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BRATISLAVA
Boj sa skončil a môžu sa 
zbúrať! Ministerstvo kul-
túry definitívne rozhodlo, 
že nájazdy – estakády na 
Most SNP nie sú súčasťou 
kultúrnej pamiatky. Tou je 
samotný most s oceľovými 
pylónmi, ženská socha na 
podstavci a dláždená plo-
cha s kamennými lavička-
mi. Rozhodnutie ocenilo aj 
nové vedenie magistrátu, 
ktoré už má jasno, ako by 
priestor v okolí mosta na 
strane centra mal vyzerať.
Podľa rozhodnutia rezortu 
kultúry sa nájazdy nevyzna-
čujú významnými pamiat-
kovými hodnotami. „Pred-
stavujú štandardné riešenie 
dopravného uzla z doby svoj-
ho vzniku, navyše sú v kolízii 
s rozvojovými štúdiami, ktoré 
predložilo hlavné mesto ako 
súčasť podkladov,“ reagovalo 
pre naše noviny ministerstvo 
kultúry. Nesúhlasilo tak so 
stanoviskom pamiatkového 

úradu, ktorý chcel celý most 
vrátane nájazdov vyhlásiť za 
národnú pamiatku. 
Pred 46 rokmi, keď Most SNP 
spojil síce Petržalku s centrom 
mesta, no jeho výstavbe a ná-
jazdom museli ustúpiť via
ceré pamiatky spájané s his-
tóriou nášho mesta. Most tiež 
necitlivo rozdelil a oklieštil 
centrum mesta. Dnes je šanca 
na zmenu. „Riešenie územia 
podmostia, Rybného námestia 
a napojenie na Vydricu pova-
žujem za obrovskú príležitosť 
zásadne zlepšiť verejný pries-
tor v tomto centrálnom území 
a zaceliť ranu, ktorú spôsobila 
výstavba Mosta SNP. Viem si 
predstaviť, ako pod mostom 
vznikne nový, bezpečnejší 
verejný priestor. A to prinavrá-
tenie Rybného námestia, pe-
šie spojenie s druhou stranou, 
priestor napríklad pre trh alebo 
iné aktivity,“ povedal Matúš 
Vallo. Začať chce s diskusiu 
s Bratislavčanmi a obyvateľ-
mi nášho mesta a pokračovať 

medzinárodnou architektonic-
kou súťažou. Tá by mala dať 
predstavu, ako by nový verej-
ný priestor mal vyzerať. So 
súťažou plánuje Vallo začať 
už tento rok. Myslí si, že v no-
vom riešení podmostia bude 
možné a aj potrebné zachovať 
všetky dopravné smery z mes-
ta a aj z Petržalky. 
Zelenú búraniu nájazdov 
dáva aj statik oceľových kon-
štrukcií Ing. Mgr. Peter Živ-
ner. Nájazdy sú podľa neho 
samostatná železobetónová 
konštrukcia. „Keďže samot-
ný most je oceľová závesná 
konštrukcia, plánované od-
straňovanie nájazdov nebude 
mať žiaden vplyv na statiku 
mosta. Most a nájazdy sú 
navzájom oddelené nosné 
konštrukcie, ktoré sú medzi 
sebou spojené iba mostným 
záverom. Každá konštrukcia 
si žije vlastným životom,“ 
povedal pre Bratislavské no-
viny statik Živner.  (lb)
 Foto: Marian Dekan

Nájazdy Mosta SNP môžu búrať, nie 
sú pamiatkou!

Nový inštitút 
za 560-tisíc eur
BRATISLAVA
Mestskí poslanci odsúhlasili 
zriadenie novej organizá-
cie tzv. Metropolitného in-
štitútu. Malo by ísť o praco-
visko v oblasti urbanizmu, 
architektúry, dát, rozvoja, 
tvorby a správy mesta. Fun-
govať by mal začať od aprí-
la tohto roku. 
 Vytvorenie Metropolitného 
inštitútu má byť podľa pri-
mátora Matúša Valla nástro-
jom pre zmenu Bratislavy na 
mesto, ktoré dokáže konku-
rovať vyspelým metropolám. 
Model oddeleného inštitútu 
s takýmto zameraním je dlho-
ročnou zahraničnou praxou 
väčšiny európskych metro-
pol ako Brusel, Paríž, Am-
sterdam, ale aj Praha. Okrem 
strategického a územného 
plánovania sa má nová or-
ganizácia venovať aj dátovej 
politike mesta, tvorbe analý-
zy a verejných politík v kom-
petencii mesta, monitoringu, 
inováciám či vzdelávaniu 
verejnosti v oblasti rozvoja 
a fungovania hlavného mesta.
Predpokladá sa, že inštitút 
bude mať spolu 50 zamestnan-
cov. V prvej etape príjmu 30 
zamestnancov a v ďalšej fáze 
sa predpokladá prijatie 20 no-
vých zamestnancov. Náklady 
na mzdy a technické zabezpe-
čenie budú 560tisíc eur ročne.
V tomto roku sa chce Met-
ropolitný inštitút Bratislava 
zamerať napríklad na prípra-
vu podmienok pre architek-
tonické súťaže pre Námestie 
SNP a Kamenné námestie, 
ako aj pre kúpele Grössling, 
Komenského námestie, ako 
aj viaceré lokality na budova-
nie náhradných a nájomných 
bytov. (lb)
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Čo s naším 
odpadom?!
Súčasná bratislavská spaľov
ňa vo Vlčom hrdle, ktorá 
spaľuje všetok komunál-
ny odpad z čiernych ná-
dob, má životnosť do roku 
2027. Aké majú predsta-
vy kompetentní po tomto  
období?

Sme posledným 
mestom, kde sa 
parkuje nadivoko

Kedy bude mať parkova-
nie v Bratislave pravidlá 
a koľko budú platiť rezi-
denti či mimobratislavské 
autá? Rozhovor so šéfom 
komisie Jozefom Uhle-
rom. 

Sľuby mestských 
častí
Chcete vedieť, čo by sa 
malo zmeniť vo vašej 
mestskej časti najbližší 
polrok? Pýtali sme sa pri-
mátora a starostov. 

Všade videl zlých 
duchov
František Xaver Messer-
schmidt mal výnimočný 
talent, ktorým si získal 
aj Máriu Teréziu. Pra-
coval na najlukratívnej-
ších zákazkách. Posled-
ných šesť rokov života 
prežil v Prešporku. Bol 
to konfliktný blázon, 
ktorý všade videl zlých 
duchov. 
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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 
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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Medzinárodná francúzska škola v Bratislave
Marie-Curie Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava
Materská, základná škola a gymnázium

DEŇ 
OTVORENÝCH
DVERÍ Štvrtok, 7.marec.2019

09:00-11:00  | 15:30-18:00

Prehliadka školy v slovenčine. 
Prezentácia školského programu. 
Rozhovory s učiteľmi, vychovávateľmi a rodičmi. 
Informácie o zápise žiakov.

www.EFIB.sk

ÉTABLISSEMENT
CONVENTIONNÉ
ÉTABLISSEMENT
CONVENTIONNÉ

BRATISLAVA
Všetok zmesový komunál-
ny odpad z čiernych ná-
dob z Bratislavy sa vozí 
do spaľovne do Vlčieho 
hrdla, kde sa energeticky 
zhodnocuje, teda spaľuje. 
A tak vytvorí podľa OLO 
elektrickú energiu pre  
22 tisíc bratislavských do-
mácností. Kompetentní 
z OLO a magistrátu tvrdia, 
že táto spaľovňa kapacitne 
pre Bratislavu stačí. Otáz-
ka je, čo bude o pár rokov, 
keď jej životnosť skončí. 
A z akých čísiel pri svojich 
záveroch vychádzajú. 
Súčasná spaľovňa pri Vlčom 
hrdle je postavená v 70ro-
koch minulého storočia. „V 
rokoch 2000 a 2003 prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou. 
Počas nej sa nahradili dva 

z troch pôvodne inštalova-
ných kotlov, inštaloval sa 
parný turbogenerátor a za-
riadenie na čistenie palív. 
Súčasná spaľovňa odpadu tak 
umožňuje plniť prísne emis-
né limity platné na Slovensku 
a v európskych krajinách,“ 
napísala nám Beáta Humení-
ková zo spoločnosti OLO. 
Magistrát tvrdí, že životnosť 
spaľovne je do roku 2027. 
„Následne bude záležať od 
vývoja a jej technického stavu, 
a stavu legislatívy“ reagoval 
magistrát. No problémom je, 
čo bude potom. No európska 
legislatíva v oblasti dopadov 
na životné prostredia sa stále 
sprísňuje. Preto aj v okoli-
tých krajinách sa budujú nové 
spaľovne a rušia skládky.
„Výstavba novej spaľovne 
môže trvať zhruba 8 rokov. 

1 rok príprava zámeru a kon-
cepcie, 2 roky EIA (posu
dzovanie vplyvov na životné 
prostredie), 2 roky územné 
a stavebné konanie a 23 
roky výstavba a spustenie do 
prevádzky,“ vysvetlil nám 
CEO Marián Christenko zo 
spoločnosti KOSIT, ktorá po-
stavila v Košiciach modernú 
spaľovňu. Náklady na novú 
spaľovňu s jedným kotlom 
s kapacitou 100 tisíc ton sú 
podľa neho 85 miliónov eur. 
Kapacita kotla je minimum 
80 tisíc ton. 

