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BRATISLAVA
Rok 2020 bude v Bratislave 
oveľa drahší. O vyšších ce-
nách sociálnych služieb sa 
ešte len hovorí, no už teraz 
vieme, že viac zaplatíme za 
energie či potraviny a hore 
išla aj daň z nehnuteľnos-
tí. Čo sľubuje primátor za 
naše peniaze?
Oproti pôvodnému návrhu, 
ktorý Matúš Vallo prezento-
val začiatkom decembra, je 
sadzba dane z bytov a rodin-
ných domov napokon nižšia - 
za m2 plochy zaplatíme podľa 
lokality od 0,90 eura do 1,00 
eura, teda o 10 až 15 centov 
menej. V prípade garáží je to 
od 1,50 eura do 2 eur.
Naopak, priplatia si podni-
katelia, developeri či nákup-
né centrá. Pri nebytových 
priestoroch je nová daň za 
m2 od 1,80 eura do 2 eur, pri 
nebytových priestoroch urče-

ných na podnikanie od 3,50 
eura do 6 eur. Za priemysel-
nú stavbu zaplatí daňovník 
v Bratislave 5,75 eura až  
7 eur za m2, za administratív-
nu stavbu 7 až 9 eur za m2, 
v kategórii „ostatné stavby“ 
je sadzba dane 6 až 8 eur za 
m2. Poslanci zároveň schvá-
lili rovnomernejšie preroz-
delenie výnosov dane medzi 
mestské časti. 

Vyššia daň ako prekvapenie
Primátor argumentoval naj-
mä tým, že pre niektoré opa-
trenia vlády prišla Bratislava 
o milióny eur. Aby sa mohla 
rozvíjať, potrebuje viac peňa-
zí. „Bez toho by už mesto ani 
mestské časti nemohli reali-
zovať všetky nevyhnutné a v 
niektorých prípadoch aj dlho 
odkladané investičné a roz-
vojové projekty. Vážne by 
to mohlo ohroziť aj kvalitu 

a rozsah už poskytovaných 
služieb samospráv,“ zdôraz-
nil Matúš Vallo. 
Viacerým mestským poslan-
com sa však nepáčilo, že návr-
hu na zvýšenie dane z nehnu-
teľností nepredchádzala taká 
široká diskusia, aká bola pri 
schvaľovaní parkovacej poli-
tiky. Elena Pätoprstá hovorila 
až o neslušnosti formy, akou 
im bol návrh predložený. 
Zaskočení boli tiež zástup-
covia veľkých bratislav-
ských podnikov, automobilky 
Volkswagen a rafinérie Slov-
naft, ktorí prišli na decemb-
rové rokovanie mestského za-
stupiteľstva. Upozornili na to, 
že mesto nepripravilo žiad nu 
dosahovú štúdiu. Zvýšenie 
sadzby dane v ich prípade 
znamená milióny eur navyše, 
čo môže odradiť ďalšie inves-
tície v hlavnom meste. 

Pokračovanie na str. 2

Mestu odvedieme viac peňazí. Čo 
nám za milióny eur navyše sľubuje?

Večierky už 
len do večera
STARÉ MESTO
Obchodíky v Starom Meste, 
kde išli v nočných hodinách 
na odbyt najmä fľaše s alko-
holom, už nebudú otvorené 
nonstop, ale len do 23. hodi-
ny. Zvýši sa tým bezpečnosť 
a čistota v problémových lo-
kalitách centra Bratislavy?
Na problém otváracích hodín 
obchodov s lacným alkoholom 
či fastfoodom upozorňovalo 
v minulosti aj Občianske zdru-
ženie Obchodná ulica a okolie. 
Keď sa iné podniky v meste za-
tvorili, veselí štamgasti sa čas-
to sťahovali práve na Obchod-
nú, kde nakúpili v ktorúkoľvek 
nočnú hodinu. Opilci, narko-
mani či rôzni asociáli tu potom 
robili bordel až do rána. 
Po novom sa k alkoholu tak 
jednoducho nedostanú. Podľa 
všeobecne záväzného naria-
denia (VZN), ktoré platí od 
15. januára, budú večierky 
v Starom Meste otvorené iba 
od 6. do 23. hodiny. VZN re-
guluje aj otváraciu dobu po-
hostinstiev. Dôvodom jeho 
prijatia boli početné sťažnosti 
obyvateľov, ako aj tragédie, 
na ktorých sa výrazne po-
dieľal práve alkohol. 
„Samozrejme, môžeme po-
chybovať, že toto niečo 
zachráni, ale už zlepšenie 
o neja ké percentá je zlep-
šenie,“ komentoval prijatie 
VZN poslanec Peter Osuský. 
Jeho dodržiavanie bude kon-
trolovať nielen mestská po-
lícia, ale aj poverení zamest-
nanci mestskej časti.  (ts, bn)

8 Čo pre nás 
 chystajú 
 v roku 2020?
 Na magistráte aj u sta-

rostov mestských častí 
sme zisťovali, čo môžeme 
od nich čakať v novom 
roku. Na čom pracujú, čo 
by chceli urobiť pre ľudí?

4 Vďaka tenisu 
 pomáha iným
 Bratislavčan ANDREJ 

MARTIN (30), náš 
daviscupový reprezen-
tant, podporuje viace-
ro dobročinných orga-
nizácií. Prečo to robí 
a čo si my-
slí o ro-
d i č o c h , 
ktorí chcú 
mať doma 
t e n i s o v ú 
hviezdu?

11 Novoročný dar 
Bratislavčanom

 Po celé stáročia bra-
tislavskí obyvatelia 
chránili svoje privilégiá 
pestovať, vyrábať, pre-
dávať, a hlavne popíjať 
iba vlastné víno. Pritom 
Matej Bel ich často kri-
tizoval, že až príliš slávia 
Bakchusa, mytologické-
ho boha vína. To ešte ne-
tušil, čo im umožní tzv. 
„vandrovná“ licencia.
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DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 

Najvyššie sadzby sú v lokalite 
Nivy a Staré Mesto.
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Pokračovanie zo str. 1
„Firmu tvoria ľudia, ktorí 
v nej robia, a väčšina sú Bra-
tislavčania. Týmto krokom 
ich ešte viac znevýhodňujete, 
pretože firma bude musieť 
hľadať spôsob, aby vedela 
fungovať efektívnejšie a aby 
sa vedela udržať v konku-
renčnom zápase v strednej 
Európe, kde máme veľmi 
silný pretlak rafinérií,“ uvie-
dol hovorca Slovnaftu Anton 
Molnár.

Kam pôjdu vybrané milióny
Mestu Bratislava prinesie 
vyššia daň z nehnuteľností 
navyše 12 miliónov eur roč-
ne a mestským častiam spolu 
tiež 12 miliónov eur. Primá-
tor Vallo zdôraznil, že pôjdu 
na projekty, z ktorých budú 
profitovať všetci Bratislavča-
nia. „Polovica z trojročného 
výnosu mesta, čo je 18 milió-
nov eur, sa použije na opravy 

a rekonštrukcie ciest a chod-
níkov. Oproti tomu, čo sa dá 
urobiť z bežného rozpočtu 
mesta, bude možné opraviť 
navyše 90 km ciest. Zoznam 
komunikácií, ktoré sa budú 
opravovať už na základe no-
vého manuálu asfaltovania, 
bude zverejnený na web-
stránke mesta a jeho plnenie 
bude pravidelne odpočtova-
né,“ konkretizoval.

Ďalších 18 miliónov eur má 
ísť na skvalitnenie verejného 
priestoru v hlavnom meste. 
V pláne sú zadania pre viac 
ako 40 verejných architek-
tonických súťaží. „Z týchto 
peňazí bude môcť byť zre-
konštruované Komenského 
námestie, Jurigovo námes-
tie, zrevitalizovaný Sad 
Janka Kráľa, promenáda na 
Železnej studničke, vyrieše-

ná doprava a parkovanie na 
Kamzíku a zrevitalizované 
mnohé ďalšie verejné pries-
tory,“ doplnil Vallo s tým, že 
aj tento zoznam si nájdeme 
na webstránke mesta spolu 
s pravidelnými informácia-
mi, v akom štádiu sa konkrét-
ny projekt nachádza. Webová 
stránka má fungovať už od 
tohto mesiaca. (bn)
 Foto: ac

Nové sadzby dane z nehnuteľností podľa 4 pásiem za 1m2

Pásmo Lokolita Byt/Dom Garáž Nebytový Nebytový priestor 
    priestor na podnikanie

  Vajnory, 

   A Podunajské Biskupice,  0,90 € 1,50 € 1,80 € 3,50 € Vrakuňa, 
 Devínska Nová Ves
  Čunovo, Rusovce, 

   B Jarovce, Lamač, Rača,  0,90 € 1,50 € 1,80 € 4,00 € Dúbravka, Karlova Ves, 
 Záhorská Bystrica, Devín
 Trnávka, Vinohrady, 
   C Nové Mesto, Ružinov,  0,95 € 1,60 € 1,90 € 5,00 €
 Petržalka
   D  Staré Mesto, Nivy 1,00 € 2,00 € 2,00 € 6,00 €
 Zdroj: www.bratislava.sk

