajský poslanec 
Michal Drotován. Ten nahradí 
dosluhujúceho starostu Petra 
Pilinského. 

Ako ste oslávili víťazstvo?
Pracovne, nakoľko som ako pred-
nosta úradu zodpovedal za hladký 
priebeh volieb v Karlovej Vsi. Tak-
že zatiaľ na oslavy ani nebol čas.

Čakali ste, že práve vy sa posa-
díte na stoličku starostu?
O tom, kto vyhrá, rozhodnú vždy 
voliči. Ich rozhodnutie si vážim. Aj 
takto by som im chcel poďakovať 
a verím, že nesklamem ich dôveru.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali 
práve vy?
Myslím si, že hlavným dôvodom 
bolo, že väčšina obyvateľov chce 
Raču považovať za svoj domov. 
A to bez ohľadu na miesto na-
rodenia či bydliska v mestskej 
časti. Verím, že ich oslovil aj môj 
program s 80 konkrétnymi bod-
mi, z ktorého budem každý rok 
dávať priebežný odpočet.

Čo chcete robiť inak ako váš 
predchodca?

Chcem byť otvorený komu-
nikácii so všetkými ľuďmi 
v Rači. Nemusíme sa vždy 
zhodnúť, ale musíme hľadať 
spolu to najlepšie riešenie. 
Veľmi pozitívne vidím aj zlo-
ženie zastupiteľstva a teším sa 
na spoluprácu.

Aký bude váš prvý krok vo 
funkcii starostu? Čo bude pri-
orita?
Ako každý starosta na Slovensku, 
aj pre mňa bude prvým krokom 
zabezpečenie zimnej údržby. Ni-
elen na cestách, ale aj na všetkých 
chodníkoch. Verím, že sa s novým 
primátorom podarí nájsť rýchlo 
spoločnú reč. Bude to prvá zima 
a nie je veľmi čas na dlhé disku-
sie. Budú potrebné rýchle rieše-

nia, aby obyvatelia mali bezpečné 
chodníky a komunikácie v zime. 
Ďalšia vec sú tzv. ficové obedy 
„zadarmo“. Mojou prioritou sú 
verejné priestranstvá a úplne nové 
nastavenie fungovania stavebné-
ho úradu a informovania verej-
nosti aj poslancov mestskej časti.

Ste spokojný s novým primáto-
rom kvôli spolupráci?
Chcem spolupracovať s novým 
primátorom v otázkach, čo sa 
týkajú Rače. Som rád, že členka 
jeho tímu Lenka Antalová Pla-
vuchová sa stala mestskou po-
slankyňou. Verím, že spolupráca 
bude na veľmi dobrej úrovni. 
Mesto nepotrebuje žabomyšie 
vojny, ale prácu a spoluprácu.
 Foto: archív M. D.

MICHAL DROTOVÁN: Väčšina obyvateľov 
chce Raču považovať za svoj domov

Hneď deň po voľbách som nastavil
intenzívnejšiu komunikáciu s poslancami, 

pretože práve to mi ako poslancovi chýbalo. 

Po dlhých 
rokoch pri-
šla zmena na 
starostovskej 
stoličke aj 
v Rusovciach. 
Doterajšieho 
starostu Du-
šana Antoša 
nahradí mladá 
vysokoškolská 
pedagogička 
Lucia Tuleková 
Henčelová. 

Ako ste oslávili víťazstvo?
Keďže bolo moje víťazstvo po-
merne tesné, na oficiálne výsledky 
sme si museli počkať dosť dlho. 
Únava preto bola značná, a tak 
vyzerala aj naša oslava. Pokojne, 
s prípitkom v ruke, sprevádzaná 
pesničkou od Queenu We Are the 
Champions. 

Čakali ste, že práve vy sa posa-
díte na stoličku starostu?
V týchto komunálnych 
voľbách sme sa o post starostu 
Rusoviec uchádzali len dva-
ja kandidáti - bývalý starosta 
a ja, takže východzia pozícia 
bola dobrá. Predišlo sa trieš-
teniu hlasov a volič mal uľah-
čený výber. Som rada, že sa 
podarilo zavŕšiť naše niekoľ-
koročné úsilie úspechom. Ďa-
kujem za každý jeden zverený 
hlas. Budem sa snažiť napĺňať 
svoj program v prospech zlep-
šenia kvality života v Rusov-
ciach.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali 
práve vy?
Uvedomujem si, že ľudia majú 
strach z akýchkoľvek zmien. 
Náš volebný program aj celú 
kampaň sme preto postavili na 

poz i t ívnych 
v e c i a c h . 
V Rusov-
ciach sme 
sa niekoľko 
rokov anga-
žovali dob-
rovoľn ícky. 
Ľudia pre-
to poznali 
naše aktivity. 
A to nám aj 
najviac vo 
voľbách po-
mohlo. 

Čo chcete robiť inak ako váš 
predchodca?
Jednoznačnou prioritou, a to 
hneď od prvých dní, je komu-
nikácia a tlmočenie informácií 
smerom k obyvateľom. Mám za 
to, že správne a transparentné 
informovanie prostredníctvom 
technológií i osobne, prispieva 
výrazne ku kvalite vzťahov 
v obci. 

Aký bude váš prvý krok vo 
funkcii starostky? Čo bude pri-
orita?
V prvom rade sa budem snažiť 
v čo najkratšom čase obozná-
miť so stavom a fungovaním 
úradu. Mojou snahou je v ma-
ximálnej možnej miere otvo-
riť úrad potrebám občanov. 

Ste spokojná s novým primáto-
rom kvôli spolupráci?
Ak sa má Bratislava pohnúť 
vpred, spolupráca s hlavným 
mestom je kľúčová. Verím, že 
nové mestské zastupiteľstvo na 
čele s novým primátorom dá 
priestor všetkým mestským čas-
tiam vyjadriť sa k smerovaniu 
Bratislavy na najbližšie roky. 
 Foto: archív L. T.

