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BRATISLAVA
Silvester je síce ešte ďale-
ko, no už teraz niečo vieme 
o pripravovaných oslavách 
v centre nášho mesta. Vy-
vrcholením silvestrovskej 
noci bude opäť tradičný oh-
ňostroj - ako oficiálna šou 
však možno naposledy.
„Silvestrovský ohňostroj 
je plánovaný v identickom 
rozsahu ako po minulé roky 
a bude odpaľovaný z plavi-
dla na Dunaji,“ informoval 
hovorca magistrátu Peter 
Bubla. Najlepšie ho uvidíte 
na Námestí Ľudovíta Štúra, 
Rázusovom nábreží, aj z pe-
tržalského brehu. 
Ešte pred polnočným odpočí-
tavaním posledných sekúnd 
roka 2019 na svetelnej časo-
miere na nábreží bude efekt-
ná svetelná a laserová šou. 
Z večernej Bratislavy si tak 
môžete odniesť výnimočný 

„fotosuvenír“ silvestrovskej 
panorámy. Párty organizova-
ná Starým Mestom má byť na 
Hviezdoslavovom námestí.
Pavol Murín z OZ Hlava 98, 
ktorá sa podieľa na organi-
zovaní Silvestra, pripustil, 
že laserovo-svetelná šou 
možno už o rok nahradí kla-
sický ohňostroj. „Silvester 
2019 v Bratislave bude zatiaľ 
v tradičnom duchu, podľa 
zaužívaného scenára z pred-
chádzajúcich rokov. Samo-
správa však pozorne sleduje 
trend nahrádzania silvestrov-
ských ohňostrojov inými typ-
mi šou v niektorých európ-
skych metropolách,“ spresnil.
Ako príklad spomenul Prahu, 
kde oficiálny ohňostroj prvý-
krát nie je v pláne – dôvodom 
je predovšetkým hluk, ktorý 
ruší zvieratá. Nahradí ho vi-
deomapping, teda svetelná 
projekcia na budovy. 

Búchať petardy, hoci ich bež-
ne kúpite v obchode, je v Bra-
tislave zakázané a polícia pre-
vinilcov pokutuje. 
„Zákaz na území hlavného 
mesta počas vlaňajšieho Sil-
vestra a osláv príchodu nového 
roka niektorí ľudia ignorovali. 
Mestskí policajti preverovali 
122 takýchto oznamov, poku-
ta môže byť do výšky 33 eur,“ 
uviedla hovorkyňa mestskej 
polície Barbora Krajčovičová. 
Rátať treba aj s dopravnými 
obmedzeniami a  monitorova-
ním vstupov do silvestrovskej 
zóny.  (bn)
 Foto: TASR

        Užite si ohňostroj, 
o rok ho možno nahradí iná šou

Prešov zasiahol 
všetkých
BRATISLAVA
Tragédia po výbuchu plynu 
v 12-poschodovom prešov-
skom paneláku zomkla celé 
Slovensko. Pomoc postihnu-
tým rodinám ponúkajú jed-
notlivci aj firmy či inštitú-
cie, pridali sa tiež primátori 
vrátane Matúša Valla.
Podpora prichádza aj zo 
zahraničia. Napríklad sta-
rostka Prahy 10 iniciova-
la mimoriadny dar pre postih-
nuté rodiny. Šéf bratislavskej 
samosprávy Matúš Vallo tele-
fononicky ubezpečil primá-
torku Prešova, že aj Bratisla-
va je pripravená pomôcť.
Bilancia ničivej explózie na 
Mukačevskej ulici je desivá: 
vyžiadala si 8 obetí, ďalší 
skončili v nemocnici, eva-
kuovať museli približne 220 
ľudí, aj zo susediacich byto-
viek, ktoré výbuch poškodil. 
Obyvatelia zdevastovaného 
paneláka číslo 7 sa však už 
domov nikdy nevráta, je od-
súdený na zbúranie. Pred Vi-
anocami prišli o všetko. „Nič 
nemám. Tak som ostala, ako 
som bola v práci. Mám holý 
život, to je dôležitejšie než 
všetky veci,“ povedala pre 
východoslovenský Korzár 
obyvateľka bloku. So sused-
mi, ktorí prišli o to najcennej-
šie, sa dobre poznala.
V čase redakčnej uzávierky ne-
bola príčina výbuchu oficiálne 
potvrdená. Podľa hasičov únik 
plynu zrejme súvisel s výkopo-
vými prácami. Polícia obvinila 
troch robotníkov. (bn)

2 Daňová 
 matematika
 Dane z nehnuteľnos-

tí pôjdu v budúcom 
roku hore. Ale nie iba 
o 40 či 50 percent, ako 
tvrdí magistrát – vy-
rátali sme, že do peňa-
ženky načrieme oveľa 
hlbšie.

4 Kam na korčule?
 Pozrite si podrobný 

prehľad klzísk v na-
šom meste. Kde zapla-
títe a kde si zakorčuľu-
jete zadarmo?

10 Rok po voľbách
 Oslovili sme starostov 

aj vedenie magistrátu: 
Čím sa pochválili, čo sa 
im za prvý rok vo funk-
cii podarilo a čo im ne-
vyšlo?

15 Prešporská 
 Biela pani
 Legenda o nešťastnej 

vdove, ktorá sa zjavo-
vala na Ventúrskej ulici 
v 15. storočí, je v mno-
hom dôveryhodná.
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SILVESTER 2019

Zábava  
za 40-tisíc
Technické zabezpečenie 
programu vrátane ohňostroja, 
financované i zo sponzorských 
príspevkov, stojí takmer  
40-tisíc eur. Náklady na 
samotný ohňostroj sú približne 
10-tisíc eur.

Silvestrovské oslavy budú 
zatiaľ v tradičnom duchu, 

tak ako tie vlaňajšie.
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ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

daňové priznanie
pre firmy a živnostníkov

tel: 0905 970 467
info@olicorp.sk www.olicorp.sk

RUSOVCE
Vychytávka v Kostole sv. 
Márie Magdalény v Rusov-
ciach ľudí zaujala, ale aj za-
skočila: milodary tu môžete 
venovať prostredníctvom 
bezkontaktného platobné-
ho terminálu. Suma je pri-
tom presne určená na 5 eur. 
Sú veriaci ochotní toľko 
prispieť cirkvi? Prvé skúse-
nosti sú rozpačité.
Platobný terminál, ktorý majú 
v kostole niečo vyše mesiaca, 
dohodol s istou komerčnou 
bankou samotný rusovecký 
farár Július Marián Prachár. 
Inšpiroval sa anglikánskymi 
kostolmi vo Veľkej Británii, 
kde sa týmto spôsobom darí 
vyzbierať od veriacich vyšší 
príspevok. Podľa niektorých 
zdrojov príjmy pre cirkev 
v podobe milodarov stiahnu-
tých z kreditky môžu narásť aj 
o tretinu...

20 eur priveľa, 5 eur málo?
Aj my chceme kráčať s do-
bou, vysvetľuje nám Július 
Marián Prachár, ktorý verí, že 
novinka, ktorú zaviedol, oslo-
ví najmä mladých ľudí. Tí to-
tiž väčšinou nenosia so sebou 
hotovosť. „Keď ich zaujme 
v kostole nejaká myšlienka 
a rozhodnú sa podporiť ju 
väčšou sumou, môžu to urobiť 
hneď, stačí k terminálu prilo-
žiť platobnú kartu. Keby mali 
prispieť hotovosťou a chýbali 
by im v danej chvíli peniaze, 
ľahko sa stane, že kým prídu 
domov, na svoj úmysel zabud-
nú. Platobný terminál je teda 
spôsob, ako zabezpečiť, aby 
skutok neušiel,“ vyjadril sa. 
Mnohým sa však nepozdáva, 

že na termináli je predvolená 
iba jedna suma, ktorú vám 
stiahne z kreditky (5 eur, 
pričom kartu môžete prilo-
žiť viackrát) - technicky vraj 
nie je možné zadať ich viac. 
Nastavuje ju samotný kňaz 
prostredníctvom aplikácie, 
a takisto môže kontrolovať 
príspevky od veriacich. Začal 
s 20 eurami, no zistil, že toľko 
peňazí daroval cirkvi iba on 
sám. „Potom som nastavil 10 

eur, vtedy prispeli sied-
mi ľudia, čiže sme získali 
70 eur. Uvedomil som si, že 
aj to je asi veľa, a tak som 
výšku milodaru znížil na 5 
eur. Zareagovali síce desiati, 
no dohromady sa vyzbieralo 
menej, len 50 eur,“ konštatuje 
Július Marián Prachár. 
Zvonček, kam sa dá prispieť 
aj niekoľkými centami, však 
v kostole zostal. Či v ňom 
kvôli milodarom plateným 

k a r -
tou pri-

búda menej 
peňazí, to kňaz zatiaľ netuší. 
Keďže je bezhotovostný pla-
tobný terminál mobilný, vy-
skúšajú ho už tento víkend na 
vianočnom bazári, ktorý orga-
nizujú na ich pozemku. Kto-
vie, možno bude dobrodincov 
viac. Farár však už teraz zva-
žuje, že technologickú vychy-
távku napokon presunú inam. 
„Vo vlastnej réžii rekonštruu-
jeme Kostol Svätého Víta 
z 13. storočia, ktorý chceme 
premeniť na živé centrum – 
bude tam kaviareň, stála ga-
léria, v pláne sú aj koncerty... 
Zrejme tam potom premie-
stnime aj platobný terminál, 
predsa len, bude tam väčší 
pohyb ľudí...“ (ac)
 Foto: Marian Dekan
Video nájdete na 
bit.ly/banoviny-kostol

Milodar zaplatíte aj kreditkou. Ako v obchode...

BRATISLAVA
Primátor si to nenačasoval 
šťastne. Vyššie dane z neh-
nuteľností oznámil Bratisla-
včanom krátko po tom, ako 
mu mestskí poslanci odklepli 
zvýšenie platu z 5 316 eur 
na 6 048 eur. Takže potom 
dookola na sociálnej sieti vy-
svetľoval, že jeho plat s no-

vými daňami nijako nesúvi-
sí. Nesedí však ani percento 
zvýšenia sadzby dane, ktoré 
Matúš Vallo uviedol.
„Návrh na zvýšenie dane 
z nehnuteľností je spoločným 
návrhom mesta a mestských 
častí. Museli sme k nemu 
pristúpiť, lebo inú cestu na 
skvalitnenie služieb a na zá-

sadnejšiu zmenu kvality ži-
vota v našom meste dnes ne-
máme,“ zdôvodňoval Vallo. 
Bratislava podľa jeho slov 
dopláca na opatrenia, ktoré 
prijala vláda v minulom ob-
dobí - len nižšia daň z prí-
jmu fyzických osôb znamená 
čistý ročný výpadok príjmov 
mesta vo výške 8 miliónov 

Navrhovaná sadzba dane za 1 m2 bytu/rodinného domu 
(v čase redakčnej uzávierky ešte nebola schválená mestským zastupiteľstvom)

Pásmo A: 1 euro (Vajnory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice)
Pásmo B: 1,05 eura (Čunovo, Devín, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača, Rusovce, 
 Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica)
Pásmo C: 1,10 eura (Nové Mesto, Vinohrady, Ružinov, Trnávka, Petržalka, Nivy)
Pásmo D: 1,15 eura (Staré Mesto)