Skvelý rok
Takýto rok 2020 avizoval 
pre Bratislavu primátor 
Matúš Vallo.
Záver toho predchádza
júceho nám pokazili sprá
vy o zdražovaní, a najmä 
zbytočné prikrášľovanie 
faktov okolo vyššej dane 
z nehnuteľností. Bolo jas
né, že pôjde hore rapídnej
šie, nie o 45 či 50 percent, 
ako tvrdil Vallo. Hoci pred 
Vianocami ďakoval Brati
slavčanom za dôveru, nie
len tento jeho krok vyvolal 
v roku 2019 rozpaky. 
Ťažko vysvetľoval i to, 
prečo si nechal odklepnúť 
50percentné zvýšenie zá
kladného platu, keď už mu
sel vedieť, že daň z nehnu
teľností zdražie. Argument, 
že jeho vyššia výplata nemá 
s vyššou daňou nič spoloč
né, u ľudí nezabral. Jeden 
z diskutujúcich, Bratislav
čan Miloš, to vidí takto: 
„Plat primátora je malič
kosť z rozpočtu mesta, ale 
zároveň je to symbol pohŕ
dania daňovými poplatník
mi mesta. Aj mojou 90roč
nou mamou s 350eurovým 
dôchodkom...“ Mimocho
dom, primátor Partizán
skeho aj primátor Myjavy 
si sami  navrhli plat znížiť.
Sympaticky nepôsobí ani 
štedré „vianočné“ pre mest
ského kontrolóra v sume 30 
% zo súčtu 7 mesačných 
platov  poslanci mu ho od
súhlasili v rovnaký deň, ako 
vyššiu daň z nehnuteľnos
tí. Pritom v čase priznania 
odmeny bol vo funkcii ne
celých 8 mesiacov. Buďme 
však optimisti a verme, že 
milióny navyše, ktoré v da
niach odvedieme do mest
skej kasy, sa rozumne použi
jú v prospech nás všetkých. 
Vtedy to dá zmysel.  
 Anna Čapková

RUŽINOV
Obyvateľov v Ružovej do-
line zaskočil koncom mi-
nulého roka list podpísaný 
primátorom, podľa ktorého 
musia po novom platiť ná-
jomné za pozemok pod svo-
jou garážou. Prekvapilo ich 
najmä to, že mesto od nich 
pýta platbu dva roky spät-
ne. Prečo?
Jedným z Ružinovčanov, 
ktorých sa nová povinnosť 
týka, je 72-ročný dôchodca 
Peter. Pod oknami bytu má 
garáž, kde parkuje škodov-
ku - keďže je invalid, auto 

je preňho nevyhnutnosťou. 
„Nedávno som dostal list 
od primátora Matúša Valla, 
že som povinný platiť ná-
jomné 252 eur ročne za po-
zemok pod garážou, ktorej 
som vlastníkom. Okrem 
toho musím zaplatiť dva 
roky spätne 474,03 eura, 
pritom o tejto povinnosti 
mesto informovalo až teraz! 
Keby išlo o nejakú symbo-
lickú platbu, tak nepoviem 
nič. Som veľmi sklamaný,“ 
posťažoval sa. 
Magistrát vysvetľuje, že nej-
de o povinnosť platiť ná-

jomné spätne za dva roky, 
ale o povinnosť zaplatiť tzv. 
úhradu za užívanie pozemku 
bez právneho titulu, teda bez 
uzatvorenej nájomnej zmluvy 
za dva roky spätne. „Hlav-
né mesto totiž stále eviduje 
viacero prípadov, kedy ešte 
nie sú usporiadané vzťahy 
k pozemkom pod stavbami. 
Usilujeme sa urobiť v tomto 
postupne poriadok. Toto je 
aj prípad uvedených garáží. 
Povinnosť žiadať úhradu za 
užívanie pozemku bez práv-
neho titulu vyplýva hlav-
nému mestu zo zákona. Ak 
by v tomto ustúpilo, išlo by 
o porušenie zákona zo stra-
ny mesta a o nehospodárne 
nakladanie s verejnými finan-
ciami,“ upozornil hovorca 
Peter Bubla.
Nájom pozemku bol schvá-
lený 1. októbra 2019, pričom 
úhrada za užívanie pozemku 
pod stavbou garáže bola sta-
novená vo výške 12 eur za 
m2 ročne. Ľudí pomýlilo to, 
že suma „nájomného“, ako 
aj suma „úhrady za užívanie 

pozemku bez právneho titu-
lu,“ je rovnaká. „Do uzavre-
tia nájomnej zmluvy mesto 
nemôže požadovať nájomné,  
ale len úhradu za faktické 
užívanie pozemku bez práv-
neho titulu, t. j. bez zmlu-
vy. Až uzavretím nájomnej 
zmluvy a nadobudnutím jej 
účinnosti môže hlavné mesto 
požadovať od vlastníkov sta-
vieb garáží nájomné,“ doplnil 
hovorca magistrátu. (ac)
 Foto: ac

TIP OD VÁS        Pýta magistrát od ľudí nájomné 
za pozemok pod garážami dva roky spätne?

Majitelia  
garáží v Ružovej 
doline musia po 
novom platiť za 

pozemok, na  
ktorom stoja.
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Trojizbový byt v Ovocných sadoch 
poskytne rodine dostatočný priestor 
na spoločné aktivity, ale aj kúsok 
súkromia pre každého člena rodiny. 
Nájdete tu veľkorysú obývačku spo-
jenú s kuchyňou, komfortnú spálňu, 
detskú izbu, samostatnú kúpeľňu 
a WC. Balkón a pivničná kobka sú 
samozrejmosťou. Byty budú doda-
né v štandarde, pričom spoločnosť 
JTRE opäť zvolila kvalitné interié-
rové materiály v dobre kombinova-
teľných farebných odtieňoch. 

Celá štvrť bude pôsobiť pria-
teľským a rodinným dojmom, 
pričom dôraz sa kladie na pocit 
bezpečia a prívetivosť verejných 
priestorov. Súčasťou Ovocných sa-
dov bude rozsiahly centrálny park 
s okrasnými ovocnými stromami, 
detským ihriskom i komunitným 
grilom. V priamom dotyku s par-
kom vznikne verejná materská ško-
la, umiestnená na prízemí jedného 
z obytných domov, ktorá bude tiež 
súčasťou prvej etapy projektu. 

„Ovocné sady sú koncipované ako 
štvrť pre mladé rodiny s deťmi, 
preto postavíme modernú verejnú 
materskú školu s kapacitou 80 detí. 
Na jej vybudovaní sme sa dohodli 
s vedením mestskej časti Ružinov, 
aby sme tak prispeli k riešeniu ne-
dostatku miest v materských ško-
lách v Ružinove a zároveň ponúkli 
významný benefit nielen obyva-
teľom Ovocných sadov, ale celej 
Trnávky,“ dodáva výkonný riadi-
teľ JTRE Pavel Pelikán.

Okrem aktivít v novovybudova-
nom centrálnom parku ponúknu 
Ovocné sady aj zaujímavé príle-
žitosti na relax a šport v okolí. 
Takpovediac pod svojimi oknami 
nájdu obyvatelia novej štvrte naj-
väčšie detské centrum KidsHouse 
s Jump Arénou a športové cent-
rum Aircraft s wellness a fitness. 
V pešej dostupnosti je známy re-
kreačný areál Zlaté piesky. Prak-
tická je aj blízkosť obchodných 
centier Avion Shopping park, 
IKEA, Pharos a Korzo, ktoré sa 
nachádzajú v pešej dostupnosti 
Ovocných sadov. Samozrejmos-
ťou je dostatok vonkajších par-
kovacích miest, nová zastávka 
MHD a napojenie na diaľničný 
obchvat.

Spoločnosť JTRE odštartovala pre-
daj bytov s najdostupnejšou cenou 
vo svojom segmente začiatkom no-
vembra a nového majiteľa má už 
polovica z celkového počtu 550 by-
tov. Dvojizbové byty sú v ponuke 
od 106-tisíc eur s DPH, jednoizbo-
vé od 75-tisíc eur s DPH. 

Viac informácií nájdete na 
www.ovocnesady.sk.

Ovocné sady Trnávka prinášajú 
3-izbové byty za dostupné ceny 

Nová štvrť Ovocné sady 
Trnávka, ktorú pripra-

vuje spoločnosť JTRE, je 
vďaka celkovej cene za 

byt a efektívnemu rieše-
niu dispozícií ideálnym 
riešením pre mladé ro-

diny. Trojizbové byty sú 
aktuálne v ponuke už od 

145-tisíc eur s DPH. 



BRATISLAVA
Keď spomeniete, že je slovenskou 
tenisovou jednotkou, pokrčí ple-
cami – až tak to nesledujem. Bra-
tislavčan ANDREJ MARTIN (30), 
daviscupový reprezentant, má iný 
cieľ. So športovcom, ktorý je v 
týchto dňoch na Australian Open, 
sme hovorili aj o rodičoch, ktorí 
chcú mať doma tenisovú hviezdu.

Tenis hráte od detstva, začínali ste 
ako 5-6-ročný v bratislavskom klu-
be Slovan. Bola to pre vás vtedy 
viac zábava alebo od začiatku tvrdý 
dril?
Predovšetkým ma to bavilo, chcel som 
tam chodiť, ani nie tak kvôli tenisu sa-
motnému ako kvôli prostrediu, partii 
kamarátov. Tenis bol jeden z piatich 
športov, ktorým som sa v tom čase ve-
noval. Zvíťazil preto, lebo som sa pri 
ňom cítil najlepšie. Vzťah k športu si 
budujete aj cez kamarátstva.  

Kedy to už bolo vážnejšie?
Prvé dva roky, v prípravke pre naj-
menších, som hrával iba dvakrát do 
týždňa. Keďže sa mi darilo, asi od 
ôsmich rokov som začal trénovať pra-
videlnejšie, neskôr sa tréningy navy-
šovali...

