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BRATISLAVA
Tých, ktorí zavítajú pred 
polnocou do mesta, čaká 
svetelno-laserová šou, pol-
nočný ohňostroj a ak sa im 
nebude chcieť ísť hneď do-
mov, zábava v spoločnosti 
dídžeja na Hviezdoslavo-
vom námestí do druhej ho-
diny ráno.
Koncept silvestrovských 
osláv v hlavnom meste bude 
podobný ako minulý rok. 
Mesto totiž pokračuje v tren-
de investovať do moderných 
technológií. „Takúto uni-
kátnu kombináciu svetiel, 
laserov, ohňostroja, hudby 
a impozantného exteriéru je 
možné zažiť len počas Sil-
vestra v Bratislave,“ hovorí 
organizátor podujatia Pavol 
Murín z OZ Hlava 98.
Rovnako ako minulý rok sa 
Bratislavčania môžu tešiť na 

LED odpočítavadlo posled-
ných sekúnd roka 2018. Prvý 
raz sa objavilo na Silvestra 
2016 a stáva sa už akousi 
tradičnou vizuálnou domi-
nantou osláv a  obľúbeným 
fotopointom. „Trocha sme ho 
dotvorili, pridali sme 54 LED 
trubíc na baterky,“ hovorí 
Zuzana Pacáková, umelec-
ká riaditeľka festivalu Biela 
noc, ktorý spoluorganizuje 
program polnočného count-
downu. Podľa jej slov hudbu 
k svetelno-laserovej šou ešte 
dolaďujú, isté je, že to bude 
opäť elektronika. Po nej bude 
nasledovať ohňostroj tradič-
ne odpaľovaný z plavidla na 
Dunaji. „Najlepším miestom 
na pozorovanie ohňostroja je 
Námestie Ľ.Štúra, ohňostroj 
však bude v prípade priazni-
vého počasia dobre viditeľ-
ný z celej dĺžky Rázusovho 

nábrežia, i z petržalského 
brehu – z Tyršovho nábre-
žia,“ hovorí Pavol Murín. 
„Dopravná uzávera Rázu-
sovho nábrežia bude cca od 
23:00 h do 01:30 h, respektí-
ve do vyupratovania komu-
nikácie. Návštevníci by mali 
rátať aj s monitorovanými 
vstupmi do silvestrovskej 
zóny. Posilnená bude MHD 
v čase pred a po polnoci.“
Ak prídete do mesta skôr, 
choďte na Hviezdoslavovo 
námestie. Staré Mesto tam 
organizuje diskotéku s DJom 
Hruškom. „Warm-up party 
začne o 22.00 h a bude trvať 
z rozhodnutia starostky až do 
2.00 h,“ informoval nás ho-
vorca mestskej časti Matej 
Števove. „Na námestí bude 
k dispozícii časť stánkov 
s občerstvením a pergola so 
stolmi na konzumáciu.“ (in)

Takýto Silvester zažijete len v Bratislave

Koniec trhov, 
ako ich poznáme
STARÉ MESTO
Nový primátor Matúš Vallo 
chce, aby boli budúcoročné 
vianočné trhy zero wast, teda 
bez odpadu a ponúkli lepší 
a kvalitnejší sortiment jedál.
Otázka je aj to, či sa vianočné 
trhy nepresunú z Hlavného ná-
mestia, kde sa už ľudia najmä 
cez víkendy tlačia, napríklad 
na Námestie SNP, ako to ne-
dávno ukázal Dobrý trh. Ten 
zrejme inšpiroval primátora 
aj k vyhláseniu o znižovaní 
množstva odpadu – Dobrý trh 
bol totiž prvým zero waste fes-
tivalom na Slovensku. Aby ste 
si vedeli predstaviť, ako by to 
na budúci rok na vianočných 
trhoch mohlo vyzerať – nemali 
by ste už dostať žiadny plasto-
vý tanier, pohár či príbor, ale len 
rozložiteľné materiály, ktoré po 
trhu smerujú do kompostu. Sa-
mozrejmosťou by mali byť sta-
novištia na triedený zber.
Čo na to naši čitatelia? V dis-
kusii zníženie produkcie odpa-
dov chvália, nechcú však, aby 
sa aj ceny podobali tým na 
street food festivaloch, „kde 
všetko stojí od 5 do 10 eur“. 
Navrhli zálohované poháre 
alebo hlinené šálky, ktoré by 
si zákazníci, napríklad turisti, 
nechávali aj na pamiatku.
Len pre zaujímavosť, nový 
koncept mestských vianoč-
ných trhov zaviedol po ná-
stupe do funkcie aj bývalý 
primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal. (tasr, in)
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Predaj jazdených vozidiel aj v sobotu
Motor-Car Bratislava, prevádzka Tuhovská 5

sobota: 9:00 - 13:00

Ľudia, ktorým verí 
nový primátor
Matúš Vallo predstavil 
najbližších spolupracov-
níkov. Spoznajte ich aj vy.

Kam za lekárom 
cez sviatky?
Kedy a kde nájdete ambu-
lantnú pohotovostnú služ-
bu a kedy je potrebné ísť 
na urgentný príjem?  

Od urážok a hyste-
rického kriku po...
Sviatky nie sú idylou pre 
obete domáceho násilia. 
A tými sú aj muži. Hoci 
tento fakt zvykneme zne-
važovať.

Kedy fyzicky slabší 
porazí silnejšieho?
Preneste vybíjanie ener-
gie svojich detí na žinen-
ku a dajte tomu pravidlá 
– napríklad na trénin-
goch jiu-jitsu v Petržal-
ke. 
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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)

VIANOCE
S ADAMOM
ĎURICOM
20. december

štvrtok

Zábavný program, tvorivé dielne
a koncerty od 16.00 do 20.00 h

Koncert Adama Ďuricu 
o 19.00 h

BRATISLAVA
S blížiacimi sa sviatkami 
je praktické mať prehľad 
o tom, kam sa obrátiť o po-
moc v prípade zdravotných 
problémov. 
Od leta platia na Slovensku 
nové pravidlá prevádzkova-
nia lekárskych pohotovos-
tí. Aktuálne teda funguje 
Ambulantná pohotovostná 
služba (APS), ktorú môžu 
pa cienti navštíviť v pon-
delok až piatok od 16:00 – 
22:00h, cez víkendy a sviat-
ky od 7:00 do 22:00h. APS 
pre dospelých prevádzkujú 
v Bratislave dve spoločnosti, 
prvou je Novapharm, ktorá 
sídli na Šancovej a poskytu-
je pohotovostnú službu pre 
bratislavské obvody I., II 
a III. Druhou je spoločnosť 
Med Star, ktorá prevádzkuje 
pohotovostnú službu v okre-
soch Bratislava IV. a Bra-

tislava V. a sídli na Streč-
nianskej v Petržalke. Na 
pohotovosť nepatrí dlhotr-
vajúci kašeľ, nádcha, mierne 
bolesti brucha či krátkodobá 
hnačka, teda stavy, ktoré sa 
dajú zvládnuť s domácou 
lekárničkou, či počkajú na 
návštevu svojho lekára. Vy-
hľadajte APS, ak máte horúč-
kovité stavy, bolesti žalúdka, 
odvodnenie organizmu pri 
hnačkových ochoreniach či 
intenzívne bolesti hlavy. Po-
platok je dve eurá. Výhodou 
je, že sem chodí menej ľudí.
Po 22:00h pre vážne stavy 
slúži záchranka alebo urgent-
né príjmy, ktoré sú nonstop 
- na Kramároch, Antolskej, 
Mickiewitzovej a v Ruži-
nove. Vybrať nemocnicu by 
ste si mali podľa miesta by-
dliska. Poplatok za návštevu 
urgentného príjmu je 10 eur 
(v prípade hospitalizácie či 

závažného stavu je poplatok 
vrátený). Kedy ísť na urgent-
ný príjem alebo zavolať zá-
chrannú službu? Pri vážnych 
úrazoch, pri podozrení na 
infarkt, porážku či poruchy 
vedomia, pri začínajúcom 
pôrode či pri akútnom zhor-
šení zdravotného stavu. 
Ambulantnú pohotovostnú 
službu (APS) pre deti nájde-
te rovnako ako urgentný prí-
jem pre deti na Kramároch. 
Do júla existovala v rámci 
zdravotného poistenia pla-
tená aj výjazdová detská 
pohotovosť. Ich výjazd stál  
1,99 eura. Od leta je však 
nadštandardom. Uhrádzate ju 
ako samoplatca a pozor, sto-
jí 90 eur! K akým prípadom 
chodia najčastejšie?
„Stále sú to väčšinou horúč-
ky, bolesti ucha, hrdla, brucha 
či hnačky, časté sú aj problé-
my s dýchaním. Čo sa však 

zvýšilo, je závažnosť u tých, 
ku ktorým prídeme jednora-
zovo,“ hovorí MUDr. Patrik 
Karvan z detskej výjazdo-
vej pohotovosti VYDEPO. 
„Predtým si nás v lete bežne 
zavolali, aby sme dieťaťu 
vytiahli kliešťa. Alebo nám 
rodič zavolal, že dieťa má 
soplík a trocha pokašliava, 
tak keď pôjdeme okolo nich, 
aby sme sa zastavili ho popo-
čúvať. Teraz pribudli prípa-
dy, keď dieťaťu odporučíme 
ísť na Kramáre buď na ďalšie 
doplňujúce vyšetrenia krvi či 
sonografiu, alebo už priamo 
na hospitalizáciu.“
Rodičia si teda môžu vybrať, 
buď pôjdu večer alebo cez 
víkend s chorým dieťaťom 
na detskú pohotovosť na Kra-
máre alebo si za 90-eurový 
poplatok zavolajú detskú vý-
jazdovú pohotovosť. Prípad-
ne si zaplatia ročný paušál 

340 eur  (alebo 29 €/mesiac) 
za dieťa a vtedy im príde det-
ská výjazdová pohotovosť 
domov zadarmo a prednost-
ne.
V prípade, že cez sviatky bu-
dete potrebovať vybrať lie-
ky, v Bratislave fungujú tri 
pohotovostné lekárne, a to 
Univerzitná lekáreň na Ru-
žinovskej, lekáreň Pokrok na 
Račianskom mýte a lekáreň 
na Rázusovom nábreží. (lov)

Kam so zdravotnými problémami cez sviatky?

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Kto sú ľudia, ktorým verí nový primátor?
BRATISLAVA
Novými viceprimátorkami hlavného mesta SR Bratislavy 
sú Tatiana Kratochvílová a Lucia Štasselová. Primátor 
Matúš Vallo predstavil ďalších spolupracovníkov. S kým sa 
bude radiť? 

Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu 
Pôsobil ako riaditeľ Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť (SGI). Venoval 
sa témam fungovania štátu a samosprávy, 
korupcie, sociálnej inklúzie a vzdeláva-
nia. V roku 2010 stál pri zrode projektu 
Odkazprestarostu.sk (verejnosť cez neho 
môže dávať mestu a samosprávam pod-

nety na nedostatky, ktoré treba riešiť). Získal magisterský titul 
zo psychológie a politológie na UK v Bratislave. V roku 2012 
ukončil na Hertie School of Governance v Berlíne dvojročný 
Executive Master program so zameraním na manažment v ob-
lasti verejnej politiky.

Jakub Kmeť
riaditeľ kancelárie primátora 
Pracoval na Mestskom úrade v Trnave 
pod vedením primátora Petra Bročku, kde 
mal na starosti participatívny rozpočet (v 
ňom môžu občania hlasovaním rozhod-
núť o tom, ktoré projekty bude samo-
správa realizovať, pozn.red.). Dlhodobo 
sa zameriava na zapájanie verejnosti do 

práce samospráv. Štyri roky pôsobil v Inštitúte SGI, kde viedol 
portál Odkazprestarostu.sk

Bruno Konečný 
splnomocnenec pre mesto a mestské 
časti
V Teame Vallo ho predstavovali ako 
„právnika s presahom do komunálnej 
a sociálnej sféry a fanúšika otvorenej 
samosprávy“. Vyštudoval sociálnu prácu 
aj právo. Okrem iného bol splnomocnen-
com vlády pre rozvoj občianskej spoloč-

nosti. Jeho úlohou bude, aby komunikácia hlavného mesta 
a mestských častí bola hladká a produktívna.

Jakub Kovarik 
splnomocnenec pre životné prostredie 
a zeleň
Podľa primátora je to známy envi-
ronmentalista a bojovník za to, aby zeleň 
v Bratislave bola kvalitná. „Je poslan-
com Zastupiteľstva Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a pracuje aj v Štátnej 

ochrane prírody. Sám rád, že 
je v našom tíme a považujem 
ho za špičku v odbore,“ pove-
dal primátor. 
Všetci noví členovia tímu 
budú zamestnancami brati-
slavského magistrátu. Ďalších 
spolupracovníkov chce pri-
mátor predstaviť začiatkom 
roka 2019. (tasr,nc)
 Foto: itapa.sk, tasr, magistrát

Iveta Chovancová
splnomocnenkyňa pre bezpečnosť 
a drogovú problematiku 
Psychologička a terénna sociálna pracov-
níčka. Má dlhodobé skúsenosti s riadením 
mimovládnej organizácie - občianskeho 
združenia Odyseus a medzinárodnou spo-
luprácou v oblasti HIV a harm reduction 
(redukcie škôd spôsobených užívaním 

drog). Spoluzakladala kontaktné centrum pre ľudí v núdzi na 
otvorenej drogovej scéne v Bratislave. 

Koniec je nový 
začiatok
S koncom roka 2018 má 
Bratislava nového primá-
tora. Matúš Vallo má za 
sebou zopár vyhlásení, 
voči ktorým nemožno na-
mietať. Naopak, hovorí 
to, čo už dlho rezonovalo 
medzi Bratislavčanmi. „Z 
ľudu, ktorý nie je ľahostaj-
ný“, zostavuje aj svoj tím. 
A fakt je, že keď počujete 
názory Jakuba Kovarika, 
splnomocnenca magistrá-
tu pre životné prostredie 
a zeleň, jeho slová blažia 
dušu zainteresovaného 
obyvateľa hlavného mesta. 
„Správa zelene je v súčas-
nosti rozdelená pod mno-
hých rôznych správcov, 
napríklad v rámci jednej 
ulice pás zelene spravuje 
magistrát, mestská časť 
a je tam aj cestná zeleň. 
Úradník má v tom často 
sám chaos. Cestná zeleň 
je samostatná kategória, 
ktorú má magistrát v kom-
petencii v rámci oddelenia 
správy komunikácií. Tu bol 
obrovský problém v odbor-
nosti a  je potrebné zme-
niť správcu, aby človek, 
ktorý príde píliť konár, 
mal základné arboristické 
vzdelanie. Táto systémo-
vá chyba vygenerovala zlý 
stav cestnej zelene, ako ho 
vidíme dnes,“ povedal nám 
a dodal, že mesto chce na-
príklad aj pestovať vlastnú 
zeleň, pretože dnes naku-
puje sadbový materiál dar-
mo a často je nekvalitný. Je 
uľavujúce počuť tieto slová 
od úradníka magistrátu. 
Do nového roka Bratislave 
želáme, aby sa slová začali 
napĺňať a na živote v meste 
to bolo vidieť. 
 Ingrid Jarunková
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Najväčšia ázijská reštaurácia v Panorama City