Daň za byt vyššia aj o 131 percent! eur a o ďalšie 4 milióny me-
nej dostanú v dôsledku tohto 
opatrenia mestské časti. 
Aké zdražovanie nás teda 
čaká v novom roku? 
Hoci primátor tvrdí, že dane by 
mali stúpnuť v priemere o 45 
až 50 percent (v čase redakč-
nej uzávierky o návrhu ešte 
mestskí poslanci nerokovali), 
v skutočnosti to mnohých prí-
padoch vychádza aj dvojná-
sobne viac. Ak napríklad v Pe-
tržalke platíte dnes daň 0,507 
eura za 1 m2 bytu, tak po no-
vom by to malo byť 1,10 eura, 
čo je viac ako 100-percentné 
zvýšenie. Daň za trojizbový 
byt s rozlohou napríklad 64 
m2 teda vyjde namiesto 32,448 
eura až 70,40 eura.
Najvyššiu daň majú platiť Sta-
romešťania, navrhovaná sadz-
ba je 1,15 eura za m2. Keďže 
dnes ľudia v tejto mestskej 
časti platia 0,611 eura, pôjde 
o približne 90-percentné zvý-
šenie. Napríklad pri trojizbo-
vom byte s rozlohou 70 m2 to 
vychádza na 80,50 eura eur 
namiesto 42,77 eura. 
Najvýraznejšie zvýšenie pri-
tom pocítia obyvatelia De-
vína, Lamača, Čunova či Ja-
roviec: doteraz platia 0,455 
eura za m2, nový návrh je 1,05 
eura, čo je až o 131 percent!
Vďaka vyšším daniam od Bra-
tislavčanov získa mesto ročne 
12 miliónov eur. Vallo sľubuje, 
že peniaze pôjdu na projekty 
pre ľudí – na zlepšenie chodní-
kov, ciest, mostov či verejného 
priestoru... (ac)
 Foto: TASR
Aktuálne informácie na: 
www.banoviny.sk

Transparentnosť 
na Vallov štýl
Matúš Vallo za pomerne 
bohatej účasti „svojich“ 
komunálnych politikov 
ohlásil zvyšovanie daní 
z nehnuteľnosti. To, že sa
dzba dane musela ísť hore, 
bolo a je jasné. Jasné bolo 
aj to, že to urobí v prvej po
lovici svojho funkčného ob
dobia, ak chce kandidovať 
ďalej. A z kuloárnych rečí 
vieme, že sa mu zapáčilo šé
fovať hlavnému mestu. 
Dane musel zvýšiť, lebo 
naozaj sme mali jedny 
z najnižších. No prekáža mi 
spôsob!  A ten je v rozpore 
s tým, ako sa sám prezentuje 
a aký chce byť transparent-
ný. Čestne sa mal postaviť 
pred novinárov so zrozumi-
teľnými tabuľkami, o koľko 
percent idú v jednotlivých 
pásmach ceny hore. A nie 
vykrúcať sa z novinárskych 
otázok a rozprávať o akom-
si 40 – 50- percentnom zvý-
šení. Pravdivo mal priznať, 
že dane by mali ísť hore 
v rôznych pásmach od 88 
percent až po 131 percent. 
Podľa mnohých Bratislav-
čanov nie je fér, keď radi-
kálne zvýši daň a sám si ne-
chá odhlasovať vyšší plat 
na 6 048 eur. S ním totiž 
platy pôjdu hore aj trom vi-
ceprimátorom, lebo ich vý-
plata sa odvíja od tej jeho. 
A to z 3 190 eur (1.vice-
primátorka Kratochvílová 
mala 3 791) na 4 234 eur.
 Lenka Bollardtová 

Šafárenie
za milióny 
BRATISLAVA
Kontrola vo firme Infra 
Services, dcérskej spoloč-
nosti Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti (BVS), 
odhalila ďalšie trestuhodné 
šafárenie, ktoré nás pripra-
vilo o milióny eur!
Kontrolóri zistili, že Infra 
Services v roku 2015 preda-
la 10 osobných áut spolu za 
12 080 eur a 47 nákladných 
vozidiel a strojov za 47 920 
eur bez obchodnej súťaže 
a bez prerokovania v do-
zornej rade – priamo oslo-
vili firmu SVJT. Väčšina 
mechanizmov bola pritom 
funkčná a práceschopná. 
Kupujúca firma urobila evi-
dentne dobrý obchod: kým 
za rok 2014 mala tržby  
0 eur, v roku 2015 to už bolo 
2,9 milióna eur!
Navyše, predané mechani-
zmy musela Infra Services 
nahradiť novými, čo riešila 
operatívnym lízingom od 
dodávateľa AWL. Za tieto 
služby uhrádza nájom až  
97 983,58 eura bez DPH me-
sačne! V priebehu 6 rokov tak 
zaplatí Infra Services sumu 
8,466 milióna eur s DPH, 
pričom po skončení operatív-
neho leasingu v roku 2021 
tieto vozidlá nebude môcť 
spoločnosť v zmysle plat-
nej rámcovej zmluvy ani 
odkúpiť do svojho výluč-
ného vlastníctva! Vozidlá 
využívané na základe ope-
ratívneho leasingu navyše 
nepostačovali pre niektoré 
výkony Infra Services, čo 
spoločnosť vykrývala sub-
dodávateľsky. (ts)Kostol sv. Márie Magdalény v Rusovciach.

Farár Július Marián Prachár (na snímke)  
nastavil sumu na termináli na 5 eur.

Vyššie dane z nehnuteľností oznámil 
primátor Matúš Vallo minulý týždeň, 
s podporou starostov mestských častí.
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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

RUSOVCE
Kaštieľ v Rusovciach, ktorý 
je národnou kultúrnou pa-
miatkou, chátra dlhé roky 
a dlho sa tiež hovorí o plá-
noch na jeho obnovu. Ak ste 
si v týchto dňoch všimli ro-
botníkov v areáli, nezname-
ná to, že sa už začalo s re-
konštrukciou historického 
objektu. 
V historickom rusoveckom 
parku aktuálne prebieha-
jú arboristické práce, ktoré 
sú súčasťou celkovej re-
konštrukcie tejto národnej 
kultúrnej pamiatky (NKP). 
Ukončené majú byť do jedné-
ho roka, dovtedy sa dnu nik 
nepovolaný nedostane. „Žiaľ, 
vzhľadom na charakter prác 
a dodržiavanie bezpečnosti 
pri práci nie je vstup do are-
álu vrátane kaštieľa povole-
ný,“ potvrdil pre Bratislavské 
noviny tlačový odbor Úradu 
vlády SR.
Ošetrenie stromov, potrebné 
orezy či výruby zabezpečuje 

víťaz verejného obstarávania, 
firma A.I.I. Technické služ-
by pod dohľadom skúsených 
arboristov. Úrad vlády s ňou 
uzavrel kontrakt v sume 
857-tisíc eur. 
Arboristické práce majú pri-
praviť podklad pre ďalšie 
úpravy parku a záhrad do ich 
historickej podoby. „Cieľom 
rekonštrukcie je vrátiť prie-
storu prírodno-krajinársky 
charakter. Ponechať základ-
ný koncept – striedanie za-

tienených plôch so stromami 
s rozvoľnenými zatrávnený-
mi plochami, pričom pribud-
nú trvalkové záhony v zati-
enených častiach na oživenie 
priestoru a aj veľa okrasných 
cibuľovín. Historicky sa vra-
ciame do obdobia Lónyayov-
cov. To je rok 1906 a trošku 
neskôr, takže zachováme 
terasové úpravy, terasovú, 
tzv. japonskú záhradu, vodnú 
vežu a podobne,“ informova-
la TASR autorka projektovej 

dokumentácie a krajinná ar-
chitektka Tamara Reháčková.
Na rekonštrukciu samotného 
kaštieľa si však ešte počká-
me. „Práce zatiaľ prebiehajú 
iba v exteriéri, ide o už spo-
mínané arboristické práce. 
Úrad vlády SR čoskoro vy-
píše verejné obstarávanie na 
samotnú rekonštrukciu NKP 
Rusovce, teda aj budovy 
kaštieľa,“ vysvetlili nám na 
tlačovom odbore. 
Kaštieľ má po obnove slúžiť 
ako účelové zariadenie na 
najvyššej reprezentatívnej 
úrovni. V budove čeľadníka 
má byť aj sobášna sieň, na 
prízemí múzeum, komunitné 
centrum i reštaurácia. Pokiaľ 

ide o obnovený historický 
park, pre verejnosť bude 
prístupných 81 percent s roz-
lohou 16 hektárov.  (bn)
 Foto: TASR, Úrad vlády SR

Čo odhalil 
archeologický 
prieskum
Pri archeologickom prieskume 
v areáli NKP Rusovce sa našli 
základy pôvodného zbúraného 
kaštieľa, úlomky keramických 
nádob, ale aj kostry zvierat. Na 
snímke pôdorysy zahĺbených 
sídliskových objektov, dato-
vanie: doba bronzová, doba 
rímska, novovek.
Pohľad na časť skúmanej 
plochy v priestore nádvoria 
kaštieľa, odkryté pozostatky 
pôvodného kaštieľa – baroko-
vé pivnice pôvodného kaštieľa 
a jeho základové murivá.

V Rusovciach vynovujú záhrady, kaštieľ ešte stále nie je na rade

BRATISLAVA
Radšej sa korčuľujete pod 
holým nebom alebo na kry-
tom štadióne? Aj túto zimu 
si môžete v Bratislave vy-
brať z viacerých možností. 
Niekde si zašportujete za-
darmo, inde platíte vstupné. 

Avion Aréna
V nákupnom centre funguje 
klzisko celý rok od pondelka 
do nedele. Za 2 hodiny zapla-
tí dospelý 1,50 eura, dieťa do 
12 rokov 1 euro. Korčule vám 
požičajú za 3 eurá, v rámci 
služieb ponúkajú aj brúsenie. 

Klzisko Eurovea
Od polovice decembra sa 
môžete tešiť aj na klzisko 
s pravým ľadom. „Veríme, 
že ho otvoríme 13. decemb-
ra, ale oficiálne 15. decemb-
ra, aby sme mali rezervu na 
namrznutie, keby bolo teplo 
a slnečno,“ vysvetlila pre 
banoviny.sk PR manažér-
ka Eurovey Oľga Hammer. 
Korčuľovať sa môžete kaž-
dý deň od 13. do 21. hodiny 
a cez víkendy od 10. hodiny. 
Ak nemáte korčule, požičajú 
vám ich zadarmo, neplatíte 
ani vstupné.

Klzisko River Park
Verejné klzisko na nábreží 
Dunaja s rozlohou 375 m2 ot-
vorili pred pár dňami. Vstup 
je zadarmo, korčuľuje sa  
7 dní v týždni od 10. do 21. 
hodiny. Ak treba, nabrúsia 
vám korčule, no môžete si ich 
aj požičať – za 1 pár zaplatíte 
3 eurá, na rovnakú sumu vy-
jde aj brúsenie korčúľ. Poži-
čajú vám aj prilbu. Batožinu 
si uschováte za 1 euro. 

Zimný štadión 
Ondreja Nepelu
Pre verejné korčuľovanie je 
dostupný od 2. novembra. 
Korčule si tu môžete dať na-
brúsiť a ak nijaké nemáte, 
požičajú vám. Za vstup zaplatí 
dospelý 2,20 eura, deti do 15 
rokov a seniori 1,80 eura. Pre-
nájom skrinky stojí 1 euro. 

Neseďte doma, poďte na korčule! Umelý ľad pred 
DK Ružinov
V Ružinove si môžete prvý-
krát vyskúšať korčuľovanie 
na umelom ľade so švajčiar-
skou technológiou Glice. Kl-
zisko s rozlohou 24 x 12 m je 
ekologické, nepotrebuje na 
prevádzku vodu ani teploty 
pod nulou. V prevádzke bude 
takmer do konca februára. 
Korčuľuje sa od pondelka do 
piatka od 14. do 20. hodiny 
a počas víkendu od 10. do 21. 
hodiny. Vstup je zadarmo.

Zimný štadión 
Vladimíra Dzurillu
Bezplatné verejné korčuľova-
nie  tu býva každú nedeľu od 
15. do 16.45 hodiny v Hale 2. 
Informácie o prevádzke šta-
dióna pre verejnosť si môže-
te preveriť každý deň od 6. 
do 22. hodiny, kontakt je na 
webstránke štadióna.

Vajnorská ľadová plocha
V čase našej redakčnej uzá-
vierky bola ešte zatvorená, 
sprístupniť ju chcú približne 
v polovici decembra. Viac 
informácií nájdete na domov-
skej stránke. 

Zimný štadión v Dúbravke
Korčuľovanie verejnos-
ti funguje na štadióne na 
Harmincovej ulici od no-
vembra. Cena za vstup je 
rovnaká ako vlani, dospelý 
zaplatí 2 eurá, dieťa do 15 
rokov 1,60 eura. 

