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Lacné parkovanie v Bratislave si 
„kúpite“ len za trvalý pobyt
BRATISLAVA
Mám v ruke horúci zemiak, 
uznal primátor Matúš 
Vallo, keď pred pár dňami 
informoval o návrhu par-
kovacej politiky v hlavnom 
meste. Isté je, že nebude vy-
hovovať všetkým, tak ako 
je jasné, že Bratislava mala 
mať schválenú parkovaciu 
politiku už pred 10 či 15 
rokmi. 
Hneď na začiatku zdôrazni-
me, že stále ide „len“ o návrh 
parkovacej politiky, schvaľo-
vať sa má až v júni. A tiež, 
že nepôjde o celočasové ani 
o celoplošné obmedzenie: 
v niektorých mestských čas-
tiach, ale napríklad aj v ne-
deľu v užšom centre mesta či 
cez deň v Petržalke by mali 
vodiči naďalej parkovať za-
darmo.  
Počet áut v Bratislave rastie, 
no cesty sa nafúknuť nedajú, 
preto ich treba podľa primá-
tora regulovať. Porovnateľné 
prieskumy ukazujú, že až 12 
percent všetkých jázd v mes-

te predstavuje len hľadanie 
parkovacieho mesta. „Par-
kovacia politika nie je náš 
vynález, takto to funguje aj 
v iných metropolách. Návrh 
sme konzultovali s odborník-
mi, súhlasia s ním aj starosto-
via mestských častí i poslan-
ci,“ zdôraznil Matúš Vallo.

Kam pôjdu naše peniaze
Navrhovaný ročný poplatok 
za rezidenčnú kartu je pri pr-
vom aute 49 eur, pri druhom 
aute 150 eur a pri treťom až 
500 eur. S kartou získate na-
vyše bonus v podobe 100 
hodín bezplatného parkova-
nia pre návštevu ročne a tiež 
2 hodiny parkovania grátis 
v inej mestskej časti denne. 
Ak parkujete vo vlastnej ga-

ráži, neplatíte, no keď bude-
te chcieť využiť napríklad 
možnosť parkovať 2 hodiny 
zadarmo v inej mestskej čas-
ti, za prihlásenie do systému 
zaplatíte 10 eur. 
„Keby sme rozdávali rezi-
denčné karty zadarmo, nič 
by sa nezmenilo. Na parko-
vacej politike však nechce-
me zarábať. Pokladáme ju 
za cestu, ako zabezpečiť 
Bratislavčanom parkovacie 
miesto v okolí ich bydliska 
a tiež zlepšiť verejný pries-
tor a ozdraviť ovzdušie. Náš 
záväzok do roku 2020 je 
zníženie emisií o 20 percent, 
pričom parkovacia politika je 
jedným z opatrení,“ doplnil 
primátor.
 Pokračovanie na str. 2

Ceny parkovacej karty za rok: porovnanie 
Bratislavy a Brna (kde tiež nemajú metro)
Bratislava Brno oblasť 1 – 01 Brno ďalšie oblasti
1. auto 49 € 600 Kč (23 €)  0 Kč 
2. auto 150 € 15 000 Kč (585 €) 15 000 Kč (585 €)
3. auto 500 € 30 000 Kč (1 171 €) 30 000 Kč (1 171 €) 

* Ceny v Brne platné od 1. 9. 2018 vo vymedzených oblastiach mestskej 
časti Brno-stred, zdroj: www.parkovanivbrne.cz

Starostovia 
o novej parkovacej 
politike 
BRATISLAVA
Starostovia mestských častí 
pripomínajú, že niektoré 
veci bude treba ešte doladiť 
v odbornej diskusii.

Jozef UHLER, staros-
ta Jaroviec a predseda 
mestskej komisie dopravy 
a informačných systémov:
„Inak ako prostredníctvom 
poplatkov nemožno potrebnú 
reguláciu parkovania zaviesť. 
Verím, že na ceny sa budú 
Bratislavčania pozerať 
triezvo, ak si zoberieme 
ročnú cenu za prvé auto, 
je to menej ako jedna káva 
týždenne.“ 
Zuzana AUFRICHTOVÁ, 
starostka Starého Mesta:
„Parkovacia politika je cesta ku 
kvalitnejším verejným priesto-
rom a čistejšiemu ovzdušiu.
Ján HRČKA, starosta 
Petržalky:
„Fungovať to môže len vtedy, 
ak za to, že platím, aj niečo 
dostanem, napríklad lepšiu 
verejnú dopravu, úsporu času, 
ktorú teraz trávim v aute pri 
hľadaní parkovacieho miesta. 
Ak za to nebude protihodnota, 
nebude to nič iné, len daň.“ 
Dana ČAHOJOVÁ,  
starostka Karlovej Vsi:
„Verím, že mesto bude 
spolu s mestskými časťami 
hľadať najvhodnejšie riešenia 
pre rozšírenie parkovacích 
kapacít. Ak v tejto oblasti 
dôjde k racionálnej a spravod-
livej dohode, rezidenti ocenia 
výhody zavedenia parkovacích 
pravidiel.“
Martin ZAŤOVIČ,  
starosta Dúbravky:
„Celomestské pravidlá budú 
musieť zohľadniť špecifiká 
jednotlivých mestských častí, 
niekde majú problém s parko-
vaním počas dňa, inde zasa 
večer a v noci.“
Dárius KRAJČÍR, staros-
ta Devínskej Novej Vsi:
„Mestská časť bude musieť 
reagovať aj na vývoj. Len čo 
niekoľko mestských častí 
začne aplikovať parkovaciu 
politiku, budeme nútení to 
riešiť tiež, aby sme sa nestali 
odstavnou zónou pre tých, 
ktorí inde bezplatne zaparkovať 
nemôžu.“ (tasr)

Až 12 % všetkých jázd v meste predstavuje podľa 
prieskumov len hľadanie parkovacieho mesta.

Hriešna Vydrica
Podhradie Bratislavy 
bolo známe v celom Ra
kúsko – Uhorsku. Zabá-
vať sa so ženami voľných 
mravov sem chodili nie
len bežní ľudia, ale aj 
dôstojníci.

MS v hokeji:  
Čakajú nás veľké 
obmedzenia
Počas májových majst-
rovstiev sa zmení život 
obyvateľom v okolí šta
dióna. Aké obmedzenia 
nás čakajú a ako sa pripra-
vuje fanzóna pred Istropo-
lisom?

Otvorené  
brány mesta
Bratislava opäť otvára 
svoje skvosty pre všetkých 
návštevníkov. Bezplatne 
môžete nahliadnuť do his-
tórie, ale aj do múzeí či 
ZOO.

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

Pleseň  na  nohách a  nechtoch je infekcia.
Použitá biotechnológia eliminuje plesne priamym parazitizmom a je odborníkmi 
považovaná za najbezpečnejšiu technológiu. Mikroorganizmus Pythium 
oligandrum preniká svojimi vláknami do buniek parazita (plesne alebo 
kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Po vyčerpaní parazita 
prestáva aktivita Múdrej huby a táto odrastá s nechtom alebo pokožkou, pretože 
nie je schopná si obstarať živiny z ničoho iného, než z plesní a kvasiniek. Pre 
nohy a nechty náchylné k výskytu plesní sú prípravky z rady Biodeur: pre nohy 
postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba Pythie 
Biodeur Nail, pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra huba Pythie 
Biodeur Prevent a proti potivosti a zápachu nôh zásypový prášok Múdra 
huba Pythie Biodeur Prevent Foot Powder. Pripravok Biodeur sa vyrába aj v 
biokvalite – Múdra huba Bio Biodeur 3x1g.

Prípravky s Múdrou hubou dostanete vo svojej lekárni 
alebo u svojej pedikérky. 

Na Vaše otázky radi odpovieme na telefóne: 0917 761 893 
alebo na e-mailovej adrese: radosa@pythium.cz 
informácie na: www.chytrahouba.eu.

Výrobca: 
Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

´Mudra huba  ju  zastaví.

BRATISLAVA
Hlavné mesto opäť otvára 
svoje brány a vy sa budete 
môcť zadarmo zúčastniť na 
rôznych zaujímavých ak-
ciách. Súčasťou Bratislav-
ských mestských dní bude 
aj nový festival IXPO, kto-
rý sľubuje zábavu pre celé 
rodiny. Vybrali sme pre vás 
niekoľko tipov.
Bratislavské mestské dni, 
ktoré sa budú konať od štvrt-
ka 25. apríla do nedele 28. 
apríla, sú príležitosťou spo-
znať nielen unikáty z histó-
rie a kultúry nášho mesta, 
zašportovať si a zabaviť sa 
aj s deťmi, ale takisto na-
vštíviť aj nevšedné miesta. 
Napríklad chránený riečny 
ostrov Sihoť, ktorý je ve-
rejnosti prístupný len jediný 
raz v roku. Ukrýva vzácny 
ekosystém a je významným 
zdrojom pitnej vody pre Bra-
tislavu.  Lákavých podujatí 
však bude viac.

ŠTVRTOK
20. h, Priečelie Primaciál
neho paláca: Privilégium 
Ondreja III. – animovaný 
obsah unikátneho dokumen-
tu z roku 1291 vo forme vi-
deomappingu, ktorý sa po-
kladá za pomyselný rodný 
list mesta

PIATOK
10. h, Stará radnica, súd
na sieň: Prezentácia ori-

ginálu privilégia Ondreja 
III. pre verejnosť (potrvá 
až do 5. mája). Dozviete 
sa i to, ako to bolo s le-
gendou o jeho falšovaní

SOBOTA
10. h, ZOO: vozenie na koní-
koch, ukážky práce mestskej 
polície 
10. h, Loď Martin, pontón 
č. 52: Vyhliadkové plavby po 
Dunaji

10. h, Michalská brána: Od-
pečatenie mestských brán
10. h, Primaciálne námestie: 
prehliadka pravého smetiar-
skeho auta
10. – 16. h, Mestské divadlo 
P. O. Hviezdoslava: Deň ot-
vorených dverí
10. – 17. h, Jakubovo námes
tie: Dobrý trh na Jakubáku – 
detská aréna plná hier 
11. h, Bratislavská vodáren
ská spoločnosť: prehliadka 
riečneho ostrova Sihoť
14.30 h, Apponyiho palác: 
Ako sa hrali naši... Pes-
ničky, rozprávanie, zába-
va a hračky z depozitára 
múzea

NEDEĽA
11. h, Stará radnica, ateliér 
Múzeum má budúcnosť: Od 
Prešporka po Bratislavu
Popoludní, ZOO: Slávnost-
né otvorenie expozície Soví 
chodník   (ac)
 Ilustračné foto: tasr

STARÉ MESTO
Mnohých Bratislavčanov 
zaskočilo, že veľkonočné 
trhy sa na Primaciálnom 
námestí budú konať pres-
ne v dňoch, ktoré pripada-
jú na sviatky. Viacerí naši 
čitatelia sa pýtali: Nie je to 
omyl? Nie.
Veľkonočná akcia, ktorá 
odštartuje na Veľký piatok 
v historickom centre Bratisla-
vy, bude mať svoju premiéru.
„Ide o prvý ročník podujatia 
Veľká noc v Bratislave a re-
gióne 2019, ktoré sa koná pod 
záštitou primátora Matúša 

Valla,“ potvrdil hovorca ma-
gistrátu Peter Bubla.
Prečo však počas dní, ktoré 
sú pre kresťanov najvýznam-
nejším sviatkom? „Počas ob-
dobia sviatkov Veľkej noci 
evidujeme v meste zvýšený 
pohyb ako Bratislavčanov, 
tak aj zahraničných návštev-
níkov. Tieto sviatočné dni 
využíva množstvo ľudí na 
návštevu mesta i regiónu,“ 
zdôvodnil hovorca. 
Zároveň dodáva, že program 
na pódiu bude rešpektovať 
významný cirkevný sviatok 
v nedeľu od 15. do 19. ho-

diny a v pondelok od 14. do 
19. hodiny. „Obsahom pro-
gramu budú folklórne vystú-
penia a ukážky tradičných 
ľudových zvykov. Pripravené 
budú aj tvorivé dielničky pre 
deti i dospelých, a to od so-
boty do pondelka v čase od 
14. do 17. hodiny,“ priblížil 
Bubla.
Veľkonočné trhy budú otvo-
rené od piatka 19. apríla do 
pondelka 22. apríla v čase 
od 11. do 19. hodiny. Na 
návštevníkov čaká lákavá 
ponuka produktov a služieb, 
ako aj ukážky tradičných re-

mesiel a ľudových zvykov, 
ktoré prezentujú význam 
týchto sviatkov. Spoznáte 
tiež kvalitnú gastronómiu, 
vaše chuťové poháriky ur-
čite potešia i značkové vína 
ocenené na svetových súťa-
žiach a zlatý mok z lokál-
nych remeselných pivovarov. 
Samozrejme, chýbať nebudú 
veľkonočné suveníry a vý-
robky z majoliky. „Cieľom 
je obohatiť kultúrnu ponuku 
a predĺžiť pobyt návštevní-
kov v hlavnom meste a re-
gióne,“ doplnil hovorca ma-
gistrátu. (ac)

Veľkonočné trhy otvoria netradične na Veľký piatok

Mesto odomyká brány zadarmo, poďte si to užiť 

Sprievod Tovarišstva starých bojových umení a remesiel 
počas symbolického odpečatenia mestských brán.