Projekt Adopcia na diaľku® je pro-
jektom Slovenskej katolíckej cha-
rity už 22 rokov. S pomocou slo-
venských darcov poskytuje pomoc 
a podporu núdznym deťom v sied-
mich krajinách: v Albánsku, na 
Haiti, v Indii, Kazachstane, Ugan-
de, na Ukrajine a vo Vietname. Ak-
tuálne je podporovaných a vďaka 
pomoci Slovákov sa vzdeláva viac 
ako 3 500 núdznych detí. 
Manažér projektu, Mgr. Peter Kna-
pík, vysvetľuje: „Najdlhšie pomoc 

poskytujeme v Indii, kde je mesačná 
podpora jedného dieťaťa 15€. Znie to 
neuveriteľne, ale za finančný dar 15€ 
mesačne má dieťa možnosť chodiť do 
školy a vzdelávať sa. Taktiež dostáva 
učebnice, zošity, školské pomôcky, 
má uhradené školské poplatky, uni-
formu, obuv a dáždnik, teplé jedlo, 
pitnú vodu, lieky či poplatky za leká-
ra a ešte ostane aj na tábory, výlety 
či exkurzie. Sme veľmi šťastní, že za 
tých 22 rokov sa podarilo viac ako  
7 500 žiakom v siedmich krajinách 

získať vzdelanie. Tohto roku vďaka 
podpore slovenských darcov úspešne 
doštudovalo 70 indických študentov.“ 
Sú medzi nimi inštalatéri, krajčírky, 
učiteľky, zdravotné sestry, obchod-
níci, inžinieri, mechanickí inžinieri 
aj manažéri. Medzi týchto šťastných 
mladých ľudí patrí aj 21-ročná Suzan 
Melinda, ktorá svojej darkyni zo Slo-
venska, pani Márii, adresovala tieto 
slová vďaky: „Drahá teta Mária, 
z milosti Božej a s Vašou pomocou 
som úspešne ukončila tretí ročník 
svojho štúdia ako bakalárka obcho-
du. Teraz si hľadám prácu. To, že 
som mohla úspešne dokončiť svoje 
štúdium a stať sa samostatnou, je iba 
vďaka Vašej dlhoročnej pomoci. Zo 
srdca Vám ďakujem za Vašu obetavú 
štedrosť a viem, že nikdy nezabud-
nem na všetko, čo ste mi priniesli 
do života.“ Každý darca dostáva od 
podporovaného dieťaťa počas roka 
fotografiu, list alebo kresbu a školskú 
správu. P. Knapík dodáva: „Spolu so 
Suzan, Winstonom, Carol, Sheltonom 

a ďalšími úspešnými študentmi chce-
me vyjadriť obrovské poďakovanie 
všetkým slovenským darcom za ich 
neúnavnú pomoc a podporu. Bez 
nich by 3 500 detí nemohlo chodiť do 
školy a vzdelávať sa. Veríme, že spo-
ločne dokážeme pomôcť aj ďalším 
deťom a študentom dostať šancu na 
lepší a dôstojnejší život, ako aj mož-
nosť byť každý deň v škole.“ 
Viac informácií o našej pomoci  
nájdete na: www.adopcianadialku.sk 
a na sociálnej sieti Facebook. Prihlá-
siť sa do projektu alebo kontakto-
vať nás pre podrobnejšie informá-
cie môžete aj e-mailom na adrese: 
adopcianadialku.india2@charita.sk 
alebo na čísle: 0910/852 045. In-
dické deti môžete podporiť aj 
svojimi modlitbami alebo za-
slaním ľubovoľného finančného 
daru na číslo účtu v tvare IBAN:  
SK61 7500 0000 0005 0233 2363, 
VS: 7634. Ďakujeme za všetku Vašu 
pomoc. Slovenská katolícka charita, 
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

Ďakujeme Slovákom, ktorí pomáhajú 
viac ako 3 500 deťom v núdzi 



Takmer 10-tisíc bytov pribudne 
do konca roka 2030 v novej štvrti  

Slnečnice v bratislavskej Petržalke. De-
veloperská spoločnosť CRESCO GROUP,  
ktorá stavia štvrť už od roku 2010, za-
hrnula do projektu aj rozsiahle verejné 
priestory. V štvrti postupne pribúdajú 
detské ihriská, zelené plochy, športovis-
ká a občianska vybavenosť v podobe ob-
chodov, služieb, jasličiek a materskej ško-
ly. V budúcnosti pribudnú zelené parky  
s výmerou 43-tisíc m², ako aj základná či 
stredná škola.

Súčasťou výstavby novej štvrte bola 
podmienka mesta, aby developer na 
vlastné náklady odstránil aj historickú 
záťaž – umelý kopec. Val so stavebným 
odpadom vznikol ešte v  70. rokoch pri 
výstavbe panelového sídliska Petržalka.

„Na odstránenie takejto masy s  ob-
jemom až 800-tisíc m³ sme potrebovali 
najprv pripraviť projekt na potrebné po-
volenia od stavebného úradu a orgánov 
rezortu životného prostredia. Vydaniu 
povolenia na recykláciu kopca predchá-
dzal podrobný hydrogeologický prieskum 
životného prostredia. Geologická analýza 
sa týkala nielen obsahu kopca, ale aj 
merania podzemných vôd. Celý proces 
prípravy recyklácie kopca trval štyri roky,“ 

hovorí Ján Krnáč, výkonný riaditeľ 
spoločnosti CRESCO GROUP na Slo-
vensku. 

Realizačné práce vykonáva odborne 
spôsobilá firma disponujúca všetkými 
potrebnými povoleniami a  certifikácia-
mi v  súlade s  projektovou dokumen-
táciou. Celý proces recyklácie umelého 
kopca je taktiež monitorovaný nezávis-
lým, odborne spôsobilým geologickým 
dohľadom, ktorý pravidelne chodí na 
stavbu a  priebežne odoberá a  vyhod-
nocuje vzorky zeminy i podzemnej vody.

Podľa všetkých vykonaných priesku-
mov a dostupných zdrojov je val tvorený 
cca zo 70 % zeminou a zvyšok je zväčša 
stavebná sutina. V minulosti bolo v úze-
mí vykonaných viacero prieskumných 
prác, ktoré nepotvrdili znečistenie hor-
ninového prostredia v  umelom kopci. 
Tím odborníkov vedený geológom RNDr. 
Jánom Antalom, ktorý patrí ku skúse-
ným odborníkom vo svojom odbore na 
Slovensku, vytvoril na účely geologickej 
analýzy systém vrtov v  rôznych úrov-
niach. „V prípade projektov, ako je na-
príklad recyklácia umelého kopca v Petr-
žalke, je nevyhnutné na začiatku vykonať 
prieskum, ktorý  mapuje charakter hor-
ninového prostredia a  podzemných vôd,“ 

vysvetľuje Ján Antal, konateľ spoloč-
nosti HYDRANT s.r.o., ktorá prieskumy 
vykonala.

Dodáva, že v  rámci posledného 
prieskumu bol vybudovaný monitorova-
cí systém kvality podzemných vôd, ktorý 
tvoria štyri vrty do hĺbky 10 metrov po 
obvode kopca. Odkopaných bolo aj päť 
mapovacích šácht do štyroch metrov. 
„Na základe chemických analýz zeminy 
a  podzemnej vody v akreditovanom 
laboratóriu sa v  kopci nenašlo žiadne 
znečistenie ani prekročenie limitov. Ana-
lyzované bolo celé spektrum chemických 
ukazovateľov potrebných na doku-
mentovanie aktuálneho stavu kvality 
horninového prostredia a  podzemných 
vôd,“ zdôrazňuje Ján Antal. Pomocou 
monitorovacieho systému a odborné-
ho geologického dohľadu je možné 
kedykoľvek overiť aktuálne hodnoty  
a neustále kontrolovať bezpečný prie-
beh recyklácie kopca. 

Podľa neho je väčšina materiálu 
z kopca po separácii a zhodnotení vhod-
ná na opätovné použitie na stavbách. 
Vďaka tomu sa nemusí umelo ťažiť pôda 
a  zasahovať do jestvujúceho ekosysté-
mu. Odbornými postupmi developer 
zhodnotí 95 až 98 percent objemu kopca 

odhadovaného na 800-tisíc m3, ktorý sa 
zväčša  využije na budovanie diaľničné-
ho obchvatu Bratislavy.

Priebeh recyklácie umelého kop-
ca je tiež kontrolovaný Slovenskou 
inšpekciou životného prostredia, 
ktorá na mieste vykonala opakova-
né kontroly a niekoľko meraní. Podľa 
aktuálnych výsledkov kontrol Regio-
nálneho úradu verejného zdravotníc-
tva v Nitre medializované informácie  
o päťdesiatnásobnom prekročení limi-
tov azbestových vlákien v ovzduší sa 
nepotvrdili, rovnako sa nepotvrdila prí-
tomnosť azbestových vlákien v prípade 
odobratej vzorky zeminy. „Sme veľmi radi, 
že kopec pravidelne okrem geológov mo-

nitorujú aj inšpektori z rezortu životného 
prostredia. Tak je zaručená dvojitá kontro-
la bezpečného priebehu recyklácie kopca. 
Všetky potrebné merania, ktoré zákon od 
nás vyžadoval pre začatie recyklačných 
prác, sme vykonali. Ak nám orgány štátnej 
správy predpíšu urobiť ďalšie merania, 
sme pripravení ich kedykoľvek vykonať,“ 
dodáva Ján Krnáč.

Developer o postupe recyklácie 
kopca informuje aj obyvateľov štvrte. 
Umožnil im napríklad nahliadnuť do 
výsledkov geologickej analýzy, ktorá 
bola kľúčová pre schválenie recyklácie 
umelého kopca, a  taktiež pripravuje 
koncepčné riešenie zníženia prašnosti 
počas prác.

Na zhodnocovanie umelého kopca v bratislavskej Petržalke dohliada tím špecialistov aj štátnych orgánov.  
Kontroly štátnych orgánov prekročenie limitov škodlivých látok nepotvrdili. 

Slnečnice v Bratislave  
ZDROJ FOTO: CRESCO GROUP

Geológ: odstraňovanie umelého kopca  
v Slnečniciach monitorujeme denne

Za uplynulé štyri roky sa fi-
nančné zdravie mestskej časti 
Staré Mesto podľa odborného 
hodnotenia INEKO zlepšilo 
z dobrého na výborné, mest-
ská časť každý rok hospodárila 
s prebytkom bežného účtu. Len 
za rok 2018 presiahne preby-
tok bežného účtu 1 milión eur, 
ktoré sme ušetrili pre budúci 
rok.
Nová starostka Starého Mesta 
pred voľbami sľubovala, že 
staromestský rozpočet bude 
vyrovnaný. Každý, kto ro-
zumie samospráve, sa musí 
pousmiať, veď zákon stanovu-
je, že rozpočet musí byť vyrov-
naný. Naopak, pre ďalší rozvoj 
mestskej časti je dôležité, aby 
mal bežný rozpočet aj preby-
tok, pretože z neho sa tvoria 
kapitálové príjmy samosprávy.
Výrazne sme posunuli Staré 
Mesto aj v celoslovenskom 
hodnotení transparentnosti sa-
mosprávy – zo 44. miesta spred 
štyroch rokov sme mestskú 
časť v otvorenosti samosprávy 
posunuli na 10. miesto, pričom 
hodnotiacu známku sme z C 
posunuli na A. Na bankových 
účtoch Starého Mesta bolo 
k 31. 11. 2018 presne 7 535 
252 eur, čo je o pol milióna 
viac, ako bolo pred štyrmi rok-
mi, keď som úrad preberal. Za 
štyri roky sme urobili obrovské 
množstvo práce, investovali 
najviac za posledných 20 ro-
kov, napriek tomu nechávam 
pomyselnú špajzu plnú.
Dobré ekonomické výsledky 
samosprávy Starého Mes-
ta bolo možné dosiahnuť aj 
vďaka tomu, že som od zači-
atku zastavil plytvanie a ako 
prvý som sa uskromnil ja sám. 
Ako nový starosta som začínal 
pred štyrmi rokmi s minimál-
nym platom 2382 eur. Pre po-
rovnanie, moja predchodkyňa 
začínala s maximálnym platom 
4780 eur a moja nástupkyňa si 
nechala schváliť štedrú mesač-
nú odmenu 4289 eur. Aj toto 
je dôsledok straníkov vo ve-
rejných funkciách, veď z toho 
platu musia živiť aj stranícku 
centrálu.
 Radoslav ŠTEVČÍK

Staré Mesto 
je vo vynikajúcej 

finančnej kondícii
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Vydanie 
fotiek detí od 
expriateľa
Môj ex priateľ mi nechce 
dať fotky, na ktorých sú 
naše deti. Akým spôsobom 
ich môžem vymáhať? 
Ak ste vlastníčkou predmet-
ných fotografií, môžete sa, 
vzhľadom na to, že vám tieto 
fotky odmieta váš expriateľ 
dobrovoľne vydať, domáhať 
ich vydania žalobou v civil-
nom súdnom konaní. V tom-
to konaní bude ale vašou 
povinnosťou ako žalobkyne 
preukázať jednak existenciu 
týchto fotografií, potom to, 
že ste ich vlastníčkou a napo-
kon aj skutočnosť, že ich má 
váš expriateľ v držbe. Ak by 
tieto fotografie váš expriateľ 
používal bez vášho povolenia 
(napr. ich zverejňovaním na 
sociálnej sieti a pod.), môžete 
sa ako zástupca vášho dieťaťa 
domáhať žalobou na ochranu 
osobnosti toho, aby váš ex-
priateľ upustil od neoprávne-
ných zásahov do práva vášho 
dieťaťa na ochranu osobnosti. 
Pre úspešnosť v tomto kona-
ní by ste ako žalobkyňa zasa 
musela preukázať, že váš 
expriateľ používa dané foto-
grafie, a že k tomuto použí-
vaniu dochádza bez súhlasu 
osoby, ktorá sa na fotografii 
nachádza (teda bez vášho 
súhlasu ako zástupcu vášho 
dieťaťa).
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk, 02/322 222 47

Indické deti na školskom dvore - archív SKCH

Na prízemí polyfunkčného 
komplexu Panorama City 
na Landererovej ulici sme 
objavili azda najväčšiu ázij-
skú reštauráciu v Bratisla-
ve. Zámerne neuvádzame, 
že čínsku, aj keď väčšina 
jedál pochádza práve z čín-
skej kuchyne. Svoje miesto 
v jedálnom lístku majú to-
tiž aj jedlá japonské, kórej-
ské, thajské. Poďme teda 
do DYNASTY ASIAN RE-
STAURANT.
Interiér je zariadený moder-
ne, ale v ázijskom štýle, na 
prvý pohľad pôsobí honosne, 
ale v skutočnosti sú to zväčša 
plastové imitácie. Odhadom 
je podľa veľkosti interiéru 
a počtu stoličiek toto asi naj-
väčšia ázijská reštaurácia 
v Bratislave. Podľa dostup-
ných informácií má kapacitu 
122 stoličiek, okrem tradič-
ného jedálneho lístka ponúka 
aj koncept „All You Can 
Eat“, čo v preklade znamená 
„Všetko môžeš jesť“ (vo vý-
zname Jedz, koľko vládzeš). 
Ide o samoobslužnú formu 
jedálne, kde platí niekoľko 
obmedzení – maximálna 
doba konzumácie sú 2 hodi-
ny, zvyšky jedál si nemožno 
nechať zabaliť, naopak, môžu 
byť vyúčtované ako riadna 
porcia. Na výber sú tri dru-
hy ponuky – základné menu 
(6,80 €/ osoba) obsahuje po-
lievky, mäsité a bezmäsité 
jedlá, predjedlá, šaláty, prí-
lohy, tradičné čínske taštičky 
pripravené na pare Dim Sum, 
dezerty, zmrzlina. Sushi menu 

(7,80 €/ osoba) dáva možnosť 
vybrať si navyše aj z ponuky 
sushi, Teppanyaki menu (9,80 
€/ osoba) okrem sushi ponúka 
aj mäso, dary mora a zeleninu 
pripravené na grile s omáčkou 
podľa vlastného výberu. Jesť, 
koľko vládzete, môžete v Dy-
nasty Asian Restaurant každý 
deň od 11.00 do 21.00 h.
Okrem toho reštaurácia 
ponúka obedové menu 30 
jedál, z ktorých si môžete 
vybrať od 11.00 do 16.00 h. 
Po 16.00 h je na výber z je-
dálneho lístka À la carte, 
ktorý obsahuje až 120 jedál. 
V obedovom menu sú jed-
lá, ktoré nájdete aj v hlav-
nom jedálnom lístku, akurát 
ide o menšie porcie (200 g), 
súčasťou jedla je polievka 
a ryža (100 g). Dali sme si kó-
rejský chimdak, čo je pikant-
né vykostené kuracie stehno 
so zeleninou a jazmínovou 
ryžou (5,50 €), v cene s os-
trokyslou polievkou (0,2 l). 
Jedlá servírujú s príborom, na 
vyžiadanie donesú hosťom 
paličky – nie však jednora-
zové, ale lakované na opa-
kované použitie. Z plytkého 
taniera sa však s paličkami 
konzumuje dosť komplikova-
ne. Pre porovnanie, tieto isté 
jedlá (väčšia porcia) by stáli 
10,50 €, čiže ostrokyslá (1,90 €), 
chimdak (7,50 €/300 g), jaz-
mínová ryža (1,10 €/100 g). 
Chuťovo sme nemali k jedlám 
žiadne výhrady, ostrokyslá 
bola o čosi glejovitejšia, ako 