Klzisko na 
Hviezdoslavovom 
námestí
Klzisko pod holým nebom 
na Hviezdoslavovom ná-
mestí s plochou 40 x 10 m 
spravuje mestská časť Staré 
Mesto. Otvorené je denne 
od 10. do 22. hodiny, vstup 
je bezplatný. Za požičanie 
korčúľ zaplatíte 4 eurá, 
záujemcom tu takisto na-
brúsia korčule či požičajú 
helmy. Za 50 centov si mô-
žete v požičovni uschovať 
veci. 

Ice Aréna v Lamači
Zimný štadión je pre do-
mácich, Lamačanov, bez-
platný, inak dospelí platia 
1 euro a deti do 15 rokov 
0,50 eura. Za nabrúsenie 
korčúľ zaplatíte 3 eurá. Ak 
korčule nemáte, môžete si 
ich požičať aj priamo na 
štadióne.

Petržalský zimný štadión
V prevádzke je celoročne, 
rozpis korčuľovania pre ve-
rejnosť je na domovskej 
stránke (zvyčajne je k dis-
pozícii v sobotu popoludní). 
Funguje tu tiež požičovňa 
korčúľ a brúsenie. Vstupné 
pre dospelého za 105-minúto-
vý blok sú 3 eurá, pre deti do 
15 rokov 2,50 eura. Platí sa aj 
za sprievod, ak idete bez kor-
čúľ, vstup vás vyjde na 1,50 
eura.  (nc)
 Foto: nc

BRATISLAVA
Po spustení zmodernizova-
nej radiály v Karlovej Vsi 
posilní dopravný podnik ka-
pacity električkovej dopravy. 
Nové trasovanie liniek bude 
platiť až do začiatku budú-
coročných rekonštrukcií tra-
tí, ktorý sa očakáva na jar. 
Linka 1: Hlavná stanica - 
Obchodná - Námestie SNP 
- Nám. Ľ. Štúra - Šafárikovo 
nám. - Námestie SNP - Ob-
chodná - Hlavná stanica
Linka 3: Petržalka - Šafári-
kovo nám. - Špitálska - Blu-
mentál - Račianske mýto - 
ŽST Vinohrady - Rača

Linka 4: Karlova Ves - Most 
SNP - Šafárikovo nám./SND 
- Špitálska - Trnavské mýto - 
ŽST Nové Mesto / Zlaté Pie-
sky (každý druhý spoj).
Po spustení električiek až do 
Dúbravky bude linka predĺ-
žená na konečnú Pri kríži.
Posilová linka 7 v špičkách 
pracovných dní: Hlavná sta-
nica - Blumentál - Račianske 
mýto - ŽST Vinohrady - Rača 
(poobede budú spoje končiť 
na ŽST Vinohrady)
Linka 9: Karlova Ves - tunel 
- Obchodná - Blumentál - Tr-
navské mýto - Ružinov.
Všetky linky majú rovnaký 

interval 4 minúty v rannej 
a poobednej špičke, 5 minút 
v tzv. sedle medzi špičkami 
a 7,5 minúty cez víkendy.
Dôležitou informáciou je, že 
pri cestovaní električkami 
medzi ľubovoľnými dvomi 
zastávkami bude potrebný 
maximálne jeden prestup. 
Definitívna podoba linkové-
ho vedenia v hlavnom meste 
bude stanovená až po ukon-
čení 3. a 4. etapy moderni-
zácie Karloveskej radiály, 
kedy sa budú vyhodnocovať 
skúsenosti a spokojnosť s or-
ganizáciou MHD počas jej 
jednotlivých etáp. (ms)

Pripravte sa, električky zmenia trasy

BRATISLAVA
Živé vianočné stromčeky sa 
v našom meste predávajú 
už od začiatku decembra. 
Pozreli sme sa na niektoré 
predajné miesta - aká je po-
nuka a koľko zaplatíte?

Stánok pri Martinskom cin-
toríne v Ružinove: Oproti 
minulému roku sa ceny ne-
zmenili, v ponuke sú opäť naj-
mä Normandské jedle. Ozna-

čené sú farebnou stuhou podľa 
veľkosti, od ktorej sa odvíja aj 
cena: hnedá stuha - 24,90 eura, 
červená stuha - 35,90 eura, 
modrá stuha - 49,90 eura. 

Parkovisko pred TPD v Pe-
tržalke: Živé jedličky začali 
predávať 1. decembra, vý-
ber je aj tu bohatý. Všetky 
stromčeky sú označené cenou, 
najdrahší sme videli za 59 eur 
a najlacnejší za 19,90 eura.

Predaj pri Petržalskej 
tržnici: Aj tu sa v cenách 
zorientujete ľahko. Na kaž-
dom stromčeku je totiž fa-
rebná etiketa, podľa ktorej 
je určená jeho cena, cenník 
je viditeľne umiestnený. Za 
Normandskú jedľu zaplatíte 

podľa veľkosti: 80 
až 100 cm - 14,90 
eura, 125 až 150 cm 
– 29,90 eura, 150 
až 170 cm - 39,90 
eura, 175 až 200 cm 
– 44,90 eura. Boro-

vica čierna vychádza ceno-
vo podobne: 150 až 175 cm 
– 39,90 eura, 175 až 200 cm 
44,90 eura, 200 až 250 cm 
59,90 eura. Malý stromček 
v črepníku vás vyjde 29,90 
eura.

Hornbach a IKEA v Ruži-
nove: V obchodnom dome 
Hornbach sú v ponuke Jedle 
dánske Nordmann v štyroch 
veľkostiach: 110 až 150 cm 
za 11 eur, 130 až 170 cm za 
19,90 eura, 170 až 220 cm 

za 26,90 eura, 230 až 270 
cm za 49,95 eura. V IKEA 
predávajú živé stromčeky už 
za 19,99 eura. Výhodu majú 
členovia IKEA Family: pri 
nákupe stromčeka dostanú 
zľavovú kartu v hodnote 10 
eur, ktorú môžu od janu-
ára do marca 2020 použiť 
na ďalší nákup. 
Ďalšou vítanou službou je, 
že sa po sviatkoch postara-
jú o ekologickú likvidáciu 
vášho stromčeka. (ars, bn)
 Foto: ac, Marián Dekan

Živý stromček vás vyjde  
11 aj 59 eur, vyberte si

Zatiaľ sa pracuje len v exteriéri.

Aj pred TPD za Starým 
mostom je výber bohatý.

Predaj stromčekov 
pri  Petržalskej tržnici.

Pôdorysy zahĺbených sídliskových objektov.
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Jednoizbové byty v Ovocných sa-
doch je dnes možné kúpiť od 77-ti-
síc eur s DPH, dvojizbové od 106-ti-
síc s DPH a trojizbové od 145-tisíc 
eur vrátane DPH. Záujemcovia si 
môžu ešte stále vybrať z 55 jed-
noizbových, 105 dvojizbových a 135 
trojizbových bytov. 
„Už krátko po spustení predaja evi-
dujeme 45 % predaných bytov, čo 
svedčí o správnom nastavení parame-
trov projektu. Verím, že práve vďaka 
Ovocným sadom získa mnoho mla-
dých ľudí šancu na vlastné bývanie 
v novej pokojnej štvrti s výbornou 
občianskou vybavenosťou a pestrými 
možnosťami pre šport a relax v oko-
lí,“ hovorí výkonný riaditeľ spoloč-
nosti JTRE Pavel Pelikán.
Vďaka svojej polohe, celkovej cene 
za byt, dostupnosti a efektívnemu 
riešeniu dispozícií sú Ovocné sady 
zaujímavé nielen ako prvé bývanie 
pre mladých. Vhodný byt si nájdu 
aj páry čakajúce prírastok, rodiny 
s deťmi alebo seniori, ktorí už upred-
nostňujú pokojnú štvrť pred ruchom 
veľkomesta. Všetky byty budú do-
dané v štandarde, pričom JTRE opäť 
zvolila kvalitné interiérové materiály 
v dobre kombinovateľných farebných 
odtieňoch. 
Celá štvrť bude pôsobiť priateľským 
a rodinným dojmom, pričom dôraz sa 
kladie na pocit bezpečia a prívetivosť 
verejných priestorov. Súčasťou novej 
štvrte bude rozsiahly centrálny park 

s okrasnými ovocnými stromami, det-
ským ihriskom i komunitným grilom. 
V priamom dotyku s parkom vznikne 
verejná materská škola, umiestnená 
na prízemí jedného z obytných do-
mov, ktorá bude tiež súčasťou prvej 
etapy projektu.
„Ovocné sady sú koncipované ako 
štvrť pre mladé rodiny s deťmi, preto 
postavíme modernú verejnú mater-
skú školu s kapacitou 80 detí. Na jej 
vybudovaní sme sa dohodli s vede-

ním mestskej časti Ružinov, aby sme 
tak prispeli k riešeniu nedostatku 
miest v materských školách v Ruži-
nove a zároveň ponúkli významný 
benefit nielen obyvateľom Ovocných 
sadov, ale celej Trnávky,“ dodáva P. 
Pelikán.

Okrem aktivít v novovybudovanom 
centrálnom parku ponúknu Ovocné 
sady aj zaujímavé príležitosti na re-
lax a šport v okolí. Takpovediac pod 

svojimi oknami nájdu obyvatelia no-
vej štvrte najväčšie detské centrum 
KidsHouse s Jump Arénou a športové 
centrum Aircraft s wellness a fitness. 
V pešej dostupnosti je známy rekre-
ačný areál Zlaté piesky. Praktická 
je aj blízkosť obchodných centier 
Avion Shopping park, IKEA, Pharos 
a Korzo. Samozrejmosťou je dostatok 
vonkajších parkovacích miest, nová 
zastávka MHD a dobré napojenie na 
diaľničný obchvat.

OVOCNÉ SADY Trnávka predali
Spoločnosť JTRE odštar-
tovala predaj bytov s naj-
dostupnejšou cenou vo 
svojom segmente začiat-
kom novembra a nového 
majiteľa má už takmer 
polovica z celkového 
počtu 550 bytov, ktoré sú 
v ponuke v prvej etape. 
Nová štvrť prináša býva-
nie rôznych veľkostí s pre-
myslenými a efektívnymi 
dispozíciami v šiestich 
obytných domoch. 

už 250 bytov



BRATISLAVA
Mnohí Bratislavčania majú 
stále obavy, či nová trať 
električky po Pribinovej, 
ktorú predstavilo mes-
to, nebude mať negatív-
ny vplyv na predstavenia 
v Slovenskom národnom 
divadle. Jednoducho, či ne-
bude električka rušiť pred-
stavenia. Na všetky otázky 
odpovedal Ing. Peter Za-
ťko zo spoločnosti A&Z 
ACOUSTICS s.r.o., ktorý 
pre mesto pripravoval ne-
závislú analýzu – Posúdenie 
hlukovej záťaže divadel-
ných priestorov novostavby 
SND, spôsobenej koľajovou 
dopravou. 

Mesto rozhodlo, že z hľa-
diska dopravy je najlepším 
variantom nová električko-
vá trať po Pribinovej ulici, 
teda pred divadlom SND. 
Vy ste pripravovali štúdiu 
a analýzu hlukovej záťaže. 
Aké trasy ste z hľadiska 
hluku porovnávali?
Porovnávali sme navzájom 
tri varianty trasovania elek-
tričky. Červený variant pred-
stavoval trasovanie elek-
tričky priamo popred SND, 
oranžový variant obchádzal 
budovu SND a po Čulenovej 
ulici sa vrátil späť na Pribi-
novu. Obidva tieto varianty 
pokračovali pod most Apo-
llo a ďalej na Košickú uli-
cu. Zelený variant uvažoval 
s ľavým odbočením električ-
ky pred budovou SND až na 
Landererovu ulicu, pokračo-

val po Landererovej ulici až 
po križovatku s Košickou, 
kde už bola ďalšia trasa pre 
všetky tri varianty rovnaká.

Aké sú závery vašej štúdie? 
Ktorý variant je najlepší?
Z hľadiska hlukovej záťaže 
vnútorných priestorov opery 
a činohry je najlepším va-
riantom červený variant, kto-
rý uvažuje takmer s priamou 
trasou električkovej trate 
popred SND, kde budú elek-
tričky prechádzať rýchlosťou 
15 km/h a nebudú generovať 
hluk, aký obvykle vzniká 
v oblúkoch električkových 
tratí.

