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Apollo1
môžu búrať

Pokuta za
chýbajúce číslo

Ak vám chýba na dome
orientačné alebo súpisné
číslo, je to problém nielen
pre záchranárov, ktorí
sa nemusia k vám dostať
včas, ale aj pre obyvateľov
domu. Mestská časť vám
môže dať mastnú pokutu.

Kedy obnovia
fasádu?

Jedna z najkrajších budov v centre mesta, ktorá
obhorela počas vianočných trhov, stále špatí
Hlavné námestie. Prečo
ešte nezačali s rekonštrukciou budovy Kooperativy?

Káčer: Nie všade sa
cítim bezpečne

Na Páričkovej vám môžu auto odtiahnuť!

Nový viceprimátor najbližšie roky bude riešiť umelecké školy, centrá voľného času, ale aj bezpečnosť
v hlavnom meste. Ktorým
miestam sa zámerne vyhýba v nočných hodinách
kvôli bezpečnosti?

Posmieváčik
pripomína hanbu
aj po rokoch

Tragikomický príbeh staršieho muža, ktorý uveril
veštici, pripomína soška
na Panskej ulici 29 v centre mesta. Znemožnil sa
nielen v celom Prešporku,
ale aj pred kráľovským
párom.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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BRATISLAVA
Dopravné peklo a ťažké
časy! Presne týmito slovami pomenoval nový primátor Bratislavy Matúš
Vallo najväčšie dopravné
obmedzenia v hlavnom
meste, ktoré začnú platiť
od polovice februára. Stres
a chaos budú mať všetci
zrejme z úplnej uzávery ulice Mlynské Nivy a presmerovaním MHD cez Páričkovu ulicu.
Po spustení všetkých dopravných obmedzení bude Páričkova ulica prejazdná už len
pre MHD (linky č. X72, 50,
205) a cyklistov. A to v oboch
smeroch. Osobným autám
bude prejazd cez túto ulicu
zakázaný. Problémom tejto
lokality je nedostatok parkovacích miest. Preto dnes po

oboch stranách jednosmernej
Páričkovej parkujú osobné
autá obyvateľov priľahlých
domov. Do polovice februára
musia preto svoje autá preparkovať, inak budú odtiahnuté.
„Miesta na parkovanie (aj vyhradené) budú na nevyhnutné obdobie zrušené, ale HB
Reavis poskytne obyvateľom
zdarma nočné a víkendové
parkovanie v podzemných
garážach biznis centra CBC
1 a 3,“ povedala pre Bratislavské noviny hovorkyňa
mestskej časti Ružinov Táňa
Tóthová. HB Reavis v biznis
centre zabezpečí náhradné
bezplatné parkovanie vo večerných hodinách od 18:00
do 7:30 a neobmedzene počas sviatkov a víkendov. No
zároveň upozorňujú, že počet
miest je limitovaný. Parkovať

v podzemných garážach developera budú môcť len majitelia bytov a ľudia s trvalým
pobytom na ulici Páričkova
2 – 21 a Budovateľská 1 a 2.
Niektoré spoje
budú zadarmo
Problémom budú aj obme
dzenia na Prístavnom moste
pre výstavbu diaľnice D4
a rýchlostnej cesty R7 (konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz). Na výrazné zdržanie by
sme sa mali preto pripraviť
na Gagarinovej ulici. Na tejto ulici chce mesto vyhradiť
jeden pruh len pre rýchlejšiu
MHD. Preto by primátor privítal, keby ľudia autá nechali
doma a presadli na verejnú
dopravu.

Pokračovanie na str. 2

RUŽINOV
Mestská časť Ružinov vydala povolenie zbúrať staré
biznis centrum Apollo 1 na
Prievozskej ulici. To museli
nájomcovia pre narušenú
statiku vyprázdniť ešte
v októbri 2015.
Povolenie zbúrať staré Apollo 1 vydala mestská časť Ružinov už pod vedením nového
starostu Martina Chrena. Ľudia sa obávajú prachu a zhoršenej dopravy na Prievozskej
ulici. Starosta Martin Chren
pre Bratislavské noviny vysvetlil, že búranie by malo
byť šetrné a malo by sa diať
„doslova formou ručného
rozoberania, žiaden dynamit
a ani nič podobné“. Podľa
jeho slov, vydanie búracieho
povolenia neznamená, že sa
začne búrať hneď. „Osobne
som presvedčený, že investorovi by sa ani neoplatilo
začať s búraním, kým nebude
môcť plynule prejsť do výstavby novej budovy,“ povedal. Dodal, že k novej stavbe
namiesto Apollo 1 by mala
byť veľká verejná diskusia.
Aktuálne prebieha 15-dňová
lehota na prípadné odvolania. Výstavbu Nového Apolla
bude realizovať developer
HB Reavis . Rovnaký developer podával vlani v septembri
žiadosť o asanáciu a získal už
aj súhlasné stanovisko hlavného mesta, ktoré odobrilo
projekt Nového Apolla. (lb)
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Len most
je pamiatkou!
Koniec dohadom. Zdravý
rozum zvíťazil. ministerstvo kultúry definitívne
rozhodlo, že národnou
kultúrnou pamiatkou bude
už len Most SNP a pamiatková ochrana sa nebude
vzťahovať aj na nájazdy
- estakády, ktoré sú len
podpornou inžinierskou
stavbou.
Hoci Most SNP pred vyše
46 rokmi spojil najväčšie
sídlisko Slovenska s centrom mesta, práve historické centrum rozdelil,
oklieštil a čiastočne zničil. Novému mostu vtedy
museli
nekompromisne
ustúpiť viaceré stavby,
ktoré boli desiatky rokov
súčasťou bohatej a multikultúrnej histórie nášho
hlavného mesta, na ktorú
boli naši predkovia právom hrdí. Rybné námestie,
Židovskú štvrť a nádhernú
synagógu zbúrali, aby sa
noví obyvatelia Bratislavy
z celého Slovenska mohli
pohodlne prepravovať cez
Dunaj.
V každom prípade rozhodnutie rezortu kultúry znamená, že centrum mesta
sa môže vkusne a nenásil
ne rozšíriť ďalej k celému
Podhradiu. (Teda verme
a dúfajme, že ak sa to urobí, bude to vkusné). Špinavý odpudzujúci priestor
pod mostom a estakády na
strane Starého Mesta môžu
byť konečne upravené, odstránené a znovu vytvorené na úroveň, za ktorú by
sa hlavné mesto žiadnej
krajiny nemuselo hanbiť.
Spoločenský život a životný priestor sa tak pre Bratislavčanov a aj návštevníkov môže rozšíriť pod
Most SNP a potom aj pod
Hrad. Je tu šanca zmeniť
tvár Bratislavy, no bude
aj odvaha zrušiť či upraviť
nájazdy?

Lenka Bollardtová

Pokračovanie zo str. 1
„Jedným jazdným pruhom
dokáže na Gagarinovej ulici prejsť približne 600 až
700 vozidiel za jednu hodinu. Mestskou hromadnou
dopravou sa však prepraví
3000 ľudí. Sme pripravení
pridávať aj ďalšie spoje,“
vysvetlil nový šéf mesta.
Od pondelka 18. februára až
do konca marca budú môcť
všetci cestujúci na linkách
201, 202, 212, 75 a X72
jazdiť zadarmo. Okrem toho
ponúkajú v tomto čase aj 50
percentnú zľavu z týždenného cestovného lístka, ktorý je

možné si zakúpiť prostredníctvom aplikácie IDS BK.
Zo záchytných parkovísk
do MHD
Bratislavský magistrát chce
v informačnej kampani
ponúknuť vodičom možnosť
parkovania na záchytných
parkoviskách, odkiaľ by
mohli priamo prestúpiť na
MHD. „Prvým parkoviskom
je už existujúce parkovisko
pri Vrakunskom cintoríne
s kapacitou 250 miest, čo
plánujeme navýšiť o ďalších
100 miest. Ďalším parkoviskom budú plochy pri želez-

Kadiaľ bicyklom
počas obmedzení?
Oficiálne vedené cyklotrasy nebudú stavbami na
Prístavnom moste nateraz dotknuté. Zo smeru
Prievozskej ulice odporúča magistrát cyklistom použiť Páričkovu
ulicu, ktorá bude slúžiť ako obchádzková trasa pre MHD a na
ktorej bude obojsmerne povolená aj jazda pre cyklistov. Cyklistom
vôbec neodporúčame jazdu po Gagarinovej
ulici, na ktorej budú kvôli vyznačeniu nového
bus pruhu zúžené ďalšie jazdné pruhy, čo môže
spôsobiť kolízne situácie pri vyhýbaní sa MHD
cyklistom.
(lb)

NOVÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA A
AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme,
my ich liečime
Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

ničnej zástavke vo Vrakuni,
kde je dobré napojenie na
železnicu a MHD. Aj v Podunajských
Biskupiciach
pripravujeme ďalšie plochy
na parkovanie,“ vysvetlil
Vallo.
Na rozsiahle obmedzenia
sa pripravuje aj firma Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO). Obmedzená doprava bude mať podľa jej
zástupcov dopad na odvoz odpadu v krízových
zónach. Napríklad zjazdy
z Prístavného mosta smerom na Prístavnú ulicu,
Slovnaft, a teda do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle.
„Práve tieto ulice môžu
byť problematické z pohľadu vykonávania odvozu
odpadu,“ tvrdí OLO.  (lb)

Foto: Lenka Bollardtová
Všetky aktualizované
informácie o dopravných
obmedzeniach nájdete
na www.banoviny.sk

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

Nové pod
mienky pre
nových šéfov?

Elitný
vyšetrovateľ
šéfom polície?

BRATISLAVA
Noví šéfovia bratislavských
mestských podnikov by
mohli byť známi už v marci
alebo apríli. Predchádzať
tomu by mali výberové konania.
Rozhodovať o menách konkrétnych kandidátov by
mala výberová komisia,
následne primátor a konečné slovo bude mať mestské
zastupiteľstvo. Nové vedenie hlavného mesta tvrdí,
že chce obsadiť kľúčové
pozície v mestských firmách osobami, u ktorých
neexistuje podozrenie na
napojenie na podnikateľské
skupiny a ktoré svojou činnosťou nebudú škodiť záujmom mesta. Samospráva
preto plánuje v rámci výberového procesu zaviesť
kontrolu integrity uchádzačov, ktorí postúpia do užšieho výberu.
Starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová vyzýva k opatrnosti, vzhľadom na priebeh
výberových konaní vedení
mestských podnikov v minulosti.
Cez výberové konania by
mali prejsť ľudia, ktorí
chcú riadiť akciové spoločnosti, kde má hlavné
mesto stopercentný alebo
rozhodujúci vplyv. Me
dzi ne patria najmä firmy
Odvoz a likvidácia odpadu, Dopravný podnik
Bratislava, Bratislavská
vodárenská spoločnosť či
Metro. 
(tasr)

BRATISLAVA
Mestskú políciu v hlavnom
meste by mal viesť bývalý šéf vyšetrovacieho tímu
kauzy Gorila Marek Gaj
doš.
Toho do tejto funkcie navrhol
primátor Matúš Vallo. „Je to
jeho profesijná minulosť, keď
sa za 17 rokov v polícii od pochôdzkára vypracoval na šéfa
elitného
vyšetrovateľského tímu Gorila, čo svedčí
o jeho odborných, ale aj manažérskych schopnostiach.
Druhým dôvodom je jeho
morálna integrita a tretím
spoločný pohľad, ktorý máme
na to, ako sa má vyvíjať práca
Mestskej polície v Bratislave
a zvyšoval sa pocit bezpečia
v hlavnom meste,“ argumentoval Vallo.
(dp)

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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Vallo chce
nočného
primátora
BRATISLAVA
Magistrát plánuje v nasledu
júcich mesiacoch zriadiť funkciu nočného primátora. Ten by
mal byť zodpovedný za koordináciu starostlivosti o hlavné
mesto v nočných hodinách.
Nočného primátora či starostu
má napríklad Amsterdam
a niekoľko dní aj Praha.
Nočný primátor bude podľa
bratislavského
magistrátu
využívať primárne mäkké
nástroje na riadenie nočného života v meste. „Do jeho
kompetencií patrí rokovanie
s prevádzkovateľmi jednotlivých prevádzok, respektíve
s ich zástupcami a nastavovanie pravidiel fungovania
mesta v nočných hodinách,“
vysvetlilo hlavné mesto.
Nočný primátor má prijímať
aj opatrenia na prevenciu
konfliktov vrátane riadenia
tímu ľudí zaoberajúcich sa
predchádzaniu a riešeniu
konfliktov v teréne. Zaoberať
sa bude aj problémom rušenia
nočného pokoja. 
(tasr)

Obvinený: Vypil som viac ako 20 pív,
10 poldeci vodky a užil dva Lexauriny

BRATISLAVA
Verejnosť sa konečne dočkala pojednávania s Jurajom H., ktorý je obvinený
zo zabitia Filipínca Henryho Acordu. Obhajca útočníka v úvode žiadal, aby
verejnosť bola vylúčená. No
súd to zamietol.
Obvinený prišiel s verziou,
že na útok sa presne nepamätá a má z toho večera
mizivé spomienky. Tvrdil,
že okrem toho v ten večer vypil viac ako 20 pív
a 10 poldecákov vodky,
užil v ten deň liek Paretin
(liek na depresiu, úzkosť,
sociálna fóbia – pozn.red.)
a pred odchodom na akciu užil aj dva Lexauriny
(okrem iného sa predpisuje na upokojenie, liečbu
úzkosti, pri abstinenčných
syndrómoch – pozn.red.).
Na pojednávaní priznal,
že v minulosti navštevoval
psychiatričku a bral lieky
na upokojenie.