LUCIA TULEKOVÁ 
HENČELOVÁ: Chcem otvoriť 

úrad Rusovčanom
Aj v bratislavskom Lamači prišlo 
ku generačnej výmene. Dosluhu-
júceho starostu Petra Šramka na 
nasledujúce štyri roky nahradí 
Lukáš Baňacký.  

Ako ste oslávili víťazstvo?
Na oslavy zatiaľ nebol čas, ale na 
výsledky volieb sme čakali spolu 
s mojimi spolukandidátmi a priateľ-
mi v komornejšom formáte.

Čakali ste, že práve vy sa posadíte na stoličku starostu?
Tieto voľby priniesli mnoho prekvapení, čo som aj v duchu očakával, 
a preto som bol veľmi zdržanlivý v predpovediach a odhadoch.

Čo si myslíte, prečo ste vyhrali práve vy?
Verím, že v mojom prípade voliči vychádzali jednak z môjho doterajšieho 
pôsobenia a najmä z presvedčenia, že dokážem byť hlavným nositeľom 
potrebných zmien a posunúť našu mestskú časť správnym smerom.

Čo chcete robiť inak ako váš predchodca?
Sľub by som mal zložiť na ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve, 
ktoré bude pravdepodobne 10. decembra. Rád by som následne infor-
moval verejnosť aj novinárov o našich prioritách na rok 2019 a na celé 
volebné obdobie.

Aký bude váš prvý krok vo funkcii starostu? Čo bude priorita?
S novozvolenými poslancami sa stretneme v najbližších dňoch. Po ná-
stupe do funkcie budem riešiť fungovanie miestneho úradu, ale tém je, 

samozrejme, viac. Snažím sa 
využiť čas do 10.12. na zodpo-
vednú prípravu.

Ste spokojný s novým primá-
torom kvôli spolupráci?
Som presvedčený, že v osobe 
Matúša Valla získam dobrého 
partnera a za seba môžem pris-
ľúbiť, že hlavné mesto bude 
mať v Lamači zodpovedného 
a konštruktívneho spojenca. 
Prvé stretnutie s nastupujúcim 
primátorom už máme za se-
bou a v najbližších dňoch by 
sme sa mali stretnúť ku kon-
krétnym témam týkajúcich sa 
Lamača.
 Foto: archív L. B.

LUKÁŠ BAŇACKÝ: Dokážem 
Lamač posunúť správnym 
smerom

Som presvedčený, 
že v osobe Matúša 

Valla získam dobrého 
partnera a za seba 
môžem prisľúbiť, že 
hlavné mesto bude 

mať v Lamači 
zodpovedného 

a konštruktívneho 
spojenca. 

Ak sa má Bratislava pohnúť 
vpred, spolupráca s hlavným 

mestom je kľúčová.

Špeciál Špeciál
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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

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho
25. časť 
Lúpežníci 
v uniformách 
Koncom roku 1944 vládla 
v Bratislave ponurá voj-
nová atmosféra. Cez Bra-
tislavu sa premiestňovali 
ustupujúce nemecké vojská 
a časť obyvateľstva nemec-
kej národnosti pripravo-
vala odchod na západ. Po 
meste hliadkovali aj pat-
roly nemeckej vojenskej 
polície. V meste bolo cítiť 
napätie, a to sa prejavilo 
aj v rastúcej kriminalite. 
Začal byť nedostatok zá-
kladných tovarov, najmä 
potravín, ktoré sa posielali 
na front. Dňa 18.12.1944 vo 
večerných hodinách došlo 
v delikatese Hayduch na 
Štefánikovej ul. 25 k lúpež-
nému prepadnutiu. Dvaja 
páchatelia vnikli do obcho-
du po záverečnej hodine, 
roletu, ktorá bola do polovi-
ce stiahnutá, stiahli celkom 
a majiteľa i jeho manželku 
omráčili údermi do hlavy. 
Potom začali rabovať, od-
cudzili potraviny a dennú 
tržbu 2-tisíc korún. Mali 
však smolu. Keď z obchodu 
odchádzali, zazrela ich istá 
pani, domáca vysokého ne-
meckého dôstojníka, ktorý 
býval v susedstve. Poškode-
ným poskytla prvú pomoc 
a zariadila prevoz do ne-
mocnice. Pretože poškodení 
boli nemeckej národnosti, 
prípad oznámila na miestne 
nemecké poľné žandárstvo. 
Odtiaľ prípad nahlásili aj 
prednostovi kriminálneho 
oddelenia slovenskej štát-
nej polície a ten ho pridelil 
mne. 
Podľa udania poškodených 
a svedkyne boli páchateľmi 
dvaja nemeckí vojaci v rov-
nošatách Wehrmachtu. Ta-
kýto prípad nebol prvý. Aj 

predtým sa stali lúpežné pre-
padnutia, ktorých páchateľmi 
boli nemeckí vojaci. Vyšet-
rovanie ale väčšinou skon-
čilo tak, že z vyšších miest 
vydali vyhlásenie, podľa 
ktorého páchatelia mali byť 
slovenskí partizáni prezleče-
ní do nemeckých uniforiem. 
Keď som tento prípad pre-
vzal, bol som v tomto zmysle 
„usmernený“. Napriek tomu 
som zahájil vyšetrovanie 
štandardným postupom, teda 
obhliadkou miesta činu a vý-
sluchom poškodených. Ich 
výpovede potvrdili, že lúpež-
níci boli v nemeckých unifor-
mách. Uviedli tiež totožnosť 
svedkyne. Aj ju som vypočul 
a na základe jej výpovede 
som dostal pomerne presný 
opis páchateľov. 
Na druhý deň mi rozrušená 
telefonicky hlásila, že oboch 
stretla na námestí pred tržni-
cou a sledovala ich až k ho-
telu Palace, kam obaja vošli. 
Zároveň ma upozornila, že to 
boli nemeckí vojaci ozbrojení 
samopalmi. Bola to dôležitá 
informácia, pretože podľa 
vtedajších zákonov boli za 
lúpežné prepadnutie najvyš-
šie tresty a bol som presved-
čený, že títo vtáčikovia sa len 
tak ľahko nevzdajú.
Naša polícia nemohla priamo 