sme mali možnosť spoznať 
v iných ázijských či čínskych 
reštauráciách. Ako ďalšie obe-
dové jedlo sme si dali japonský 
Bento box Unagi (6,60 €/300 
g), ktorý obsahuje sushi, jarné 
rolky, sladkú ryžu s údeným 
úhorom, šalát a k tomu slepa-
čiu polievku v cene. Všetky 
jedlá boli veľmi chutné.
Z ponuky À la carte sme si 
dali čínskych Osem pokla-
dov s chrumkavou kačicou 
na železnej platni (7,90 €/ 
300 g) s jazmínovou ryžou 
(1,10 €/ 100 g). Táto porcia 
je teda poriadna, súhrnných 
400 g jedla si vyžaduje riad-
neho jedáka. Osem pokladov 
sú tri druhy mäsa (bravčové, 
hovädzie, kuracie) s kreveta-
mi, zeleninou (mrkva, cibuľa, 
hrášok), arašidmi a v tomto 
prípade aj s kúskami kačacie-
ho mäsa. Servírované sme to 
dostali na rozžeravenej želez-
nej platni. Chuťovo to bolo 
dobré, na stredoeurópsku 
chuť trochu prislané.
Celkovo hodnotíme Dynasty 
Asian Restaurant ako lepšiu 
ázijskú a priemernú bratislav-
skú reštauráciu. Kto má rád 
čínske, japonské, thajské či kó-
rejské jedlá a rád sa veľa naje, 
bude v tejto reštaurácii určite 
spokojný. Na pitie odporúčame 
jazmínový čaj (1,60 €) alebo 
čínske, thajské či japonské pivo 
(2,50 – 3,20 €/ 0,33 l). 
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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PETRŽALKA
„Keď boli naši synovia 
menší, boli neustále v sebe. 
Tak sme si povedali, že toto 
vybíjanie energie prene-
sieme na žinenku, nech to 
má aspoň pravidlá,“ hovorí 
Andrej Lehocký, otec dnes 
8-ročných dvojičiek o moti-
váciách, ktoré ich priviedli 
na tréningy brazílskeho jiu-
-jitsu do športového klubu 
BJJ SLOVAKIA v petržal-
skom Ovsišti. 
„Pre mňa ako rodiča nebolo 
najskôr jednoduché pozerať 
sa na to, ako moje deti niek-
to škrtí na žinenke či naopak. 
Postupne však pochopíte, že 
tento šport má svoje jasné 

pravidlá a zmeníte pohľad,“ 
pokračuje.
Brazílske JiuJitsu je spôsob 
sebaobrany a tiež súťažný 
šport. Tí, ktorí sa mu venujú, 
tvrdia, že ide o najúčinnejšiu 
formu boja na zemi, v ktorom 
dokáže aj fyzicky slabší súper 
poraziť silnejšieho.
Nepoužívajú sa v ňom úde-
ry a kopy, ale rôzne hody 
a strhy. Ich cieľom je dostať 
súpera na zem, kde ho pomo-
cou istých držaní, škrtení či 
pákových techník znehybníte 
a prinútite vzdať sa. Rozhod-
covia na detských turnajoch, 
samozrejme, nečakajú, kým 
sa dieťa vzdá. Súboj ukončia 
už vtedy, keď niekto použije 

napríklad dobrú páku. Mnohé 
deti sú totiž takí bojovníci, 
žeby radšej omdleli, ako sa 
vzdali.
Brazílske jiu-jitsu je na Slo-
vensku už 15 rokov. Najväč-
šiu základňu má v Martine. 
V Bratislave sa v klube BJJ 
SLOVAKIA deťom už tri 
a pol roka venujú tréneri Ľu-
bomír Repaský a Pavol Ďur-
čo. 
Nájdete ich tu asi 30, majú 
od 5 do 14 rokov a žnú úspe-
chy. Nedávno sa napríklad 
zúčastnili na medzinárod-
nom turnaji Kids Storm 6 
v Martine, kam prišlo vyše 
150 súťažiacich zo Slo-
venska, Čiech, Rakúska či 
Poľska. Dvanásť zveren-
cov BJJ SLOVAKIA pod 
vedením Ľuba Repaského 
a Pavla Ďurča tam získa-
lo 11 medailí – 5 zlatých,  

4 strieborné a dve bronzové. 
„Mali sme medzi sebou aj 
štyroch nováčikov. Prekva-
pili nás. Traja odchádzali 
s medailou, a to dvaja z nich, 
z toho jedno dievča, trénujú 
len dva a pol mesiaca!“ ho-
vorí tréner. 
Deti chcú vyhrávať. Vraj 
v tomto kolektíve nenájdete 
jediné, čo by nechcelo cho-
diť na turnaje. Kontaktný 
šport, samozrejme, nie je pre 
každého. Jeden z dvojičiek 
Andreja Lehockého sa v ňom 
našiel, druhý dal po čase 
prednosť gitare. Ich vzájom-
nému vzťahu však prospel 
nielen vek, ale aj odlišné zá-
ujmy, pre ktoré sa začali re-
špektovať. 
Napriek tomu sa natíska otáz-
ka, či malí jiu-jitsu bojovníci 
vedia aj bežnom živote na-
kladať so svojimi fyzickými 
schopnosťami rozumne.
„Pre mňa bola v tomto smere 
dôležitá aj rola trénera, kto-
rý je ľudský, má to upratané 
v hlave, a pripomína deťom 
napríklad aj to, že schopnosti 

sa v škole nezneužívajú. Tu 
mám istotu, že je syn v dob-
rých rukách, “ hovorí Andrej 
Lehocký.
„Vštepuje im do hlavy, že 
hmaty a páky sa v škole 
neskú šajú, takže, paradoxne 
si občas naše deti nechajú od 
spolužiakov viac, pretože si 
uvedomujú, žeby im mohli 
ublížiť, “ dodáva k tomu Paľo 
Ďurčo. 
S tréningami v klube BJJ 
SLOVAKIA môže vaše dieťa 
začať aj hneď. Nováčikov 
prijímajú v ktoromkoľvek 
období. Najskôr majú krat-
šie tréningy, učia sa techni-
ky, skúsenejšie deti dovolia 
neskúsenejším „trénovať si 
na nich“ nové hmaty či páky. 
Dievčatá a chlapci trénujú 
spoločne. V tomto veku majú 
dokonca dievčatá veľakrát 
navrch. Súťažia však už 
zvlášť. 
Tréningy vyjdú mesačne na 
35 eur, kimono stojí zhruba 
30, najnákladnejšie sú súťa-
že. „Cestu na turnaj však 
mnohé rodiny ponímajú ako 
spoločný výlet, “ hovorí Pa-
vol Ďurčo. 
Andrej Lehocký je so špor-
tom svojho syna spokojný aj 
z hľadiska jeho psychickej 
odolnosti. „Je sebavedomej-
ší, odolnejší, a keďže má pred 
každou súťažou stres, učí sa 
s ním pracovať, zvykať si naň 
a chápe, že stres býva súčas-
ťou činnosti, ktorú robíme 
zodpovedne. Som presvedče-
ný, že aj vďaka tomuto športu 
raz bude vedieť lepšie, ako ho 
zvládať, “ dodáva. (in)
 Foto:BJJ Slovakia, archív AL

ZAČAŤ KARIÉRU
V BAGETERII BOULEVARD
V BAGETERII BOULEVARD

PRÁCA AJ S BÝVANÍM 900 EUR 

A NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK 760 EUR

BAGETERIE BOULEVARD BRATISLAVA – OC EUROVEA A OC CENTRAL
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Ponuka platí od 6. 12. 2018 do 24. 12. 2018 vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Našu ponuku nájdete aj na www.kaufland.sk. 
Ceny sú uvedené v EUR. Za tlačové chyby neručíme. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob.

Takto vonia 
lákavá ponuka.

Kmotr
Vianočný košík
rôzne druhy salám 
s vínom
1 balenie

Zlatá
Slivovica 
alebo 
Hruškovica
50 % alk.
darčekové balenie
0,7 l fľaša
(= 1 l 19,99)

-36%

13,99
21,99

-35%

12,99
19,99

-26%

13,99
18,99

Old Spice Whitewater
Voda po holení 
100 ml
deostick 
50 ml
deosprej 
150 ml 
a sprchovací gél 
250 ml
1 drevené 
darčekové balenie

Šport, v ktorom aj fyzicky slabší dokáže poraziť silnejšieho

Matúš Lehocký - jeden z piatich zlatých 
medailistov klubu BJJ SLOVAKIA 

na medzinárodnom turnaji Kids Storm 6 v Martine.

Tréner Pavol Ďurčo 
so svojimi zverencami

Matúš Lehocký a Patrik Guľa počas zápasu
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Čo sa v roku 2018 podarilo vo vašej mestskej časti?
KARLOVA VES, DÚBRAVKA, LAMAČ, ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
Pýtali sme sa v mestských častiach vo štvrtom okrese: Čo sa v roku 2018 podarilo urobiť pre ľudí vo vašej mestskej časti, 
na čo ste zvlášť hrdí? A čo, naopak, nevyšlo podľa vašich predstáv? 

KARLOVA VES
+ Rok 2018 bol pokračovaním investícií 
predovšetkým do našich škôl a škôlok. 
Vymieňali sa okná, opravovali strechy, 
rekonštruovali hygienické zariadenia. 
Pokračovalo sa aj v opravách ciest, 
podarilo sa vybudovať multifunkčné 
ihrisko na Tilgnerovej a obnoviť viace-
ré detské ihriská, revitalizuje sa park na 
Kempelenovej. Spustila sa dlho očaká-
vaná náročná rekonštrukcia bazéna na 
Majerníkovej. Za mimoriadne význam-
nú však považujeme výstavbu novej lo-
denice v Karloveskej zátoke. Nielenže 
sa podarilo vrátiť výťažok z predaja po-
zemkov v zátoke tam, kam bol určený, 
ale trúfam si povedať, že lodenica sa 
stala symbolom úspechu občianskeho 
aktivizmu a vytrvalosti, podobne ako 
Kráľova hora. 

- Dúfali sme, že v tomto čase už bude 
za nami náročné obdobie rekonštrukcie 
električkovej trate, čo sa však mestu 
nepodarilo. Starosti nám spôsobuje ne-
dostačujúca veľkosť jediného futbalo-
vého ihriska, na ktorom už naši mladí 
futbalisti nemôžu hrať súťažné zápasy. 
Intenzívne hľadáme spôsob, ako im po-
môcť. Informoval nás hovorca mests-
kej časti Branislav Heldes.  (brn)

LAMAČ
+ Spolu s mestom boli zre-
konštruované nové úseky 
ciest a chodníkov, dokončená 
svetelná križovatka Hodonín-
ska - Vrančovičova a vybudo-
vaný bezpečný priechod pre 
chodcov na Vrančovičovej ul. 
Podarilo sa tiež vybudovať 
novú tartanovú bežeckú dráhu 
v areáli základnej školy a v 
rámci prevádzky budovy ško-
ly a škôlok sa zlepšili jednak 
technické podmienky napr. 
v školskej jedálni a jednak 
hygienické podmienky v so-
ciálnych zariadeniach škôlok. 
V neposlednom rade je po-
trebné spomenúť prebiehajúcu 
rozsiahlu rekonštrukciu pries-
toru Malokarpatského námes-
tia aj v zmysle pripomienok 
a spolupráci s občanmi, ktoré 
bude na jar už slúžiť občanom. 

- Je mi ľúto, že sa nepodari-
lo ukončiť proces schválenia 
Územného plánu zóny Zečák. 
Tak isto je zatiaľ len v pro-
cese územného konania plá-
novaná výstavba cyklotrasy, 
ktorá by mala prepojiť našu 
mestskú časť s mestskou čas-
ťou Dúbravka. Znovu musím, 
bohužiaľ, tiež spomenúť, že 
sa napriek dlhodobej príprave 
zo strany NDS a.s. nerealizo-
vala doposiaľ výstavba pro-
tihlukovej steny. Za všetkými 
týmito investičnými akciami 
stoja problémy s majetkovo 
- právnymi vysporiadaniami 
pozemkov a hlavne s nutnos-
ťou posudzovania vplyvov 
na životné prostredie, čo je 
dlhodobý proces. Problémy 
týkajúce sa povoľovacieho 
konania na výstavbu kanali-
zácie v tzv. starom Lamači sú 
administratívnym problémom 
na strane Okresného úradu - 
povoľujúceho orgánu. Infor-
moval bývalý starosta Peter 
Šramko.

DÚBRAVKA 
+ Na začiatku volebného obdobia 
bolo skoro dvesto trojročných 
dúbravských detí  bez miesta 
v materskej škole. Som rád, že po 
štyroch rokoch sa toto číslo rovná 
nule. V septembri sme totiž otvo-
rili druhú novú materskú školu, 
čím sa do materských škôl dostali 
všetky trojročné dúbravské deti. 
Podarilo sa dokončiť obnovu 
kúpeľní vo všetkých materských 
školách mestskej časti. Rekon-
štrukciou prešli aj veľké  telo-
cvične a sociálne zariadenia vo 
všetkých základných školách 
v Dúbravke – na Beňovského, Pri 

kríži, Nejedlého, Sokolíkovej. 
Mestská časť získala tento rok dotáciu z úradu vlády na vytvorenie multifunkčného ihriska v Parku na Pekníkovej, 
ktoré by malo byť dokončené ešte tento rok. K úspechom a zmenám patrí aj zeleň, tento rok sme vysadili takmer 
200 stromov a tiež záhony kvetov. 
Teší ma, že sa nám podarilo tiež utužiť komunity, vytvoriť pravidelné stretnutia klubov, združení v mestskej časti, 
zosieťovať ich a dať im koordinátora. 

- Nie úplne dokončené je vyriešenie takzvaných strašiakov mestskej časti – stará pošta, ktorej objekt v centre 
mestskej časti chátra. Ich riešenie však často nie je v kompetencii mestskej časti. Iniciovali sme už dohodu medzi 
majiteľom starej pošty a spoločnosťou Slovak Telekom, ktorá má v objekte telekomunikačný uzol. Ďalším plá-
nom je premeniť spustnutú budovu na Ulici kpt. Rašu, ktorú sa mestskej časti podarilo dostať do svojho majetku 
a dať jej spolu s obyvateľmi a dúbravskou komunitou nové využitie. Ostáva tiež doriešiť rekonštrukciu Domu 
kultúry Dúbravka a k nedokončeným projektom patrí aj rozšírenie Harmincovej ulice. Informoval starosta Martin 
Zaťovič.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
V uplynulom volebnom období sme sa zamerali na tie projekty, ktoré bolo 
nevyhnutné riešiť vzhľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov Záhorskej 
Bystrice. Medzi priority preto patrili školské zariadenia. Materskú školu 
sme rozšírili o jednu triedu. Zároveň sme pripravili projekt na ďalšie zvý-
šenie jej kapacity o dve triedy a jedáleň, na čo sme získali aj vyše 640-tisíc 
eur z prostriedkov Európskej únie. O dve triedy a zázemie sme rozšírili 
základnú školu a tiež je pripravený projekt nadstavby o ďalších šesť tried 
a odborné učebne. V areáli základnej školy sme začali s výstavbou multi-
funkčnej športovej haly, ktorá by mala byť dokončená v januári budúceho 
roka. Okrem toho sme rozšírili aj priestory pre záujmovú umeleckú čin-
nosť detí a mládeže, v budove knižnice sme urobili novú tanečnú miestnosť. V spolupráci s magistrátom sme opravili hlavnú 
Bratislavskú cestu, na ktorej bola vybudovaná aj svetelná križovatka. Podarilo sa zriadiť novú linku MHD číslo 36 a linka čísla 
37 sa vrátila na svoju pôvodnú trasu. Informoval starosta mestskej časti Jozef Krúpa.

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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Showroom Nová Vlárska Kramáre
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava  02/59 418 855  vlarska@jtre.sk  www.novavlarska.sk
Showroom Nová Vlárska Kramáre
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BRATISLAVA 
Vianoce by mali byť sviat-
kami radosti a pokoja. No 
tým, že spolu rodina trávi 
viac času ako bežne, u mno-
hých sú skôr o napätí a ner-
vozite. Sviatky ešte ťažšie 
zvládajú obete domáceho 
násilia. Keď sa otvorí téma 
týrania mužov, zvykneme sa 
len pousmiať. Problém ba-
gatelizujeme. Faktom však 
je, že existujú a je ich oveľa 
viac, ako si myslíme. Han-
bia sa to však priznať. Ako 
ich ženy týrajú? Prečo to 
robia? A ako sa dokáže po-
vaha muža zmeniť? O tej-
to nemedializovanej, no 
v skutku vážnej téme sme 

sa zhovárali s odborníkom 
PhDr. Karolom Kleinman-
nom, PhD. z Psychologické-
ho centra Salvus. 

