
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

BRATISLAVA
Ešte aj pár dní pred začiat-
kom školského roka viaceré 
bratislavské školy netušili, 
kde zoženú chýbajúcich 
matematikárov, fyzikárov 
či jazykárov, ale tiež naprí-
klad kuchárky do školskej 
jedálne. Ako ich dokážu sa-
mosprávy motivovať, aby 
prišli k deťom, a nie do fi-
riem s lepším platom?
Oslovili sme viaceré mestské 
časti v Bratislave a takmer 
všetky potvrdili, že ich zák-
ladné školy do posledných 
dní riešia problém s obsade-
ním vyučovacích predmetov. 
„Dvaja učitelia nám zatiaľ 

chýbajú na I. stupni a traja na 
II. stupni, ide o predmety ma-
tematika, informatika a fyzi-
ka. Hľadáme ich prostredníc-
tvom inzerátov, ale aj inými 
spôsobmi,“ konštatoval dva 
týždne pred začiatkom škol-
ského roka starosta Vajnôr 
Michal Vlček s tým, že ak 
pedagógov nezoženú, situá-
ciu vyriešia zastupovaním.
Riaditeľka základnej školy 
v Lamači Alena Petáková 
musela dobre kombinovať 
možnosti, aby mala všetky 
učiteľské miesta obsadené. 
„Chýbali nám učitelia I. stup-
ňa, matematiky a nemecké-
ho jazyka, momentálne už 

hľadáme len asistentku či 
asistenta učiteľa,“ zhodno-
tila 23. augusta. „Pomohli 
sme si učiteľmi na dôchodku 
a vyššími úväzkami učiteľov. 
Chýbajúce hodiny matemati-
ky sme zabezpečili tak, že ich 
učí pani učiteľka z I. stupňa.“ 
S nedostatkom učiteľov sa 
museli vysporiadať takisto 
školy v Dúbravke. Podľa ho-
vorkyne mestskej časti Lucie 
Marcinátovej je problém naj-
mä s matematikármi, jazy-
kármi a s učiteľmi I. stupňa. 
V prípade potreby by aj tu 
zachraňovali situáciu dô-
chodcovia. 
� Pokračovanie�na�str.�2
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Dá sa získať učiteľ za školský byt?

Robotníci  
sú späť
PETRŽALKA
Práce na výstavbe elek-
tričkovej trate v Petržalke 
v úseku od Jungmanno-
vej po Janíkov dvor sa po 
niekoľkomesačnom útlme 
opäť obnovili.
Obnoveniu prác predchádzalo 
podpísanie dodatku k zmlu-
ve o dielo, ktorý zohľadňuje 
aktuálne ceny energií a sta-
vebných mate riálov, medzi 
hlavným mestom a konzor-
ciom, ktoré trať stavia. „Ak-
celerácia stavebných prác na 
viacerých stavebných objek-
toch bude postupná, od prác 
na mostných objektoch cez 
práce na základoch trakčné-
ho vedenia až po prekládky 
inžinierskych sietí,“ priblížil 
magistrát.
Obnovili sa predovšetkým 
práce na križovatke Jantá-
rová cesta - Rusovská, ktoré 
zahŕňajú budovanie obchádz-
kovej trasy Bypass č. 3. Tá 
bude slúžiť na dopravu vrá-
tane MHD do času, kým sa 
vybuduje trvalé premostenie 
Chorvátskeho ramena, časť 
križovatky, zrealizujú sa prís-
lušné preložky a zriadia nové 
inžinierske siete.
Pracuje sa tiež na mostnom 
objekte na Rusovskej ces-
te, pokračuje sa aj v zem-
ných prácach na stavenisku. 
V rámci stavby premostenia 
Chorvátskeho ramena sa do-
končujú práce na základo-
vých konštrukciách a začína 
sa s prácami na pilieroch 
mosta. V celom koridore 
stavby naďalej pokračujú 
prekládky slaboprúdových 
a telekomunikačných vedení. 
V septembri má konzorcium 
predložiť aktualizovaný har-
monogram prác. (TASR)

4 Predávame aj 
 v noci. A čo?! 
 Pozreli sme sa do ulíc 

v centre mesta, či ob-
chody s lacným alko-
holom naozaj zatvoria 
o 23. hodine, ako urču-
je VZN Starého Mesta.

6 Primátor Vallo:
 PAAS zlepšíme 
 Čo sa osvedčilo v mest-

skej parkovacej poli-
tike, čo treba zlepšiť, 
prečo nemôžu Brati-
slavčania parkovať za-
darmo? Aj o tom hovorí 
primátor Matúš Vallo.

8 Obetavá sestra 
 z Karlovky
 Hoci má Božena Ben-

ková 73 rokov, aj dnes 
ju nájdete v ambulancii 
karloveskej polikliniky.

19 Lekár ľudomil, 
 ktorý sa stratil...
 S otvorením Kochovej 

záhrady ožíva aj stras-
tiplný príbeh jej zakla-
dateľa. Meno Karla 
Kocha (1890 – 1981) sa 
stratilo z histórie lekár-
skej vedy na Sloven-
sku aj z encyklopédií 
a učebníc.

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 
distribuované každý mesiac 
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Niektoré výhody, ktoré ponúkajú samosprávy 
 Dúbravka: Noví učitelia môžu bývať v školských štartovacích bytoch. Od septembra tiež zvyšuje 

nástupný plat pre učiteľov v materských školách.
 Karlova Ves: Pedagógom ponúka ubytovanie v služobných bytoch mestskej časti formou zdieľané-

ho bývania.
 Lamač: Učiteľom vedia poskytnúť motivačný jednorazový finančný príspevok.  
 Petržalka: Okrem dostupnejšieho nájomného bývania ponúka napr. aj náborový príspevok.
 Rača: Prerobili viac bytov na bývanie pre učiteľov, hľadajú aj ďalšie možnosti ubytovania. 
 Ružinov: Začínajúcim učiteľom ponúka bývanie za 150 eur mesačne. 
 Vajnory: Od začiatku tohto školského roka majú pre učiteľov dva nájomné byty. 
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Von z bojiska
Vládni politici nás v lete 
dosť vytrápili svojimi hád-
kami, fejsbukoví fanatici 
sa navyše dobrovoľne tý-
rali sledovaním hejtov na 
sociálnej sieti...
No�a�do�toho�sa�už�rozbehla�
aj� kampaň� pred� komunál-
nymi�voľbami�a�je�jasné,�že�
ani�tá�nebude�úplne�férová.�
Oplatí�sa�nadhľad�nad�dia-
ním� okolo� nás� i� v� nás,� ne-
plytvať�časom�ani�emóciami�
na�takomto�bojisku.�
Naopak,� nadýchnuť� sa,�
osviežiť� niečím� pozitív-
nym,� zmysluplným.� Dobrú�
energiu� v� bohatej� miere�
rozdávali� napríklad� umelci�
na� nádvorí� Bratislavského�
hradu,� ktorí� minulý� piatok�
a� sobotu� oživili� muzikálo-
vý� svet� Jozefa� Bednárika.�
Narodeninový� galakoncert�
na� exkluzívnom�mieste� pri-
pravilo�Divadlo�Nová�scéna�
k�nedožitým�75.�rokom�diva-
delného� mága� s� povestným�
bielym�šálom.�
Hoci� sa� kultúrne� leto� v�na-
šom� meste� pomaly� končí,�
máme� množstvo� ďalších�
príležitostí� na� príjemný�
deň.� Zatrénujte� si� na� no-
vých� cvičkách� s� fitnestré-
nerom�Marošom�Molnárom,�
popri� rieke� Dunaj� ich� je�
až� šesť� (str.� 9).� V� polovici�
septembra� sa� do� ulíc� vra-
cia� festival� Biela� noc,� do-
prajte� si� výnimočný� zážitok�
počas� nočných� prechádzok�
(str.� 10).� Zájdite� aj� do� his-
torickej� Kochovej� záhra-
dy,� tajomné� miesto� je� už�
odomknuté,� a� to� každý� deň�
a�pre�každého�(str.�19).�
Dobrých� podnetov� je� oveľa�
viac,� treba� ich� vyhľadávať�
a�potom�prísť�a�zažiť.
 Anna Čapková

PROMENÁDA PLNÁ ZÁŽITKOV

FOODTRUCK 
FESTIVAL
NAJVÄČŠIE STREET 

FOOD ŠPECIALITY U NÁS 
NA NÁMESTÍ

VEDECKÝ
VEĽTRH

OBJAVTE ZÁHADY VEDY 
A TECHNIKY HRAVOU 

FORMOU

DM ŽENSKÝ BEH
10. ROČNÍK 

NAJPÔVABNEJŠIEHO 
SLOVENSKÉHO BEHU

NIGHT RUN
NAJVÄČŠÍ NOČNÝ

BEH NA SLOVENSKU 
SO ŠTARTOM 
NA DUNAJI

BIELA  NOC
NOČNÉ MESTO

OČAMI UMELCOV 
A KREATÍVCOV

eurovea_events_september_BAnoviny-206x268mm.indd   1eurovea_events_september_BAnoviny-206x268mm.indd   1 23/08/2022   16:1623/08/2022   16:16

Pokračovanie�zo�str.�1
BRATISLAVA
Samosprávy v Bratislave 
sa zhodujú, že školstvo by 
malo byť pre štát oveľa 
väčšou prioritou.
Nedostatok učiteľov je kompli-
kácia, ktorú vždy pred začiat-
kom nového školského roka 
riešia aj v Ružinove. „Už teraz 
vieme povedať, že v školách 
budú chýbať najmä vyučujúci 
matematiky, fyziky, informa-
tiky a cudzích jazykov, predo-
všetkým angličtiny a nemčiny. 
Tiež budú chýbať špeciálni pe-
dagógovia, asistenti učiteľov, 
ale aj nepedagogickí zamest-
nanci ako kuchári či kuchárky 
alebo upratovačky,“ konštato-
vala v polovici augusta Adela 
Vavrušová z komunikačného 
oddelenia mestskej časti. 
Situácia mala byť jasná kon-
com mesiaca (po uzávierke 
novín, pozn. red.), vtedy mali 
dostať od riaditeľov škôl pres-
né čísla. „Tí sa snažia pokryť 
všetky pozície a vyučovacie 
hodiny v predstihu - či už 
cez nadčasy, ponukou práce 
pre študentov pedagogických 
smerov posledných ročníkov 
alebo čiastočnými úväzkami 

so seniormi. To však nie je 
systémové a dlhodobé rieše-
nie,“ doplnila Vavrušová.
V Karlovej Vsi majú dve zák-
ladné školy obsadených všet-
kých potrebných pedagógov 
a v tretej hľadali pár dní pred 
začiatkom školského roka už 
len nemčinárku. V deviatich 
materských školách však ešte 
chýbalo podľa hovorcu mest-
skej časti Branislava Heldesa 
sedem učiteliek.
Spokojný môže byť starosta 
Rače Michal Drotován. „V 
našich troch základných ško-
lách sa podarilo zabezpečiť 
dosť učiteľov aj vychováva-
teľov na spustenie školského 
roka,“ konštatoval. Zároveň 
potvrdil, že vo všeobecnosti 
je dlhodobo problém s uči-
teľmi odborných predmetov 
II. stupňa, a tiež je problém, 
že štát dostatočne neprepláca 
odborných asistentov detí. 
Zaujímalo nás, ako dokážu 
samotné mestské časti motivo-
vať mladých pedagógov, aby 
k nim prišli učiť. Samosprávy 

väčšinou hovoria o poskytnutí 
finančne výhodného ubytova-
nia, to však nestačí. „Nedostatok 
učiteľov neriešia benefity, ktoré 
sme schopní ponúknuť. O toto 
povolanie nie je u študentov 
pedagogiky záujem najmä pre 
nízke finančné ohodnotenie. Ne-
motivuje ich ani ubytovanie za 
150 eur mesačne, ktoré sme im 
ponúkali,“ uviedla Adela Vavru-
šová skúsenosť Ružinova. 
Vajnorský starosta Michal 
Vlček pripomína: „Školstvo 
by malo byť oveľa väčšou 
prioritou aj pre štát. Najmä 
v Bratislave je pri hľadaní za-
mestnancov ťažké konkurovať 
komerčným firmám, ktoré po-
núkajú lepšie odmeňovanie, 
ako sú aktuálne nastavené platy 
v školstve.“ Podľa račianskeho 
starostu sa namiesto podpory 
vzdelávania uberáme opač-
ným smerom, keď štát znižuje 
príjmy samosprávam, a teda je 
čoraz náročnejšie nájsť rezervy 
nielen na platy, ale i na opravy 
a neskôr na energie. (ac)
 Foto: shuttterstock

vriec stierky Baumit 
DuoContact alebo 
StarContact

od 1. septembra do 31. októbra

Získaj originálne rockerské 
tričko a hraj o nadupané ceny!

Vo všetkých dobrých stavebninách.