Obvinený Juraj H.
,,Nechcem sa vyviniť, Henryho som napadol, lebo
som si myslel že chce ubližovať ženám, s ktorými bol.
Neviem, ako som nato prišiel, jednoducho som to mal
v hlave. Na presný konflikt
mám útržkovité spomienky,“ povedal okrem iného
obvinený.
Tento incident, ktorý sa
stal 26. mája minulého
roku nadránom na Obchodnej ulici, poznačil
obraz Bratislavy, Sloven-

ska vo svete. Nadránom
o 4,45 obvinený agresívne dokopal Filipínca Henryho na zemi, keď bránil
obťažovaniu dvoch žien.
Mladý cudzinec upadol
do bezvedomia a v nemocnici podľahol zraneniam a krvácaniu do mozgu.
Koncom marca by malo pojednávanie pokračovať, súd
plánuje vypočuť 23 svedkov. 
(lb)

Foto: tasr, archív BN

EXKLUZÍVNE KÚPELE V MARIÁNSKÝCH LÁZNIACH
V HOTELI RICHARD****
ZĽAVA

1.2. – 31.3. 2019

47%

Špeciálna cena

322 eur

Pôvodná ce
610 eur na

na osobu v dvojposteľovej izbe
1-posteľová izba


392 eur

1.4. – 31.10. 2019
Špeciálna cena

385 eur

Cena obsahuje:
Ubytovanie na 8 dni = 7 noci
Bohatý raňajkový bufet
Obedový snack /polievka, malý šalát a pečivo/
Večera
1x aperitiv na privítanie
1x vyšetrenie lekárom
10x procedúra na osobu a pobyt dľa doporučenia lekárom
Denne voľný vstup do bazénu, vírivky, fitness štúdia
Pitná kúra prameňa v hoteli od 7 – 10 hod
Župan počas celého pobytu

ZĽAVA

38%

Pôvodná ce
620 eur na

na osobu v dvojposteľovej izbe
1-posteľová izba


455 eur Rezervácie: E: recepce@hotelrichard.com/T: 00420 354 696 111

Nové výťahy
a podchod

BRATISLAVA
Na bratislavskej Hlavnej
stanici spustili do prevádzky zrekonštruovaný bývalý
batožinový podchod a nové
samoobslužné výťahy na
nástupištiach 1 až 5.
Železnice tvrdia, že takto zabezpečili bezbariérový prístup a väčší komfort
nielen imobilným cestujúcim.
„Prístup k výťahom je vybavený aj vodiacimi lištami
a Braillovým písmom pre nevidiacich a slabozrakých cestujúcich,“ podotkol hovorca
Michal Lukáč.
Železnice neupúšťajú ani od
plánu v budúcnosti komplexne zrekonštruovať Hlavnú
stanicu. V decembri 2018
bola schválená pracovná
skupina, zriadená za účelom
návrhu komplexného a dlhodobého riešenia pre rozvoj
a modernizáciu stanice. Pracovná skupina má navrhnúť
aj čiastkové zmeny stanice
v súvislosti s májovými majstrovstvami.
(tasr)

Pribudli nové
kontajnery

BRATISLAVA
Už 38 polopodzemných
kontajnerov je vsadených
na území hlavného mesta
a ďalšie by mali pribudnúť
v najbližších týždňoch.
OLO na ne zo svojho rozpočtu
prispela sumou takmer 40 tisíc
eur. Nové polopodzemné kontajnery boli nedávno osadené
v lokalitách Podchod Trnavské Mýto a Rača (Kadnárová
ulica – Zlaté krídlo). Ďalšie
vzniknú v Dúbravke (Ľ. Zúbka 37 – 31), v Karlovej Vsi
(Karloveská 57) a v Ružinove
(Miletičova 31,33,35).
Doručených bolo spolu 7 žia
dostí o finančný príspevok
na vybudovanie polopodzemných kontajnerov. Z toho
bolo schválených 5 žiadostí.
V roku 2019 OLO nebude
prijímať žiadosti o finančný
príspevok na podporu vybudovania polopodzemných
kontajnerov.
(bn)

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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Domy bez orientačných a súpisných čísiel riskujú mastnú pokutu

Viceprimátor Káčer: Mesto nie
je tak bezpečné ako voľakedy
Blížiace sa majstrová sveta v ľadovom hokeji, bezpečnosť, školstvo a šport bude najbližšie
štyri roky na magistráte riešiť viceprimátor Juraj Káčer. Cíti sa v Bratislave bezpečne? Je
hlavné mesto pripravené na hokejové majstrovstvá?

BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

Primátor má troch viceprimátorov, dve ženy a vás.
Oblasti, ktoré máte v kompetencii, ste si vybrali sám?
Priznám sa, že niektoré oblasti, ktoré mi boli možno
aj bližšie, boli už obsadené,
no zodpovedali funkčnému
a profesijnému životu viceprimátoriek. Preto som si
ja vybral šport a školstvo,
bezpečnosť a komunikáciu
s Bratislavským samosprávnym krajom. Mám za to, že
všetky tieto samosprávne celky, či už sú to mestské časti,
kraj a mesto, musia spolupracovať. Nechcem, aby sa
stávalo, že napríklad sociálnu
politiku si kraj bude robiť
sám, bez ohľadu na mesto.
Keď budeme robiť projekty
spolu, môžu byť funkčnejšie
pre ľudí.

coviská. Mnohé z nich som
už prešiel. Navrhujem, aby
sa v súčasnosti zastabilizovali tie súčasné, v ktorých
spravíme poriadok. Niektoré
naozaj sídlia v katastrofických budovách. Napríklad
umelecké školy na Daliborovom námestí, či na Gessayovej ulici sídlia v zastaralých
budovách, kde opadávajú
omietky. Chcel by som, aby
sme zlepšili to, čo už funguje
a potom sa bavme o ďalšom
rozširovaní.

Aké kompetencie má mesto
v oblasti školstva? Spravuje
aj mestské budovy?
Magistrát má školské budovy, dvory, no magistrát z pohľadu školstva rieši najmä
základné umelecké školy, má
ich 12. Bol som prekvapený,
aký veľký počet žiakov je
v týchto školách, hýbe sa to
až nad počty 11-tisíc. Chcem
tie školy v krátkom čase všetky prejsť.

Plánujete zmeniť fungovanie a ponuku centier voľného času...
Podľa mňa už samotný ná-

Nie je 11-tisíc žiakov priveľa na 12 umeleckých
škôl? Netreba zvýšiť počty
pre talentované deti?
Je ich 12, no niektoré z nich
majú ďalšie detašované praWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Zlepšenie teda znamená, že
im napríklad zrekonšruujete budovy?
Presne. A zároveň nakúpime
nové hudobné nástroje. Najprv zvýšme po materiálovo
– technickej stránke kvalitu
toho, čo máme.

zov Centrum voľného času
nie je pre mládež lákavým.
Centrá voľného času fungujú najmä poobede a s deťmi
asi od 7 rokov. Myslím, že
keď chceme pracovať s mládežou, chceme robiť niečo
v rámci drogovej prevencie,
je dôležité pracovať s mládežou staršou než 12 rokov. To
by som chcel s riaditeľkami
centier voľného času prejsť
a hľadať možnosti, ako by
sme vedeli dať priestor mládeži. Ten dopyt som cítil už
počas kampane, deti, ktoré
nie sú organizované v športových kluboch, majú málo
možností ísť napríklad do
klubovne a robiť si, čo ich
baví. Mal som tiež predstavu,
aby centrá voľného času fungovali aj doobeda, napríklad
pre rodičov s malými deťmi,
alebo pre deti, ktoré sa nedostali do materských škôl. No
ešte sa v činnostiach centier
musím zorientovať, spoznať,
akí ľudia, deti ich navštevujú.
Centrá fungujú podľa zákona
o centrách voľného času, zákon presne diktuje, čo môžu
a čo nemôžu, mesto však dostáva peniaze na mládež a tie
rozdeľuje ďalej centrám voľného času. Preto si myslím,
že vieme centrá voľného času
modifikovať, aby fungovali
podľa potrieb mesta, potrieb
obyvateľov.
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Mestská časť Bratislava
- Záhorská Bystrica
vyhlasuje výberové konanie na pozície:
- EKONOMICKÝ REFERENT – VEDÚCI, ROZPOČTÁR
- ORGANIZAČNO-PRÁVNY REFERENT
- REFERENT VÝSTAVBY A DOPRAVY so zvýšeným zameraním
na komunikácie MČ
- REFERENT KOMUNIKÁCIE S VEREJNOSŤOU, PROPAGÁCIE
A WEB KOMUNIKÁCIE / REDAKTOR MIESTNYCH NOVÍN
Ukončenie prihlášok do výberového konania je 15.2.2019. Predpokladaný
nástup do zamestnania od 1.3.2019 alebo podľa dohody.
Bližšie informácie ohľadom ponúkaných pracovných pozíciách nájdete
na web stránke mestskej časti www.zahorskabystrica.sk, alebo na
telefónnom čísle 0901 795 498.

Nevyhadzujte
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s prípadom na Obchodnej ulici, keď zavraždili Filipínčana
Henryho. Sám chodím večer
do mesta s kamarátmi a vidím,
že mesto
nie je tak bezpečné
STARÉ
MESTO
ako
voľakedy.
Potrebujeme
Zreštaurovanie fasády
Mirpolicajtov
v
uliciach.
Sám
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v
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no
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či už je to bytovka alebo ro- správy, má túto povinnosť
BRATISLAVA
Vyzerá to ako banalita, ale dinný dom, musí byť totiž správca,“ vysvetlila nám
chýbajúce súpisné či orien- viditeľne označená súpisným Alena Koišová z tlačového
tačné číslo na budove vám a orientačným číslom, ktoré odboru ministerstva vnútra.
Práve vyhláška ministerstva
môže spôsobiť problémy. jej pridelila obec.
6 totiž
„Podľa zákona o obecnom vnútra ešte z roku 2003
A nie iba vám.
Viete si predstaviť, že potre- zriadení vlastník budovy je určuje podrobnosti prideľobujete pomoc hasičov, zá- povinný mať viditeľne ozna- vania tabuliek so spomíchranárov či hocikoho iného, čenú budovu tabuľkou so nanými číslami. Obec vám
no všetko sa zdrží na takej súpisným číslom a tabuľku musí tieto tabuľky, ktoré sú
akovrátane
je označenie
číslom, ak je rovnakého vzoru, dodať na
estetickýdrobnosti,
stav fasády
osadené sdoorientačným
kartuše tympanónu
budovy
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orientačurčené.
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torské práce boli zamerané na doplnky, napríklad rokajový
my
sme
v
Bratislave
našli
vlastníkov
bytov
a
nebytoČo však
v prípade,
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architektúre paláca. odpad_164x178_press.pdf
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uzatvorená
zmluva
o
výkone
jú
o
problém.
Každá
stavba,
štrukciou
fasády.
Robotníci
V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla, budeme sa venovať spoločným

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

Dovolenka
a pracovné
právo II.

ich pred rekonštrukciou odmontovali a už nevrátili späť,
možno i stratili. „V prípade,
že budova nie je označená
v zmysle zákona o obecnom
zriadení, právnická alebo fyzická sa dopúšťa správneho
deliktu. Za tento delikt môže
obec uložiť pokutu do výšky
6 638 eur,“ dodala Koišová.  
A ešte jedna zaujímavosť.
Blížia sa prezidentské voľby.
Až do ich konania sa nesmú
meniť ani názvy ulíc, ale ani
čísla domov. Tento zákaz zákon o obecnom zriadení obsahuje aj pre všetky ostatné
voľby či referendum. Taktiež

obce v tomto období nemôžu
zmeniť svoj názov.
(ms)
modelácie výzdoby, vytvoreSkúste
byť
konkrétnejší.