Rozpráva sa v spoločnosti 
o týraných ženách, deťoch, 
no o týraných mužoch sa ne-
píše a ani nehovorí. Prečo?
Pohľady na týranie mužov sú 
rozporuplné.
Kedy hovoríme o domácom 
násilí na mužoch? A ako sa 
prejavuje?
Domáce násilie na mužoch 
sa vyznačuje a začína uráž-
kami, ktoré znižujú partne-
rovu dôstojnosť, eskalujú až 
do hysterického kriku a po-
stupne začínajú byť spre-
vádzané fyzickými útokmi. 
Málokedy ich žena vykoná 
pod vplyvom alkoholu. Ta-
kéto útoky bývajú neverej-
né. Žena si dáva pozor, aby 
nič nepreniklo na verejnosť. 
Zvyčajne sa často opakujú 

za každú maličkosť a trvajú 
niekoľko rokov. Muž zvyčaj-
ne zostane psychicky paraly-
zovaný, lebo každá malič-
kosť, ktorú nesplní podľa 
pokynov partnerky, vyvolá 
búrlivý verbálny alebo fyzic-
ký atak. 
Koľko je asi týraných mu-
žov? Existujú štatistiky?
Podľa údajov Svetovej zdra-
votníckej organizácie WHO 
sú muži obeťami domáce-
ho násilia v 15 % prípadov. 
Štatistiky ukazujú, že v niek-
torých krajinách sveta je toto 
číslo zarážajúce, pretože 
podľa posledných výskumov 
o 27 % prípadov. Podľa 
českých výskumov obeťou 
domáceho násilia je každá 
šiesta žena (18 %) a každý 
dvadsiaty druhý muž (4,5 %.) 
Tento počet sa vzhľadom na 
počty týraných mužov, ktorí 
vyhľadávajú psychologické 
poradne na Slovensku, javí 

ako nízky a jeho reálny počet 
sa pravdepodobne pohybuje 
na hranici 10 % , t. j každý 
desiaty muž je pravdepodob-
ne týraný. Príčinou takého 
výsledku môže byť najmä 
skutočnosť, že takto postih-
nutí muži v našich zemepis-
ných šírkach tvoria „mlčiacu 
desatinu“ uzatvárajú sa do 
seba a v tichosti trpia.
Muži o svojom týraní ne-
hovoria. Hanbia sa. Nie sú 
preto čísla týraných mužov 
vyššie?
Ak zoberieme do úvahy sil-
nejúce feministické hnu-
tia a presadzovanie sa žien 
v takmer všetkých oblastiach 
nášho života, tak tvrdenia 
o vyšších počtoch týraných 
mužov sa nám nebudú zdať 
až tak prehnané. 
Čo je najčastejším spúšťa-
čom týrania mužov?
Spúšťačom týrania mužov 
býva ich nesprávna výchova 

v detstve s následnou poru-
chou osobnosti, ktorá vzniká 
okrem iných príčin aj psychic-
kým týraním alebo šikanou.
Ako sa dokáže muž naj-
častejšie ubrániť týraniu zo 
strany partnerky?
Človek sa mnohokrát dokáže 
ubrániť iba ak skĺzne do sveta 
užívania alkoholu alebo drog.
Kedy začne žena týrať svoj-
ho partnera?
Ak muž prestane plniť svoje 
biologické a sociálne funk-
cie a žena začne mať pocit, 
že jej partner žije na jej úkor, 
prichádza zo strany žien voči 
mužom verbálna nespokoj-
nosť, ktorá môže prejsť až 
do „vojenského drilu“. Ak sa 
muž ani potom nepodvolí, 
môže skončiť až ako bezdo-
movec. 
Podľa čoho si muži vybera-
jú takýto typ žien?
Existuje skupina mužov, 
ktorí cielene vyhľadávajú 

Ak sa manžel nepodvolí žene-tyranke, môže 
skončiť až ako bezdomovec

silné ženy, pretože cítia, že 
mnohé úlohy, ktoré pred nich 
kladie život, by nezvládli. 
Mnohokrát ide o jedináčikov, 
resp. mužov, kde v rodine 
vládol matriarchát a všetko 
sa podriaďovalo ženskému 
spôsobu riadenia domácnosti. 
Takíto muži bývajú zakrík-
nutí, stiahnutí, majú nízke 
sebavedomie a nedokážu sa 
presadiť. 
Aký je repertoár ženy, kto-
rá týra muža?
• Vyzdvihovanie mužových 

negatívnych vlastností 
a jeho pochybení

• Ohováranie muža v prí-
tomnosti cudzích ľudí

• Kritizovanie a zastrašova-
nie, rezervovanosť

• Žena odmieta nežnosti 
a pohlavný styk

• Provokatívne flirtuje vo 
vzťahu k iným mužom

Týraní muži majú jednu malú 
výhodu oproti týraným ženám. 
Starostlivosť o deti väčšinou 
v rodine preberá žena. (lb)
 Foto: archív

BRATISLAVA
Denne sa na internetovú poradňu 
IPcko.sk obráti so svojím problémom 
v priemere asi 50 mladých ľudí. Cha-
tový rozhovor trvá zhruba hodinu 
a vedie k úľave alebo nájdeniu rie-
šenia. „Viac mladých ľudí sa na nás 
obracia počas jesene a zimy. Menej 
svetla a melancholickejšie obdobie 
sa odráža aj na ich prežívaní. Väčší 
dopyt býva aj počas Vianoc, kedy si 
ľudia viac uvedomujú, že sú osamelí, 
alebo že to v rodine nefunguje tak, ako 
má,“ hovorí psychológ Marek Madro 
z projektu IPčko, ktorý vznikol pred 
šiestimi rokmi. Za ten čas sa na nich 
obrátilo viac ako 90-tisíc mladých. Bo-
hužiaľ, teraz poradni hrozí zánik.
IPčko vzniklo ako reakcia na fakt, že mla-
dým ľuďom chýba bezpečný virtuálny 
priestor, kde môžu anonymne a bezpečne 
rozprávať o svojich ťažkostiach. V pro-
výkonne orientovanom svete, kde sa ne-
hodí hovoriť o zlyhaniach a ťažkostiach, 
pretože každý očakáva len výsledok, si 
skupina psychológov a študentov psy-
chológie rýchlo našla klientelu. Dnes pre 

internetovú poradňu pracuje 35 odborne 
vyškolených poradcov, dobrovoľníkov 
z radov psychológov a študentov psy-
chológie a sociálnej práce. Chat s nimi 
je k dispozícii od 7.00h do polnoci. Ak 
konzultant rieši zložitú situáciu mladého 
človeka, môže o radu požiadať superví-
zorku, ktorá je nonstop na telefóne.
Mladí poradňu poznajú, napriek tomu 
organizácia aj sama vyhľadáva priamo 
na sociálnych sieťach najohrozenejších 
jedincov. Najmä rodičia by boli zrejme 
šokovaní, v koľkých uzavretých komu-
nitách sa diskutuje o samovražde alebo 
ako sa v ProAna skupinách podporujú 
dievčatá v hladovaní. „My sa snažíme 
byť súčasťou týchto komunít a prinášať 
tam pomoc a korektné informácie,“ vy-
svetľuje Marek Madro a dodáva, že mla-
dých trápi množstvo problémov. Osa-
melosť, smútok, nefungujúce vzťahy, 
úzkosti, stres... Aspoň jeden príbeh za 
všetky. Mladý 21-ročný chlapec, ktorý 
pracoval v zahraničí, prežíval silnú trau-
mu a výčitky po nehode, ktorú tam zavi-
nil. Kontaktoval IPčko, po náročnom cha-
te neskôr napísal: „ IPčko.sk vďaka Tebe 

som prežil a dnes idem domov na Sloven-
sko s odhodlaním skúšať žiť život ďalej 
aj so všetkým, čo si nesie. Ďakujem, že si 
ma zachránil. Teším sa na rodičov. Ďaku-
jem, že ste mi poradili, ako na to.“
Podobných príbehov má IPčko ti-
sícky. Projekt sa stal Projektom roka 
2012, Dobrovoľníckym projektom roka 
2017...a získal ďalšie ocenenia, no nie sú 
k nim viazané žiadne finančné prostried-
ky. Nedávno spustili Linku pre mladých 
ľudí so zdravotným znevýhodnením 
s názvom  Dobrá linka. Jej spustenie bolo 
podporené z dotácie ministerstva škol-
stva, no na jej udržanie sú už sami. Aj 
preto dnes bojujú o prežitie. „Naša orga-
nizácia je odkázaná na podporu z grantov 
a dotácií, no najmä na pravidelnú podpo-
ru jednotlivcov a firiem, ktorí rozumejú 
potrebe našich služieb pomoci. Podpora, 
ktorú každý rok takto dostávame však 
nepostačuje na už aj tak minimalizované 
náklady na prevádzku služieb pomoci, 
a preto sme dnes v situácii, že hľadáme, 
ako ďalej,“ hovorí Marek Madro a dodá-
va, že verí, že nájdu ďalších ľudí, ktorí 
im pomôžu pokračovať. (in)

Na Vianoce zažíva väčší nápor aj internetová 
poradňa pre mladých
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Chodci, traste sa!
Ani v dobe starostlivosti o chodní-
ky majiteľmi/správcami priľahlých 
nehnuteľností/objektov to nebolo 
pre chodcov v zimných mesiacoch 
žiadne víťazstvo. Po uzretí sveta 
zimného nariadenia o údržbe tých-
to chodníkov mestami/obcami/
samosprávami je to však hotová 
katastrofa. Ak do tej doby minulej 
aspoň zopár serióznych a poctivých 
majiteľov/správcov/obyvateľov po-
važovalo túto zimnú údržbu za sa-
mozrejmosť, teraz je to v podstate 
ponechané na samo vývoj. A chodci, traste sa! Alebo netraste sa, ale potom radšej nevychádzajte 
z domu. A najlepšie čakajte do jari. Prípadne verte v klimatickú zmenu a globálne otepľovanie...
A v tomto očakávaní a symbióze budú konečne všetci šťastní a spokojní – tí, čo užívajú (aj) tieto 
chodníky, aj tí, čo by sa mali o ne starať...
 Miroslav Daniš, občan (poctivo platiaci dane a odvody)

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 Šokovaná mamička: Deväťdesiat eur za vyšetrenie 
dieťaťa doma
Pavla Ja To kam už 
sme sa to dostali?!! 
Určite nikto nepô-
jde len so „soplík-
mi“ na pohoto-
vosť. Takže rodičia 
majú riešiť to, že 
či si môžu dovoliť 
k nečakane choré-
mu dieťaťu zavolať pohotovosť domov (lebo nie každý býva 
v meste, kde je pohotovosť) a zaplatiť likvidačný poplatok 90 € 
alebo čakať do rána/do pondelka na to, čo sa stane?!!!
Sasenka Smolinka To by ste neverili, že aj ,,so soplíkom“, 
pôjdu ľudia na pohotovosť, x dospelákov to tak robí, lebo sa im 
nechce čakať u praktického alebo nechcú vynechávať z práce, 
prečo by nie aj s deťmi? Je iné pohotovosť, kde ide naozaj 
o niečo akútne - úraz, nehoda, bezvedomie ...a je iná ,,výjazdo-
vá“ pohotovosť. Treba si to ujasniť.
Zuzana Kučerová Presne. Stalo sa mi to asi pred 8 rokmi 
takto pred sviatkami. Dcéra bola maličká, stále vracala, mala 
hnačku, teplotu, stále plakala. Keďže to neprestávalo, vybrali 
sme sa na pohotovosť, keďže to bolo v piatok. Skúsili sme to 
1x a odišli sme, lebo tam bolo tak veľa ľudí, že sme nemali 
ani kde stáť na chodbe pomaly. A decká sa chodili vybehať na 
chodbu pohotovosti a rodičia spokojne sedeli. Ešte teraz ma to 
vytáča, keď si na to spomeniem. Moje decko, ktoré nevedelo 
čo ma skôr robiť (vracať alebo...) sa na rad nedostalo, lebo po 
niekoľkých hodinách sme to vzdali. Keby aspoň niekto pozeral 
reálne na stav detí a bral vopred dieťa, čo tam sedí na nočníku, 
lebo mu je zle... Kašľali na to. Skúsili sme na druhý deň alebo 
ešte v noci znova a scenár sa opakoval, po niekoľkých hodi-
nách sme odišli. Neprajem nikomu. Darmo som ich prosila. Im 
to bolo jedno. Našťastie to potom nejak prešlo. Podotýkam, že 
nie som žiadna hysterka a s malou chodím k lekárovi, len ak 
naozaj treba. 
 
Rekonštrukcia Bratislavského hradu pokračuje, 
stáť bude cez 16 miliónov eur

Beata Bachárová Vyzerá ok. Rad-
šej rusovecký kaštieľ a podobné, 
ktoré sú na tom veľmi zle.
Erika Škorica Marvánková Pri-
budnú ďalšie garáže? 
Wilmos Darush Friebertová Som 
dúfala, že budú rekonštruovať tie, 

čo vybudovali... Dúfam, že ich nepoškodili tie keltské stariny!

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY

www.facebook.sk/banoviny

V spojitosti s kau-
zou vrakunskej 
skládky a kontami-
nácie vody v niek-

torých obciach na Žitnom ostrove, či 
medializovanou informáciou o zistení 
výskytu mikroplastov v Dunaji v okolí 
Budapešti, začala u verejnosti výraz-
nejšie rezonovať otázka kvality vody. 
Na túto tému sme sa rozprávali s ge-
nerálnym riaditeľom Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s., (BVS) 
Zsoltom Lukáčom.

Prítomnosť mikroplastov, či znečis-
tenie podzemných vôd starými en-
vironmentálnymi záťažami môžu 
u občanov vyvolať otázky týkajúce 
sa kvality vody, ktorá sa k nim dostáva. 
Pán riaditeľ, môžete nám na začiatok 
povedať, aká je kvalita vody, ktorú do-
dáva BVS?
Uvedené príklady ekologických záťaží 
kladú množstvo otázok, na ktoré od-
borníci hľadajú adekvátne odpovede. 
Európ sky parlament už napríklad sprísnil 
kontrolu pitnej vody v súvislosti s mik-
roplastami. U nás staré environmentálne 

záťaže vyžadujú komplexnú sanáciu ko-
ordinovanú štátnymi inštitúciami. Ale čo 
sa týka kvality vody, s ktorou „pracuje“ 
BVS, dodám len toľko, že dlhodobo patrí 
medzi najkvalitnejšie v strednej Európe. 
Vyťaženú vodu nemusíme upravovať. Jej 
kvalitu zabezpečíme len malým množ-
stvom chlóru. Na druhej strane, vlastnosti 
vody môže ovplyvniť aj stav vodovodnej 
distribučnej siete. Našou prioritou pre-
to je jej dobrý stav, čo je však spojené 
s nemalým ľudským úsilím i finančnými 
investíciami.

Poďme ku zdrojom vody. V okolí Bra-
tislavy je ich viacero, no nás predovšet-
kým zaujíma ostrov Sihoť. Poznajú ho 
všetci obyvatelia Bratislavy a už 132 
rokov mu vďačia za kvalitnú vodu vo 
svojich vodovodných kohútikoch. Ako 
sa BVS o ostrov stará?
Vodárenský zdroj na ostrove Sihoť patrí 
medzi naše najdôležitejšie a najväčšie 
zdroje pitnej vody. Jeho kapacita je 28 
miliónov m3 za rok. Tento objem doká-
že zásobiť pitnou vodou približne štvrť 
milióna obyvateľov. Udržiavať vodáren-
skú infraštruktúru v dobrom stave je ná-

ročný proces, ktorý vyžaduje pravidelnú 
obnovu, rekonštrukciu. Naposledy sme 
napríklad dokončili rekonštrukciu čerpa-
cej stanice č. 4 a čerpacích technológií 
v studniach, čo si vyžiadalo investície za 
viac ako 1,2 milióna eur. Fyzické opo-
trebovanie pôvodnej technickej infra-
štruktúry zvyšovalo možnosť výpadku 
tohto zdroja z prevádzky. Rekonštrukcia 
bola preto nevyhnutná.

Znamená to, že tento rok Sihoť použí-
va novú technológiu a obyvatelia sa ne-
musia obávať výpadkov v zásobovaní 
vodou?
Áno, rekonštrukciou sme podstatne zvý-
šili spoľahlivosť prevádzky celého vo-
dárenského zdroja. Čerpacia stanica a 5 
studní sú po novom vybavené moder-
nými čerpadlami. Z každej studne sa do 
riadiaceho systému prenášajú informácie 
o výške hladiny vody, jej teplote, tlaku či 
prietoku vody. Moderné čerpadlá s vyš-
šou účinnosťou sú priateľské k prírode 
a pomáhajú znižovať spotrebu elektrickej 
energie na prevádzku. A o to nám išlo. 
Dôkazom správnosti zvolených riešení 
je aj prvé miesto v kategórii technológií 

v súťaži Zlatá AQUA 2018, ktorú získala 
rekonštrukcia čerpacej stanice na Sihoti.