My š l ienk y s  budúcno sťou .baumit.sk/dobrasezona

Kúp
aspoň 20

vriec stie
DuoConta
StarContStarCont

Získaj originálne r
tričko a hraj o nadup

Vo všetkých dobrých stave

Kúp
aspoň

pp

Rozohraj
Dobrú sezónu

a vyhraj!

t.sk/dobrasezonat sk/dobrasezona
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Chýbajú aj kuchári a upratovačky Pomôžete 
pri voľbách?
BRATISLAVA
Mestské časti hľadajú čle-
nov do okrskových voleb-
ných komisií pre tohtoroč-
né jesenné spojené voľby aj 
z radov miestnych obyvate-
ľov. 
V Devínskej Novej Vsi aj 
v Starom Meste sa môžu 
záujemcovia o členstvo vo 
volebnej komisii prihlásiť 
na miestnom úrade do 22. 
septembra. Podmienkou je 
dovŕšenie veku 18 rokov, 
spôsobilosť na právne úko-
ny a trvalý pobyt na území 
Slovenska. V Novom Mes-
te je lehota na doručenie 
oznámenia o delegovaní 
členov a náhradníkov pre 
okrskovú volebnú komisiu 
tiež 22. septembra. Spojené 
samosprávne voľby do or-
gánov miest a obcí a orgá-
nov samosprávnych krajov 
sa uskutočnia v sobotu 29. 
októbra. Volebná kampaň 
sa už uskutočňuje a skončí 
sa 48 hodín pred dňom vo-
lieb. (TASR)

Kandiduje aj 
Rudolf Kusý
NOVÉ MESTO
Na primátora Bratislavy 
bude v tohtoročných ko-
munálnych voľbách kan-
didovať aj súčasný staros-
ta Nového Mesta Rudolf 
Kusý. 
Kusý je kandidátom strán 
Dobrá voľba a Umiernení, 
Za ľudí, KDH a hnutia Sme 
rodina. Svoj post chce ob-
hájiť primátor Matúš Vallo, 
ktorý je zároveň predsedom 
mestskej strany Team Bra-
tislava. Tá spolu so stranou 
SaS a hnutím Progresívne 
Slovensko vytvorila predvo-
lebnú koalíciu. Kandidovať 
na primátora ako nezávis-
lý chce i niekdajší krajský 
predseda hnutia Republika 
v Bratislavskom kraji Miro-
slav Heredoš. Záujem o kan-
didatúru prejavil aj súčasný 
prednosta miestneho úradu 
v Starom Meste Martin Mlý-
nek. (TASR)

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

Bez väčších covidových obmedzení
Školy budú fungovať ako pred pandémiou. Žiaci nemusia mať 
rúška, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. 
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KARLOVA VES
Rodí sa príbeh nového fes-
tivalu, ktorý chce do nášho 
mesta vniesť viac tvorivosti, 
umenia, ale tiež ľudskosti. 
Celodenné podujatie s ná-
zvom ART OF SLOVAKIA 
sa uskutoční 15. októbra vo 
Vodárenskom múzeu a v jeho 
nádhernej záhrade. Hlavnou 
témou je Láska a mier.
„Tvoríme na Slovensku nový 
koncept, značku ART OF 
SLOVAKIA. Tá manifestuje, 
že každý človek je vo svojej 

podstate umelec. Niekto vie 
pekne spievať, tancovať, pra-
cuje so slovom, pekne fotí, 
tvaruje veci z dreva či hliny. 
Iný zase kultivuje verejný 
priestor, pracuje s vizuálnou 
komunikáciou, vedomým po-
hybom alebo s priestorom ako 
takým. Tvorivosť je princíp, 
ktorý nás spája a skrášľuje 
nám život,” približuje myš-
lienku projektu Lenka Hamší-
ková z občianskeho združenia 
ART OF SLOVAKIA. Bohatý 
celodenný program zaujme 

podľa jej slov tak dospelých, 
ako aj deti či mládež. Bude 
ho tvoriť viac ako 40 aktivít, 
workshopov, filmov, besied, 
predstavení, pohybových ak-
tivít i tvorivých dielní. Celko-
vé dianie obsiahne 3 000 m² 
a spoluvytvárať ho bude viac 
ako 100 umelcov, tvorcov, 
organizácií. Autori festivalu 
chcú ukázať, ako možno obo-
hatiť a podporiť nielen umel-
cov a obyvateľov Bratislavy, 
ale aj ľudí z iných kútov Slo-
venska.  
Za miesto konania si zvolili 
Vodárenské múzeum práve 
preto, že symbolicky prezen-
tuje vodu – a voda znamená 
život… „Do nášho programu 
plánujeme kreatívne zapra-
covať aj rieku Dunaj, ktorá 
je v bezprostrednej blízkosti 
festivalového diania,” dodá-
va Lenka Hamšíková. O čom 
presne hovorí, to bude malým 
prekvapením, treba prísť.  (ts)
 Foto: TASR

„Vzhľadom na relatívne níz-
ku sumu pokuty je dôležité, 
aby mestské časti svojimi 
oveľa prísnejšími sankciami 
a širšími možnosťami riešili 
prevádzky, ktoré nerešpektu-
jú VZN a rušia nočný pokoj,“ 
dodáva Barbora Krajčovi-
čová s tým, že situáciu vždy 
zdokumentujú a odstúpia na 
mestskú časť.
Staromestská samosprá-
va ešte vlani v decembri 
zriadila funkciu nočného 
inšpektora verejného po-
riadku, ktorý okrem iného 
kontroluje prevádzkový čas 
v potravinách. „Pri zistení 
porušenia vypracuje záznam 

o kontrole, ktorý slúži ako 
podklad na začatie správ-
neho konania,“ približuje 
Matej Števove. Staré Mesto 
v tomto roku iniciovalo šesť 
takýchto správnych konaní. 
A výška prípadnej sank-
cie? Tá je už oveľa tvrd-
šia. „Mestská časť môže 
právnickej alebo fyzickej 
osobe oprávnenej na pod-
nikanie uložiť pokutu do  
6 638 eur, ak poruší 
všeobecne záväzné nariade-
nie mestskej časti,“ potvrdil 
nám Inšpektorát SOI pre 
Bratislavský kraj. (ac)
 Foto: Marián Dekan
�Viac�foto�na�www.banoviny.sk

STARÉ MESTO
Pri schvaľovaní kratších 
otváracích hodín večie-
rok viacerí staromestskí 
poslanci upozorňovali, 
že kontrolovať ich nebu-
de jednoduché. Viac však 
prekvapuje, že obchodíky 
s lacným alkoholom sa ani 
nesnažia zatajiť, že predá-
vajú aj po polnoci, nie iba 
do 23. hodiny, kedy majú 
zatvoriť.
Do ulíc v centre sme sa vy-
brali v bežný pracovný deň 
krátko po jedenástej večer, 
keď už mali byť všetky ve-
čierky pozatvárané. Najskôr 
sme zamierili na „divokú“ 
Obchodnú ulicu, v malom 
food shope sme si kúpili piv-
ko. Mládež pred nami vychá-
dzala s fľašou vína i niečoho 
tvrdého, tiež žiaden problém. 
Obchodík už pri vstupe do 

predajne oznamoval, že dnes 
má otvorené do polnoci, v so-
botu a v nedeľu dokonca až do 
druhej rána. Pritom, ako po-
tvrdil hovorca Starého Mesta 
Matej Števove, všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN) 
č. 7/2021 o pravidlách času 
predaja v Starom Meste stále 
platí: „Čas predaja sa určuje 
od pondelka do nedele do 23. 
hodiny, žiadne výnimky pre 
večierky neexistujú.“
Napriek tomu nezatvorili po 
23. hodine ani ďalšie pre-
vádzky na tejto rušnej ulici, 
kde sa obyvatelia v noci sťa-
žujú na hluk opilcov a ráno 
na špinu a porozbíjané fľaše, 
ktoré po nich zostávajú. Noč-
ný život sa práve rozbiehal, 
kto mal chuť popíjať rovno 
na ulici, nič mu nebránilo. 
Jednou zo svetlých výnimiek 
na Obchodnej boli potraviny 

Žabka, tie mali zatvorené, 
s výrazným oznamom o otvá-
racích hodinách od 6.00 h do 
23.00 h. Prekvapila dokonca 
Delia pod Michalskou brá-
nou, ktorá tiež pri vstupe do 
predajne bez okolkov pri-
znáva, že predáva dlhšie ako 
umožňuje VZN: v pondelok 
až štvrtok do 23.45 h, v pia-
tok a sobotu do 2.00 h.
Čo teda prinieslo VZN o ob-
medzení predaja vo večier-
kach, kto kontroluje dodr-
žiavanie pravidiel a aké sú 
sankcie pre ignorantov?
Miestni poslanci pri schva-
ľovaní VZN argumentovali 
početnými sťažnosťami oby-
vateľov v centre, ktorým sa 
priestor pod oknami bytov 
mení na nočný bar. Niektorí 
však pripomínali, že VZN 
akurát len skomplikuje logis-
tiku, štamgasti sa k alkoholu 

dostanú aj iným spôsobom. 
Ako sme si potvrdili, ani sa 
nemusia veľmi namáhať, via-
ceré obchodíky ich obslúžia 
aj po polnoci. Samospráva 
napriek tomu tvrdí, že situá-
cia sa mierne zlepšila. „A to 
najmä v oblasti Obchodnej 
ulice, kde bol najvypuklejší 
problém s pitím alkoholic-
kých nápojov kúpených aj 
v prevádzkach s potravino-
vým sortimentom. Od zmeny 
VZN sme sťažnosti obyva-
teľov nezaznamenali,“ tvrdí 
hovorca Števove.
Mestská polícia pritom kon-
štatuje, že jedným z najčas-
tejších prípadov, ktoré rieši 
v centre mesta a jeho okolí, 
najmä počas piatkov a ví-
kendov, je nerešpektovanie 
zákazu konzumácie alkoholu 
na verejných priestranstvách. 
„Naše hliadky sú mnoho-
krát privolávané k hlučným 
skupinkám, zväčša mlá-
dežníkom, popíjajúcim na 
verejnosti alkohol. Riešia 
i ďalšie priestupky proti ve-
rejnému poriadku, napríklad 
znečisťovanie verejného 
priestranstva,“ hovorí Barbo-
ra Krajčovičová, hovorkyňa 
Mestskej polície Bratislava.
Mestskí policajti v Starom 
Meste podľa jej slov dôver-
ne poznajú prevádzky, ktoré 
pravidelne nedodržiavajú 
otváracie hodiny. Pri každom 
porušení VZN alebo ruše-
ní nočného pokoja im však 
môžu udeliť blokovú pokutu 
vo výške najviac 33 eur. 

Čo môže obchodná inšpekcia
Zaujímalo nás, či aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
kontroluje súlad otváracích hodín s VZN Starého Mesta – 
ukázalo sa, že nie. Podľa Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj 
kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia a ukladať pokuty sú 
oprávnení príslušníci mestskej polície a poverení zamestnanci 
mestskej časti. Inšpektorát tiež uviedol, že SOI nie je oprávne-
ná ani sankcionovať predávajúceho za nedodržanie deklarova-
ného prevádzkového času. 

Lacný alkohol z večierky len do 23.00 h? Zabudnite

Nočná žúrka pred večierkou sa začína...

Festival sa uskutoční vo Vodárenskom múzeu a jeho záhrade.

Viaceré obchody s lacným alkoholom majú otvorené dlhšie, ako povoľuje VZN. Účet ako dôkaz

Polikliniku 
treba zachovať
NOVÉ MESTO
Zachovať zdravotnícku 
funkciu Polikliniky Tehelná 
v Novom Meste je kľúčo-
vé.  Zdôraznil to primátor 
Matúš Vallo na stretnutí 
s ministrom zdravotníctva 
Vladimírom Lengvarským.
Predaj budovy polikliniky 
vyvoláva podľa Valla obavy, 
že by sa dostupnosť ambu-
lantnej zdravotnej starostli-
vosti v tejto časti mesta moh-
la zhoršiť. Podobné obavy 
vyjadril pred časom aj sta-
rosta Nového Mesta Rudolf 
Kusý. Proti odpredaju vznik-
la i petícia, za jej záchranu 
a zveľadenie bojuje občian-
ska iniciatíva Za zachovanie 
Polikliniky Tehelná. Verejná 
súťaž na predaj Polikliniky 
Tehelná bola vyhlásená za-
čiatkom júla, ponuky je mož-
né predkladať do 20. septem-
bra.  (TASR)

Zvýšia odlov 
diviakov 
NOVÉ MESTO
Na hranici mesta a lesa na 
Kramároch v Novom Meste 
zvýšia Mestské lesy v Bra-
tislave za prísnych bezpeč-
nostných podmienok odlov 
diviakov. 
Práve tam by mohli byť od-
lovené problémové jedince, 
ktoré si už zvykli žiť v zaras-
tených záhradách a prenikajú 
na sídlisko. Zvýšia tiež počet 
klietok pre odchyt diviakov. 
Mestské lesy ubezpečujú, že 
odlov diviakov bol na úseku 
poľovníctva za posledné roky 
prioritou. Kým napríklad 
v roku 2015 odlovili 61 ku-
sov, v roku 2020 to bolo 157 
a vlani 237 jedincov. Mestská 
organizácia zároveň pripomí-
na, že dôvodom premnoženia 
diviakov je i dostatok potra-
vy, ktorú nachádzajú nielen 
v lese, ale aj v opustených 
záhradách, vinohradoch či 
na poliach na hranici lesa. 
V záhradách i zarastených 
húštinách nachádzajú záro-
veň bezpečie a optimálne 
podmienky na život. (TASR)

Bravúrne britské krimi, od 
ktorého sa neodtrhnete. Sú 
Vianoce a sériový vrah zanechá 
v rôznych častiach Cumbrie 
vystavené časti tiel. Na každom 
mieste činu sa nájde zvláštny 
odkaz: #BSC6. Washington Poe 
z Národnej kriminálnej agen-
túry a Tilly Bradshawová čelia 
prípadu, ktorý nedáva zmysel. Ak 
si myslíte, že ste to rozlúskli, ste 
presne tam, kde vás chce mať.