15tisícová rezerva?
Podľa reakcií OLO Bratisla-
va žiaden odpad neskládkuje 
a všetok zmesový odpad je 
odvážaný do spaľovne. „Ka-
pacita spaľovne odpadu je 
cca 130 – 136tisíc ton od-

padu ročne. Táto kapacita je 
pre Bratislavu postačujúca,“ 
napísala nám Beáta Hume-
níková z OLO. Podobne re-
aguje aj magistrát. „Má dva 
kotly s kapacitou 130tisíc 
ton za rok. To znamená, že pri 
dnešnej produkcii odpadov je 
15tisícová rezerva,“ infor-
moval. Stačí takáto rezerva, 
keď z roka na rok vyproduku-
jeme viac odpadu a je pred-
poklad, že jeho množstvo sa 
bude zvyšovať. 
A navyše, podľa štatistík 
v Bratislave žije oficiálne 
zhruba 450.000 obyvateľov 
a priemerný Slovák vytvorí 
asi 350 kilogramov odpa-
du ročne, čo teda vychádza 
157.500 ton odpadu vytvore-
ného v Bratislave. Je možné 
sa domnievať, že sa tvorba 
odpadu na hlavu v Bratislave 
približuje skôr úrovni v Ra
kúsku (cca 540 kilogramov 
na obyvateľa) než priemernej 
úrovni Slovenska. Neofici-
álne však žije v Bratislave 
(podľa mobilných operátorov) 
600.000 obyvateľov. Ak by 
sem do vzorca dosadili sumu 
len 400 kilogramov na oby-
vateľa, tak pri 600.000 oby-
vateľoch hovoríme o 240.000 
tonách ročne. A to potom ne-
sedí, ak kompetentní tvrdia, že 
súčasná kapacita je 130 – 136 
tisíc ton ročne...  (lb)
 Foto: Matúš Husár

Ak nechceme skládky, musíme otvoriť tému spaľovne

BRATISLAVA
Pýtali sme sa Ing. arch. 
Juraja Šujana – architekt 
dlhodobo venujúci sa úze-
miu Vydrice, ako by mal 
podľa neho vyzerať pries-
tor okolo Mosta SNP, keď 
nájazdy (estakády) už nie 
sú súčasťou národnej pa
miatky mosta.

Aká je vaša predstava? Mali 
by sa estakády zbúrať? 
Novú podobu podmostia 
vrátane dopravného riešenia 
by mala určiť medzinárodná 
urbanistickoarchitektonická 
súťaž, o ktorej vyhlásení uva-
žuje pán primátor. Predpokla-
dám však, že minimálne dve 
estakády, ktoré najviac ataku-
jú Hviezdoslavovo námestie 

a Dóm sv. Martina, pričom 
priestorovo oddelili histo-
rické centrum od podhradia, 
Vydrice a nábrežia, by mali 
ustúpiť verejnému priestoru.
Ako by mal vyzerať prie-
stor pod mostom a v okolí 
mosta smerom do Karlovej 
Vsi?
Ako som spomínal, podobu 
novovytvorenému priesto-
ru by mala dať urbanistic-
koarchitektonická súťaž. 
Môj osobný názor – jedným 
z riešení môže byť zrušenie 
dvoch estakád a vymiestne-
nie konečnej zastávky auto-
busov s tým, že jednotlivé 
spoje budú prelinkované 
a budú zastavovať na prie-
bežných zastávkach v pries-
tore nábrežnej komunikácie. 

Namiesto nej a zrušených 
estakád vznikne nový verej-
ný priestor, ktorý môže byť 
určený rozmanitým pobyto-
vým, relaxačným, ale naprí-
klad aj trhovým či kultúrnym 
aktivitám. 
Pomohlo rozhodnutie re-
zortu kultúry mestu roz-
šíriť centrum mesta, ktoré 
bolo umelo ohraničené 
a odseknuté výstavbou 
Mosta SNP? 
Áno, jednoznačne. Rozhod-
nutie ministerstva vytvorilo 
predpoklady pre reanimáciu 
priestoru, zacelenie rany, 
vzniknutej dopravnou križo-
vatkou. Tým sa nijako ne-
znižujú architektonické kva-
lity samotného Mosta SNP; 
v tejto súvislosti je potrebné 

vedieť, že jeho autori sa od 
realizovanej križovatky di-
štancovali a kritizovali jej 
rozsah a necitlivý dopad na 
mestskú štruktúru.
V akom horizonte predpo-
kladáte, že sa obyvatelia 
dočkajú vizuálnej zmeny 
v okolí mosta?
Nejde o okamžité zmeny. Prí-
prava a priebeh súťaže môžu 
trvať zhruba rok, následne 
bude participačný proces a prí-
padná zmena územného plánu 
zóny. Súčasný územný plán 
zóny rešpektuje dnešný stav 
a bude ho treba zmeniť. Až po-
tom bude možná fyzická zme-
na priestoru. Ide teda o roky, 
nie o najbližšie obdobie. Tento 
čas však môžeme využiť na 
kvalitnú diskusiu.  (lb)

Minimálne dve estakády Mostu SNP by mali 
ustúpiť verejnému priestoru

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

Bratislava
Architekti, statici a ostatní 
odborníci sa určite budú 
vyjadrovať, ako by malo 
vyzerať podmostie mostu 
na strane Starého Mesta. 
Nás zaujímal názor Brati-
s l a v č a -
nov. 

Alžbeta:
„ P o d ľ a 
m ô j h o 
n á z o -
ru by 
to malo 
buď zostať tak, ako to je, 
alebo potom nech tu spravia 
park.“

Albín:
„ O p t i -
m á l n e 
by bolo, 
keby cesta 
išla dole, 
s p r a v i l i 
by sa tu 
podjazdy, 
a tak by sa mohlo rozšíriť ná-
mestie. Mohla by tu vzniknúť 
nejaká kombinácia parku pre-
pojeného s námestím, prípadne 
výstavba nových domov.“

Vladimír:
„ P o d ľ a 
m ô j h o 
n á z o r u 
by to 
malo zo-
stať tak, 
ako to 
je. Ži-
jem v Bratislave približne 
50 rokov a neviem si to 
inak predstaviť. Mali by 
tu ostať nadjazdy, patria 
predsa k mostu.“

Katarína:
„Ak tu 
n e b u d ú 
nadjazdy, 
asi to 
ešte viac 
s k o m -
p l i k u j e 
dopravu. 
Keď už ale, tak určite niečo 
pre deti, možno pešia zóna. Ale 
zároveň je tu podľa mňa veľa 
smogu od cesty, takže nevi-
em či by sa vôbec takáto zóna 

v tejto lokalite využívala. Mož-
no by sa to predsa len mohlo 
ponechať tak, ako to je, aj keď 
to teda nie je veľmi estetické.“

Filip:
„Myslím 
si, že by 
tu potom 
m o h l a 
v z n i k -
núť pe-
šia zóna 

s parkom.“ (bal)

Ako si Bratislavčania predstavujú okolie Mostu SNP? Horúca linka 
a online kamery
BRATISLAVA
Hlavné mesto pre najväčšie 
dopravné obmedzenia zriadilo 
horúcu linku  0800 24 2000. 
Prostredníctvom nej môžete hlá-
siť problémy v doprave. Rovna-
ko sa môžete pýtať aj na otázky 
s dopravnými riešeniami. Ak sa 
chystáte nasadnúť do auta, situ-
áciu si môžete pozrieť online na 
zvladneme.to. 15 kamier bude 
monitorovať cesty, kde by sa 
mali tvoriť zápchy.  (lb)

Pozemky 
v Petržalke 
nechce predávať 
PETRŽALKA
Primátor Matúš Vallo vyhlá-
sil, že nepodpíše predaj a ani 
prenájom mestských pozem-
kov súkromnému develo-
perovi v okolí budúcej elek-
tričkovej trate v Petržalke. 
Sľúbil to na verejnom prero-
kovaní konceptu urbanistic-
kej štúdie Riešenie centrál
nej rozvojovej osi Petržalky. 
Starosta Petržalky Ján Hrč-
ka primátorov prísľub víta 
a verí, že tam bude najmä 
zeleň, cyklotrasy či parky.
Urbanistická štúdia centrál
nej rozvojovej osi Petržal-
ky je podľa hlavného mesta 
prvým krokom k budúcej 
zmene územného plánu. „Ten 
súčasný totiž umožňuje ma-
sívnu výstavbu, negarantuje 
zeleň, stále ráta s už odmiet-
nutou štvorprúdovou cestou, 
ale neráta s potrebnou vyba-
venosťou okolo budúcej osi 
električky,“ vysvetlil Vallo. 
Záujem ľudí o verejné prero-
kovanie štúdie bol veľký. Pe-
tržalčania, ako primátor tvrdí, 
majú veľké očakávania a záro-
veň veľkú obavu, aby územie 
okolo Chorvátskeho ramena 
aj po dokončení električkovej 
trate až na koniec Petržalky 
nepodľahlo neregulovanej vý-
stavbe a zahusťovaniu. (tasr)

Viac informácií o štúdii 
môže verejnosť nájsť na webe 
www.participacia-petrzalka.

bratislava.sk.