Zaručenie spoľahlivosti prevádzky je 
nevyhnutný proces. Ale vráťme sa ku 
kvalite vody. Ako sa spotrebitelia môžu 
informovať, že pijú zdravotne nezá-
vadnú vodu?
Vykonávame pravidelnú kontrolu kvality 
dodávanej pitnej vody počas celého proce-
su – od vodárenských zdrojov, cez vodoje-
my, čerpacie stanice až po vybrané odberné 
miesta (na vodovodnej batérii u spotrebi-
teľa, týka sa to predovšetkým nemocníc, 
škôl, úradov, reštaurácií a pod.). Odobrané 
vzorky vody analyzujeme v akreditova-
ných laboratóriách BVS. Ide o cca 4000 
analýz ročne, ktorých výsledky sú zverej-
ňované aj na internetovej stránke BVS. 
Namerané hodnoty taktiež zasielame regi-
onálnemu úradu verejného zdravotníctva. 
Na základe dlhodobo zhromažďovaných 
dát z výsledkov analýz môžem obyva-
teľov Bratislavy a jej okolia ubezpečiť, že 
z verejného vodovodu majú k dispozícii 
kvalitnú vodu. A to je výsledok zodpoved-
ného a spoľahlivého 
prístupu BVS.

Bratislavčania dostávajú kvalitnú pitnú vodu 
aj vďaka novým technológiám



Nový EQC, s pred-
pokladaným elektric-
kým dojazdom vyše 
450 km, príde na ces-
ty ako prvý Merce-
des-Benz značky EQ 
(Electric Intelligence) 
v polovici roku 2019. 
Koncepčne EQC zod-
povedá všetkým poži-
adavkám akumulátorového elektrického 
pohonu. Kompaktné elektrické hnacie ústro-
jenstvo s náhonom na všetky kolesá posky-
tuje vozidlu suverénne jazdné vlastnosti. 
Predbežne udávaná kombinovaná spotreba 
elektrickej energie je 22,2 kWh/100 km (pri 
nulových emisiách CO2). Prvý elektromotor 
ústrojenstva, umiestnený na prednej náprave, 
je optimalizovaný pre slabé až stredne ťažké 
zaťaženie. Druhý, na zadnej, určuje dynami-
ku. Oba spoločne dosahujú celkový výkon 
300 kW a maximálny krútiaci moment 765 
Nm. 
Nové EQC zároveň využíva najnovšiu gene-
ráciu asistenčných systémov s novými funk-
ciami pri riadení jazdy v zápche, extrémne 

tichý interiér okrem 
iného umožňuje pred-
klimatizovanie a vo-
zidlu nechýba ani po-
krokový multimediálny 
systém.
Lítium-iónový akumu-
látor vozidla má ka-
pacitu 80 kWh. EQC 
je sériovo vybavené 

vodou chladenou nabíjačkou a je tak pripra-
vené na nabíjanie striedavým prúdom doma 
a na verejných nabíjacích staniciach. Až tri 
krát rýchlejšie prebehne nabíjanie prostred-
níctvom wallboxu Mercedes-Benz alebo 
jednosmerným prúdom napríklad cez CCS 
(Combined Charging Systems). V závislosti 
od stavu nabitia sa EQC na zodpovedajúcej 
nabíjacej stanici nabíja s maximálnym výko-
nom až 110 kW. Čas nabíjania vtedy predsta-
vuje približne 40 minút z 10 na 80 percent 
stavu nabitia. 

Viac informácií o značke 
Mercedes-Benz nájdete na:

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



Mercedes-Benz EQC nastúpi 
v polovici roku 2019

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

BRATISLAVA
Nedávno v médiách silno re-
zonovala téma výrubov zdra-
vých, viac ako 100-ročných 
dubov a bukov na Devíns-
kej Kobyle. Obľúbené lesy 
na rekreáciu ležiace priamo 
v hlavnom meste, vždy plné 
peších turistov, cyklistov, 
bežcov či rodín s deťmi, 
majú však smolu – spravuje 
ich štátny podnik Lesy SR. 
Už viac ako rok im na rokova-
niach, na pôde ministerstva pô-
dohospodárstva vysvetľuje Ini-
ciatíva Naše Karpaty dôvody, 

prečo by tu mala mať prednosť 
rekreácia v súlade s ochranou 
prírody, pred ťažbou dreva a  
profitom z jeho predaja. 
„Výsledkom pracovných 
stretnutí mal byť nový, k le-
som šetrnejší režim a mali 
sme od lesníkov prísľub poza-
stavenia ťažby do času finál-
neho riešenia. Túto dohodu 
aj snahu o zmenu k lepšie-
mu, bohužiaľ, hodili za hlavu 
a pustili sa do ťažby najhod-
notnejších stromov,“ hovorí 
člen iniciatívy Marek Páva.
Jadrom sporu je pohľad na 

les. Štátni lesníci naň nazera-
jú ako na zdroj dreva, stromy 
v rubnom veku treba vyťa-
žiť. Blatové koľaje, ktoré ich 
traktory spôsobujú na turis-
tických cestách a škody na 
prírode vidieť nechcú. Verej-
nosť aj samospráva, naopak, 
navrhuje nižšiu ťažbu dreva, 
ktorá bude vykonávaná citli-
vejšie. V niektorých, najce-
nnejších lesoch, by sa zriadili 
zóny pokoja s minimom hos-
podárskych zásahov. 
Malé Karpaty možno nie sú 
také majestátne ako napríklad 
Tatry. Máme ich však za do-
mom a poskytujú nám čistý 
vzduch, pitnú vodu, priestor 
na šport a oddych od ruchu 
mesta. V ich tesnej blízkosti 
žije cca 700 000 obyvateľov. 
Zatiaľ čo v lesoch patriacich 
priamo Bratislave sa hospo-
dári čoraz šetrnejšie, na De-
vínskej Kobyle vidí štát stále 
najmä zisk z dreva. Tento po-
hľad je nutné zmeniť. (mp)
 Foto: Iniciatíva Naše Karpaty

BRATISLAVA
Po roku opäť prichádza 
Slovenský spevácky zbor 
ADOREMUS a Slovenský 
komorný orchester Bohda-
na Warchala do Katedrály 
sv. Martina. Dňa 26. de-
cembra 2018 o 15.00h vám 
tradičným koncertom pri-
nesú hudobné stvárnenie 
tajomstva Vianoc. Hosťami 
programu budú aj tenoris-
ti Miroslav Dvorský a Ján 
Babjak.
Vianočná hudba interpretova-
ná v autentickom, monumen-
tálnom sakrálnom priestore 
ponúka nevšedný, jedinečný 
umelecký zážitok. 
V programe koncertu bude 
Pastorálna omša, vianočné 
a pastorálne piesne zo zbier-
ky Andreja Kmeťa  „Prosto-
národné vianočné piesne“ 
v úprave zbormajstra Dušana 
Billa pre miešaný zbor a or-
chester.
Atmosféru Vianoc sprítom-
ní známe Concerto grosso 

g mol  č. 8 op. 6  Fatto per 
notte di Natale / Na Božie 
narodenie od Arcangela Co-
relliho.   
Návštevníci koncertu sa 
môžu tešiť aj výberu pies-
ní z vianočného sloven-
ského klenotu– Vianočnej 
omše Radostná zvesť Joze-
fa Halmu ako i jeho známej 
a obľúbenej hymnickej pie-
sni Kráľovná nebies. Hal-
mova tvorba bude zastúpe-
ná aj jeho skladbou Sancta 
Maria. 
Dramaturgia Vianočného 
koncertu ponúka aj pestrú pa-
letu kolied. Neopakovateľnú 
atmosféru svätej noci obohatí 
v závere obľúbená  Grubero-
va Tichá noc. 
Namotivovať na živé vystú-
penia vás môže aj tradičný 
koncert speváckeho zboru 
Adoremus, ktorý RTVS od-
vysiela na Dvojke 25. decem-
bra 2018  o 10:40h.
Predpredaj vstupeniek je  
v sieti Ticketportal.  (jv)

Adoremus pozýva Jadrom sporu je odlišný pohľad na les 

Traktor ide priamo po modrej turistickej značke v oblasti Je-
zuitské lesy nad Dlhými dielmi.
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Streda 19.12.2018

NEBÁŤ SA MODERNY! 
Bratislavský hrad
Výstava vznikla pri príle-
žitosti 90. výročia Školy 
umeleckých remesiel. Slo-
venské múzeum dizajnu tu 
prezentuje niekoľkoročný 
výskum a predstavuje jed-
notlivé oddelenia ŠUR a jej 
pedagógov.

Štvrtok 20.12.2018

VEČER JARA FILIPA
KC Dunaj, 
20:00
Večer veno-
vaný Jarovi 
Filipovi, 
ktorý nebol 
len hudob-
nou legen-

dou, ale nadšeným fanúši-
kom nových technológií. 

Piatok – 21.12.2018

VIANOČNÝ KONCERT 
Slovenská filharmónia, 16:00
Vianoce bez hudby by azda 
neboli Vianocami. V posvät-
nom čase si človek možno 
intenzívnejšie uvedomuje 
hodnotu skromnosti, pokory, 
pokoja.

Sobota – 22.12.2018

TERCHOVSKÉ VIANOCE
Istropolis, 17:00
Táto slávnosť sa pravidel-
ne odohráva v Terchovej 

každoročne, už viac ako tri 
desaťročia. So svojím folk-
lórnym pásmom, zviazaným 
so sviatkom Vianoc sa pred-
stavia hudobníci z Terchovej.

Nedeľa – 23.12.2018

TOMÁŠ HULÍK A LIBOR 
SVÁČKO / ČESKO / SLO-
VENSKO
Slovenské národné múzeum
Výstava fotografií Libora 
Sváčka a Tomáša Hulíka 
a kol., ktoré vyšli v rovno-
mennnej knihe k 100. výro-
čiu vzniku spoločnej republi-
ky v Slovenskom národnom 
múzeu. Výstava potrvá do 
26. mája.

Pondelok – 24.12.2018

SLOBODNÁ EURÓPA - 
VIANOČNÝ POLNOČNÝ 
KONCERT
Randal Club, 23:00
Tradičný Vianočný polnočný 
koncert v Randali, už siedmy 
rok po sebe.

Utorok – 25.12.2018

INDIE HITS : XMASS 
SPECIAL
Subclub, 22:00
Klasicky sa v Subclube aj 
tento rok bude konať vianoč-

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov 
na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu 
nebytového priestoru o celkovej výmere 45,29 m2 

v k. ú. Petržalka s použitím systému elektronickej aukcie.

Návrhy môžu záujemcovia zasielať písomne 
do 04. 01. 2019 do 12.00 hod. na adresu 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 
16, 820 05 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia 

návrhu v podateľni Úradu BSK. 

Bližšie podmienky sú dostupné na internetovej stránke 
www.region-bsk.sk alebo na Úradnej tabuli BSK.

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho
26. časť 
Knižka 
s atmosférou 
starej 
Bratislavy
V čase medzi dvoma voj-
nami a na začiatku šty-
ridsiatich rokov minulého 
storočia mala Bratislava, 
alebo ak chcete Prešpo-
rok, Pressburg alebo Po-
zsony, svoj kolorit, svoju 
atmosféru, svoje osobitné 
čaro. Mala aj svoje zločiny 
a svojich zločincov, svoje 
podsvetie, svoju spoločen-
skú smotánku i lumpov. 
A svojich detektívov, aj 
svojho Sherlocka Holme-
sa. Mala aj svoju serióz-
nu i bulvárnu tlač, ktorá 
prinášala správy o krimi-
nálnych deliktoch. A tých 
bolo aj v tej dobe neúre-
kom. Vedela však tiež po-
chváliť, ak sa podarilo pá-
chateľov vyšetriť. Meno 
kriminálneho inšpektora 
Šétaffyho sa v tejto súvis-
losti vo vtedajších novi-
nách objavovalo často.
V knižke Zabudnuté prípady 
inšpektora Šétaffyho sú po-
písané jeho najzaujímavej-
šie príbehy. Obsahovú náplň 
k jednotlivým poviedkam po-
skytli škandály, zločiny i sen-
zácie vtedajšej spoločnosti. 
V autentických príbehoch 
sú niektoré mená, nie však 
osoby vymyslené. Námety 
a fakty k prípadom sú čerpané 
z dobovej tlače, rodinného ar-
chívu a vlastných spomienok 

autora - vnuka pána inšpek-
tora. Na pozadí deja môže 
čitateľ vdýchnuť očarujúcu 
atmosféru „starej“ Bratislavy 
z medzivojnového obdobia. 
Prvé podklady k textu tejto 
knihy vznikli koncom 60-
tych rokov minulého storo-
čia, keď môj starý otec začal 
inventarizovať dokumenty 
o svojom pôsobení v krimi-
nálnej polícii. Zachovaný 
archív obsahuje doklady 
a množstvo autentických 
článkov a fotografií z med-
zivojnového obdobia, ktoré 
opisujú prípady a úspechy 
kriminálneho inšpektora Šé-
taffyho pri objasňovaní trest-
ných činov aj zadržaní pá-

chateľov. V tom čase starého 
otca oslovili redaktori novín 
a časopisov s ponukou, aby 
vyrozprával príbehy zo svo-
jej úspešnej kriminalistickej 
kariéry. Mal som šťastie byť 
priamo pri tom, pretože som 
na staručkom písacom stroji 
Remington prepisoval dedo-
ve rukopisy. Tak vznikla časť 
textov, ktoré uvádzam v tej-
to knihe. S dedom som mal 
dlhé debaty, v ktorých mi 
vyrozprával (okrem iného) 
aj podrobnosti ďalších prí-
padov zadokumentovaných 
v pôvodných písomnostiach 
a novinových článkoch.  
Tieto spomienky a fakty som 
využil pri písaní vlastných 

poviedok, ktoré však už nie 
sú písané v prvej osobe, teda 
priamo pánom inšpektorom. 
V knižke som uviedol aj 
niektoré moje spomienky na 
starého otca, napríklad: 
Keď som bol už dospelý (v 
časoch komunistickej totali-
ty) a bavili sme sa s dedom 
o politike, vtedajšiu situáciu 
hodnotil veľmi principiálne, 
jeho výrok ale nie je publi-
kovateľný. Na ďalší vývoj 
do budúcnosti mal však jed-
noznačne optimistický názor. 
Hovoril, že celý komunistic-
ký systém je obor na hline-
ných nohách a stačí doňho 
poriadne kopnúť a celý sa 
zrúti. Boli to prorocké slová, 
ale, bohužiaľ, sa ich naplne-
nia nedožil. Pod dojmom tra-
gických udalostí a vlastných 
skúseností z prvej a druhej 
svetovej vojny už vtedy sní-
val o spojených štátoch eu-
rópskych aj napriek tomu, 
že oficiálne aj prakticky sme 
boli „so Sovietskym zväzom 
na večné časy“. V tom čase 
to ale nevyzeralo, že by sa to 
vôbec niekedy mohlo zmeniť. 
Súčasné partnerské mierové 
spolunažívanie a spolupráca 
európskych národov a demo-
kratických štátov v Európskej 
únii by sa mu iste páčila.
Úspešné pôsobenie kriminál-
neho inšpektora Jozef Šétaffy-
ho v medzivojnovom období 
sa zapísalo do histórie Bra-
tislavy. Bola by škoda, keby 
sa na jeho osobnosť a najzná-
mejšie prípady, ktoré bravúr-
ne vyšetril, zabudlo. Najmä, 
toto bol môj hlavný motív na 
napísanie a zostavenie knižky 
Zabudnuté prípady inšpekto-
ra Šétaffyho. Verím, že poteší 
najmä „starých Prešpurákov“ 
a ich potomkov, ktorí sa zau-
jímajú o históriu a z literatúry 
alebo rozprávania svojich ro-
dičov či starých rodičov počuli 
o neopakovateľnej atmosfére 
a stratenej architektúre me-
dzivojnovej „starej Bratisla-
vy“. Možno si ju aj vďaka tejto 
knižke s prípadmi inšpektora 
Šétaffyho trochu pripomenú. 
 Jozef Šétaffy

Inšpektor Šétaffy je na titulke vľavo dole.

ná „X-mass“ párty s indie 
djmi a hosťami.

Streda – 26.12.2018

VIANOČNÝ KONCERT: 
ADOREMUS A WARCHA-
LOVCI
Dóm sv. Martina, 15:00
Po roku opäť prichádzajú 
umelecké telesá Adoremus 
a Warchalovci, aby vám svo-
jím koncertom priniesli hu-
dobné stvárnenie tajomstva 
Vianoc. Hosťami budú Miro-
slav Dvorský a Ján Babjak.

Štvrtok – 27.12.2018

SITRA ACHRA
.klub pod lampou, 19:30
Blues, funk, soul, swing, 
reggae, hillbilly. Fúzie. Aj 
týmito slovami by sa dala 
charakterizovať tvorba jedi-
nečnej formácie Sitra Achra. 

Piatok – 28.12.2018

NA VLNÁCH DUNAJA: 
GALAGHA & ESS & 
HUGO HYPETRAIN
KC Dunaj, 21:00
Posledný piatok roka, to 
treba osláviť! Svoje sety vám 
naservíruje trojica pánov Ga-
lagha, Ess a Hugo Hypetrain.

Sobota – 29.12.2018

VNÚTORNÉ KRAJINY
Galéria mesta Bratislavy – 
Pálffyho palác
Výstava Vnútorné krajiny 
predstavuje tvorbu sedem-

nástich slovenských autorov 
a autoriek tzv. art brut - ume-
nia v surovom stave.