Postavte sa zoči-voči nečaka-
ným hrdinom, mágii elementov, 
súbojom na oblohe, prastarým ta-
jomstvám a divým jednorožcom. 
Skandar Smith chcel odjakživa 
jazdiť na jednorožcoch. Ocitnúť 
sa v hŕstke vyvolených, ktorí 
dostanú šancu stáť pri zrode 
jednorožca a nadviazať s ním 
celoživotné puto, by bol preňho 
splnený sen. Lenže vo chvíli, 
keď má splnenie svojej túžby na 
dosah, situácia naberie nebez-
pečný spád.

Nové vydanie nadčasového 
diela, ktoré už stáročia oslavuje 
obrazotvornosť našej civilizácie. 
Starodávni grécki hrdinovia vás 
vezmú na nezabudnuteľnú cestu 
za dobrodružstvom, neraz až 
v boji na život a na smrť, pričom 
budú chrániť svoju česť, predkov, 
zápasiť s neduhmi či nadpriro-
dzenými bytosťami, démonmi 
a uctievať bohov, ale i vzpierať sa 
ich príkazom.

Začínajúci právnik v spore 
so skorumpovanou poisťov-
ňou. Rudy Baylor je študent 
posledného ročníka práva 
na univerzite v Memphise. 
V rámci posledných praktických 
seminárov navštívi klub, kde sa 
stretávajú zväčša nesolventní 
dôchodcovia, aby im spolu 
s kolegom poskytol bezplatné 
právne rady. Rudy tam získa 
prvých dvoch klientov.

Choreograf a tanečník Jaro Bekr 
je už pár rokov aj otec dvoch detí 
– Zary a Lea. O zážitky s nimi sa 
(už pred ich príchodom na svet) 
delil s verejnosťou na sociálnych 
sieťach a v úspešnom blogu 
v časopise, teraz tieto zápisky 
vydáva knižne. Nevynecháva ani 
svoju manželku Moniku Hilme-
rovú – sú v tom spolu. Humorný 
otcovský pohľad na rodičovstvo 
vás dostane.

M. W. Craven: 
Kurátor

A. F. Steadman: 
Skandar a zlodej  

jednorožcov

Eduard Petiška: 
Staré grécke báje 

a povesti

John Grisham: 
Čarodejník

Jaro Bekr: 
Na toto vás nikto  

nepripraví

Desiatky tvorcov osviežia kultúru
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ČLOVEK, 
KTORÝ ZMENIL SVET

TÉMY PREDNÁŠOK 
Prednáša Pavel Moudrý

1  ZMENA OD VEČNOSTI  
 DO ČASNOSTI
2  ZMENA NA SVADBE
3  ZMENA SRDCA
4  ZMENA VÁŽENÉHO MUŽA   

INFORMÁCIE: 0907 630 349 | bratislava.dotknisaneba.sk

každý UTOROK od 6. 9. – 13. 12
Wolkrova 4 (v zasadačke na prízemí)

PETRŽALKA    vždy o 18:00 hod.

DÚBRAVKA    vždy o 19:00 hod.

každú STREDU od 7. 9. – 14. 12.
M. Schneidera – Trnavského 2/A

Vstup voľný

Môžete sa tešiť na ďalšie témy.
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BRATISLAVA
Už osem mesiacov parku-
jeme v prvých lokalitách 
v meste podľa nového sys-
tému PAAS. Čo sa osvedči-
lo, čo treba zlepšiť a prečo 
nemôže byť parkovanie 
pre všetkých Bratislavča-
nov bezplatné? Aj o tom 
hovorí primátor Bratislavy  
MATÚŠ VALLO.

Preverujete si aj priamo v uli-
ciach, ako funguje mestská 
parkovacia politika? Vníma-
te spätnú väzbu od ľudí?
To je úplne zásadná vec. Po 
približne piatich mesiacoch 
fungovania PAAS sme robi-
li napríklad prieskum medzi 
rezidentmi na petržalských 
Dvoroch 4. A som rád, že 
dopadol veľmi dobre, reakcie 
boli pozitívne.

Žiadne sťažnosti?
Samozrejme, nie je všetko 
dokonalé a nie každému sa 
PAAS páči. Je to obrovská 
reforma, prináša aj veľa tech-
nických a ľudských výziev, 
ktoré potrebujú niekedy dola-
diť. Ľuďom sme však sľúbili, 
že vďaka PAAS lepšie zapar-
kujú pred svojím domom, čo 
sa podarilo. Potvrdzujú nám 
to rezidenti i starostovia do-
tknutých mestských častí. 

Veľkou premenou prešla 
nedávno Krížna ulica: autá 
z chodníka sú preč, takže 
sa naň pohodlne zmestia 
nielen chodci, ale našlo sa 
miesto aj pre lavičky a ze-
leň. Kde však teraz parkujú 
rezidenti?

Je pravda, že zmenou šikmé-
ho parkovania na pozdĺžne 
sa znížil počet vyznačených 
parkovacích miest. Rezidenti 
však sami hovoria, že sa im 
parkuje oveľa lepšie, keďže 
návštevníci už u nich neod-
stavujú svoje autá. Neraz ich 
tam nechávali aj celý týždeň.

Spokojní sú napriek tomu, 
že miest ubudlo?
Tak funguje regulácia par-
kovania - aj keď sa niekde 
vyznačí menej miest, je tam, 
paradoxne, viac voľných, 
neobsadených parkovacích 
miest, čiže ľahšie zaparku-
jete. Pred reguláciou mohol 
ktokoľvek parkovať na Kríž-
nej neobmedzene, miesta boli 
obsadené. 
Parkovacie miesta ubudli len 
na časti Krížnej ulice, ale 
v jej okolí, naopak, pribudli 
štyri nové parkoviská. Hoci 
stáli na mestských pozem-
koch, donedávna ich mali 
v rukách súkromníci, aj na 

nich zarábali. Tieto prenájmy 
sme zrušili.

Ktoré konkrétne?
Ide o parkoviská na Vazo-
vovej ulici vedľa daňového 
úradu, na Americkom aj Flo-
riánskom námestí a štvrtá je 
Garáž Krížna na Námestí 
Martina Benku, ktorú dnes 
prevádzkuje Mestský parko-
vací systém. Dohromady je to 
viac ako dvesto parkovacích 
miest, ktoré sme otvorili pre 
každého rezidenta s PAAS 
kartou za 39 eur ročne. 

Mnohí Bratislavčania sa cí-
tia byť cudzincami vo vlast-
nom meste, keďže mimo 
svojej zóny môžu s bonu-
sovou kartou parkovať za-
darmo len dve hodiny den-
ne. Čo im odpoviete?
Uvedomujeme si, že v služ-
be návštevníkom máme re-
zervy. Postupne zbierame 
skúsenosti ľudí, starostov 
i našich kolegov a na zákla-
de ich pripomienok chystáme 
viacero zmien v rámci no-
vého všeobecne záväzného 
nariadenia. Vieme napríklad 
o probléme, keď vodič, ktorý 
nemá smartfón, dlhšie hľadá 
miesto, kde môže zaplatiť 
platobnou kartou...

...a medzitým si jeho EČV 
nasníma kontrolór parko-
vania.
Áno, môže sa stať, ale pokuta 

sa mu nepošle automaticky. 
Pri každom takomto zázna-
me sa ešte raz overuje, či 
parkovné naozaj nezaplatil. 
Ak sa zistí, že ho uhradil, 
hoci s menším oneskorením, 
alebo bol problém v našom 
systéme, pokuta mu nepríde. 

Nemá byť sieť parkomatov 
hustejšia? 
Žiaľ, parkomaty meškajú pre 
čipovú krízu, čo nie je prob-
lém Bratislavy ani Slovenska, 
ale celosvetový. Dopĺňame ich 
našimi zmluvnými prevádzka-
mi, kaviarňami či obchodmi, 
kde tiež môžete parkovné 
uhradiť. Označené sú logom 
aj tabuľou PAAS. Zatiaľ ich je 
približne dvadsať a osvedčili 
sa, takže ich chceme viac. 

Prečo však nemôžu Brati-
slavčania parkovať zadar-
mo a neplatia iba cezpoľní?
Taký model by nefungoval. 
Keď niekto tvrdí, že rozdá par-
kovacie karty všetkým Brati-
slavčanom bezplatne a niečo 
sa zmení, zavádza. Ak vidíte 
pred bytovkami plné parko-
viská, tak v drvivej väčšine ide 
o autá Bratislavčanov z inej 
mestskej časti. V priemere len 
asi 20 percent vozidiel par-
kujúcich v našom meste patrí 
dochádzajúcim. Niekto sa 
možno cíti byť cudzincom vo 
svojom meste preto, lebo musí 
v inej zóne PAAS platiť, no 
pre mňa je ním ten, kto krúži 

s autom desiatky minút oko-
lo svojho domu a nevie nájsť 
voľné miesto.

Predsa len. S pilotným pro-
jektom parkovania začala 
ešte v roku 2019 ako prvá 
Petržalka, a ten umožnil 
aj nerezidentom bezplat-
ne parkovať. Nielen počas 
dňa, ale mimo vyznačených 
miest dokonca v noci. Ne
chceli ste sa inšpirovať?
Petržalský systém reguloval 
najskôr iba parkoviská, my 
však od začiatku riešime par-
kovanie komplexne. Aby sa 
situácia s parkovaním v zóne 
dostatočne zlepšila, treba za-
regulovať aj ulice. Nemožno 
napríklad ponechať nelegálne 
parkovacie miesta na zeleni či 
na chodníkoch. Aby pravidlá 
boli čo najzrozumiteľnejšie 
a v uliciach bol poriadok, 
v PAAS zónach platí základ-
né pravidlo, parkovanie je 
povolené iba na riadne vyzna-
čených miestach. V každom 
prípade, so starostom Jánom 
Hrčkom sme sa zhodli, že ce-
lomestská parkovacia politika 
má byť jeden systém a nemô-
že byť zadarmo.

Rok pred zavedením PAAS 
spustilo pilotný projekt aj 
Nové Mesto. Na rozdiel od 
Petržalky parkovanie nere-
zidentov spoplatnili hneď 
a miestnych zvýhodnili par-
kovacou kartou. Čiže prin-
cíp rovnaký, aký neskôr za-
viedlo mesto. Je to tak?
Testovanie parkovacej poli-
tiky v Novom Meste vráta-
ne spoplatnenia pripravoval 
starosta Rudolf Kusý spo-
lu s nami a spolu sme ho aj 
zavádzali. Som rád, že aj 
v komplikovanej zóne v oko-
lí Tehelného poľa sa systém 
osvedčil, domáci majú kde 
parkovať i vtedy, keď sú tam 
futbalové zápasy.

Lenže mnohé autá nerezi-
dentov sa teraz presunuli 
do lokalít, kde PAAS ešte 
neplatí. Čo s tým?

Je to jeden z neželaných 
efektov postupného zavá-
dzania parkovacej politiky, 
no proces nevieme urýchliť. 
Dnes máme zaregulovaných 
približne 16-tisíc parkova-
cích miest a ďalšie tisícky na 
reguláciu čakajú. Nedá sa to 
urobiť zo dňa na deň, dôležité 
je však pokračovať v rozširo-
vaní zón PAAS.

Ktoré sú na rade? 
Teraz v septembri to bude už 
len jedna zóna v Ružinove, 
ďalšie spustíme na budúci 
rok. Rozhodneme sa pod-
ľa toho, kde bude problém 
s parkovaním najpálčivejší, 
a to nám okrem našich dát 
povedia starostovia mest-
ských častí a obyvatelia. 
Každú zónu zavádzame až po 
participácii s ľuďmi, keďže 
najlepšie poznajú svoje ulice. 

Koľko už mesto získalo 
z PAAS, kde končia tieto 
peniaze?
Z rezidentských kariet do-
stáva 50 percent mesto, dru-
há polovica ide mestským 
častiam, za prvý polrok sme 
im poslali približne 400-tisíc 
eur. Z hodinového poplatku 
je určených 15 až 20 percent 
pre mestské časti, zvyšok zo-
stane mestu. Cieľom PAAS 
však nie je vyberať peniaze 
od ľudí, ale zabezpečiť lep-
šie parkovanie pre rezidentov 
a skvalitniť verejný priestor. 

Získané financie sú príjmom 
Fondu mobility a použi-
jú sa presne v tých zónach, 
kde sme ich vybrali, na to 
dohliadneme. Zatiaľ však 
PAAS nezarába, investície do 
zavádzania systému sú zatiaľ 
oveľa vyššie ako príjmy.

V polovici júla ste otvori-
li tri záchytné parkoviská 
P+R, dve na okraji mesta, 
no jedno priamo v zóne 
PAAS na Macharovej ulici. 
Prečo takéto rozhodnutie?
Pôvodne malo byť parko-
visko Macharova súčasťou 
PAAS, pri pripravovaní zóny 
sa ale ukázalo, že o parko-
visko nebol záujem, keďže 
je ďalej od bytov ako par-
kovanie na ulici. Parkovisko 
je zároveň blízko MHD za-
stávky aj diaľnice na Einstei-
novej. Rozhodli sme sa teda 
poskytnúť ho prichádzajúcim 

vodičom, aby nešli autom až 
do centra. Ako záchytné par-
kovisko vo vnútornom meste. 