Ilustračnéfoto:
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podľa originálov a došlo aj sa upravili kamenné fragmenty, vstupné brány či kamenné ustanoveniam Zákonníka práce
a Kollárovo
na
zlátenie námestie.
kovovýchMimo
do- doplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľadom na o dovolenke.
centra
je
to
určite
plnkov. Mirbachov Pentagon,
palác má výzdoby a chýbajúcich častí veľký rozsah poškodenia Zamestnávateľ môže určiť
kde by som
večer pôvodnej
nechodil. omietkovej vrstvy, vytvorili sa nahradili nové kópie. Obnove- zamestnancovi čerpanie dovolenaktuálne
vzhľad
A
hlavne
nemám
tam
čo 18.
ro- kópie umelokamennej vázy ný bol aj južný štítový múr ky, aj keď dosiaľ nesplnil podarchitektúry zo 60. rokov
biť.
Nechcem,
aby
to
tak
bolo
storočia.
odliatím a farebne sa upravili nachádzajúci sa nad susedným mienky na vznik nároku na dovoaj o ďalšie
štyri roky.
Cieľom
obnovy
fasády bolo erbové polia v intenciách objektom, pričom na tieto práce lenku, ak možno predpokladať, že
BRATISLAVA
reštaurátorským spôsobom do- heraldickej
farebnosti erbov bola potrebná horolezecká zamestnanec tieto podmienky
Prečo
je
mestská
polícia
Pravidelnú
vodnú osobnú
siahnuť čo najlepší technický a grófa Nyára.
Tie boli následne
technika.
(kk) splní do konca kalendárneho roka,
personálne
poddimenzodopravu po Dunaji s náv ktorom dovolenku
1
Smetiari nie sú povinní automaticky
upratovať čerpá, alebo
vaná? Nízke platy, či ľudia
zvom Dunajbus do Brado
skončenia
pracovného
3
odpad okolo kontajnerov. Každý obyvateľ
hlavnéhopomeru.
nechcú robiť takúto prácu?
tislavy a naspať do obcí
dovolenky by mal v
mesta je povinný ukladaťČerpanie
odpad do zberných
Nachádzame sa v období
v Dunajskostredskom okrezmysle zákona určovať zamestnánádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť
ekonomickej
konjuktúry.
se považujú starostovia obcí
vateľ tak, aby si zamestnanec
z nich nevypadával. Ukladanie odpadu
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NAa odpad
ÚSMEV!
Máme prirodzene nízku neKyselica a Vojka na Dunamohol dovolenku vyčerpať spramimo zberných nádob je zakázané a je priestupvidla vcelku a do konca kalendárjom za dobrý nápad.
zamestnanosť a problém vo
kom na úseku odpadového hospodárstva.*
Navštívte
Dr.ProbléMartin zubnú
klinikuKyselice
a objednajte
neho roka. Pri určovaní dovolenky
Starostka
Erika
viacerých
smeroch.
2
je potrebné prihliadať na úlohy
OroszVYŠETRENIE!
Ágošton tvrdí, že tamomsa
je na
máloBEZPLATNÉ
šoférov v do- VSTUPNÉ
zamestnávateľa a na oprávnené
pravnom podniku, málo učikáto doprava je prínosom pre
záujmy zamestnanca. Zamestnáobyvateľov obce, nakoľko sa
teliek v materských škôlkach
vateľ je povinný určiť zamestnanodľahčí automobilová doprači v školách. Prirodzene je aj
covi čerpanie aspoň štyroch týžproblém s policajtami. Mestá
va.
INFORMUJTE SA TU:
dňov dovolenky v kalendárnom
nemajú
možnosti
konkuro„S
týmto
projektom
sa
nám
Antolská 4, Bratislava 85107
3
1 roku, ak má na ne nárok, a ak 2
otvára možnosť zlepšiť, revať +421
súkromným
subjektom.
902 605 900
| info@doktormartin.sk
určeniu čerpania dovolenky newww.doktormartin.sk
Napríklad
50 vodičov nám
spektíve aspoň čiastočne nabránia prekážky v práci na strane
odišlo z dopravného podniku
praviť stav týkajúci sa zneRiešenie:
Riešenie:zamestnanca. Ak sa poskytuje
k súkromnému poskytovavýhodnenia regiónu Malého
dovolenka
v
niekoľkých
častiach,
Žitného ostrova vyplývajúteľovi dopravy, lebo je oveľa
Odovzdať odpad v zbernom dvore.
Správne odpad triediťa
Riešenie:
musí byť aspoň jedna časť najmeumiestňovať do nádob.
flexibilnejší. Vo veľkej časti
ceho z výstavby, respektíve
Umiestniť odpad do veľkokapacitného
Správne odpad triediť
nejodpadu
dva týždne, ak sa zamestnanec
kontajnera (VKK).
Objednať častejší odvoz
je toZavolajte
o peniazoch.naMusíme
prevádzkovania
Vodného informácie!
0902/605 900
a získajte bezplatné
a umiestňovať do nádob.
alebo
viac
zberných
nádob.
so
zamestnávateľom
nedohodne
naozaj tlačiť na štát k zmene
diela Gabčíkovo na úseku doZavolať OLO taxi – mobilný zberný dvor.
Objednať mimoriadny odvoz odpadu
inak. Čerpanie dovolenky
je stanovišťa zberných nádob.
zákona o Bratislave v zmysle
pravy – slúžiaceho pre obya
dočistenie
Čo mám urobiť:
Čo mám urobiť:
zamestnávateľ povinný oznámiť
financovania. Naše mesto je
vateľstvo,“ tvrdí zase starosKartónové krabice
Čo
mám
urobiť:
zamestnancovi
aspoň
14
dní
Vyhľadať
a
odviezť
odpad na najbližší zberný dvor.
motorom slovenskej ekonota Vojky Donald Álló. Ten
a PET fľaše pred vhodením zošliapnuť.
Objednať si veľkokapacitný kontajner (VKK)
vopred.
Obdobie
môže
byť
výniKartónové
krabice
považuje Dunajbus za prínos
miky. Vláda to musí pochocez formulár „Objednávka služieb“ na www.olo.sk.
Kontaktovať správcu nehnuteľnosti,
a PET fľaše
močne skrátené so súhlasom
za- pred vhodením zošliapnuť.
pre región.
piť. A čo sa týka mestských
ktorý po dohode s obyvateľmi
Objednať si službu OLO taxi – mobilný zberný
Za časť dovolenky,
Kontaktovať správcu nehnuteľnosti, ktorý
objedná požadovanúmestnanca.
službu.
Momentálne sa čaká na štúdiu
policajtov, k obslúženiu
dvor cez formulár „Objednávka služieb“
po dohode s obyvateľmi objedná
ktorá
presahuje
štyri
týždne
na www.olo.sk alebo zákaznícke centrum.
uskutočniteľnosti, ktorá má
súčasného stavu nám chýba
požadovanú službu.
základnej výmery dovolenky,
byť odovzdaná do konca
250 policajtov. A to nehoktorú zamestnanec nemohol
februára. Predpokladané zavoriac o tom, že chceme zavyčerpať ani do konca nasledujúčatie výstavby je v roku 2021
vádzať parkovaciu politiku,
Zákaznícke centrum OLO I Ivanská cesta 22,
ceho kalendárneho roka, patrí zaa celkové náklady stavby sa
ktorá bude potrebovať ďalšie
821 04 Bratislava I e-mail: zakazka@olo.sk
*Podľa Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. 4/2016.
mestnancovi náhrada
mzdy v
tel: 02/50 110 111 I Po – Pia: 7:00 – 16:00
očakávajú na úrovni zhruba
personálne posily. 
(bn)
sume jeho priemerného zárobku.
60 miliónov eur.
(dp)

Foto: archív BN
Za nevyčerpané štyri týždne zákWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať

problém

Starostovia
oceňujú
Dunajbus

Odpad nepatrí
ku kontajnerom! problém

problém

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

problém

zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení)
• biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti a kuchyne
• kovové obaly a konzervy • obaly od vajíčok • rolky od
toaletného papiera • použité papierové vreckovky a utierky

neznečistený papier • plast • sklo • biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a údržby zelene • kamene • zemina • uhynuté
zvieratá • objemný odpad • stavebný odpad • horúci popol
• horľavý a výbušný odpad • nebezpečný odpad

Ďakujeme Vám, že triedite odpad. Zmesový komunálny odpad je odvážaný do spaľovne odpadu.
Objemný odpad je zakázané ukladať k zberným nádobám
(porušenie Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta).

Preplnené zberné nádoby

Neporiadok okolo
kontajnerov

Kam s objemným odpadom?
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Kedy bude jedna z najkrajších budov zrekonštruovaná?!
BRATISLAVA
Historickú budovu na bratislavskom Hlavnom námestí, ktorú koncom novembra
2018 počas vianočných trhov vážne poškodil požiar,
by mali obnoviť.
Majiteľ objektu, poisťovňa
Kooperativa už pripravuje
projekt rekonštrukcie fasády
i interiéru, ktorý bude následne predložený na schválenie
kompetentným
orgánom.
Presný termín spustenia prác
zatiaľ známy nie je.
„Aktuálne je v procese produkcia prekrytia poškodenej
časti budovy a jej oplotenie.
S obnovou, respektíve s čis-

tením fasády tejto historickej budovy môžeme začať
neskôr, ako sme plánovali,
z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok,
keďže počas mrazov by mohlo dôjsť k jej ešte väčšiemu

poškodeniu,“ spresnila hovorkyňa Kooperativy Silvia
Nosková Illášová.
Proces obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky rieši poisťovňa v súčinnosti
s bratislavským magistrátom

a Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave. Kooperativa tvrdí, že postupuje
systematicky v súlade s možnosťami obnovy národnej
kultúrnej pamiatky a obnovy
chránených prvkov. „V prípade nevyhnutnosti reštaurovania zničených chránených
prvkov budú prvky odborne
reštaurované a ošetrené,“ podotkla hovorkyňa. Celkové
očakávané náklady na obnovu budovy nespresnila.
Na Hlavnom námestí vypukol 28. novembra 2018
popoludní na vianočných
trhoch v jednom zo stánkov
požiar a rozšíril sa na priľa-

OBI Bajkalská

Top cena

99,99
1157551

Nábytok s umývadlom
„Gracja“ 60cm
Farba biela

Ceny platné do 30. 4. 2019 len v predajni OBI Bajkalská ulica, Bratislava.
Ceny bez dekorácie a doplnkov.
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SAVinci je novodobá
značka pre informácie