Pamätáte si ešte na svoj prvý tur-
naj?
Prvý som tuším odohral, keď som mal 
sedem rokov, zhodou okolností proti 
Martinovi Kližanovi, nad ktorým som 
vtedy vyhral 6:0. Sme rovesníci, veľa 
sme toho spolu zažili. 

Ako veľmi bolí prehra v detskom 
veku?
Je to individuálne, záleží na povahe 
dieťaťa. Ja som bol veľmi súťaživý 
typ, takže prehry som neznášal dobre, 
iné deti s tým boli viac v pohode.

Ako veľmi trpia rodičia? 
Aj to je veľmi individuálne. Skúse-
nejší rodičia, ktorí sami športovali, 

majú nadhľad. Moji boli pre mňa od 
začiatku veľkou oporou po všetkých 
stránkach. 

Čo si myslíte o rodičoch, ktorí si cez 
dieťa plnia vlastné ambície?
Nedá sa jednoznačne povedať, čo je 
dobré a čo zlé, určite však treba mať 
nejakú zdravú hranicu. Ambiciózni 
rodičia sú dobrí v tom, že pre teni-
sový úspech dieťaťa spravia možno 
viac ako tí, čo majú nadhľad. Ale 
v každom prípade platí, že musia byť 
vnímaví k svojmu dieťaťu a do ničo-
ho ho nenútiť. Podstatné je, aby dieťa 
tenis bavil. To je podľa mňa najdôle-
žitejšia podmienka, aby chcelo tréno-
vať navyše, tráviť na kurte veľa času 
samo od seba. Vtedy má predpoklad 
byť aj úspešné. Rodičom však určite 
odporúčam, aby vyskúšali s deťmi čo 
najviac aktivít, nesústredili sa hneď 
od začiatku iba na tenis.

Je teda úspech tenistu viac o moti-
vácii ako o talente?
Talent sa na úspechu podieľa mož-
no 20 percentami, zvyšok je o drine. 
Presnejšie, o čase, ktorý venujete te-
nisu. Je to podobné ako pri akejkoľ-
vek inej práci - čím viac sa jej venuje-
te, tým viac vám ide od ruky.

Aj na najvyšších turnajoch sa pre-
sadia tenisti, ktorí si úspech vydre-
li? 
Určite. Sú tam hráči, ktorí sú lepší 
ako tí šikovnejší od nich. Nechcem 
konkretizovať, ale je naozaj veľa prí-
kladov, keď som si aj sám hovoril – 
tento nie je šikovný, z tohto asi nebu-
de veľmi dobrý hráč... a nakoniec sa 
stal opak. To sú pre mňa dôkazy, že 
úspech nie je len o talente, ale najmä 
o disciplíne, čase strávenom na kur-

te a o tom, ako má človek tenis rád, 
a teda je ochotný venovať mu čas.

Ste slovenská tenisová jednotka...
Úprimne, až tak to nesledujem. Ale 
áno, asi to tak bude. (úsmev)

Ako teda vnímate úspech?
Nepozerám sa na rebríčkové posta-
venie mojich kamošov Slovákov, 
mám svoje individuálne ciele. Sú 
chalani, ktorí majú na to, aby boli 
vyššie postavení a ja im to prajem. 
Nemôžem sa predsa tešiť z toho, že 
Kližan, Lacko či Kovalík klesol a ja 
som teraz jednotka... Mal som lep-
ší rok, chalani mali horší rok, to je 
všetko.

Myslíte si, že aj oni to tak berú? 
Neviem, to sa musíte opýtať ich. Ale 
mňa tento rebríček neovplyvňuje. Ja 
sa snažím posúvať v mojich cieľoch.

Konkrétne?
Samozrejme, cieľom každého tenistu 
je byť v stovke svetového rebríčka 
ATP. Ale môj hlavný cieľ je, aby som 
mal pocit, že sa posúvam dopredu, 
zlepšujem.

Momentálne ten pocit zrejme máte. 
Áno, mal som dobrú sezónu. Rebríček 
ATP je ukazovateľ toho, na čom som. 
Urobil som progres, posunul som sa 
na 104. miesto aj vďaka zmenám, pre 
ktoré som sa rozhodol. Najdôležitej-
šou zmenou je, že nemám trénera, 
koučujem sa sám.

Prečo? Tréner nebol dobrý alebo 
bol drahý alebo...?
Každý tréner mi určite dal nejakú 
cennú skúsenosť, ale vtedy som zod-
povednosť prenášal naňho. Teraz som 

nútený oveľa viac času venovať svo-
jej príprave, svojej hre. Za ten čas 1,5 
roka som zistil, že viem o sebe oveľa 
viac ako za celú moju tenisovú karié-
ru. A to je pre mňa veľmi cenné, lebo 
som typ človeka, ktorý má rád veci 
pod kontrolou. 

Konzultujete takého rozhodnutia aj 
s rodičmi, ktorí tiež aktívne športo-
vali?
Nie, vôbec. Rodičia boli vždy moja 
podpora, či už finančne alebo mo-
rálne, ale nikdy mi nezasahovali do 
tenisu.

Tri štvrtiny v roku ste mimo Slo-
venska, na turnajoch v rôznych 
kútoch sveta. Máte čas aj na niečo 
iné ako na tenis?
Človek má vždy čas na to, na čo si ho 
chce nájsť. Žijeme len raz a nie som 
ochotný obetovať všetko iba tenisu. 
Chcem robiť to, čo ma baví a cítim, 
že do toho dávam naozaj lásku. Vo 
voľnom čase si rád napríklad zahrám 
florbal či futbal...

Keď ste doma, v Bratislave, kam 
najradšej chodievate?
Som veľký milovník jedla, takže rád 
objavujem nové originálne reštaurá-
cie,  kde cítiť, že tam ľudia nerobia 
iba pre peniaze či zo zotrvačnosti, ale 
s láskou. Netreba menovať, v  Brati-
slave je ich naozaj dosť. Páči sa mi 
tiež na Kamzíku, nádherné je okolie 
hradu aj nábrežie Dunaja pri Eurovei 
a veľa ďalších miest. Keď som bol 
mladší, rád som sa chodil neskoro ve-
čer korčuľovať pešiu zónu v Starom 
Meste, dlažba je tam veľmi príjem-
ná...

Venujete sa aj charite. Čo vás 
k podpore ľudí v núdzi inšpirovalo?
Keď som začal pracovať na sebe sám, 
bez trénera, viac som rozmýšľal aj 
o tom, prečo hrám. Uvedomil som 
si, že vďaka tenisu môžem všeli-
čo ovplyvniť, pomôcť dobrej veci. 
Oslovil som niekoľko dobročinných 
organizácií, som napríklad ambasá-
dor združenia zdravotných klaunov 
Červený nos a tiež Drahuškova, ktoré 
pomáha ľuďom s autizmom. Pre 
Červený nos som nedávno požiadal 
o charitatívny grant cez ATP, ško-
da, že sme neuspeli. Zrejme preto, 
že mená ostatných uchádzačov boli 
zvučnejšie a na nás nevyšlo... (ac)
 Foto: archív A. M., TASR

Andrej Martin: Vďaka tenisu môžem pomáhať iným

Andrej Martin je slovenskou tenisovou jednotkou.

Andrej Martin
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V ponuke stále zostáva pestrý výber od dvoj-
izbových až po päťizbové byty s nádhernými 
výhľadmi na Dunaj aj mesto zo 168 metrov 
vysokého mrakodrapu aj z osemposchodového  
Riverside orientovaného priamo na nábrežnú 
promenádu. „Veľký záujem o bývanie v Eurovea 2 
bezprostredne po spustení predaja nám potvr-
dzuje dobré nastavenie projektu, ktorý kupujú-
cich skutočne oslovil,“ hodnotí výkonný riaditeľ 
JTRE Pavel Pelikán.

Okrem bývania prinesie Eurovea 2 aj 40-tisíc štvor-
cových metrov kancelárií v dvoch budovách, rozší-
renie obchodnej plochy nákupného centra o 25-tisíc 
štvorcových metrov, 1 400 nových podzemných 
parkovacích miest a nové verejné priestory.
„Veríme, že v Eurovea City si nájdu svoje obľú-
bené miesta nielen obyvatelia bytov a užívatelia 

kancelárií, ale aj všetci návštevníci zóny. Tešiť sa 
môžu na veľký nábrežný park s výmerou 25-tisíc 
štvorcových metrov aj celkom nový aktivity park 
inšpirovaný svetovými metropolami rozdelený na 
tri zóny podľa vekových kategórií, ktorý oživí aj 
doteraz nevyužitý priestor pod Mostom Apollo. 
Na Pribinovej ulici pribudne nová stromová alej. 
Tiež máme ambíciu spojiť nábrežie pred Eurovea 
so zastávkou MHD na moste. Všetko sú to plány, 
ktoré môžu obohatiť život obyvateľov Bratislavy 
a pripútať ich ešte viac k našej rieke,“ dodáva Pa-
vel Pelikán.
Prípravná fáza výstavby Eurovea 2 sa začala po 
získaní územného rozhodnutia v marci 2019. V de-
cembri nadobudlo právoplatnosť aj stavebné povo-
lenie pre celý projekt a následne sa spustila realizá-
cia základov stavieb v stavebnej jame s hĺbkou 15 
metrov a objemom zodpovedajúcim viac ako dve-

sto plaveckým bazénom. Celkovo stavbári zapus-
tia takmer 1 200 pilót. S dokončením prípravných 
prác sa počíta na jar, následne sa začnú realizovať 
na všetkých objektoch železobetónové konštrukcie. 
Na stavenisku bude pracovať do desať žeriavov. Po-
čas tohto roka budú práce prebiehať v podzemnej 
časti, celkovo vzniknú tri podzemné podlažia.
Dokončenie rozšírenia nákupného centra Eurovea 
plánuje JTRE do konca roka 2022 a byty v prvom 
slovenskom mrakodrape budú odovzdané maji-
teľom v druhej polovici roku 2023. V týchto termí-
noch budú dokončené aj úpravy bulváru Pribinova, 
dunajská promenáda vrátane zelene, ihrísk a všetky 
verejné priestory.