Už druhý týždeň treba pla-
tiť za parkovanie na Tyr-
šovom nábreží pod Starým 
mostom. Nemohlo byť zá-
chytné parkovisko práve 
tam, v blízkosti zastávky 
električky?
Určite nie. Tyršák je atraktív-
ne miesto vo vzácnej rekre-
ačnej oblasti pri rieke, takmer 
v Sade Janka Kráľa, nemôže-
me ho premeniť na záchytné 
parkovisko so stovkami áut. 
Slúžiť má všetkým, ktorí si 
sem prídu oddýchnuť, zacvi-
čiť si či za kultúrou. Vďaka 
tomu, že sme ho spoplatni-
li, tam dnes zaparkujete bez 
problémov, a to prvé dve 
hodiny zadarmo. Jeho obsa-
denosť sledujeme a keď zistí-
me, že sa napríklad počas ví-

kendu veľmi nevyužíva, tak 
vtedy bude bezplatné. Ani re-
žim na Tyršovom nábreží nie 
je nemenný, prispôsobíme ho 
záujmu návštevníkov. 

Aké ďalšie zmeny pripra-
vujete?
Zvažujeme, že umožníme 
platbu za parkovanie aj cez 
SMS, hoci v prípade PAAS 
je pomerne komplikovaná 
a drahá. Diskutujeme tiež 
o tom, že jeden rezident bude 
môcť mať v rámci PAAS dve 
autá, nebude musieť to druhé 
prepisovať na niekoho iného 
v domácnosti. Určite sa bu-
deme baviť aj o znížení ceny 
abonentských kariet pre ľudí, 
ktorí vlastnia v zóne nehnu-
teľnosť, aj o zjednodušení 
značenia zón. 

Budú naďalej v rôznych 
zónach rôzne pravidlá? Ne-

zmeníte aj to? Ľudia v nich 
majú chaos.
Jedným z cieľov parkova-
cej politiky PAAS je práve 
zjednotiť pravidlá parkova-
nia v celom meste. Doteraz 
v rôznych mestských častiach 
platili rôzne pravidlá, rôzne 
požiadavky napr. na získanie 
rezidentskej karty. Situácia sa 
však aj medzi zónami v rám-
ci PAAS líši. Niekde majú 
rezidenti problém zaparko-
vať najmä v noci, niekde cez 
deň, niekde stále. Áno, chce-
me pravidlá zjednodušovať 
a podľa možnosti zjednoco-
vať. Veľa o tom diskutujeme 
aj so starostami, napokon, 
zónu PAAS nevieme urobiť 
bez nich.

Je teda šanca, že napríklad 
bonusová karta mi bude 
platiť kdekoľvek v Sta-
rom Meste, vrátane úsekov 
s hodinovou tarifou 2 eurá? 
Dnes to tak nie je.
Aj toto má byť jedna z pripra-
vovaných zmien. Skúsenosti 
s PAAS po tých ôsmich me-
siacoch nám ukazujú, čo fun-
guje dobre a čo treba zmeniť. 
Ľuďom chceme poskytnúť 
ten najlepší servis. Systém 
PAAS chceme zjednodušiť, 
zlepšiť, sprehľadniť, a v nie-
ktorých prípadoch aj zlacniť.
 (ac)
 Foto: magistrát, bn
Celý�rozhovor�si�prečítajte�
na�www.banoviny.sk

Parkovanie v meste chceme zjednodušiť  
a sprehľadniť, v niečom aj zlacniť

PRIMÁTOR VALLO:

Matúš Vallo
Najnovšie sa dá parkovné zaplatiť aj v zmluvných prevádzkach mesta  v kaviarni či potravinách.
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Do mesta  
vlakom

VAJNORY
Zanedbaná historická bu-
dova a okolie železničnej 
stanice Vajnory čoskoro 
zmenia svoj vzhľad. Vznik-
núť tu má záchytné parko-
visko a prestupný terminál. 
„Z Vajnôr sa vlakom dostane-
te na hlavnú stanicu za desať 
minút. To všetko v pohodlí 
a bez stresu v dopravnej zá-
pche. Cestovanie železničnou 
dopravou chceme ponúknuť 
aj tým, čo bývajú ďalej od 
stanice. Pripravili sme preto 
projekt záchytného parkovis-
ka a prestupného terminálu 
na železničnej stanici Vajno-
ry, vďaka ktorému vznikne 
20 parkovacích miest. Vyno-
víme tiež zastávku autobusov 
vrátane zázemia a obratiska. 
V pláne máme tiež priviesť 
na stanicu cyklotrasu,“ priblí-
žil vajnorský starosta Michal 
Vlček. (ts)
 Foto: BSK

Zariadenie
pre autistov
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK) vytvoril miesta 
s celoročnou pobytovou for-
mou pre autistov. Špecia-
lizované zariadenie otvoril 
v Plaveckom Podhradí.
„Využili sme potenciál župné-
ho Zariadenia sociálnych slu-
žieb Pod hradom. Z vlastných 
prostriedkov sme zrekonštru-
ovali jeden z objektov v areáli 
tak, aby sa v ňom mohla po-
skytovať služba celoročnou 
pobytovou formou dospelým 
osobám s autizmom,“ uviedol 
predseda BSK Juraj Droba. 
Ďalším plánom BSK je vy-
budovať na Znievskej ulici 
v Petržalke úplne nové zaria-
denie pre dospelých s poru-
chou autistického spektra.  (ts)

Konta
kt: M

gr. Ju
raj Tu

róci | 094
8 526 722

Kluby ZDRAVIA
V PETRŽALKE v roku 2022

KDE: Wolkrova 4, BA – Petržalka (v zasad
ačke na p

rízemí)

brati
slava

.dotkn
isaneba.sk
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a zdravie
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KARLOVA VES
Posadila sa k počítaču, 
aby spísala, čo všetko 
dnes strpčuje pacientom 
život. „Je mi veľmi ľúto, 
keď sa napríklad babička 
rozplače, že ju lekári od-
mietajú, lebo majú plno,“ 
vysvetľuje zdravotná ses-
tra BOŽENA BENKOVÁ 
jeden z dôvodov, prečo sa 
odhodlala poslať nám do 
redakcie list s označením 
´Zamyslenie´. Hoci má 
73 rokov, stále ju nájdete 
v ambulancii karloveskej 
polikliniky.
V zdravotníctve pracuje viac 
ako polstoročie, no na dô-
chodok sa nechystá: „Kto by 
ma nahradil, keď sa mladší 
nehlásia? Okrem toho, svoju 
prácu milujem a energie mám 
dosť, dokonca som v živote 
nebola na péénke.“
Božena Benková začína-
la na áre na Kramároch, čo 
vraj bola veľká škola, ktorú 
odporúča každej zdravotnej 
sestre. Robila všetko, od 
kontroly prístrojov, na kto-
rých boli napojení pacienti 
v umelom spánku, cez pi-
chanie injekcií či odsávanie 
hlienov až po hygienu a vý-
menu posteľnej bielizne. 
Posledné roky pracuje ako 
ambulantná sestra v kardio-
logickej ambulancii v Polik-
linike Karlova Ves. 
Prišli sme za ňou v čase, 

keď bola v ambulancii 
sama, lekár ochorel. Pacien-
ti napriek tomu prichádzali 
alebo telefonovali, mnohí 
chceli ak už nie vyšetriť, 
tak aspoň recept na lieky. 
„Ja však lieky nemôžem 
predpisovať,“ vysvetľuje, 

keď končí asi desiaty telefo-
nát. „No od zajtra už máme 
dohodnutého zastupujúceho 
lekára, ktorý sa ujme našich 
pacientov,“ dodáva s is-
tou úľavou.
Obzeráme sa po ambulancii, 
v ktorej akoby sa zastavil 

čas. „Takú na Slovensku len 
tak nenájdete,“ odľahčuje 
s úsmevom Božena Benko-
vá. „Všetko je tu ešte z čias 
bývalého režimu, stôl, sto-
ličky, dokonca používame 
písací stroj Consul, pomaly 
zberateľský kus. Nová je 
jedine vyšetrovacia posteľ, 
keďže na tej starej odpadli 
nohy.“
Viac ako skromné vybave-
nie ju však trápi iné. „Počas 
tých rokov som zažila mnohé 
zmeny a reformy. Je mi ľúto 
najmä toho, že sa skompliko-
vala dostupnosť liečby pre 
bežných ľudí, dôchodcov či 
inak znevýhodnených. Dnes 
je ťažké nájsť si obvodného 
lekára alebo špecialistu pod-
ľa rajónu. Mnohí sú preťa-
žení, a tak vás nemilosrdne 
pošlú inde. Napokon, aj my 
máme takmer všetky termíny 
obsadené na tri mesiace do-
predu.“
Nerada tiež počúva, keď pa-
cientovi natočí EKG a on sa 
opýta – koľko platím? A ču-
duje sa, že nič. Božena Ben-
ková nechápe ani to, prečo 
sa z pacienta stal klient, kto-
rý si musí priplácať za ako-
že nadštandard, napríklad 
za dohodnutý termín vyšet-
renia, niekde treba prispieť 
aj na samotné vyšetrenie 
alebo si lekár vypýta regis-
tračný poplatok. „Nechcem 
sa sťažovať, ale my starší si 
pamätáme časy, keď zdra-
vie nemalo s komerciou nič 
spoločné. Napokon, všetci 
sme povinne poistení, takže 
by sme mali mať nárok na 
rovnakú zdravotnú starost-
livosť.“
Mnohé zmeny zákonov, 
príkazov a zákazov podľa 
nej zbytočne komplikujú 
pacientovi život. „Jednou 
z nich je predpis trvalej lieč-
by u špecialistov či obvod-
ných lekárov. Predtým sta-
čilo, aby pacient prišiel na 
vyšetrenie, a zároveň dostal 
recept na mesiace dopredu, 
takže nemusel chodiť kaž-

SESTRIČKA Z KARLOVKY
Dávno mám po 70-tke, ale mladší sa nehlásia

dú chvíľu po ďalší. Novoty 
by mali byť jednoduchšie 
a uplatniteľné v praxi pre 
všetkých. Želám si tiež, aby 
boli ľudia k sebe milší, aby 
sa obnovila dôvera pacien-
tov a zlepšili sa pracovné 
podmienky zdravotníkov,“ 
podotýka Božena Benková, 
ktorej vyrátali po dovŕšení 
penzijného veku 330-eurový 
dôchodok. Až teraz, vďa-
ka každoročnej valorizácii, 
jej chodí približne 500 eur. 
„Platy v zdravotníctve ne-
boli nikdy vysoké, no za 
mojich čias sme sa nezvykli 
sťažovať,“ komentuje struč-
ne. 
Ubezpečuje pritom, že naďa-
lej mieni robiť svoju prácu 
s láskou - kým bude vládať. 
Ešte sme nepovedali, že 
okrem práce v poliklinike 
máva služby na pohotovosti 
na Strečnianskej ulici v Petr-
žalke, vtedy pracuje od štvr-
tej popoludní do desiatej ve-
čer. Počas letných dovoleniek 
ich mala za mesiac sedem, no 
tu už priznáva: „Je to dosť, 
stačili by mi dve-tri... Viete 
si však predstaviť, že päť dní 
bola pohotovosť na Streč-
nianskej zatvorená, pretože 
sa nemal kto postarať o cho-
rých?!“ 
Mimochodom, za hodinu po-
hotovostnej služby dostane 
4,50 eura. Približne toľko, čo 
upratovačka. (ac)
 Foto: ac

Božena Benková pri vyšetrovacej posteli – jedinom novom 
kuse nábytku.

Starú „consulku“ stále využíva. 

BRATISLAVA
Naozaj vynikajúca mož-
nosť, ktorú môžete využiť 
aj vy. Bratislava spustila 
projekt Cvičko  sieť wor-
koutových ihrísk spolu 
s tréningovým programom 
zadarmo.
Priamo v centre nášho mesta 
nájdete šesť workoutových 
ihrísk, určených pre všet-
kých, nielen pre aktívnych 
športovcov. Zostava cvičia-
cich prvkov je na každom 
jednom iná, niektoré sú uspô-
sobené viac na posilňovanie 
s vlastnou váhou, iné zas na 
podporu srdcovo-cievneho 
systému. Projekt Cvičko po-
núka zároveň špeciálne vi-

deonávody s tréningami od 
uznávaného trénera Maroša 
Molnára, ambasádora ama-
térskeho športu v Bratislave.
Ihriská spojené bežeckými 
okruhmi sú na oboch nábre-
žiach Dunaja. Popri rieke 
vznikli tieto športové stano-
viská: Cvičko Lanfranconi, 
Cvičko Nábrežie, Cvičko 
Promenáda, Cvičko Most 
SNP, Cvičko Tyršák a Cvič-
ko Apollo. „Podarila sa nám 
krásna vec pre ľudí, ktorí žijú 
v Bratislave,“ zhodnotil pre 
banoviny.sk Maroš Molnár 
s tým, že bezplatne si môžu 
zacvičiť naozaj všetci, od detí 
po seniorov, a ešte majú dis-
pozícii aj cvičebný program 

a tréningové  návody. 
Pre každé cvičko sú tri rôz-
ne videá, ktoré sa odlišujú 
podľa náročnosti. Každý si 
tak môže zacvičiť, čo chce, 
podľa svojich fyzických 

schopností. „Čo cvičko, 
to iný tréning, ktorý sa dá 
kombinovať aj s behom – 
odcvičím, odbehnem, zase 
odcvičím na druhom cvičku. 
Všetko s cieľom, aby ste boli 
čo najviac fit,“ odkazuje Ma-
roš Molnár. 
A ako sa ukázalo, nápad oce-
ňujú mnohí Bratislavčania, 
cvičká sa zaplnili hneď od 
prvých dní. Ak ste na work-
outovom ihrisku ešte neboli, 
určite ho vyskúšajte. Video 
tréningy sú pre všetkých do-
stupné na webe cvicko.sk. 
V rámci projektu Cvičko 
sa má ďalej rozširovať sieť 
verejných exteriérových cvi-
čísk, aby si čo najviac ľudí 
mohlo pohodlne zacvičiť 
na čerstvom vzduchu. Nové 
workoutové ihriská spravuje 
mestská organizácia STaRZ.
 (ms)
 Foto: magistrát

Neseďte doma, poďte si zatrénovať na cvičko

Takto sa cvičilo počas športového dňa pre verejnosť s názvom Cvičkolympiáda.