Nedeľa – 30.12.2018

RASPUTIN
Nová scéna, 18:00
Pôvodný slovenský muzikál 
zachytávajúci dramatické 
momenty zo života najpodi-
vuhodnejšieho muža ruských 
dejín, ktoré zmenili beh sveta.

Pondelok – 31.12.2018

SILVESTER 2018
Bratislava
Mesto ponúkne nespočetne 
veľa akcií, vyberte si tú, 
kde bude najlepšia zábava. 
V centre vás čaká aj skve-
lá svetelno-laserová show 
v scenérii dunajského nábre-
žia, ktorá začne o 23:50 na 
Námestí Ľudovíta Štúra.

Utorok – 1.1.2019

NIE SÚ ŽIADNE AKCIE

Streda 2.1.2019

PÉTER KORNISS / PRE-
MENY
Galéria mesta Bratislava, 
Mirbachov palác
Vďaka mimoriadne bohatej 
umeleckej tvorbe sa Péter 
Korniss zaraďuje medzi 
najplodnejších stredo-výcho-
doeurópskych fotografov. 
Výstava potrvá do 13.1.2019.

Štvrtok 3.1. 2019

LUSKÁČIK
Slovenské národné divadlo, 
18:00
Balet Luskáčik je návratom 
k tradičnej verzii ruského 
choreografa Vasilija Vajno-

nena. Vo výpravnej inscená-
cii sa detskí diváci vydajú na 
rozprávkovú cestu vianoč-
ným príbehom.

Piatok 4.1.2019

PETER ROLLER / PO-
SOLSTVÁ
Danubiana
Výstava sôch, objektov 
a kresieb významného slo-
venského umelca Petra Ro-
llera je výberom sochárskych 
diel a kresieb.

Sobota 5.1.2019

POLNOČNÁ OMŠA
Slovenské národné divadlo, 
19:00
Hra jedného z najvýraznej-
ších slovenských dramatikov 
minulého storočia, Petra Kar-
vaša. Odohráva sa na Štedrý 
deň roku 1944.

Nedeľa 6.1.2019

SPOMIENKOVÝ KON-
CERT FEDOR FREŠO

Majestic 
music 
club, 19:00
Na spo-
mienkovom 
koncerte 
Fedor Fre-
šo vystúpi 

Ivan Tásler, Marián Čekov-
ský, Laco Lučenič a ďalší.

Pondelok 7.1.2019

DEŽO URSINY 70
Artkino za Zrkadlom, 18:00
Tvorba Deža Ursinyho je 
súčasťou nášho národného 
kultúrneho dedičstva. Je jed-
ným zo zakladateľov slovens-
kej modernej rockovej hudby. 

Utorok 8.1.2019

PONTIAK
Fuga, 20:00
Americká neo-psychedelic 
rock kapela troch bratov 
Carneyovcov. Za sebou 
majú nespočetné množstvo 
koncertov, desať albumov 
a niekoľko singlov.

V priestoroch internátov 
v okrese BRATISLAVA IV. 
zaistili policajti počas preh-
liadky materiály s obsahom 
detskej pornografie a násled-
ne zadržali aj štyri osoby. 
Tri následne prepustili na 
slobodu. Vzniesli obvinenie 
voči 24-ročnému Oleksan-
drovi Z., a to zo zločinu roz-
širovania detskej pornografie 
a prečinu účasti na detskom 
pornografickom predstavení. 
Podľa doposiaľ zabezpečenej 
dôkaznej situácie mal muž 
vyhľadať prostredníctvom 
internetových stránok audio-
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
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o dovolenke.
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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)



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

25/2018 16

Jack  
London

pevne  
vsunulo

prístroj  
na mera-    
nie sily

Pomôcky: 
tresa,eolit,  
lazúr, Aso-   
pos, basis

dočasná  
drevená  
stavba

otec  
nymfy  
Aigíny

skratka  
sústavy  
vodných  

diel

dvojhláska
väčšie  

množstvo  
stromov

Pomôcky: 
titer, Ala-    

rod, alonž,  
Asa, ovum 

okrášli

staro-       
japonské  

lénne  
knieža

šplechoce tam Emanuel  
(dom.)

zadná  
časť  

chodidla
okresalo často  

káral

vzorec  
sulfidu  

vanádna-    
tého

spodina  
(v med.)  

rúbal

odštiepok,  
úlomček

4. časť 
tajničky

5. časť 
tajničky
otravné  

látky

člen  
starého  
národa

plodil  
akčný  
rádius  
lietadla

opotrebe-    
nie povr-    

chu trením  
prívesok

pristihni

celkom  
zlomia  
skratka  
skratky

judejský  
kráľ  
druh  

farbiva

skratka 
infarktu  

myokardu

šikmo,  
bokom  
druh  

horniny

nabielo  
3. časť 
tajničky

značka  
pre abvolt  

ženské  
meno

mužské  
meno

nakloň  
dolu  

modrý  
kameň

onemoc-    
nela  

telefonický  
hovor

dravý vták

rev, hukot  
(expr.)  
lomoz  
(kniž.)

mužské  
meno  
rítus,  

po česky
Pomôcky: 
oolit, Koka-  
los, oloro-   
zo, daimio

španielske  
dezertné  

víno

chyť  
spájkovať  
(hovor.)

cenný  
papier  

(peňaž.)  
maškrtne

kosí  
obilniny  

prúdenie  
vody

postava  
z rozpráv-   
ky o zboj-    

níkoch

hodnotil  
počtom  
bodov

oblizol
treťohorný  

artefakt  
vlhčiť

žľab,  
po česky  
prestal  

hrať

často  
letujem

mužské  
meno  
ťah,  

po česky

oxid  
hlinatý  

lemovka  
(krajč.)

skratka  
obrneného 
transpor-    

téra

ryk  
kubánska  

cigara  
(hovor.)

fúkanie  
(expr.)  

povraz so  
slučkou

idant  
(gen.)  
telurid  
uránu

365 dní

prvý  
sicílsky  

kráľ  
chlap

nahrubo  
pniaky  

(hovor.)

rastlinné  
vajíčko  
(bot.)

otrhaný  
človek  
rímske  

číslo 501

tavením  
pretvor  

minulého  
roka

1. časť 
tajničky

2. časť 
tajničky

stať sa  
ťažkým obtrela značka  

hliníka

PF 2019
Príjemné prežitie 

vianočných sviatkov, 
veľa šťastia, zdravia 
a osobných úspechov 

v novom roku 
Vám prajú

STARÉ MESTO
Je pozitívne, že nám do Bra-
tislavy najmä v predvianoč-
nom období privážajú auto-
busy stovky turistov, horšie 
je, že pod Mostom SNP, 
pri hoteli Devín a oproti 
na zastávke MHD niektoré 
parkujú aj dlho potom, ako 
vysadili turistov. Tvorí sa 
kolóna, autobusy blokujú 
jazdné pruhy a vznikajú 
zápchy. Aj v podvečerných 
hodinách počas víkendov.
Hoci by mali parkovať len na 
miestach za zastávkou MHD, 
je ich toľko, že prax je často 
iná. „Toto je problém, na kto-
rý dlhodobo upozorňujeme,“ 
hovorí turistická sprievod-
kyňa a mestská poslankyňa 
Soňa Svoreňová. Plán do-
pravnej obsluhy pre turistické 
autobusy sa riešil už v čase, 
keď bola hlavnou dopravnou 
inžinierkou mesta Tatiana 
Kratochvílová. Teraz sa stala 
viceprimátorkou a zaintereso-
vaní veria, že sa k organizácii 

turistickej dopravy vráti. Po-
radná skupina vytvorená už 
v minulom volebnom období, 
sa snažila nájsť pozemok, kto-
rý by bol v správe magistrátu 
a mohlo by na ňom vzniknúť 
odstavné parkovisko pre turi-
stické autobusy. „Uvažovalo 
sa o vozovni na Búdkovej 
ceste, tá však nevyhovuje 
z kapacitných dôvodov. Par-
kovisko pri divadle Aréna je 
zas pod správou Petržalky, 
tam je nutná dohoda,“ pokra-
čuje Soňa Svoreňová.

Medzi návrhmi sprievodcov 
sa ozvali aj názory zriadiť 
na nábreží za zastávkou au-
tobusov výstupnú a nástupnú 
zónu aj s asistentmi, čo regu-
lujú nástup a výstup a dohlia-
dajú, že si zónu vodič nepo-
mýli s parkoviskom. To však 
podľa Soni Svoreňovej mesto 
zamietlo. V pláne je totiž po 
rekonštrukcii Karloveskej 
radiály úplne zrušiť súčasné 
zastavovanie turistických au-
tobusov na nábreží. (in) 
 Foto: odkazprestarostu.sk

STARÉ MESTO
Pýtali sme sa mestskej časti: 
Čo sa v roku 2018 podarilo 
urobiť pre ľudí vo vašej mest-
skej časti, na čo ste zvlášť 
hrdí? A čo, naopak, nevyšlo 
podľa vašich predstáv? 
„Rok 2018 bol v mestskej 
časti Staré Mesto rokom ma-
sívnych investícií do opráv 
ciest, chodníkov ako aj verej-
ných priestorov,“ stihla nás 
informovať odchádzajúca ho-
vorkyňa Starého Mesta Nora 
Gubková. „Koncom leta sme 
na susedskom pikniku odo-
vzdali verejnosti kompletne 
zrevitalizovaný Landererov 

park (Šafárikovo námestie). 
Psičkari získali v poradí štvr-
tý psí výbeh. Na jeseň sa za-
čalo s výstavbou Zariadenia 
opatrovateľskej služby pre 
odkázaných Staromešťanov. 
Stavba by mala byť odovzda-
ná do dvoch rokov. V mest-
skej časti tak pribudne viac 
ako 40 miest pre ľudí, ktorí 
potrebujú modernú celoden-
nú starostlivosť. V oblasti 
školstva sa podarilo upraviť 
platy pre nepedagogických 
zamestnancov (kuchárky, po-
mocnice v kuchyni a pod.), 
a tým zastabilizovať perso-
nálne obsadenie v škôlkach 
a školách. Investovalo sa aj 
do obnovy zelene a vybave-
nia na školských ihriskách. 
V oblasti kultúry pokračo-
vala rekonštrukcia Pistoriho 
paláca, kde sa kompletne 
obnovila kinosála, vymenili 
sa elektroinštalácie, začalo sa 
s obnovou historických inte-
riérov.“ (brn)
 Foto: Matúš Husár

Staré mesto bilancujeAko dostať turistické autobusy z centra? 
25/2018 9
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Čo sa mestským častiam podarilo v roku 2018?
RAČA 
+ Začalo sa s rekonštrukciou existujúceho športového areá-
lu pri ZŠ na Tbiliskej ulici na multifunkčný areál. Zrekon-
štruovalo sa detské ihrisko na Kadnárovej 55 za materskou 
školou J. A. Komenského v Krasňanoch. Na základnej škole 
na Tbiliskej ulici sa zrealizoval zámer umiestniť výťah pre 
imobilných a zdravotne znevýhodnené deti. V októbri sa 
otvorilo nové moderné multifunkčné ihrisko na Hubeného 
ulici s rôznorodými hracími prvkami. 
Rozbehli sa viaceré plánované opravy ciest a chodníkov. 
Po ukončení rekonštrukcie časti ulice Pri vinohradoch pred 
DSS, sa samospráva pustila do veľkej opravy chodníka na 
ulici Barónka. Súčasne prebiehala rekonštrukcia Hagarovej 
ulice od Vrbenského ulice po odbočku ku garážam medzi 
bytovými domami. V rámci opráv sa opravili niektoré výtl-
ky na cestách v správe mestskej časti, a to napríklad na ulici 
Na pasekách, Výhonskej, Hliníckej a ďalšie. Bolo oprave-
ných niekoľko úsekov chodníkov – napríklad na Mudrocho-
vej, Kafendovej, Závadskej, Zlatej, Sadmelijskej, Výhons-
kej, Koľajnej, Oráčskej ulici a Na Pasekách. Ďalšie opravy 
sú zaradené do plánu opráv na budúci rok.
V priebehu júla začala Rača s realizovaním naplánovaných 
opráv na budove zdravotného strediska na Tbiliskej ulici. 
V rámci rekonštrukcie sa zatepľuje a obnovuje fasáda bu-
dovy, opravia sa sociálne zariadenia, vymenia sa vnútorné 
rozvody vodovodu a kanalizácie a ďalšie práce, všetko by 
malo byť hotové do konca mája 2019. 
Po 4 rokoch od vyhlásenia súťaže, zhromažďovania podkla-
dov, povoľovaní, odvolávaní a prekonávaní rôznych preká-
žok sa môžu Račania, a nielen oni, tešiť na unikátny špor-
tový komplex, ktorý vyrastie v areáli na Černockého ulici. 
Budovanie LBG arény, za ktorou stojí bývalý slovenský ho-
kejový reprezentant Ľubo Višňovský, v najbližšom termíne 
môže začať. 
- Po štyroch rokoch, počas ktorých sa račiansky stavebný 
úrad zaoberá piatimi rozostavanými domami v račianskych 
vinohradoch v lokalite Fixle realizovanými bez stavebného 
povolenia a v rozpore s územným plánom mesta, koneč-
ne prišiel na jar tohto roku výrazný posun. Okresný úrad 
Bratislava totiž v odvolacom konaní potvrdil v poradí dru-
hé rozhodnutie račianskeho stavebného úradu o odstránení 
stavieb. Avšak niekoľko dní po správoplatnení rozhodnutia 
OÚ podal stavebník Obermajer voči tomu správnu žalobu 
spolu s návrhom na priznanie odkladného účinku. A Rača 
musí znova čakať, ako sa s tým vysporiada nadriadený or-
gán.
Rokmi schátraná budova bývalých jaslí a následne sa-
natória pre deti s dýchacími ochoreniami mala byť už 
od jesene minulého roka v procese veľkej rekonštrukcie. 
Mala tu vyrásť nová materská škola s kapacitou pre 90 
detí, čím by opäť nastal posun v riešení neprijatých ra-
čianskych detí do materských škôl v Rači. Mestskej časti 
sa navyše podarilo na rekonštrukciu a nadstavbu budovy 
na Novohorskej ulici získať dotáciu od ministerstva pô-
dohospodárstva vo výške 573 tisíc €. I keď pôvodné plány 
boli otvoriť novú škôlku na jeseň tohto roka, bohužiaľ 
sa to nepodarilo. Mestská časť totiž musela nakoniec 
odstúpiť od zmluvy so stavebnou firmou a zrealizovala 
nové verejné obstarávanie na nového dodávateľa. To je už 
v súčasnosti ukončené a práce na budove by sa začiatkom 
budúceho roku mohli opäť začať. Informovala bývalá ho-
vorkyňa Eva Miklánková. (brn)

RUŽINOV, VRAKUŇA, VAJNORY, RAČA
Pýtali sme sa mestských častí v druhom a treťom okrese: Čo sa v roku 2018 podarilo 
urobiť pre ľudí vo vašej mestskej časti, na čo ste zvlášť hrdí? A čo, naopak, nevyšlo podľa 
vašich predstáv? Uverejňujeme reakcie tých, ktorí odpovedali.

RUŽINOV
+ Ružinov je prvá mestská časť, ktorá začala kompletne rekonštruovať povrchy ciest, 
chodníkov a budovať bezbariérové prechody. V tomto roku sme rekonštruovali ces-
ty a chodníky v celkovej dĺžke 5 kilometrov. Dokončili sme zateplenie všetkých budov 
základných škôl. Zrekonštruovali sme izby a vybudovali bezbariérové sprchy v domo-
ve dôchodcov na Pažítkovej ulici, bezbariérový vstup a výťahy v Ružinovskom domove 
seniorov. Sme mestská časť s kompletne zrekonštruovanými základnými a materskými 
školami. V zastupiteľstve sme tento rok schválili kúpu historického unikátu, starej prie-
vozskej radnice. 

- V tomto roku sme nedokázali vybudovať dve plánované cyklotrasy na Pošni. Do opako-
vanej výzvy na zhotoviteľa sa, žiaľ, nikto neprihlásil. Tieto práce museli byť presunuté do 
roku 2019.
Informoval Matej Švec z Útvaru pre styk s verejnosťou Ružinova.