Skúste, prosím, zrozumiteľ-
ne vysvetliť, ako ste merali 

hlukovú záťaž? Respektíve, 
ako sa to robí?
Pre posúdenie budúcich hlu-
kových pomerov v okolí 
električkovej trate pri SND 
boli vykonané merania hluku 
na podobnej trati pri reálnych 
prejazdoch električky. Name-
rané hodnoty boli pomocou 
matematického modelovania 
„prenesené“ do situácie v do-
tknutom okolí SND a bola 
urobená predikcia budúcej 
hlukovej situácie pri za-
daných počtoch prejazdov 
a rýchlostiach prejazdov 
električiek. 

Existujú obavy, že električ-
ka po Pribinovej bude mať 
negatívny vplyv na predsta-
venia a diváci budú poci-
ťovať otrasy a nebudú pre 
električku počuť predstave-
nie. Ako to bude?
Tieto obavy sú neopodstat-
nené. Operná a činoherná 
sála je situovaná vo vnútri 
dispozície divadla, praktic-
ky bez priameho kontaktu 
s vonkajším prostredím. Au-
tori projektu divadla už pri 
jeho navrhovaní mysleli na 
ochranu týchto akusticky 
náročných priestorov pred 
hlukom z vonkajšieho pro-
stredia a dispozične, tak aj 

konštrukčne je divadlo rieše-
né tak, že uvedené obavy sú 
naozaj neopodstatnené. Čo sa 
týka prenosu vibrácií z elek-
tričkovej trate do vnútorného 
priestoru opery alebo čino-
hry, mám vedomosť, že ulo-
ženie električkovej trate je 
v procese navrhovania a bude 
riešené tak, aby k prenosu vi-
brácií nedochádzalo. 

Aký silný je obvodový plášť 
a materiály budovy diva-
dla? Zabránia hluku a otra-
som?
Obvodový plášť povraziska 
nad javiskom opery aj čino-
hry je vyhotovený zo žele-
zobetónu hr. 500 mm, pred 
ktorým sa nachádza tepelná 
izolácia, vzduchová medzera 
a pohľadový betónový pa-
nel hrúbky 75 mm. Hodnota 
vzduchovej nepriezvučnosti 
uvedenej skladby úplne vy-
lučuje, aby cez ňu prenikol 
zvuk prechádzajúcej električ-
ky do vnútorného priestoru. 
Otrasom je potrebné zabrániť 
priamo pri zdroji vibrácií - 
správnym návrhom uloženia 
a dilatovania električkovej 
trate.

Je pravdou, že väčší hluk 
by bol, keby električková 

trasa išla po Landerero-
vej? A prečo? Spomínajú sa 
oblúky električiek pri od-
bočkách.
Ak by električky prechádza-
li po Landererovej ulici, 
prechádzali by viacerými 
oblúkmi a rýchlosť prejazdov 
po tejto trase by bola vyššia, 
čím by sa, samozrejme, zvý-
šila aj ich hlučnosť. Hluk 
vznikajúci v oblúkoch elek-
tričkových koľají sa nedarí 
i napriek mazaniu úplne od-
strániť a v mnohých mest-
ských častiach je neustále sa 
opakujúcim predmetom sťaž-
ností obyvateľov.

Ak má ísť električka po-
pred budovu SND, budú 
potrebné nejaké špeciálne 
opatrenia? 
Ako som už spomenul, je 
potrebné odborne navrhnúť 
a dôsledne realizovať správ-
ny spôsob uloženia elek-
tričkovej trate. Vychádzam 
z predpokladu, že ak to do-
kážu v zahraničí, musíme to 
vedieť aj my na Slovensku. 
Príkladov v zahraničí máme 
veľa a môžeme sa z nich po-
učiť.

Električka ide aj popri 
starej budove SND. Bude 
hluková záťaž pri novej bu-
dove SND nižšia, vzhľadom 
na to, že je postavená z mo-
dernejších materiálov? 
Predpokladám že vzhľa-
dom na to, ako je navrhnutá 
budova nového SND a ako 
sa plánuje riešenie pružné-
ho uloženia a dilatovanie 
električkovej trate od okoli-
tých konštrukcií, prevádzku 
električiek v budove SND 
nebudú umelci ani návštev-
níci subjektívne vôbec vní-
mať. V prípade miestností 
a priestorov, ktoré sú v bu-
dove SND v kontakte s ob-
vodovým plášťom a kde 
nastane potreba zvýšenia 
zvukovej izolácie obvodo-
vého plášťa, máme k dispo-
zícii množstvo technických 
riešení, ktoré aj pri zabez-
pečenom vetraní priestorov 
poskytnú dostatočnú zvuko-
vú izoláciu. (lb)
 Foto: A&Z ACOUSTICS s.r.o.

Odborník na hlukovú záťaž: Obavy z novej  
električky pred divadlom sú neopodstatnené!

Posudzované varianty trasovania koľajovej trate.
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Spoločnosť JTRE na vlastné nákla-
dy odstránila pôvodné a zdevasto-
vané asfaltové plochy, ktoré slúžili 
na nekontrolované parkovanie 

a pozemok premenila na verejný 
parčík, ktorý sa už na jar bude ze-
lenať.    
„Záleží nám na budovaní kvalitných Stav pred revitalizáciou.

JTRE zrevitalizovala verejnú zeleň 
pri bytovke Fuxova v Petržalke

Spoločnosť JTRE, 
ktorá stojí za pro-

jektami ako je prvý 
slovenský mrakodrap 

Eurovea Tower, 
Zuckermandel alebo 
River Park, realizuje 

naprieč mestom rôz-
ne aktivity s cieľom 

zlepšiť kvalitu života 
obyvateľov Bratislavy. 

Aktuálne sa dočkali 
skvalitnenia zane-

dbaného verejného 
priestoru obyvate-
lia Bosákovej ulice 

v Petržalke.  

zelených plôch v rámci hlavného 
mesta, preto sme sa rozhodli proak-
tívne požiadať magistrát, aby nám 
zveril zanedbané pozemky určené 
v územnom pláne na zeleň s cieľom 
zmeniť ich k tomu na čo boli ur-
čené. V priebehu uplynulých týžd-
ňov sme odstránili pôvodný povrch, 
postavili nové chodníky, vysadili  
23 stromov, obnovili trávnik s rozlo-
hou viac ako 3 500 m2. Pribudli kve-
tinové záhony, lavičky, smetné koše, 
stojany na bicykle i nové verejné 
osvetlenie. Veríme, že Bratislavčania 

zmeny k lepšiemu ocenia a zelenú 
plochu budú radi využívať na oddych 
a spoločné trávenie času,“ hovorí vý-
konný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. 
Spoločnosť JTRE realizuje verej-
noprospešné aktivity v hlavnom 
meste na pravidelnej báze. Nedávno 
zrekonštruovala ďalšiu časť Dunaj-
skej promenády, začiatkom roka 
2019 sprejazdnila Dúbravskú cestu 
a vybudovala na nej novú cyklotra-
su. JTRE pomohla aj s opravou veľ-
kej závojovej fontány v Parku An-
dreja Hlinku v Ružinove. 

www.krajpotravin.sk
Všetko o potravinovej intolerancii nájdete na:

Užite si Vianoce 
bez obmedzení!

Bez lepku

Bez laktózy

Bez cukru

inzercia JUNIOR 164x178.indd   1 04/12/2019   13:39

BRATISLAVA
Aj počas nadchádzajúcich 
vianočných sviatkov sa 
môže stať, že budete musieť 
vyhľadať pomoc zdravotní-
kov. Kde vám ju v Bratisla-
ve poskytnú?

LEKÁRSKA 
POHOTOVOSŤ
„Ambulantné pohotovostné 
služby pre deti aj dospelých 
sú k dispozícii počas sviat-
kov a cez víkend od 7. do 22. 
hodiny, v pracovný deň od 
16. do 22. hodiny,“ informo-
vala Lucia Forman, hovor-
kyňa Bratislavského samo-

správneho kraja. 
Pohotovosť pre dospelých 
nájdete v Železničnej nemoc-
nici s poliklinikou na Šan-

covej 110 a v Poliklinike na 
Strečnianskej 13 v Petržalke. 
Detských pacientov z celého 
Bratislavského kraja ošetria 

Kam ísť za lekárom alebo po lieky počas sviatkov

Výjazdovka 
vyjde draho
Ak s chorým dieťaťom nechce-
te ísť do preplnenej čakárne 
na pohotovosti, môžete si 
zavolať výjazdovú detskú po-
hotovosť na čísle 0904 00 80 
90. Lekár príde k vám domov, 
za túto službu však zaplatíte 
90 eur. V pracovné dni funguje 
výjazdovka od 17. do 1. h, 
počas víkendov od 8. do 1. h.

Pohotovosť  
nie je urgent
Ambulantná pohotovostná 
služba (APS) rieši náhle 
zhoršenie zdravotného stavu, 
ktoré však neohrozujú život 
pacienta (napríklad horúčka, 
alergická reakcia, menšia 
rana, ktorú treba ošetriť ap.). 
Môžete ju využiť v prípade, 
že váš obvodný lekár neor-
dinuje. 
 
Centrálny urgentný príjem 
v nemocnici je pre pacientov, 
ktorých stav je život ohrozu-
júci. Je to napríklad pri bez-
vedomí, podozrení na infarkt, 
vážnom úraze či veľkom 
krvácaní.

v Národnom ústave detských 
chorôb na Kramároch. 

NEMOCNIČNÝ 
URGENT  
Centrálne príjmy nemocníc 
fungujú nepretržite v nemoc-
nici v Ružinove, na Kramá-
roch, aj v Petržalke na Antol-
skej.

POHOTOVOSTNÍ 
ZUBÁRI
Ak vás rozbolí zub, ujmú sa 
vás lekári v ambulancii DEN-
TA Group na Drieňovej 38 – 
výhodou je, že je zazmluvne-
ná zdravotnými poisťovňami. 
Cez sviatky môžete prísť od 
11. do 23. h, v pracovný deň 
od 17.30 do 24. h. 
Zubárov nájdete aj na Laurin-
skej 16 (STOMAMED, v pra-
covný deň od 19. do 22. h, cez 
víkend a sviatky od 15. do  
22. h), na Bajkalskej 9 
(24Dental, v pondelok až pi-
atok od 17. do 22. h, 
sobotu od 8. do 22. h, v ne-
deľu od 8. do 21. h), a na 
Krížnej 44 (Zubná pohoto-
vosť, v pondelok až štvrtok 
od 17. do 22. h, v piatok od 
17. do  24. h, v sobotu od  
8. do 24. h, v nedeľu a cez 
sviatky od 8. do 22. h).

POHOTOVOSTNÉ 
LEKÁRNE
Po lieky môžete ísť do le-
kárne Apoteka Alexandra na 
Rázusovom nábreží 6, Uni-
verzitnej lekárne na Ružinov-
skej 12, aj do lekárne Pokrok 
na Račianskom mýte – všetky 
sú otvorené nonstop. Pohoto-
vostná lekáreň Pharmacy 4U 
na Haanovej ulici slúži od 20. 
do 22.30 h, lekáreň Dr. Max 
na Jantárovej ceste od 16. do 
20.30 h.  (bn)
 Foto: TASR
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Samospráva: Čím sa pochválili 
a čo im nevyšlo?!
BRATISLAVA
Oslovili sme všetkých starostov a aj vedenie magistrátu. Ani po mesiaci záujem reagovať 
a pochváliť sa svojimi výsledkami neprejavili starosta Petržalky Ján Hrčka a ani vicepri-
mátorka Lucia Štasselová.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy
+ Po rokoch sporov a mnohých neúspešných pokusoch o zavedenie parkovacej politiky, po-
slanci mesta schválili náš návrh férového parkovania. Lepšie podmienky neustále vytvárame 
pre MHD. V oblasti bezpečnosti je to otvorenie novej stanice mestskej polície na Obchodnej 
ulici. Podarilo sa presadiť a zriadiť Metropolitný inštitút Bratislavy. Naštartovali sme proces 
transparentných výberových konaní na pozície šéfov mestských podnikov a organizácií. 