Eurovea 2 už 
predala 300 bytov
Po získaní právoplatného stavebného povolenia sa 
koncom minulého roka začala výstavba projektu 
Eurovea 2. Na nábrežie Dunaja prinesie projekt od 
J&T Real Estate (JTRE) rozšírenie nákupného cen-
tra Eurovea, byty v prvom slovenskom mrakodrape 
Eurovea Tower a bytovom dome Riverside, admi-
nistratívne budovy Pribinova X a Pribinova Y, pod-
zemné garáže, predĺženie nábrežnej promenády aj 
nové športoviská. Eurovea 2 zaznamenala obrovský 
záujem o kúpu bytov, do konca roka už viac ako 60 
percent z celkového počtu 488 bytov našlo nového 
majiteľa.
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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)

           Pracovník 
údržby na D4R7

1000-1200 E/Brutto
dmigasova@obchvatnula.com

tel. 02 22 116 660

PRÁCA

RUŽINOV
Ak sa vám žiada po sviat-
koch odľahčiť, dobrou 
voľbou je vegánska reštau-
rácia. Otestovali sme tú 
najnovšiu, ktorú v Brati-
slave otvorili len tri týždne 
pred Vianocami.  
Loove Restaurant by Vegana 
na Plynárenskej ulici v Ru-
žinove je čisto vegánska 
reštaurácia, za ktorou stojí 
sieť so zdravými potravinami 
Vegana. Zaberá dve podla-
žia, otvorená je v pondelok 
až piatok od 11. do 17. ho-
diny a majitelia zjavne rátajú 
s tým, že sem budú chodiť 
na obed ľudia z okolitých 
bizniscentier – pri stoloch na 
hornom podlaží sú prípojky 
na internet. Káble na pripoje-
nie však v čase našej návšte-
vy nemali a nefungovala ani 
wifi, vraj bude čoskoro.
Keďže sme prišli pár dní pred 
vianočnými sviatkami, v po-

nuke nás neprekvapila ka-
pustnica – bola to však jediná 
polievka, ktorú mali. Zato 
výber hlavných jedál, ako aj 
šalátov, bol pestrý. Samozrej-
me, vegánskych, hoci názva-
mi chceli mnohé pripomenúť 
„klasiku“ (vreska - vegánska 
treska, vatarka - vegánska ta-
tarka, rybie filé -  zo zeleru...) 
Pri každom názve jedla bol 
uvedený aj zoznam alergé-
nov, len pri dvoch omáčkach 
na označenie akosi pozabud-
li, rovnako ako na naberačku 
na špenátové štrúdle, museli 
sme o ňu požiadať.
Jedlá však chutili výborne, 
všetky boli čerstvé, zjavne 
pripravené z kvalitných suro-
vín. Ak sa vám žiada niektoré 
si dochutiť, nie je problém, 
k dispozícii máte soľ, bežné 
koreniny, sójovú omáčku, 
balzamikový ocot či olivový 
olej, ako aj rôzne dipy.... 
Jedlo si nakladáte na tanier 

sami a platíte podľa jeho 
hmotnosti – 1,80 eura na 100 
gramov (18 eur na 1 kg). Zda-
lo by sa, že to nie je až tak 
veľa, no porcia vyjde približ-
ne na 5 – 6 eur (všimli sme 
si, že takúto sumu platili aj iní 
zákazníci). Keď k tomu pri-
rátate 2,20 eura za polievku 
a ešte aj nejaký ten nápoj, tak 
to chce aspoň dva „gastráče“. 
Džbán s vodou máte k dis-
pozícii zadarmo, za ostatné 
nápoje, pochopiteľne, platíte. 
Kofola stojí 1,80 eura, veľká 
citronáda 4,20 eura, káva 
1,80 eura, kapučíno 2,20 
eura, čaj 1,90 eura... Čo nám 
určite chýbalo, bola váha 
pre zákazníka, aby si mohol 
cenu jedla vopred preveriť 
a prípadne doložiť na tanier, 
podľa svojej peňaženky.
S kolegom sme degustovali 
13 druhov jedál. Kapustová 

polievka s hríbmi a tofu bola 
dobrým štandardom. Skvele 
chutili vryndzové halušky 
(takmer ako bryndzové, len 
bez slaninky), tiež pečené 
fialové zemiaky, fazuľovo-
hli vový guláš aj gyros z hli-
vy. Odporúčame tiež vatarku 
a vresku. Majonézu pripra-
venú na rastlinnej báze do-
vážajú z firmy v USA,  ktorá 
stavia na bezobalovú výrobu. 
Zeleninový caserolle, v kto-
rom bola najvýraznejšia chuť 
mrkvy, bolo pre nás skôr za-
ujímavý ako neodolateľný,  
podobne i pečené topinambu-
ry. Výborný bol grécky šalát, 
rozpačitý dojem sme však 
mali z miešaného šalátu pri-
praveného z kyslej kapusty, 
kelu a strúhanej mrkvy. Koc-
ky tofu v špenátovej štrúdli 
nám pripadali „navyše“, zato 
broskyňovo-slivkový koláč 
s posýpkou bol dokonalý, od-

porúčame!
Chválime tiež príjemné pro-
stredie s klimatizáciou (v lete 
ju oceníte), v reštaurácii náj-
dete aj detský kútik a malú 
knižnicu, dokonca s hrami pre 
deti. Vyhovovalo nám i serví-
rovanie formou samoobsluhy, 
keďže sme chceli ochutnať „z 
každého niečo“. A neboli sme 
sami - viacerí zákazníci stavi-
li na pestrú skladbu taniera. 
Odnášať podnos s použitým 
riadom nemusíte, o to sa po-
stará personál. Dodajme ešte, 
že v čase obeda sme nezaži-
li žiaden stres ani tlačenicu, 
ktorá odrádza v lacných bufe-
toch.  (ac, md)
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte
ve informovaná. Konzumáciu 

si redakcia platila sama.
 
 Foto: Marian Dekan



Chutné aj zaujímavé, nielen pre vegánov



BRATISLAVA
Rozčuľujú vás kolobežkári 
na ceste či chodníku? Nemu-
sia nutne porušovať predpi-
sy, už mesiac totiž platia pre 
nich nové pravidlá. 
Zákon o cestnej premávke, 
ktorý platí od vlaňajšieho de-
cembra, rozlišuje kolobežky 
s pomocným motorčekom 
(teda elektrické, ktoré zapĺňajú 
naše ulice) a kolobežky bežné, 
teda na „manuálny“ pohon. 
Toto sú základné pravidlá, 
ktoré by ste mali poznať.

1. Ak jazdíte na kolobežke 
s motorčekom, tak ste už 
z pohľadu zákona vodičom 
nemotorového vozidla. 
Teda platia pre vás pravidlá 
ako napríklad pre cyklistu.

2. Ak jazdíte na klasickej ko-
lobežke, teda sa pohybuje-
te iba vďaka vašej fyzickej 
aktivite, ste chodec. Čiže 
máte jazdiť po chodníku 
a nie po ceste.

3. Na elektrickej kolobežke 
nemôžete byť pod vply-
vom alkoholu, výnimkou 
je, ak jazdíte v obci alebo 
na cestičke pre cyklistov. 
Jeho hodnota však nesmie 
presiahnuť 0,5 promile 
(cca 1 pivo).

4. Na elektrickej kolobežke 
môžete jazdiť po cestič-
kách pre cyklistov, ale ne-
smiete cyklistov ohrozovať 
a obmedzovať.

5. Po chodníku môžete ísť 
maximálne rýchlosťou 
chôdze, teda cca 5 km/h.

6. Na kolobežkách s pomoc-
ným motorčekom musia 
ich vodiči jazdiť len jed-
notlivo za sebou.

7. Počas jazdy je kolobežkár 
povinný oboma rukami 
držať riadidlá (s výnimkou 
prípadu, ak dáva znamenie 
o zmene smeru jazdy).

8. Na kolobežke s motor-
čekom sa nesmie pre-
prvovať viac ľudí, nesmi-

ete prevážať ani zvieratá 
a náklad, ktorý by vám sťa-
žoval jazdu.

9. Na kolobežke s pomocným 
motorčekom smiete jazdiť 
po ceste iba vtedy, ak máte 
viac ako 15 rokov (netýka 
sa to obytnej zóny, poľnej 
cesty či cestičky pre cyklis-
tov). (ms)

 Foto: Matúš Husár
Video na www.banoviny.sk

Poznáte nové pravidlá pre jazdu na kolobežke?

Reštaurácia myslí aj na najmenších.
Ponuka je lákavá, na  
svoje si prídu aj „nevegáni“.

Jedlo si nakladáte sami, platíte 
podľa hmotnosti taniera.
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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

oznamuje zámer prenajať na 
základe obchodnej verejnej súťaže

nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta SR Brati-
slavy zverený do správy mestskej časti, a to pozemok registra 
„C“ parc. č. 637/18 - ostatné plochy vo výmere 19 m2, k. ú. 
Staré Mesto, nachádzajúci sa na Beblavého ulici.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na internetovej 
stránke www.staremesto.sk v dňoch 10.01.2020 - 27.01.2020 a na úrad-
nej tabuli Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.