Chcú zastaviť
výruby

NOVÉ ZNAČKY
PRE VAŠE KÚPEĽNE

111,99

hlú budovu. Požiar vznikol
po výbuchu propán-butánových fliaš. Zranila sa pri ňom
jedna osoba. Škodu v tom
čase predbežne odhadli na
viac ako 200.000 eur. Tento stánok však nebol podľa
magistrátu súčasťou vianočných trhov hlavného mesta. Majitelia stánku nemali
podľa samosprávy podpísanú
nájomnú zmluvu s mestom
a ani nepožiadali o zaujatie
verejného priestranstva. Polícia začala krátko po udalosti
trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.
(tasr)

Foto: lb

3/2019

Top cena

244,99
1330687

Set s vaničkou „Ametyst“
Rozmery 90x90cm

www.obi.sk

BRATISLAVA
Vedenie magistrátu hlavného mesta, starostovia a Bratislavský samosprávny kraj
žiadajú štát o systémové kroky k ochrane lesov v našom
meste a jeho okolí. Poukazujú pritom na bratislavskú
Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla, kde
boli začiatkom zimy vyrúbané 120-ročné duby a buky.
Na ministerstvo pôdohospodárstva i ministerstvo životného prostredia preto poslali
sériu požiadaviek, aby boli
lesy v Bratislave a jej okolí
viac chránené. Tieto lesy si
podľa primátora Matúša Valla
zaslúžia šetrné hospodárenie
a zaobchádzanie, ktoré rešpektuje ich nezastupiteľnú
rekreačnú funkciu. „Tieto pozitívne atribúty „pľúc“ hlavného mesta majú slúžiť na
osoh širokej verejnosti,“ upozornil. Mrzí ho, ak štát a jeho
podniky, ktoré by mali hájiť
verejný záujem, hrubo porušujú verejné dohody a ničia
prírodné bohatstvo.
Všetci požadujú, aby obmedzili, prípadne úplne vylúčili
ťažbu v Malých Karpatoch,
Dunajských luhoch a Devínskej Kobyle.
Ministerstvo
pôdohospodárstva tvrdí, že je otvorené
rokovaniam o tejto téme. (dp)

Informácie sú už tisícročia najžiadanejšou komoditou na svetovom trhu. V súčasnosti hľadáme a získavame informácie predovšetkým
z online sveta a prácne overujeme ich pôvod
a relevantnosť. A medzitým sa v priestoroch
Slovenskej akadémie vied, ktorá sídli vo Westend biznis zóne, dejú zázraky, ktoré často
obsadia titulné strany prestížneho National
Geographic, a u nás sa o nich dozvieme, len
ak ich aktívne vyhľadávame. Intelektuálny
potenciál na Slovensku je nesporný a cieľom
projektu SAVinci je tento potenciál využiť
nielen na bádanie, ale aj na odovzdávanie
nových informácií širokej verejnosti. Najčerstvejšie a často ešte nepublikované informácie
z rôznych oblastí budú prezentovať vedecké
kapacity naprieč všetkými vednými odbormi.
Osobný kontakt v podnetnom dialógu je to,
čo ľuďom do Bratislavy opäť priniesol cyklus prednášok pre zVEDAvých vo Westende,
ktorý svojou polohou definuje miesto pre vytváranie aktívnej vedecko-laickej komunity
s cieľom zdieľať najnovšie vedecké poznatky
s verejnosťou na pravidelnej báze, a zároveň
popularizovať kvalitnú slovenskú vedu a jej
nositeľov.
Prvú prednášku, ktorá mala odštartovať celý
úspešný ročník, zverili usporiadatelia doslovne
do rúk mladého vedca z oblasti teoretickej fyziky Mgr. Daniela Nagaja, PhD. Daniel nie je
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

iba vedecký pracovník, ale aj fotograf, dizajnér
a dokonca dirigent, takže pod jeho taktovkou sa
účastníci ponárali čoraz hlbšie do tajov fyziky
a kvantových počítačov. Prednáška bola nielen
veľmi dynamická, ale skutočne vynikajúco spracovaná. Potvrdili sa tak jeho vlastné slová, že
veľmi rád rozpráva druhým o tom, čo ho vo fyzike, matematike a informatike baví. Napriek zlo-

7

žitosti procesov vysvetlil problematiku názorne a primerane laickej verejnosti, takže v živej
diskusii už ľudia s vedcom rozoberali konkrétne
možnosti budúcich výpočtov a kládli „kvantá“
zvedavých otázok. Ako však skonštatoval doktor Nagaj, základnou otázkou však stále zostáva, čo nám príroda naozaj dovolí vypočítať a do
akých sfér nám vďaka kvantovým počítačom
dovolí nahliadnuť. „Mám fyziku naozaj rád, rád
ju skúmam a rád o nej prednášam, aj preto som
sa bez zaváhania zapojil do projektu SAVinci,“
povedal zanietený vedec, ktorý si svojím bezprostredným prístupom a mávaním rukami pri
vysvetľovaní zložitých vzťahov vo fyzike získal
kompletne celé publikum v lobby budovy najnovšej generácie Westend Gate. Tá svojou polohou
definuje miesto pre vytváranie aktívnej vedecko-laickej komunity s cieľom zdieľať najnovšie
vedecké poznatky s verejnosťou na pravidelnej
báze, a zároveň popularizovať kvalitnú slovenskú vedu a jej nositeľov.
„Sme radi, že sme mohli participovať na tomto
jedinečnom projekte najväčšej slovenskej vedeckej inštitúcie, a ako dobrý sused podporiť
popularizáciu vedy v Bratislave,“ zhodnotila
úspešné uvedenie SAVinci do života Westend
biznis zóny hovorkyňa JTRE Daniela Stričková. Organizátori veria, že aj vďaka týmto
prednáškam sa k verejnosti dostanú informácie
o chodiacich stromoch či svetielkujúcich šváboch priamo od ich slovenských objaviteľov.

Nevyhadzujte
knihy

BA_38x65.indd 2

19.3.2018

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

ČÍTAJTE NÁS
AJ NA WEBE
Denne aktuálne informácie, spravodajstvo
a témy zamerané na život v Bratislave.

www.banoviny.sk
Nájdete nás aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny.
Píšte, pýtajte sa, komentujte.
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Chodník dočasne

uzavretý

VÚB

212 202

N72

X72
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MHD
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uzavretý
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X72
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Chodník dočasne
BUS

Chodník pri VÚB

dočasne uzavreté
pre IAD & MHD

MHD

BUS

V zóne, v ktorej roky
chýbala zeleň, pribudne
aj alej so 150 stromami.

V zóne, v ktorej roky absentovala zeleň, pribudne
okrem iného zelená alej so
150 stromami. Tá povedie
stredom ulice. Keďže ide
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

BUS

210 88

Ul. 29. Augusta

“V spolupráci s mestom
a všetkými dotknutými
stranami pristupujeme k
uzávere úseku ulice Mlynské nivy medzi ulicami
Karadžičova a Svätoplukova. V tejto časti, v rámci prvej etapy, bude ulica
Mlynské nivy kompletne
uzavretá pre automobilovú dopravu a MHD, trasy
pre peších ostanú zachované. Alternatívne trasovanie MHD povedie cez
Páričkovu ulicu, ktorá
bude spojazdnená pre oba
smery, náhradné parkovanie bude zabezpečené na
naše náklady. Konkrétne
obchádzkové trasy, ako aj
mapu pre pohyb peších v
celej zóne, verejnosť nájde
aj na webe novenivy.sk,
kde dlhodobo komunikujeme všetky nové informácie,” prezradila Martina
Jamrichová, Country PR
& Marketing Manager HB
Reavis Slovakia.

50

Twin City

Stanica
Bottova

70

BUS

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

Svätoplukova
210

BUS

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

N72

BUS

MHD

BUS

Žiadne
poplatky

212 202

Páričkova

Karadžičova

BUS

V AUKCII

BUS

BUS

PREDÁTE

najväčší na svete. Pod režisérskou taktovkou trojice Marek Bečka, Zuzana
Bruknerová a Radek Beran vzniká celkom nové
dielo, ktoré poučí
a zabaví detského
diváka, ale rovnaké
potešenie
prinesie aj dospelému
návštevníkovi. Láskavosť,
dobrodružstvo,
ale aj staré známe
ľudské
poklesky ožijú na pódiu
vďaka nádherným
bábkam od Markéty Plachej. Nebude
chýbať ani talentovaný herecký tím,

MHD

BUS

NAJLEPŠIE

dvoch verzií tohto známeho príbehu – Popolvár
hnusná tvár a Popolvár

50 205
X72 N61

Ondrejský
cintorín

BUS

OBRAZY

BRATISLAVA
Dobšinského kultový príbeh o ufúľanom lenivcovi
a jeho veľkolepom
prerode na hrdinu,
krásna a ikonická
rozprávka Popolvár, dostáva vďaka
Bratislavskému
bábkovému divadlu novú umeleckú
tvár.
Slovenskej klasiky
sa tentoraz ujali
tvorcovia z legendárneho
českého
8:18
divadla
Buchty
a loutky. Ich nekonvenčný pohľad
je bohato korenený
humorom a netradičným spojením

Ilustratívna mapa pre pohyb chodcov platná od polovice februára 2019

BUS

Popolvár
má novú
tvár:bezplatné
Pre malých
Zavolajte na 0902/605
900 a získajte
informácie! aj veľkých

Ulica Mlynské nivy je
jednou z hlavných tranzitných tepien Bratislavy. Nesiahlo sa do nej
takmer 40 rokov. To sa,
našťastie, stáva minulosťou. Investor HB Reavis
sa od mája minulého roka
pustil do jej komplexnej
rekonštrukcie, aby slúžila aj ďalším generáciám.
Pre efektívnejší postup
prác a aby sme sa všetci
vyhli neustálym zmenám
v organizácii dopravy,
pristupuje mesto v spolupráci s investorom od 15.
februára k uzávere tejto
ulice v časti Nivy.

BUS

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

BUS

obvodový plášť a vymieňa sa reštaurácia či kaviareň.
murivo, ktoré bolo použité na Vjazdy a výjazdy z kompleobklade fasády. Stabilizova- xu by mali byť z Čulenovej
la sa tiež statika a vystužili a Továrenskej ulice. Develosa stĺpy.
„Po dokončení
tých- per pripúšťa,
že doprava
bude DÔVOD NA ÚSMEV!
VĎAKA
MINIIMPLANTÁTOM
BUDETE
MAŤ OPÄŤ
to sanačných prác sa začnú v lokalite komplikovanejšia,
scenára objednajte
však
práceNavštívte
v interiéri,“ Dr.
poznameMartinkatastrofický
zubnú kliniku
podľa neho nehrozí. „Klamal
nal Nevolník.
sa na
BEZPLATNÉ
by som, kebyVYŠETRENIE!
som povedal, že
Pôvodne
industriálna
budova VSTUPNÉ
by sa tak mala zmeniť na nové s narastajúcou zástavbou sa
kreatívno-vývojové centrum doprava nezhorší. Treba si ale
hlavného mesta. Vzniknú uvedomiť, že lokalita nie je
v nejINFORMUJTE
multifunkčné
priestory zaťažená primárne dopravou,
SA TU:
pre Antolská
kreatívcov,
startupistov,
4, Bratislava
85107 ktorá je generovaná zámermi
+421 902
605 900 |čiinfo@doktormartin.sk
umelcov,
architektov
pro- v tejto lokalite, ale tým, že je
www.doktormartin.sk
gramátorov, čo bude domi- to tranzitná lokalita,“ skonštanantným využitím budovy. toval Nevolník. 
(tasr)
Tá však bude prístupná aj 
Foto: lb

UZÁVERA ULICE MLYNSKÉ NIVY:
KADIAĽ SA BUDE DAŤ CHODIŤ?