zakročiť, lebo šlo o nemec-
kých vojakov. Ohlásil som 
sa teda u miestneho veliteľa 
nemeckej vojenskej polície, 
vysvetlil situáciu a požia-
dal ho o zákrok. Na udané 
miesto ihneď vyrazila úder-
ná skupina pohotovostnej 
jednotky. V hoteli Palace 
boli v tom čase ubytovaní 
nemeckí vojaci, mali sa zdr-
žať iba niekoľko dní. Velenie 
v objekte prevzal dôstojník 
vojenskej polície a vyhlásil 
poplach. Nervozita vrcholila, 
pretože sme predpokladali, 
že ak sú páchatelia medzi ne-
meckými vojakmi, ktorí mali 
pri sebe kompletnú výstroj 
i výzbroj, ich zatknutie ne-
bude jednoduchá záležitosť. 
Zatiaľ však všetko prebiehalo 
pokojne. O niekoľko minút 
celá jednotka nastúpila. Prí-
slušníci vojenskej polície ich 
okamžite obkolesili a odzbro-
jili. Potom predviedli svedky-
ňu, aby označila páchateľov. 
Jedného spoznala ihneď a ten 
sa k lúpeži na mieste priznal. 
Pri prehliadke jeho vecí našli 
časť ukradnutých potravín. 
Stále však chýbal jeho kum-
pán, ktorého meno nechcel 
vyzradiť. Svedkyňa teda ešte 
niekoľkokrát obhliadla nastú-
pených vojakov, no toho pra-
vého nenašla. Nejako mi to 

nešlo do hlavy. Opýtal som sa 
veliteľa, či je nastúpená celá 
jednotka. Odpovedal, že áno, 
teda až na štyroch vojakov, 
ktorí mali poriadkovú službu 
v meste. Tak toto bola naozaj 
vážna situácia. Mal som oba-
vu, že druhý páchateľ, ktorý 
je ešte na slobode a ozbro-
jený, vytuší nebezpečenstvo 
a že pôjde do tuhého. 
Moje obavy sa, našťastie, ne-
naplnili. Nemecká vojenská 
polícia zasiahla okamžite. Pre-
kvapený vojačik ani nemal čas 
uvedomiť si, čo sa deje a už bol 
odzbrojený. Svedkyňa potvrdi-
la jeho účasť na lúpeži a usved-
čili ho aj ukradnuté konzervy, 
ktoré mal v batožine. Oboch 
páchateľov ihneď odviezli na 
nemecké poľné žandárstvo, 
takže som ich ani nemal mož-
nosť vypočuť. Na druhý deň 
som požiadal veliteľstvo ne-
meckého poľného žandárstva 
o výsluch páchateľov. Od-
mietli ma bez zdôvodnenia. 
Dňa 20.12.1944 ma ale služ-
bukonajúci dôstojník písomne 
informoval, že menovaných 
páchateľov zadržali a na zá-
klade usvedčenia a priznania 
ich podľa štatariálneho zákona 
odsúdili a rozsudok vykonali. 
Nato ma predvolal môj nadria-
dený, prednosta kriminálnej 
polície. Prikázal mi, aby som 
sa o tomto prípade nikde ne-
zmieňoval, že celý prípad ne-
bude nikde zadokumentovaný. 
Potom podišiel bližšie ku mne, 
podal mi ruku a potichu pove-
dal: „Pán inšpektor, ďakujem 
vám za odvážny a nekompro-
misný postup pri vyšetrovaní.“ 
To je moja povinnosť, tak ako 
vždy – pomyslel som si. Aj 
napriek úspešnému výsledku 
vyšetrovania a vyslovené-
mu uznaniu od nadriadeného 
som zostal zaskočený. Nemal 
som vo svojej profesionálnej 
kariére veľa prípadov, ktoré 
skončili takto fatálne. List od 
veliteľstva nemeckého poľné-
ho žandárstva zostal v mojom 
archíve. Mená tých dvoch vo-
jačikov mi nadlho ostali v pa-
mäti.
 Jozef Šétaffy

Detektívi bratislavskej kriminálky, inšpektor Šétaffy druhý sprava

Toto sú vaši noví miestni poslanci
STARÉ MESTO: Anna Dojčánová, Tomáš Ziegler, 
Vladimír Palko, Peter Osuský, Petr Skalník, Boris Ažal-
tovič, Matej Vagač, Halka Ležovičová, Ľubomír Boháč, 
Ivan Bútora, Jana Španková, Miroslav Vrábel, Barbora 
Oráčová, Dana Kleinert, Martina Uličná, Adam Berka, 
Ondrej Dostál, Damask Gruska, Tomáš Dentico, Petra 
Hitková, Martin Gajdoš, Juraj Mikulášek, Viera Satin-
ská, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Milan Remiš

PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Izabella Jégh, Ildikó Vi-
rágová, Barbora Lukáčová, Zuzana Čermanová, Mikuláš 
Krippel, Peter Tóth, Pavol Hanzel, Stanislav Koiš, Michal 
Drábik, Iveta Daňková, Roman Lamoš, Pavol Kubiš, 
Boris Boleček, Boris Vereš, Olívia Falanga Wurster

ZÁHORSKÁ BYSTRICA: Martin Besedič, Jozef Masarik, Dagmar Cingelová, Ivan 
Bošňák, Mária Šebíková, Roman Weinštuk, Daniel Liďák, Bohuslav Blecha, Vladimír Kristl

VAJNORY: Marián Zeman, Soňa Molnárová, Ka-
tarína Pokrivčáková, Marek Grebeči, Václav Fekete, 
Monika Debnárová, Stanislav Uhlár, Matej Zeman, 
Róbert Vajda

RAČA: Monika Luknárová, Miloš Máťuš, Ján Po-
lakovič, Róbert Pajdlhauser, Ján Lipiansky, Milada 
Dobrotková, Juraj Madzin, Filip Rybanič, Miloslav 
Jošt, Marián Vulgan, Lenka Antalová Plavuchová, 
Robert Hammer, Milan Andraš, Dagmar Gelingero-
vá, Radko Tiňo 