Mestská časť Bratislava 
– Staré Mesto

ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Marcela Škorvánková Karelová: Koľkokrát sa tu v lete rie-
šil stanový tábor,  nikto s tým nevedel nič urobiť, až sa jedného 
dňa napísal článok, keď to bolo neúnosné, a vedeli to upratať. 
Vtedy sa tu všetci zišli a bolo po tábore, nasľuboval zamre-
žovanie priestorov pod Pentagonom, no skutok sa nekoná. To 
porno, čo pozerali, bol už vrchol. A čo myslíte, kde boli poli-
cajti??? Pod Pentagonom sedeli v aute...
Robert Schwarz: Pokiaľ sú správne info, už dávno tam mohli 
byť mreže, len to viazne na súhlase majiteľov priľahlých bytov. 
Lebo polícia má naozaj v tomto prípade dosť zviazané ruky.
Jan Senecky: Akosi sme zabudli na základné pravidlo, že 
naša sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhých. Po-
kiaľ tí ľudia neporušovali žiadnu právnu normu, tak im nikto 
nemôže ani len slovo povedať, akokoľvek sa mu to nepáči.
GM Trece: Dobre dajme si otázku... Prečo sa to nedeje na 
hradnom kopci, na Slavíne, v Rači medzi rezidenciami, na 
Kramároch vo vilovej časti atď.... Ako je možné, že tam to 
hneď odpracú a Pentagon je aspoň 30 rokov ,neupratateľný“...?
Krisi Alexej: Bývala som kúsok od Pentagonu, a keď som 
videla, čo sa tam deje, predala som byt a odsťahovala sa... 
Keď som išla okolo so synčekom, nikdy som nevedela, čoho 
sú schopní...
Róbert Von Bombardierjewitz: Je smola, že polícia má 
zviazané ruky a musí sa riadiť jednak zákonmi, ako aj etický-
mi, humánnymi a morálnymi princípmi. Keby tam každý večer 
nabehli, žiadny problém by tam nebol.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Tatiana Kratochvílová,  
1. viceprimátorka 
Budeme postupne realizovať projekty 
v doprave ako úpravy ulíc pre bezpečnejší, 
plynulejší a príjemnejší pobyt chodcov a s tým 
súvisiacu debarierizáciu verejných priesto-
rov, zavádzanie BUS pruhov a preferencií 
MHD v križovatkách, opatrenia pre rozvoj 
cyklodopravy. Naďalej sa budeme venovať 

električkovej doprave – rekonštrukciám ďalších električkových tratí 
(časť Račianskej radiály) predĺženiu električky v Petržalke a druhej 
etape rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály. Intenzívne sa 
budeme venovať témam spojených so životným prostredím: kvalite 
ovzdušia, odpadom a ochrane pitnej vody.

Jozef Uhler, starosta Jaroviec
Chceme novú škôlku a cyklochodníky aj 
postaviť, nielen o nich hovoriť. Chceme sa 
výrazne venovať obnove ciest a verejnej 
zelene. Okrem toho máme veľké problémy 
s kapacitou základnej školy a potrebujeme 
novú.

Zuzana Aufrichtová,  
starostka Staré Mesto
Pokračujeme v napĺňaní Staromestského 
programu. Ako architektka a urbanistka 
vnímam potenciál a vôľu významných 
aktérov konať viac vo verejnom priestore 
a vo verejnom záujme. Máme na to už 
dobré príklady – Kmeťovo námestie, park 
na Šafárikovom námestí, nábrežie Dunaja, 

bronzový model Bratislavy, ktorý dostalo Staré Mesto darom, 
realizáciu areálu škôlky na Beskydskej ulici, park pri Steine 
a mnoho iných. Budeme sa intenzívne pripravovať na zavedenie 
parkovacej politiky, rozumne uvažovať o nízkoemisných zónach 
v Bratislave a ak áno, tak potom kde. 

Zotlán Pék, 
starosta Podunajských Biskupíc
Pokračujeme v rozbehnutých projektoch, 
akým je napríklad vybudovanie multifunkč-
ného ihriska za ZŠ Bieloruská či vytvorenie 
tzv. Zeleného srdca Podunajských Biskupíc. 
Počet našich obyvateľov sa rozrastá, a preto je 
dôležité zintenzívniť i pridať nové spoje MHD 
pre ich komfortnejší presun v rámci Bratislavy. 

Martin Chren, starosta Ružinova
Chceme pokračovať v opravách komunikácií 
a obnove zelene, dobudovať ďalšie triedy 
pre škôlky, pokračovať v rekonštrukcii škôl 
a detských ihrísk. Verím, že už budeme poznať 
koncept projektu, ktorý nahradí ruinu Hiroši-
my, pribudnú ďalšie zóny regulovaného par-
kovania a chceli by sme sa posunúť aj v téme 
výstavby nových škôl a nájomných bytov.

Michal Vlček, starosta Vajnôr
Ako aj iné mestské časti, tak aj Vajnory 
rovnako trápi otázka dopravy. Pracujeme 
na zvýšení dostupnosti a možnosti využívať 
vlakovú dopravu. Na jar máme v pláne 
spustiť projekt bikesharing, taktiež máme 
rozpracovaný zámer vybudovania nových 
parkovacích miest pri vajnorskej vlakovej 
stanici a chceli by sme rozšíriť možnosti pre 
cyklistov, a to vybudovaním novej cyklotrasy 

na oblasť vajnorských jazier. Pre mladé rodiny plánujeme vybu-
dovať úplne nové detské ihrisko, na ktoré sa nám podarilo nájsť 
a dohodnúť s magistrátom hlavného mesta vhodný pozemok. 
Pokračujeme v realizácií vybudovania novej športovej haly 
a pracujeme na projekte obnovenia ľadovej plochy v spolupráci 
so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Pre lokalitu Rybničná 
by sme radi vyriešili problém otázky parkovania, a to novými 
parkovacími miestami a vybudovali prepojenie cyklotrasy s cyk-
lotrasou JuRaVa.

Dárius Krajčír, starosta 
Devínskej Novej Vsi

Naším 
cieľom je 
pokračovať 
v začatých 
a pripravova-
ných rekon-
štrukciách, 
pristúpiť 
k definitívne-
mu riešeniu 

čiernych stavieb v Devínskej 
Novej Vsi, ako i neustále zlep-
šovať nami poskytované služby 
tak, aby sme sa perspektívne 
mohli stať jednou z najmoder-
nejších mestských častí.

Lucia Tuleková 
Henčelová, 
starostka Rusoviec

V tomto 
roku bude 
väčšina 
aktivít orien-
tovaná na 
rozšírenie 
kapacít 
našej zák-
ladnej školy. 
Keďže 

máme problém s umiestňo-
vaním našich detí do školy, 
bolo nevyhnutné pripraviť 
projekt financovania tejto 
aktivity. Verím, že budeme pri 
podávaní žiadosti na získanie 
finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov 
úspešní.  (lb)

Jozef Krúpa, 
starosta Záhorskej Bystrice
Plánujeme rozšíriť našu existujúcu základnú 
školu o 8 tried a zväčšiť školskú jedáleň. 
Začneme obnovovať školský areál. Jeho 
súčasťou bude tartanová bežecká dráha 
a detské dopravné ihrisko. Začneme projekt 
nového školského areálu, kde bude nová 
škôlka, základná škola a športoviská. 

Chceme pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov aj v spo-
lupráci s magistrátom. 

Toto sú plány magistrátu 
a starostov v roku 2020
Pýtali sme sa zvolených zástupcov, čo môžeme od nich čakať aj v tomto roku. Opäť sta-
rosta Petržalky Ján Hrčka a viceprimátorka Lucia Štasselová nemali záujem odpovedať.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy
Čaká nás množstvo práce s prípravou spustenia férového parkovania. Bude 
pokračovať modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály v úseku od Mo-
lecovej po tunel pod hradom. Ďalej budeme robiť na plnení nášho záväzku, 
že vysadíme 10-tisíc stromov, zároveň majú vzniknúť 3 nové mestské aleje, 
napríklad na Brnianskej či Panónskej ulici. V pláne máme celkovo 42 súťaží, 
medzi nimi napr. kúpele Grössling, Nám. SNP a Kamenné námestie, Komen-
ského námestie, mestské nájomné bytové domy, Archív mesta Bratislavy, 

Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy. Budeme rekonštruovať mestské byty a bu-
dovy na nájomné bývanie. A tiež sa má začať s komplexnou revitalizáciou Sadu Janka Kráľa.

Juraj Káčer, viceprimátor 
Plánujeme sprístupnenie a postupnú re-
konštrukciu bratislavských športovísk oby-
vateľom Bratislavy. Chceme pokračovať 
v budovaní kamerového systému v meste. 
Budeme pokračovať v rekonštrukciách ZUŠ 
a CVČ. Plánuje sa rekonštrukcia Domu 

Hudby na Panenskej ulici. Určite mienime zlepšiť športovú 
infraštruktúru v meste. 

Martin Zaťovič, 
starosta Dúbravky

C h c e m e 
sa veno-
vať sta-
rostlivosti 
o životné 
prostredie. 
Dúbravka 
je zeleným 

sídliskom. Okrem ďalšej plá-
novanej výsadby stromov 
venujeme väčšiu pozor-
nosť starostlivosti o nové aj 
vzrastlé dreviny. Rozvíjame 
tiež projekt kvitnúcich lúk, 
ktoré vznikajú v siedmich 
lokalitách. Riešime tiež 
budúcnosť schátraného ob-
jektu na Ulici kpt. Rašu, 
hľadáme nájomcu, ktorý by 
objekt zrevitalizoval a dal 
mu novú funkciu. Odmieta-
me mohutnú zástavbu v úze-
mí, herňu či pohostinstvo. 
Po rekonštrukcii vstupu do 
Domu kultúry Dúbravka, 
pripravujeme na budúci rok 
rekonštrukcii toaliet vo foyer 
kultúrneho domu.