Kde na to 
vziať?!
Matúš Vallo sa naozaj 
s plným nasadením pus-
t i l  do práce.  Až mám 
niekedy pocit ,  že snáď 
ani nespáva, lebo rieši 
všetko (dopravné uzá-
very,  diskusiu s obyva-
teľmi Páričkovej,  Pe-
tržalky a jej  „Central 
park“, parkovanie,  nový 
inšti tút )  a všade je ho 
vidieť (v MHD, na bi-
cykli ,  za monitormi, 
ktoré sledujú dopravu, 
na rokovaniach, na fot-
kách.. .  ) . 
Od nástupu do funkcie 
predstavi l  mnoho ambi-
cióznych plánov,  k toré 
zmenia ž ivot  a  neupra-
venú tvár  Brat is lavy.  Vy-
tvorenie  Metropol i tného 
inšt i tútu,  k torý bude 
mať pod palcom obno-
vu verejných priestran-
st iev,  bude s táť  nemalé 
peniaze.  Tie  nestoja len 
kval i tní  odborníci ,  a le 
aj  medzinárodné archi-
tektonické súťaže na 
verejné priestranstvá 
a následne ich rekon-
štrukcia.  Vieme teda, 
čo všetko sa má robiť . 
(Osobne sa na to  aj  te-
š ím).  No s tále  sme ne-
počul i  B. ,  odkiaľ  na to 
všetko mesto zoberie  pe-
niaze. 
 Lenka Bollardtová
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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

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

Získaním právoplatného stavebného povolenia po-
stupuje KLINGERKA do samotnej realizácie. Po 
ukončení dôkladného vyčistenia územia, ktoré na 
pozemku realizuje spoločnosť EBA už niekoľko 
mesiacov, sa začne realizácia zakladania. 
Spoločnosť JTRE po získaní územného rozhodnu-
tia predstavila projekt obyvateľom dotknutého úze-
mia na verejnej prezentácii, kde informovala nielen 
o prínosoch projektu a pripravovanej výstavbe, ale 
poskytla priestor na otvorenú diskusiu so sused-
mi. Výsledkom sú najmä opatrenia na zmiernenie 
dopadu výstavby  na komfort bývania v území. 
Napríklad zariadenie staveniska, ktoré pozostá-
va z niekoľkých na sebe položených kontajnerov, 

bude tvoriť stenu orientovanú tak, aby chránila 
rodinnú zástavbu pred hlukom a prachom. „Aby 
sme eliminovali pohyb stavebných mechanizmov 
po cestných komunikáciách, budú tieto vchádzať 
najkratšou možnou cestou na stavenisko a rovnako 
aj z neho vychádzať,“ vysvetlil projektový manažér 
JTRE Peter Medľa a dodal, že celý tím sa prioritne 
zameral na to, aby stavba čo najmenej zaťažovala 
miestnu komunitu. „Požiadavky našich susedov 
sme obratom splnili a zriadili sme aj špeciálnu 
mailovú adresu, na ktorú môžu stále zasielať svoje 
postrehy a podnety,“ podotkol Peter Medľa. Obyva-
telia ocenili aj rozbehnutie vzájomnej komunikácie 
formou pravidelných susedských stretnutí.

KLINGERKA prinesie na niekdajší brownfield 
kvalitou svojho prevedenia, prepracovanými dis-
pozíciami, živým partnerom a rozsiahlym parkom 
nový život. KLINGERKA je navrhnutá ako kon-
cept dvoch budov – bytovej veže a administra-
tívneho objektu, ktoré prepája parkovací dom so 
zelenou strechou. Komplexnosť dopĺňa občianska 
vybavenosť. Centrálnym verejným priestorom celej 
zóny bude park ako nevyhnutný prvok pri tvorbe 
kvalitného mestského prostredia, ktorý bude slúžiť 
pôvodným aj novým obyvateľom tzv. Klingerovej 
kolónie. 

www.klingerka.sk 
www.jtre.sk 

KLINGERKA má právoplatné 
stavebné povolenie

Spoločnosť JTRE získala pre 
KLINGERKU stavebné povolenie 

a pripravuje sa na začiatok vý-
stavby. Do územia bývalej prie-

myselnej oblasti v bratislavskom 
Ružinove prináša KLINGERKA 
okrem bývania v najvyššej obyt-

nej budove na Slovensku aj ve-
rejný park na viac ako 4.000 m2. 

Fasáda samotnej budovy bude 
príjemným odkazom na histó-

riu spracovania juty v niekdajšej 
fabrike. O nesporných kvalitách 
celého projektu svedčí aj mimo-
riadny záujem kupujúcich, ktorí 

sú týmto zase o krok bližšie k 
svojmu novému bývaniu. 

Oslovili sme všetky mestské časti. 
Ani po týždni do našej uzávierky nereagovali.

BRATISLAVA
Nový primátor, noví a aj 
staronoví starostovia už 
niekoľko týždňov sedia na 
svojich stoličkách. Mno-

hí z nich problémy svojich 
mestských častí riešia viac 
a viditeľnejšie, o niektorých 
je počuť menej. Oslovili 
sme primátora a všetkých 

starostov mestských častí, 
aby nám povedali, čo chcú 
pre svoje mestské časti 
a primátor pre mesto uro-
biť najbližší polrok.

Toto chcú pre nás urobiť v najbližšom polroku!

Matúš Vallo, 
primátor Bratislavy
Rozbehli sme veľa vecí. Chcem, aby do pol 
roka už fungoval Metropolitný inštitút. Na 
zastupiteľstvo chcem predložiť návrh rezi-
denčnej parkovacej politiky. Hlavné je, aby 
sme spoločne s pomocou Bratislavčaniek 
a Bratislavčanov zvládli prvý polrok naj

ťažších dopravných obmedzení.

Rudolf Kusý, 
starosta Nového Mesta
V súčasnosti sa finalizuje rozpočet mest-
skej časti na tento rok, ktorý následne 
musí schváliť miestne zastupiteľstvo. Jeho 
súčasťou budú aj priority na rok 2019. 

Zotlán Pék, starosta 
Podunajských Biskupíc
V polovici januára 2018 schválili poslanci 
na zasadnutí miestneho zastupiteľstva návrh 
rozpočtu na rok 2019. Máme teda vyrovna-
ný rozpočet. Prvým krokom je príprava akč-
ného plánu s presne určenými prioritami, 
podľa ktorých budeme v nasledujúcich týždňoch postupovať. 
Ich dôležitou súčasťou bude aj úprava chodníkov, zelene a par-
kov. Naďalej postupujeme pri riešení problému nášho zberného 
dvora, kde je nutná personálna, technická a technologická zme-
na, aby sme na jeho fungovanie stále nedoplácali. Na zastupi-
teľstve sa schválilo aj VZN, ktorým sa určila výška finančných 
prostriedkov, určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia v školách v našej zriaďova-
teľskej pôsobnosti. To bol však len formálny krok, ktorý treba 
dopracovať a prispôsobiť reálnym potrebám. 

Jozef Uhler, 
starosta Jaroviec
V Jarovciach prudko stúpol počet obyva-
teľov a naša časť nestíhala budovať potreb-
nú infraštruktúru. Práve preto som hneď 
rozbehol prípravu projektov troch cyk-
lochodníkov, novej materskej školy, multi-
funkčného ihriska a dobudovania verejného 
osvetlenia. Medzi viditeľnejšie projekty budú patriť vodozá-
držné opatrenia v centre Jaroviec na Kôstkovej ulici, ktorými 
zároveň vznikne oddychová zóna v blízkom parku. Bude do-
budovaná kanalizácia v základnej škole a verím, že sa pohnú aj 
prípravy výstavby protihlukovej steny na diaľnici D2.

Martin Kuruc, 
starosta Vrakune

B u d e m e 
p o c t i v o 
o p r a v o -
vať školy, 
š k ô l k y , 
bezba r i é -
rové chod-
níky, cesty 
a výtlky 

po zime. Akonáhle počasie 
dovolí, tiež začneme revita-
lizovať detské ihriská. Mi-
moriadne ma tešia zmeny 
vo vedení mestskej polície, 
a preto budem maximálne 
nápomocný novému vedeniu, 
aby sa situácia v Pentagone 
po desiatkach rokov koneč-
ne vrátila do normálu. Nie je 
pre mňa prijateľné, aby úzka 
skupina obyvateľov Pentago-
nu terorizovala svojím spôso-
bom živobytia zvyšných 98 % 
slušných ľudí, čo v Pentago-
ne býva.

Jozef Krúpa, 
starosta Záhorskej Bystrice
Plánujeme dokončiť dôležité rozbehnuté 
projekty. Som rád, že sa nám už podarilo 
dosiahnuť, že nová autobusová linka č.36, 
ktorá bola v skúšobnej prevádzke do konca 
roka 2018, potvrdila svoju opodstatnenosť 
a bude bez finančnej spoluúčasti mestskej 
časti natrvalo spájať Záhorskú Bystricu s Dú-
bravkou. Začali sme s rozširovaním kapacity 
materskej školy o dve triedy a jedáleň. V jarných mesiacoch do-
končíme rozostavanú multifunkčnú športovú halu v areáli základnej 
školy. Chceme urobiť priechod pre chodcov na Hodonínskej ulici 
smerom na Podkerepušky. Plánujeme osláviť 140 výročie nášho 
Dobrovoľného hasičského zboru a obnoviť webovú stránku.

Martin Chren, 
starosta Ružinova 
Chceme pripraviť novú škôlku na Borodá-
čovej ulici do stavu, keď budeme vedieť 
prijímať deti. Vytvoriť v rozpočte položku 
na obnovu chodníkov z developerského 
poplatku. Stabilizovať personálne obsade-
nie na stavebnom úrade. Zvýšiť príspevok 
pri narodení dieťaťa. Spustiť pilotný projekt 
rezidenčného parkovania v lokalite 500 
bytov. Naštartovať prípravu investičných projektov na opravy 
ciest, chodníkov, kultúrnych domov, obnovu starej radnice 
v Prievoze. 