Pokračovanie zo str. 1
Ubezpečuje, že profitovať 
z parkovacej politiky nebude 
súkromná firma, zabezpečí 
ju 100-percentná mestská or-
ganizácia a osoh z nej budú 
mať samotní Bratislavčania. 
Všetky výnosy pôjdu do pri-
pravovaného fondu mobility 
a slúžiť majú na zlepšovanie 
dopravy vrátane budovania 
nových cyklotrás či parkova-
cích domov. 

Mnohí zmenia trvalý pobyt
Hoci bola parkovacia poli-
tika v Bratislave témou via-
cerých volebných období, až 
teraz sa urobil prvý vážny 
krok k jej realizácii. Tvrdo 
sa dotkne ľudí, ktorí denne 
dochádzajú do hlavného 
mesta z okolia za prácou, 
ako aj tých, ktorí v Brati-
slave bývajú v prenajatých 
bytoch a nemajú tu trvalý 
pobyt. Budú musieť platiť 

podľa hodinových sadzieb 
v jednotlivých zónach. 
Celodenné 10-hodinové par-
kovanie napríklad v Starom 
Meste by ich vyšlo 20 eur 
(navrhovaný poplatok je tu 2 
eurá za hodinu, v okrajových 
častiach len 50 centov). Par-
kovanie počas pracovného 
týždňa v centre by ich tak vy-
šlo 100 eur a mesiac viac ako 
štyri stovky. V ich prípade sa 
zrejme pristúpi k týždenné-

mu či mesačnému parkovné-
mu paušálu, aby bola suma 
únosná.
No aj Bratislavčania, ktorí sú 
nahlásení v jednej mestskej 
časti a bývajú v inej, budú 
musieť zvážiť, aká adresa je 
pre nich výhodnejšia – re-
zidenčnú kartu totiž získajú 
tam, kde majú trvalý pobyt. 
V ostatných mestských čas-
tiach budú môcť zadarmo 
parkovať iba spomínané 2 
hodiny, dlhší čas bude spo-
platnený.
Nová parkovacia politika by 
sa mala začať postupne za-
vádzať od roku 2020. O tom, 
na ktorých parkovacích mies-
tach budú nové pravidlá pla-
tiť, by mali rozhodnúť mest-
ské časti. Širšie centrum má 
byť spoplatnené 12 hodín 
denne, od ôsmej ráno do ôs-
mej večer, v iných mestských 
častiach, kde je problém skôr 
s večerným a nočným parko-
vaním, sa môže spoplatnenie 
týkať týchto hodín. (ac)

Foto: Marián Dekan, 
magistrát

Najväčšie obavy Bratislavčanov pre zmenené pravidlá v parkovaní
Vybrali sme z najčastejších otázok 
čitateľov našich novín aj webu www.
banoviny.sk, ku ktorým dal primátor 
jednoznačné vysvetlenie.

Simonett: Zaujíma ma, či budem mať 
istotu v parkovaní tam, kde bývam. Ak nie, 
hlavý problém sa tým nevyrieši.
Rezidenčná karta vám nezaručí, že si 
nájdete parkovacie miesto priamo pred 
svojím domom. Keďže sa však ulice 
odľahčia o takmer pätinu áut, šanca 
zaparkovať v blízkosti bydliska bude 
oveľa väčšia.

Dominik Valach: Bývam v Starom Meste, 
no trvalý pobyt mám na Kramároch. Na akú 

rezidenčnú kartu mám nárok?
Karta sa bude vydávať podľa trvalé-
ho pobytu, teda vám ju vystaví Nové 
Mesto. V Starom Meste budete môcť 
zadarmo parkovať iba 2 hodiny denne.   

Jana Miková: V rodinnom dome bývame 
dve rodiny, hore sú rodičia, dole my mladí. 
Máme nárok na 1 alebo 2 rezidenčné karty 
za 49 eur ročne?
Ak je dom oficiálne prihlásený ako 
dvojdom, teda s dvoma bytmi, máte 
nárok na dve rezidenčné karty.

Peter: Ako sa bude kontrolovať, či vodič ne-
parkuje grátis v inej zóne dlhšie ako 2 hodiny, 
ktoré mu umožňuje rezidenčná karta? 

Parkovanie bude kontrolovať mestská 
polícia, ktorá bude výrazne posilnená. 
Kontroly budú robiť prejazdom motoro-
vým vozidlom s kamerami, ktoré budú 
snímať EČV a overovať v databáze, či má 
dané vozidlo oprávnenie parkovať v zóne.

Ivana Hodošiová: Nedáva to logiku. 
Garáž si človek postavil sám, platí za ňu 
každý rok daň z nehnuteľnosti a teraz má 
platiť aj za parkovanie vo vlastnej garáži?
Vo svojej garáži aj na svojom pozemku 
budete naďalej parkovať zadarmo. 

Miroslava: Nemám vlastné auto, jazdím na slu-
žobnom. Budem mať nárok na rezidenčnú kartu?
Áno. (ac)

Premyslené?!
Primátor Matúš Vallo pred
stavil odvážny, no nepopu
lárny plán novej parkovacej 
politiky. Urobil to premy
slene a logicky. 
Po prvé. Nepopulárne opa-
trenia treba robiť na za
čiatku volebného obdobia, 
aby sa výsledky dostavili 
predvolebný rok. Po druhé, 
mestskí poslanci mu návrh 
s najväčšou pravdepodob-
nosťou v mestskom parla-
mente odklepnú, lebo sú 
Vallom stále očarení, veria 
mu. Sami možno dúfajú, že 
sa zvezú na vlne jeho po-
pularity. Pred voľbami to 
bude iné, keď budú bojovať 
o svojho voliča.
A po tretie, Bratislava nevy-
hnutne potrebuje jednotnú 
a jasnú parkovaciu politi-
ku. Bez ohľadu na krikľú-
ňov je tento návrh rozum-
ný. Bratislava ako pomaly 
jediné hlavné mesto nemá 
zrozumiteľnú parkovaciu 
politiku. Návrh by mal 
donútiť mobilných cezpoľ-
ných, aby si zmenili trvalý 
pobyt. Budú menej platiť za 
rezidenčnú kartu a ich dane 
zostanú v meste, kde reálne 
žijú a využívajú všetky služ-
by. Po ďalšie, suma 49 eur 
na rok pre domácich nie je 
tak vysoká, keď v tom má 
človek aj parkovanie zadar-
mo v inej zóne. 
Zavedenie parkovacej po-
litiky prinesie nepochybne 
reguláciu áut na cestách. 
Mnohí presedlajú na iný 
druh dopravy, ktorý by sa 
práve peniazmi z parko-
vacej politiky mal výrazne 
zlepšiť. A to vo forme cyk-
lotrás alebo modernejšej 
a intenzívnejšej MHD. 
 Lenka Bollardtová

BRATISLAVA
Trvalý pobyt na východe 
a práca v Bratislave? Nič vý-
nimočné. Zvyčajne sa mimo 
svojho trvalého pobytu zdr-
žiava takmer kaž dý desiaty 
Slovák. Naše hlavné mesto 
tak prichádza ročne o desi-
atky miliónov eur, čo potvr-
dil Inštitút finančnej politi-
ky ministerstva financií.
Analytici inštitútu sa pozre-
li na fenomén „cépečkárov“ 
(cezpoľní obyvatelia, ktorých 

trvalé bydlisko sa odlišuje 
od miesta obvyklého poby-
tu). Analyzovali tzv. obvyklý 
pobyt, ktorý hodnovernejšie 
odzrkadľuje centrum ekono-
mického života a toky obyva-
teľstva ako trvalý pobyt. 
„Na základe údajov o ob-
čanoch z administratívnych 
dát (najmä vlastníctvo neh-
nuteľnosti a škola detí) sme 
pomocou štatistických metód 
odhadli hypotetické centrum 
aktivity občana, ktoré repre-

zentuje obvyklý pobyt,“ uvie-
dol analytik IFP a spoluautor 
analýzy Peter Harvan.
Podľa výsledkov analýzy sa 
obvykle mimo svojho trvalého 
pobytu zdržuje takmer každý 
desiaty Slovák. Celkový po-
čet osôb na Slovensku, ktoré 
majú odlišný trvalý a obvyklý 
pobyt, je 461-tisíc (9 percent). 
Najvyšší prílev obyvateľov 
má Bratislava, a to až 66-tisíc. 
A o koľko viac by teda podľa 
analytikov získala z výno-

su dane z príjmov fyzických 
osôb Bratislava, ak by si 
v nej prehlásili svoje byd-
lisko všetci ľudia, ktorí tu 
v skutočnosti bývajú? Ide až 
o 34,2 milióna eur ročne! 
Účinným spôsobom, ako mo-
tivovať ľudí k prihlasovaniu 
trvalých pobytov v Bratislave, 
je práve spustenie rezidenč-
nej parkovacej politiky.  (ms)

Viac informácií aj 
vašich reakcií sa dočítate na 

www.banoviny.sk

Cezpoľní berú Bratislave desiatky miliónov ročne

Novú parkovaciu politiku, ktorú prezentoval primátor Vallo, podporujú všetci starostovia.