Cvičko pod Mostom SNP
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cúzska, Belgicka, Japonska, Nového Zélandu, Ka-
nady, Anglicka, Nemecka, Maďarska, Rakúska či 
Čiech.

Môžete prezradiť niektoré z mien, ktoré tento 
rok predstavia svoje diela?
Program je tento rok plný zvučných mien. Francúz 
Patrick Tresset v Primaciálnom paláci predstaví in-
štaláciu, v ktorej sa divák stáva živým modelom pre 
trojicu robotov. Belgickí Superbe predvedú multi-
mediálny zbor, v ktorom bude návštevník dirigen-
tom a viacerými členmi zboru zároveň. V Sklade  
č. 7 zažijeme svetovú premiéru od NONOTAK, 
ktorú toto francúzsko-japonské duo pripravilo pria-
mo pre náš festival. Intenzívne interaktívne zážitky 
prinesú aj Gabor Kitzinger, LP Rondeau, Moritz 
Wehrmann alebo Klaus Obermaier. Vrátia sa aj hra-
ví Filthy Luker a Pedro Estrellas, ktorí v roku 2019 
zaútočili na Sklad č. 7 nafukovacou chobotnicou. 
Budeme mať ale aj naozaj veľa skvelých domácich 
tvorcov. Nemôžem spomenúť všetkých, ale diváci 
už napríklad určite poznajú mená ako Viktor Fre-
šo, Dorota Sadovská, Marek Kvetan, Stroon, Ján 
Šicko, Dominika Žáková, Veronika Zúbek Kocour-
ková, Pjoni, Dáša Krištofovičová, Tomáš Danielis, 
Debris Company, Quasars Ensemble a ďalší.

Aké diela budú patriť medzi najväčšie lákadlá 
tohtoročnej Bielej noci?
Myslím si, že ľudí poteší množstvo interaktívnych 
diel. Populárny býva aj svetelný dizajn a laserové 
mappingy, ktoré pracujú s bratislavskou architek-
túrou. Verím, že mnohých poteší aj 10-metrový 
svetelný objekt v tvare rozprávkového mesiaca 
na promenáde pri Dunaji. Predpokladám, že záu-
jem vzbudia aj nové festivalové lokality ako napr. 
v bežný deň neprístupný Jalta bar, takmer dokonče-
ná Eurovea Tower, Nová tržnica či Zrkadlová sieň 
Primaciálneho paláca.

Sústredia sa opäť v okolí širšieho centra Brati-
slavy, a budú rozdelené do viacerých trás?
V Bratislave máme tradíciu troch hlavných festi-
valových trás. Vodná kopíruje promenádu popri 
Dunaji, historická vedie prevažne Starým Mestom, 
a tretia sa sústreďuje okolo budovy NBS. Máme 
však aj zastávky ďalej od centra. V spolupráci 
s platformou DOM pozývame napríklad na výsta-
vu súčasnej tvorby do Prüger-Wallnerovej záhrady 
na Nekrasovovej ulici, a vďaka svetelnému dizajnu 
a laserovému mappingu prvýkrát do programu za-
pojíme Novú tržnicu na Trnavskom mýte.

Predstavíte v rámci rozmiestnenia diel po Brati-
slave aj nejaké zaujímavé miesta a zákutia, kam 
možno väčšina návštevníkov ešte nezavítala?
Teším sa, že tento rok sprístupníme napríklad le-
gendárny Jalta bar na Gorkého ulici; myslím si, že 
to bude výnimočný zážitok. Jalta bar je krásny, ale 
už dlho chátrajúci priestor, ktorý svetlom a hudbou 
oživíme, vytvoríme v ňom novú svetelnú „archi-
tektonickú” vrstvu – doslova dotvoríme svetelnú 
kupolu starého baru.
 Foto: Martina Mlčúchová

V roku 2021 trvala Biela noc dva týždne, tento 
rok ste sa vrátili k pôvodnému trvaniu jedného 
víkendu. Čo vás k tomu viedlo?
K dvom týždňom Bielej noci nás motivovala pan-
démia a túžba udržať kontakt ľudí so súčasným 
umením živý a bezpečný aj napriek rôznorodým 
obmedzeniam. Dostali sme na tento formát krásne 
reakcie, ale, bohužiaľ, nám nedovoľuje uskutočniť 
všetko, čo robí Bielu noc kvalitnou a „našou”. Ak 
chceme priniesť na Slovensko renomovaných za-
hraničných umelcov a technologicky náročnejšie 
diela, dva týždne sú v našich pomeroch absolútne 
nezaplatiteľné. Počas pandémie sme ľuďom pri-
niesli kvalitné veci z domácej scény, ale formát 
a rozpočet nám výrazne ovplyvnil dramaturgiu 
– bolo menej interakcie a viac objektov či sôch – 
zamerali sme sa na diela, ktoré nepotrebovali strá-
ženie a vydržali aj prípadný vandalizmus či výkyvy 
počasia. Formát troch nocí nám dáva väčšiu slobo-
du a umožňuje nám predviesť pestrosť umeleckých 
prístupov a žánrov.

Na koľko diel sa môžeme tento rok tešiť? Stihnú 
si ich návštevníci pozrieť za jeden víkend?

Tento rok je na diela štedrý – na bratislavskej festi-
valovej mapke prinášame cez 50 zastávok, pričom 
viaceré obsahujú hneď niekoľko diel na rovnakej 
adrese. Preto vždy odporúčam program si vopred 
naštudovať a naplánovať si predovšetkým časovo 
obmedzené živé performancie či koncerty. Program 
zostavujeme tak, aby sa dalo stihnúť vidieť takmer 
všetko.

Ako bude fungovať vstupné? Bude nastavené 
podobne ako minulé roky – teda časť diel bude 
spoplatnená a časť k dispozícii verejnosti zdar-
ma?
Pre Bielu noc je kontakt umenia s verejným priesto-
rom dôležitý, preto vždy časť diel inštalujeme 
priamo v uliciach, na námestiach či iných voľne 
dostupných lokalitách. Zároveň však potrebujeme 
kapacitne limitovať krehkejšie diela v interiéroch 
a tiež dofinancovať festival z predaja vstupného. 
Vstupné zostáva aj naďalej naozaj symbolické 
vzhľadom na celkové náklady. BN Pass stojí 15 eur 
a umožní prístup ku všetkým dielam počas celého 
trvania festivalu s tým, že deti do 12 rokov a drži-
telia ZŤP preukazu majú vstup zdarma. Odporúčam 

Biela noc prinesie viac ako 50 
diel, sprístupní legendárny Jalta 

bar a ďalšie unikátne miesta
Do bratislavských ulíc sa túto jeseň už tradične vracajú umelecké inštalácie 

od zvučných mien z celého sveta. Festival Biela noc sa bude konať od 16. 
do 18. septembra a predstaví unikátne svetelné dizajny, laserové mappingy 
a ďalšie diela od domácich aj zahraničných umelcov. Riaditeľka Bielej noci 
Zuzana Pacáková v rozhovore prezrádza najzaujímavejšie mená umelcov 

a vysvetľuje, prečo sa vrátili k pôvodnému víkendovému formátu.

však sledovať program, pretože niektoré špecifické 
diela ako vybrané koncerty či unikátna 3D inšta-
lácia majú vstupné zvlášť, mimo BN Pass. Je ich 
však naozaj málo.

Vrátia sa po ukončení prísnych pandemických 
opatrení aj zahraničné mená, alebo budete po-
kračovať v minuloročnom trende podporovať 
najmä domácu scénu?
Návrat k trojdňovému formátu sme si zvolili aj 
preto, aby sme do Bratislavy a Košíc mohli pri-
niesť svetovú špičku súčasného umenia. Budeme 
mať naozaj prestížnych tvorcov napríklad z Fran-

Generálnym partnerom je aj tento rok JTRE.
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BRATISLAVA
Všimli ste si? V meste 
pribudli zdieľané zelené 
ekolobežky, ktoré majú 
vpredu, vzadu aj na boku 
viditeľné registračné čís-
lo. Viacerí Bratislavčania 
to privítali, keďže k bez-

ohľadnosti podaktorých 
jazdcov prispieva aj ano-
nymita. 
Len nedávno bratislavská 
polícia informovala, že na 
ceste pre cyklistov neďaleko 
Tematínskej ulice v Petržalke 
sa zrazil kolobežkár s inou 

kolobežkárkou, no ušiel bez 
zastavenia. A žena skonči-
la s ťažkým zranením nohy 
v nemocnici... „Aj pre takéto 
prípady má podľa mňa výz-
nam, aby boli elektrické ko-
lobežky viditeľne označené,“ 
hovorí Petržalčan Alexander.
 V našom meste najnovšie náj-
dete viacero zdieľaných zele-
ných e-kolobežiek, ktoré majú 
okrem bežného registračného 
čísla navyše výrazné regis-
tračné číslo vyznačené čier-
nym písmom na žltom pozadí, 
a to vpredu, vzadu aj na boku. 
V skutočnosti to nie je „ešpé-
zetka“, teda EČV, no v prípade 
kolízie máte minimálne šancu 
odfotiť si číslo kolobežky 
s bezohľadným jazdcom, ak 
by sa k zodpovednosti nepri-
hlásil. Ide o kolobežky TIER, 
ktorých je v Bratislave aktuál-
ne 800. Ako sme však zistili, 
takúto „ešpézetku“ majú iba 
niektoré z nich a ďalšie mož-
no ani nepribudnú. Majú ju 
totiž len tie kusy, ktoré k nám 
priviezli z Londýna, kde je vý-
razná registrácia na rozdiel od 
Slovenska povinná. 
Firma však uznáva, že regis-
tračné číslo má význam vo 
viacerých prípadoch. „Regis-
tračné číslo pomáha lokalizo-
vať e-kolobežku a prispieva 
k efektívnejšej spolupráci 
s políciou, napríklad v situá-
ciách, ak niekto nechá elek-
trokolobežku na nesprávnom 
mieste,“ potvrdil Boris Ivan, 
City manager TIER pre Slo-
vensko.
Zároveň uviedol, že prevádz-

ku zdieľaných e-kolobežiek 
spustili v Bratislave vlani 
v júni a zatiaľ nedostali žiad-
nu oficiálnu sťažnosť alebo 
správu o nehode či zranení 
spôsobenom ich kolobežkou. 
Boris Ivan tiež konštatoval, 
že veľmi zriedkavé sú prí-
pady vandalizmu na e-kolo-
bežkách: „Používatelia vo 
všeobecnosti zaobchádzajú 
s e-kolobežkami opatrne. 
Noví zákazníci musia pri 
registrácii prejsť v apliká-
cii TIER nepreskočiteľným 
tutoriálom s vysvetľujúci-
mi obrázkami. To zahŕňa 
okrem iného aj upozornenie 
na pravidlá jazdy a správ-
ne parkovanie. Dodržiava-
nie pravidiel monitorujeme 
a v odôvodnených prípadoch 
jazdcov penalizujeme.“
Zaujímavý je tiež výsledok 
prieskumu návykov a pove-
domia o pravidlách jazdy na 
e-kolobežke, ktorý spoloč-
nosť uskutočnila medzi svo-
jimi jazdcami na Slovensku. 
Ukázalo sa, že spomedzi sta-
novených pravidiel slovenskí 
e-kolobežkári najlepšie ovlá-
dajú, že nemajú jazdiť na čer-
venú, že na kolobežku patrí 
iba jeden jazdec a že  jazda 
pod vplyvom alkoholu je za-
kázaná. „Tretina opýtaných 
však nevie, či je povinná pri 
jazde helma (aktuálne je iba 
odporúčaná) a polovica si 
myslí, že je povolená jazda 
po chodníku (na e-kolobež-
kách sa treba pohybovať po 
cyklochodníkoch alebo na 
cestách s nízkou frekvenciou 
dopravných prostriedkov),“ 
dodal Boris Ivan. (ac)
 Foto: Marián Dekan, 
 shutterstock

Ak patríte medzi zanietených cyklistov, na Lip-
tove nájdete cyklotrasy všetkých náročností, od 
jednoduchých pre úplných začiatočníkov až po 
traily, ktoré si vyžadujú výbornú kondíciu cyk-
listu. Vyberte si, čo vám vyhovuje najviac.

Víkendový cyklovýlet
Pokiaľ Liptov ešte nepoznáte, odporúčame vyhra-
diť si na najkrajšie trasy niekoľko dní alebo aspoň 
víkend. Aby ste mali väčšinu trás v blízkosti, ideál-
ne je ubytovať sa v srdci Liptova.