DÚBRAVKA: Ľuboš Krajčír, Mária Belicová, Marian 
Podrazil, Martin Lupták, Pavel Vladovič, Juraj Horan, 
Juraj Štekláč, Marcel Burkert, Dávid Béreš, Branko 
Semančík, Alexej Dobroľubov, Viera Psotková, Libor 
Gula, Dušan Mikuláš, Matej Nagy, Tomáš Husár, Ma-
rián Bohunský, Magdaléna Škrovanová, Ján Palárik, 
Juraj Káčer, Igor Mravec, Marián Takács, Mário Bor-
za, Maroš Repík, Štefan Gubrica

VRAKUŇA: Tomáš Galo, Robert Greizinger, Eva 
Samolejová, Zuzana Schwartzová, Stanislav Bruna, 
Zuzana Magálová, Ladislav Kugler, Marcel Boris, 
Jana Némethová, Miroslav Macko, Soňa Svoreňová, 
Andrej Ravasz, Ondrej Hrivňák, Marek Zajíček, Lívia 
Benedeková

JAROVCE: Michal Czafík, Denis Németh, Richard 
Szabó, Andrej Klapka, Marcela Škodlerová, Milan 
Husár, Zuzana Kotvasová

ČUNOVO: Ján Hátas, Martin Puhovich, Lenka 
Maschkanová, Richard Bán, Angelika Kodhajová, 
Marián Krist, Mária Broszová

DEVÍN: Pavol Murín, Rastislav Kunst, Igor Prielož-
ný, Katarína Šulovská, Jana Jakubkovič, Zuzana Šu-
bová, Gabriel Drobniak 

DEVÍNSKA NOVÁ VES: Rastislav Tešovič, Vero-
nika Veslárová, Lenka Hlaváčová, Adrián Jankovič, 
Ján Žatko, Beata Janatová, Andrej Kovarik, Zoroslav 
Smolinský, Bronislava Kraváriková, Miroslav Antal, 
Peter Kolega, Jozef Tittel

KARLOVA VES: Bra-
nislav Záhradník, Peter 
Lenč, Anna Zemanová, 
Peter Magát, Martin 
Ganz, Milan Ďurica, 
Daniela Záhradníková, 
Ján Horecký, Martina 
Magátová, Petra Hudá-
ková, Michal Kovács, 
Matej Kotal, Dana Ča-
hojová, Zuzana Melušo-
vá – Kutarňová, Jaromír 
Šíbl, Rudolf Rosina, 
Filip Petrinec, Stanislav 
Hrda, Anton Šmotlák, 
Zuzana Volková, Lívia 
Poláchová, Martin Vi-
cian, Pavol Martinický, 
Juraj Kmeťko, Peter 
Buzáš

LAMAČ: Petronela 
Klačanská, Stanislav 
Babic, Matúš Harma-
ňoš, Veronika Hagov-
ská, Radoslav Olekšák, 
Pavol Čech, Martina 
Ondrišová

RUSOVCE: Radovan Jenčík, Lucia Tuleková Hen-
čelová, Róbert Kalmár, Barbora Dubovská, Vladimír 
Mokráň, František Lošonský, Veronika Vandrášeková, 
Jozef Karácsony, Peter Filaga

RUŽINOV: Katarína 
Šimončičová, Eva Ba-
cigalová, Michal Gašaj, 
Boris Čechvala, Jozef 
Matúšek, Michal Vicáň, 
Ivan Kraszkó, Martin 
Ferák, Petra Kurhajco-
vá, Michaela Biháryo-
vá, Lucia Štasselová, 
Peter Herceg, Matúš 
Méheš, Monika Ďuraj-
ková, Nikolaj Gečev-
ský, Mária Barancová, 
František Bolgáč, Mar-
cela Kulifajová, Kamil 
Bodnár, Martin Pato-
prstý, Vladimír Sirotka, 
Maroš Mačuha, Silvia 
Pilková, Peter Strapák, 
Marek Machata

NOVÉ MESTO: 
Tomáš Korček, Libor 
Gašpierik, Andrej Bal-
ga, Branislav Filipovič, 
Pavol Dubček, Vladimír 
Mikuš, Katarína Augu-
stinič, Marianna Mašá-
tová Haliaková, Pavol 
Troiak, Peter Vaškovič, 
Pavol Galamboš, Ro-
man Štamberský, Jakub 
Mrva, Martin Vlačiky, 
Edita Pfundtner, Dari-
na Timková, Vladimír 
Volf, Juraj Petrovič, 
Richard Mikulec, Silvia 
Švecová, Katarína Še-
bejová, Stanislav Win-
kler, Andrej Árva, Peter 
Weiss, Martin Lovich

PETRŽALKA:  Elena Pätoprstá, Tomáš Palkovič, Juraj Kríž, Ján Karman, Ivan 
Halmo, Ján Bučan, Ľuboš Kačírek, Drahan Petrovič, Iveta Plšeková, Gabriela Fulo-
vá, Iveta Jančoková, Peter Cmorej, Vladimír Dolinay, Natália Podhorná, Jozef Vy-
dra, Ivan Uhlár, Branislav Kleinert, Branislav Sepši, Pavol Škápik, Milan Vetrák, 
Peter Hochschorner, Michala Kozáková, Miroslav Dragun, Daniela Palúchová, Jana 
Hrehorová, Tatiana Kratochvílová, Lena Bočkayová, Ľudmila Farkašovská, Miro-
slav Behúl, Pavel Šesták, Lýdia Ovečková, Miroslava Makovníková Mosná, Oliver 
Kríž, Jozef Fischer, Matúš Repka 

NA PODZÁHRADNEJ 
ULICI vykonali policajti 
v polovici novembra osobnú 
prehliadku 40-ročného Štefa-
na R. Pri prehliadke zaistili ig-
elitové vrecko s neznámou 
látkou a finančnú hotovosť vo 
výške 1 146 eur. U muža bola 
následne vykonaná domová 
prehliadka a prehliadka jeho 
auta, pri ktorej polícia zaistila 
zatavené striekačky, vrecká 
s neznámym materiálom a fi-
nančnú hotovosť vo výške  
7 937 eur. Policajný vyšetro-
vateľ proti nemu vzniesol ob-
vinenie z obzvlášť závažného 
zločinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzo-
rov, ich držania a obchodova-
nia s nimi. V prípade preuká-
zania viny pred súdom hrozí 
obvinenému trest odňatia slo-
body na  10 až 15 rokov. 