Dana Čahojová, 
starostka Karlovej 
Vsi
Chceme 
nastaviť 
rozpočet 
tak, aby 
sme uniesli 
bremeno 
nových po-
vinností zo 
strany štátu 
a nemuseli 
ubrať zo služieb, ktoré robíme 
pre našich obyvateľov. Plánu-
jeme dokončiť školský bazén 
na Dlhých dieloch a spustiť ho 
do prevádzky.

Michal Drotován, 
starosta Rače
Najväčšou prioritou je materská škola na 
Novohorskej a príprava riešenia na nedosta-
tok miest v základných školách. Chceme tiež 
začať s obnovou športového ihriska Tbiliská 
a s prípravou projektu rekonštrukcie parku 
J.M.Hurbana, dokončiť zateplenie zdravotné-
ho strediska.

Ján Hrčka, 
starosta Petržalky
Sústreďujeme sa na zavedenie rezidenčnej 
parkovacej politiky, ktorej prvú fázu by sme 
chceli spustiť už od 1. júla. Zbierame dáta 
o počte áut, ich polohe a presunoch v rámci 
Petržalky, aby sme vedeli nastaviť čo najlep-
šie pravidlá. Cieľom je, aby boli preferovaní 
Petržalčania, ktorí majú v tejto mestskej časti 
prihlásený trvalý pobyt a nemali problémy so 

zaparkovaním pred svojím domom.  (lb)

Martin Zaťovič, 
starosta Dúbravky
Čaká nás dokončenie nového multifunkčného 
ihriska v Parku Pekníkova. Plánujeme výsadbu 
nových stromov, ošetrovanie zelene, zakvitnúť 
a prekvapiť Dúbravčanov by mali aj záhony 
kvetov, ktorých cibuľky sme sadili na viace-
rých miestach. V apríli chceme zorganizovať 
Deň Zeme – veľké upratovanie ulíc, školských 
areálov a verených priestranstiev. Chceme 

pokračovať v otvorenej komunikácii s občanmi. Plánujeme preto 
pokračovať so stretnutiami s obyvateľmi pod názvom Na slovíčko.
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Primátor Matúš Vallo chcel 
mať parkovaciu politiku 
spustenú do polroka a po-
tom sa objavili informácie, 
že do polroka sa má parko-
vacia politika dostať len do 
mestského zastupiteľstva na 
schvaľovanie. Ako to teda je?
Do pol roka by mali byť pri-
jaté príslušné predpisy, mys-
lím tým upravené alebo nové 
VZN (všeobecne záväzné na-
riadenie) a doplnený Štatút. 
Prijímanie má svoje zákonné 
lehoty, pričom k VZN aj ku 
Štatútu sa vyjadrujú aj mest-
ské časti. Preto to trvá tak 
dlho. Realisticky to vidím na 
september.

V roku 2016 po mnohých 
kompromisoch bolo schvá-

lené VZN. Bude sa nejakým 
spôsobom meniť alebo zo-
stane?
Po proteste prokurátorky 
v roku 2017 sa VZN dostalo 
do stavu, keď sa z neho vytra-
tila regulácia a v tejto podo-
be je to viacmenej len ďalšia 
daň. Je absolútne nevyhnutné 
zmeniť ho tak, aby plnilo 
pôvodný účel, teda reguláciu 
parkovania na území Bratisla-
vy. Dnes už každý pochopil, 
že na uliciach a parkoviskách 
je pretlak a neporiadok, ktorý 
treba upratať a regulovať.

Súhlasíte, aby parkovacia 
politika bola jednotná a ria-
dená z jedného centra? A čo 
vlastne znamená jednotná 
parkovacia politika? 
Keď sa v roku 2011 začalo 
hovoriť o parkovacej poli-
tike, už vtedy som tvrdil, 
že má byť jednotná a malo 
by ju centrálne robiť mesto. 
Máme aj z Európy príklady, 
kde mestá delegovali par-
kovaciu politiku na mestské 
časti a časom zistili, že via
cerí robia tie isté činnosti 
a nakoniec to centralizovali, 
lebo to bolo pre nich lacnej-
šie a efektívnejšie. V rámci 
jednotnej parkovacej poli-
tiky má mesto určiť spôsob 
regulácie, spôsob označenia, 

cenové hladiny a má mať tiež 
centrálnu evidenciu. Úlohou 
mestských častí bude navr-
hovať zóny na zaradenie do 
systému, ktoré považujú za 
problematické. Parkovacia 
politika sa má totiž zavádzať 
len v zónach, kde je veľký 
problém s parkovaním a len 
v problematických časoch. 
Máme napríklad časti mes-
ta, kde cez deň zaparkujete 
bez problémov, ale večer už 
nie. Preto tam cez deň ostane 
dnešný režim a v noci bude 
regulovaný.

V minulosti štyri mestské 
časti Petržalka, Staré Mes-
to, Nové Mesto a Karlova 
Ves chceli svoju vlastnú 
parkovaciu politiku. Je 
možné, aby tieto štyri časti 
mali svoju, ak nebudú súh-
lasiť s jednotnou parkova-
cou politikou? 
Určite to nie je dobré rieše-
nie. Preto budeme rokovať 
s mestskými časťami, aby 
sme postupovali jednotne. 
A aby sme v meste mali jasný 
a prehľadný systém parkova-
nia.

Aký je ich momentálny po-
stoj na pracovných stretnu-
tiach?
Dnes všetci deklarujú, že 
sú za zavedenie poriadku 
v parkovaní a uvedomujú si, 
že to treba urobiť čím skôr. 
Konkrétne riešenia budeme 
preberať so starostami a po-
slancami.

Minimálne jedna tretina 
súčasných poslancov odmie
tala schváliť Štatút k par-
kovacej politike z dôvodu, 
že mesto na to nie je pripra-
vené z hľadiska MHD, zá-

chytných parkovísk a mest-
skej polície. O pol roka už 
bude? Nebudú mať tí istí 
poslanci už výhrady?
Systém sa bude spúšťať po-
stupne, takže to neznamená, 
že všetky problematické zóny 
budú regulované od prvého 
dňa. Budeme to robiť tak, aby 
všetko potrebné bolo pripra-
vené. Máme sa od koho učiť, 
lebo to majú všetky krajské 
mestá na Slovensku a všetky 
európske hlavné mestá. Bra-
tislava je posledné z týchto 
miest, kde sa parkuje nadivo-
ko bez regulácie.

Plán Bratislava hovorí o za-
vedení poplatku 299 eur 
za prvé auto a 599 za dru-
hé vozidlo. Je to podľa vás 
reálne? Či necháte, aby si 
mestské časti určili sami 
poplatky? 
Tieto čísla sú podľa mňa prí-
liš nadsadené. Malo by to ur-
čovať mesto, aby sa mestské 
časti nepredbiehali, kto dá 
nižšiu sadzbu. 

Aký je váš názor? Koľko by 
sa malo platiť za prvé auto 
a koľko za druhé auto rezi-
dentov? 
O výškach poplatkov je ešte 
predčasné hovoriť. Najskôr 
musíme vyriešiť otázku, či 
majú byť vozidlá viazané na 
domácnosť alebo na osobu.

Čo v cene parkovného by 
mali mať rezidenti?
Správna otázka je, či máme 
nekonečne veľa verejného 
priestoru pre autá, ktorých je 
stále viac a viac. Nemáme, 
a preto to treba regulovať 
nielen dopravným značením, 
ale aj poplatkami. Tak to fun-
guje všade vo svete.

Aký vysoký poplatok by 
mali platiť tí, ktorí v mes-
te parkujú a nemajú tu tr-
valý pobyt? Mali by platiť 
jednotný poplatok v celom 
meste?
Výšky parkovného budú sta-
novené neskôr a dnes je veľ-
mi predčasné hovoriť nejaké 
čísla.

Kedy odhadujete, že zač
neme platiť za rezidenčné 
kartičky? Niektorí hovoria, 
že až o dva roky...
Po spustení parkovacej 
politiky a po zaradení zón 
do systému. Chceme to 
pripravovať bezodkladne, 
ale zatiaľ sa nedá hovoriť 
o žiadnom konkrétnom ter-
míne.

Aká by mala byť výška po-
platku za hodinu státia vo 
frekventovanej mestskej 
časti pre rezidentov z inej 
mestskej časti a potom pre 
mimobratislavské autá? 
Budete v tomto smere dá-
vať nejaké odporúčania?
Rezident znamená, že má 
výhody v zóne, kde býva. 
Cieľom parkovacej politiky 
nemá byť to, že bude mať 
výhody po celom meste, lebo 
potom nemá dôvod nechať 
auto doma.

Mali by majitelia rezidenč-
ných kartičiek mať výhody 
v MHD či inde? Napríklad 
v oblasti kultúry, športu? 
Čo si myslíte vy?
Je pravdepodobné, že rezi-
denti budú mať výhody v ob-
lasti verejnej dopravy, teda 
MHD. Budeme hľadať rieše-
nia, aby sme ich motivovali 
využívať MHD. (lb)

Foto: archív J. U.

J.Uhler: Sme posledným 
mestom, kde sa parkuje 
nadivoko bez regulácie
Parkovanie je jedným z najväčších problémov hlavného mesta. Kedy bude mať parko-
vanie v Bratislave pravidlá a koľko budú platiť rezidenti či mimobratislavské autá? Viac 
hovorí predseda Komisie dopravy a informačných systémov Hlavného mesta Bratislavy 
Jozef Uhler. 