Ebike z modernej požičovne
Spoznávať kraj Liptova na bicykli je úplne iný 
zážitok, na ktorý len tak nezabudnete. Ak si však 
netrúfate na celodenné túry na klasickom bicykli, 
no láka vás predstava poznávacích jázd, porozmýš-
ľajte nad požičaním elektrobicykla.
Odporúčame požičovňu elektrobicyklov v Demä-
nová Rezort, pretože je jednou z najmodernejších 
na Slovensku. Každú sezónu v nej nájdete nové 
modely elektrobicyklov, vhodné nielen pre dospe-
lých, ale aj pre deti.
Ak sa rozhodnete vybrať si e-bike v tejto požičov-
ni, rozhodne sa rozhliadnite aj po rezorte. Ponúka 
nielen ubytovanie, ale takisto desiatky atrakcií, kto-
ré si užijete vy aj vaše deti.
 
3 NAJKRAJŠIE CYKLOTRASY
• Cyklotrasa cez Chočské vrchy 
 Jednou z náročnejších, no o to zaujímavejších 

trás, je cyklotrasa cez Chočské vrchy. Ide o tra-
su, počas ktorej vystúpite o 970 metrov vyššie, 
a bude vám trvať približne 3 hodiny.

 Okruh začnite v dedinke Kvačany. Počas trasy 
spoznáte Západné Tatry – Bukovinu, Malatinú, 
Malé Borové, Oblazy a vrátite sa späť do Kva-
čanov. Po stúpaní medzi Prosiekom a Bukovinou 
na vás čaká nádherný výhľad na celý Liptov.

• Okruh okolo Liptovskej Mary
 Jednou z najobľúbenejších, no ťažších cyklotrás 

je veľký okruh okolo nádrže Liptovská Mara. 
Dĺžka trasy je približne 71 kilometrov, pričom 
vystúpite o 377 metrov vyššie. Bicyklovanie 
vám zaberie aj viac ako 8 hodín, preto sa na 
trasu dobre pripravte. Východiskovým bodom 
môže byť autobusová stanica v Liptovskom Mi-
kuláši.

 Cyklotrasa vedie zväčša dedinkami, spozná-
te Trstené, Bobrovec, Pavlovu Ves, Liptovské 

Behárovce, Liptovský Trnovec, Kvačany, Dlhú 
Lúku, Prosiek, Liptovskú Annu, Bukovinu, Bob-
rovník, Vlašky, Vlachy, Krmeš, Fiačice, Galova-
ny, Svätý Kríž, Lazisko, Pavčinu Lehotu, Demä-
novskú dolinu, Ploštín aj Iľanovo... A potom sa 
vrátite do Liptovského Mikuláša.

 Počas cesty si užijete výhľady na tradičné kosto-
líky, lúky, Liptovskú Maru aj nádhernú scenériu 
Západných, Vysokých a Nízkych Tatier.

 Výhodou tejto trasy je, že na nej nie sú dlhé ale-
bo náročné stúpania. Navyše, trasa vedie cez nie 
veľmi frekventované cesty.

• Nádrž Čierny Váh 
 Odľahlejšou, no krásnou trasou, je aj cyklotúra 

na hornú nádrž Čierneho Váhu. Je menej náročná 
ako predchádzajúce trasy, jej dĺžka je len o niečo 
viac ako 14 kilometrov. Stúpanie sa však odha-
duje na vyše 640 metrov, preto vám cesta potrvá 
približne 4 hodiny.

 Začína sa v obci Východná a vedie popri amfi-
teátri k rybníkom. Popod železnicu sa napája 
na lesnú cestičku, ktorá kopíruje trať železnice. 
Takmer 7 kilometrov budete neustále stúpať, až 
pokým sa nedostanete k vodnej nádrži.

Čo po večeroch?
Pokiaľ sa rozhodnete odparkovať a zrelaxovať 
v Demänová Rezort, každý večer môžete stráviť vo 
wellnesse, kde na vás čaká niekoľko druhov sáun 
či jacuzzi. Reštaurácia ponúka lahodné jedlá a v 
rezorte je pripravených množstvo animácií, ktoré 
očaria najmä vaše deti.

Viac na www.demanovarezort.sk

Liptov ponúka viac ako 850 km cyk-
loturistických značených trás. Veľkú 
časť jeho krás tak môžete spoznávať 

priamo zo sedadla bicykla. Máme 
niekoľko tipov na cyklotrasy, ktoré 

sa oplatí vyskúšať.

E-bikeri, vyskúšajte najkrajšie trasy na Liptove

Poďte na ebike, čaká vás nádherný výhľad na celý Liptov, Chočské vrchy či rozsiahle Vysoké Tatry.

Kolobežky majú výrazné registračné číslo nielen vzadu, ale aj vpredu a na boku.

 Takto sú označené zdieľané kolobežky v Londýne.

Relax vo vírivke či v saune, to všetko je pre vás.

Ste za? Niektoré e-kolobežky majú „ešpézetku“

Čo chcú ľudia
Na našom webe banoviny.sk 
sme zverejnili anketu s otáz-
kami: Súhlasíte, aby mali 
všetky e-kolobežky výrazné 
registračné číslo? Z odpo-
vedí čitateľov vyplýva, že 81 
percent je za, 1 % uviedlo, 
že sa nevie vyjadriť a podľa 
19 % hlasujúcich by to bolo 
zbytočné. Čo si myslíte vy?

Dohliadnu 
na Pentagon
VRAKUŇA
Vysunuté pracovisko mest-
skej polície pri Pentagone 
bude čoskoro realitou.
Pracovisko otvoria v prvej 
polovici septembra. Front 
office bude verejnosti k dis-
pozícii od pondelka do piatka 
od 7.30 h do 15.30 h, avšak 
hliadky mestskej polície ho 
budú využívať aj mimo úrad-
ných hodín. (ivk)

Opravili 
ohniská
BRATISLAVA
Pracovníci Mestských lesov 
v Bratislave vynovili desať 
ohnísk na opekanie v celom 
lesoparku.
Každé ohnisko má tri nízke 
lavičky pri ohni a „A-set“ aj 
so stolom na jedenie či prípra-
vu jedla. Opravené ohniská 
nájdete na Železnej studnič-
ke, na Kamzíku (Americké 
námestie), medzi Snežienkou 
a Kamzíkom, pri studničke 
Pod Dubmi, v Kačínskej doli-
ne aj nad Peknou cestou. (ms)

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny
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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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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)

Vyberte si zážitok na víkend aj všedný deňSEPTEMBER
V MESTE

BRATISLAVA
Vybrali sme pre vás viacero 
podujatí, ktoré vám i vašim 
deťom spestria dni príjem-

ným zážitkom. Informácie 
o ďalších priebežne uverejňu-
jeme na našej webovej stránke  
banoviny.sk, inšpirujte sa!  (bn)
 Foto: archív

Bratislavská knižná 
burza

každú sobotu
V Starej tržnici môžete každú 
sobotu zájsť na najväčšiu kniž-
nú burzu na Slovensku, ktorá 
sprevádza pravidelný potra-
vinový Trh-Piac-Markt. Táto 
jedinečná akcia sa koná vždy 
od 9. h do 15. h na poschodí 

tržnice. Nájdete tu najmä knihy, ale popri nich sa určite ob-
javia aj grafiky, gramoplatne, pohľadnice, časopisy, CD-
čka, komiksy a  plagáty, známky, mince a iné zberateľské 
predmety. Vstup je voľný. Viac na www.staratrznica.sk

Biela noc

16. – 18. septembra
Aj tento rok prináša ge-
nerálny partner JTRE do 
Bratislavy medzinárodný 
festival súčasného ume-
nia Biela noc, ktorý pre-
pája umenie s verejným 
priestorom. O výnimočný 
zážitok sa počas nočných 
prechádzok ulicami nášho mesta postarajú nielen vizuálne 
atraktívne inštalácie, ale aj netradičné koncerty a unikátne 
preformance. Viac na www.bielanoc.sk

Motosalón 
v Bory Mall

23. – 25. septembra
Príďte sa pozrieť na 6. roč-
ník tradičnej prehliadky 
najnovších modelov áut 
a motoriek. Nákupná pa-
sáž plná nablýskaných áut, 
sprievodný program, testo-
vacie jazdy – to všetko na 
vás čaká v Bory Mall v čase 
od 9. do 21. hodiny. Viac na 
www.borymall.sk

Račianske vinobranie

9. – 11. septembra
Na tradičných oberačkových slávnostiach v Rači bude opäť 
veselo. Užijete si koncerty slovenských hudobných hviezd 
v amfiteátri, tradičný alegorický sprievod či množstvo stán-
kov s občerstvením. Pribudne aj niekoľko noviniek, napríklad 
festival folklórnych nádejí v amfiteátri Knižkova dolina. 
Na tradičnom mieste nájdete rôzne kolotoče a v Parku J. M. 
Hurbana detskú zónu. Viac na www.raca.sk

Hravá hlava

do 11. septembra
Príjemné bádanie a zábavu ponúka výstava v Bibiane s ná-
zvom Hravá hlava – ak ste na nej ešte neboli, ešte stále máte 
šancu. Dozviete sa nielen to, ako hlavu stvárňovali rôzni umel-
ci, či ako v nej vzniká nápad a koľko váži mozog, ale aj to, čo 
sú vrásky, na čo máme zmysly a prečo oči nerastú. Dokonca sa 
hlavu môžete naučiť aj kresliť. Viac na www.bibiana.sk

Leto na hradbách

do 30.septembra
Nedajte si ujsť zaujímavé podu-
jatia na Mestských hradbách. 
Na 14. septembra sú pripravené 
ďalšie akcie, ktoré si užijete: DJ 
Kinet (17.30 h), Koncert Ter-
rible 2S (19. h) a premietanie 
filmu Chľasťt (20. h). Rozlúč-
ka s Bratislavským kultúrnym 
letom bude až 30. septembra. 
Viac na www.bkis.sk

Bratislava cez raster

do 30. septembra
V Dome kultúry Ružinov je 
celý mesiac zaujímavá vý-
stava risografík štúdia Riso-
to Design s názvom Pohľad 
na Bratislavu cez raster. 
Predstavuje výber 40 diel, 
ktoré zachytávajú architek-
túru a jedinečné zákutia náš-
ho mesta. Viac na cultusruzi-
nov.sk

Vážení Bratislavčania, milí priatelia,

doteraz nám primátor hovoril, čo sa bude robiť. Vysvetlil nám, čo je správne. Aj to, 
čo si máme myslieť. O parkovaní, električke pred Slovenským národným divadlom, 
električke do Petržalky. O tom, že je správne znepríjemňovať bratislavským vodičom 
život...

Nebojím sa bojovať za záujmy Bratislavčanov. Občas idem aj na hranu rizika a niekto, 
ako oligarcha Široký, sa mi za to odmení špeciálne znečistenou celou iba pre mňa.  

Primátor musí rešpektovať všetkých Bratislavčanov. Starých, aj mladých, liberálov, aj 
veriacich, vodičov, aj chodcov či cyklistov. Bratislava patrí všetkým. A primátor by tu 
mal byť pre všetkých. Aj pre Vás.

Takým primátorom chcem byť.
Lebo pre mňa sú mojím tímom všetci Bratislavčania.

           
Váš Rudolf Kusý

Chcete Bratislavu pre všetkých? Máte skúsenosť, o ktorú sa chcete so mnou podeliť alebo sa stať  

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, 820 09 Bratislava

Rudolf Kusý 

na primátora

BratislavyRudolf
Bratislava

pre všetkých

Objednavatel: DOBRÁ VOĽBA a Umiernení Jarošova 2961/1, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Dodavatel: Temper Communication, a.s. Na Břizince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620
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Štúdio L+S  
má už 40
STARÉ MESTO
Nedajte si ujsť výstavu 40 
rokov Štúdia L + S, pozrieť 
si ju môžete už len do konca 
tohto mesiaca.
Výstava Divadelného ústavu 
v spolupráci so Štúdiom L + 
S prináša náhľad do tvorby 
dvoch vedúcich osobnos-
tí divadla, Milana Lasicu 
a Júliusa Satinského, pri 
príležitosti 40. výročia otvo-
renia Štúdia L + S. Mapuje 
cestu od prvého stretnutia 
dvojice cez spoločné tvo-
rivé začiatky, účinkovania 
nielen v Štúdiu L + S, ale 
aj v Divadle na korze, na 
Novej scéne a ďalších. Viac 
informácií nájdete na www.
theatre.sk. (bn)