Zloženie zastupiteľstiev 
mestských častí sa zmenilo. 
Pozrite sa, kto sú vaši noví 
miestni poslanci a neváhajte 
ich kontaktovať s probléma-
mi, ktoré vás trápia vo vašom 
okolí. Nemali by ich nechať 
ľahostajnými. Poslanci, ktorí 
sa stali starostami, budú na-
hrdení náhradníkmi.

Špeciál



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

23/2018 28

www.kupelepiestany.sk

Rezervácie a viac informácií
Tel.: +421 33 775 7733  

E-mail: booking@spapiestany.sk

 ` Welcome drink
 ` 2 noci s polpenziou v izbe vybranej kategórie 
 ` Silvestrovský gala večer s bohatým hudobným 
a zábavným programom a ohňostrojom

 ` Voľný vstup do vonkajšieho bazéna a sauny
 ` Aktívny program, Wifi a ďalšie služby hotela

EXTRA BONUSY:
 ` 1x procedúra zrkadlisko a bahnisko zdarma pri pobyte na 
min. 3 noci

 ` predĺženie pobytu od 56 EUR/os./noc na základe požiadavky 

Cena od 171 EUR/os./2 noci

Silvester 2018
Termín: 30.12.2018 - 1.1.2019 alebo 31.12.2018 - 2.1.2019
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Prihláste váš projekt a my na jeho realizáciu prispejeme sumou
až do 4 000 eur. Podporíme sociálne, komunitné a kultúrne projekty

v lokalitách:
Vrakuna Podunajské Biskupice

Viac na www.slovnaftludom.sk

Rovinka

Malé projekty
zvládnete aj sami

S tými väčšími
vám pomôže

DOBRÝ
SUSED

Digitálna 
tabuľa
RUŽINOV
Mestská časť spusti la 
pre Ružinovčanov digi -
tálnu dotykovú úradnú 
tabuľu. 
Tabuľa bola osadená vľavo 
od vchodu do budovy mie-
stneho úradu, aby boli pre 
obyvateľov Ružinova úrad-
né informácie aj v tomto 
priestore prístupné 24 ho-
dín denne. 
Kompletné náklady 
na montáž,  osadenie 
a  spustenie  digi tá lnej 
úradnej tabule sú vo výš-
ke 15 344,30 eur.  ( jp)

RUŽINOV 
Zrevitalizovaná predzá-
hradka na Astrovej 50-52 
alebo umelecké kontajnero-
vé stojisko na Martinčeko-
vej ulici. Aj tieto projekty, 
ktoré skrášlili životné pro-

stredie obyvateľov, boli fi-
nancované z grantu mests-
kej časti. 
Až 41 úspešných projektov 
bolo podporených sumou 
takmer 145-tisíc eur. Fy-
zické osoby, podnikatelia 
a právnické osoby, ktoré síd-
lia v Ružinove alebo tu vy-
konávajú činnosť, sa mohli 
uchádzať o sumu od 500 do  
5 000 eur na projekt. „Z gran-
tu mestskej časti si v Ružino-
ve môžete skrášliť aj svoje 
okolie. Vďaka nášmu gran-
tovému programu sa podarilo 
zrealizovať mnohé nápady 
Ružinovčanov. Granty na 

obyvateľmi organizované 
verejnoprospešné projekty 
ako aj skultúrňovanie svojho 
okolia považujem za jeden 
z najlepších nástrojov, ako 
zlepšovať vzťah obyvateľov 
k lokalite, v ktorej žijú,“ ob-
jasnil starosta Ružinova Du-
šan Pekár myšlienku granto-
vého programu. 

Projekty, ktoré sa uchádza-
li v roku 2018 o grant, boli 
z oblasti kultúrno – spoločen-
ských aktivít, vzdelávania, 
telovýchovy, športu a mláde-
že, sociálnej oblasti, ochrany 
a tvorby životného prostredia 
alebo rozvoja komunitného 
života.  (jp)
Foto: MČ Ružinov, Maroš Mačuha

Kto bude 
trénovať na 
štadióne?
RUŽINOV
Bratislavské noviny nedáv-
no upozornili na problém 
futbalového ihriska FC 
Ružinov, na ktorom trénu-
jú stovky detí, no napriek 
tomu klub dostal od ma-
jiteľa pozemku výzvu na 
vysťahovanie sa do troch 
mesiacov. Dôvod?
Majiteľom pozemkov pod 
štadiónom je eseročka BETA 
Group. Jej konateľ Martin 
Križan vyučuje na Fakulte te-
lesnej výchovy a športu Uni-
verzity Komenského. Spýtali 
sme sa, či chce spoločnosť na 
tomto mieste stále postaviť 
bytovky, keďže sa v minu-
losti snažila získať na projekt 
„Polyfunkčný komplex Skle-
nárova“ kladné vyjadrenie 
úradov. „Spoločnosť BETA 
Group, s.r.o., ktorá desať ro-
kov podporuje šport v lokalite 
Sklenárova bez akejkoľvek 
podpory mestskej časti Ru-
žinov či mesta Bratislava ne-
plánuje v súčasnosti výstavbu 
v tejto lokalite,“ vyjadril sa 
Križan. Na otázku, aké sú teda 
budúce zámery spoločnosti 
a či je ich súčasťou plánu aj 
šport, dodal, že „niekoľko 
športových zoskupení preja-
vilo záujem o dlhodobý pre-
nájom pozemkov.“ (bal)

Krajšie vďaka grantu
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MAMIČKY, HĽADÁTE
PRÁCU AKO MED?