VAJNORY 
+ Rok 2018 bol pre Vajnory úspešný. Podarilo sa nám dokončiť projekty, ktoré 
zvýšili komfort bývania obyvateľov v našej mestskej časti. V tomto roku sme do-
končili nový pavilón s 5 triedami pre našich školákov aj nadstavbu novej mater-
skej škôlky s kapacitou pre skoro 90  škôlkarov v 4 triedach. Zároveň s tým sme 
rozšírili a vynovili školskú jedáleň. Oba investičné projekty sme pripravovali viac 
rokov a realizovali sme ich vďaka združeným financiám z eurofondov, z vlastných 
peňazí či úveru. Celkové investície na tieto projekty boli v hodnote  1,14 mil. € 
( 580 tis. + 560 tisíc €)
 
Dokončili a odovzdali sme do užívania cyklochodník popri Starom letisku a spojili 
sme tak už vybudované cyklotrasy z Vajnôr cez Rendez do Rače. V roku 2018 sme 
opravili 3 527 metrov  štvorcových chodníkov v dedine, ktoré boli opatrené novým 
asfaltovým povrchom.  V nadväznosti na cyklokoridor Jurava sme dokončili prípravu 
na výstavbu ďalšej časti cyklomagistrály v celkovej dĺžke 4 km z Vajnôr do Ivanky 
pri Dunaji. V jeseni sme dokončili a odovzdali k užívaniu workoutové ihrisko pre 
našich športovcov a mládež. Cvičebné ihrisko vzniklo vďaka participatívnemu roz-
počtu, kde ho podporilo 92 hlasov. Realizované bolo s finančnou podporou Úradu 
vlády Slovenskej republiky, v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ 
na projekt prispel aj Bratislavský samosprávny kraj. Odpovedal bývalý starosta Ján 
Mrva.

VRAKUŇA 
+ V roku 2018 sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať naše zdravotné stredisko na 
Bebravskej ulici. Som nesmierne hrdý, že taká potrebná rekonštrukcia sa nám podarila 
realizovať v relatívne krátkom čase a vo vysokej kvalite. Ďalším zásadným projektom je 
vybudovanie multišportového areálu na Hnileckej ulici. Ide o jedno z vôbec najmodernej-
ších multišportových ihrísk v Bratislave. Perličkou je, že na Hnileckej ulici vzniklo aj malé 
dopravné ihrisko. Na prelome jari a leta sme tiež dokončili zásadnú revitalizáciu pešej 
zóny. Podarilo sa nám presťahovať obecnú knižnicu na Topliansku ulicu. Priestory knižnice 
spĺňajú najprísnejšie kritériá na moderné priestory vrátane oddychovej zóny pre mamičky 
s deťmi. 

- Pravdepodobne som nebol dostatočne sugestívny, aby som dokázal presvedčiť bývalého pri-
mátora, že obyvatelia Pentagonu si zaslúžia rovnakú mieru bezpečnosti ako akýkoľvek iný oby-
vateľ tohto mesta. Som veľmi nespokojný s prácou mestskej polície, a aj preto som inicioval 
petíciu, aby mestská polícia nepatrila pod magistrát, ale aby si každá mestská časť mohla mest-
skú políciu efektívne menežovať sama. V tejto veci som našiel pochopenie aj u svojich kolegov 
starostov. Informoval starosta Martin Kuruc. 

Viete, kam 
vyhodiť papier 
na pečenie?
BRATISLAVA
Podľa štatistík OLO, Brati-
slavčania v decembri a počas 
sviatkov, vyprodukujú najvi-
ac zmesového komunálneho 
odpadu. Z triedených druhov 
dominuje plastový a papierový 
odpad. Ak si porovnáme no-
vember 2017 a december 2017, 
množstvo papierového odpadu 
vzrástlo až o 14,4 percenta!
Odpadu je však viac aj z roka 
na rok. V decembri 2017 od-
viezli pracovníci OLO 10 321 
ton zmesového komunálneho 
odpadu, 446 ton plastov, 840 
ton papiera a 601 ton skla. 
Oproti decembru 2016 tak 
najviac narástla produkcia 
plastového odpadu o 17 %, 
objem papierového odpadu 
narástol o 16 %, objem skla 
o 15 % a objem zmesového 
komunálneho odpadu o 4 %. 
Čiastočne zmierniť tento svia-
točný konzum môžeme aspoň 
správnym triedením. Takže, na-
príklad rozbité sklenené ozdoby 
vyhodíte do čierneho kontajne-
ra na zmesový odpad, keďže na 
nich bývajú rôzne farby či flitre. 
Papier na pečenie takisto do či-
erneho. Rovnako ako špinavé 
fľaše od oleja. Do plastu patria 
len čisté! To isté platí o plasto-
vých táckach od mäsa. Čisté do 
plastu, špinavé do zmesového 
čierneho kontajnera.
Nefunkčné svetielka zo 
stromčeka by ste mali odo-
vzdať v zbernom dvore. Je to 
bezplatné. Umelý stromček 
odovzdáte zdarma na zber-
nom dvore, rovnako tam 
môžete odovzdať aj živý 
stromček. A tiež starý a malý 
elektroodpad.
Darčekové stuhy a mašle patria 
buď do plastov, alebo do zme-
sového odpadu. Lepšie je však 
odložiť ich na ďalšiu príleži-
tosť a ideálne vôbec nepoužiť. 
Do budúcich Vianoc sa dajú 
odložiť aj darčekové tašky. Mi-
mochodom, darčeky môžeme 
zabaliť aj do iných materiálov, 
napríklad do originálnych tex-
tilných tašiek, ktoré poslúžia 
na ďalšie nákupy. (bh)

BRATISLAVA
Hoci investor novej auto-
busovej stanice pred časom 
tvrdil, že k celkovej uzávere 
ulice Mlynské nivy nedôjde, 
aktuálne sa mu to javí ako 
najlepšie možné riešenie.
Developer HB Reavis uvie-
dol, že s prácami na ulici 
by sa tak mohlo postupovať 
efektívnejšie, ulica by bola 
zrekonštruovaná za kratší 
čas a verejnosť by sa vyhla 
neustálym zmenám v organi-
zácii dopravy. „Ulica Mlyn-
ské nivy bola takmer štyri 
desiatky rokov nepovšimnutá 
a dnes je v takmer havarij-
nom stave. Na ulici robíme 

už vyše sedem mesiacov, pod 
cestou sú mnohé prekvape-
nia. Tie vyplývajú z technic-
kých plánov infraštruktúry, 
ktoré, ako sme zistili, nezod-
povedajú realite. Aj tieto veci 
môžu spôsobiť potenciálne 
predĺženie prác o niekoľko 
mesiacov,“ vysvetlil Jakub 
Gossányi z HB Reavis. 

Nový bulvár má byť k dis-
pozícii pre obyvateľov i ná-
vštevníkov Bratislavy na je-
seň 2019.
„Celková uzávera v danom 
úseku sa javí ako najlepšie 
možné riešenie aj podľa od-
borníkov. Máme pripravené 
obchádzkové trasy a zna-
čenia, ako pre peších, tak aj 

pre automobilovú dopravu 
a MHD,“ deklaruje Gossányi.
Nový primátor Bratisla-
vy Matúš Vallo už viackrát 
upozornil, že hlavné mesto 
čakajú v novom roku veľké 
dopravné obmedzenia. Pro-
blémom pre dopravu má byť 
aj spustenie prvej etapy pre-
stavby mimoúrovňovej kri-
žovatky Prievoz pre výstavbu 
diaľnice D4 a rýchlostnej ces-
ty R7. „Všetci budú musieť 
počkať, chcem si byť istý, že 
máme riešenia a že budú Bra-
tislavčania vedieť v dostatoč-
nom predstihu, čo sa chystá,“ 
skonštatoval Vallo. (tasr)
 Foto: ms

Uzávera časti Mlynských nív predsa len bude
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Čo sa mestským častiam podarilo v roku 2018?
RAČA 
+ Začalo sa s rekonštrukciou existujúceho športového areá-
lu pri ZŠ na Tbiliskej ulici na multifunkčný areál. Zrekon-
štruovalo sa detské ihrisko na Kadnárovej 55 za materskou 
školou J. A. Komenského v Krasňanoch. Na základnej škole 
na Tbiliskej ulici sa zrealizoval zámer umiestniť výťah pre 
imobilných a zdravotne znevýhodnené deti. V októbri sa 
otvorilo nové moderné multifunkčné ihrisko na Hubeného 
ulici s rôznorodými hracími prvkami. 
Rozbehli sa viaceré plánované opravy ciest a chodníkov. 
Po ukončení rekonštrukcie časti ulice Pri vinohradoch pred 
DSS, sa samospráva pustila do veľkej opravy chodníka na 
ulici Barónka. Súčasne prebiehala rekonštrukcia Hagarovej 
ulice od Vrbenského ulice po odbočku ku garážam medzi 
bytovými domami. V rámci opráv sa opravili niektoré výtl-
ky na cestách v správe mestskej časti, a to napríklad na ulici 
Na pasekách, Výhonskej, Hliníckej a ďalšie. Bolo oprave-
ných niekoľko úsekov chodníkov – napríklad na Mudrocho-
vej, Kafendovej, Závadskej, Zlatej, Sadmelijskej, Výhons-
kej, Koľajnej, Oráčskej ulici a Na Pasekách. Ďalšie opravy 
sú zaradené do plánu opráv na budúci rok.
V priebehu júla začala Rača s realizovaním naplánovaných 
opráv na budove zdravotného strediska na Tbiliskej ulici. 
V rámci rekonštrukcie sa zatepľuje a obnovuje fasáda bu-
dovy, opravia sa sociálne zariadenia, vymenia sa vnútorné 
rozvody vodovodu a kanalizácie a ďalšie práce, všetko by 
malo byť hotové do konca mája 2019. 
Po 4 rokoch od vyhlásenia súťaže, zhromažďovania podkla-
dov, povoľovaní, odvolávaní a prekonávaní rôznych preká-
žok sa môžu Račania, a nielen oni, tešiť na unikátny špor-
tový komplex, ktorý vyrastie v areáli na Černockého ulici. 
Budovanie LBG arény, za ktorou stojí bývalý slovenský ho-
kejový reprezentant Ľubo Višňovský, v najbližšom termíne 
môže začať. 
- Po štyroch rokoch, počas ktorých sa račiansky stavebný 
úrad zaoberá piatimi rozostavanými domami v račianskych 
vinohradoch v lokalite Fixle realizovanými bez stavebného 
povolenia a v rozpore s územným plánom mesta, koneč-
ne prišiel na jar tohto roku výrazný posun. Okresný úrad 
Bratislava totiž v odvolacom konaní potvrdil v poradí dru-
hé rozhodnutie račianskeho stavebného úradu o odstránení 
stavieb. Avšak niekoľko dní po správoplatnení rozhodnutia 
OÚ podal stavebník Obermajer voči tomu správnu žalobu 
spolu s návrhom na priznanie odkladného účinku. A Rača 
musí znova čakať, ako sa s tým vysporiada nadriadený or-
gán.
Rokmi schátraná budova bývalých jaslí a následne sa-
natória pre deti s dýchacími ochoreniami mala byť už 
od jesene minulého roka v procese veľkej rekonštrukcie. 
Mala tu vyrásť nová materská škola s kapacitou pre 90 
detí, čím by opäť nastal posun v riešení neprijatých ra-
čianskych detí do materských škôl v Rači. Mestskej časti 
sa navyše podarilo na rekonštrukciu a nadstavbu budovy 
na Novohorskej ulici získať dotáciu od ministerstva pô-
dohospodárstva vo výške 573 tisíc €. I keď pôvodné plány 
boli otvoriť novú škôlku na jeseň tohto roka, bohužiaľ 
sa to nepodarilo. Mestská časť totiž musela nakoniec 
odstúpiť od zmluvy so stavebnou firmou a zrealizovala 
nové verejné obstarávanie na nového dodávateľa. To je už 
v súčasnosti ukončené a práce na budove by sa začiatkom 
budúceho roku mohli opäť začať. Informovala bývalá ho-
vorkyňa Eva Miklánková. (brn)

RUŽINOV, VRAKUŇA, VAJNORY, RAČA
Pýtali sme sa mestských častí v druhom a treťom okrese: Čo sa v roku 2018 podarilo 
urobiť pre ľudí vo vašej mestskej časti, na čo ste zvlášť hrdí? A čo, naopak, nevyšlo podľa 
vašich predstáv? Uverejňujeme reakcie tých, ktorí odpovedali.

RUŽINOV
+ Ružinov je prvá mestská časť, ktorá začala kompletne rekonštruovať povrchy ciest, 
chodníkov a budovať bezbariérové prechody. V tomto roku sme rekonštruovali ces-
ty a chodníky v celkovej dĺžke 5 kilometrov. Dokončili sme zateplenie všetkých budov 
základných škôl. Zrekonštruovali sme izby a vybudovali bezbariérové sprchy v domo-
ve dôchodcov na Pažítkovej ulici, bezbariérový vstup a výťahy v Ružinovskom domove 
seniorov. Sme mestská časť s kompletne zrekonštruovanými základnými a materskými 
školami. V zastupiteľstve sme tento rok schválili kúpu historického unikátu, starej prie-
vozskej radnice. 

- V tomto roku sme nedokázali vybudovať dve plánované cyklotrasy na Pošni. Do opako-
vanej výzvy na zhotoviteľa sa, žiaľ, nikto neprihlásil. Tieto práce museli byť presunuté do 
roku 2019.
Informoval Matej Švec z Útvaru pre styk s verejnosťou Ružinova.

VAJNORY 
+ Rok 2018 bol pre Vajnory úspešný. Podarilo sa nám dokončiť projekty, ktoré 
zvýšili komfort bývania obyvateľov v našej mestskej časti. V tomto roku sme do-
končili nový pavilón s 5 triedami pre našich školákov aj nadstavbu novej mater-
skej škôlky s kapacitou pre skoro 90  škôlkarov v 4 triedach. Zároveň s tým sme 
rozšírili a vynovili školskú jedáleň. Oba investičné projekty sme pripravovali viac 
rokov a realizovali sme ich vďaka združeným financiám z eurofondov, z vlastných 
peňazí či úveru. Celkové investície na tieto projekty boli v hodnote  1,14 mil. € 
( 580 tis. + 560 tisíc €)
 
Dokončili a odovzdali sme do užívania cyklochodník popri Starom letisku a spojili 
sme tak už vybudované cyklotrasy z Vajnôr cez Rendez do Rače. V roku 2018 sme 
opravili 3 527 metrov  štvorcových chodníkov v dedine, ktoré boli opatrené novým 
asfaltovým povrchom.  V nadväznosti na cyklokoridor Jurava sme dokončili prípravu 
na výstavbu ďalšej časti cyklomagistrály v celkovej dĺžke 4 km z Vajnôr do Ivanky 
pri Dunaji. V jeseni sme dokončili a odovzdali k užívaniu workoutové ihrisko pre 
našich športovcov a mládež. Cvičebné ihrisko vzniklo vďaka participatívnemu roz-
počtu, kde ho podporilo 92 hlasov. Realizované bolo s finančnou podporou Úradu 
vlády Slovenskej republiky, v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ 
na projekt prispel aj Bratislavský samosprávny kraj. Odpovedal bývalý starosta Ján 
Mrva.

VRAKUŇA 
+ V roku 2018 sa nám podarilo komplexne zrekonštruovať naše zdravotné stredisko na 
Bebravskej ulici. Som nesmierne hrdý, že taká potrebná rekonštrukcia sa nám podarila 
realizovať v relatívne krátkom čase a vo vysokej kvalite. Ďalším zásadným projektom je 
vybudovanie multišportového areálu na Hnileckej ulici. Ide o jedno z vôbec najmodernej-
ších multišportových ihrísk v Bratislave. Perličkou je, že na Hnileckej ulici vzniklo aj malé 
dopravné ihrisko. Na prelome jari a leta sme tiež dokončili zásadnú revitalizáciu pešej 
zóny. Podarilo sa nám presťahovať obecnú knižnicu na Topliansku ulicu. Priestory knižnice 
spĺňajú najprísnejšie kritériá na moderné priestory vrátane oddychovej zóny pre mamičky 
s deťmi. 

- Pravdepodobne som nebol dostatočne sugestívny, aby som dokázal presvedčiť bývalého pri-
mátora, že obyvatelia Pentagonu si zaslúžia rovnakú mieru bezpečnosti ako akýkoľvek iný oby-
vateľ tohto mesta. Som veľmi nespokojný s prácou mestskej polície, a aj preto som inicioval 
petíciu, aby mestská polícia nepatrila pod magistrát, ale aby si každá mestská časť mohla mest-
skú políciu efektívne menežovať sama. V tejto veci som našiel pochopenie aj u svojich kolegov 
starostov. Informoval starosta Martin Kuruc. 