YMCA pozýva
STARÉ MESTO
Chcete vedieť, ako sa to so 
spolkom YMCA na Sloven-
sku začalo a aké má jeho 
budova uplatnenie v súčas-
nosti?
Na tretí septembrový ponde-
lok je v rámci podujatia Bra-
tislavská YMCA v 20. storočí 
naplánovaná prednáška, kde 
sa dozviete aj to, čo nám ten-
to spolok priniesol v oblasti 
bývania, vzdelávania, kultúry 
či športu. Zároveň si môžete 
pozrieť priestory historickej 
budovy, uvidíte, ako sa v sú-
časnosti využíva. Vstupné je 
dobrovoľné, viac sa dozviete 
na www.a4.sk. (bn)
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RUŽINOV
Necelé tri mesiace prešli 
od otvorenia novej indic-
kej reštaurácie v Ružinove 
a ako sme zistili, objavili ju 
už mnohí fanúšikovia exo-
tických chutí. Vnútri bolo 
plno, dokonca jedno jedlo 
z menu (vegánske!) sa mi-
nulo krátko po dvanástej, 
takže museli ponuku dopl-
niť.
Reštaurácia či skôr bis-
tro Mumbhai Central je na 
rohu rušnej Miletičovej 
a Prievozskej ulice, 
vnútri však máme 
dopriatu poho-
du, hoci takmer 
všetky miesta 
sú obsadené. 
Š é f k u c h á r 
Shrey Ka-
dam, ktorý si 
vzal na starosť 
autentické chute 
a vône špecialít svoj-
ho domova, sa občas objaví 
pri niektorom stole, zaujíma 
sa, či sú ľudia spokojní. My 
áno, až na to vegánske jedlo, 
ktoré sa nám neušlo. „Nie je 
problém, o chvíľu bude pre 
vás pripravené,“ ubezpečuje 
sympatický Ind, ktorý žije 
na Slovensku viac ako desať 
rokov.
V ponuke obedového menu, 
ktoré podávajú od jedenástej, 
sú štyri rôzne špecialitky, dve 
s mäsom, tretie vegetariánske 
a štvrté vegánske. Ku každé-
mu hlavnému jedlu, servíro-
vanému v panvičke karahi, 
dostávame rovnakú prílohu: 
príjemne voňavú basma-
ti ryžu, čerstvú zeleninu 
a skvelý naan chlieb, ktorý si 
pečú sami. 
Chicken� Dhaniya� Adraki 
(8,50 €) sú šťavnaté kúsky 
kuracieho mäsa vareného 
v cesnakovo-zázvorovej 
omáčke. Chuťovo bohatý zá-
žitok, kde najskôr vnímame 
koriander, až o čosi neskôr 
sa k nemu pridáva zázvor, 
ale naozaj intenzívne. Jem-
né mäsko v ostrejšej omáčke 

s p o l u 
s ryžou 
a chlebom 
je delikatesa, za 
ktorou radi prídeme aj ino-
kedy. Baví nás tiež, že sa dá 
vychutnávať na iks spôsobov, 
ryža – mäso, placka – mäso, 
placka – ryža... Pokojne si 
vezmite aj lyžicu, ak sa vám 
bude jesť pohodlnejšie. 
Podobným intenzívnym 
zážitkom je Shahi� Murgh  
(9,50 €), kuracie mäso v pa-
radajkovej a kešu omáčke. Aj 
keď sme v indickej kuchyni 
trochu neistí, táto špecialita 
„štípe“ úplne príjemne. Je 
výborne ochutená, hoci pa-
radajky ani kešu v nej necíti-
me nijako výrazne. Mäsko je 
osobitná kapitola, pripravili 
nám ho totiž v peci tando-
ori, ktorú vedia rozpáliť až 
na 480 °C. Vďaka tomu sa 
pečie kratšie, je šťavnatejšie, 
na okrajoch jemne pripečené 
a s arómou ako keby bolo 
pripravené na ohni – takto 
opisujú jeho prednosti ku-
chárski majstri z Indie a my 
súhlasíme. 

Testu-
jeme aj 
vegeta-
riánsku 

š p e c i a -
litu Pa-

neer� Korma 
(7,90 €), tradičný 

indický syr so zeleninou va-
rený v krémovej kurkumo-
vej omáčke. Krásne farebné 
a voňavé jedlo je chuťovo 
miernejšie, ak sa vám žiada 
pikantného, na pulte je na-
chystaná domáca čili omáč-
ka. Tú si môžete pridať 
k akémukoľvek jedlu. Robia 
ju z papričiek, paradajok, 
zázvoru a cesnaku, na konci 
však do omáčky pridajú med, 
takže ostrosť necítite v ústach 
príliš dlho. Mäkký paneer syr 
je výborný, čerstvý, zjedli by 
sme ho aj samotný.
No a domov sme si dali za-
baliť� Makai� Koftu (7,50 €), 
spomínané vegánske jedlo, 
ktoré sa im minulo ako prvé. 
Konštatujeme, že kukuričná 
kofta v paradajkovo-koko-
sovej omáčke je dokonalou 
alternatívou vyprážaných 
mäsových guliek. Omáč-
ka s bohatou chuťou pekne 

ladí s basmati ryžou aj 
s naan plackou, ktorú 
si do nej namáčame, 

a opäť vnímame výni-
močnosť exotických indic-
kých chutí. 
Odporúčame ochutnať aj 

niektorý z tradičných nápo-
jov. Ani jeden nie je lacný, 
no je to chutná maškrta, kto-
rá hrá farbami... Hoci si mož-
no poviete, že k obedu by 
sa vám hodilo niečo menej 
sladké ako indická limonáda 
Nimbu� Pani (2,50 €) či jo-
gurtový Rose�Lassi (2,50 €). 
Zato nápoj Mumbhai� Lassi 
(2,90 €) z manga, kokosové-
ho mlieka, kardamómu a pis-
tácií je taký úžasný, že by 
sme vypili aj dva litre. 
Okrem obedov, ktoré si ob-
jednáte pri pulte a nachystajú 
vám ich expresne rýchlo, sú 
v ponuke pomalé večere pri-
pravené podľa kulinárskych 
tradícií v rôznych kútoch 
Indie. Do špeciálneho menu 
zaradili 10 vyladených kom-
binácií hlavného jedla, ryže 
a niektorého zo 7 druhov 
indického chleba. Vyberie 
si naozaj každý a kto chce, 
tomu vyskladajú večeru pres-
ne podľa jeho chuti. Tento 
zážitok si však musíte vopred 
zarezervovať.  (bn)
 Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia�nebola�o�návšte-
ve�informovaná.�Konzumá-
ciu�si�redakcia�platila�sama.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Nový režim parkovania  
na Tyršovom nábreží

Po novom je parkovanie zadarmo 
len prvé 2 hodiny, následne je kaž-
dá hodina spoplatnená sadzbou  
1 €. Vodič neplatí ani v čase od  
22. h do 7. h.
Martin Michlik: Super, konečne 
nebude parkovisko celý deň zaprata-
né mimobratislavskými autami, ale 
bude sa tam dať normálne zaparko-
vať, keď pôjdu ľudia na prechádzku 
alebo si zacvičiť. Doteraz nebola 
šanca tam parkovať, robili si z toho záchytné parkovisko zadarmo.
Valéria Terézia Dančiaková: A veľmi by prekážalo, keby tam bolo záchytné parkovis-
ko zadarmo? Ja osobne nemám milióny, aby som si zaplatila každý deň niekde parkovanie, 
a cestovanie hromadnou dopravou je až príliš často nespoľahlivé a vlaky, ako aj iné prostried-
ky hromadnej dopravy sú v čase ranného presunu nechutne preplnené... Väčšinou idem inak ako 
autom, ale to sa nedá celoročne a ani bicykel nie je vždy riešenie, ak sa vyžaduje, aby človek 
v práci aj nejako vyzeral, a nie ako z telocvične.
Veronika Flimelova: Parkovanie by malo byť všade zdarma ako služba občanom.
Martin Michlik: Pre mňa ako občana je spoplatnenie s 2 hodinami zadarmo fajn. Je oveľa 
väčšia šanca, že tam zaparkujem, lebo to nebude obsadené ľuďmi z mimo BA. Záchytné par-
koviská majú byť viac na okraji mesta, na menej luxusných plochách. Parkovanie v centre nie 
je právo, ale luxus. Všetci sa tam s autami nezmestia a spoplatnenie je jeden z mála spôsobov 
regulácie. Foto: FB Bratislava – hlavné mesto SR

Krížna ulica prešla viditeľnou premenou
Asfalt nahradila dlažba s lavičkami a zeleňou, pribudli aj cyklostojany.
Martin Pichna: Všimol som si, že je tam už menej parkovacích miest ako bolo predtým. 
Škoda, že ubúdajú. A tiež tam boli dva jazdné pruhy a teraz je tam len jeden jazdný pruh.
Patrik Lechan: V jednom jazdnom pruhu vždy parkovali autá, takže sa prakticky nič ne-
zmenilo.
Saška Axa: Zbytočne široké betóny na chodníku, mali by sa zúžiť. A radšej sadiť stromy do 
zeme, nie črepníkov...
Peter Markus: Do zeme nemôžu sadiť stromy, sú tam rozvody vody a kanalizácia, korene 
by ich časom roztrhali.

www.facebook.sk/banoviny

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne 
z nich vyberieme tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné, a uverej-
níme. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosť či o to, čo vás vo 
vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl redak-
cia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banovi-
ny.sk alebo na našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma

Z REDAKČNEJ POŠTY
Za slušné upozornenie arogancia
Privítala som, že konečne píšete aj o ohľaduplnosti cyklistov 
k chodcom. Stačí prísť na petržalské Chorvátske rameno, kde sa 
cyklisti a kolobežkári správajú, akoby súťažili na pretekoch Ferrari. 
Viem, že ten chodník nie je široký, ale títo ľudia zásadne doslova 
prefrčia tak tesne pri chodcoch, že už malý pohyb by spôsobil 
kolíziu, čo sa neraz aj stane. 
Druhý problém je s majiteľmi psov. Často držia vôdzky krížom cez 
celý chodník, a keď ich človek slušne upozorní, reagujú arogant-
ne. A v neposlednom rade určitú vzdialenosť od chodcov by mali 
dodržať aj bežci, nemusia na nich doslova dýchať. 
Smutné je, že slušnú vzdialenosť nedodržia cyklisti, psičkári, 
kolobežkári, bežci, aj keď oproti nik nejde a pohodlne by mohli 
chodcov obísť. A na záver otázka: Prečo toto všetko sa nedá tiež 
riešiť zákonom? S kódexom ohľaduplnosti sa to nikdy nezlepší, 
a na slušne upozornenie sa chodcom ujde v lepšom prípade aro-
gancia, v horšom aj hrubé nadávky, prípadne fyzicky útok.
 Gabriela z Petržalky

Diviaky objavi-
li koše na bio 
odpad
Na Guothovej ulici 19 
v Novom Meste diviaky 
pravidelne prevracajú nové 
labilné hnedé koše na bio-
odpad. Každé ráno po nich 
zostáva bordel, už tam videli aj 
potkany…
Peter

Pozn. red.:
Podobných prípadov je na 
Kramároch viac, OLO chce riešiť situáciu uzamknutím hnedých 
nádob na kritických uliciach. Ideálne by bolo umiestniť nádoby 
s bio dopadom do uzamykateľných stojísk všade, kde je 
takéto riešenie možné.
 Foto: Čitateľ

 ČISTENIE HROBOV 

Ing. Miroslav Greisiger 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 

www.cisteniehrobu.sk 
0940 653 651, 0919 205 521 

 AKCIA!! Ceny platné  
pri objednaní do 30.9!! 

 

 

POMNÍKY,TABUĽKY S MENAMI , FOTOGRAFIE, VÁZY  A SVIETNIKY,    
RENOVÁCIE HROBOV, BRÚSENIE STARÝCH NÁPISOV 

Čistenie: Jednohrob 100€  65€  Dvojhrob 150€ 95€ Impregnácia ZDARMA 
Dosekávanie písma:        Do 10 znakov 100€, 11-30 znakov 10€/znak,  
priamo na cintoríne        31 a viac znakov 9€/znak  
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak. Doprava a obhliadka ZDARMA 
Žulová krycia doska už od 550€,  pomník vrátane nápisu už od 550€ 
 
 

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

1415 1615



Rýchle obedy, pomalé večere – aj takto zažijete Indiu

Interiér zdobia aksamiet-
nice, ľudia v Indii si ich 
spájajú s oslavami.

Makai Koftu

Ryža basmati, naan 
chlieb a zelenina

Chicken Dhaniya 
Adraki

Paneer Korma

Shahi Murgh

Z dvojprúdovky
štvorprúdovka
DÚBRAVKA
Dlho očakávaná premena 
dvojprúdovej Harmincovej 
ulice v Dúbravke na štvorprú-
dovú sa dostala do realizačnej 
fázy. Práce majú byť hotové 
do konca augusta 2023.
„Rozšírenie Harmincovej 
ulice je pre zlepšenie dopra-
vy v meste zásadným infra-
štruktúrnym projektom. Jeho 
príprava sa tiahne už štvrtým 
volebným obdobím, roky bol 
tento projekt vnímaný ako 
nemožný, pretože si vyžado-
val obrovské množstvo úsi-
lia a práce na vysporiadanie, 
kúpu alebo zámenu pozem-
kov. Verím, že rozšírená Har-
mincova výrazne zlepší kaž-
dodenný komfort pre vodičov 
a cestujúcich. Rozšírením 
odľahčíme dopravnú situáciu 
nielen v rámci mestskej čas-
ti,“ uviedol primátor Bratisla-
vy Matúš Vallo.  (nc)