Rudolf Kusý, starosta 
Nového Mesta

P o k r a -
č u j e m e 
v príprave 
pilotného 
p r o j e k t u 
rezidenč -
ného par-
k o v a n i a . 

Lokalita pilotného projektu 
je ohraničená Trnavskou ces-
tou, Bajkalskou ulicou a úze-
mie ohraničené ulicami Kríž-
na, Legionárska, Račianska 
a Kukučínova. Intenzívne 
pracujeme na tom, aby chá-
trajúci objekt bývalej výlet-
nej reštaurácie Snežienka na 
Železnej studničke, dostal po 
rokoch novú tvár. Rovnako 
verím, že sa po administra-
tívnych prieťahoch rozbehne 
výstavba škôlky na Teplickej.

Dana Čahojová, 
starostka Karlovej Vsi
Bez väčších problémov chceme zvládnuť 
ďalšiu náročnú etapu rekonštrukcie radiá-
ly, sústrediť sa na opravu schodísk, ktorých 
máme snáď najviac v Bratislave, zrekon-
štruovať hokejbalové ihrisko a konečne 
v spolupráci s hlavným mestom rozbehnúť 

projekt nového zariadenia sociálnych služieb na Borskej.

Michal Drotován, starosta Rače
Plánujeme napríklad rekonštrukciu hokej-
balového ihriska na Tbiliskej, vybudovanie 
strediska čistoty, začať stavebný projekt 
rozšírenia počtu tried ZŠ a detských jaslí, 
pokračovať v kompletných opravách ko-
munikácií a budovaní nových chodníkov 
v Krasňanoch, začať s opravami (po pod-

písaní zmluvy so železnicami) chodníkov na Východnom či 
revitalizovať park J. M. Hurbana.

Ľubica Kolková, starostka Devína
Hľadáme riešenie opravy a sprevádzkova-
nia zdravotného strediska v Devíne. V oko-
lí  (v areáli) školy je potrebné vyriešiť par-
kovanie a pohyb áut. Máme v správe ďalšie 
dve budovy, ktoré rovnako potrebujú akútne 
opraviť.

Martin Kuruc, starosta Vrakune
V prvom rade chceme zrekonštruovať zá-
kladnú školu Železničná a materskú ško-
lu Kríková. Chcel by som zrekonštruovať 
športový areál na Základnej škole Rajčian-
ska. Ďalším z plánov je aj vybudovanie 
bezbariérových prechodov. Tiež by som rád 
začal obstarávať prostredníctvom Štátneho 

fondu rozvoja a bývania byty pre mladých učiteľov.

Gabriela Ferenčáková, 
starostka Čunova
Najväčším naším plánom je realizovať vý-
stavbu novej materskej školy a ukončiť 
rekonštrukciu objektu Okál a odovzdať ho 
do užívania obyvateľom mestskej časti. 
V spolupráci s mestom chceme pracovať na 
príprave stavebného povolenia na rozšírenie 

vstupnej komunikácie do MČ. 

Lukáš Baňacký, starosta Lamača
Tento rok by mal priniesť Lamačanom 
viacero významných projektov. Histo-
ricky najväčšou investičnou akciou by 
malo byť rozšírenie budovy základnej 
školy vrátane multifunkčnej sály. Ďa-
lej nová materská škola, ktorá by mala 
otvoriť svoje brány už v septembri, no 

a pracujeme na tom, aby cyklotrasa na Bory, v rámci kto-
rej je plánované aj významné mostné dielo, dostalo svoje 
stavebné povolenie už tento rok. Je to projekt, pri zrode 
ktorého som stál a verím, že v tomto volebnom období 
bude realitou.

Foto: Marian Dekan, TASR, 
FB, archív

Asociáli si pred Pentagonom zriadili „letné kino“ 
a púšťali si film pre dospelých
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Piatok 10.1.2020

HERECKÉ OSOBNOSTI 
2020 / MISERY
DPOH 
Mestské di-
vadlo, 19:00
Divadelná 
adaptácia 
svetového 
bestselleru 
majstra hororu Stephena 
Kinga. Zlata Adamovská vo 
výnimočnej a nečakanej roli 
oddanej fanúšičky a Petr 
Štěpánek ako spisovateľ, 
kde v jeho knihe hlavná 
hrdinka miluje takou nes-
miernou láskou, že je pre 
ňu schopná i zabiť.

Sobota 11.1.2020

BIENÁLE FORMA 2019
Galéria Slovenskej výtvarnej 
únie / Umelka

Celoslovenská výstava Bi-
enále FORMA 2019 má za 
cieľ zaznamenať vývoj úžit-
kového umenia na sloven-
skej výtvarnej scéne počas 
obdobia posledných 2 rokov.

Nedeľa 12.1.2020

SPOMIENKOVÝ KON-
CERT FEDOR FREŠO

Ateliér Babylon, 19:00
Druhý spomienkový koncert 
spojený s odovzdávaním 
ceny Fedora Freša. Na kon-
certe vám odznejú pesničky 
z posledných dvoch skupín. 
Tie zahrajú skvelí hudobníci 
aby vzdali hold Fedorovej 
tvorbe, kvalitnej hudbe a po-
tešili ucho poslucháčov.

Pondelok 13.1.2020

CESTAMI NECESTAMI 
#39 - KAUKAZSKÉ  
PRALESY NA DIVOKO

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktorka: Anna Čapková  

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

Inzercia: Claudia Škrabáková 
Telefón: 0911 668 469 

E-mail: skrabakova@banoviny.sk 
PR reklama  

je graficky vyznačená  

 www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Nahláste nám vašu presnú  
adresu na: 02/32688830,  
redakcia@banoviny.sk

vyjdú o 2 týždne
24. januára 2020

Pieta
pohrebná služba

Pieta – pohrebná služba
Mlynské Nivy 8
02/52 63 11 81 
www.pieta.sk

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov.
~ ~ ~
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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 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 min. 

300 eur.

~ ~ ~

Po celé stáročia bratislavskí 
obyvatelia chránili svoje 
privilégiá pestovať, vy-
rábať, predávať, a hlavne 
popíjať iba vlastné víno. 
Pritom Matej Bel ich často 
kritizoval, že až príliš slávia 
Bakchusa, mytologického 
boha vína. To ešte netušil, 
čo im umožní tzv. „van-
drovná“ licencia.
Bratislava mala v minulos-
ti, ako jediné hlavné mes-
to v Európe, vlastné vinice 
nie len v okolí, ale aj priamo 
v meste. Známy polyhistor 
Matej Bel ich preskúmal 
a konštatoval, že v okolí 
Rače dávajú vinohrady „zo 
spodku víno najhojnejšie, zo 
stredu najlahodnejšie a z vr-
cholov najlepšie“. Podobne 
pochvalne sa vyjadril aj o vi-
niciach nad Dunajom, i keď 
vína z nich označil za tuhšie, 
vhodné na dlhšie skladova-
nie. Zdá sa, že ich aj osobne 
koštoval. O devínskych ví-
nach len predpokladal rovna-
ko vysokú kvalitu na základe 
listín, ktorými kráľ Ľudovít I. 
už v roku 1362 udeľoval 
privilégiá devínskym vino-
hradníkom. Vo svojich Notí-
ciách, teda zápisoch o budo-
vách a ľuďoch v Prešporku, 
Matej Bel zároveň karhal 
členov mestskej rady. Nepá-
čilo sa mu, že snemový dom 
(dnes známy pod nespráv-
nym názvom Zelený dom) na 
Hlavnom námestí zneucťujú 
skladovaním a degustovaním 
mestského vína.
Bez dobrého vína sa v Pre-
šporku nezaobišli ani kon-
coročné a novoročné oslavy. 
V tejto súvislosti je Matej Bel 
najkritickejší. Pohoršujúco 
vykresľuje mešťanov, ktorí 
vraj toľko ochutnávajú víno, 
až kým sa neomámia. Použí-
vali vraj pritom dlhé prípit-
ky, ktorými pri vynikajúcom 
ročníku chválili svoju prácu 

a zásluhy, ale pri kyslom víne 
obviňovali počasie. Takto si 
vraj medzi sebou bežne vypili 
aj celú úrodu. 
Špeciálne privilégium predá-
vať víno získali prešporskí 
vinohradníci za vlády Márie 
Terézie. Tá im udelila tzv. 
„vandrovnú“ licenciu, na 
základe ktorej mohol vždy 
jeden z nich 15 dní predávať 
prebytočné víno vo svojom 
dome. Potom mal postúpiť 
licenciu ďalšiemu vinohrad-
níkovi. Lenže vinohradníci 
ponúkali víno aj vtedy, keď 
u nich licencia nebola „na 
vandrovke“. Nikomu to ne-
prekážalo. Teda, až do vzniku 
Československej republiky 
v roku 1918. Vtedajší mini-
ster pre správu Slovenska, 
Vavro Šrobár, riešil rozšírený 
alkoholizmus na Slovensku. 
Už koncom roka 1918 vydal 
zákaz výčapného predaja, tý-
kal sa však iba pálených lie-
hovín. Minister to považoval 
za účinnú prevenciu.
Vinohradníkom v Bratislave 
však nikto nezrušil ich de-
dičnú „vandrovnú“ licenciu z 
čias Márie Terézie. A pritom 
vo svojich viechach veselo 
predávali nielen vychýre-
né prešporské, teda od roku 
1919 už bratislavské víno, ale 
tiež cigarety, pečivo a potaj-
me aj liehové nápoje. Uspo-
radúvali dokonca hudobné 
koncerty, tanečné zábavy 
a spoločenské hry. Podľa his-
torika Ľudovíta Hallona bolo 
v medzivojnovom období 
v Bratislave až 25 takýchto 
viech. Na ostatné pohostin-

stvá, teda na zájazdné hostin-
ce, kaviarne, kde sa čapovalo 
aj pivo a, samozrejme, aj na 
vychýrené Salóny oddychu 
sa však Šrobárov protialko-
holický zákon priamo vzťa-
hoval. Hostinskí sa preto 
sťažovali, dokonca aj „pán 
tatíčkovi Masarykovi“, ale 
ani ten im nemohol pomôcť. 
Zo všetkých pohostinstiev 
si ľudia obzvlášť uctievali 
tradíciu navštevovania bra-
tislavských viech. Príkla-
dom je aj kritika redaktora 
Slovenského denníka, pána 
Kahančeka. Bratislavčanom 
ešte aj tri dni po Novom roku 