BUS

Jurkovičova tepláreň sa dočká rekonštrukcie, no doprava
bude komplikovanejšia
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BUS

niam Zákonníka práce o dovolenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
8
zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, 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 zamestnávateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
v ktorom
predstavia
inak.
Čerpaniesadovolenky
je
Michal
Adam,
Miroslava
zamestnávateľ povinný
oznámiť
Dudková, Róbert
zamestnancovi
aspoňLaurinec
14 dní
a
ďalší.
Popolvár
večnou
vopred. Obdobie môžejebyť
výnizáhadou
– alebo
žeby nie?
močne
skrátené
so súhlasom
zaMožno si Za
lenčasť
poriadne
nemestnanca.
dovolenky,
veril presahuje
a nikto neveril
jemu.
ktorá
štyri týždne
Dobrodružná
bábková
inszákladnej výmery dovolenky,
cenácia
o
pohľade
na
seba,
ktorú zamestnanec nemohol
aj na iných,
o sebavedomí
vyčerpať
ani do konca
nasledujúa
pýche
v
podaní
Braticeho kalendárneho roka, patrí
zaslavského
bábkového
mestnancovi náhrada mzdy div
vadlajeho
rozpráva
nesmrteľný
sume
priemerného
zárobku.
príbeh
o nás štyri
všetkých.
Za
nevyčerpané
týždne zákPremiéra
sa uskutoční
ladnej
výmery dovolenky
nemôže
15. zamestnancovi
februára v dočasných
byť
vyplatená
priestoroch
náhrada
mzdy, sbábkového
výnimkou, akdisi
vadla
(zadnýnemohol
vchod vyčerpať
budovy
túto
dovolenku
a bude pokračovať
zIstropolis
dôvodu skončenia
pracovného
reprízamiJUDr.
celýDionýz
nasledujúci
pomeru.
Stehlík
týždeň.  JUDr. Pavel Jurek
(dm)
Foto: archív Bábkové
divadlo
0917/822
723

BUS

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. Obnovený bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika.
(kk)

BUS

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.naTie
boli následne
verejnosti,
prízemí
má byť

BUS

celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvorenie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových doplnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom dosiahnuť
najlepší technický
vyše 11čomiliónov
eur sanujea

BUS

slúžiť pracovníkom dispečingu z oddelenia správy komunikácií na lepšie a operatívnejšie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efektívnejšie zabezpečovanie kon3/2019
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych
udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpoznateľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými farBRATISLAVA
bami.
Rekonštrukcia
bývalej JurBratislavský magistrát
dve
kovičovej
teplárne,kúpil
ktorá
vozidlá,
obe
sú
v
bielej
farbe
as
je národnou kultúrnou palogom
mesta
Bratislavy,
za
primiatkou by mala byť dobližne 20-tisíc
eur. Vozidlá
sú
končená
a otvorená
v lete
vybavené
sú
majákom
a
výstražbudúceho roka.
nýmtoosvetlením
na historiczadnom
„Je
rekonštrukcia
okne
s
nápisom
Správa
komunikej budovy, takže každý deň
kácií,
kde jenejaká
uvedený
aj telefosa
nájde
vec,
ktorá
nický a e-mailový kontakt na
prekvapí. Ale žiadny zásadný
dispečing mesta na oddelení
problém sa nevyskytol a resprávy komunikácií.
konštrukcia ide podľa plánu,“
Na uvedené kontakty bude tiež
uviedol Juraj Nevolník, výmožné nahlasovať prípadné pokonný riaditeľ developerskej
ruchy na mestských cestách, či
spoločnosti Penta Real Estate
upozorniť na prekážky na mestSlovensko.
ských komunikáciách alebo na
Momentálne sa v rámci komzníženú zjazdnosť bratislavplexnej obnovy budovy za
ských ciest.
(kk)

Košická

Továrenská

NA CESTOVANIE PO NOVOM SI ĽUDIA ZA CHVÍĽU ZVYKNÚ
“Dopravná situácia v Bratislave je natoľko vážna, že uzávera ulice Mlynské nivy
nebude mať na ňu prakticky negatívny dopad. Aj tak všetci už teraz pociťujeme nedostatočné kapacity priepustnosti križovatiek, ktoré bežia na druhý až tretí cyklus, a
tento stav sa sám od seba nezlepší. V súvislosti s uzáverou Prístavnej ulice bude predpokladané najväčšie zaťaženie ulíc Košická - Landererova, odhadom vyše 50 percent,
na ulici Dunajská bude ale napríklad o vyše 22 percent nižšia. Každopádne, najvyšší
čas robiť strategické rozhodnutia dávno vypršal, každý ďalší deň neriešenia problémov
tak situáciu v meste iba zbytočne navyše komplikuje. Aj preto je jednoduchšie riešenie ulicu uzavrieť na kratší čas, než ju rekonštruovať počas prevádzky a komplikovať
priechodnosť neustálymi zmenami v doprave v dlhšom časovom rozpätí. Aktuálna
situácia je už teraz zlá, chvíľu bude o čosi horšia, ale nie je to nič, čo by sme nezvládli. Doprava funguje totiž podľa zákonov hydrodynamiky - je ako voda, cestu si vždy
nájde,” doplnil doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Katedra dopravných stavieb STU BA.
o špeciﬁcké miesto, vysadené budú stromy, ktoré
zvládajú vysokú salinitu
pôdy, typickú pre mestské
územia. Podobné majú napríklad v susednej Viedni
na Mariahilfer Strasse. Pre
ilustráciu, podobnú zeleň
nájdete v okolí nedávno

dokončeného
projektu
Twin City Tower, kde je
zelená pasáž medzi budovami už vysadená.
Nová vozovka pre MHD
a osobnú dopravu, nové
chodníky a cyklotrasy.

Výstavba nového bulváru
Mlynské nivy musí zohľadňovať mnohé osobitosti.
Okrem technických noriem
či legislatívy treba brať
zreteľ napríklad aj na existujúcu zástavbu a z nej plynúce priestorové limity či
dopravné nároky a schvá-

MHD

lené dopravné riešenia
v okolí, blízkosť svetelne riadených križovatiek, či podzemnú
infraštruktúru. Finálne
riešenie je tak vždy
o kompromise medzi
všetkými zúčastnenými stranami - ako napr.
mesto, polícia, dopravný podnik, správcovia sietí, cykloaktivisti,
chodci…
Projektanti tak musia
hľadať kompromisné
riešenia, rovnako ako
brať ohľad na samotný
charakter tejto ulice jednak ako tranzitnej,
ale tiež budúcej cieľovej infraštruktúry. Aj
z týchto dôvodov je v
projekte rekonštrukcie
plánované vytvorenie
ďalšieho pruhu a stredového ostrovčeka pre
chodcov, či výstavba
podzemného kruhového objazdu pre autá
smerujúce do okolitých projektov, pruhy
vyhradené iba pre
MHD a nové cyklopruhy, ktoré doteraz
neexistovali.
Mesto získa kompletne vynovený
bulvár. Bezodplatne.

Investor rekonštruuje
ulicu aj s okolitými
komunikáciami
na
vlastné náklady. Tie
sú predbežne vyčíslené na 40 miliónov eur.
Po ukončení prác odovzdá HB Reavis mestu
bezodplatne kompletne vynovenú ulicu
Mlynské nivy aj priľahlé komunikácie s
revitalizovaným okolím, doplnenú o novú
autobusovú stanicu,
ktorú si Bratislavčania
jednoznačne zaslúžia.
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Mnohé cesty a osvetlenia
nemajú svojho pána

Kartuj! Cestuj v MHD len s platobnou kartou
Využite možnosť kúpy predplatného cestovného lístka do bratislavskej MHD na vašu
bezkontaktnú platobnú kartu! Dopravný podnik Bratislava v spolupráci so spoločnosťou
Mastercard sa takto rozhodli prispieť k ešte väčšiemu komfortu využívania služieb
MHD.
Táto inovácia má za cieľ zjednodušiť kúpu
predplateného cestovného lístka. V praxi
to znamená, že si môžete predplatný lístok
zakúpiť pohodlne, cez e-shop DPB a ušetriť
tak čas. Zakúpené cestovné sa priradí k vašej
platobnej karte, ktorá sa stane nosičom predplatného cestovného lístka. Nemusíte teda
nosiť žiadnu ďalšiu plastovú kartu, postačí
vám platobná karta. Kontrola vo vozidlách
MHD prebehne jednoduchým spôsobom
a to priložením karty k revízorskej čítačke.
Šikovné, no nie?
„Nový nosič cestovného lístka prináša
cestujúcim väčšiu voľnosť. Pri kontrole
nebudú potrebovať iný doklad, vystačia
si len so svojou platobnou kartou,“ uviedol
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
DPB, a.s. Milan Urban.
Predplatný cestovný lístok kúpite platobnou
kartou pohodlne z domu, po registrácii cez
internet na ecard.dpb.sk. Ak máte problémy
s internetom, pracovníci na všetkých predajných miestach DPB sú pripravení pri vašej

registrácii ochotne pomôcť. V systéme budú
predávané všetky typy predplatných cestovných lístkov, a to obyčajné aj zľavnené
7, 30, 90 a 365 - dňové, platné pre mestské
zóny 100 a 101.
„Mastercard už dlhšie spolupracuje
s hlavným mestom Bratislava na inovatívnych a bezpečných platobných riešeniach, ktoré pomáhajú zabezpečiť komfort
jeho obyvateľom, v tomto prípade cestujúcim v MHD. Slovensko patrí v platbách
medzi najinovatívnejšie krajiny, budeme
preto radi, keď svoje karty bude aj v MHD
používať čo najviac cestujúcich,“ povedal
Martin Dolejš, manažér rozvoja obchodu pre
Slovensko a Českú republiku.

Zimné obdobie je pre vši ideálne
BRATISLAVA
Aj vy ste dostali zo školy či škôlky
oznam, že sa tam objavili vši? Nepodceňujte to, v prvom rade dieťaťu poriadne prezrite hlavu a robte
to každý deň.
Obdobie čapíc a ochladenie so sebou
už tradične prináša v detských kolektívoch nevítaných hostí. Vši. „Voš
detská žije predovšetkým vo vlasoch
detí, najčastejšie 2 až 12-ročných.
Dôvodom pomerne ľahkého prenosu

Kovový hrebeň patrí medzi
najúčinejší prostriedok na vši.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Obnova Blumentálskej zatiaľ pozastavená

Ďalšou novinkou, ktorú zavedieme v druhom
polroku tohto roka bude možnosť kúpy jednorazového cestovného lístka bežnou platobnou kartou, a to priamo vo vozidlách MHD.
Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Kartuj.sk.

u detí tejto vekovej skupiny je to, že
deti sa často pri hrách dotýkajú hlavami. V zimnom období je výskyt vší
vyšší. Pravdepodobne je to spôsobené
tým, že predovšetkým v zime sa nosia pokrývky hlavy, ktoré si deti pri
hrách aj vymieňajú, a tým sa vši môžu
prenášať. V letnom období sa čapice
nenosia a viac sa aj strihajú vlasy,“
uviedla docentka Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva.
Nepríjemné je, že prežívajú aj vo

vode, na oblečení či bielizni, dokážu
dokonca preliezť z odevu na odev
a istý čas sa udržia dokonca aj na plyšových hračkách. Živia sa satím krvi,
samičky nakladú ku koreňom vlasov
denne 3-4 vajíčka, takzvané hnidy.
Dospelé samičky žijú priemerne 3
týždne a za život nakladú asi 100 až
140 vajíčok. Vši sa nevyhýbajú ani
dospelým.
Ako ich spoznať
Poznávacím znamením nemusí byť
len neustále škrabanie sa vo vlasoch.
Dieťa môže byť aj nepokojné, nepozorné či ospalé, na pokožke hlavy
sa môžu objaviť bolestivé a rozškrabané miesta. Na trhu je v súčasnosti
dostupných množstvo prípravkov na
odvšivavenie, v ponuke sú tiež hrebene určené na vyčesávanie hníd z vlasov, dokonca aj elektrické, ktoré vši
zabíjajú.
Pri používaní chemických prípravkov
na odvšivovanie je nutná opakovaná
aplikácia, a to o 8 až 10 dní po prvej
aplikácii, teda po vyliahnutí všetkých
vajíčok, ale ešte pred tým, ako dospejú a začnú klásť ďalšie vajíčka(lv)

Foto: Shutterstock

Ako sa nenakaziť?

