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Zmeny v doprave  
pod Bratislavským 
hradom

Súťaž o skipas so 
Slovak Lines

Nová linka do 
Hainburgu

Staré Mesto odstráni grafiti  
najmenej z 56 fasád v centre mesta
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10
rokov

s Vami

11.2.2017
10:00 - 19:00

 V BORY MALL

Uznesenie
primátor 
nepodpíše
Uznesenie mestských 

poslancov o zastavení 
výstavby náhradných ná-
jomných bytov v Dúbrav-
ke, primátor nepodpíše. 
Potvrdil nám to magistrát 
Bratislavy. Uznesenie pri-
jali poslanci na mimoriad-
nom rokovaní zastupiteľ-
stva 26. januára.
 Jedným z dôvodov nepod-
písania uznesenia je podľa ma-
gistrátu skutočnosť, že v súvis-
losti s plánovanou výstavbou 
náhradných nájomných bytov 
v lokalite Pri kríži, vynaložil 
Generálny investor Bratislavy 
cca 215 000 eur. „V prípade 
podpisu uznesenia by uvede-
né prostriedky neboli vynalo-
žené hospodárne a efektívne,“ 
tvrdí hlavné mesto. Ďalším 
dôvodom je, že mesto by mu-
selo hradiť sumu rovnajúcu sa 
rozdielu trhového mesačného 
nájomného a regulovaného 
mesačného nájomného pre-
najímateľom za žiadateľov, 
ktorým neposkytlo mesto ná-
hradné bývanie aj napriek sku-
točnosti, že im náhradné býva-
nie poskytnúť mohlo. Hlavné 
mesto zdôrazňuje, že koná na 
základe platných stavebných 
povolení od starostu mestskej 
časti Dúbravka a stavebného 
úradu.
 Ako uviedol na mimoriad-
nom rokovaní mestský posla-
nec a miestny poslanec za Dú-
bravku Juraj Káčer, mesto chce 
v Dúbravke stavať nasilu, na-
priek nevôli obyvateľov daných 
lokalít, nevôli ľudí ktorí sa 
tam majú nasťahovať, napriek 
nevôli starostu mestskej čas-
ti a napriek nevôli mestských 
poslancov. Pripomenul, že sú-
časný starosta Dúbravky pod-
písal iba zmenu stavby pred 
dokončením, stavebné povo-
lenie vydal ešte bývalý starosta  
v roku 2014. Podľa neho oby-
vatelia sa vyjadrili jasne, že tam 
výstavbu nechcú. Konštatoval, 
že ak by sa primátor zúčastnil 
na niektorom zo stretnutí s 
obyvateľmi Dúbravky, spoznal 
by tamojšie nálady ľudí, ktorí v 
tomto extra zaťaženom území 
výstavbu bytoviek odmietajú. 

Viac k téme sa dozviete na str. 5.

(rl)

EÚ trestá Ružinov za chyby,  
5 rokov nemôže čerpať eurofondy
Je pozoruhodné, že 

Európska únia, ktorej 
členom je aj Slovenská 
republika, uplatňuje na 
svojich členov také tvr-
dé sankcie. Ak totiž úrad 
urobí napríklad chybu pri 
prihlasovaní zamestnan-
cov do Sociálnej pois-
ťovne, EÚ odoberie celej 
mestskej časti možnosť 
čerpania eurofondov na  
5 rokov!
 Táto situácia nastala  
v Ružinove, keď kontrola  
z Inšpektorátu práce Brati-
slava minulý rok zistila, že 
miestny úrad nepostupoval 
podľa zákona pri prihlasova-
ní svojich zamestnancov. Za 
toto pochybenie má ale trpieť 
podľa EÚ 75 000 Ružinovča-
nov... Dôsledkom toho prišla 
mestská časť na päť rokov  

o možnosť čerpania štátnej 
pomoci, dotácií a eurofondov. 
„V integrovanom regionál-
nom operačnom programe 
je pre Bratislavský kraj na 
programovacie obdobie do 
roku 2021 určených 173 mi-
liónov eur. Z týchto peňazí 
neuvidia Ružinovčania ani 
cent,“ tvrdí mestský a ruži-
novský poslanec Ján Buocik. 
Zároveň si myslí, že starosta 
Ružinova Dušan Pekár by mal 
odstúpiť z funkcie. 
 Sprostredkovateľským or-
gánom pre Integrovaný regi-
onálny operačný program je 
Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK). Podľa BSK Ružinov je 
teraz odkázaný financovať 
svoje projekty z vlastných ale-
bo úverových zdrojov. 