-   Mrzí ma, že dodávateľ mešká s rekonštrukciou Dúbravsko-Karloveskej radiály. Pri rekonštruk-
cii došlo k zdržaniu niektorých prác kvôli inžinierskym sieťam. Nepodarilo sa zásadne zlepšiť ani 
čistenie komunikácií. V lete nám zasa problém spôsobili komáre. Rozhodli sme, že nebudeme 
používať chemický postrek, ale nestihli sme zareagovať aplikáciou biologickej látky.

Zuzana Aufrichtová, starostka Staré Mesto
+ Po nástupe do funkcie som deklarovala záujem, aby úrad 
pracoval absolútne transparentne, aby bol nulový priestor pre 
korupciu. A to sa nám podarilo. Bola realizovaná I. etapa blu-
mentálskej cyklotrasy, zaoberáme sa podporou škôl, zmoder-
nizovali sme učebne tunajších škôl (zatiaľ ZŠ Dubová, ZŠ 
Milana Hodžu, ZŠ Mudroňova, ZŠ Vazovova) a plánujeme 
v tom pokračovať aj ďalej. Veľkú radosť mám aj z nového 
Námestia T. G. Masaryka, ktoré vzniklo v priestore pred Slo-
venským národným múzeom.

-  V rámci zámeru kontinuálneho zlepšovania života v Sta-
rom Meste sme v oblasti údržby verejného priestoru zatiaľ 
ešte nedospeli do bodu, v ktorom by sme si mohli povedať, 
že máme hotovo. Intenzívne pracujeme na tom, aby údrž-
ba verejných priestorov bola bezproblémová. Ďalšia vec, na 
ktorej ešte budeme pracovať, je zjednodušenie systému sprá-
vy a údržby verejného priestoru. O správu a údržbu verejné-
ho priestoru sa v meste delí Hlavné mesto Bratislava, mest-
ská časť Staré Mesto a ďalší vlastníci.

Martin Kuruc, starosta Vrakune
+  V spolupráci s magistrátom sme dosiahli opravu povr-
chov chodníkov a obrubníkov na Hradskej ulici. Podarilo sa 
opraviť povrch komunikácie, chodníkov a zastávok MHD na 
Dvojkrížnej ulici. Mestská časť vybudovala 1. Etapu Malo-
dunajskej cyklotrasy v dĺžke 1,2 kilometra. Ďalej bolo vybu-
dovaných 110 nových parkovacích miest. V našom lesoparku 
sme osadili nové hracie prvky. 

-  Rokujeme s magistrátom o rozšírení kruhového objazdu. 
Taktiež situácia v okolí obytného komplexu známeho ako 
„Pentagón“ nie je úplne podľa mojich predstáv.

Rudolf Kusý, starosta Nového Mesta
+  Vybudovali sme nové detské ihrisko v Dimitrov-
ke, úspešne sme absolvovali rekonštrukciu škôlok na 
Jeséniovej a Na Revíne. Investovali sme do jedální 
na základných školách. Veľa investujeme do školy na 
Sibírskej, v škole na Kalinčiakovej majú nové ihris-
ko.

-  Takmer dva roky sa pripravujeme na to, aby sme vy-
budovali novú škôlku na Teplickej. Najväčším problé-
mom sú administratívne záležitosti.

Lukáš Baňacký, starosta Lamača
+ Náš úrad výrazne zvýšil štandard aj kvalitu poskytovaných 
služieb a že sa nám podarilo rozbehnúť aj nové služby. 

- Digitalizácia úradu je cieľ, ktorý si „prenášame“ do budú-
ceho roka.  

Ľubica Kolková, starostka Devína
+ Otvorenie novej triedy MŠ, ktorá sa podarila zriadiť 
v opravených priestoroch Žigrayho kúrie (bola v hava-
rijnom stave).

-  Ukončiť režim nútenej správy v Devíne, zaviesť 
likvidáciu komárov prostredníctvom BTI, opraviť 
zosúvajúcu sa Štítovú ulicu a umožniť tam vjazd. 
A tiež vyriešiť otázku bezpečnosti prechodu popod 
Devínsky hrad, naďalej je tam vyhlásená mimoriadna 
situácia.

Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíc
+ Zriadili sme oficiálnu facebookovú stránku mestskej čas-
ti a spustili vynovenú webstránku www.biskupice.sk ako aj 
mobilnú aplikáciu pre občanov. Zriadili sme tiež register 
projektovej dokumentácie Podunajských Biskupíc, ktorého 
cieľom je maximálne zefektívniť zákonné postupy v staveb-
ných konaniach. Do platnosti sa dostalo aj VZN o poskyto-
vaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov a na 
dopravu k lekárovi alebo do denného stacionára. V Podunaj-
ských Biskupiciach pribudlo v roku 2019 100 ks oceľových 
smetných košov, 65 ks lavičiek a 200 ks mladých stromov.

-  Problém s ľuďmi bez domova a drogovo závislými je ce-
lospoločenským problémom, ktorý si vyžaduje komplexné 
riešenia. Inicioval som intenzívnejšiu spoluprácu s mestskou 
políciou, občianskym združením Odyseus i s organizáciami 
zaoberajúcimi sa s ľuďmi bez domova. Prvým krokom bude 
nainštalovanie bezpečnostných kamier v okolí NC Hron 
a zvýšenie hliadkovej a monitorovacej činnosti v rizikových 
lokalitách.

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi
+ Úspešne ukončené investície do športovísk. Lodenica 
má nielen lokálny, ale celomestský význam, o význame 
bazéna sa snáď ani netreba rozširovať. Zároveň sa podarilo 
obnoviť futbalové ihrisko položením špičkového povrchu 
na celoročné využitie. Viditeľne sa začalo s oživovaním 
centrálnej pešej zóny na Dlhých dieloch, a to isté čaká Ju-
rigovo námestie. 

-   Máme rozbehnuté prípravné práce na vybudovanie no-
vých parkovacích miest, ktoré sme vzhľadom na zdĺhavosť 
procesov nestihli realizovať. Veľmi náročná je aj nevyhnutná 
modernizácia školskej kuchyne. 

Tatiana 
Kratochvílová, 
1.viceprimátorka
+ Cez transparentné výbe-
rové konania sa nám po-
darilo vybrať odborníkov 
do vedenia mestských pod-
nikov. Vďaka spolupráci 
magistrátnych odborníkov 
z rôznych oddelení (ako aj 
spolupráce s poslancami 
a MČ) sa podarilo zvlád-
nuť dopravné obmedzenia 
v zóne Nivy, presadiť zave-
denie celomestskej parko-
vacej politiky. Ak by som 
mala porovnať spôsob práce 
spred piatich rokov a teraz - 
sme slobodní v komunikácii 
aj v rozhodovaní o riešeni-
ach. 

-  Keď sme prišli pred ro-
kom na úrad, mala som 
predstavu, že projekty 
a opatrenia, ktoré v na-
šom meste chceme robiť, 
budeme vedieť zrealizo-
vať rýchlejšie. Skoro sme 
pochopili, že je potrebné 
najprv preskúmať zmluvné 
záväzky, zabezpečiť sta-
bilizáciu mestských spo-
ločností. Predchádzajúce 
vedenia spoločností neboli 
vždy ochotne spolupraco-
vať. To, že to tak nie je, to 
že vedenie spoločností po-
stupovalo proti verejnému 
záujmu a mesto nevyužíva-
lo nástroje na ich kontrolu, 
bolo nepríjemné poznanie.

Juraj Káčer, viceprimátor
+ Začali sme s rekonštrukciami ZUŠ a CVČ. Podarilo sa nám 
stabilizovať financie na Štadióne Ondreja Nepelu, ako aj na 
STARZe. Máme za sebou úspešnú organizáciu MSĽH. Započíta-
la sa investícia 500 000 eur do opráv Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu od SZĽH. Máme za sebou úspešné podujatia svetového 
a európskeho významu, ktoré boli zorganizované aj za podpory 
mesta Bratislava (MSĽH, MS Karate, ME mládeže v šachu, ME 
vo volejbale žien). Z hľadiska bezpečnosti prišlo k zriadeniu no-
vej stanice mestskej polície na Obchodnej ulici. Zvýšil sa výkon 
mestskej polície v okolí Pentagonu na Stavbárskej ulici, na Ob-
chodnej ulici a užšom centre mesta počas víkendov. 

-   Z dôvodu zamietnutia finančnej podpory z Fondu na podpo-
ru umenia nebolo možné v roku 2019 začať komplexnú rekon-
štrukciu ZUŠ Miloša Ruppeldta a jej transformáciu na Dom 
Hudby. Za mínus považujem neúspešné uchádzanie sa mesta 
ako miesta konania hokejovej kvalifikácie na zimnú olympiádu 
2022 v Pekingu a tiež neúspešné uchádzanie o organizáciu Eu-
rópskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2021.

Martin Zaťovič, starosta Dúbravky
+ Spolu s tímom poslancov pokračujeme v obnovách, re-
konštrukciách. Ide napríklad o revitalizáciu parku v sta-
rej Dúbravke pri Horanskej studni, investície do renovácie 
školských budov a objektov, rekonštrukcie detských ihrísk, 
vybudovanie parkovacích miest, opravy ciest a komunikácií, 
schodiska na Bazovského a starostlivosť o životné prostre-
die. Teší ma, že sa ujalo sadenie záhonov kvetov vo viace-
rých lokalitách, novinkou v tomto roku sú kvitnúce kveti-
náče. Postupne modernizujeme miestnu knižnicu, pribudlo 
multifunkčné, workoutové ihrisko a nové petangové ihrisko 
v Parku na Pekníkovej.

-  Ide o Harmincovu ulicu - spolu s magistrátom aktívne 
pracujeme na jej rozšírení, brzdou sú však nevysporiadané 
pozemky a neprimerané finančné nároky jedného z vlastní-
kov. Niektoré projekty ako napríklad park Pod záhradami či 
pešia zóna sme museli odložiť, dôvodom je podfinancova-
nie samospráv. Nakoľko nám pribudli nové úlohy a finanč-
né záväzky, s ktorými sa musíme vysporiadať. Spomeniem 
napríklad obedy „zadarmo“ či rekreačné poukazy, zimná 
údržba chodníkov.

Jozef Uhler, starosta Jaroviec
+ Úspechom sú najmä dobré vzťahy na úrade, s poslanca-
mi, s miestnymi organizáciami a aj so všetkými obyvateľmi, 
ktorí očakávajú našu pomoc a riešenie problémov. Obno-
vujeme cesty, športoviská, zeleň, udržujeme čistotu a po-
riadok. Pripravujeme novú materskú školu a roky chýbajúce 
cyklochodníky.

-  Zatiaľ sa nám nedarí s telocvičňou v základnej škole, ktorá 
nám chýba. Hľadáme investora, ktorý by telocvičňu zafinanco-
val a využíval mimo vyučovacích hodín.

Michal Drotován, 
starosta Rače
+  Vybudovanie športového 
ihriska vrátane tartanovej 
bežeckej dráhy na Tbi-
liskej, rekonštrukcia MŠ 
Cyprichová, či rozšírenie 
počtu tried v základných 
školách. 
Tiež sme vytvorili obči-
ansku radu pre rozpočet, 
automaticky umožnili oby-
vateľom vystúpiť na zastu-
piteľstve či začali zverej-
ňovať všetky materiály. 

-  Nedokončená stavba MŠ 
Novohorská. 

Dárius Krajčír, 
starosta Devínskej 
Novej Vsi
+ Zlepšenie komunikácie 
s obyvateľmi Devínskej 
Novej Vsi. Zároveň sme 
rozbehli dohľadové cent-
rum kamerového systému. 
V záujme zveľaďovania 
sme rekonštruovali chod-
níky, cesty, lavičky a iné 
verejné priestranstvá.

- Nepríjemné prieťahy 
v povoľovaní výstavby Vy-
hliadkovej veže na Devíns-
kej kobyle. 