 Prísne dodržiavať zásady osobnej
hygieny
 Vyhýbať sa kontaktu so zavšivavenou osobou
 Nepožičiavať si cudzie oblečenie,
čiapky, hrebene, sponky a pod.
 Používať preventívne prípravky,
najmä pri nákaze v okolí
 Pri výskyte pedikulózy v školskom
kolektíve použiť dezinsekčný šampón
 Pri nákaze v rodine nepoužívať
spoločné uteráky, hrebene, bielizeň

STARÉ MESTO
Prestalo sa robiť! Obnova
Blumentálskej ulice v bratislavskom Starom Meste
je dočasne pozastavená.
Dôvodom sú výhrady dotknutých strán na verejnom
stretnutí so starostkou.
„Ako bude projekt pokračovať, či sa mestská časť rozhodne definitívne ho stopnúť
v doterajšej podobe a pokúsi
sa nájsť nové riešenie, ktoré
bude prijateľné pre všetky zúčastnené strany, teda
pre šoférov, cyklistov, mamičky a oteckov s kočík-

Čo určite nerobiť

 Nefarbiť vlasy dieťaťu
 Nežehliť, nekulmovať
 Nepoužívať prostriedok proti všiam
určený pre zvieratá
 Vlasy nelakovať, naparfumovať- vši
to neodláka

Čo pomáha:

 Vlasové šampóny, ktoré sa aplikujú
na mokré vlasy
 Špeciálne spreje proti všiam obsahujúce minerálne oleje v kombinácii
s olejmi silikónovými, ktoré vši
a hnidy udusí a následne vysuší
 Špeciálne prírodné roztoky
a vlasové vody, ktoré neobsahujú
insekticídy, vši sa nemôžu na zloženie prípravku stať rezistentnými
 Špeciálne hrebene na vyčesávanie, existuje dokonca aj elektrický
hrebeň s miernym elektrickým
napätím, ktoré nie je cítiť, vši zabíja
a znižuje ich výskyt
 Preventívne spreje proti všiam,
ktoré chránia

mi, rozhodnú poslanci na
najbližšom zastupiteľstve
19. februára,“ uvádza mestská časť na svojom profile
na sociálnej sieti.
Najväčším problémom projektu podľa starostky Zuzany Aufrichtovej je, že pred
jeho prípravou a realizáciou
nebola verejná diskusia s dotknutými stranami. „Išlo len
o osobné rozhodnutie bývalého vedenia. Od zadania projektu až po realizáciu, výber
materiálov,“ skonštatovala.
Dodala, že s projektom, ako
je postavený, nesúhlasí, no je

však presvedčená, že v tejto
fáze, v akej sa už nachádza,
by bolo pre obyvateľov lepšie
dokončiť ho.
Podľa medializovaných informácií má byť kameňom
úrazu aj úbytok parkovacích miest približne o tretinu. A to v dôsledku zmeny
parkovania z kolmého na
pozdĺžne, ako aj zjednosmernenia ulice. Výmenou za
to má byť úprava chodníkov,
nová segregovaná cyklotrasa
a odstránenie asfaltu okolo
stromov.
(dp)

Foto: lb

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa upozorňuje
mesto, že už roky firmy –
developeri neodovzdávajú do správy mesta cesty
a osvetlenie v okolí ich projektov. A keď je problém,
obyvatelia za to vinia starostov a poslancov.
Hlavné mesto má striktne nastavené požiadavky pri preberaní ciest a osvetlenia do
svojho vlastníctva. Prevod sa
tak často naťahuje alebo sa
nedorieši vôbec. Nové cesty a osvetlenie tak zostávajú
dlhý čas akoby „vo vzduchoprázdne“. Nikto sa o ne
riadne nestará – developer to
robí nedôsledne a mesto ani

mestská časť nemá na vlastníctvo právny nárok.
V Záhorskej Bystrici momentálne visia „vo vzduchoprázdne“ tri nové lokality – Pod
Vŕškami, Vlkovka a tzv.
Malá Vlkovka, v ktorých sa
nachádzajú desiatky domov.
„Verím, že nové vedenie magistrátu si uvedomí vážnosť
situácie a problém dorieši.
Budem sa tejto téme aktívne venovať aj ako poslanec
mestského
zastupiteľstva.
Mne, ako aj ostatným starostom ide hlavne o ľudí,
ktorí v nových lokalitách bývajú. Nové cesty a osvetlenie
musia mať jednoznačného
vlastníka a teda aj správcu,“
povedal Krúpa. 
(lb)

Príspevok rovno na účet
STARÉ MESTO
Bratislavské Staré Mesto
vypláca po novom jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa už aj priamo na
účet. Doteraz si poň museli
mamičky chodiť osobne, od
januára im však mestská
časť pošle príspevok vo výške 100 eur na ich účet. Samospráva o tom informuje
na svojej webovej stránke.
„Na oddelenie sociálnych vecí
miestneho úradu je potrebné

Kluby ZDRAVIA

najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa doručiť vyplnené
tlačivo ‚Žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku pri narodení dieťaťa‘,“ uvádza mestská časť. Mamička to však
musí stihnúť do dovŕšenia jedného roku veku dieťaťa.
Potrebné tlačivo je k dispozícii na stránke www.
staremesto.sk alebo na pracovisku prvého kontaktu na
staromestskom
miestnom
úrade.
(tasr)

v STAROM MESTE
aj v roku 2019

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽIVOT A ZDRAVIE V SPOLUPRÁCI S KANCELÁRIOU ZDRAVÉ MESTO BRATISLAVA
VÁS POZÝVA NA JARNÝ CYKLUS PREDNÁŠOK KLUBU ZDRAVIA
ZDRAVÝ POHYB NA KAŽDÝ DEŇ

30. 1. – NORDIG WALKING
Anka Sasková

20. 2.

VNÍMANIE, POCITY A KOMUNIKÁCIA

20. 3.

PRESTAŇ SA ĽUTOVAŤ A NENECHAJ SA
OVLÁDAŤ, PRÍJMI ZMENU!

Mgr. Bohumil Kern

Mgr. Karol Badinský

10. 4.
17. 4.
15. 5.

STE ZÁVISLÍ NA JEDLE ALEBO NA NIEČOM INOM?
MUDr. Janka Nosková, MPH

ŽIVOTNÝ ŠTÝL POMÁHA LIEČIŤ I ZABRÁNIŤ CUKROVKE
Prof. John Scharffenberg, MG, MPH

VYROVNAJ SA SO SVOJOU MINULOSŤOU
MUDr. Milan Moskala

BYŤ EMOČNE STABILNEJŠÍM ČLOVEKOM
19. 6. AKO
Mgr. Katarína Kernová

KDE: Justiho sieň – Primaciálny palác, Bratislava | Vždy v stredu o 18.00 hod. | Vstup voľný!
Kontakt: Mgr. T. Karenová, tel.: 0907 759 250 | Aktuálny program: www.klubyzdravia.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

BRATISLAVA 1 | BRATISLAVA 4
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Exkluzívne s Marcelom v kuchyni celý rok 2019

Najviac vás zaujalo na našom Váš názor nás zaujíma
webe banoviny.sk
„Hniezdo“ bezdomovca odstránili
Pod nadjazdom, ktorý vedie ponad Ružinovskú ulicu (Bajkalská), si vytvoril
miesto pre nocľah jeden
z ľudí bez domova. Veci,
ktoré tam postupne nazhromaždil, však mestská časť
vypratala. Jej postup však vyvolal rôznorodé reakcie.
Na viaceré výčitky reagoval i Chren. „V Ružinove máme najväčšiu
nocľaháreň pre ľudí bez domova, De Paul. Práve včera boli zástupcovia združenia u mňa na rokovaní, dohodli sme sa na pokračujúcej spolupráci a aj plánoch na ďalšiu podporu z našej strany... Táto
skupina ľudí, ako píšu aj susedia, robí v Ružinove dlhodobo neporiadok a problémy... Dlhodobo robia problémy obyvateľom na viacerých miestach,“ reagoval starosta.

Restovaný losos
s marinovanou
zeleninou

A tu sú reakcie:

FACEBOOK
2 porcie
300g losos
Olivový olej
2 lyžice masla
3 strúčiky cesnaku
Soľ
Čierne korenie
3ks mrkvy
2ks petržlenu
1 citrón
1ks šalotky
Hrsť mladého špenátu
Čerstvý tymián
Postup: Očistenú koreňovú
zeleninu nakrájame a oblanžírujeme vo vriacej, osolenej
vode. Ostatné druhy zeleniny
očistíme, umyjeme a nakrá-

KANDIDUJETE NA
PREZIDENTA?

jame na menšie kúsky. Na
panvicu nalejeme olivový
olej, zohrejeme a pridáme
pripravenú zeleninu. Ochutíme soľou, čiernym korením
a tymiánom. Za občasného
miešania opekáme do zlatohneda. Pred koncom pridáme listy špenátu, maslo a citrónovú šťavu a stiahneme
z ohňa.
Lososa očistíme od šupín,
ochutíme soľou, čiernym korením a dáme na rozohriatu
panvicu kožou dole restovať.
Opekáme po oboch stranách
zhruba 7 minút pred dokončením pridáme maslo a pokvapkáme citrónovou šťavou.

Redakčný ŠPECIÁL
Prezidentské voľby 2019
vychádza už 6. marca
v náklade 180 000 ks.

viac na
www.banoviny.sk/inzercia
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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www.facebook.sk/banoviny

Vladimir Brezniansky Akí ste moralisti väčšina.. keby ste to mali pri dome, rozprávate inak..
ale jasne vždy je jednoduché moralizovať, pokiaľ sa Vás to netýka.
Michal Oláh Môžete ho priviesť ku nám do RESOTY v Podunajskych Biskupiciach. “Vypratať” niekoho bez jeho prítomnosti je pod ľudskú dôstojnosť.
Pepe Ízy Nemal by nikto robiť takýto bordel či je s domovom alebo bez. Ale súcitím a ľutujem
ich. Neviem si to ani predstaviť..

Bezmocná mamička na Detskej pohotovosti
Zúfalosť a hnev. Presne takéto pocity mala mamička,
ktorá sa rozhodla prehovoriť o svojej skúsenosti z detskej pohotovosti na Kramároch, keď so svojím chorým
synčekom čakala neuveriteľných 7 hodín na vyšetrenie!
,,Toto je vizitka slovenského zdravotníctva. Chrípková
epidémia, črevná chrípka, angína.... Sedím so štvorročným synom, ktorý má 39.8 teplotu a zvracia na pohotovosti na bratislavských Kramároch, pred nami je cca
30 ľudí. Lístky s poradovým číslom rozdali do 100 a šli od začiatku. My máme číslo 11. Jedna
jediná ambulancia je otvorená aj napriek tomu, že vedia, aká je epidémia. Sú tu malé detičky,
nevládne s vysokými horúčkami. A je len jedna ambulancia. Nehovoriac o tom, že sem nejdú
ani trolejbusy, lebo kvôli počasiu sú proste odstavené. Tlieskam tomuto štátu. Ale pohotovostný
poplatok hneď pri príchode si nezabudli vypýtať a za parkovisko sa nedoplatíme,“ napísala...

Viac na www.banoviny.sk

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

Jana Badonsky Tak ja som presne takúto podobnú situáciu zažila v Kanade, s 3 ročným dieťaťom, vysoké horúčky a zvracanie,...dali nám do ruky misku na zvracanie a nechali nás čakať
6 hodín!...všetko je to o peniazoch, to súvisí s počtom doktorov v službe a všetko ostatné.
Bohužiaľ!
Lucia Angela Čo by ste vyriešili rozkopaním dverí? Chyba je v systéme, ja sama som lekár,
síce nie detský, ale niekedy v službe ani nemám kedy ísť na toaletu, najesť sa a rozhorčení ľudia
tam škaredo nadávajú, že čakajú, akoby to bola chyba zdravotného personálu. Posilniť zmeny?
A kým? Keď to takto pôjde ďalej, lekári aj sestry budú dávať výpovede stále viac a už nevyšetrí
nikto nikoho pri týchto podmienkach a tomto prístupe, bohužiaľ, evidentne veľmi slabo informovaných ľudí.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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.