AJ NA 

SKRÁTENÝ 

ÚVÄZOK

Skús šťastie v Terne a dostaneš:
 garantovaný nárast mzdy
 pracovnú zmluvu na dobu neurčitú
 kvalitný zaškoľovací program
 zamestnanecké zľavy na nákup potravín
 príjemnú pracovnú atmosféru

Našťastie blízko!
WWW.TERNO.SK/KARIERA

terno_HR-kampan-BA_noviny_nove_164x178_1018.indd   2 25.10.18   15:39

, 
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
Devínska Nová Ves v spolu-
práci so Železnicami Sloven-
skej republiky v krátkom 
čase vybudovala úplne nové 
parkovisko pre autá pri ta-
mojšej železničnej stanici. 
Ukončiť by to malo stres vo-
dičov s parkovaním a moti-
vovať viac ľudí, aby na cestu 
do centra mesta využili vlak. 
Ide o jeden z prvých príkladov 
konkrétnej realizácie projektu 
budovania parkovísk pri že-
lezničných staniciach, ktorý 
ŽSR začali v marci tohto roku. 
Funguje na jednoduchom 
princípe - ŽSR poskytnú za 
zvýhodnené nájomné svoje 
voľné plochy pri železničných 
staniciach, obec alebo mesto 

na tejto ploche na vlastné ná-
klady vybuduje parkovisko, 
ktoré bude spravovať. 
To v Devínskej Novej Vsi má 
kapacitu 41 miest a pre vodi-
čov, ktorí ho budú využívať, 
je bezplatné. Mestská časť 
v zmysle nájomnej zmluvy, 
platnej na najbližších desať 
rokov s možnosťou jej predĺ-
ženia o ďalších päť rokov 
zaplatí ročne ŽSR celko-
vé nájomné 240,68 eur, t.j.  
0,22 eur/m2 a bude sa na 
vlastné náklady starať o jeho 
celoročnú (najmä zimnú 
a letnú) údržbu.
V súvislosti s projektom bu-
dovania parkovísk pri že-
lezničných staniciach, so 
zvýšením počtu parkovacích 

miest ŽSR posúdili 150 loka-
lít v rámci celého Slovenska. 
Po výzve, ktorú ŽSR v marci 
2018 zverejnili, bolo za úče-
lom spolupráce oslovených 
90 miest a obcí, doteraz 47 
miest a obcí prejavilo záujem.
ŽSR pri posudzovaní lokalít 
riešili aj problémy, ktoré vy-
tvorenie nových parkovísk 
neumožňujú. Najčastejšie je 
to fakt, že ŽSR nevlastnia 
v predstaničnom priestore po-
zemky vhodné na tento účel, 
v niektorých lokalitách sú už 
dlhodobo uzatvorené zmluvy 
o prenájme a v  8 lokalitách 
to nie je možné z dôvodu 
toho, že existujúce pozemky 
sú potrebné pre prevádzku 
železničnej dopravy.  (mp)

DÚBRAVKA
Po veľkej výsadbe počas 
jari pokračuje Dúbravka 
ešte väčšou. Na jeseň pri-
budne v mestskej časti viac 
než 130 nových stromov 
v 14 lokalitách. 
Okrasné jablone, čerešne, 
platany, hlohy, buky, duby, no 
aj cyprusovec či muchovník. 
Stromy pribudli už v Parku 
Pekníkova, v areáli Základnej 
školy Nejedlého, pri detskom 
ihrisku Homolova, Nejedlého, 
výsadba pokračuje v Parku na 
Fedákovej či vo vnútri síd-
liska na ulici Karola Adlera.  
„Výsadba prebieha vždy na 
jar a na jeseň. Stromy oživia 
rôzne verejné priestranstvá, 
doplnia areály škôl a parky,“ 
hovorí Zuzana Knetigová 
z referátu životného prostre-
dia miestneho úradu.

Mestská časť začala s výsadbou 
v uplynulých rokoch. V roku 
2015 pribudlo 20 nových stro-
mov, v roku 2016 to bolo 31 
stromov a v roku 2017 viac než 
50. Okrem stromov sa Dúbrav-
ka pustila aj do novinky. Ide 
o záhony cibuľovín v trávna-
tých porastoch. „Tento rok šlo 
o premiéru a dokopy sme nasa-
dili 300 metrov štvorcových,“ 
približuje Zuzana Knetigová. 
„V týchto dňoch sme nasadili 
ďalšie, ktoré by mali Dúbravča-
nov prekvapiť na jar aj v iných 
lokalitách.“ Podobná výsadba 
v Bratislave zatiaľ neprebieha-
la. (lm)
 Foto: MČ Dúbravka

DÚBRAVKA
Stredná odborná škola pe-
dagogická na Bullovej v 
Dúbravke už môže na prax 
využívať materskú školu 
priamo vo svojich priesto-
roch. 
Ide o jedinečný projekt v rám-
ci celého Slovenska, kde sa 
na jednom mieste spája škola, 
škôlka a prax. Je výsledkom 
spolupráce bratislavskej župy 
a mestskej časti. 
„Ide o unikátnu vec. Mater-
ská škola na pôde strednej 
školy je zatiaľ len vo svete, 
na Slovensku je len táto. Štu-
denti školy, teda budúce uči-
teľky, vychovávateľky, majú 
zaistenú kvalitnú priebežnú 
odbornú prax priamo v bu-
dove školy,“ vyzdvihol pro-
jekt predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraj 
Droba. 
„Projekt vznikol pred štyrmi 
rokmi a som rada, že sa stal 
realitou. Študentom a štu-
dentkám v odbore učiteľstvo 
a vychovávateľstvo umožní 
priamo tu v budove školy bez 

rôznych presunov realizovať 
svoju prax a zároveň ich to 
bude motivovať k tomu, že 
toto bude ich pracovisko,“ 
doplnila riaditeľka Strednej 
odbornej školy pedagogickej 
Galina Šimončičová. 
Rekonštrukciou vnútorných 
priestorov župnej školy, 
v rámci ktorej sa robila nová 
elektroinštalácia a svietid-
lá, nové dátové siete, nová 
kanalizácia, rozvod vody, 
kotolňa s rozvodmi kúrenia, 
nové priečky, dvere, podla-
hy, výdajňa stravy s jedál-
ňou, sociálne miestnosti, 
nová sanita, nové vonkajšie 
prístupové chodníky, vstup-
né brány a úpravy vonkajšie-
ho terénu, vznikla nová ma-
terská škola ponúkajúca 82 
miest pre deti. 4 triedy majú 
každá samostatný vstup, aj 
samostatné sociálne zaria-
denia. Rekonštrukčné práce 
vyšli Bratislavský samo-
správny kraj na 361 977,74 
eur. Zariadenie, teda mobi-
liár škôlky, mala na starosti 
mestská časť. (lf)