Martin Chren, starosta 
Ružinova
+ Spúšťame prvú časť rezi-
denčného parkovania. Ruži-
nov dostane novú električko-
vú trať. Podarilo sa nám získať 
od ministerstva zdravotníctva 
pozemky pri jazere Rohlík 
a mnoho ďalších, najmä vo 
vnútroblokoch. Vybudovali 
sme niekoľko nových tried 
v škôlkach, zvládli sme zimnú 
údržbu aj kosenie a konečne 
sa začala riešiť aj Hirošima. 

-   Komplikovanejšie je zvero-
vanie pozemkov pod detský-
mi ihriskami. Problémom 
sú cesty a chodníky, ktoré 
nemajú vlastníka a my do 
nich nemôžeme investovať. 
Veľkým problémom sú aj ob-
rovské stavby, ako napríklad 
pokračovanie Jégého aleje, 
ktoré už majú nezrušiteľné 
povolenia z minulosti.

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice
+  Dokončili a otvorili sme multifunkčnú športovú halu, 
ktorá slúži  ako školská telocvična v dopoludňajších 
časoch a popoludní pre naše športové kluby. Využívajú 
ju hlavne naši  florbalisti, futbalisti, stolní tenisti, ale 
aj ostatní záujemcovia. Dokončili sme nadstavbu našej 
materskej škôlky. Pribudli 2 nové triedy a nová jedá-
leň. Začali sme spolu s farnosťou rekonštrukciu domu 
smútku a v spolupráci s magistrátom sme dokočili vý-
menu asfaltu na hlavnej Bratislavskej ulici smerom na 
Stupavu a  začali sme rekonštruovať chodník na Gbel-
skej ulici.

- Nepodarilo sa nám zrekonštruovať všetky plánované 
cesty a chodníky, kedže sme museli presunúť financie na 
nepredpokladané. Podobne sme nezrealizovali niektoré re-
tardéry a priechody pre chodcov.

Gabriela Ferenčáková, starostka Čunova
+ Po 12-tich rokoch sa podarilo dotiahnuť všetku po-
trebnú dokumentáciu na rekonštrukciu kaštieľa a  zís-
kať právoplatné stavebné povolenie na jeho prestavbu na 
ekocentrum. Z dotácie BSK sme rekonštruovali historic-
kú studňu v centrálnej časti, detské ihrisko na Petržal-
skej ul., ktoré bolo doplnené o nové hracie prvky. Do 
konca roka bude ukončený sklad materiálno-technického 
zabezpečenia pre dobrovoľných hasičov a obstarali sme 
vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu zá-
kladnej školy.

-  Prebieha rekonštrukcia  objektu Okál ,  ktorý bude 
s lúžiť  ako knižnica.  Zrekonštruované pivničné 
pr ies tory chceme využiť  pre  potreby det í  a  dôchod-
cov.  Napriek tomu,  že  ukončenie  prác bolo pláno-
vané v roku 2019,  sa  nám z dôvodu neočakávaných 
problémov nepodari lo  rekonštrukciu v tomto roku 
ukončiť . Lucia Tuleková Henčelová, starostka Rusoviec

+ Podarilo sa nám spustiť mobilnú aplikáciu SOM (Správy 
o meste), pravidelne zverejňujeme podstatné informácie aj na 
fb stránke mestskej časti. Z investičných aktivít by som rada 
spomenula kompletnú rekonštrukciu našej hasičskej zbrojnice 
a telocvične v základnej škole.

- Mojou prioritou bola reorganizácia miestneho úradu. Po-
trebovali sme obsadiť nové pracovné pozície, ktoré dovtedy 
na úrade absentovali a tiež spracovať audit aktuálnosti pri-
jatých VZN či interných dokumentov. Keďže som striedala 
môjho predchodcu po takmer 20-tich rokoch, nebolo ľahké 
fungovanie úradu prenastaviť a celý proces ešte stále nieje 
ukončený.  (lb)

Michal Vlček, starosta Vajnôr
+ V oblasti územného rozvoja Vajnôr je to orientácia na spra-
covanie územných plánov zón a urbanistických štúdií rozvojo-
vých oblastí s ohľadom na celkový rozvoj Vajnor pri zachovaní 
ich dedinského rázu. Podarilo sa nám zamerať aj na koncepciu 
rozvoja zelene. Pripravili sme dlhodobý plán výsadby a ob-
novy zelene, ktorú postupne realizujeme. Pracujeme na revi-
talizácii kontajnerových stojísk triedeného odpadu. Kľúčovou 
témou je aj sociálna oblasť, pokračujeme v príprave obnovy 
sociálneho domu pre seniorov, podarilo sa nám otvoriť univer-
zitu 3 veku a pre sociálne zraniteľnejších poskytujeme právnu 
pomoc a poradenstvo. 

- Náš neúspech pri žiadosti o získanie dotácie z programu 
IROP pre výstavbu Senior domu. Intenzívne pracujeme na al-
ternatívnom riešení, aby sme tento zámer úspešne zrealizovali. 
Kapacita mestských policajtov v našej časti je stále neposta-
čujúca.

ROK OD VOLIEB
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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
ROK OD VOLIEB

Presne rok je vo funkcii primátor Bratislavy architekt Matúš 
Vallo. Ako ste spokojní s jeho prácou? Darí sa mu plniť sľuby, 
sklamal vás v niečom? Z vašich odpovedí sme vybrali názory 
dvoch Bratislavčanov, ďalšie nájdete na www.banoviny.sk.

Ing. Ivan Podstupka:
Pozitívom je naštartovanie rekonštrukcie električkovej trate do 
Karlovej Vsi, no ťažko odhadnúť mieru zásluh, pripravovali ju aj 
Vallovi predchodcovia. Oceňujem tiež vytvorenie systému na 
vianočných trhoch a zhodu primátora s premiérom na likvidácii 
Bratislavského samosprávneho kraja. Je predsa absurdné, aby 
„nadriadený“ BSK mal sotva polovičný rozpočet ako „podriade-
né“ mesto a diktoval rozvoj a rekonštrukciu veľkej časti cestných 
komunikácií a ďalšie oblasti.
Mínusom sú nepresvedčivé mediálne výstupy primátora a jeho 
okolia, ako aj politizácia miestnej politiky. Za prejav politizácie 
a neúcty k bratislavskej histórii považujem úspešnú iniciatívu 
primátora premenovať časť Námestia SNP na Námestie Nežnej 
revolúcie. 
Sklamaním je personálna politika. Nie je dôležité vyhlasovať na 
vedúce miesta konkurzy. Nech si primátor vyberie z uchádzačov 
sám, ale nech majú predpoklady na kvalitný výkon funkcie. Boli 
tiež náznaky posilnenia kompetencií mesta na úkor mestských 
častí, najmä pri výstavbe a doprave, no nedeje sa to. Znepokojuje 
tesné spojenie s jednou stranou vo volebnej kampani. Zrejme 
trvá, i keď menej viditeľne. Rok je však primálo na posudzovanie 
výsledkov. 

Dr. Vladimír Košinár:
Vlani pred komunálnymi voľbami som hovoril s niektorými členmi 
Teamu Vallo o špine v našej Bratislave s tým, že zlepšenie v tejto 
oblasti nevyžaduje investície, ale dobré manažovanie. Súhlasili 
a prisľúbili zásadné zmeny.
Po roku je situácia priamo v centre mesta otrasná, a to najmä pri nie-
ktorých zastávkach MHD. Sú to tie, kde zastavujú aj nočné spoje. 
Ide napríklad o zastávku na Hodžovom námestí smerom z centra 
do Ružinova, rovnako na Kollárovom námestí a nástupnú zastávku 
na Cintorínskej ulici. Sú odporne špinavé v pracovných dňoch, ale 
najmä vo voľných dňoch. Vyhováranie sa magistrátu alebo Starého 
Mesta, že o zastávky sa má starať dopravný podnik, už nemôže-
me akceptovať. Centrum Bratislavy chceme mať čisté sedem dní 
v týždni, je to vizitka schopností vedenia mesta aj jeho častí.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Nové pokuty a ďalšie zmeny pre vodičov 
Pokuty za používanie mobilov 
za volantom sa zdvojnásobili, 
cyklisti nad 15 rokov nemusia 
mať mimo obce prilbu, kolobež-
kári už nie sú chodci, ale vodiči 
nemotorových vozidiel... Aj tie-
to zmeny platia od 1. decembra.

A tu sú reakcie:
Jakub Nepoviem: Dobre, a teraz otázka na PZ SR: Keď uvidím policajta za volantom tele-
fonovať alebo držať len telefón v ruke, jemu kto dá pokutu?! Minule sa mi stalo, že policajt 
v služobnom aute s mobilom v ruke ma ohrozil v plynulej jazde a ešte mne chcel dať pokutu za 
to, že som ich ja ohrozil.
Beata Kamenárová: Kto do konca novembra zaplatil za mobil za volantom? Nepoznám nikoho, 
kto by dostal za to pokutu a kde sa len pozriem, vidím skoro v každom aute vodiča telefonovať.
Lydia Vrbová: Ja len čakám, kedy konečne začnú pokutovať aj chodcov. Stalo sa mi, že som 
šla autom cez križovatku, chodec, samozrejme, prechádzal na červenú. Keď som mu povedala, 
či mu nevadí, že ide na červenú, vyrútil sa na mňa, že on je predsa na priechode. 
Martin Ziškay: Kolobežkári na cestách, hlavne v meste, sú hotová tragédia. Bez prilieb, so slúcha-
dlami na ušiach a dosť často bez svetiel prudko menia smer pri obchádzaní kanálov popri krajniciach.
Dušan Tabačiar: No hlavne tie reflexné prvky pre cyklistov... Ja som tento rok nevidel asi 
žiadneho, čo by mal reflexné prvky a osvetlenie malo minimum cyklistov... A brutál je, keď ide 
takto skoro ráno medzi obcami.
Martin Rigo: Inak, v Brne som videl dobrú dopravnú značku, ktorá bola umiestnená pred 
križovatkou pri semaforoch. Upozorňovala vodičov, aby nevchádzali do križovatky počas záp-
chy, pokiaľ z nej nemôžu ďalej pokračovať. Tie by sa hodili osadiť aj u nás, aspoň na polovicu 
križovatiek na hlavných ťahoch.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Takmer pred dvoma rokmi 
ohlásila kandidatúru na post 
primátorky. Ak by uspela, 
Bratislava by mala prvú 
ženu primátorku. Napokon 
sa po dohodách lídrov opo-
zičných strán kandidatúry 
vzdala v prospech spoločné-
ho kandidáta. Z bratislav-
ského života však nezmizla. 
Caroline Líšková, členka 
predsedníctva KDH.  