(pokračovanie na str. 3)

Cyklotrasy začali odhŕňať  
až po opakovanej kritike
Bratislavský magistrát 

má zo zákona povin-
nosť udržovať v zime 
cesty, chodníky a cyklot-
rasy odhrnuté. Napriek 
opakovaným výzvam oby-
vateľov si túto povinnosť 
neplní. Uvádza to občian-
ske združenie Cyklokoalí-
cia, ktoré mesto vyzýva k 
náprave.
 Cyklotrasy patriace hlav-
nému mestu sú podľa Cyklo-
koalície dlhodobo nezjazdné 
a hrozí nebezpečenstvo ohro-
zenia zdravia a majetku. „Dl-
hodobo neodhrnuté ostávajú 
hlavné mestské cyklotrasy 
ako napríklad na Trenčianskej 
či Košickej ulici. Magistrát 
údržbu realizuje tak, že sneh 
odhŕňa z pásu pre motorové 
vozidlá do cyklopruhu. Na re-
konštruovanej Štúrovej ulici 

nielenže nie je odrhnutá vlaj-
ková cyklotrasa, ale ani chod-
níky, osobitne na priecho-
doch,“ informovalo združenie. 
Ako podotýka, nevyčistené sú 
aj centrálne mestské priestory 
s veľkou frekvenciou chodcov 
a cyklistov, ako Kamenné ná-
mestie, Námestie SNP, Ob-
chodná ulica či Hurbanovo 
námestie.
 Magistrát uviedol, že tieto 
trasy má v pôsobnosti Mest-
ská organizácia Správa telo-
výchovných a rekreačných 
zariadení (STaRZ). STaRZ 
zabezpečuje údržbu cyklotrás 
podľa jej slov v obmedzenom 
režime, a to len od marca do 
novembra. „Hľadáme spoloč-
né riešenie s našou mestskou 
organizáciou. 

(pokračovanie na str. 3)

Na dokončenie 
čaká už 33 rokov
Nedostavaná budova 

rybárskej reštaurácie 
na Železnej studienke, v 
blízkosti sídla Mestských 
lesov Bratislava, je zrej-
me najstarším nerealizo-
vaným, ale začatým pro-
jektom v Bratislave. Je 
až neuveriteľné, že táto 
„stavba“ špatí Bratislav-
ský lesopark už zhruba 33 
rokov.
 Nedávno sme si všimli 
informačnú tabulu na Ces-
te mládeže v Bratislavskom 
lesoparku, ktorá prináša za-
ujímavé informácie: Začia-
tok stavby je datovaný na rok 
1983 a jej ukončenie má byť 
najnovšie do konca roku 2017. 
 Ide zrejme o najdlhšie ro-
zostavanú stavbu v Bratislave. 
Ide už o dlhých 33 rokov. Na 
naše opakované otázky na no-
vomestský miestny úrad, čo sa 
bude so stavbou diať, sme sa 
odpovede nedočkali. Nedávne 
informácie hovorili o tom, že 
pozemok je mestský, ale skelet 
budovy má odkúpený súk-
romný vlastník. 
 O tom, že sa pravdepo-
dobne predsa len niečo deje, 
svedčí aj fakt, že lokalitu Hor-
ná Mlynská dolina v Novom 
Meste, by mala v budúcnosti 
ochraňovať stavebná uzávera 
Ide o územie od Červeného 
mosta pozdĺž Cesty mláde-
že, cez Železnú studničku po 
otočku autobusov, teda býva-
lé sanatórium až po lanovku 
smerom na Kamzík, vrátane 
cvičnej lúky. Návrh na vyhlá-
senie stavebnej uzávery schvá-
lili novomestskí poslanci na 
nedávnom rokovaní miestne-
ho zastupiteľstva. Ide ale len 
o začiatok procesu jej vyhláse-
nia. 
 Mestská časť musí uro-
biť verejné obstarávanie na 
spracovateľa projektovej do-
kumentácie pre stavebnú 
uzáveru. V súvislosti s touto 
lokalitou začala mestská časť 
obstarávať územnoplánova-
ciu dokumentáciu na zonálnej 
úrovni, teda Územného plánu 
zóny Mlynská dolina.

(pokračovanie na str. 2)
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Všimli sme si Pod Bratislavským hradom už 
platí nový dopravný režim 

Od minulého týždňa 
Staré Mesto reguluje 

vjazd motorových vozidiel 
do historickej časti mesta 
na uliciach Židovská, Mi-
kulášska, Beblavého a Zá-
mocké schody. 
 V praxi to znamená, že 
vjazd na tieto ulice je povo-
lený len pre autá rezidentov, 
vlastníkov, prípadne podni-
kateľov, ktorí preukážu mož-
nosť parkovania v garáži či na 
riadnom parkovacom mieste. 
Na uliciach je možné parkovať 
len na štrnástich vyznačených 
parkovacích miestach. Žiadne 
parkovacie miesto nie je vy-
hradené pre konkrétne auto, 
platí princíp, - kto skôr príde, 
ten zaparkuje. Mestská časť 
v tejto súvislosti upozor-
ňuje vodičov ktorí nemajú 
vzťah k nehnuteľnostiam 
na týchto uliciach, že do 
tejto časti mesta sa už au-
tom nedostanú.
 Napriek tomu, že tieto 
ulice boli v dopravne vyzna-
čenej pešej zóne, súkromná 
BPS Park, a.s., na Židovskej  
a Mikulášskej ulici prevádz-
kovala spoplatnené parkova-
nie, pričom časť bola celoroč-