Kde nakúpite 
aj cez sviatky? 
BRATISLAVA
Nezabúdajte, že obchody 
budú počas veľkonočných 
sviatkov, teda v piatok, 
nedeľu aj pondelok, zatvo-
rené, a to aj v nákupných 
centrách. Na koho sa vzťa-
huje výnimka?
Zákaz predaja sa netýka 
služieb, ako sú napríklad 
opravovne, kaderníctva, 
reštaurácie, kaviarne či kiná. 
Neplatí ani pre čerpacie sta-
nice, letiská či vlakové sta-
nice, ale takisto ani pre malé 
obchody, v ktorých napríklad 
predáva ich majiteľ sám. 
V takýchto potravinách by ste 
mali mať možnosť doplniť si 
chýbajúce zásoby. (ac)

Unikátny 
prístroj v NOÚ 
NOVÉ MESTO
Skvalitniť radiačnú liečbu 
pacientov v Národnom on-
kologickom ústave (NOÚ) 
umožní nový lineárny 
urýchľovač.  
Urýchľovač má zvýšiť pres-
nosť ožarovania, v NOÚ 
bude pre pacientov k dispo-
zícii od mája. „Vieme šetr-
nejšie aj presnejšie ožiariť 
určité ložisko v tele pacien-
ta. Pritom sa významne šet-
ria okolité zdravé tkanivá,“ 
vysvetlila primárka odde-
lenia radiačnej onkológie 
NOÚ Margita Pobijáková. 
Vďaka moderným urýchľo-
vačom budú môcť lekári 
realizovať ďalšie techniky, 
napríklad cielené ožarovanie 
malého ložiska veľkou dáv-
kou.  (tasr)
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STARÉ MESTO
Nové byty, zachované his-
torické pamiatky, umelecká 
ulička pre domácich výrob-
cov, galéria, ale aj bezba-
riérový výťah na hrad. To 
všetko je súčasťou projektu 
Vydrica, ktorý zaplní pries-
tor v podhradí. Ukončenie 
výstavby novej časti za 200 
miliónov eur sa predpokla-
dá v roku 2024. 
Za návrhom novej Vydrice je  
tím viacerých architektonic-
kých ateliérov pod vedením 
štúdia Compass Architekti 
a s medzinárodnými porad-
cami v oblasti urbanizmu. 
„Tento projekt vznikal od ur-
banistickej štúdie celej zóny 
Podhradie - nábrežie - hrad, 
až nakoniec sme navrhova-
li konkrétnu podobu budov. 

Verejný priestor je kľúčový, 
pretože Vydrica je posledný 
nedoriešený bod na mape 
centra Bratislavy, ktorý opäť 
spojí rozdelené mesto,“ po-
vedal architekt Juraj Benetin.
Bratislava tak bude mať jed-
nu z najdlhších peších zón 
v Európe - vybudovaním no-
vej Vydrice sa predĺži o viac 
ako pol kilometra. 

Galéria pre všetkých  
a remeselná ulička
Obnovenú Vydricu si budú 
užívať nielen jej noví obyva-
telia. Projekt totiž ráta s jej 
spoločensko-kultúrnou funk-
ciou v podobe galérie alebo 
napríklad s remeselnou ulič-
kou. Práve tam bude množ-
stvo malých priestorov, ktoré 
chcú ponúkať na prenájom 
umelcom za ceny, ktoré by 
ich nezruinovali. Niektorých 
už majú vytipovaných.
Na pozemku, kde má vyrásť 
nová štvrť, je viac historických 
pamiatok, ktoré chce develo-
per zachovať. Nachádza sa tu 
aj najstaršia stavba v Bratisla-
ve, Vodná veža, z ktorej by sa 
mohol stať atraktívny kultúr-
ny priestor. „Sme pripravení 
spolu s vedením mesta ako 
vlastníkom objektu hovoriť na 
túto tému a rozpracovať spo-
ločné návrhy na sanáciu, za-
chovanie a následné využitie 
objektu a tohoto výnimočné-

ho prie-
storu pre 
širokú verej-
nosť,“ hovorí šéf 
predstavenstva developerov 
Peter Kavecký. Členité úze-
mie lokality bude obohatené 
aj o pešie chodníky na hradný 
kopec. Novodobá Vydrica by 
tak mala prepojiť mesto hori-
zontálne aj vertikálne.
Doteraz sa na pozemkoch 
uskutočnili tri archeologické 
prieskumy. V prípade, že by 
pri výkopových prácach našli 
vzácne pamiatky, sú pripra-
vení zakomponovať ich do 
výstavby, aby sa zachovali aj 
pre ďalšie generácie. Ako po-
vedal architekt Juraj Benetin, 
budú sa na to tešiť.  
 Pred výstavbou Mosta SNP, 
ktorý rozdelil centrum mes-

ta, boli v pôvod-
nej Vydrici ulice 

Floriánska, Žiž-
kova, Vydrická a 

Oeserov rad. Develo-
per plánuje ich názvy za-

chovať. 
Mnohí sa obávajú, že nové 
budovy budú postavené 
z materiálov, ktoré sa do pro-
stredia nebudú hodiť. Deve-
loper ale ubezpečuje, že ich 
moderná nadčasová archi-
tektúra pracuje s lokálnymi 
a tradičnými materiálmi ako 
brizolit, kameň, tehla, aké sa 
použili aj na hrade. 
„Najvyššia budova bude mať 
päť podlaží a dve ustúpené, 
smerom do kopca sa vní-
mateľná výška domov bude 
znižovať. Ustúpením a zmen-
šením celkovej hmoty budov 
sme vytvorili nové priehľady 
na hrad a rozšírili verejný 

Najdlhšia pešia zóna v Európe a výťah na hrad? Už čoskoro  
realita nášho hlavného mesta

priestor,“ dodal Juraj Benetin.
Územie Vydrice bude pešou 
zónou, s dopravou organizo-
vanou v podzemnej garáži. 
Na parkovanie využije mo-
derné technológie a súčasné 
trendy, ako je zdieľané parko-
vanie a parkovacie miesta na 
prenájom, čo môže pomôcť 
parkovaniu v centre mesta. 
Projekt bol už predstavený no-
vému vedeniu hlavného mes-
ta. Práve primátor Matúš Vallo 
plánuje urobiť vedľa Vydrice 
pri estakádach Mosta SNP 
a v podmostí  veľkú medziná-
rodnú architektonickú súťaž, 
aby sa aj tento priestor, ktoré-
ho vlastníkom je mesto, mo-
hol vrátiť späť ľuďom v kul-
túrnejšej podobe.  (lb) 
 Vizualizácie: Vydrica 
 Development
O histórii hriešnej Vydrice sa 

dočítate na strane 15. 
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Pešia zóna bude jednou z najdlhších v Európe.

Realizácia projektu novej Vydrice 
opäť spojí rozdelené mesto.
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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)

Bratislavský samosprávny kraj ti dáva opäť možnosť rozhodnúť, ako naložiť s jeho financiami v rámci

Participatívneho rozpočtu.

Prihlás obec, mesto ich zriaďovateľské organizácie alebo občianske združenia, 
vyplň jednoduchý formulár a získaj finančnú podporu pre svoj projekt. 
Prerozdelíme až 255.880 eur. Maximálna výška podpory projektu je 3.500 eur.

Projekty je možné predkladať do 20. 5. 2019.

Všetky informácie na 

www.rozhodni-bsk.sk

VÝZVA NA 
PREDKLADANIE
PROJEKTOV!

voľnočasové 

aktivity

zdravotníctvo a sociálna pomoc

komunitná 

infraštruktúra

organizácia

športových turnajov životné prostredie

RUŽINOV
Developerovi projektu 
PRIMA PARK II sa nepáči 
postup starostu Ružinova 
Martina Chrena a dvoch 
poslancov. Preto dal podnet 
na prokuratúru, aby pre-
verila ich postup. Martin 
Chren trvá na svojom a ar-
gumentuje dodržiavaním 
zákona. Odkazuje, že sa ne-

nechá nikým zastrašiť.
Celý problém sa týka stavby 
Prima Park II. na Jašíkovej 
ulici za Kerametalom. Podľa 
starostu Ružinova sa develo-
per odvoláva na bývalé ve-
denie hlavného mesta, ktoré 
mu vydalo a aj opakovane 
potvrdilo súhlasné záväzné 
stanovisko. „My však postu-
pujeme striktne v rámci záko-

na. A po podrobnom skúmaní 
sme presvedčení, že niektoré 
veci dodnes neboli vyhod-
notené. Napríklad dopravný 
vplyv na Jašíkovu ulicu alebo 
výrubové konanie. Nebudem 
špekulovať, prečo magistrát 
potvrdil také stanovisko,“ 
uviedol pre Bratislavské no-
viny Chren. Dodal, že nie sú 
si istí, či je všetko v poriadku. 

„Preto musíme konať ďalej 
a zisťovať,“ doplnil.
Tento postup sa nepáči develo-
perovi projektu a vec sa rozho-
dol riešiť cez prokuratúru. „Ide 
v zásade o otázku, či nie sú 
v danej veci účelové prieťahy, 
teda neodôvodnená nečinnosť 
stavebného úradu,“ uvádza 
sa v stanovisku spoločnosti 
Cresco Ružinov s.r.o. (lb)

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Učebňa  prírodný altá-
nok,  ktorú predstavil 
starosta Devínskej No-
vej Vsi Dárius Krajčír, 
vznikla pre účely výučby 
environmentálnej výcho-
vy v prírode. Postavili 
ju pri jednom z najcen
nejších miest na území 
Bratislavy, a to na De-
vínskej Kobyle v lokalite 
Na skale.
Altánok je vybavený se-
dením pre 20 detí, pracov-

ným stolom, magnetickou 
tabuľou a ďalšími výchov-
no-vzdelávacími prvkami. 
Zázemie budú využívať už 
existujúce zabehnuté en-
virovýchovné programy 
a iniciatívy, ako aj aktivi-
ty, ktoré budú realizované 
v rámci prebiehajúceho IN-
TERREG projektu a ktoré 
bude zastrešovať mestská 
časť Devínska Nová Ves, 
ktorá je partnerom projek-
tu. (lb)
 Foto: archív

Starostu Chrena developer napadol na prokuratúre

Nová učebňa pre deti v prírode! Radiála sa 
posúva?
BRATISLAVA
Hlavné mesto bude mu-
sieť znovu posúdiť ponuky 
v tendri na modernizáciu 
Karloveskodúbravskej ra-
diály. Primátor Bratislavy 
Matúš Vallo o tom informo-
val na verejnom stretnutí 
s občanmi Dúbravky.
Vallo oznámil, že situácia 
vyplýva z rozhodnutia Úra-
du pre verejné obstarávanie 
(ÚVO), ktorý pri vyhodnoco-
vaní procesu verejnej súťaže 
organizovanej predchádzajú-
cim vedením mesta napadol 
vylúčenie jedného z uchádza-
čov. „Musíme rozhodnutie 
ÚVO akceptovať a vyhodno-
tiť aj ponuku od vylúčenej fir-
my. Pokiaľ by tento uchádzač 
dal lepšiu ponuku ako súčas-
ný víťaz, museli by sme začať 
prakticky odznovu,“ upozor-
nil Vallo. Či to ohrozí plá-
novaný začiatok prác v lete 
tohto roku, v tejto chvíli pri-
mátor povedať nevie.  (dp)
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Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

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

Vodiči, pripravte si pevné nervy, k hokejovému 
štadiónu pustia len domácich

NOVÉ MESTO
Blížiace sa majstrovstvá sve-
ta v ľadovom hokeji, ktoré 
budú od 10. do 26. mája, 
preveria trpezlivosť Brati-
slavčanov a návštevníkov na 
našich cestách. Obmedzenia 
sa najviac dotknú ulíc v oko-
lí Zimného štadióna Ond-
reja Nepelu. Do regulovanej 
zóny počas šampionátu pus-
tia len rezidentov.
Tí, ktorí bývate v okolí zim-
ného štadióna, mali by ste sa 
mať na pozore. Regulovaná 
doprava sa totiž dotkne práve 
vás. Organizačný výbor hoke-
jových majstrovstiev v spolu-
práci s miestnymi úradmi Ru-

žinov a Nové Mesto vyzývajú 
obyvateľov domov v okolí 
arény v Novom Meste (ulice 
ako Kalinčiakova, Pri starej 
prachárni, Družstevná, Špor-
tová, Bartoškova, Odbojárov) 
a v Ružinove (ulice Stodolo-
va, Palkovičova, Prešovská, 
Bajzova, Líščie nivy, Gajar-
ská, Ondavská, Sartorisova) 
na spoluprácu.