Z REDAKČNEJ POŠTY

Sloboda prejavu
nie je absolútne právo
Zaujal ma Váš rozhovor so Zuzanou Faláthovou vo Vašom
poslednom vydaní Bratislavských novín. Podľa obsahu tohoto rozhovoru som dospel k názoru, že zo strany Zuzany
Faláthovej došlo k trestnému činu hanobenia národa, rasy
a presvedčenia. (Zákon 300/2005 Z.z. §423 ods.1 pis.a,
taktiež §424 -podnecovanie k národnostnej nenávisti.)
Ďalej by som venoval pozornosť k Ústave SR. Sloboda
prejavu nie je absolútne právo, niektoré verejné formy
prejavu sú zakázané - trestné. Trestné sú výroky hanobiace
národnosť.

Ján Šugár

Čo s plotom na Trnavskom
mýte!?
Počas renovácie podchodu
na Trnavskom
mýte bolo potrebné zabezpečiť, aby občania
neprechádzali
medzi električkovou zastávkou a zastávkou autobusov cez rušnú komunikáciu.
Nepochybne správne riešenie. Dnes je už dávno podchod
sprístupnený, je zabezpečený bezbariérový prístup do podchodu aj k zastávkam MHD, ale provizórny plot, ktorý špatí
križovatku na Trnavskom mýte zrejme nemá kto odstrániť.
Nie som sám, kto na tento problém upozorňoval starostu
mestskej časti Bratislava Nové Mesto, no plot, ktorý už teraz
nezmyselne zužuje jeden jazdný pruh komunikácie a neguje
po estetickej stránke vcelku úspešnú prestavbu podchodu,
stále pretrváva. Pomôžte skrášliť Trnavské mýto – snáď sa
príslušný orgán zobudí, ak si príspevok prečíta.

Pavel Sůra, obyvateľ BA Nové Mesto

Komu patrí vrak?
Na Ľubovnianskej ul. je odstavené dodávkové vozidlo od
roku 2017, bez EČV a platnej EK.
Možno Vám sa to podarí zistiť, že z akých je to dôvodov,
keď občan nemá tú možnosť sa to dozvedieť. Je zaujímavé,
že nikomu to nevadí, nikto to nemá záujem riešiť, ani nikomu to vozidlo nechýba !? Informácie od občanov sú pravdepodobne pre niekoho obťažujúce a nezaujímavé.

Rastislav Gemerský
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Sobota – 16.2.2019

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
Streda - 6.2.2019
JAZYKOVÁ KAVIAREŇ
KC Dunaj, 17:00
Hovoríte radi cudzími jazykmi? Príjmite pozvanie do
jazykovej kaviarne.

Štvrtok – 7.2.2019
GALAKONCERT PRE
ŽIVOT

Slovenské národné divadlo
Návštevníci Galakoncertu
pre život z diel talianskych
a francúzskych operných
skladateľov so skvelým sólistickým obsadením prispejú
na činnosť občianskeho
združenia Nedonosené dieťa.

Piatok – 8.2.2019
MONKEY BUSINESS
Ateliér Babylon, 20:00
Monkey Business, česká
hudobná a koncertná skupina
hrajúca pop a funk.
Novou speváčkou je Tereza
Černochová, ktorá v minulosti pôsobila v dievčenskej
skupine Black Milk.

Politicky nekorektný kabaBRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

ret o minulosti, prítomnosti

Posmievačik – výsmech ohrdnutému nápadníkovi

Pondelok – 18.2.2019

Leto s Monikou či Talent
transport.

TÝŽDEŇ PLNÝ SOV
Železná studnička, 18:30

AKO SA HRALI NAŠI
Múzeum mesta Bratislavy
MMB, 14:30

NA
EINSTEINOVEJ
ULICI v obchodnom centre odcudzila 22. januára krátko pred 17.00 hod
doposiaľ neznáma pácha14
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Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

Piatok – 15.2.2019

trestných činov.
SPIRIT FESTIOd začiatku roka fungujú triSLNKO
nové
VAL€ 2019
kamery za približne 17-tisíc
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
Sobota – 9.2.2019
jednotného mestského kamerovéJAPONSKÝ FILMOVÝ
ho systému, ktorý by zjednotil
FESTIVAL 2019
všetky existujúce kamerové sysUtorok
– 12.2.2019
Kino Lumiére
Kamel klub
témy v Bratislave - kamerový
Veľvyslanectvo Japonska
večer v réžii
DIVADLO
SKRAT:
TIENE
systém
Dopravného
podnikuKoncertný
Brav Slovenskej republike poSlnko
Records
Slnko SpiPOCHYBNOSTÍ
tislava, Krajského riaditeľstva
A4 - priestor
súčasnej
kultúzýva na Japonský filmový
rit
Festival.
Vystúpia
napr.
Policajného zboru SR v Bratislafestival, ktorý organizujeme
Pjony, Sisa Fehér,
ry, 20:00ve a Mestského kamerovéhoKatarzia,
systému mestskej polície.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-

Mestská časť Bratislava
- Záhorská Bystrica
vyhlasuje:

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Voľba hlavného kontrolóra mestskej časti sa uskutoční dňa 12.03.2019
na zasadnutí MZ, ktoré začína o 13.00 h, v zasadačke miestneho úradu.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica musí doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 26.02.2019 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica,
Námestie Rodiny č. 1, 843 57 Bratislava
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Pieta

pohrebná služba
Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 30 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 850 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

REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Lenka Bollardtova
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Stovky ľudí denne prejdú
po Panskej ulici a len málokto si všimne na dome číslo
29 malý výklenok, v ktorom je soška malej figúrky
s vyrehotanou tvárou. Bratislavčania ho od nepamäti
volajú Posmievačik. Aj turistickí sprievodcovia radi
k tejto soške privádzajú turistov, aby im porozprávali
príbeh ohrdnutého muža,
ktorý sa stal terčom posmechu v celom meste.
Celý príbeh sa mal odohrať na jeseň 1467, keď
Matej Korvín po pápežovom súhlase otváral
v Prešporku univerzitu s názvom Academia Istropolitana. Do
mesta panovník prišiel
s manželkou Beatrix
rovno z Budína. Sprevádzali ich všetci vysokopostavení cirkevní
a svetskí hodnostári,
kancelár univerzity Ján
Vitéz,
vicekancelár
Juraj Schomberg, vážení profesori, vedecké osobnosti Uhorska.
V našom meste ich vítala prešporská honorácia, obyvatelia, ale aj budúci
študenti našej prvej alma
mater.
Po slávnostných rečiach a vysviacke pozval panovník Matej Korvín vznešených hostí
do svojho paláca k plným
stolom lákavých jedál a vyberaných vín.
Medzi hosťami bol aj mešťan Jakub Greifel s pôvabnou manželkou Evou, ktorá
napriek všetkým ponukám
a zvádzaniu, zostala verná
svojmu mužovi. Oproti nim
sedel Karol Kunz, ktorý
aj býval oproti ich domu.
Starý mládenec sa nudil
a bol sužovaný neúspechom
u žien. No jedného dňa si

k sebe pozval Cigánku, aby
mu veštila. Tá mu predpovedala, že po päťdesiatke sa
ožení. Manželku bude mať
krásnu, ale jeho ženou sa
stane, až keď sa trpezlivo
a dlho bude uchádzať o jej
priazeň.
Po pár pohároch vína si Karol spomenul na veštbu. Keď
videl pred sebou krásnu Evu,
bol presvedčený, že nadišla
jeho chvíľa. Eva si Karola
vôbec nevšímala. Karolovi
to presne pasovalo do veštby,
že si ho nemala všímať a on
sa musí o ňu stále a trpezlivo
uchádzať.
O chvíľu si jeho dvorenie
všimol celý stôl. Iba Jakuba

Greifela to vôbec netrápilo. Naopak, pod stolom
si s manželkou občas
stisli ruky a v duchu sa
smiali zo starého kocúra.
V podnapitej nálade nápadník postrehol, že sa
mu tí dvaja smejú a jeho
vytúžená mu nedáva žiadnu nádej. Chytil ho
žiaľ, ktorý sa rozhodol
ešte viac zapiť. Jakub
ho taktne upozornil, že
priveľa už vypil a jeho
manželku už naozaj otravuje.
Kunz chcel protestovať, že
môže aj odísť a prudko vstal
od stola. Sotva urobil prvý
krok, padol tvárou do torty
na stole. Keď sa chcel panovníkovi ospravedlniť, zakopol
a padol tvárou do vedľajšej
torty. V sále prepukol obrovský smiech. Ten neprestal ani
vtedy, keď ho sluhovia vyprevadili na čerstvý vzduch.
O pár dní o celej príhode vedelo celé mesto. Študenti si
povedali, že treba niečo vymyslieť, aby sa na príhodu
už nikdy nezabudlo. A tak
raz v noci sa po ulici, kde stáli domy mešťanov Greifela
a Kunza, plazili tiene. Tmavé

E-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: Jozef Špaček
Telefón: 0911 668 469

E-mail: reklama@banoviny.sk
PR reklama
je graficky vyznačená.
www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?
Nahláste nám vašu adresu
na telefónnom čísle
02/32688830.

Sošku nájdete vo výklenku na Panskej 29.
postavy niesli ulicou rebrík,
vedro, kelňu, špachtle a čosi
ťažké. Zastali pred domom
manželov Jakuba a Evy. Vyliezli na rebrík a pracovali na
svojom diele. Keď sa ráno
Kunz zobudil a chcel vedieť,
aké je počasie, vykukol von
oknom. A skoro z nôh spadol.
Naproti, z priečelia domu
Greifelovcov, sa na neho
vyškierala malá postavička.
A smiala sa iba jemu.
Nahádzal do vriec najpotrebnejšie veci a o chvíľu už vychádzal z mesta cez Vydrickú
bránu. Viac sa v Prešporku
neobjavil. Dom po dlhom
čase predal jeho právnik.
Jakub s manželkou Evou
chceli sošku z domu odstrániť, no susedia a známi ich
presvedčili, aby to nerobil.
Nech je vraj na svete veselo.
Na mieste gotického domu
stojí už iný dom, z predminulého storočia. Aj nový majiteľ mal zrejme zmysel pre
humor. Posmievačika, ako
ľudia sošku nazvali, osadil
na svoj nový dom. Určite
si ho všimnete, keď pôjdete
okolo.
(lb)
Tento príbeh
sme čerpali z knihy
Prešporské rozprávky od
Igora Janotu so súhlasom
vydavateľstva Marenčin PT.
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Chestermiesto
pod haťou
field

2. časť
tajničky

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

staré
strieborné
mince

skratka
rádiotelefónu

chuchvalec

Valér
(dom.)

4. časť
tajničky

Pomôcky:
padajú
klak, ortivo veľkom
kon, borid,
množstve
almázia

konštrukcia na chovanie včiel

hlupák
(expr.)

televízna
elektrónka

EČV
Púchova

kurie oká
starodávna skriňa

kruto
(kniž.)
šklbaním
odstráň

Irena
(dom.)

Pomôcky:
znemožsaflor, biňovalo
lis, apada,
chvíľu dus
fiš, ramia
rímske
číslo 1505
jedlo
(det.)

odlom
Apolón
(dom.)

taroková
karta

hojnosť
3. časť
tajničky

Svätý
Otec
pochádzajúca z lúk

spýta sa
tlkotanie

poľná
vojenská
nemocnica
trená

skratka
daňového
úradu

osobné
zámeno
ženský
hlas

značka
lawrencia
farynx
(anat.)

posielala
(bás.)
tropická
rastlina

pohol sa
smerom
dozadu

citoslovce
poháňania
koní
muž.meno
sklápací
cylinder
prestaň
brať

zrúklo
rad
(hovor.)

preskok
skrčmo
(tel.)
Lenka
(dom.)
ukradlo
(hovor.)