BRATISLAVA
Deti s nádormi na mozgu či 
chrbtici už budú môcť leká-
ri operovať priamo v dets-
kej nemocnici a nebudú od-
kázané na liečbu v zahraničí 
či na klinike pre dospelých. 
V detskej nemocnici totiž 
vybudovali nové spinál ne 
centrum. To je súčasťou 
pripravovaného neurocen-
tra, ktoré otvoria už o pár 
týždňov. K lepšej liečbe im 
pomôže aj nový prístroj. 
Vrodené a získané deformi-
ty, nádory, zápalové a cievne 
ochorenia či úrazy budú riešiť 
odborníci priamo v Bratisla-
ve, v Národnom ústave det-
ských chorôb (NÚDCH), a to 
na novom prístroji za vyše 
pol milióna eur. Ide o robotic-
ké zobrazovacie zariadenie, 
ktoré patrí k najnovším tren-
dom v neurochirurgických 
operáciách a nemajú ho ani 
okolité krajiny.
„Spinálne centrum je pred-
vojom detského neurochirur-
gického pracoviska,“ potvrdil 
riaditeľ NÚDCH Ladislav 
Kužela. Vďaka novému neu-
rochirurgickému centru bude 
možné detských pacientov 
ošetrovať priamo v detskej 
nemocnici a nebudú musieť 
byť transportované na iné pra-
coviská, čo bola záťaž nielen 
pre ne, ale aj pre ich rodičov. 
To otvoria už v marci a na 
jednom mieste budú pacien-
tom poskytovať komplexnú 
zdravotnú starostlivosť, čo sa 
týka ochorení chrb tice, mie-
chy a mozgu.
Koordinátor neurocentra 
profesor Bruno Rudinský 
uviedol, že v dnes absolvuje 
veľa slovenských detí neu-
rochirurgické operácie najmä 
v Českej republike, časť detí 
museli prevážať na neurochi-
rurgickú kliniku na Kramá-
roch. „Dúfame, že v krátkom 
čase budeme detských pa
cientov operovať tu. Mozog 
je veľmi citlivý na traumy, po 
úraze alebo operácii potrebu-
je pokoj, aby sme ho nepre-
vážali medzi dvomi nemocni-
cami,“ dodal B. Rudinský. 
„Veľmi nás teší, že sa nám 

Konečne u nás vzniká detské neurochirurgické centrum

podarilo dobudovať toto je-
dinečné centrum, lebo jedna 
vec je mať špičkových od-
borníkov a druhá vec je špič-
kové vybavenie, ktoré sa nám 
podarilo zabezpečiť. Zakúpe-

ním nového operačného zob-
razovacieho prístroja vieme 
našich pacientov operovať 
novým a zároveň bezpečnej-
ším prístupom, kedy lekári 
budú mať jednotlivé štruktú-

ry mozgu alebo miechy zob-
razené pomocou mikroskopu 
na veľkoplošnej externej 
obrazovke,“ uviedol riaditeľ 
detského ústavu. 
Nové špičkové zobrazovacie 
zariadenie okrem zobrazova-
cích výhod umožňuje použiť 
tzv. špeciálne moduly. „Jeden 
napríklad na zobrazenie ná-
doru na mozgu alebo mieche, 
ďalší modul umožní zobra-
zenie mozgových ciev pri 
súčasnom znázornení prie
toku v cievach počas operá-
cie. Vytvára nám tak vynika-
júce podmienky na precíznu 
a bezpečnú operatívu s per-

fektným znázornením mozgu 
a miechy, ktoré sú najvzác-
nejšími tkanivami v ľudskom 
organizme,“ dodal Rudinský.
Podľa zástupcu prednostu 
Ortopedickej kliniky Borisa 
Liščáka na klinike ročne zo-
perujú približne 80 pacien-
tov s vrodenými, získanými, 
poúrazovými, neurogénny-
mi alebo inými ochoreniami 
chrbtice. Spinálne centrum je 
zároveň aj školiacim centrom 
pre strednú Európu a Blíz-
ky východ pre používanie 
najmodernejších metodík 
v spondylochirurgii. (lv)
 Foto: Shutterstock

Aj na Slovensku sa rozrastá skupi-
na ľudí, ktorá sa zaujíma o umenie. 
Vyhľadávajú kupujúci mladých ta-
lentovaných autorov, alebo investujú 
do overených a známych mien? Je 
investícia do umenia dobrým roz-
hodnutím? Viac vysvetľuje riaditeľ 
aukčnej spoločnosti SOGA Mgr. Jú-
lius Barczi.

Ľudia investujú peniaze do bytov, iní 
do umenia. Oplatí sa kupovať obrazy 
kvôli investícii?
Každá investícia do umenia, podporená 
názorom odborníka, sa môže v pomer-
ne krátkej dobe prejaviť ako výhodná. 
Nezabúdajme však, že umenie nevzni-
ká kvôli investíciám. Jeho odkaz je 
dôležitejší ako suma, ktorú zaplatíme 
za dielo toho ktorého autora.
Od akých autorov sa oplatí kupovať 
obrazy? Od mladých talentovaných 
autorov alebo skôr kupovať obrazy 
od známych autorov ako je Rudolf 
Síkora, Vladimír Kompánek, Miku-
láš Galanda?
Závisí od toho, čo od diela očakávate 
a aké sú vaše pohnútky kupovať ume-
nie. Ja osobne som veľkým podporova-
teľom investovania (a zbierania) prác 
mladých autorov. Opäť je však dôleži-
té, aby ste sa poradili s odborníkom, či 
vami vyhliadnuté dielo vytvoril naozaj 
talentovaný umelec. Čo sa týka starších 
generácií, už teraz je si z čoho vybrať – 
mnohí z autorov sú dobre spracovaní, 
ich dielo má miesto na trhu s umením 

i v dejinách umenia. Slovenský ume-
lecký trh je mladý, veľmi rýchlo však 
zareagoval na obdobie medzivojnovej 
moderny, niektoré kľúčové osobnosti 
umenia 19. storočia a stále viac sa do 
popredia dostávajú autori neoficiálnej 
umeleckej scény 60. 80. rokov 20. sto-
ročia.
Všimla som si, že mnohí si v aukciách 
radšej kúpia obrazy alebo len náčrty 
známych mien ako skutočné obrazy 
od mladých autorov. Prečo?
V prvom rade treba asi podotknúť, že 
súčasné umenie reprezentované mladý-
mi umelcami sa na aukciách v ostatnom 
období vyskytuje len v obmedzenom 
množstve. Aukčná spoločnosť SOGA 
niekoľko rokov dokonca organizovala 
aj samostné aukcie súčasného umenia 
a dnes určite ráta so zintenzívnením 
jeho predaja. Kresba, škica alebo grafi-
ka je zvyčajne lacnejšia ako olejomaľ-
ba renomovaného umelca – kúpiť si 
kresbové dielo je vynikajúca príležitosť 
získať vlastnoručnú prácu významného 
autora za nízku sumu. Na tomto princí-
pe sme postavili našu aktuálnu ponuku 
krásnych kresieb Milana Paštéku, ktoré 
budeme ponúkať na online aukcii.
Do obrazov, sôch, grafík investujú 
stále tí istí ľudia, alebo pribúda na 
Slovensku záujemcov o umenie?
Ako som už povedal, investovanie do 
umenia je len malá časť toho, čo nám 
výtvarné a vizuálne umenie ponúka. 
Publikum je pomerne veľké, zvlásť tu 
v Bratislave. Dôležité je však hovoriť 

o umení, tešiť sa z neho, venovať sa 
jeho propagácii a oslovovať tak aj no-
vých klientov. 
Tí, čo kupujú umenie na aukciách, 
majú aj vzťah k umeniu, alebo chcú 
len zhodnotiť svoje peniaze?
Kupujúci sú aj takí aj takí. Ale viac vi-
diteľní a na trhu aktívni sú tí, ktorí vidia 
v umení omnoho viac ako dobrú inves-
tíciu. A to je dôležité. Zberateľstvo za-
ložené na fascinácii umením, dielami 
alebo osudom umelca je trvácnejšie 
a môže vyvrcholiť do sprístupnenia 
zbierky širokej verejnosti – aj také prí-
klady už máme na Slovensku, čomu sa 
mimoriadne teším.
Aký je momentálny stav na trhu 
s umením? 
Trh s umením, nielen na Slovensku, je 
trochu pomalší. Neznamená to, že z in-
vestičného hľadiska je nevýhodný ale-
bo ponukou nekvalitný. Trhy reagujú na 
situáciu v krajine i vo svete, pozornosť 
sa upriamuje na pálčivejšie otázky. To 
však vytvára priestor pre väčšiu kreati-
vitu v našej práci, možnosti sú veľké. 