Skontroluje vás polícia
Vstup autom do bezprostred-
nej blízkosti štadióna budú 
kontrolovať príslušníci mest-
skej polície, ktorým sa bu-
dete musieť preukázať buď 
ob čianskym preukazom, že 

v lokalite máte trvalý pobyt, 
alebo, ak bývate v prenajatom 
byte, tak rezidenčnou kartou. 
Vybavíte si ju na príslušných 
miestnych úradoch. A to na 
základe nejakého vzťahu 
k nehnuteľnosti, napríklad 
predložíte nájomnú zmluvu 
s majiteľom bytu. Ostatní 
Bratislavčania či návštevníci 
nebudú môcť svojimi autami 
do lokality vojsť.
Pripravte sa tiež na dopravné 
obmedzenia v okolí štadióna 
na Trnavskej ceste, kde sa 
predpokladá úplne uzavretie 
časti tejto ulice od Bajkalskej 
po Trnavské mýto počas prí-
chodu fanúšikov na zápas, aj 

po ukončení zápasu. V tom 
čase cez tento úsek bude pre-
mávať len posilnená MHD. 
Iný režim bude aj na Bajkal-
skej ulici, a to od križovatky 
s Vajnorskou ulicou až po Tr-
navskú cestu. Problematický 
sa môže ukázať 11.máj, keď 
okrem hokejových zápasov 
bude na novom futbalovom 
štadióne Slovan hostiť Žilinu.

Kde budú záchytné 
parkoviská
Dopravu v Bratislave by mali 
odľahčiť záchytné parkovis-
ká, a to na Tyršovom nábreží 
s kapacitou 250 osobných áut 
a 30 autobusov, na futbalo-
vom štadióne ŠKP Dúbravka 
s kapacitou 295 osobných áut 
a 25 autobusov, na Zlatých 
pieskoch s kapacitou 350 
osobných áut a 30 autobusov 
i na Technickej ulici (býva-
lé technické služby), kde sa 
zmestí 250 osobných áut.
Začiatok regulácie dopravy 
sa začne 6. mája na Kalinčia-
kovej ulici. Komplexné do-
pravné opatrenia začnú platiť 
od 9. mája.  (lb) 
 Ilustračné foto: Magistrát

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

K vstupenke 
na šampionát 
MHD zadarmo
BRATISLAVA 
Pri všetkých záchytných 
parkoviskách vedú trasy 
MHD, ktorá bude v čase zá-
pasov posilnená. 
Tí fanúšikovia, ktorí majú 
lístky na konkrétny hokejový 
zápas, budú môcť bratislav-
skými spojmi cestovať za-
darmo. Informačné body pre 
fanúšikov budú zriadené na 
bratislavskom letisku, hlav-
nej stanici, železničnej stani-
ci – Petržalka a autobusovej 
stanici Mlynské nivy. (lb)

Polícia posilní 
hliadky
BRATISLAVA 
Mestská polícia sa chce 
sústrediť aj na hlavnú sta-
nicu, kam prídu fanúšikovia 
vlakmi. Preto aj tam v čase 
majstrovstiev posilní hliadky. 
Policajti budú stáť aj na zá-
chytných parkoviskách a re-
gulovať parkovanie. No ako 
zdôraznil riaditeľ krajského 
dopravného inšpektorátu Mi-
lan Pilip, policajti nebudú zod-
povedať za prípadné škody na 
autách. Tí, ktorí nemajú chuť 
využiť žiadnu z ponúkaných 
možností, môžu auto odsta-
viť na ľubovoľnom platenom 
parkovisku, kde bude pre nich 
platiť režim a pravidlá daného 
prevádzkovateľa. Parkovisko 
pod zimným štadiónom bude 
pre verejnosť uzatvorené.  (lb)

Čistia vlakové 
stanice 
BRATISLAVA
Železničná spoločnosť Slo-
vensko v rámci príprav na 
MS v hokeji pracuje na vyčis-
tení a zatraktívnení hlavnej 
stanice aj stanice v Petržalke. 
Na hlavnej pribudne aj nové 
svetelné označenie, vyme-
nia všetky svietidlá za LED, 
upravia kvetináče. V Petržal-
ke zostáva ešte vyčistiť kabí-
ny výťahu. (lb)

BRATISLAVA 
Od hokejového šampionátu nás 
delia takmer tri týždne a na svete 
je prvý rozruch. Mnohých Brati-
slavčanov zaskočil pohľad na bul-
dozér pred Istropolisom, kde bude 
fanzóna  zbúral totiž známy mra-
morovobetónový podstavec. Aj na 
túto aktivitu sme sa preto spýtali 
šéfa organizačného výboru MS pre 
Bratislavu Romana Štamberského. 

Bolo nevyhnutné zdemolovať pod-
stavec, na ktorom bola pred rokom 
1989 socha Františka Zupku? 
Práce súvisia s prípravou fanzóny, ne-

týkajú sa budovy. Priestor dôkladne 
čistíme a robíme všetko pre to, aby 
sme zvýšili bezpečnosť fanúšikov. 
V týchto dňoch upravujeme plochu 
pred Istropolisom, vymieňame po-
škodenú dlažbu, aby sme zabránili 
možným úrazom. Na ilustráciu - našli 
a odstránili sme niekoľko nebezpečne 
trčiacich roxorových drôtov. 

Čo iné môže zaskočiť v priebehu 
majstrovstiev Bratislavčanov? 
Verím, že s porozumením prijmú re-
guláciu dopravy. Snažíme sa pripraviť 
skvelý šampionát, ktorý ich zaťaží čo 
najmenej. No je mi jasné, že nie všet-
ci budú nadšení, najmä, keď už teraz 
sú v Bratislave dopravné obmedzenia. 
S magistrátom, mestskou i štátnou 
políciou preto hľadáme cesty, ako 
znížiť negatívny dopad majstrovstiev 
na ľudí, ktorí tu bývajú či pracujú. Zá-
roveň však chcem požiadať aj samot-
ných Bratislavčanov, ktorých sa regu-
lácia dotkne najviac, o toleranciu. 

Počas šampionátu vám budú pomá-
hať stovky dobrovoľníkov. Je už 
nábor ukončený? 

V týchto dňoch dopĺňame niektoré 
pozície, takže prípadní záujemco-
via – Bratislavčania – sa môžu ešte 
prihlásiť. Zaregistrovať sa treba do 
konca apríla cez našu oficiálnu strán-
ku 2019.iihfworlds.com.

Aký je váš odhad, koľko fanúšikov 
zo zahraničia príde do Bratislavy? 
V tejto chvíli ťažko povedať, ale už 
dnes vieme, že české zápasy sú zrej-
me vypredané. Ak nerátame tých pár 
lístkov, ktoré sú zatiaľ držané v tech-
nických blokáciách a je otázne, či pôj-
du do predaja. V ich prípade rátame 
so 6- až 8-tisícmi fanúšikov, lístky na 
tieto zápasy si však kúpili aj Slováci. 

Kde všade budú informácie o na-
šom meste? 
Na letisku, na petržalskej aj hlavnej 
železničnej stanici, na autobusovej 
stanici a takisto v centre mesta plá-
nuje mesto informačné pointy, ktoré 
zorientujú fanúšikov v dianí počas 
šampionátu a takisto im poskytnú 
informácie o Bratislave a Sloven-
sku. Napríklad takmer 800 českých 
fanúšikov cestujúcich pred každým 

zápasom v špeciálnom vlaku dostane 
informačné plány ešte vo vlaku, kde 
im premietnu aj film o šampionáte a o 
ich možnostiach počas návštevy Bra-
tislavy. 

Tohtoročný šampionát bude prvý 
„ekologický“. Čo si máme pod tým 
predstaviť? 
My sme ho nazvali „zelený šampio-
nát“. Rozmýšľali sme totiž, ako dať 
majstrovstvám niečo navyše, ukázať 
nejakú perspektívnu cestu. Nepôjde 
však len o klasické separovanie odpa-
du. Našou ambíciou je zmonitorovať 
celú cestu plastu, aby bolo jasné, kde 
napokon skončí. Teda či sa znehodno-
tí alebo sa po recyklácii ďalej použije. 
O dôležitosti separácie chceme tiež 
informovať ľudí priamo v hokejovej 
hale. Samozrejme, všetky poháre či 
tácky v bufetoch budú z komposto-
vateľných materiálov (aj tu budeme 
monitorovať ich cestu do kompostu), 
rátame so zálohovanými pohármi 
s logom MS a tiež komunikujeme 
smerom k fanúšikom, aby používali 
na cestu k hale MHD.  (ac) 
 Foto: Marán Dekan

Štamberský: Chceme pripraviť skvelý šampionát

Roman Štamberský, 
riaditeľ organizačného 

výboru MS v hokeji v Bratislave
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Štvrť Zuckermandel nie je v Bratislave žiadnou 
novinkou, svoje dejiny tu píše už od 16. storočia. 
Bola pre vás pri projektovaní stavby podnetná 
história tejto oblasti alebo ste čerpali inšpiráciu 
inde?
Územný plán zóny Podhradie, ktorý bol schválený 
v roku 2006 a ktorý reguluje územie od vežiakov 
pri tuneli, cez Zuckermandel, kúrie až po v súčas-
nosti pripravovaný projekt Vydrica, nepredpisuje 
historizujúcu zástavbu. Touto cestou sme sa ani ne-
chceli vydať. Aj v Bratislave máme pár príkladov, 
ktoré nedopadli najšťastnejšie. Nám sa podarilo 
oživiť túto historicky cennú lokalitu pod Bratislav-
ským hradom prostredníctvom koncepcie, ktorú pre  
Zuckermandel navrhli renomovaní a skúsení archi-
tekti, rodení Staromešťania, z ateliéru Bouda Masár 
Architekti. Ich kancelária sa už dlhodobo venuje 
obnove a rekonštrukcii architektonických pami-
atok, rozvoju bratislavského nábrežia a ďalších 
vzácnych lokalít hlavného mesta. V ich portfóliu 
nájdeme rekonštrukciu Starej radnice, Apponyiho 
paláca či Českého veľvyslanectva, ale aj pamiatko-
vú obnovu areálu Bratislavského hradu a množstvo 
iných, významných diel.

Je tu zachovaná nejaká bývalá infraštruktúra?
Zachovaná je najmä Žižkova ulica, ktorá vedie cez 
celý Zuckermandel. Vedie tadiaľto od dávnych čias, 
kedysi ešte ako Cesta Márie Terézie. Vďaka pred-
stihovému archeologickému prieskumu z roku 2013 
sa podarilo zdokumentovať pôvodnú štruktúru zá-
stavby, samotné objekty však už neexistovali. Boli 
asanované ešte začiatkom 70-tych rokov, keď sa tu 
plánovala výstavba panelových bytových domov. 
Z tohto zámeru zostali nakoniec len 3 vežové by-
tové domy pri ústí tunela a energoblok pri kúriách. 