Ako dlho ste v KDH?
Takmer deväť rokov. Toto hnu-
tie mi je hodnotovo najbližšie. 
Je to štandardná konzerva-
tívna strana, ktorá má členov, 
štruktúry a funguje ako iné 
strany v Európe. Príležitosť 
pracovať pre hnutie aktívnej-
šie prišla po zmene predsedu 
v roku 2016. Začínala som ako 
radová členka. Postupne som 
sa dostala až do vedenia. 
Čiže ste nezačínali hneď na 
vrchole?
Som presvedčená, že všetko 
má svoj čas a prirodzený vý-
voj. Tak ako som z fi nančnej 
analytičky vyrástla na ria-
diteľku finančného odboru 
a neskôr na riaditeľku poboč-
ky, tak som sa z radovej členky 
strany posunula do najvyššieho 

vedenia. Životná skúsenosť mi 
potvrdzuje, že byť „skokanom“ 
a zažiť tzv. rýchle výhry sa ne-
vypláca. Ako predsedníčka od-
borného konzília zároveň zod-
povedám za volebný program 
KDH pre parlamentné voľby 
v roku 2020. To bola pre mňa 
veľká výzva.
KDH bolo kedysi v Brati-
slave populárnejšie. V istom 
období však došlo k útlmu... 
Asi narážate na primátoro-
vanie Andreja Ďurkovské-
ho. Bolo tu obdobie, keď sa 
urobili chyby. Občas bolo 
KDH pripisované aj to, za čo 
nemohlo. Ja som do hnutia 
vstupovala v čase, keď ho pán 
Ďurkovský už opúšťal. Uply-
nuli roky, vedenie mesta sa tri 
razy zmenilo (Ftáčnik, Ne-
srovnal, Vallo). Od roku 2016 
v KDH nastala generačná 
výmena, prináša nových ľudí 
a verím, že v Bratislave bude 
opäť populárne.
Celých šesť rokov ste boli 
v KDH akoby v úzadí. Prečo?
Z úzadia som vystúpila práve 
v čase, keď to KDH najviac 
potrebovalo. Prijať ponuku, 
keď sa politickej strane darí 
a je na výslní, je priveľmi 
jednoduché. Ja som sa začala 

aktívne angažovať, keď KDH 
ostalo mimo parlamentu. 
Sledujete dianie v meste?
Áno, sledujem. Myslím si, že 
z minuloročných kandidátov na 
primátorský post sa ako jediná 
verejne a vecne vyjadrujem 
k tomu, čo sa v Bratislave deje. 
Verím, že obyvatelia hlavného 
mesta to vnímajú tak, že moja 
kandidatúra na primátorku 
bola úprimná. Mala som jasnú 
predstavu, ako veci riešiť. No 
protikandidáti boli mediálne 
niekoľkonásobne známejší. 
Bola to však výborná skúse-
nosť, ktorú si vážim.
Čo vás z diania v Bratislave 
teraz najviac trápi?
Už asi budem otravná, ak po-
viem, že parkovacia politika 
vrátane návrhu, ktorý bol v júni 
schválený mestským zastupi-
teľstvom. Na toto rozhodnutie 
fi nančne najviac doplatia rezi-
denti a najmä rodiny s deťmi. 
Trápi ma aj osud Pečnianskeho 
lesa. Po pochybnej zámene oň 
môžeme prísť. Na okresnom 
súde bolo v júni rozhodnuté, že 
rozporuplná zámena 24 hektárov 
Pečnianskeho lesa za les v Šia-
torskej Bukovinke (pri Lučenci) 
je v poriadku. Pečniansky les je 
vzácny zdroj pitnej vody pre celú 

Bratislavu a vnímam ho ako naše 
zelené pľúca. Je zvláštne, ako 
málo počuť nesúhlasné hlasy. 
Keď les stratíme, už bude nesko-
ro kričať.
Teda nezaťažovať rodiny 
ďalšími poplatkami, domôcť 
sa spravodlivosti a zachovať 
les. Ešte niečo?
Bratislava je hlavné mesto a za-
slúžila by si mať spravodli-
vejšie prerozdelenie fi nancií. 
Naše mesto má hendikep, čo 
sa týka fi nančných tokov. Časť 
podielových daní končí v iných 
mestách a obciach, pretože tam 
majú niektorí obyvatelia Brati-
slavy trvalý pobyt. Myslím si, 
že bude potrebné prijať zákon 
o hlavnom meste, tak ako je to 
bežné aj v iných krajinách. Sa-
mozrejme, doprava a kvalita 
života. Mesto je predovšet-
kým o ľuďoch a o tom, ako sa 
im v ňom žije.  
S akou víziou idete do politiky?
Mrzí ma, že po 30 rokoch od 
nežnej revolúcie denne počú-
vame o obrovských kauzách. 
Jednou z nich je aj Pečniansky 
les. Ľudia úplne strácajú dôveru 
v štát, štátne inštitúcie a v spra-
vodlivosť. Chcem krajinu, ktorá 
funguje pre každého. Sloven-
sko potrebuje reštart.

Caroline Líšková:

Slovensko potrebuje 
reštart
Slovensko potrebuje 
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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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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!

inzercia_proteza_3.indd 1 14.9.2016 23:31:29

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)

2 porcie
POTREBUJEME:
2 morských vlkov, olivový olej,  
soľ, čierne korenie, tymián
NA ŠALÁT:
1 červené jablko, 1 červenú  
cibuľu, 1 červenú repu,  
olivový olej, balzamiko, 120 g creme 
fraiche  hustú kyslú smotanu

Ako na to:
Repu uvaríme v osolenej vode do 
mäkka. Potom ošúpeme a nakrájame 
na tenké prúžky. Jablko a červenú 
cibuľu očistíme a tiež nakrájame na 
tenké prúžky. Nakrájané suroviny 

dáme do misy, pokvapkáme olivovým 
olejom a balzamikom. Osolíme, oko-
reníme a premiešame.
Rybu očistíme od vnútorností a šupín. 
Umyjeme a osušíme, dovnútra dáme 
vetvičky tymiánu a po vrchu pokvap-
káme olivovým olejom. Ochutíme 
soľou a čiernym korením. Rybu gri-
lujeme alebo opekáme na olivovom 
oleji z oboch strán do zlatohneda asi 
10 minút (záleží na veľkosti ryby). 
Môžeme dopiecť v rozohriatej rúre. 
Po upečení pokvapkáme olivovým 
olejom a citrónovou šťavou.
Hotovú rybu servírujeme so šalátom 
a creme fraiche.

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Morský vlk so šalátom  
s jablkom a červenou repou

NADČASOVÉ HOSPODÁRENIE
ŠETRNE, EKOLOGICKY S ROZUMOM,

PORADÍME, POSLÚŽIME.

Askim s.r.o. Správca bytových domov a nehnuteľností
s výhodami pre klientov 

otvára novú kanceláriu na Michalskej 18, v Bratislave.

kontakt: 0915 959 386, reality@askim.sk
Po: 14-18, Ut: 8-12, www. askim.sk

BRATISLAVA
Päťdesiattisíc eur vyčlenilo 
hlavné mesto na projekty 
v roku 2020, ktoré mohli zá-
ujemcovia prihlásiť do tzv. 
burzy nápadov. O tom, kto 
si zo sumy ukrojí, rozhodli 
Bratislavčania hlasovaním.
Doprava a komunikácie: 
Označenie cyklocesty v Pe-
tržalke, ktorá smeruje po 
Bosákovej ulici a zvýšenie 

bezpečnosti pre peších v da-
nej lokalite - 6 405 eur
Životné prostredie: Zeleň bez 
obmedzenia priestoru (Ruži-
nov) - 2 215 eur, Tradičné aleje 
(Čunovo) - 2 055 eur, Regulá-
cia premnožených pouličných 
mačiek v Bratislave - 23 015 
eur, Stromová alej v blízkos-
ti ulíc Hradská – Dvojkrížna 
(Vrakuňa) - 1 640 eur, Odbor-
ná sadovnícka úprava parčíka 

na Mraziarenskej 1 - 5 (Ruži-
nov) - 835 eur, Údržba pilónov 
na premostení Ružinovskej 
a Bajkalskej - 1 150 eur
Kultúra: Reedícia titulu kni-
hy „Osobnosti ulíc Bratisla-
vy“ - 1 970 eur
Šport: Workoutové ihrisko 
na Švantnerovej ul. (Dúbrav-
ka) - 6 785 eur, Nový asfalt 
na ihrisku Belinského (Petr-
žalka) - 3 660 eur (ts)

          Sem pôjdu peniaze 
z občianskeho rozpočtu

Školský  
bazén aj pre  
verejnosť

KARLOVA VES
V ZŠ Alexandra Dubčeka 
na Majerníkovej 62 v Kar-
lovej Vsi otvorili moderný 
bazén. Využívať ho budú 
môcť aj plavecké kluby 
a takisto verejnosť.
„Predpokladáme, že záujem 
o nový bazén bude veľký, pre-
tože bazénov je v Bratislave 
málo. Prednosť budú mať kar-
loveské školy aj škôlky. Veľký 
záujem je zo strany špor-
tovcov a športových klubov, 
samozrejme, myslíme aj na 
verejnosť,” uviedla starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová. 
Vďaka použitým technológi-
ám by mal mať bazén mimori-
adne kvalitnú vodu. Základné 
jednorazové vstupné (75 min.) 
je 4 eurá, dospelí Karlovešťa-
nia majú zľavu 25 % (zapla-
tia 3 eurá). Rovnakú zľavu si 
môžu uplatniť študenti, drži-
telia kariet ISIC, ITIC a Euro 
26. Zľavu 50 % zo vstupného 
majú deti do 15 rokov, seniori 
nad 65 rokov, ako aj držitelia 
preukazu ŤZP. (ts)
 Foto: archív

ROZHODLI STE
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Dana Bártu & Illustratos-
phere.

Štvrtok 19.12.2019

MŇÁGA A ŽĎORP -  
VIANOČNÝ KONCERT
.klub pod lampou, 19:00
Mňága a Žďorp vydali 
v októbri svoj 14. štúdiový 
album „Třecí plochy“. Naži-
vo album predstaví na jesen-
nom turné. 

Piatok 20.12.2019

OSCAROVÉ VIANOCE
Nová scéna, 19:00
Tohtoročný Vianočný kon-
cert sa bude niesť v duchu 
najznámejších filmových me-
lódií. Účinkujú sólisti Diva-
dla Nová scéna a ich hostia.

Sobota – 21.12.2019

MIROSLAV DONUTIL- 
VIANOCE ONE MAN 
SHOW
Veľké 
koncertné 
štúdio Slo-
venského 
rozhlasu, 
19:00
Miroslav Donutil... Treba 
viac slov? Veď, kto by tohto 
vynikajúceho herca a skvelé-
ho rozprávača nepoznal?

Nedeľa – 22.12.2019

IVANA ŠATEKOVÁ / 
MILÝ KONIEC SVĚTA
DOT. Contemporary Art 
Gallery
Koniec sveta sa blíži. Ľud-
stvo má, našťastie, pripra-
vený plán B: misiu na Mars. 
Preľudnenú Zem zanechá 
svojmu osudu a presídli sa 
do nekonečných pustatín pl-
ných neob-
medzených 
možností. 
Ivana Šá-
teková sa 
po desia-
tich rokoch 
vracia 
k maľbe.

Pondelok – 23.12.2019

VIANOČNÁ  
ELEKTRIČKA
Bratislava
Atmosféru najkrajšieho 
obdobia v roku dopĺňa špe-
ciálna vysvietená vianočná 
električka. Interiér v červenej 
a zelenej s krbom a hrajúcimi 
koledami pripomína domácu 
pohodu. 

Utorok – 24.12.2019

ŠTEDROVEČERNÁ
Klub WAX, 22:00
Keďže tradície treba dodr-
žiavať, tak tu máme našu 
obľúbenú Štedrovečernú! Za 
Štedrovečerným stolom sa 
vystriedajú naši Mäso DJs 
a špeciálni hostia.

Sobota 14.12.2019

AKO SA HRALI NAŠI?

Múzeum mesta Bratislavy, 
14:30
Múzeum mesta Bratislavy 
pozýva všetkých na podu-
jatie Ako sa hrali naši..., 
kde postupne odhaľujeme, 
čo skrýva depozitár hračiek 
múzea. Hosťom bude Ma-
rián Labuda a kamaráti zo 
Spievankova.

Nedeľa 15.12.2019

VIANOČNÝ DOBRÝ TRH

Stará tržnica
Pred Vianocami v striebornú 
nedeľu zažije Stará tržnica 
a Námestie SNP kúzelný deň 
plný svetiel a vianočnej atmo-
sféry. Konať sa tu bude špeci-
álne vydanie Dobrého trhu.

Pondelok 16.12.2019

VIANOČNÝ ŽÚR  
CHALAŇOV
Majestic music club, 18:00
Koncert pozvaných hostí – 
známych hudobných skupín, 
spevákov, hercov či iných 
osobností, ktoré vystúpia, za-
hrajú a zaspievajú naživo bez 
nároku na honorár.

Utorok 17.12.2019

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Slovenská filharmónia, 19:00
S atmosférou vianočných 
sviatkov a ich odvekého 
prepojenia na hudbu sa 
v našich podmienkach 
spontánne vynára pôvabná 
Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Rybu.