1934 vyčítal: „Oslavoval sa 
len Silvester, napriek tomu, 
že k oslavám nebolo žiad-
nych zvláštnych dôvodov. 
Ale ľudia to už majú v krvi 
a hľadajú za každú cenu „ti-
tulum bibendi“. Tí, ktorí pili 
celý rok, pili na Silvestra zo 
zotrvačnosti, a tí, ktorí na to 
nemali, chceli aspoň na konci 
roku dohoniť, čo behom 12 
mesiacov zameškali.“ Po sil-
vestrovských oslavách sa tak 
ľudia z novín dozvedeli, že 
im mesto darovalo k Novému 
roku 1934 zrušenie mýta na 
vtedy jedinom moste. Mnohí 
si určite spomenuli, ako sa 
po ňom v roku 1890 prvýkrát 
prechádzali. Vtedy to však 
stihli už na Silvestra a až po-
tom to išli osláviť do svojej 
obľúbenej viechy.

Katarína Králiková, 
sprievodkyňa dejinami 

a blogerka
Foto: kk, shutterstock

Čo umožnila vandrovná licencia Márie Terézie

Zdroj: Kušík Michal, Brati
slava Mateja Bela (Obzor, 

1984)
Michálek Slavomír, ed.: 

História zadnými dverami 
(HÚ SAV, 2018)

Pred novou fintou na seniorov 
varujú bratislavskí policajti. Na 
pozore by sa mali mať najmä 
starší ľudia v NOVOM MES-
TE, VAJNOROCH a RAČI. 
Podvodník vstúpi do obydlia 
dôverčivého seniora a predstie-
ra vyplatenie výhry. Žiada, aby 
mu rozmenil bankovku vyššej 
hodnoty s odôvodnením, že 
ho chce vyplatiť. „Odpútaním 
seniorovej pozornosti (ďalší 
komplic zazvoní pri dverách 
bytu) využije páchateľ moment 
nepozornosti a v nestráženej 
chvíli odcudzí hotovosť, ktorú 
si dôverčivý senior uchováva 
u seba doma,“ informovali po-
licajti. Policajti preto odporúča-
jú starším ľuďom, aby nikoho 
nevpúšťali do bytu, pred nikým 
nevyťahovali peniaze a pri po-
dozrení okamžite volali na bez-
platné číslo 158. (ms)

Nervosa Restaurant, 18:00 
Prvé premietanie Cestami 
necestami v roku 2020, ktoré 
odštartuje poriadnou divoči-
nou. Ondreja sme sledovali, 
ako sa mu darí a jeho príbeh 
a aktivity sú úžasné.

Utorok 14.1.2020

KONCERT VÍŤAZA 
MEDZINÁRODNEJ  
KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE  
J. N. HUMMELA
Slovenská filharmónia, 19:00
Japonský klavirista Yu Nita-
hara, víťaz 9. ročníka Med-
zinárodnej klavírnej súťaže 
J. N. Hummela v Bratislave, 
okrem ázijských krajín kon-
certuje aj 
v Európe. 
Na koncerte 
zaznejú die-
la Mozarta, 
Hummela 
a Debussy-
ho. 

Streda 15.1.2020

CHYŤ MA ZA SLOVO
Nová Cvernovka, 18:30
Konverzačný večer. Jeden 
stôl, dve stoličky, pätnásť 
otázok. Trúfnete si? Na 
konverzačnom večeri Chyť 
ma za slovo dostanete 

možnosť si otázky zodpo-
vedať.

Štrvtok 16.1.2020

PETRA FORNAYOVÁ: 
MANIFEST MOŽNOSTÍ
A4 - priestor súčasnej kultú-

ry, 20:00
Naša nežná 
revolúcia 
bola pre 
väčšinu 
z nás 
zlomo-
vým mo-
mentom. 

Predstavenie nechce byť 
objektívnym výpočtom dia-
nia. Je manifestom rôznych 
uhlov pohľadu, z ktorých sa 
na revolúciu a na obdobie po 
nej môžeme pozerať.

Piatok 17.1.2020

NORDIC WALKING
Park Jama, Odbojárov, 15:00 
V novom roku 2020 môže-
te s inštruktorkou nordic 
walkingu Evkou vyskúšať 
nordic walking v parku 
Jama, ktorý sa nachádza 
hneď vedľa zimného štadi-
óna Ondreja Nepelu.

Sobota – 18.1.2020

LEVEL MAJSTROV
Nu Spirit Bar, 19:00
Videoherní ľúbiči, majte 
sa na pozore. Čaká vás 
voľné gaučové hranie, 
turnaj v Towerfalle alebo 
v inej záležitosti z našej 
videohernej knižnice. 
Proste zapojíme playka, 
nintenda a bude jízda.

Nedeľa – 19.1.2020

NEREZ & LUCIA  
ŠORALOVÁ
Ateliér Babylon, 19:00
Nerez & Lucia sa vracajú 
do Babylonu a okrem kla-
sických hitov Nerez zahrajú 
skladby z albumu Zlom, ale 

i novinky z chystanej druhej 
dosky. Užite si svetovú pre-
miéru.

Pondelok – 20.1.2020

TIE ROKY  
DEVÄŤDESIATE
Štúdio 12, 19:00
Divadelné desaťročie formu-
júce sa v podmienkach čers-
tvo vybojovanej demokracie 
a slobody. Hostia: Božidara 
Turzonovová, Zita Furková, 
Oľga Belešová, Ingrid Hru-
baničová

Utorok – 21.1.2020

ROTTEN SOUND (FI)
Fuga, 20:00 
Absolútna stálica grindco-
rového žánru z Fínska mi-
eri do Bratislavy. V rámci 
miniturné nevynechajú ani 
zastávku v bratislavskej 
Fuge!

Streda – 22.1.2020

METÓDY VYPOČÚVANIA 
A ZÍSKAVANIA  
INFORMÁCIÍ

Ateliér 
Babylon, 
19:00
Oproti 
vám sedí 
podo-
zrivý. 
Hovorí 

pravdu alebo klame? Ak 
ste fanúšikmi forenznej 
psychológie, nezmeškaj-
te zaujímavú prednášku 
kriminálneho psychológa 
Ondreja Kubíka.

Štvrtok – 23.1.2020

TRITRI / TATRY OČAMI 
GEOLÓGOV
Prírodovedné múzeum SNM
Slovenské národné múzeum 
v spolupráci s Katedrou 
geológie a paleontológie 
Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského 
v Bratislave pripravili novú 
výstavu TRITRI / Tatry 
očami geológov.

V niekdajšom snemovom dome, dnes Zelenom dome na 
Hlavnom námestí sa skladovalo a degustovalo mestské víno.
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Jack  
London

pevne  
vsunulo

prístroj  
na mera-    
nie sily

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

dočasná  
drevená  
stavba

otec  
nymfy  
Aigíny

skratka  
sústavy  
vodných  

diel

dvojhláska
väčšie  

množstvo  
stromov

Pomôcky: 
titer, Ala-    

rod, alonž,  
Asa, ovum 

okrášli

staro-       
japonské  

lénne  
knieža

šplechoce tam Emanuel  
(dom.)

zadná  
časť  

chodidla
okresalo často  

káral

vzorec  
sulfidu  

vanádna-    
tého

spodina  
(v med.)  

rúbal

odštiepok,  
úlomček

4. časť 
tajničky

5. časť 
tajničky
otravné  

látky

člen  
starého  
národa

plodil  
akčný  
rádius  
lietadla

opotrebe-    
nie povr-    

chu trením  
prívesok

pristihni

celkom  
zlomia  
skratka  
skratky

judejský  
kráľ  
druh  

farbiva

skratka 
infarktu  

myokardu

šikmo,  
bokom  
druh  

horniny

nabielo  
3. časť 
tajničky

značka  
pre abvolt  

ženské  
meno

mužské  
meno

nakloň  
dolu  

modrý  
kameň

onemoc-    
nela  

telefonický  
hovor

dravý vták

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

mužské  
meno  
rítus,  

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

španielske  
dezertné  

víno

chyť  
spájkovať  
(hovor.)

cenný  
papier  

(peňaž.)  
maškrtne

kosí  
obilniny  

prúdenie  
vody

postava  
z rozpráv-   
ky o zboj-    

níkoch

hodnotil  
počtom  
bodov

oblizol
treťohorný  

artefakt  
vlhčiť

žľab,  
po česky  
prestal  

hrať

často  
letujem

mužské  
meno  
ťah,  

po česky

oxid  
hlinatý  

lemovka  
(krajč.)

skratka  
obrneného 
transpor-    

téra

ryk  
kubánska  

cigara  
(hovor.)