Podarilo sa nám pripomenúť niektoré priestory. Na-
príklad námestie, na ktoré prídete lávkou z nábrežia 
Dunaja, je v takmer pôvodnej polohe ako pôvod-
né Mockovo námestie, a jeho časť je vydláždená 
autentickými dlažobnými kameňmi, ktoré boli 
nájdené priamo na dvore jedného domu počas ar-
cheologického výskumu. Dnes tento priestor nesie 
názov Námestie F.X.Messerschmidta. Významné 
limity stanovoval Územný plán zóny Podhradie, 
keď jedna fasáda napríklad nemohla byť širšia ako 
25, prípadne 30 metrov, aby domy charakterovo 
pripomínali prirodzene rastlú pôvodnú štruktúru 

zástavby. Preto sú fasády objektov v Zuckerman-
dli rôznorodé, mení sa ich farebnosť, štruktúra ale-
bo materiály. S ohľadom na polohu pod hradným 
bralom a blízkosť historického centra mesta sme 
hľadali citlivé začlenenie stavieb do prostredia, a to 
aj na úkor maximálnej možnej zastavanosti, ktorú 
umožňoval územný plán. Výsledkom je stavebný 
objem, ktorý napĺňa maximálne limity na približne 
65%. Rovnako sme pristupovali aj k zeleni. Odstrá-
nené boli len náletové dreviny nad bývalým parko-
viskom, v stromoradí na nábrežnej promenáde sme 
odstránili len 2 topole v mieste pešej lávky. Zeleň 

Projektový manažér Zuckermandlu: Počas  
najintenzívnejších prác bolo na stavbe viac ako tisíc ľudí

Nová mestská štvrť Zuckermandel 
svojou polohou pod hradným kop-
com rozširuje mestské jadro a spája 
Staré Mesto s nábrežnou promená-
dou. Nájdeme tu byty, oceňované 
kancelárie, vyhľadávané kaviarne 
a reštaurácie. Rozľahlý verejný 
priestor tvorí viac ako polovicu 
celkovej plochy územia, svoje miesto 
tu majú malé námestia, uličky a za-
ujímavá krajinná architektúra. Pro-
ces výstavby riadili dvaja projektoví 
manažéri JTRE Radoslav Christov 
a Vladislav Beka. O jej priebehu, 
momentálnej situácii aj o plánoch 
do budúcna sme sa rozprávali s Vla-
dislavom Bekom. 

bola samozrejme plnohodnotne nahradená druhmi 
vhodnejšími do mestského prostredia. 

Pod hradným kopcom sa nachádza útvar nazý-
vaný Skalný nos, ktorý zohráva jedinečnú úlohu 
v celom koncepte Zuckermandlu. Môžete nám 
vysvetliť podrobnejšie jeho význam?
Skalný nos je časťou geologického masívu, ktorý 
tvorí celé hradné bralo a celú túto časť Bratislavy. 
Jeho geologický vývoj súvisí s Malými Karpata-
mi a je považovaný za ich najjužnejší výbežok na 
území Slovenska. Ide o skalný útvar, ktorý nadvä-
zuje na hradné bralo. Jeho špecifikom je práve to, 
že predstavuje lokalitu, kde bol prvýkrát na svete 
popísaný druh skalničníka guľkovitého srstnaté-
ho. Pre botaniku má z tohto dôvodu veľký význam 
a my sme veľmi radi, že sa nám podarilo spolu 
s krajinnou architektkou Tamarou Reháčkovou toto 
zachovať a začleniť do celého priestoru. 

Aké prípravy predchádzali samotnému začiatku 
výstavby? Koľko vám zabral tento proces prí-
prav, a čo nasledovalo po ňom? 
Tým, že išlo o také exponované územie, nám sa-
motné povoľovacie procesy zabrali takmer 3 
roky. Zorganizovali sme dve prezentácie na infor-
movanie verejnosti, skúmal sa dopad na životné 
prostredie a na dopravu, pripravili sme dopravnú 
simuláciu a realizovali sme mnohé ďalšie úkony. 
V čase najintenzívnejších prác boli na stavbe de-
siatky pracovníkov - stavebných inžinierov, roz-
počtárov, koordinátorov, špecialistov na jednotlivé 
profesie, koordinátorov projektovej dokumentácie, 
ekonómov, finančníkov, právnikov, až po obchod-
níkov a pracovníkov klientského centra. Z pohľa-
du celkového trvania stavby tu pracovalo viac ako 
2000 ľudí. Bez tímu vynikajúcich odborníkov sa 
takýto projekt zrealizovať nedá a aj touto cestou sa 
im chcem veľmi poďakovať. 

Čo nasleduje, keď už stavba stojí, stavebné prá-
ce pomaly končia a priestory sú pripravené na 
užívanie? Ako vyzerala kolaudácia jednej celej 
mestskej štvrte?
Zuckermandel je rozdelený na takmer 200 staveb-
ných objektov a prevádzkových súborov, ktoré ne-
boli kolaudované naraz, ale postupne podľa toho, 
ako boli postavené. Rozšírili sme napríklad cestnú 
komunikáciu, ktorú sme ihneď nechali skolaudovať 
a dali do užívania. Prekladali sme vodovod, ktorý 
zásobuje takmer polovicu Bratislavy, ten musel byť 
samozrejme skolaudovaný ihneď. Centrála ČSOB 
banky mala stanovený termín, kedy musela byť do-
končená, keďže na tento termín nadväzovali ďalšie 
kroky – sťahovanie zamestnancov a podobne. Celý 
proces kolaudácií hlavných objektov trval asi rok 
a pol, posledné byty sa skolaudovali na jeseň 2017. 

JTRE má už tradične voči svojim nájomcom 
a kupcom veľmi proklientský prístup a pre-
dajom, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy pro-
ces nekončí. Snažili ste sa aj pri Zuckermandli 
zohľadniť rôzne špecifické požiadavky vašich  
klientov?

Samozrejme, či už má nájomník prenajatých 150 
alebo 1 500 metrov štvorcových, vždy sa snažíme 
vyjsť v ústrety jeho požiadavkám. Sme vždy radi, 
keď o naše priestory prejavia záujem spoločnosti, 
ktoré chcú originálne a zaujímavé priestory. Do-
kazuje to aj štvornásobná nominácia v tomto roč-
níku ankety o najatraktívnejšie pracovné prostre-
die Office roka, v ktorej vo svojich kategó riách 
zvíťazila ČSOB banka aj Private Consulting 

Group. Minulý rok to bola napríklad spoločnosť 
EY. Máme tu tiež kancelárie, ktoré síce neboli 
nominované, ale rôzne architektonické štúdiá sa 
s nimi veľmi pekne „vyhrali“ a sú naozaj zaují-
mavé. Podobný prístup máme k bytom – klien-
tom sa venujú architektky v našom klientskom 
centre JTRE, ktoré spracovávajú ich požiadavky 
na zmeny a úpravy bytov. Teší nás, že klienti sú 
spokojní.

Dnes, keď už je Zuckermandel postavený, v by-
toch bývajú ľudia, v kanceláriách sídlia firmy, 
priestory sú obsadené a nová štvrť žije vlastným 
životom, je vaša práca na konci?
Určite nie, o štvrť je potrebné sa starať aj ďa-
lej. A nejde len o samotnú údržbu ako čistenie, 
záhradnícke práce a podobne. Napríklad dobrú 
občiansku vybavenosť sme dosiahli tak, že sme 
niektoré priestory určili iba na prenájom, aby sme 
mohli rozhodnúť, v ktorom priestore sa čo bude 
nachádzať. Chceli sme tu kaviarne, reštaurácie, 
cukráreň, jednoducho vyskladať tu pestrú ponuku 
služieb, ktoré nebudú zaujímavé len pre ľudí, čo 
tu bývajú a pracujú, ale aj pre okoloidúcich náv-
števníkov promenády pri Dunaji. Podieľame sa 
tiež na organizácii rôznych podujatí – na námestí 
mávame exponáty počas Bielej noci, na lávke sú 
organizované rôzne preteky ako napríklad Urban 
City Race, boli sme súčasťou Víkendu otvore-
ných parkov a záhrad. Prostredie Zuckermandlu 
si napríklad obľúbili viaceré automobilky, ktoré 
tu prezentujú svoje nové modely áut, a okolie 
Skalného nosa býva aj scenériou pre fotenie mla-
domanželských párov. Na námestí máme sedem 
búst sochára Franza Xavera Messerschmidta, 
ktorý tu voľakedy žil a ktorého diela predstavujú 
symbol istej éry barokového sochárstva. Zvažu-
jeme oslovenie niektorého zo súčasnej generácie 
umelcov pre vytvorenie unikátneho diela pre ten-
to priestor. 
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Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava

Ponúkajú na prenájom 
formou obchodnej  
verejnej súťaže:

Časť C KN p.č.19575/1 k.ú. Vino-
hrady o výmere 180 m2 a stavbu 
s.č. 13909 na parcele registra  
C KN č.19575/3 v k.ú. Vinohrady na 
prevádzkovanie bufetu s vonkajším 
sedením a verejných WC.

Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže sú zverejnené na interne-
tovej stránke www.ba-lesy.sk a na 
úradnej tabuli magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy.
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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

NOVÉ MESTO
Na začiatku bola sťažnosť 
našej čitateľky Kataríny, 
ktorú cestou do práce na 
bratislavských Kramároch 
deň čo deň rozčuľuje ne-
legálna skládka odpadu. 
Nachádza sa na frekvento-
vanej Stromovej ulici pri 
zastávke MHD Magurská, 
kadiaľ denne prechádzajú 
desiatky pacientov, zamest-
nancov nemocníc, rodičov 
s deťmi... Keď sme začali 
podnet preverovať, vysvit-
lo, že kauza je oveľa väčšia.
Porozhadzované plastové 
fľaše, plechovky od piva, 
dolámané sane, plastový kve-
tináč, staré škatule, odpad zo 
zelene, handry – odpudzujúci 
neporiadok len pár metrov od 
nemocnice straší ľudí už roky. 
Nik s ním zatiaľ nepohol.
„Prvý podnet na riešenie som 
dala ako obyvateľka Kramá-
rov na Oddelenie životného 
prostredia Miestneho úradu 
Bratislava Nové Mesto pred 
takmer troma rokmi. Infor-
movali ma, že majiteľom po-
zemku je magistrát, ktorý ho 
prenajíma eseročke ABD De-
velopment a neúspešne ju vy-
zýva na odpratanie nelegálnej 
skládky,“ vysvetľuje čitateľka. 
Odpad za plotom je tak stále 
na očiach okoloidúcim, ktorí 
sú svedkami ľahostajnosti 
a bezočivosti danej firmy.
Rozhorčená Katarína preto 
následne kontaktovala odde-
lenie životného prostredia na 
magistráte. Odpoveď, ktorú 
dostala, svedčí o veľkej trú-

falosti dotyčnej súkromnej 
firmy. Pracovníci magistrátu 
pri terénnej obhliadke vlani 
v septembri zistili, že ABD 
Development oplotila nie-
len svoj pozemok, ale drzo 
k nemu pridružila aj ten, 
ktorý je majetkom magistrá-
tu. Zároveň konštatovali, že 
na pozemok nie je bezpečný 
prístup a pripustili, že ho na-
vrhnú zaradiť na odpredaj, 
pretože „nebolo možné na 
ňom vykonávať základnú 
údržbu zelene a z obhliadky 
bolo zjavné, že pozemok vy-
užíva spoločnosť, ktorá si ho 
protiprávne oplotila.“

Na rade je súd
Zaujímalo nás teda nielen 
to, akú sankciu vyrubil ma-
gistrát spoločnosti ABD De-
velopment za to, že napriek 
výzve odpad neodstránila, ale 
takisto za neoprávnené uží-
vanie pozemku, ktorý je vo 
vlastníctve hlavného mesta. 
A dozvedeli sme sa ďalší pre-
kvapujúci fakt: daná firma, 
ktorá mala pozemok prena-
jatý od hlavného mesta, zaň 
neplatila, a tak jej zmluvu 
o nájme zrušili. Výpovedná 

doba uplynula už pred takmer 
štyrmi rokmi, 30. septem bra 
2015. Potvrdil to hovorca 
magistrátu Peter Bubla.
„Spoločnosť ABD DEVE-
LOPMENT s.r.o. mala na 
pozemok v minulosti zmlu-
vu o nájme. Nakoľko platby 
za užívanie pozemku neu-
hrádzala načas, vymáhali sme 
pohľadávky voči tejto spoloč-
nosti súdnou cestou. Okresný 
súd dňa 7. marca 2019 našej 
žalobe v plnom rozsahu vy-
hovel a rozsudkom zaviazal 
spoločnosť uhradiť zmluvnú 
pokutu 2 433,98 € a úroky 
z omeškania 967,41 € pre 
oneskorené zaplatenie ná-
jomného,“ informoval Bubla. 
To znamená, že firma dnes 
užíva pozemok protiprávne. 
„V marci tohto roku sme pre-
to podali na súd ďalšiu žalobu 
o vymoženie bezdôvodného 
obohatenia,“ doplnil hovorca.
Bratislavské noviny sa po-
kúsili spojiť aj s konateľom 
spoločnosti, ktorý pochádza 
z Česka, no adresu má v Bra-
tislave v širšom centre. Do 
uzávierky tohto vydania neú-
spešne.  (ac) 
 Foto: lb, čitateľka

Ako ukradli magistrátu TIP OD VÁS
pozemok na Kramároch

Nelegálna skládka na frekventovanej Stromovej  
ulici je iba jeden problém... 