Postavia tretí  
cyklomost
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny 
kraj plánuje vybudovať už 
tretí cyklomost ponad rieku 
Moravu. 
Spojiť by mal tentoraz obce 
Gajary a Dürnkrut na rakúskej 
strane rieky. Cyklomost má 
byť súčasťou medzinárod-
nej cyklotrasy Eurovelo 13. 
Most bude stáť v prirodze-
nom inundačnom území, 
musí byť preto odolný proti 
záplavám. (ts)
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VAJNORY
Vajnorské dožinky prilá-
kali v sobotu 20. augusta 
množstvo dospelých i detí, 
a to nielen z Bratislavy. 
V poradí už 17. ročník tohto 
najvýznamnejšieho kultúr-
neho podujatia v mestskej 
časti Vajnory bol tradičnou 
oslavou ukončenia žatvy. 
„Som nesmierne hrdý, že 
sa nám darí vo Vajnoroch 
udržiavať tradíciu dožiniek 
s obrovskou pomocou členov 
Vajnorského okrášľovacieho 
spolku, Vajnorskej dychovky, 
Podobenky z Vajnor a mno-
hých ďalších. Moja vďaka 
patrí všetkým, bez ktorých 
by naše dožinky nemohli 
byť,“ povedal starosta Vajnôr 
Michal Vlček.
Súčasťou podujatia bolo odo-
vzdanie dožinkového venca, 
ktorý tento rok tvorilo až 
šesťtisíc kláskov, a takisto 
veľký alegorický sprievod, 
ktorý sa presúval ulicami 
Vajnôr. Tvorili ho aj dobro-
voľníci z mnohých vajnor-
ských spolkov a združení 

ako je Podobenka, Vajnorský 
okrášľovací spolok, Via Vi-
tis, Vajnorský vinohradnícky 
spolok, poľovníci, pozem-
kové spoločenstvo, skauti, 
futbalisti, hádzanári, seniori, 

zástupcovia Červeného krí-
ža, miestneho poľnohospo-
dárskeho družstva a ďalšie 
spolky aj jednotlivci, ktorí 
prispievajú k tomu, že si Vaj-
nory zachovávajú svoj cha-
rakter dediny v meste. 
„Za posledné roky, počas 
ktorých sa Vajnorské dožin-
ky uskutočnili, sa etablovali 
na vyhľadávané spoločenské 
podujatie nielen v rámci Bra-
tislavy. Charakter mestskej 
časti Vajnory ako dediny 
v meste, jej originálnej kul-
túry, ľudových a folklórnych 
tradícií sa stelesňuje práve 
v tejto pre hlavné mesto je-
dinečnej udalosti, lákajúcej 
návštevníkov všetkých ve-
kových kategórií. Som rád, 
že sme sa po pandemickej 
prestávke znova stretli bez 
obmedzení a na akciu mám 
len pozitívne odozvy. Teším 
sa, že v susedskej atmosfére 
sa dobre cítili domáci aj naši 
vzácni hostia,“ dodal starosta 
Michal Vlček.
Na Vajnorských dožinkách 
nechýbali ani remeselníci 
s ich výrobkami a stánko-
vý predaj s ponukou regi-
onálnych a iných špecialít. 
Podu jatie uzavreli Vajnorská 
dychová hudba, skupiny, Vi-
diek, Hex a DJ Vix.  (bn)
 Foto: MČ Vajnory

Boli ste už v historickej 
Kochovej záhrade, ktorá 
po rokoch pustnutia zno-
vu ožíva? Návšteva tohto 
jedinečného parku medzi 
Partizánskou a Bartoňo-
vou ulicou v Starom Meste 
pripomína aj strastiplný 
príbeh významného lekára 
a ľudomila Karla Kocha 
(1890 – 1981).  
Národná kultúrna pamiatka 
Kochova záhrada bola roky 
zatvorená a bez potrebnej sta-
rostlivosti, teraz je už prístup-
ná pre všetkých a každý deň. 
Z iniciatívy organizácie Ná-
rodný Trust, ktorá sa venuje 
ochrane kultúrneho a prírod-
ného dedičstva na Slovensku, 
sa vo vzácnom areáli urobili 
v uplynulých rokoch rôzne 
udržiavacie práce a aktivity 
na jeho ochranu. „V Kocho-
vej záhrade pôsobíme viac 
ako desať rokov. Snažili sme 
sa ju oživiť a jej históriu a po-
tenciál priblížiť aj verejnosti 
v rámci pravidelných poduja-
tí Víkend otvorených parkov 
a záhrad. Práve o návštevu 
Kochovej záhrady bol vždy 
mimoriadny záujem. Radi aj 
v ďalších krokoch prispejeme 
našimi skúsenosťami a vedo-
mosťami,” priblížila Katarína 
Víteková zo spomínanej ne-
ziskovky. 
Vlastníkom Kochovej zá-

hrady bolo donedávna mi-
nisterstvo vnútra, od ktoré-
ho ju hlavné mesto získalo 
v rámci majetkovo-právneho 
vysporiadania. Hneď po na-
dobudnutí Kochovej záhrady 
(formálne v júni tohto roku) 
mesto pristúpilo k potrebné-
mu odbornému ošetreniu dre-
vín a k vyčisteniu priestoru, 
aby bol priechodný a bezpeč-
ný. Zároveň plánuje kom-
plexnú revitalizáciu záhrady, 
na ktorej bude spolupracovať 
s Fakultou architektúry STU 
a Krajským pamiatkovým 
úradom. Práce by mali byť 
hotové do jesene roku 2024. 
Kochova záhrada vznikla za-
čiatkom 30. rokov ako súčasť 
malého ženského sanatória, 
ktoré založil český rodák 
Karel Koch. Prišiel k nám 
po vzniku Československa 

v roku 1919 spolu s ďalšími 
českými lekármi, aby po-
mohli rozbiehať naše zdra-
votníctvo. Záhradu spočiatku 
tvorili prevažne cudzokrajné 
okrasné dreviny i rastliny, 
pôvodne ich bolo viac ako 
120 druhov, pričom takmer 
polovicu priniesol práve pro-
fesor Koch.
Jeho príbeh oživil pred pár 
rokmi známy publicista Sla-
vo Kalný v knižke Zabudni-
te na Kocha, ktorá vyšla vo 
vydavateľstve Marečin PT. 
S osudom tohto uznávaného 
chirurga a filantropa, ale aj 
protifašistického odbojára 
a neskôr politického väzňa, 
ktorý si „neporozumel“ s ko-
munistami, sa podrobnejšie 
oboznámil pri písaní knihy 
Bombardovanie Apolky. 
„Vtedy Nemci na Kochovu 
hlavu vypísali odmenu stoti-
síc mariek a život mu zachrá-
nil dlhoročný priateľ, archi-
tekt Dušan Jurkovič. Slavo 
Kalný zistil, že kým Kocho-

vo sanatórium prežilo štyri 
režimy, meno a činnosť jeho 
tvorcu a majiteľa sa stratilo 
z histórie lekárskej vedy na 
Slovensku, vypadlo aj z en-
cyklopédií a učebníc, ba ne-
spomínalo sa ani v súvislosti 
s protifašistickým odbojom 
či rehabilitáciou obetí komu-
nistickej justície... na príbehu 
tejto všestrannej osobnosti 
ukázal, ako a prečo miznú aj 
tí najcennejší ľudia z našich 
dejín,“ uviedol publicista An-
ton Baláž v recenzii Kalného 
knihy.
Podľa Kalného bol Koch 
inteligent, zdatný manažér, 
vynikajúci chirurg, antifašis-
ta, po vojne dokonca chvíľu 
primátor Bratislavy, bol však 
najmä demokrat, humanista, 
ľudomil.
Po okupácii v septembri roku 
1968 Karel Koch so svojou 
rodinou emigroval do Kanady, 
kde zomrel v roku 1981. Až 
desať rokov po smrti, v mar-
ci 1991, mu zrušili rozsudok 
vo vykonštruovanom proce-
se v 50. rokoch. Za „zločin 
vlastizrady a špionáže“ dostal 
vtedy doživotie, amnestovali 
ho v roku 1963, no spravodli-
vosti a očistenia svojho mena 
sa už nedožil. (nc, ac)
 Foto: nc, Peter Procházka
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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.

~ ~ ~

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

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého, kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

S Kochovou záhradou ožíva osud umlčaného lekára

Otváracie hodiny
Kochova záhrada je otvorená 
od pondelka do piatka od 14. 
h do 20. h a počas víkendov 
od 11. h do 20. h. Areál 
monitoruje bezpečnostná 
kamera v správe mestskej 
polície.

 Socha Matky s dieťaťom
Karel Koch (1890 – 1981) bol 
chvíľu aj primátor Bratislavy.

Vajnorské dožinky približujú originálnu kultúru a ľudové 
tradície „dediny v meste“.

Vstup do Kochovej záhrady je z Bartoňovej ulice.

Zo svojho úlovku sa dlho ne-
tešil. Bratislavčana Róberta 
E. (43) zaujal obytný karavan 
zaparkovaný pred recepciou 
hotela na KALINČIAKOVEJ 
ULICI a rozhodol sa vojsť 
dnu, hoci bol zamknutý. To sa 
mu aj podarilo a z karavanu 
si odniesol viacero cenností 
v celkovej hodnote približne 
3 600 eur. Mal však smolu, pre-
tože ho zachytila kamera a na 
záznamy sa pozreli muži záko-
na. Príslušníci kriminálnej po-
lície rýchlo odhalili totožnosť 
páchateľa a o krátky čas ho už 
mali v putách – zadržali ho pri 
tržnici na Trnavskom mýte. Pri 
osobnej prehliadke uňho našli 
veci, ktoré pochádzali aj zo za-
parkovaného karavanu. V prí-
pade preukázania viny hrozí 
Róbertovi trest odňatia slobody 
až na dva roky.  (bn)

Prísnejší zákon
na psičkárov?
BRATISLAVA
Na Moste SNP sa má maxi-
málna rýchlosť znížiť zo 60 
km/h na 50 km/h. Zmenu 
pripravuje mesto v súvis-
losti s plánovanou opravou, 
keďže mimoriadna pre-
hliadka odhalila na niekto-
rých miestach porušené po-
zdĺžne zvary nosníkov.
Hlavné mesto deklaruje, že 
podniká všetky potrebné 
kroky, aby sa oprava Mosta 
SNP mohla začať čím skôr. 
Potrebné je však najskôr 
vybrať technologický po-
stup na opravu zvarov. Vý-
sledky navrhovaných tech-
nológií zvárania by mali 
byť prezentované v priebe-
hu nasledujúcich týždňov, 
následne vyberú konkrétnu 
technológiu a zrealizujú 
verejné obstarávanie. Ma-
gistrát zároveň deklaruje, 
že žiadny z troch bratislav-
ských mestských mostov 
ponad Dunaj nie je v hava-
rijnom stave. (TASR)

Nespadnú?
PETRŽALKA
Petržalka vyzvala vlast-
níkov pochôdznych terás, 
aby vykonali bezpečnostné 
opatrenia v miestach nad 
garážami, kde hrozí, že 
spadnú. 
Urobiť tak mali do konca au-
gusta, resp. do konca septem-
bra. Obhliadky na predmet-
ných pochôdznych terasách 
robila mestská časť na zák-
lade podnetov od občanov. 
„Petržalský stavebný úrad 
zaslal výzvy vlastníkom te-
rasy v úseku Blagoevova 2 - 
24, Gessayova 47 a Znievska 
1-11,“ spresnila hovorkyňa 
samosprávy Mária Halaško-
vá. Na území mestskej časti 
sa už v minulosti objavili 
problémy s terasami, kde nie 
je vlastníkom ani správcom. 
Na Holíčskej ulici sa zrútil 
betónový múr, na Rovnian-
kovej ulici zistili výrazné 
statické narušenie a na Beňa-
dickej spadla časť zábradlia 
schodiska. (TASR)

Vajnory oslávili žatvu dožinkami Na psičkárov 
treba prísnejšie 
BRATISLAVA
Mestské časti dostávajú 
veľa podnetov na nezodpo-
vedných majiteľov psov. 
Najčastejšie ide o prípady psič-
károv, ktorí neodstraňujú psie 
exkrementy, neuhradia za psa 
daň alebo voľne púšťajú psov 
na miestach, kde je to zaká-
zané. Dodržiavanie nariadení 
kontroluje mestská polícia, no 
dokázať vinu je ťažké. „Ak je 
občan svedkom protizákonné-
ho konania, odporúča sa bez-
odkladne kontaktovať mest-
skú políciu aj za predpokladu, 
že hliadka nestihne prísť na 
miesto včas,“ uviedla hovorky-
ňa Petržalky Mária Halašková. 
Riešenie problému vidí mest-
ská časť v sprísnení zákona 
o chove psov. (TASR, bn)

Preverujú 
námietky
STARÉ MESTO
Rozhodnutie o projekte 
podzemného parkovacieho 
domu s takmer 300 parko-
vacími miestami na Kollá-
rovom námestí a mestského 
parku s oddychovou zónou 
stále nepadlo. 
Odbor výstavby a bytovej po-
litiky OÚ Bratislava dostal 
k obsahu námietok odvolaní 
všetky požadované stano-
viská dotknutých orgánov, 
ktoré aktuálne vyhodnocuje. 
Ministerstvo vnútra zároveň 
pripomína, že po preskúmaní 
spisového materiálu v celom 
rozsahu je v prípade potreby, 
pre spoľahlivé zistenie skut-
kového stavu, možné zo strany 
odvolacieho orgánu požadovať 
ďalšie podklady pre rozhodnu-
tie. Iniciatíva na vybudovanie 
podzemných garáží vyšla zo 
strany hlavného mesta v roku 
2009, stavebné povolenie na 
projekt vydal staromestský sta-
vebný úrad vlani na jeseň. Zae-
vidoval však niekoľko odvola-
ní proti nemu, ktoré sa týkajú 
napríklad údajného rozporu so 
stavebným zákonom, nereš-
pektovania územného plánu či 
rozporu so zákonom o ochrane 
prírody a krajiny. (TASR)
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Realizované s finančnou podporou ministerstva dopravy a výstavby SR.

Stovky kilometrov značených cyklotrás
Downhillové trasy pre náročných aj rodinné cyklookruhy
Trasy cez Malé Karpaty, popri Dunaji cez lužné lesy, 
za historickými pamiatkami

Zažite Bratislavu v pohybe
visitbratislava.com/sk/cyklovylety