Viete, kam 
vyhodiť papier 
na pečenie?
BRATISLAVA
Podľa štatistík OLO, Brati-
slavčania v decembri a počas 
sviatkov, vyprodukujú najvi-
ac zmesového komunálneho 
odpadu. Z triedených druhov 
dominuje plastový a papierový 
odpad. Ak si porovnáme no-
vember 2017 a december 2017, 
množstvo papierového odpadu 
vzrástlo až o 14,4 percenta!
Odpadu je však viac aj z roka 
na rok. V decembri 2017 od-
viezli pracovníci OLO 10 321 
ton zmesového komunálneho 
odpadu, 446 ton plastov, 840 
ton papiera a 601 ton skla. 
Oproti decembru 2016 tak 
najviac narástla produkcia 
plastového odpadu o 17 %, 
objem papierového odpadu 
narástol o 16 %, objem skla 
o 15 % a objem zmesového 
komunálneho odpadu o 4 %. 
Čiastočne zmierniť tento svia-
točný konzum môžeme aspoň 
správnym triedením. Takže, na-
príklad rozbité sklenené ozdoby 
vyhodíte do čierneho kontajne-
ra na zmesový odpad, keďže na 
nich bývajú rôzne farby či flitre. 
Papier na pečenie takisto do či-
erneho. Rovnako ako špinavé 
fľaše od oleja. Do plastu patria 
len čisté! To isté platí o plasto-
vých táckach od mäsa. Čisté do 
plastu, špinavé do zmesového 
čierneho kontajnera.
Nefunkčné svetielka zo 
stromčeka by ste mali odo-
vzdať v zbernom dvore. Je to 
bezplatné. Umelý stromček 
odovzdáte zdarma na zber-
nom dvore, rovnako tam 
môžete odovzdať aj živý 
stromček. A tiež starý a malý 
elektroodpad.
Darčekové stuhy a mašle patria 
buď do plastov, alebo do zme-
sového odpadu. Lepšie je však 
odložiť ich na ďalšiu príleži-
tosť a ideálne vôbec nepoužiť. 
Do budúcich Vianoc sa dajú 
odložiť aj darčekové tašky. Mi-
mochodom, darčeky môžeme 
zabaliť aj do iných materiálov, 
napríklad do originálnych tex-
tilných tašiek, ktoré poslúžia 
na ďalšie nákupy. (bh)

BRATISLAVA
Hoci investor novej auto-
busovej stanice pred časom 
tvrdil, že k celkovej uzávere 
ulice Mlynské nivy nedôjde, 
aktuálne sa mu to javí ako 
najlepšie možné riešenie.
Developer HB Reavis uvie-
dol, že s prácami na ulici 
by sa tak mohlo postupovať 
efektívnejšie, ulica by bola 
zrekonštruovaná za kratší 
čas a verejnosť by sa vyhla 
neustálym zmenám v organi-
zácii dopravy. „Ulica Mlyn-
ské nivy bola takmer štyri 
desiatky rokov nepovšimnutá 
a dnes je v takmer havarij-
nom stave. Na ulici robíme 

už vyše sedem mesiacov, pod 
cestou sú mnohé prekvape-
nia. Tie vyplývajú z technic-
kých plánov infraštruktúry, 
ktoré, ako sme zistili, nezod-
povedajú realite. Aj tieto veci 
môžu spôsobiť potenciálne 
predĺženie prác o niekoľko 
mesiacov,“ vysvetlil Jakub 
Gossányi z HB Reavis. 

Nový bulvár má byť k dis-
pozícii pre obyvateľov i ná-
vštevníkov Bratislavy na je-
seň 2019.
„Celková uzávera v danom 
úseku sa javí ako najlepšie 
možné riešenie aj podľa od-
borníkov. Máme pripravené 
obchádzkové trasy a zna-
čenia, ako pre peších, tak aj 

pre automobilovú dopravu 
a MHD,“ deklaruje Gossányi.
Nový primátor Bratisla-
vy Matúš Vallo už viackrát 
upozornil, že hlavné mesto 
čakajú v novom roku veľké 
dopravné obmedzenia. Pro-
blémom pre dopravu má byť 
aj spustenie prvej etapy pre-
stavby mimoúrovňovej kri-
žovatky Prievoz pre výstavbu 
diaľnice D4 a rýchlostnej ces-
ty R7. „Všetci budú musieť 
počkať, chcem si byť istý, že 
máme riešenia a že budú Bra-
tislavčania vedieť v dostatoč-
nom predstihu, čo sa chystá,“ 
skonštatoval Vallo. (tasr)
 Foto: ms

Uzávera časti Mlynských nív predsa len bude
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Vyriešili sme 
za vás
PETRŽALKA
Odlomený izolátor na stĺpe 
vysokého napätia na To-
poľčianskej mohol bez pro-
blémov niekoho prizabiť, 
napriek tomu dlhé týždne 
nikoho netrápil. 
V minulom čísle sme v rub-
rike venovanej listom čita-
teľom uverejnili podnet čita-
teľa Rastislava Gemerského 
o stĺpe vysokého vedenia na 
Topoľčianskej ulici, z ktorého 
sa vo výške asi desať metrov 
odlomil keramický izolátor, 
vážiaci okolo 20 kg a zostal 
visieť na poistnom lanku. 
Zisťovali sme, kto vlastne má 
vedenie v správe. Hovorkyňa 
ZSE (Západoslovenská ener-
getika, a.s.) Michaela Do-
bošová nás informovala, že 
vedenie nie je v majetku, ani 
v správe spoločnosti Zápa-
doslovenská distribučná a je 
niekoľko rokov bez napätia. 
„Na Váš podnet týkajú-
ci sa uvoľneného izolátora 
v blízkosti Topoľčianskej 
ul. uvádzame nasledovné:  
22 kV vedenie bolo vybudo-
vané v devädesiatych rokoch 
minulého storočia, podľa 
platného stavebného povole-
nia ako energetické napojenie 
stavby „1. a 2. stavba rýchlod-
ráhy, traťové a staničné úseky 
Lúky – Háje“.  Pre nedostatok 
financií po roku 1990 bola 
stavba utlmená a neskôr za-
konzervovaná. Od  toho času 
je vedenie  bez napätia,“ in-
formoval nás Miroslav Lelák, 
riaditeľ odboru prípravy in-
vestícií a správy majetku spo-
ločnosti METRO Bratislava 
a.s. „V rámci stavby „Nosný 
systém MHD II. časť Bosáko-
va – Janíkov dvor“ (pokračo-
vanie výstavby električkovej 
trate) príde k úplnej asanácii 
predmetného vedenia. Rea-
lizácia prác sa očakáva v ob-
dobí 2020 – 2022. To sa však 
týka úplnej likvidácie vzduš-
ného vedenia. Súčasný stav 
sme preverili a následne sme 
objednali odstránenie uvoľne-
ného izolátora v čo najkrat-
šom čase.“ V týchto dňoch je 
už izolátor odstránený. (in)

PETRŽALKA
,,Dobrý deň, kedy sa koneč-
ne plánuje urobiť svetelná 
križovatka Úderníckej uli-
ce s Kopčianskou? Dopra-
vy pribúda a začína byť 
veľký problém vôbec vyjsť 
na Kopčiansku z Úderníc-
kej ulice. Nehovoriac o ab-
solútne nevhodnej zastávke 
MHD pred potravinami, 
kde doľava ani nevidíte 
kvôli stojacemu autobusu,“ 
napísal pán Martin na so-
ciálnej sieti. Zďaleka nie je 
jediný, komu dochádza tr-
pezlivosť. Mnohí kvôli 
tomu, aby nemuseli križo-
vatku prechádzať, parkujú 
aj ďalej od domu.
Ešte v roku 2006 dal magis-
trát podmienku developerovi 
túto križovatku prebudovať. 
S týmto návrhom súhlasil 
aj stavebný úrad Petržalka. 

Obidve samosprávy teda 
uznali, že dopravná situá-
cia je na tomto úseku veľmi 
komplikovaná. Termín do-
končenia mal byť rovnaký 
ako dokončenie II. etapy 
projektu Petržalské dvory. 
Zástupca developera Andrej 
Churý vtedy uviedol, že je 
nesplniteľné vykúpiť cu-
dzie pozemky a následne ich 
odovzdať magistrátu a tiež, 
že kým majitelia nesúhla-
sia, nemôžu nič robiť. Dodal 
tiež, že podľa neho majú moc 
v rukách samosprávy, ktorým 

bol developer ochotný vý-
stavbu zaplatiť.
Hlavné mesto podmienku 
presunulo ku kolaudácii tre-
tej etapy, počas kolaudačné-
ho konania druhej etapy. ,,V 
uvedenej križovatke Úder-
nícka – Kopčianska vznikne 
svetelná riadená križovatka, 
ktorú bude realizovať in-
vestor Fredriksson s.r.o. Na 
uvedenú stavbu je podaná 
žiadosť o stavebné povolenie 
– konanie je prerušené. Inves-
tor v súčasnosti ešte uzatvára 
zmluvy s okolitými vlastník-

mi pozemkov pre vysporia-
danie vlastníckych vzťahov. 
Po doručení všetkých týchto 
zmlúv špeciálnemu staveb-
nému úradu bude pokračovať 
konanie pre vydanie stavebné-
ho povolenia predmetnej stav-
by,“ vyjadrila sa hovorkyňa 
magistrátu Zuzana Onufer.
Podobne reagoval aj zástup-
ca developera Andrej Churý: 
,,Je našou prioritou križovat-
ku konečne vybudovať, na čo 
máme aj vyčlenené finančné 
prostriedky, máme vytendro-
vanú stavebnú spoločnosť 
a všetky potrebné súhlasy 
a zmluvy od majiteľov dot-
knutých sme odovzdali na 
odsúhlasenie na magistrát. 
Očakávame, že mesto nám 
v najbližších dňoch zmluvy 
odsúhlasí a pustíme sa do vý-
stavby križovatky.“ (bal)
 Foto: archív

Kedy sa zakliata križovatka dočká semafora?

Čo sa v roku 2018 podarilo vo vašej mestskej časti?
PETRŽALKA, ČUNOVO, RUSOVCE
Pýtali sme sa mestských častí v  
piatom okrese: Čo sa v roku 2018 
podarilo urobiť pre ľudí vo va-
šej mestskej časti, na čo ste zvlášť 
hrdí? A čo, naopak, nevyšlo podľa 
vašich predstáv?

ČUNOVO
V roku 2018 sa nám podarila ukon-
čiť kompletná rekonštrukcia povaly, 
strechy a spadnutých štítov sýpky, 
čím sme túto národnú kultúrnu pa-
miatku zachránili pred jej celkovou 
deštrukciou. Získali sme nenávratný 
finančný príspevok na výstavbu no-
vej materskej školy, ktorej realizáciu 
plánujeme v roku 2019. Z minister-
stva vnútra sme získali finančné pro-
striedky na výstavbu skladu materiál-
no-technického vybavenia pre DHZ. 
V parčíku pred kostolom sv. Michala 
boli zrekonštruované chodníky, do-
plnený mobiliár a doplnená výsadba 
zelene, ktorá bola zrealizovaná aj 
v centrálnom parčíku. V rámci posla-
neckej priority hlavné mesto pripra-
vuje územné rozhodnutie na rozšíre-
nie vstupnej komunikácie Petržalská 
ulica, začali sme s rekonštrukciou 
objektu Okál a jeho prestavbou na 
denné centrum pre seniorov a voľ-
nočasové aktivity detí. Informovala 
starostka Gabriela Ferenčáková.

Pôvodne ste sa nechceli vyučiť za kuchára, ale za cukrá-
ra. Prečo sa tak nestalo?
Mama mi to tesne pred prijímačkami vyhovorila. Chcel 
som sa na to dať, lebo už v detstve som pravidelne pripra-
voval palacinky, bublaniny a podobne. Mal som aj svoju 
úchylku - vylizoval som z misiek surové cestá, pripravené 
na pečenie.

Hokejovú kariéru ukončilo zranenie. Nad čím ste vtedy 
premýšľali?
Nad tým, aby som si našiel dobrú prácu. A keďže som sa 
vyučil za kuchára, logicky ma to ťahalo tým smerom. Aj 
za hokejových čias som varil rád a veľmi často. Mama mi 
v tom nechávala voľnosť, lebo, hoci sa k tomu priznáva 
nerada, varenie ju príliš nebaví. V Poprade bolo len veľmi 
málo relatívne schopných reštaurácií, takže som ani nemu-
sel dlho premýšľať, kam nastúpim.

To vás vzali bez praxe v inej reštaurácii?
Nastúpil som tam trochu čudným spôsobom. Vybral som 
si podnik, ktorý som považoval za najlepší v meste. Prišiel 

som doň s vedomím, že v ňom prosto budem pracovať. Ni-
kto by mi to nevyhovoril.

Koľko ste mali rokov?
Devätnásť. Lenže majiteľ ma odmietol práve preto, že som 
nemal prax. Povedal však aj to, že sa mi do troch dní ozve. 
Nespravil tak, preto som si z domu zobral biele kuchárske 
oblečenie a o tri dni som normálne nastúpil.

Na drzovku?
(smiech) Jasné. Normálne som sa prezliekol v šatni a šiel 
pracovať do kuchyne. Keď sa zjavil šokovaný majiteľ, po-
vedal som mu: „Nevolali ste mi, tak som 
pre istotu nastúpil.“ Prežil som tento prvý 
trápny deň a potom som už zostal. Vôbec 
som necítil potrebu vyjed-
návať o zmluve alebo 
o plate, chcel som jed-
noducho makať a učiť 
sa. Bol som možno drzý, 
ale vyšlo to.

Pozná ho celé 
Slovensko! Jeden 
z najznámejších 
slovenských kuchá-
rov Marcel Ihnačák 
pracoval v najlep-
ších reštauráciách 
na Slovensku a na 
svete. Pracoval pre 
Jamieho Oliviera 
v Londýne. Varil pre 
prezidentov krajín 
V4, pre osobnosti 
ako je Karel Gott či 
legendárneho Seana 
Conneryho. Poznáte 
ho ako šéfkuchára 
obľúbeného rodin-
ného reťazca LIDL. 
A od ďalšieho čísla 
bude variť pre vás 
na stránkach BRA-
TISLAVSKÝCH 
NOVÍN. Chutné 
a jednoduché veci 
zo sezónnych pro-
duktov! Nechajte 
sa inšpirovať novou 
exkluzívnou rubri-
kou S MARCELOM 
V KUCHYNI.

RUSOVCE 
+ V poslednom období sa nám podarilo zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu, urobili 
sme rekonštrukciu kuchyne v kultúrnej sále MÚ, urobili sme prípravu dvoch veľkých 
projektov cyklotrasa a nadstavba jedálne ZŠ, kde chceme rozšíriť kapacitu ZŠ, urobi-
li sme rekonštrukciu vozovky na Maďarskej a Gerulatskej ulici. Odkanalizovali sme 
materskú školu, vrátane zateplenia strechy, získali sme dotáciu na odstránenie čiernych 
skládok, doplnili sme parky do detského ihriska. Pri futbalovom ihrisku sme vybudo-
vali 23 parkovacích miest, obnovili sme kotle na MÚ a v nájomnom dome, zriadili 
sme novú knižnicu, vymenili sme okná na škole a telocvični. Zabezpečili sme prejazd 
cyklistov v jednosmerke na Kovácsovej ulici a docielil som, aby sa začal riešiť projekt 
prepojenia diaľnice D2 pri Čunove, s prepojením na obchvat Rusoviec. 
Obzvlášť som hrdý na zateplenú materskú školu a vybudovanú kanalizáciu a komplet-
ne zrekonštruované vozovky na Maďarskej a Gerulatskej ulici, boli to posledné ulice, 
kde sme nemali kanalizáciu. Dnes už tomu, našťastie, tak nie je. 
- Podľa mojich predstáv nevyšlo to, že sme veľmi dlho museli čakať na rôzne povole-
nia pri projektoch nadstavby jedálne, ktorou chceme rozširovať kapacitu školy (3 + 3 
triedy) a taktiež projekt výstavby cyklotrasy na Balkánskej ulici aj s otočiskom až po 
hrádzu, cez Gaštanovú alej, toho času som už plánoval mať značnú časť z týchto pro-
jektov hotovú, teraz to už bude musieť dokončiť nové vedenie našej MČ. Informoval 
predošlý starosta Dušan Antoš.

PETRŽALKA 
Projekty, výstavby a rekonštrukcie
- MŠ Vyšehradská - rekonštrukcia za viac ako 2 milióny eur; slávnostné otvorenie 
 v septembri; naša najmodernejšia MŠ: 
- Štúdia pešieho pohybu (Háje, Dvory, Lúky): 
- Výstavba ihriska pre hendikepovaných na Blagoevovej
- Vybudovanie dopravných ihrísk pre MŠ Iľjušinova, MŠ Bzovícka, MŠ Pifflova
- Vybudovanie petangového ihriska vo vnútrobloku Holíčska – Brančská 
- Rekonštrukcia knižnice Vyšehradská
- Otvorenie športovej zóny na Tyršovom nábreží
- Polopodzemné kontajnery na Budatínskej 

Informovala Mária Halašková z tlačového oddelenia Petržalky. (brn)
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Exkluzívne 
s Marcelom 

v kuchyni 
celý rok 

2019 
M. Ihnačák: Poďme sa stravovať chutnejšie zdravšie!