Otrasné 
barbarstvo 
na Železnej 
studničke
NOVÉ MESTO
Doslova manévre sa mi-
nulý týždeň odohrávali 
na Železnej studničke. 
Prišla tam špeciálna jed-
notka hasičov, inšpekcia 
životného prostredia, en-
virokriminálka aj starosta 
mestskej časti Nové Mes-
to Rudolf Kusý. Dôvod? 
Nález sudov s toxickým 
odpadom, ktoré tu niekto 
vyhodil!
„Nejaký chrapúň tam do lesa 
vyhodil 16 veľkých sudov 
plných nebezpečného toxic-
kého odpadu. Na mieste bola 
envirokriminálka, špeciali-
zovaná jednotka hasičov, aj 
inšpekcia životného prostre-
dia. Podľa prvotného roz-
boru sa v sudoch nachádza 
odpad zo zatiaľ nešpecifiko-
vaných ropných látok. Sudy 
aj s odpadom budú bezpečne 
odvezené a po detailnejšej 
analýze spolu s obsahom 
zlikvidované. Verím, že 
sa polícii podarí vypátrať 
pôvodcu tohto barbarstva 
a dostane exemplárny trest,“ 
napísal na sociálnu sieť sta-
rosta Nového Mesta Rudolf 
Kusý.
Polícia v tejto súvislos-
ti začala trestné stíhanie 
vo veci trestného činu ne-
oprávneného nakladania 
s odpadmi.  (ars)

V Karlovke  
vyčistia kanály
KARLOVA VES
Bratislavská Karlova Ves v 
najbližších týždňoch vyčistí 
kanalizačné vpusty, ktoré 
má v správe, teda na komu-
nikáciách 3. a 4. triedy. 
„Je ich viac ako 300 a v roz-
počte mestskej časti je na to 
vyčlenených 10-tisíc eur,“ 
uviedol hovorca Karlovej 
Vsi Branislav Heldes. Čiste-
nie budú mať na starosti pra-
covníci verejnoprospešných 
služieb. Pri väčšom zanesení 
bude však potrebné pretlačiť 
potrubie v súvislých úsekoch 
kanalizácie. To už zabezpečí 
firma vysúťažená vo verej-
nom obstarávaní.  (tasr)

Čo čaká Dom 
odborov
NOVÉ MESTO
Budúcnosť Domu odborov 
na Trnavskom mýte nie je 
jasná napriek tomu, že má 
od roku 2017 nového maji-
teľa, spoločnosť Trnavské 
Mýto (predtým First SPV).
V záujme samosprávy je za-
chovať kultúrnu funkciu. 
„Momentálne sa nachádzame 
v procese, ktorý zatiaľ nemá 
konkrétne výstupy na pre-
zentáciu. Pokračujeme v prí-
pravách a intenzívnom dia-
lógu s novým vedením mesta 
a mestskou časťou. Našou 
prioritou je naďalej postupo-
vať v súlade s ich predstava-
mi a smerovaním,“ povedali 
zástupcovia firmy. (tasr)
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Chcete sa liečiť, 
alebo uzdraviť?

1.klinika klasickej homeopatie

0905 798 790
www.homeoclinic.sk

Vaše obľúbené 
Bratislavské noviny
nájdete každé dva 

týždne aj tu!

BRATISLAVA
Hoci by Bratislava mala 
využívať potenciál rieky, 
lavičky v parku na Vajan-
ského nábreží sú umiest-
nené na miestach, odkiaľ 
na vodu nevidíte. Jednodu-
cho pozeráte na mohutnú 
sivú hrádzu. A na mieste, 
kde môžu mať návštevníci 
a Bratislavčania kontakt 
s vodou, zase takmer žiadne 
sedenia s výhľadom nie sú.
„Hlavné mesto v spolupráci 
so Starým Mestom plánuje 
aj v tejto lokalite osadiť nový 
mobiliár na sedenie. Tento 
nový projekt voľného sede-
nia v meste vychádza z po-
dobných riešení v svetových 
metropolách. Už čoskoro 
budeme o tom informovať 
viac,“ prezradil nám hovorca 
bratislavského magistrátu Pe-
ter Bubla.
Ambíciu zmeniť tento lukra-
tívny priestor má vraj aj Sta-
ré Mesto. „Poslanci Starého 

Mesta chápu tento priestor 
ako mimoriadne cenné - iko-
nické miesto. A preto sa ho 
rozhodli zaradiť do svojich 
programových priorít. Ide 
o priestor, v ktorom sa križuje 
nábrežná promenáda s pro-
menádou bratislavského kor-
za,“ vysvetlil pre Bratislavské 
noviny staromestský poslanec 
a architekt Ľubomír Boháč.
V minulosti promenádny po-
hyb korza podľa neho sme-
roval na nábrežie. Využitím 
lodného spojenia Propeleru 
končil v Sade Janka Kráľa 
na petržalskej strane Dunaja. 

„Našou ambíciou je predĺžiť 
pešiu zónu až na nábrežie 
a prinavrátením funkcie Pro-
peleru sprístupniť promenád-
nym vychádzkam aj mestský 
park,“ doplnil Boháč.
 Staré Mesto v spolupráci 
s hlavným mestom chce vraj 
ešte tento roku vypísať archi-
tektonickú súťaž na riešenie 
tzv. Južného predmestia, čo 
je priestor vyčlenený medzi 
Starým mostom a  Mostom 
SNP a medzi Hviezdosla-
vovým námestím a riekou 
Dunaj. „Medzi dôležité úlohy 
súťažiacich bude navrhnuť 
riešenia na utlmenie automo-
bilovej dopravy na Mostovej 
ulici, napojenie predĺženej 
promenády bratislavské-
ho korza na nábrežie a tiež 
samotné riešenie nábrežia 
a predpriestoru objektu Pro-
peler,“ ozrejmil Boháč.
 Predpokladá, že prvé kroky 
z víťazného návrhu by sa 
mohli začať realizovať za-
čiatkom budúceho roku. (lb) 
 Foto: lb, OZ Občianske zásahy

Oddychovú zónu pri Dunaji čakajú zmeny

Takáto bola predstava 
OZ Občianske zásahy v roku 2008.

Lukratívny priestor pri Dunaji sa zmení.
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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

WC po 17-tej zbytočné?
Prečo je WC v podchode 
na Hodžovom námestí 
otvorené len do 17. ho-
diny? Vedľa je predajňa 
Dopravného podniku 
Bratislava otvorená do 
20. hodiny...
 Čitateľ Anton Rác

Odpoveď prevádzkovateľa, ktorého sme oslovili, bola stro-
há: „Také mám nariadenie z magistrátu. Pracovníci do-
pravného podniku majú kľúč, ktorým sa do WC dostanú aj 
neskôr, no pre verejnosť je zatvorené.“ Preventívne sa teda 
poobzerajte po blízkych podnikoch, keby to na vás „prišlo“ 
niekedy podvečer...

Čo s parkovaním na Židovskej?
Starostka bratislavského Starého 
mesta Zuzana Auftrichtová čelí kri-
tike, na Židovskú ulicu chce totiž 
vrátiť 11 parkovacích miest. Zapar-
kované autá na historickej ulici sa  
však nepozdávajú mnohým Brati-
slavčanom. Vyčítajú jej to aj poslan-
ci za Team Vallo.

Boris Kaluža: Autá (aj domácich!) 
z centra odfiltrovať, história niečo 
stojí, prepáčte... Ponechať iba ob-
sluhu: záchranné zložky a sprísnené taxi!
Igor Paule: Článok kritizuje novú starostku, ktorá sa snaží len napraviť s dodržaním zákonov 
to, čo predchádzajúce vedenie spravilo obyvateľom, ktorí tam žijú.
Ida Matulíková: Prečo sa nespravilo parkovisko, kde by mohli parkovať aj obyvatelia pešej 
zóny Starého Mesta? Prečo chodci sú vždy tí porazení v boji o pešiu zónu?

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

BRATISLAVA
Sme odolní proti ochore-
niam, na ktoré sa očkuje 
ešte v detskom veku? Vý-
sledky kontroly imunity 
Slovákov, ktorá sa robila 
po 15 rokoch, ukázali, že 
dokonca aj u mnohých  za-
očkovaných ľudí nie je hla-
dina protilátok proti osýp-
kam dostatočná. Mnohých 
čaká preočkovanie. 
V rámci veľkého imuno-
logického prehľadu, ktorý 
prebiehal na Slovensku po 
15 rokoch, hygienici z úradu 
verejného zdravotníctva vy-
šetrili krv vyše 4 000 ľuďom, 
takmer 500 z nich bolo v Bra-
tislave. Výsledky nepotešili. 
U niektorých zaočkovaných 
ľudí vyšetrenie krvi ukázalo 
nedostatočnú hladinu protilá-
tok proti osýpkam. 
„V prípade osýpok dôjde 
k odporúčaniu zaočkovať 
jednou dávkou očkovacej lát-
ky približne 500 účastníkov 
imunologického prehľadu, 
ktorým sa zistili negatívne 
a hraničné výsledky proti-

látok napriek tomu, že tieto 
osoby boli v minulosti očko-
vané,“ povedal hlavný hygie-
nik SR Ján Mikas. 
Preočkovanie sa týka aj niek-
torých Bratislavčanov. Pres-
né číslo zatiaľ hygienici ne-
povedali s tým, že výsledky 
najprv pošlú lekárom, ktorí 
sa na prehľade zúčastnili. 
Ukázalo sa tiež, že v Brati-
slavskom kraji nie je potrebná 
95-percentná hranica zaočko-
vanosti, ktorá zabezpečuje 
kolektívnu ochranu populá-
cie proti osýpkam, a to u detí 
narodených v rokoch 2016 
a 2015. Pritom pri poklese 

zaočkovanosti pod 95 percent 
hrozí, že sa ochorenie začne 
šíriť medzi nezaočkovanými 
a pri zaočkovanosti pod 90 % 
už dochádza k epidémiám.
„Priaznivá epidemiologická 
situácia vo výskyte infekč-
ných ochorení ovplyvniteľ-
ných očkovaním viedla ve-
rejnosť v ostatných rokoch 
k domnienke, že ak sa ocho-
renie u nás nevyskytuje, 
očkovanie proti nemu je zby-
točné. Avšak pri súčasnom 
pohybe obyvateľov medzi 
krajinami, či už za prácou, 
alebo cestovaním, nie je za-
vlečenie akéhokoľvek infek-

čného ochorenia na Sloven-
sko vylúčené. Príkladom je 
epidémia osýpok v roku 2018 
na východe, ktorá vypukla na 
základe importovaných prí-
padov ochorenia na osýpky 
zo zahraničia,“ upozornila 
hovorkyňa úradu verejného 
zdravotníctva Daša Račková.
 
Prečo vakcína zlyhala 
Ako je možné, že osýpky 
hrozia aj človeku, ktorého 
v detstve zaočkovali? Príčin 
je viac. „Existuje takzvané 
vyvanutie imunity – hladina 
protilátok po očkovaní po-
stupne v organizme klesá. 
Druhým dôvodom môže byť 
fakt, že v minulosti sa očko-
valo inou očkovacou látkou 
ako v súčasnosti. Bola veľmi 
citlivá na dodržiavanie chla-
dového reťazca, pri jeho po-
rušení mohlo dôjsť k zníže-
niu účinku očkovacej látky,“ 
uviedla Račková. Tretí dôvod 
môže byť ten, že organizmus 
si po očkovaní nevytvoril do-
statočnú hladinu ochranných 
protilátok. 