Celý rozhovor nájdete na našom 
webe: www.banoviny.sk

Riaditeľ SOGA: S podozrivými 
dielami sa stretávame veľmi často
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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 skúse-
nosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte 
sa, komentujte na mejl redakcia@banoviny.sk, pod člán-
kami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na našom 
Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma

Z REDAKČNEJ POŠTY

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Pribudla nová 
rozhľadňa
Lesopark v bratislavskej Vrakuni je 
bohatší o jednu atrakciu. Výhľad do 
okolia vám poskytne vyše 16 metrov 
vysoká rozhľadňa. 
„Vrakunský lesopark je jednou z hlav-
ných devíz našej mestskej časti, naj
atraktívnejším miestom na trávenie 
voľného času. Hlavne pre rodiny s deť-
mi je dôležité, aby bola v lesoparku 
pestrá ponuka, ako stráviť čas. Vyhliad
ková veža je pekná atrakcia a dobre 
dopĺňa časť lesoparku zameranú na 
aktívne trávenie voľného času, kde  
nájdu aj futbalové bránky, gril a altá-
nok,“ povedala nám mestská poslan-
kyňa za Vrakuňu Soňa Svoreňová, kto-
rá spolu so starostom Martinom Kurucom výstavbu rozhľadne iniciovala. 
Ešte skôr, ako sme vystúpili nahor, nás však zaujala informačná tabuľa pred rozhľadňou, na 
ktorej sme si všimli aj drobné chybičky. Výška 16,745 metra je tu napríklad udaná v m2, teda 
v štvorcových metroch. „Áno, viem o tom, čakáme, kým nebude vlhko a pretrieme to bielou 
farbou,“ povedal nám k tomuto nedostatku starosta Vrakune Martin Kuruc.

A tu sú reakcie: 

Dalibor Jančík Akože trošku ma mrzí, že sa kuká človek do stromov. Veď rozhľadňa je nato, 
aby sa človek pozeral na okolie daného priestoru. Odtiaľ sa nebude dať nič dobré ani nafotiť. 
Aspoň na tých 20m výšku vrchnej podlahy mohli dať... Škoda ozaj.
Tomas Holy Načo je niekomu rozhľadňa, ktorá je nižšia ako stromy okolo nej?
Pavol Kizzah Kiš Rozhľadňa na rovine? Ok

Už môžeme chodiť 
k Michalskej bráne
Chybná smerová tabuľa v Starom 
Meste, ktorá navádzala turistov nie na 
Michalskú, ale Michlaskú bránu, je už 
vymenená.
Zbabraná smerová tabuľa sa na-
chádzala na križovatke Panskej 
a Ventúrskej v Starom Meste. V čase, 
keď sme išli okolo, však už turistickú 
smerovku, ktorá obsahovala preklep, 
vymieňali. 
Janka Mešťaníková poverená riade-

ním oddelenia dopravy na miestnom úrade Staré Mesto,  situáciu vysvetlila nasledovne: 
„Osadenie minismerovníkov (10 kusov) zabezpečovala spoločnosť JC Decaux Slovakia 
na základe zmluvy o spolupráci s mestskou časťou, tieto minismerovníky ešte neboli 
odovzdané do majetku MČ, po zistení chybného textu bola tabuľa spoločnosťou zde-
montovaná a v dohľadnej dobe bude s opraveným textom opäť namontovaná. Spoloč-
nosť JC Decaux Slovakia zabezpečovala osadenie týchto minismerovníkov na vlastné 
náklady.“

Čas na opravu svietnikov?! 
V roku 1909 bolo terajšie Rudnayovo námestie upravené 
podľa projektu prešporského architekta Franza Wimmera 
do dvoch terás navzájom spojených monumentálnym, dvoj-
ramenným schodiskom. Na rohoch schodiska boli na stĺpi-
koch osadené kovové svietniky, teda pôvodne to boli sviet-
niky (asi plynové). Dnes sú to už len skorodované zvyšky 
bez sklenených výplní, zato nezmyselne a necitlivo „dop-
lnené“  kovovými zámkami, ktoré sem zamilované dvojice 
na znak svojej „vernej lásky“ zavesili. Na nižšej z terás sú 
v nikách umiestnené pomníky Franza Liszta a Georga Ra-
faela Donnera. Oba pomníky zatieňujú stromy, ktoré sem 
vôbec nepatria. Podobne, ako sem nepatrí rozvodná skriňa 
elektrickej energie.
Myslím si, že celé schodisko si vyžaduje kompletne gene-
rálnu opravu, kým je ešte čo opravovať. Ak už mesto po 
toľkých upozorneniach pristúpilo k oprave Maximiliánovej 
fontány na Hlavnom námestí, hľa, tu je námet na záchranu 
ďalšej historickej pamiatky. Igor Masár

FACEBOOK www.facebook.sk/banoviny

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Pappardelle s baklažánom, hovädzím 
mäsom a petržlenovou vňaťou

Ingrediencie: 
3 lyžice extra panenského 
olivového oleja a olej 
na pokvapanie zvlášť
1 baklažán pokrájaný na 
malé kocky, ktoré osolíme 
a necháme 10 minút 
odstáť aby pustili šťavu,
250 g hovädzej sviečkovej 
pokrájanej na malé kocky,
1 čerstvá chilli paprička 
pokrájaná nadrobno

3 strúčiky cesnaku nase-
kané nadrobno
soľ 
mleté korenie

300 g paradajok v konzerve,
500 g cestovín pappardelle,
50 g postrúhaného 
parmezánu

Postup:
Na olivovom oleji opraží-
me odvodnené baklažánové 
kocky, ktoré môžeme naj-
prv opláchnuť, pokiaľ sme 
použili viac soli. Pridáme 
pokrájanú sviečkovú, chilli 

papričku, cesnak, soľ a mle-
té čierne korenie. Dozlata 
restujeme. Potom pridáme 
paradajky, petržlenovú vňať 
a ďalej dusíme asi 10 minút. 
Medzitým si podľa návodu 
na obale uvaríme v osolenej 
vode cestoviny, aby boli „al 
dente“, scedíme a pridáme 
do mäsovoparadajkovej 
zmesi. Všetko zľahka pre-
miešame. Pred podávaním 
posypeme postrúhaným 
parmezánom a pokvapkáme 
olivovým olejom.

Foto: archív M. I.

Denne aktuálne informácie, spravodajstvo a témy zamerané na život v Bratislave.

ČÍTAJTE NÁS AJ NA WEBE
www.banoviny.sk

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

BRATISLAVA
Mamičky, vedeli ste, že ni-
elen štát, ale aj niektoré 
mestské časti Bratislavy 
vám vyplatia príspevky 
pri narodení dieťaťa? Nie 
všade je ich výška rovnaká. 
Pohybuje sa od 50 eur až 
po 200 eur. Najviac peňazí 
dostanete, ak máte trvalý 
pobyt v Novom Meste. Roz-
diel je v termínoch, odkedy 
môžete príspevok žiadať. 
Najväčšia mestská časť Bra-
tislavy Petržalka žiadny prí-
spevok pri narodení dieťaťa 
neposkytuje. „Pre rodičov a no-
vonarodených Petržalčanov 
organizujeme štyrikrát do roka 
Uvítanie do života, kde okrem 
kultúrneho programu a zápisu 
do pamätnej knihy, dostávajú 
malý pamätný darček,“ infor-
movala Ľudmila Pastorová 
z tlačového oddelenia. Príspe-
vok nevypláca ani Dúbravka či 
menšie mestské časti, akými sú 
Rusovce, Jarovce a Čunovo. 

Najnižší príspevok 50 eur 
vyplácajú Vajnory. A to na 
Slávnosti uvítania dieťaťa 
medzi obyvateľom mests-
kej časti v hotovosti. Nárok 
naň majú rodičia, z ktorých 
aspoň jeden má trvalý po-
byt v mestskej časti a podá 
si žiadosť o príspevok do  
šiesteho mesiaca dieťaťa. 
Pri vítaní nových občanov 
aj Záhorská Bystrica vy-
pláca 100 eur. Sumu 70 eur 
vypláca Devínska Nová 
Ves. A to najskôr po dovŕ-
šení troch mesiacov dieťaťa 
a najneskôr do dvoch rokov 
veku dieťaťa. Príspevok sa 
vypláca spravidla bezho-
tovostne na bankový účet 
žiadateľa. Rovnakú sumu 
vypláca aj Ružinov. No radi 
by sumu zvýšili na 110 eur. 
 (bal)

Viac o podmienkach 
v jednotlivých mestských 

častiach nájdete našom 
webe www.banoviny.sk

Ktoré časti vyplácajú  
peniaze pri narodení?

Mestská časť Príspevok pri narodení dieťaťa (v eurách)
Nové Mesto 200
Staré Mesto 100
Rača 100
Záhorská Bystrica 100
Podunajské Biskupice 100
Karlova Ves 90
Ružinov 70 (plánované zvýšenie na 110)
Devínska Nová Ves 70
Vrakuňa 70
Devín 70
Vajnory 50
Rusovce neposkytuje
Čunovo  neposkytuje
Dúbravka neposkytuje
Petržalka neposkytuje
Lamač neposkytuje
Jarovce neposkytuje
 Zdroj: mestské časti
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  

Nová edícia Tipo Italia  
so skvelou výbavou  

už od 10 990 €

ČAKANIA

Kombinovaná spotreba 3,7 – 8,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. 
Ponuka platí len do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.

www.fiat.sk

LBFI_180987_Fiat_Tipo_Italie_print_SK_210x297.indd   1 07.09.18   15:58
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Vystavených kolekcií už
 bolo toľko, že v roku 

2016 vytvorili prvé Best Of
– spoločnú výstavu tvor-
cov, ktorí kaviarni svoje 
diela zapožičali v rokoch 
2014 až 2016. Po dvoch 
rokoch je opäť čas na malú 
rekapituláciu. Nová edí-
cia je tento raz venovaná 
zbierkam z rokov 2017 až 
2018. Na ploche 251 m2 
tak dostávajú priestor diela 
až 28 autorov, pestrý a za-

ujímavý výber z profesio-
nálneho i insitného ume-
nia. Výstavu s názvom Kto 
rozžiaril lampy si môžete 
pozrieť do 21. decembra.