šamotový
výrobok
chorľavel

skratka
datívu
porúbal

jarmo
(expr.)
trestám
bitkou

Šarlota
(dom.)

tovar
(hovor.)
šomrala

EČV Šale
urobil krok
výrobca
ihiel
zaceľuje
sa

spúšťaš
sa na lyžiach

kúpou
získaj
vlietlo
vstrebával
maximálna
výška letu
lietadla

osamelý
človek
(zried.)
plačem
(bás.)
fňukanie
(expr.)
okolo
medzinárodná
zmluva

PETRŽALKA
Rozhodnutie o umiestnení
stavby k projektu druhej
etapy električkovej trate
v bratislavskej Petržalke
Bosákova - Janíkov dvor
nie je právoplatné. Hoci ho
ešte v novembri 2018 vydal
hlavnému mestu petržalský
stavebný úrad, voči rozhodnutiu sa odvolali traja
účastníci konania.
Hlavné mesto naďalej tvrdí, že projekt stihne dokončiť najneskôr do konca roka
2023. Dovtedy môže totiž
Bratislava počítať aj s európskymi peniazmi. „Voči územnému rozhodnutiu sa odvolali
účastníci konania a ich od-

volanie je preto momentálne
v štádiu posudzovania odvolacím orgánom, v našom prípade Okresným úradom Bratislava,“ uviedla mestská časť
Petržalka. Magistrát napriek
tomu tvrdí, že už pracuje na
projektovej dokumentácii ku
stavebnému konaniu. „Projekt predĺženia električkovej
trate do Petržalky je jedným
z prioritných dopravných
projektov vedenia mesta
a podľa harmonogramu prác
je ukončenie stavby v roku
2023 reálne,“ uviedlo hlavné
mesto. Magistrát má vytvorenú pracovnú skupinu odborníkov, ktorá v tomto čase
zasadá takmer denne.

Po získaní stavebného povolenia by malo nasledovať
vysúťaženie
zhotoviteľa
stavby a podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na získanie financovania
prostredníctvom
európskych zdrojov cez Operačný program integrovaná
infraštruktúra (OPII). Projekt
musí byť preto zrealizovaný najneskôr v roku 2023.
Pred troma rokmi ešte mesto
predpokladalo začatie stavby
v roku 2018 a dokončenie
v roku 2020. Riešenie ná
mietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov
však stálo mesto rok a sedem
mesiacov.

Predĺženie
električkovej
trate až po Janíkov dvor
má odbremeniť súčasnú dopravnú situáciu v Petržalke.
Električková trať bude mať
celkovú dĺžku 3,8 kilometra, sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po
Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os. Súbežne
s radiálou budú vybudované cyklotrasy, cesty, ako
aj chodníky k zastávkam.
Predpokladané náklady na
projekt sú 114 miliónov eur
s DPH. Hlavné mesto zároveň
spolu s Petržalkou pracujú aj
na rozvoji celého územia,
ktorým nová električková
trať bude viesť.
(dp)

Chren už má
zástupcov
RUŽINOV
Novozvolený starosta bratislavského Ružinova Martin
Chren vymenoval dvoch nových vicestarostov. Stali sa
nimi poslanci Martin Patoprstý a Michal Gašaj.
„Som rád, že sa nám podarilo skompletizovať vedenie
mestskej časti a zároveň sa
poslanci dohodli aj na obsadení jednotlivých komisií. Je to dôležitý krok, aby
sme naplno fungovali už aj
v rámci exekutívy,“ povedal
starosta.
(bn)

sála
v apadane

štiepaj
Olympia
(dom.)

letom
sa blížilo
skratka
pre ibidem

Alžbeta
(dom.)
EČV Ilavy

nasiakol

dal ako
výhodu

skratka
vodného
diela

kočovný
povoz
v ruskom
prostredí

pišťalo
(expr.)

dvojhláska
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RUŽINOV
Že by sme sa konečne dočkali zmeny?! Dlhoročný
skelet bývalého obchodného domu v bratislavskom
Ružinove na Tomášikovej
ulici, ktorého ľudový názov
je „Hirošima“, má nového
majiteľa.
Podľa výpisu z listu vlastníctva je ním firma Yosarka,
ktorej spoločníkom je podľa
obchodného registra spoločnosť MiddleCap Group
a konateľmi Tomáš Jurdák
a Matej Majerčák. Kúpna
zmluva je z konca decembra
2018.
Skelet bývalého obchodného domu v Ružinove sa mal
premeniť na nákupné centrum Yosaria Plaza, vtedy
najväčší nákupný komplex
na Slovensku. Projekt sa nevydaril a základy bývalého
Prioru chátrajú už vyše desaťročie. Nový majiteľ však
sľubuje zmenu. „V najbližších dňoch začneme pracovať na príprave podkladov
pre vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže a do konca roka 2019 ju
máme ambíciu zrealizovať,“
povedal pre týždenník Trend
Jurdák s tým, že podrobnosti využitia pozemku nechce
konkretizovať.
(tasr)

Električka do Petržalky nemá právoplatné rozhodnutie

zbavujú
choroby
pooblepuj

potlačilo
rumunský
hudobný
nástroj

pera
(bás.)

„Hirošima“
má nového
majiteľa

vývrty
zmiešaný
typ písma
(typ.)
astrovitá
rastlina
1. časť
tajničky

produkt
včiel
kolková
známka

stav
bez vojny

fázy
vývinu

sieťovina
(text.)
fosfid
tória

pán
(z angl.)
žaketový
kabát

značka
pikometra

6. časť
tajničky

zamaže
žlč
(v med.)

zlúčenina
bóru
s kovmi
súpis

tamtá

lasicovitá
šelma

malý pes
uhýba

avšak, no
dôveruj

žrde
na vozoch

5. časť
tajničky

mužské
meno
oplotenia
iskrička
odstrel

doslovný
odpis,
kópia

EČV
Košíc

značka
irídia
ľudská
bytosť

ženské
meno

nech,
po česky

ľudský organizmus

osušovalo
malvázia

nútia

Pomôcky:
Ari, nai,
artikel,
pare

trhala
(kniž.)

vytrvalo
klopala
skr.súhvezdia Baran

urobil
udanie

Pomôcky:
kibitka,
bobinet,
úpust

zostarlo
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Chestermiesto
pod haťou
field

2. časť
tajničky

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

staré
strieborné
mince
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rádiotelefónu

chuchvalec

Valér
(dom.)

4. časť
tajničky
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padajú
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Púchova
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3. časť
tajničky
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EČV Šale
urobil krok
výrobca
ihiel
zaceľuje
sa

spúšťaš
sa na lyžiach

kúpou
získaj
vlietlo
vstrebával
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PETRŽALKA
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Ušetrili až milión eur!
R. Kusý
NOVÉ MESTO
Bratislavské Nové Mesto
skončilo rok 2018 s prebytkom bežného rozpočtu vo
výške 1,1 milióna eur.
Disponibilné
prostriedky

Poďme
na korčule!
NOVÉ MESTO
Zima v bratislavskom
Novom Meste sa nesie
aj v znamení korčuľovania. Mestská časť organizuje pre deti a rodičov
tradičný Karneval na
ľade, ktorý sa bude konať v sobotu 16. februára od 10.00 do 12.00
hod. v tréningovej hale
Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Pripravený je bohatý program
s detskými súťažami a s
ocenením
najoriginálnejších karnevalových
masiek. Vstup je zdarma.
Na to isté miesto pozýva
mestská časť Nové Mesto
aj v sobotu 9. marca na
bezplatné verejné korčuľovanie. Ľadová plocha bude sprístupnená
taktiež od 10.00 do 12.00
hod. 
(jb)
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využije samospráva v rámci
rezervného fondu na bezproblémové
zabezpečenie
chodu školských zariadení
i príspevkových organizácií.
Starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý upozornil, že
pozitívny hospodársky výsledok dosiahla samospráva
v náročnom roku. „Čelili
sme výzve znižovať výdav-

ky bez toho, aby to išlo na
úkor služieb úradu,“ pripomenul Kusý, ktorý v tejto
súvislosti poukázal na fakt,
že začiatkom roka 2018
postihol viaceré mestské
časti vrátane Nového Mesta výpadok príjmov na da
niach, ktoré tvoria podstatnú
časť príjmov bežného účtu.
Z toho sa financujú výdavky

na chod škôl, príspevkových
organizácií či služieb miestneho úradu.
Samospráva preto musela prijať viaceré úsporné opatrenia,
úrad napríklad znížil počet
pracovníkov, do rozpočtu
v maximálnej možnej miere
zapájal prostriedky z grantov
a iných externých zdrojov.
,,Aj vďaka uvedeným opatreniam sme školám a škôlkam
vlani do posledného centu
vyplatili peniaze, ktoré mali
schválené v rozpočte. Učitelia materských škôl navyše
dostali odmeny,“ povedal
Kusý.
Keďže aj tento rok sa očakáva, že príjmy z dane z nehnuteľností prídu na účet mestskej časti najskôr v apríli,
Kusý deklaroval, že ušetrený
milión chce Nové Mesto využiť na zabezpečenie finančného krytia výdavkov v prvých
mesiacoch roka, aby zabezpečilo bezproblémový chod
škôl a škôlok a ostatných
organizácií mestskej časti.

(tasr)

Foto: MČ Nové Mesto

Ľadovú plochu definitívne uzavreli
VAJNORY
Všetky akcie na ľadovej
ploche v mestskej časti Vajnory túto zimu zrušili. Naj
prv kvôli dieram preložili
Ľadový pohár a potom ho
spolu s plánovaným Karnevalom zrušili.
Prevádzka vajnorskej ľadovej plochy tejto zimy z technických dôvodov končí.
Dôvody sú viaceré. „Porucha
prívodu elektrického prúdu,
ako aj teplé počasie zo začiatku roka spôsobilo, že
technické parametre ľadu na
vajnorskom klzisku sú dlhší
čas nevyhovujúce,“ informuje na oficiálnej stránke mestská časť. Aj preto sa vedenie
miestneho úradu rozhodlo,
že predčasne ukončí sezónu
korčuľovania na ľadovej ploche.
„Predpoklad bol, že sa nám
podarí ľad rozpustiť a v priebehu januára namraziť nový.
Bohužiaľ, počasie „nespolu-

Starosta Vlček (vľavo) na
kontrole ľadovej plochy.

pracuje“ a odmrazovanie by
trvalo príliš dlho a pripraviť
nový ľad by sa pravdepodobne už nestihlo.“ Náklady

na prípravu by podľa nového
vedenia Vajnôr boli neúmerné času využívania. 
(lb)

Foto: MČ Vajnory

Chodníky má po
novom odhŕňať
samospráva, aká
je realita
Podľa zákona má po novom
odhŕňať chodníky mesto
a mestské časti. Poslanci
Národnej rady odbremenili
občanov od starostlivosti
o chodníky v zime. Zákonom presunuli túto povinnosť na samosprávu. Bez
diskusie s mestami, populistické rozhodnutie od stola.
Samozrejme, aj mne sa pozdáva, že sa nemusím starať o chodník pred bytom,
ale realita je, bohužiaľ, iná.
Odhŕňaciu čatu by som ráno
čakala márne. Mestá nielenže nemali čas sa na niečo
takéto pripraviť, ale obávam
sa, že v takých objemoch sa
to ani zvládnuť nedá. Mesto
sa má starať o 1,2 milióna
metrov štvorcových chodníkov. O ďalšie metre štvorcové sa majú starať mestské
časti. Napriek navýšeniu
rozpočtu na zimnú údržbu
o 1 milión eur, nemáte šancu
zabezpečiť odhrnuté chodníky v celom meste. Myslím
si, že mesto by malo mať
vlastný podnik na zimnú,
ale aj letnú údržbu, lenže
to sa nedá zo dňa na deň.
Osobne budem presadzovať
tento model, pretože potom
vieme mať veci viac pod
kontrolou. Aj keď treba zvážiť, koľko verejných zdrojov sme schopní a ochotní
na takúto údržbu alokovať,
keď máme aj iné, oveľa
dôležitejšie úlohy. Dovtedy
nám budete musieť občania
ešte pomocť. Veľmi pekne
ďakujeme.

Katarína Augustinič
Poslankyňa za MČ Bratislava
– Nové Mesto

BRATISLAVA 3