Ani súčasné vakcíny proti 
detským chorobám však nie 
sú stopercentne spoľahlivé. 
„Očkovacie látky, tak ako 
ostatné lieky a liečivá, nie 
sú na 100 percent účinné, 
čiže nie každá očkovaná 
osoba musí zareagovať na 
očkovanie vytvorením do-
statočnej hladiny ochran-
ných protilátok,“ upresnila 
Račková. (lv)
 Foto: pixabay

Previerka imunity Bratislavčanov: Viacerých treba preočkovať

Lekár vám povie, 
ako ste na tom
Epidemiológovia pripustili, že 
nie všetky vakcíny, ktorými sa 
očkovalo v rokoch 1968 až 
1984, boli stabilné. Ak vás 
očkovali práve v týchto rokoch 
a teraz máte pochybnosti, 
zájdite za svojím praktickým 
lekárom. Vyšetrenie krvi 
ukáže, či máte protilátky proti 
osýpkam. „Pacienta, ktorého 
očkovali nestabilnou vakcínou, 
zaočkujem ešte raz,“ potvrdil 
pre Bratislavské noviny lekár 
Peter Lipták.
Zo zdravotnej karty lekár tiež 
zistí, či ste v minulosti osýpky 
prekonali. Ak áno, obávať 
sa nemusíte, získali ste totiž 
doživotnú imunitu.

Výskum ukázal, že mnohí dospelí nie sú imúnni proti 
osýpkam, hoci ich v detstve zaočkovali. 

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Šalát so špargľou, prepeličími vajíčkami, 
prosciuttom a parmezánom

BRATISLAVA
Ak sa chystáte zásobiť va-
jíčkami, v obchode dobre 
vyberajte. Nedajte sa zlá-
kať nízkou cenou! 
„Keďže pred Veľkou no-
cou ľudia kupujú vajcia 
viac, viac sa ich dováža zo 
zahraničia. Aj z krajín ako 
Poľsko, kde nedávno znikla 
fipronilová kauza, prípad-
ne boli nakazené  salmone-

lou,“ varuje Ľubomír Urban 
z únie hydinárov.
Pripomína, že neraz na 
Slovensko dovezú vajcia 
tesne pred skončením spo-
treby, ktoré cestovali stov-
ky kilometrov po Európe. 
Obozretní buďte aj na tr-
hoviskách. Zneužívajú ich 
špekulanti, ktorí dovezené 
vajcia zo zahraničia predá-
vajú ako domáce. (ac)

Pozor na lacné vajcia

Potrebujeme:
70g miešaných šalátových 
lístkov
50g mladej zelenej špargle, 
očistenej

5 plátkov prosciutta
4 prepeličie vajíčka
soľ
mleté čierne korenie
slnečnicové jadierka

olivový olej
šťava z 1 citróna
med
strúčik cesnaku
hobliny parmezánu na posypanie

RAČA
Máte radi Račianske hody? 
Tak nezabudnite na ne prvý 
májový víkend v uliciach 
Rače! Hody odštartujú už 
vo štvrtok vyhodnotením 23. 
ročníka Račianskeho jaho-
dového kvetu a v piatok po-
kračujú vernisážou výstavy 
obrazov Aleny Polakovičovej 
s názvom „Pohľady na obľú-
bené miesta“. Počas víkendu 
organizátori pripravili v am-
fiteátri v Knižkovej doline 
skvelý program. V sobotu sa 

môžete tešiť na úžasnú Simu 
Martausovú a potom na dy-
chovú hudbu Textilanku či 
na program Andera z Košíc. 
Na svoje si prídu aj deti, pre 
ktoré bude v Obecnej záhrade 
zóna s dobovými historickými 
hrami či pesničkohrami Mira 
Jila.. Nebudú chýbať ani vy-
stúpenia pred Družstevným 
domom Račan či športové 
podujatia. V nedeľu bude vy-
hodnotenie súťaže o najlepší 
hodový koláč spojenú s ochut-
návkami.  (dp)

Poďme hodovať!
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Sobota – 20.4.2019

XAVIER BAUMAXA
Klub .pod lampou, 20:00
Smršť textov a humoru 
v českom proto-jazyku a 
energia sršiaca svojskosťou 
na koncerte v Klube pod 
lampou.

Nedeľa – 21.4.2019

SIESTA V GALÉRII:  
Z AKADÉMIE DO  
PRÍRODY
Slovenská národná galéria, 
15:00 
Nedeľný pohodový výklad s 
lektorom predstaví škálu in-
špirácií a prístupov maliarov 
pri stvárňovaní prírodných 
motívov.

Pondelok  – 22.4.2019

VEĽKONOČNÉ TRHY

Primaciálne námestie
Ľudové remeslá, bohatá 
ponuku veľkonočných suve-
nírov a výrobkov z majoliky 

a vaše chuťové poháriky 
potešia bratislavské rožky, 
štrúdľa, syrové špeciality. 
Posledný deň veľkonočných 
trhov.

Utorok – 23.4.2019

ANTON PAVLOVIČ  
ČECHOV: UJO VÁŇA
DPOH Mestské divadlo, 
19:00
„Život človeka uťahá!“ 
Tragikomédia o veľkých túž-
bach a nenaplnených snoch. 
Hrajú Alexander Bárta, Boži-
dara Turzonovová, Milan 
Bahúl a ďalší.

Streda –  24.4.2019

FILMOVÁ HUDBA
Slovenská filharmónia, 19:00
Udalosti 20. storočia hek-
tickým spôsobom menili 
kultúrne preferencie. Búrlivý 
vývoj kinematografie pod-
nietil formovanie celkom 
špecifického hudobného sub-
žánru -filmovej hudby.

Štvrtok– 25.4.2019

LITERA FEST
Slovenský rozhlas
14. ročník litera festu, ktorý 
sa viaže na literárnu cenu 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Lenka Bollardtová  

 E-mail: redakcia@banoviny.sk 
Telefón: 02/62801182  

Inzercia: Vladimíra Stoklasová 
Telefón: 0905 273 416 

E-mail: reklama@banoviny.sk 
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 www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
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redakcia@banoviny.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

PREDÁM 4 BYTY 
po 78 m2 v Kittsee, 

Pressburger strasse 4, 

www.ehw-group.eu
0043 664 3471 007 

abzfinance@seznam.cz

Vydrické prostitútky skon-
čili za socializmu v tábore 
nútených prác.
Tak ako v každom veľkom 
meste, aj v Bratislave 
prostitúcia prekvitala vo 
veľkom. A to predovšetkým 
na miestach, ktoré dnes už 
poznáme z archívnych foto-
grafií a rozprávania starých 
Bratislavčanov. Z hriešnej 
Vydrice dnes už takmer nič 
nezostalo. Po druhej sveto-
vej vojne sa 
komunisti roz-
hodli prostitú-
ciu vyhubiť 
a tieto ženy 
prevychovať 
v tábore nú-
tených prác 
v Novákoch 
na poctivé so-
cialistické ob-
čianky. 
Vydrica bola 
miestom, kde 
najprv žili 
mešťania a bo-
hatí Židia. 
Neskôr tu bývali mlynári, 
rybári a lodníci. Po otvorení 
veľkých tovární sa sem začali 
z rôznych kútov Slovenska 
sťahovať aj ženy, ktoré sa 
rozhodli privyrábať si aj naj-
starším remeslom. 
Počas prvej svetovej vojny 
sa hostince začali meniť na 
nevestince. Príkladom bol 
aj hostinec U modrej šťuky. 
Verejné domy obyvatelia 
mesta mohli nájsť na Šťu-
kovej, Floriánskej a Oesero-
vej ulici. Na Vydrickej ulici 
podnikali ľahké dievčatá 
samostatne a väčšinou si vo 
veľkých domoch prenajíma-
li len izby. Samozrejme, oto-
čené do ulice, aby mohli svo-
je obnažené telá ukazovať 
potenciálnym zákazníkom. 
1. januára 1924 bolo vyda-
né nariadenie na zrušenie 

všetkých ne-
v e s t i n c o v . 
Prostitútkam 
však bolo 
dovolené bý-
vať v týchto 
domoch aj 
naďalej. Už 
nepodliehali 
zdravotnému 
dozoru. Mno-

hé sa chceli vrátiť domov, no 
majiteľkám dlhovali veľké 
peniaze za stravu a šatstvo. 
Naďalej ako dlžníčky vyko-
návali prácu, ktorou sa do-
vtedy živili. Jedna bigotná 
katolíčka sa dokonca s pla-
čom sťažovala, že majiteľka 
ju nútila venovať sa hosťom 
aj počas Vianoc.

Každého vzrušovala Vydrica
Vydrica bola miestom hrie-
chu, o ktorej kolovali his-
torky vo Viedni a aj v Buda-
pešti. Cez deň Vydrica a jej 
obyvatelia spali a po obede až 
do ranných hodín sa zabávali. 
Po druhej svetovej vojne sa 
dokonca medzi vojakmi oslo-
bodzujúcej armády rozšírilo, 
že v Bratislave je miesto, kde 
ženy netreba znásilňovať a že 
dajú aj samy. Vydrica začala 

vábiť aj oslobodzujúcich vo-
jakov. 
Jeden z najznámejších ne-
vestincov bol na Oeserovej 
ulici stúpajúcej k hradu, 
v jednoposchodovom dome, 
zvonka ošarpanom. Jeho 
majiteľka tante Rézy bola 
stará Prešporáčka a dobrá 
obchodníčka. Spolupraco-
vala s policajným vyšetrova-
teľom. Udávala zákazníkov 
a svoje „dámy“ nútila od 
klientov získavať informá-
cie pre inšpektora, ktorý nad 
týmto nevestincom držal 
ochrannú ruku. Sám dokon-
ca mladé dievča Malvínku, 
ktorú vyhodili z fabriky, 
dotiahol do nevestnica tante 
Rézy. Malvínka sa po rokoch 
osamostatnila. Obchodník 
z Viedne jej zabezpečil na 
čas blahobyt. Hoci ju opus-
til, kúpila si byt na Vydrickej 
ulici. Ďalej vykonávala svo-
je remeslo. Bola považovaná 
za luxusnejšiu neviestku Vy-
drice. Navštevovali ju básni-
ci, obchodníci. 

Komunisti ukončili  
„slávny“ príbeh
Komunistom bola Vydrica 
tŕňom v oku a rozhodli sa 

zničiť toto semenište zvrh-
losti a hriešnosti. Na podnet 
Daniela Okáliho, povereníka 
ministerstva vnútra, urobili 
v jeden večer v roku 1948 
raziu a vydrické prostitútky 
naložili na auto a odviez-
li ich do Novák. Do tábo-
ra nútených prác, aby ich 
prevychovali na uvedome-
lé socialistické občianky. 
„Súdružky sa potom vrátili 
a všetky dostali penziu. Ďa-
lej ale chodili do podnikov 
a spomínali na zlaté časy. 
A samozrejme aj ďalej robili 
prostitúciu. Ale len za pivo 
a večeru. Boli to už pen-
zistky a ťažšie sa im hľadali 
zákazníci,“ spomína jeden 
z bratislavských historikov 
Gejza Ďuriak.  (lb)

Túto históriu sme čerpali 
z knihy Antona Baláža 

Hriešna Vydrica 
z vydavateľstva Alberta 

Marenčina. 

Z hriešnej Vydrice nezostalo takmer nič

Vydrica bola miestom hriechu, o ktorom kolovali historky 
vo Viedni aj v Budapešti.