DÚBRAVKA
Dúbravka zrekonštruova-
la všetky veľké telocvične 
v dúbravských základných 
školách - Beňovského, Pri 
kríži, Nejedlého a Sokoli-
kovej. 
Nové telocvične a sociálne 
zariadenie slúžia najmä dúb-
ravským žiakom, no tešiť sa 
z nich môžu aj oteckovia, 
mamičky a športovci, ktorí 
chodia podvečer do telocvič-
ní športovať.
„Keď sme boli na prehliadke 
telocviční pred začiatkom re-
konštrukcií, objavil som nára-
die, s ktorým sme cvičili ešte 

my, podlahu, po ktorej sme 
behali, basketbalový kôš, do 
ktorého sme triafali loptu,“ 
spomínal starosta Martin Za-
ťovič, absolvent dúbravskej 
Základnej školy Beňovské-
ho. Telocvične boli od svojho 
vzniku a postavenia takmer 
bez opráv. Zmeniť sa to roz-
hodla mestská časť tento rok.

Podobnou výraznou obnovou 
prešli materské školy, zrekon-
štruované sú kúpeľne a toale-
ty. Mestská časť tiež dokončila 
zatepľovanie troch objektov 
materských škôl. Na zateple-
nie Materskej školy Galbavé-
ho získala dotáciu z Enviro-
mentálneho fondu. (lm)
 Foto: MČ Dúbravka

Vybudovali bezplatné parkovisko pri stanici

Premeny telocvičníŠkola, škôlka a prax na 
jednom mieste

Novinkou sú záhony 
cibuľovín

STARÉ MESTO
V rámci revitalizácie Ná-
mestia slobody už oploti-
li fontánu, hoci oprava je 
naplánovaná až v priebehu 
budúceho roka. 
Oplotenie je potrebné z hľa-
diska bezpečnosti a zame-
dzeniu voľného vstupu do jej 
priestoru, nakoľko sa vo fon-
táne a jej okolí budú vykoná-
vať práce spojené s prípravou 
projektovej dokumentácie, 
najmä sondáže a prehliadky 
konštrukčných vrstiev bazé-
nov fontány a technológie 
fontány. Na oplotení fontány 
sú nainštalované panely zob-

razujúce históriu námestia, 
ako aj výkresy návrhu re-
konštrukcie fontány Družba 
vypracované v rámci archi-
tektonickej štúdie. 
„V priebehu októbra prebe-
hli skenovacie práce fontány 
Družba kvôli čo najkvalit-
nejšej príprave projektovej 
dokumentácie. Po jej dokon-
čení bude nasledovať proces 
povoľovacích konaní na všet-
kých príslušných inštitúciách, 
aby sa rekonštrukcia vôbec 
mohla začať. Robíme všetko 
preto, aby sme revitalizáciu 
námestia dokončili podľa ví-
ťazného návrhu a oživili fon-

tánu ako ústredný prvok ná-
mestia,“ potvrdil Adrián Rác 
za HB Reavis. Pôjde o finanč-
ne, technicky a časovo nároč-
nú opravu, ktorá je naplánova-
ná v priebehu budúceho roka.
Momentálne prebieha na 
Námestí slobody druhá fáza 
revitalizácie, v rámci ktorej 
bolo vysadených 5 000 m2 
trávnikov so závlahou, vy-
menených 3 600 m2 betóno-
vých povrchov a vysadených 
20 nových stromov a vybu-
dované workoutové ihrisko. 
V týchto dňoch sa v mieste 
bývalého schodiska buduje 
záhon zelene so 6 stromami, 

ktorý by mal byť ukončený 
do konca novembra, v závis-
losti od počasia. 
Hlavné mesto doteraz in-
vestovalo do revitalizácie 
Námestia slobody viac ako 
500-tisíc eur. Ďalších 500-ti-
síc eur investovalo OZ Dobré 

m(i)esto a v rámci fundraisin-
gu sa podarilo získať približ-
ne 50-tisíc eur. Hlavné mesto 
zároveň na obnovu fontány 
vyčlenilo ďalších 500-tisíc 
eur do návrhu rozpočtu mesta 
na budúci rok. (zo)
 Foto: Magistrát

Hotel na novú 
fasádu stále 
čaká
STARÉ MESTO
Hotelu s kritizovanou fasá-
dou predĺžili lehotu pred-
časného užívania.  
Zrekonštruovaný hotel Park 
Inn by Radisson Danube Bra-
tislava v centre mesta ostáva 
naďalej otvorený. Staromest-
ský stavebný úrad totiž predĺ-
žil predčasné užívanie hotela, 
ktoré pôvodne platilo do konca 
októbra. Po novom je predĺže-
né na päť mesiacov od začiat-
ku prác týkajúcich sa zmeny 
kritizovanej fasády. Stavebný 
úrad tým zároveň zamietol iný 
návrh, ktorým stavebník žiadal 
o predĺženie tohto užívania až 
do doby celkovej kolaudácie 
hotela. Kolaudačné konanie 
bolo totiž vo februári tohto 
roka prerušené a hotel stále 
nie je skolaudovaný. Avšak 
s prerušením kolaudačné-
ho konania sa musí mestská 
časť vysporiadať aj s protes-
tom prokurátora. Podľa neho 
sa stavebný úrad nezaoberal 
predmetnou vecou svedomite 
a zodpovedne a v jeho roz-
hodnutí o prerušení konania 
absentujú odôvodnenie roz-
hodnutia.
Niekoľko týždňov je fasáda ho-
tela zo strany Hviezdoslavovho 
námestia pod lešením, s práca-
mi sa doteraz nezačalo. (tasr)