Streda 18.12.2019

JAZZ V ARÉNE: DAN 
BÁRTA A ILLUSTRATO-
SFPHERE - VIANOČNÝ 
KONCERT
Divadlo Aréna, 20:00 
Jedinečný vianočný koncert 
obľúbeného a populárneho 

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: stoklasova@banoviny.sk 
PR reklama  

je graficky vyznačená  

 www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Nahláste nám vašu presnú  
adresu na: 02/32688830,  
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

V zime, počas mesačné-
ho splnu, zjavovala sa na 
Ventúrskej ulici kedysi 
v 15. storočí nešťastná biela 
pani. Legenda o nej, zdá sa, 
je v mnohom dôveryhodná. 
Ak sa budeme držať iba 
faktov, zistíme, že záhada 
ostáva do dnešných dní ne-
vyriešená. 
Ako jeden z prvých publi-
koval krátku správu o Pre-
šporskej bielej panej Elmar 
von Schwartz, profesor ne-
meckého jazyka a folklóru 
na Pazmányho univerzite 
v Budapešti. Uverejnená bola 
22. mája 1927 v Pressburger 
Zeitung. O pár rokov neskôr, 
22. mája 1938, uverejnil 
novinár a historik Karl Be-
nyovszky príbeh o Bratislav-
skej bielej panej. V novinách 
Slovenský hlas opísal príbeh 
o vdove po majiteľovi domu, 
ktorým bol Štefan Gmaitl, 
bývalý trojnásobný richtár 
slobodného kráľovského 
mesta Prešporok. Pútavý dej 
zrejme vytvoril na zákla-
de legendy, ktorá sa po celé 
generácie prenášala „z otca 
na syna“. Vychádzal pritom 
z dostupných faktov a my 
budeme vychádzať z teórie 
o tom, že biele panie boli 
zvyčajne mladé vydaté ženy, 
ktoré zišli zo sveta nepriro-
dzenou smrťou.
Tento príbeh súvisí s domom, 
do ktorého dali mešťania 
v roku 1444 presťahovať 
mincovňu z radnice po tom, 
ako im kráľ Žigmund Lu-
xemburský udelil právo raziť 
mince.
Nejasné je aj to, čo sa sta-
lo s domom neskôr. Známy 
bratislavský historik Ovidius 
Faust tvrdil, že: „... dom pa-
tril prešporskému obyvateľo-
vi Štefanovi Gmeitlovi, ktorý 
nezanechal potomkov, a tak 
dom prešiel do vlastníctva 

kráľa.“ Tým bol vtedy Matej 
Huňady (epitetum Corvinus 
mu dal až jeho životopisec 
Antonio Bonfini), ktorý v bu-
dove zriadil Univerzitu Istro-
politana (názov Akadémia 
Istropolitana používali až od 
16. storočia). 
Spomínaný Karl Benyovszky 
pritom píše: „Ale ako sa tu 
prestali raziť mince, tak sa 
prestala pestovať i veda. Celá 
budova bola na predaj a kúpil 
ju starý mládenec Gmaitel.“ 
Zdá sa, že dôležité je zistiť 
niečo o Štefanovi Gmaitlo-
vi. Napríklad, ako zástupca 
mesta Bratislava sa 6. júna 
1446, zúčastnil na voľbe 
Jána Huňadyho (otca Mateja 
Huňadyho) za gubernátora. 
Neskôr, v rokoch 1453, 1458 
a 1465 bol richtárom v Pre-
šporku. Mohol byť richtárom 
človek, ktorý nebol ženatý? 
Nebolo pravidlom, že meš-
ťanom sa mohol stať len člo-
vek, ktorý vykonával nejaké 
remeslo na pozícii majstra 
dielne, s čím súviselo vlast-
níctvo nehnuteľnosti a tiež 
podmienka vstupu do stavu 
manželského? Možno, keby 
sme pátrali v matrikách, na-
šli by sme záznam o sobáši, 
resp. možno by sme zisti-

li, že sa sobáš neuskutoč-
nil. To by sme však museli 
prejsť všetky farské zázna-
my v Prešporku. V kaž dom 
prípade záhadou ostáva, či 
budovu na Ventúrskej ulici 
kúpil Gmaitl predtým, po-
tom, alebo niekedy medzi 
tým, ako bol richtárom. His-
torici Július Bartl a Hedviga 
Juráková zhodne tvrdia, že 
Štefan Gmaitl bol vzdelaný 
bratislavský richtár a že zo-
mrel v roku 1466.
Väčšina indícií nasvedčuje 
tomu, že budovu starej min-
covne kúpil mešťan Štefan 
Gmaitl a tiež, že po jeho smr-
ti pripadla kráľovi, pretože 
Gmaitl nemal dedičov. 
Z týchto faktov azda vy-
chádzal Elmar von Schwartz 
a čiastočne aj Karl Benyovsz-
ky. Podľa nich bola tajomnou 
bielou paňou práve vdova po 
Štefanovi Gmaitlovi, Irma 
Daxová, dcéra chudobného 
rybára. Jedine ona ňou mohla 
byť aj na základe informácií 
od historika Frederika Feder-
mayera, ktorý v súpise oby-
vateľov domu od 16. storočia 
neuvádza žiadnu bezdetnú 
vdovu či vdovca. Autor legen-
dy Karl Benyovszky úplne lo-
gicky dokresľuje príbeh tým, 

ako starý Gmaitl prezrádza 
svojej mladej žene, že v skri-
ni má schované peniaze. Na 
smrteľnej posteli ju zaprisa-
háva, aby sa už nikdy nevy-
dala a peniaze, aby použila 
len v prípade núdze. Po jeho 
smrti mladá vdova Irma vese-
lo organizovala večierky, „išla 
tanečníkom z ruky do ruky“ 
a keď sa jej minuli peniaze, 
spomenula si na tajnú skriňu. 
Raz večer, na zábave, celá 
rozhorúčená vybehla na bal-
kón, ovial ju mrazivý vánok, 
prechladla a o pár dní skonala. 
Jej nešťastná duša odvtedy 
blúdi po dome a za jasných 
zimných mesačných nocí sa 
zjavuje na prázdnej Ventúr-
skej ulici práve vo chvíli, 
keď v Dóme sv. Martina od-
bíja zvon polnoc. S krčahom 
v ruke vraj kráča ku Gmait-
lovmu domu, vchádza cez 
bránu do dvora, krúži okolo 
studne a keď odbije ďalšia 
hodina, biela pani z Gmaitlo-
vho dvora zmizne. Už dávno 
ju však nikto nevidel. Viete 
prečo, však?

Katarína Králiková, 
 sprievodkyňa dejinami 
 a blogerka
 Ilustračné foto: kk

Prešporská biela pani z Gmaitlovho domu

Hlavný zdroj: Benyovský 
Karl: Bratislavská biela 
pani (noviny Slovenský 

hlas, 22. 05. 1938)
Zdroj foto: https://uniba.sk

Mega úlovok vyše pol mi-
lióna eur si odniesol zlodej 
z auta pri nákupnom centre 
na ZLATÝCH PIESKOCH, 
zatiaľ čo vodič vymieňal 
pneumatiku. Celá krádež je 
zachytená na kamerovom zá-
zname - zlodej jednoducho 
z druhej strany prišiel k vozi-
dlu, otvoril si ľavé zadné dve-
re, vzal peniaze a utiekol preč. 
Majiteľ si zrejme po celý čas 
nič nevšimol. „Podľa doteraj-
ších informácií mal páchateľ 
odcudziť finančnú hotovosť  
z vozidla počas výmeny de-
fektu vodičom. Ku krádeži 
došlo v tesnej blízkosti au-
toumyvárky na Studenej ulici 
v Bratislave. Škoda spôso-
bená krádežou hotovosti je 
537-tisíc eur,“ informovala 
nás bratislavská policajná ho-
vorkyňa Lucia Mihalíková.

Dom richtára Gmaitla na Ventúrskej ulici. Možno takto nejako sa zjavovala jeho žena...

Streda – 25.12.2019

ADACTA, ROZPOR, 
VERRAT
Fuga, 19:30
Organizované narušenie via-
nočných sviatkov pokračuje.

Štvrtok – 26.12.2019

VIANOČNÝ KONCERT: 
ADOREMUS A HOSTIA
Dóm sv. Martina, 15:00
Slovenský spevácky zbor 
Adoremus a členovia Slo-
venského komorného orches-
tra vám svojím tradičným 
koncertom prinesú hudobné 
stvárnenie tajomstva Vianoc. 
Hosťami koncertu budú 
Pavol Remenár a Ingrid Ša-
tanová.

Piatok – 27.12.2019

VIANOČNÁ
Nová Cvernovka, 22:00
ViaNočná je ideálny priestor, 
kde sa schovať medzi vraž-
dením vianočných kaprov, 
štefanskými „zábavami“ 
a silvestrovskými trhavinami 
v rukách teenagerov. 
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Prosper  
Mérimée

merací  
prístroj  
(elektr.)

1. časť 
tajničky

druh  
literárneho  

útvaru

skratka  
strany

skratka  
pre okrem  

iného

udrela sa  
(expr.)

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

Oľga  
(dom.)

2. časť 
tajničky

vzorec  
oxidu  

indnatého

skratka  
pre a iné

rukavica  
brankára  
pri hokeji  
(hovor.)

Pomôcky: 
iroko, oke-   
nit, pižmo,  
aret, atol

pidliká  
(expr.)

myká  
(expr.)

3. časť 
tajničky

značka  
pre lam-     

bert

stoličný  
úradník  
(hist.)

ofúkal
túžil  

po niečom  
(kniž.)

vleju sa,  
vtečú

leňošia  
(bás.)  
úder

Irena  
(dom.)  

zaručene

draním  
zbav kože

Fridrich  
(dom.)  
usmer-      
ňovať

mošus  
neobkrúť

dostala sa  
do visiacej  

polohy

patriaci  
mne

v minulom  
roku  

poburoval

bez uvá-    
ženia  

citoslovce  
úderu

semitský  
boh

šanuje  
(hovor.)  
švihanie  

(bás.)

vypekajte  
6. časť 
tajničky

zn. elek-     
trónvoltu  
časový  
odstup

majte  
radosť

africké  
drevo  
babre

vzorec  
jodidu  

indného  
zhurta

Pomôcky: 
pista, šan-   
tung, gali-   
pot, anetol

nasycuj  
sa  

druh  
tkaniny

často  
pchá  
tajne  

chystajú

výlučok  
z rany  
značka  

piva

šľahať,  
švihať

voľakam  
popásalo

hľadal  
(expr.)  
značka  
titánu

koralový 
ostrov

brucho  
(hovor.)  
spojila  

sponkou

Terézia  
(dom.)  
mäkká  
tkanina

prostredie  
siete  

internet  
(hovor.)

myknutie  
dráha  
(zried.)

filtračné  
zariadenia  

aroma-      
tický éter

rojnica  
na umelé  

roje

značka  
pre tera-     

joule

odosielal  
hrôzovláda

artikel  
čínsky 

hudobný  
nástroj

poštípala

iným  
spôsobom  

často  
orať

vlastnilo  
smútia  
(kniž.)

prinášalo
trojklonný  

nerast  
cigánilo

vlievaj  
panujú  
(zried.)

Gertrúda  
(dom.)

pletenec  
(zried.)  

svetlovlasí

osobné  
zámeno  

integrova-   
ný obvod

Pomôcky: 
gratias,  
nar, kin,  
asesor

hustením  
naplnil

obchodná  
akadémia  
5. časť 
tajničky

plápolanie  
(bás.)  
pre,  

po česky

vrecúško,  
po česky  
nezbeda  
(hovor.)

ťaví  
kríženec

splavoval  
rozlámu

škripot  
(bás.)  
vďaka 

(zastar.)

bežec  
na stredné  

trate

značka 
kozmetiky

pramater  
v tento  

deň

surová  
živica  
robia  

bielym

miešať  
s vodou

tŕpnu  
(expr.)  
bodni

skratka  
pre tohto  

roka  
lomoz

zaspí
druh hliny  
mužské  
meno

ktorá  
skončila  

za štvrtou  
pokoj

zábava  
skratka  

autonóm-    
nej oblasti

mohli

nahadzuje  
omietku  

Anastázia  
(dom.)

zatýkací 
rozkaz  
druh  

zeleniny

často  
teše

vykríkli  
ich  

značka  
platiny

typ  
karosérie  

EČV  
Žiliny

skratka  
Inžinier-     

skych sta-   
vieb

4. časť 
tajničky

osobné  
zámeno

rímske  
číslo 51

veľmi po-    
natriasal

decht  
(hovor.)