Neuveriteľná scéna nao-
zaj ako z filmu, ktorú len 
tak nezažijete! Po ulici 
v Dúbravke lietali pred pár 
dňami pravé eurobankov-
ky, ktoré stratil smoliarsky 
lupič unikajúci na motor-
ke. Podľa informácií polí-
cie muž ozbrojený krátkou 
guľovou zbraňou vošiel vo 
štvrtok 4. apríla popould-
ní, krátko po 16.33 hodi-
ne do pobočky banky na 
SARATOVSKEJ ULICI. 
Tam mu zamestnankyňa 
pod hrozbou použitia zbra-
ne vydala takmer 10-tisíc 
eur, s ktorými odišiel. Ku-
riózne je nielen to, že ban-
kovky pri úniku stratil, ale 
navyše došlo k ex plózii 
farbiva a  tým pádom ná-
sledného zneh o d n o t e n i u 
b a n k o v i e k .  (ms)

Anasoft litera, sa bude konať 
v átriu a štúdiách Slovenské-
ho rozhlasu. Počas troch dní 
sa na ňom predstavia desiat-
ky autorov i autorov, bude aj 
pestrý sprievodný program.

Piatok – 26.4.2019

SHARPE FESTIVAL
Nová Cvernovka
Hudobný 
festival a 
konferencia 
Sharpe prine-
sie nádielku 
aktuálnej 
hudby rôz-
nych žánrov 
spolu s hudobným vzdeláva-
ním na piatich pódiách Novej 
Cvernovky.

Sobota – 27.4.2019

IXPO 
Tyršovo nábrežie
Najväčší technologický festi-
val na Slovensku! Je určený 
pre široký okruh ľudí, ktorí 
sa zaujímajú nielen o tech-
nológie, ale aj o to, čo nám 
prinesú do života. Na jednom 
mieste nájdete expozície 
futuristických technológií aj 
gamingových vychytávok.

Nedeľa – 28.4.2019

SLOVAKIA CANTAT
Posledný deň štvordňového 
medzinárodného festivalu 
zborov. Festival sa koná v 
Klariskách, v Moyzesovej 
sieni a v Jezuitskom kostole. 

Zúčastní sa 15 zborov zo 
šies tich krajín.

Pondelok – 29.4.2019

JAGA JAZZIST
Majestic Music Club, 20:00
Slávny nórsky ansámbel de-
viatich muzikantov len ťažko 
hudobne ohraničiť. V rámci 
jedného koncertu zahrá jazz, 
post-rock, ale aj folklór, či 
elektronickú hudbu. Jaga 
Jazzist štyri roky po vypreda-
nom bratislavskom koncerte 
opäť hrá v našom meste.

Utorok – 30.4.2019

AUTOSALÓN
Incheba
Štartuje ajkomplexnejšia 
prehliadka automobilov 
v stredoeurópskom regió-
ne, otvorená až do 5. mája. 
Súbežne sa koná aj Exclusive 
Salón, výstava luxusných 
tovarov a služieb.

Streda – 1.5.2019

DEŇ OTVORENÝCH 
ATELIÉROV
Nová Cvernovka
Podujatie je zamerané na 
prezentáciu umelcov, ktorí 
sú súčasťou komunity síd-
liacej v priestoroch Novej 

Cvernovky, kreatívneho a 
kultúrneho centra na Račian-
skej ulici. Nebude chýbať ani 
pestrý kultúrny program.

Štvrtok – 2.5.2019

DILLON
Ateliér Babylon, 20:00
Inšpiratívna nemecká spe-
váčka vystúpi v rámci novej 
akustickej tour, ktorá ju pre-
zentuje v komornom duchu 
ako sólo speváčku a pianist-
ku. Pred dvoma rokmi kon-
certovala na festivale Pohoda 
v sprievode slovenského 
ženského zboru.

Piatok – 3.5.2019

BRATISLAVSKÝ MAJÁLES
Tyršovo nábrežie
Prvý deň tradičnej májovej 
mestskej veselice. Tri dni 
plné koncertov a ďalších 
sprievodných podujatí vyvr-
cholia krásnym ohňostrojom 
nad Dunajom.

Hľadáme vitálneho dôchodcu

ktorý by mal chuť i čas sa postarať  
o zahradu RD v lokalite Palisády.

Práca zahŕňa zametenie, kosenie 
trávnika, sadenie, postreky,  
orezanie živého platu a pod.

Práca si nevyžaduje vzdelanie  
v danom odbore.

Hľadáme iba dôchodcu, nie  
študentov. Dlhodobá spolupráca!

Cca 5 hodín týždenne (jeden deň  
v týždni, podľa dohody.)  
Odmena 5 euro/ hodina. 

Tel.: 0905 613 777

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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André  
Maurois

otvorili  
kľúčom  
niečo  

zamknuté

2. časť 
tajničky

okrútenie  
(bás.) dozrieval zdesenie

označenie  
lietadiel  
Etiópie

čelná  
(zastar.)

vypustenie 
hlásky 
(lingv.)

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

tramping  
(hovor.)

zametaj  
(arch.)

skratka  
odborové-   
ho zväzu

Karolína  
(dom.)

Pomôcky: 
dekretál,  
rezistor,  

markytán

husársky  
kabát

5. časť 
tajničky

pestro-      
farebný  
papagáj

onesko-     
rene  

(kniž.)

tmolenie  
(bás.)

pozri, hľa  
vysádzajú

pápežské  
písomné  

rozhodnu-   
tie (cirk.)

odporník  
(eltech.)  
značka  
tantalu

územná  
jednotka

1. časť 
tajničky
chôdzou  

obíde

naivka  
(zried.)  
utvárať  
penu

šúchal,  
mädlil  
(kniž.)

tropická 
olejnatá 
rastlina  

šetrí

bezcha-     
rakterne  
druh titá-   

novej rudy

mesiac  
Urána

roh vysychali  
crklo

popre-     
čiarkuje  
3. časť 
tajničky

skratka  
pre letec-    
ké krídlo

predložka  
s 2. pád.  
ľudská  
bytosť

Una  
(dom.)  
šiator

obyvateľ  
Írska  

vozením 
nahromaď

odlišná
zabezpe-    

čujú  
malý šál

vzorec  
jodidu  

sodného  
baretka

Pomôcky: 
Ariel, jug,  

a meta, er-   
gotín, aryk

tvorí  
iskry  

dookola

obliekať  
sú  

zatvorení  
(hovor.)

baňaté  
nádoby  

miera čis-    
toty zlata

odstráni  
z pokožky  
ochlpenie

vyžaroval  
nástroj  

na zame-    
tanie

balkánska 
píšťala  
osud  

(pren.)

Jakub  
(dom.)

dyňa  
týčilo sa  
(zried.)

mužské  
meno  

dravým  
spôsobom

lámať

žrde  
na vozoch

štiepaná  
trstina  

na spoloč-   
ný účet

rezaním 
poškodil  
kočovné  
kmene

skratka  
leukocytu

obchod so  
staršími  
knihami 

mravnosť

solmizač-    
ná slabika  
mariášová  

hra

stratila  
nakrátko  

reč

formát  
papiera  
okoval

cit. zvuku  
úderu  
pridája  

(zastar.)
Pomôcky: 
pedig, elí-   
zia, moira,  
rutil, betla

ženské  
meno  

intenzívne  

mládza  
slúžiace  
na sanie

pešky  
bujné  
vlasy  

(pren.)

opito  
(kniž.)

onedlho  
húžvite,  
žmoľte

hltavo  
jesť  

týkajúca  
sa dna

Irena  
(dom.)

tropické  
drevo  
jedlo  

o desiatej

ťažko  
robilo  
(expr.)  

nadúva sa

rastlinný 
alkaloid

Leokádia  
(dom.)

sotilo 
(expr.)  
Aurélia  
(dom.)

odnikiaľ  
pozdrav  

na rozlúč-   
ku

značka  
pre nano-    

tesla

nepravdivé 
chýry  

chatrný  
domček

týkajúca  
sa mzdy  
námestie  
s trhom

skratka  
pravej  
ruky  

jačanie

hudobné  
teleso

spí  
(det.)  

rímske  
číslo 51

jogín  
hríby

Pomôcky: 
sezam, ka-  
val, kvart,  

kauri

smúti  
(kniž.)  

vietor na 
Jadrane

tvorená  
ílom  

slonie  
zuby

pes  
(det.)  

postranná  
časť tela

ženské  
meno

4. časť 
tajničky
značka  
irídia

osobitná  
vôňa vína  

značka  
lawrencia

minulo  
peniaze,  
strovilo

vyslobodí

umelecky  
bezcenný  

výtvor

ázijská  
zavlažo-     

vacia  
priekopa

kedysi  
predavač  

tovaru  
pri vojsku

BRATISLAVA 
Aj tento rok Mestské lesy 
Bratislavy vo svojom le-
soparku (Kamzík a Par-
tizánska lúka) ponúkajú 
svoje altánky na grilovanie. 
K dispozícií bude 53 altán-
kov. Ak nechcete od rána 
hľadať, ktorý z nich je voľ-
ný, Mestské lesy aj tento 
rok 3 prenajímajú.
Ceny za prenájom troch al-
tánkov budú ako uplynulý 
rok. Teda 100 eur na celý 
deň. „V cene altánku je reze-
rvácia na konkrétny termín, 
celodenný prenájom, gril, 
balík grilovacieho uhlia, 

elektrická energia a uprata-
nie altánku,“ povedala pre 
Bratislavské noviny Jana 
Znášiková z Mestských le-
sov.
Hoci mnohí kritizovali vyso-
ké ceny za prenájom, záujem 
o prenájom altánkov bol mi-
nulý roky veľký. „Prenajaté 
boli 123 krát, čiže 123 dní,“ 
dodala Znášiková. Oplotený 
altánok na Partizánskej lúke 
pri dele je však počas roka 
využívaný aj na akcie a pro-
gramy lesnej pedagogiky pre 
školy a škôlky. 
Mestské lesy postupne podľa 
potreby opravujú už exis-

tujúce altánky. Tento rok je 
dokonca návštevníkom le-
soparku daný do prevádzky aj 
nový dvoj altánok na Kačíne 
s veľkým grilom na lúke pri 
futbalovom ihrisku. 
Hoci pri existujúcich altán-
koch umiestnené odpadkové 
koše a odpad je pravidelne 
odnášaný, stáva sa ľudia za-
nechajú v altánku neporia-
dok aj napriek odpadovým 
košom. Ako tvrdí Znášiková, 
z roka na rok sa tento stav 
zlepšuje. (lb)
 Foto: Matúš Husár

Koľko za altánky na Kamzíku a Partizánskej lúke? 

Altánky pri Partizánskej lúke

Sú záchody  
v nedohľadne?!
NOVÉ MESTO
Nové toalety na Kamzíku, 
ktoré stáli neuveriteľných 
128 250 eur stále nie sú ot-
vorené pre verejnosť. Nie sú 
totiž zapísané v katastri. 
„Mestská časť Nové Mesto vy-
dala stavebníkovi Mestským 
lesom v Bratislave kolaudačné 
rozhodnutie na stavbu „Verej-
né toalety na Kamzíku“ dňa 
21. 12. 2018. Následne mest-
ské lesy zabezpečili pridelenie 
súpisného čísla na stavbu. Dňa 
25. 1. 2019 zaslali všetku pod-
pornú dokumentáciu na magis-
trát, aby mohla byť stavba zapí-
saná do katastra nehnuteľností 
v prospech hlavného mesta,“ 
povedala nám Jana Znášiková 
z Mestských lesov. Dodala, 
že mesto následne rozhodne, 
ako bude nakladať so svojím 
majetkom. „V prípade zvere-
nia stavby Mestským lesom, 
zabezpečíme v čo najkratšom 
čase prevádzkovanie toaliet,“ 
vysvetlila Znášiková. (lb)