Oprava fontány Družba na budúci rok
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PETRŽALKA 
Celková grafická úprava 
webovej stránky, prehľad-
nosť jednotlivých sekcií 
a podstránok a pravidelné 
informovanie verejnosti 
prostredníctvom článkov 
o dianí v Petržalke prispeli 
k tomu, že Petržalka zís-
kala ocenenie ZlatýErb.sk 
2018 v kategórii Najlepšia 

stránka mesta a umiestnila 
sa na 5. mieste spomedzi 5 
slovenských miest a 2 bra-
tislavských mestských častí. 
Štvrté miesto obsadila MČ 
Dúbravka, tretie miesto Dub-
nica nad Váhom. Na druhom 
mieste sa umiestnila Stará 
Turá a na prvom mieste skon-
čili až tri mestá - Nové Zámky, 
Trenčín a Bratislava.  (mh)

PETRŽALKA
Vianočné trhy v Petržal-
ke začínajú 30. novembra 
a budú sa tradične konať 
na Námestí Republiky. Na-
plánované sú do 19. decem-
bra.
Budú otvorené od pondel-
ka do piatka od 11.00h do 
21.00 a cez víkend od 9.00h 
do 21.00h. Okrem stánkov 
s občerstvením a vianoč-
ným tovarom je pripravený 
aj kultúrny program, ktorý 
začína od 17.00h. Pre deti sú 
počas trhov pripravené aj di-
vadielka, na pódiu vystúpia 
aj folklórne a spevácke 
súbory, aj žiaci základných 
umeleckých škôl. Šestná-

steho decembra od 17.00h 
si nenechajte ujsť rocko-
vý koncert kapely O.B.D. 
Unplugged.  
Petržalka pripravila akcie 
na celý vianočný december 
aj vo svojich kultúrnych za-

riadeniach. Mikuláš pre deti 
bude 5. decembra od 10.00h 
v CC Centre, 6.12. od 15.00h 
aj na Ovšistskom námestí 
a o 17.00h na Námestí Re-
publiky. (brn)
 Foto: MČ Petržalka

PETRŽALKA
Projekt 2. etapy električko-
vej trate do Petržalky získal 
územné rozhodnutie. 
Dobudovanie električkovej 
trate do Petržalky je obrov-
ský projekt, ktorý patrí medzi 
priority hlavného mesta. Vý-
znamným medzníkom v pro-
jekte je získanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby „Nosný 
systém MHD, prevádzkový 
úsek Janíkov dvor – Šafári-
kovo nám., 2. časť Bosáko-
va ul. – Janíkov dvor, ktoré 
hlavnému mestu 12. novem-
bra vydal príslušný stavebný 
úrad MČ Petržalka. 
„Projekt predĺženia električko-

vej trate do Petržalky ide podľa 
schváleného harmonogramu 
Európskou komisiou a Minis-
terstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. Aktuálne 
prebieha proces projektovania 
dokumentácie pre stavebné 
povolenie. Po správoplatnení 

územného rozhodnutia pro-
cesne nasleduje podanie žia-
dosti o stavebné povolenie na 
stavebný úrad MČ Petržalka. 
Po získaní stavebného povo-
lenia nasleduje vysúťaženie 
zhotoviteľa stavby a podanie 
žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na získanie financo-
vania prostredníctvom európ-
skych zdrojov cez Operačný 
Program Integrovaná Infra-
štruktúra (OPII). Projekt musí 
byť zrealizovaný najneskôr do 
roku 2023, dokedy trvá opráv-
nené obdobie pre financovanie 
projektov cez OPII,“ povedal 
primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal.  

Predĺženie električkovej trate až 
po Janíkov dvor vo veľkej mie-
re odbremení súčasnú dopravnú 
situáciu v jednej z najväčších 
mestských častí, v Petržalke. 
Električková trať bude mať cel-
kovú dĺžku 3,8 km, 7 zastávok 
v úseku od Rusovskej cesty po 
Janíkov dvor cez centrálnu pe-
tržalskú os. Súbežne s radiálou 
budú vybudované cyklotrasy, 
cesty, ako aj chodníky k zastáv-
kam. Predpokladané náklady na 
projekt sú 114 mil. eur s DPH. 
Hlavné mesto zároveň pracuje 
aj na rozvoji celého územia, 
ktorým nová električková trať 
bude viesť. (zo)
 Mapka: Magistrát

BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratisla-
va informoval, že od polovi-
ce novembra bude v uliciach 
Bratislavy mesiac testovať 
18-metrový elektrobus typu 
Solaris Urbino 18 Electric. 
Nasadený bude prevažne na 
linky č. 21, 31, 32, 50, 61, 70, 
84, 96, 133. Premávať bude 
pre všetkých zadarmo.
Elektrobus je nízkopodlaž-
ný, plne klimatizovaný s ob-
saditeľnosťou vozidla pre 
39 sediacich a 82 stojacich 
cestujúcich. Nie je vybavený 
odbavovacím systémom pre 
cestujúcich,  nemá akustické 
ani obrazové hlásenia, vodiči 
preto dostali pokyn, aby za-
stavovali na každej zastávke 
danej linky.
V závislosti od premávko-
vých podmienok má tento 
elektrobus dojazd 120 – 140 
km, z toho dôvodu bol nasa-

dený na linky, ktoré týmto 
technickým parametrom vy-
hovujú, taktiež bola zohľad-
nená aj obsaditeľnosť vozi-
dla. Vykurovanie interiéru je 
elektrické, celá konštrukcia 
karosérie je z nehrdzavej-
úcej ocele, vozidlo je kom-
pletne vybavené LED svetla-
mi a nerezovými zádržnými 
madlami pre cestujúcich.
V súčasnej dobe jazdí v pre-
mávke už 16 elektrobusov  
(8 a 12-metrových), posledné 
dva čakajú na vybavenie po-
trebnej dokumentácie, hneď 
po nej budú ihneď zaradené 
do premávky. (av)
 Foto: DPB

O krok bližšie k pokračovaniu električky

Vianoce v PetržalkeOcenili web stránku

Elektrobus zadarmo
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