fúkanie  
(expr.)  

povraz so  
slučkou

idant  
(gen.)  
telurid  
uránu

365 dní

prvý  
sicílsky  

kráľ  
chlap

nahrubo  
pniaky  

(hovor.)

rastlinné  
vajíčko  
(bot.)

otrhaný  
človek  
rímske  

číslo 501

tavením  
pretvor  

minulého  
roka

1. časť 
tajničky

2. časť 
tajničky

stať sa  
ťažkým obtrela značka  

hliníka

PF 2020
Veľa šťastia, zdravia 
a osobných úspechov 

v novom roku 
Vám prajú

LAMAČ 
Nečakaný problém musia 
riešiť záhradkári v osa-
de Zlatá Hora v Lamači. 
Prístupovú cestu, ktorá 
slúžila celé desaťročia, sa 
rozhodol ich sused oplotiť, 
takže sa k svojim záhradám 
nedostanú autom nielen 
oni, ale v prípade potreby 
ani hasiči, záchranári, elek-
trikári či vodári. Pomohla 
mu pritom verejná vyhláš-
ka, ktorú vydal Okresný 
úrad Bratislava. Naozaj ide 
o verejný záujem?
Atmosféra v kedysi pokojnej 
lokalite, kde ľudia donedávna 
nažívali v zhode, je poriadne 
napätá. Proti sebe stoja desi-
ati vlastníci pozemkov a ich 
sused Peter K. s manželmi 
Milanom a Katarínou B., 
ktorí dali na prístupovej ces-
te zabetónovať 18 oceľových 
stĺpov a natiahnuť pletivo. 
Od apríla minulého roku to-
tiž môžu nielen vlastniť, ale 
aj obhospodarovať parcelu 
2974/31, ktorá je súčasťou 
tejto cesty – dovtedy ju mal 
v správe štátny podnik Lesy 
SR.
Žiadosť o ohradenie parcely 
podal Peter K. v júni 2019 
na Pozemkový a lesný odbor 
Okresného úradu Bratislava 
(OÚBA PLO). Argumento-
val aj tým, že ide o les, kto-
rý mu susedia zdevastovali 
a vyjazdili v ňom nelegálnu 
cestu. Úrad rozhodol rýchlo: 
už do mesiaca vydal verejnú 
vyhlášku o obmedzení využí-
vania lesa verejnosťou. Záro-
veň uložil „označiť zreteľne 
miesta obmedzenia prejazdu 

a státia motorových vozidiel 
na predmetnom lesnom po-
zemku tak, aby bolo zamed-
zené ďalšiemu porušovaniu 
zákazov...“ Slovo „označiť“ 
si noví majitelia vysvetlili 
ako „oplotiť“, takže cesta je 
dnes neprejazdná.
 
Mesiace nič netušili
Dotknutí susedia prízvukujú, 
že o žiadnej devastácii les-
ného pozemku nemôže byť 
reč. „Cesta tam existovala 
minimálne od 50. rokov mi-
nulého storočia a už vtedy 
na nej nebol žiaden lesný 
porast. Vždy sme po nej 
jazdili autom a jazdil po nej 
iste aj sused Peter K., ktorý 
má pozemok nižšie od nás,“ 
upozornila pani Hilda, zrejme 
jediná pôvodná lamačská ma-
jiteľka parcely v Zlatej Hore. 
Existenciu cesty dokladuje, 
okrem iných, mapa Štátnej 
ochrany prírody SR. Vedie 
po nej vodovodná prípojka aj 
elektrické vedenie, nachádza-
jú sa tam odberné miesta 
ZSE, takže nejde o náhodnú 
či dočasnú komunikáciu. 
Podľa záhradkárov je za 
celým sporom špekulácia 
nových majiteľov. „Z tohto 
kúska lesa s rozlohou nece-
lých 800 štvorcových metrov, 
na ktorom je časť prístupovej 
cesty, sa obchádzaním a zne-
užívaním zákonov a vydie-
raním susedov snažia urobiť 
stavebný pozemok,“ zdôraz-
ňuje Martin, ďalší z dotknu-
tých susedov. 
A vydaním verejnej vyhlášky 
im úrad pomohol. Nielenže 
sa o argumenty záhradká-

rov nezaujímal. Tí sa navyše 
o verejnej vyhláške dozvedeli 
až po niekoľkých mesiacoch, 
keď si jej kópiu našli na brá-
ne. „Predmetná Verejná vy-
hláška bola na Miestnom 
úrade mestskej časti Brati-
slava Lamač vyvesená od 26. 
7. 2019 a zvesená bola 9. 8. 
2019, čo OÚBA PLO pova-
žuje za riadne zverejnenie,“ 
informoval tlačový odbor mi-
nisterstva vnútra. Teda 14 dní 
vrátane víkendov, v čase vr-
choliacej dovolenkovej sezó-
ny, keď asi nikomu nenapad-
ne vybrať sa na úrad len tak, 
bez konkrétneho dôvodu...
„Keďže na internetovej strán-
ke úradu vyhláška zverejnená 
nebola, celé mesiace sme nič 
netušili, takže sme sa nemohli 
proti nej okamžite odvolať,“ 
doplnil pán Martin. Zdôraz-
ňuje, že verejná vyhláška 
nerieši nijaký „verejný“ záu-
jem, len znemožnila záhrad-
károm riadne sa starať o svoj 
majetok - keby bola napríklad 
potrebná väčšia oprava chaty, 
zablokovaný prístup majú 
aj nákladné autá či stavebné 
mechanizmy. Nehovoriac 
o hasičoch, elektrikároch či 
záchranároch.
Protistrana zdôvodňuje oplo-
tenie parcely predovšetkým 
ochranou lesa. „Podľa územ-
noplánovacej informácie 
Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislava ide o lesný 
pozemok, ktorý sa nachádza 
v CHKO Malé Karpaty v II. 
stupni ochrany, teda je na 
ňom zakázaný vjazd aj stá-
tie motorových vozidiel,“ 
uviedli majitelia pozemku 

v stanovisku pre Bratislavské 
noviny. Aj toto je však spor-
né. „Mapa Štátnej ochrany 
prírody SR hovorí niečo iné, 
podľa nej sa príjazdová cesta 
nachádza mimo lesa. Okrem 
toho, pre nás ako vlastníkov 
lesa neplatí zákaz vjazdu do 
lesa motorovým vozidlom,“ 
podotýka záhradkár Gustáv. 
 
Naozaj chráni prírodu?
Záhradkári nám ukazujú foto-
grafie ako dôkaz, že samotný 
Peter K., ktorý pred úradmi 
vystupuje ako ochranca lesa, 
jazdí do lesa v Zlatej Hore 
autom. Vraj denne, aby nakŕ-
mil psy, ktoré chová na svo-
jom pozemku. Stavba plotu je 
však oveľa vážnejším problé-
mom. „Oceľové rúry, zabetó-
nované do hĺbky až 60 cm, 
poškodili lesný pôdny kryt 
a korene stromov. Okrem 
toho, postavené sú v ochran-
nom pásme vodovodu 
a podzemného elektrického 
kábla, čím sa porušil zákon 
o energetike a vodovodoch,“ 
zdôrazňuje pán Gustáv.
Navyše vysvitlo, že oplote-
nie je čiernou stavbou, ktorá 
nebola ohlásená a nezískala 
ani stavebné povolenie! Pô-
jde teda preč? „Vo veci plo-
ta bude stavebný úrad konať 
v intenciách stavebného zá-
kona o dodatočnom povole-
ní alebo odstránení stavby,“ 
vyjadrila sa nekonkrétne Bla-
žena Kusá z Mestskej časti 
Lamač. Stanovisko štátneho 
podniku Lesy SR je jasné: 
„Stavbou plota majiteľ jed-
noznačne porušil ustanovenia 
zákona o lesoch č. 326/2005, 

§ 31  odsek a) Zákaz niek-
torých činností tým, že vyko-
nal neoprávnené činnosti na 
lesných pozemkoch.“ Podľa 
Lesov SR mali byť vlastnícke 
hranice pozemku označené 
citlivo na stromoch či dreve-
nými kolíkmi...
Aké môže byť riešenie? 
Keďže príjazdová cesta je na 
pozemkoch viacerých vlast-
níkov, záhradkári navrhujú 
riešiť oprávnenie prejazdu 
zriadením vecného bremena 
na všetky dotknuté pozemky. 
Protistrana je však za vybu-
dovanie novej cesty, ktorá by 
viedla prevažne cez pozem-
ky záhradkárov. „S návrhom 
Petra K. a manželov B. nes-
úhlasíme, pretože si kúpili 
pozemok, na časti ktorého 
vždy bola a je prístupová ces-
ta k záhradám a druhá časť 
prístupovej cesty vedie po 
pozemku záhradkárov. Pri 
kúpe pozemku to vedeli, lebo 
túto cestu aj sami využívali. 
Navyše vedeli, že v ceste je 
1 KV elektrický kábel a vo-
dovod, čo znamená, že nad 
nimi musí byť vždy nezasta-
vané, nezarastené a prístupné 
ochranné pásmo v šírke 3 
metre. Sme za spoločnú ces-
tu, tak, ako to bolo doposiaľ,“ 
vysvetľuje pán Gustáv.
Záhradkári zdôrazňujú, že aj 
s novými susedmi chcú mať 
dobré vzťahy a dohodu na-
miesto súdneho sporu. Oča-
kávajú, že stavebný úrad dá 
čiernu stavbu plotu odstrániť 
a OÚBA PLO verejnú vy-
hlášku zruší.

Nelegálny plot zablokoval ľuďom prístup k ich záhradám 