Kafé Lampy bude žiariť 
umením aj naďalej. Meno, 
ktoré si pravidelnými vý-
stavami vybudovali spôso-
bilo, že na ich dvere klopú 
ďalší a ďalší inšpirujúci 
tvorcovia.

(upr)
foto: archív PN

Kto rozžiaril lampy?

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

PRAJEME VÁM 
RADOSTNÉ  VIANOCE 

A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

 AKCIA na značkové okuliarové šošovky 
  Essilor - 20 %
 AKCIA Varilux 1+1 
  (multifokálne okuliarové šošovky)

 AKCIA  všetky slnečné okuliare  - 40 %

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

www.optikavion.sk

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, 
TEL.: 02/68 201 411 – 22, ČAPAJEVOVA 7, 

MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 
0907 754 442, FAX: 02/63 823 174, 

OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK
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a úžitkových predmetov  
vyhotovených z jantáru  
a striebra, materiálov, ktoré 
sa spájajú s Poľskom.

Streda – 27.2.2019

EXPEDIČNÁ KAMERA 
V BRATISLAVE
Stredisko kultúry 
Vajnorská, 18:00
6 filmov plných dobrodruž-
stva. Lezenie s jednou rukou, 
šesťdňový prechod Nového 
Zélandu, prvovýstup na kaš-
mírske Tupendeo, na bicykli 
Tour Divide  i slovenský 
film Kroky. 

Štvrtok – 28.2.2019

CIRQUE DU SOLEIL  
TORUK AVATAR

Zimný štadión Ondreja Ne-
pelu (Slovnaft Aréna), 20:00
Svetoznáme zoskupenie 
Cirque Du Soleil sa vracia 
na Slovensko. Predstavenie 
prinesie uchvatnú scénu,  
spojenie špičkových vizuá-
lov, kostýmovú dokonalosť, 
akrobaciu a 3D technológie.

Piatok – 1.3.2019

ČECHOMOR + ARZÉN 
TOUR 2019
Hant Aréna, 19:00
Jedinečné turné skupín Arzén 
a Čecho-
mor štartu-
je 1. marca 
v Bratislave. 
Dve oslavy 
dvoch vý-
ročí!

Sobota – 2.3.2019

BRATISLAVSKÉ MINE-
RALOGICKÉ DNI
Dom kultúry Ružinov, 09:00

Bratislavské mineralogické 
dni predstavujú jednu z naj
väčších výstavných akcií 
v Slovenskej republike za-
meranú na minerály, fosílie, 
šperky z drahých a ozdob-
ných kameňov a meteority.

Nedeľa – 3.3.2019

FRANTIŠEK BÍLEK 
A ALFONS MUCHA / 
OTČENÁŠ
Galéria mesta Bratislavy – 
Pálffyho palác
Komorná výstava kresieb 
a grafík predstaví dve roz-
dielne stvárnenia základnej 
kresťanskej modlitby Otče-
náš v kontexte tvorby sochá-
ra Františka Bílka a maliara 
Alfonsa Muchu.

Pondelok – 4.3.2019

MY DETI 
ZO STA-
NICE 
ZOO
KC Dunaj, 
17:00, 
19:00
Skutoč-

ný príbeh len 13ročnej 
tínedžerky Christiane F. 
šokoval Európu opisom 
narkomanskej epidémie, 
ktorá v 70. rokoch prepukla 
vo vtedajšom Západnom 
Berlíne.

Utorok – 5.3.2019

JOSEF ŠVEJK
Divadlo Aréna, 11:00
Skvelý humoristický román 
„Osudy dobrého vojaka 
Švejka“ po prvýkrát na slo-
venskej divadelnej scéne! 
Hrajú: Marián Labuda ml., 
Juraj Loj, Kamil Mikulčík 
a ďalší.

Streda – 6.3.2019

CRÈME DE LA CRÈME 
6  TÝŽDEŇ FRANCÚZ-
SKEHO FILMU
bratislavské kiná
Prehliadka súčasného fran-
cúzskeho filmu sa bude 
v Bratislave konať v dňoch 
od 6. do 12. marca počas 
Mesiaca frankofónie.

Štvrtok – 7.3.2019

PAUL KALKBRENNER, 
DJ EKG
Refinery Gallery19:30
Jeden z najlepších elektro-
nických hudobníkov sveta, 
Paul Kalkbrenner príde do 
Bratislavy. Slovenským 
predskokanom bude ener-
gický DJ EKG.

Piatok – 22.2.2019

NICKI MINAJ 
& FUTURE
Zimný štadión Ondreja Ne-
pelu (Slovnaft Aréna), 19:30
Svetové hiphop ikony Nic-
ki Minaj a Future ohlásili 
svoje prvé spoločné turné 
s názvom NickiHndrxx. Slo-
venskí fanúšikovia ich uvidia 
priamo v Bratislave!

Sobota – 23.2.2019

NENEH CHERRY
Majestic Music Club, 19:00
Neneh Cherry je speváčka, 
skladateľka, rapperka, v mi-
nulosti dvakrát nominovaná 
na Grammy. Svoj nový 
album predstaví v bratislav-
skom Majestic Music Clube.

Nedeľa – 24.2.2019

FENOMÉN SLAVÍN
Slavín, 14:30
Bratislavská organizácia vás 
v rámci Svetového dňa sprie-
vodcov cestovného ruchu po-

zýva na bezplatnú tematickú 
vychádzku.

Pondelok – 25.2.2019

NOC ÚSPEŠNÝCH ŽIEN

KC Dunaj, 19:00
Svet podnikania a biznisu už 
dávno nepatrí len mužom. 
Ambicióznych žien s chu-
ťou podnikať a meniť veci 
k lepšiemu je stále čoraz viac 
 Noc úspešných žien plná 
inšpiratívnych príbehov bude 
tomu dôkazom.

Utorok – 26.2.2019

SO FRESH! POLISH 
CONTEMPORARY 
JEWELLERY / VÝSTAVA 
SÚČASNÝCH AUTOR-
SKÝCH ŠPERKOV
Poľský 
inštitút
Výstava 
prináša 
prezen-
táciu 
súčasného 
poľského 
dizajnu 
šperkov 

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 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

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

v súvislosti s organizovaním Trhov 2019 vyhlasuje výberové konanie 
na prenájom stánkov na Františkánskom námestí v Bratislave na 
obdobie od 26.4. do 17.10.2019. Podmienky výberového konania a 
tlačivo prihlášky sú k dispozícii na webovej stránke hlavného mesta 
SR Bratislavy www.bratislava.sk a na pracovisku Služby občanom, 
prihlášky je potrebné doručiť do 18.3.2019 do 17:00 hod. do podateľne 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1,  
814 99 Bratislava, alebo zaslať poštou. V prípade doručovania  
prihlášky poštou sa za deň doručenia prihlášky považuje deň doručenia 
poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Hlavné mesto SR Bratislava

Mal výnimočný talent, 
ktorým si získal aj Má-
riu Teréziu. Pracoval na 
najlukratívnejších zákaz-
kách. No nikto s ním nevy-
chádzal. Posledných šesť 
rokov života prežil v Pre-
šporku. Bol to konfliktný 
blázon, ktorý všade videl 
zlých duchov. Ako s nimi bo-
joval a prečo vytváral busty 
s najrôznejšími grimasami? 
František Xaver Messer-
schmidt sa narodil 6. februára 
1736 v nemeckom mestečku 
Wiesensteig. Svoj umelecký 
talent zrejme zdedil po mat-
ke. Dvaja jeho strýkovia sa 
ujali mladého talentovaného 
chlapca. Jeden sa mu veno-
val v Mníchove a druhý zase 
v Grazi. František sa nako-
niec zapísal na Akadémiu 
výtvarných umení vo Viedni. 
Jeho talent si všimol riaditeľ 
akadémie Martin van Mey-
tens a postaral sa mu o zákaz-
ky. Jeho prvou objednávkou 
bola výzdoba cisárskej zbroj-
nice. Talent mladého sochára 
si všimla aj Mária Terézia. 
Objednala si u neho bus-
tu a potom sochu v mierne 
nadživotnej veľkosti. Rovna-
ko v barokovom štýle stvárnil 
aj jej manžela Františka Šte-
fana Lotrinského. 
Na čas odišiel do Ríma a po-
tom sa opäť vrátil do Viedne, 
kde sa stal zástupcom riadi-
teľa Akadémie výtvarných 

umení Jakoba Christopha 
Schlettera. Veril, že raz na 
toto miesto nastúpi. No ne-
stalo sa tak ani po profeso-
rovej smrti. Prekvapená bola 
aj panovníčka Mária Terézia. 
Cisársky protektor Václav 
Anton Kounitz to panovníč-
ke vysvetlil: „Má hašterivú 
povahu a aj mu preskočilo“. 
Neustále vraj rozprával, ako 
ho prenasledujú zlí duchovia 
a ako musí s nimi bojovať. 
„Mal by ísť do blázinca a nie 
učiť na takej vážnej a váženej 
škole, akou akadémia umenia 
je,“ tvrdil cisársky protektor. 

Bustami bojoval s démonmi
Urazený František sa naj-
prv vrátil do svojho rodiska. 
Dlho nepobudol ani v Mní-
chove. Nakoniec hľadal 
útechu u svojho brata Jána 
v Prešporku. Aj on bol sochá-
rom, ktorý sa pravdepodobne 
zúčastnil výzdoby Zrkadlovej 
siene Primaciálneho paláca, 
či výstavby hradného Tere-
ziána. Reštauroval barokové 
súsošie Jána Nepomuckého 

v Prešporku. Kým Ján bol 
uznávaným sochárom v Pre-
šporku, jeho brat bol v na-
šom meste považovaný za 
miestneho podivína. Naprí-
klad večer čo večer do okien 
dával busty hláv s rôznymi 
grimasami. Raz to vysvetlil 
tak, že takto bojuje so zlými 
duchmi, ktorí ho chcú ovlá-
dať. „Hlavný duch Proporcis 

mi nedal pokoj. Spoznal som 
jeho meno, stvárnil som jeho 
tvár. A tak som ho odzbrojil 
a prestal ma prenasledovať. 
Vtedy som nad ním zvíťazil,“ 
vysvetľoval František. 
Ján dlho trpel výstrelky svoj-
ho brata, keď u neho býval. 
Pohár trpezlivosti pretiekol, 
keď takmer prišlo k tragédii. 
Jánova malá dcéra sa hrala 
v dome s nejakými štrnga-
júcimi hračkami. František 
vyskočil ako osou poštípa-
ný a začal kričať smerom 
na malé dievča: „Duchovia, 
duchovia, dajte mi pokoj!“ 
Zobral pušku a vystrelil 
smerom k malému dievčaťu. 
Guľka len – lenže netrafila 
Jánovu dcéru. „Kúpiš si dom 
a pôjdeš do neho bývať. Už 
mám pokrk tých tvojich stra-
šidiel a duchov,“ kričal na 
brata Ján. František neprotes-
toval. Nemohol za to, že ho 
stále prenasledujú duchovia. 
Zbalil si svoje veci a presťa-
hoval sa z centra mesta do 
Podhradia. V dome U jeleňa 
býval sám. Občas sa u neho 
zastavili nejakí pomocníci pri 
odlievaní sôch. 

Messerschmidt: Sochár, ktorý všade videl duchov

Zomrel 23.augusta 1783 na 
zápal pľúc v dome U jeleňa 
v Zuckermandli. Na pohrebe 
talentovaného sochára Fran-
tiška Xavera Messerschmid-
ta sa zúčastnilo len pár ľudí. 
Jeho brat Ján s manželkou 
a dcérkou a zopár socháro-
vých pomocníkov z ateliéru. 
Farár ho nechcel ani pocho-
vať, lebo vraj nebožtík mal 
pletky s duchmi a čertom. 
A on predsa nemôže takého-
to človeka pochovať. Jamu 
na hrob teda vykopali nie-
kde v záhrade pri jeho dome 
v Zuckermandli, kde býval. 
Keď ho zakopali, na hrob dali 
jednoduchý kríž. 
Život sochára Františka je 
posledných šesť rokov, čo žil 
v Prešporku, opradený legen-
dami. Vraj v minulosti niekto 
hľadal jeho posledné miesto 
odpočinku. Pozostatky sa však 
nikdy nenašli. Netreba sa tomu 
čudovať, lebo jeho telo si vraj 
do pekla odniesol sám diabol. 
František po sebe nechal tes-
tament, v ktorom si želal, aby 
všetko, čo po ňom zostalo, 
sa predalo. Ján sa rozhodol, 
že kúpi 49 bratových búst 
s úškľabkami. Busty sa v Já-
novom dome dlho nezohriali. 
Bol o ne obrovský záujem 
a dostali sa do súkromných 
rúk. Dnes niektoré busty náj
dete vo Viedni, či v New 
Yorku. V Bratislave sú iba 
dva odliatky a jeden originál. 
Doteraz nie je známe, kde sa 
všetky busty nachádzajú.  (lb)

Túto históriu a obrázky sme 
čerpali z knihy Významné 

osobnosti starého Prešporka, 
autor Ivan Szabó 

z vydavateľstva Perfekt.

N A K A M É L I O V E J 
U L I C I  v o  Vr a k u n i  z a -
č a l  v o d i č a  a  z á v o z n í -
k o v  s p o l o č n o s t i  O L O 
s l o v n e  o s o č o v a ť  o b -
č a n ,  k t o r ý  o t v á r a l  d v e -
r e  n a  k a b í n e  z b e r n é h o 
v o z i d l a  a  v o z i d l o  f o t i l . 
S v o j  v u l g á r n y  v ý s t u p 
o b č a n  z a k o n č i l  f y z i c -
k ý m  n a p a d n u t í m  j e d -
n é h o  z o  z á v o z n í k o v, 
k t o r é m u  z l o m i l  n o s . 
Vo d i č  z b e r n é h o  v o z i -
d l a  o k a m ž i t e  z a v o l a l 
s a n i t k u  a j  p o l í c i u .  Z á -
v o z n í k  b r a t i s l a v s k e j 
m e s t s k e j  s p o l o č n o s t i 
O L O  s a  s t a l  p r v ý k r á t 
v  h i s t ó r i i  t e r č o m  f y -
z i c k é h o  ú t o k u ,  p o  k t o -
r o m  u t r p e l  z l o m e n i n u 
n o s a .
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Georges  
Philippe  
Fried-      
mann

kozácky  
kapitán

1. časť 
tajničky sekaj

značka  
ampér-      
závitu

dlhodobá  
športová  

súťaž

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

prišíval  
záplaty

trojklonmý  
nerast

označenie  
lietadiel  
Etiópie

4. časť 
tajničky

týkajúci  
sa orla

Pomôcky: 
faeton, li-    

pid, terem,  
Apián, lot

stupeň  
kriedy  
(geol.)

akáže
skratka  

minulého  
roka

7. časť 
tajničky

elektro-     
nická  
pošta

maďarské  
mužské  
meno

prečože kam  
(expr.)

senzačne  
(slang.)

mužské  
meno  
plač  

(expr.)

popri  
vzorec  
nitridu  
zirkónu

približne
stupeň  
(hovor.)  

léno

tvoriaca  
slzy  

melódia

citoslovce  
výsmechu  
odieralo

citoslovce  
rozhorče-    

nia

morský  
vták  

arménske  
platidlo

obyvatelia 
Írska  

akurát  
(hovor.)

rímske  
číslo 601  
nedobre

plavidlá

prvok  
zn. V  

silážo-      
vanie

nahliadol  
starý  
otec

Pomôcky: 
mond, eri-   
ka, konak,  
avot, vres

obyvateľ  
Pruska  

metlovitý  
kríček

druh  
esteru  
zlato  

(chem.)

klamanie  
Demeter  
(dom.)

smerujúc  
zvislo  
dolu

lákajú

dvorana  
(zastar.)  
osirelé  
dieťa

Elemír  
(dom.)  

mužské  
meno

spolu-      
zakladateľ  

Ríma

5. časť 
tajničky

oblok

Oskár  
(dom.)  

mužské  
meno

znížený  
tón E

Márius  
(dom.)  
súzvuk  
tónov

rozvetvený 
hák  

lámaním  
oddeľ

značka  
tália  

kamarát  
(hovor.)

ako  
(bás.)

žblnkot  
(expr.)  
meno  

Delona

rapocem  
spôsob  
farbenia  
vlasov

Pomôcky: 
asaul, al-    

mea, uma-   
lon, dram  

hrubšia   
tkanina

značka  
kiloampéra 

2. časť 
tajničky

taroková  
karta  

biblické  
muž.meno

oblialo  
jemný  
likér

cudzopas-   
ný hmyz  

na hydine

toliar,  
po česky  
balkánsky  

palác

darujeme  
viackrát  

šibni

orientálna  
tanečnica  
a speváč-   

ka

utláča-      
teľka

pooblepuj  
ušetrí

premenná  
hviezda  
drvením 

nahromaď

Rudolf  
(dom.)

syntetická  
živica  
kyprite  
pluhom

zošíval  
druh  

cicavého 
hmyzu

teraz

nanesená  
vrstva  

úzkonosá  
opica

vojenská  
čiapka  
Emil  

(dom.)

značka  
amerícia  

Ita  
(dom.)

kórejské  
mužské  
meno

driape  
(expr.)  
morský  

hĺbkomer

rozvetvené 
útvary  
ukula

odsekol

6. časť 
tajničky
stával sa  
hluchým  

nástroj  
na holenie  
avivovanie 

(text.)
Pomôcky: 

štruks,  
rodonit,  
koniak

veľký  
chrobák

hydroxid  
draselný  
3. časť 
tajničky

vresovec  
skratka  
štátu  

Arkansas  

vrchnák  
súhlas rab

schytila

tvorená  
ílom  

8. časť 
tajničky

pochábeľ  
(expr.)  

útočenie

365 dní
urči  

Olympia  
(dom.)

omotať  
hora

zn. pre  
nanotesla  
skr. štátu 
Colorado

konštruk-    
cia na cho-  
vanie včiel

bedákal  
(expr.)  
značka  
irídia

značka  
žiletiek  
značka  

decimetra

cérium  
značka  
holmia

snívalo

sedacie  
časti  

konského  
postroja

citoslovce  
nesúhlasu

trýznil upraž kolková  
známka

 

oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže  
formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytové priestory  
v Bratislave v podchode na Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto:

- nebytový priestor č. 1.30 vo výmere 112,04 m²,
- nebytový priestor č. 1.43 vo výmere 47,26 m²,   

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné  
podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu  
hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke  
www.bratislava.sk. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť  
osobne v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, 
v pracovných dňoch od 20.02.2019 do 30.04.2019 v čase  
od 9:00 h do 16:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 
30.04.2019 do 16:00 h do podateľne Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy alebo zaslať poštou. V prípade  
doručovania prihlášky poštou sa za deň doručenia prihlášky 
považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Hlavné mesto SR Bratislava
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