ne vyhradená. „Zaradením 
spomenutých ulíc do zóny 
s regulovaným vjazdom sa 
samospráve Starého Mesta 
podarilo vyriešiť dlhoročný 
problém, keď Židovská a Mi-
kulášska boli jedným veľkým 
parkoviskom a chodci tu boli 
diskriminovaní, keďže autá 
parkovali na chodníkoch a oni 
museli chodiť po cestách. Re-
vitalizáciou povrchu Mikuláš-
skej a Židovskej sme vytvorili 
kompaktný verejný priestor, 
kde má prednosť chodec  
a cyklista. Som rád, že obyva-
telia týchto ulíc vnímajú nový 
dopravný režim ako skvalitne-
nie bývania v tejto historickej 
časti mesta,“ uviedol starosta 
Radoslav Števčík. Na štyroch 
uliciach pod hradom platí 
rovnaký dopravný režim ako 
v historickom jadre, kde sú 
regulované vjazdy áut zo Stra-
kovej a Františkánskej ulice. 
Aj tu platí daňový režim sta-
novený zákonom o miestnych 
daniach, kde sa vjazd zdaňu-
je miestnou daňou za vjazd  
a zotrvanie v historickej časti 
mesta.

(red, rl)

Zmluvu mesta  
so Siemensom preverí ÚVO
Mestskí poslanci Lucia 

Štasselová a Ján Mrva 
podali nedávno podnet na 
Úrad pre verejné obstará-
vanie (ÚVO). Dôvodom je 
uzatvorenie zmluvy medzi 
hlavným mestom a spo-
ločnosťou
 Siemens na dodávku kom-
plexnej služby správy verejné-
ho osvetlenia bez súťaže. 
 „Máme podozrenie, že bol 
porušený zákon o verejnom 
obstarávaní, pretože to bolo 
zadané priamym rokovacím 
konaním a nie verejnou súťa-
žou,“ povedal Ján Mrva. Mest-
skí poslanci žiadajú ÚVO, 
aby preveril, či hlavné mesto 
mohlo koncom roka 2016 
uzatvoriť priamym rokovaním 
zmluvu s firmou Siemens bez 
verejnej súťaže, na obdobie 12 
mesiacov s možnosťou opcie 
na ďalších 12 mesiacov. Roč-
ne má tento kontrakt mesto 
vyjsť do dvoch miliónov eur. 
Poslanci si myslia, že mesto 
nepostupovalo podľa zákona. 

Magistrát: „K tejto alter-
natíve - podpísaniu Zmluvy  
o úrovni poskytovania služieb, 
mesto Bratislava pristúpilo  
z dôvodu realizovania dôklad-
nej prípravy podkladov na ve-
rejné obstarávanie, z ktorého 
vzíde nový poskytovateľ ve-
rejného osvetlenia. Záujmom 
mesta Bratislava je pristúpiť  
k výberu dodávateľa veľmi 
efektívne a citlivo, nakoľko si 
jeho predstavitelia uvedomujú 
každodenný dopad výberu na 
život Bratislavčanov. Mesto sa 
mení, technológie napredujú 
a zároveň rastú požiadavky na 

vyššiu kvalitu služieb verej-
ného sektora. Preto je dôleži-
té, aby malo mesto namiesto 
množstva zastaraných a často 
aj technicky nevyhovujúcich 
stĺpov verejného osvetle-
nia inteligentné body, ktoré 
okrem svietenia budú plniť aj 
iné funkcie. Jednoducho, aby 
boli smart. Teda aby svetelné 
body nielen svietili, ale aby 
napríklad aj pomáhali zbierať 
údaje potrebné pri parkovaní, 
vyhodnocovaní údajov o stave 
ovzdušia či situácií v doprave“. 

Siemens: „Magistrát uzavre-
tím krátkodobej zmluvy  
so spoločnosťou Siemens rie-
šil preklenutie doby potreb-
nej pre zodpovedný výber 
budúceho prevádzkovateľa 
verejného osvetlenia, čo nie je 
jednoduchá úloha. Pre ilustrá-
ciu, obdobný tender sa v Pra-
he nepodarilo zavŕšiť ani po 
dvoch rokoch od vyhlásenia. 
Rokovacie konanie, ktoré zvo-
lil magistrát hlavného mesta, 
je v určitých situáciách bežne 
využívaný spôsob verejného 
obstarávania, pričom zvolený 
postup v tomto prípade ne-
rozporoval ani ÚVO. Zmlu-
va je uzavretá do konca roku 
2017, s opciou predĺženia na 
rok 2018.
 Celková suma za dielo sa 
mesačne odvíja od počtu ak-
tívnych svetelných bodov, pri-
čom je oproti minulému roku 
ponížená o cenu elektrickej 
energie, ktorú si magistrát 
hradí sám. Priemerne sa cena 
prevádzky pohybuje na úrov-
ni 132 000 eur za mesiac“.

(rl, tasr)

Odhalené plynové 
rozvody nikomu 
nevadia
 
Dúfam, že aspoň niekoho 
zaujme nasledovná vec, 
ktorá je v podstate veľmi 
nebezpečná. Tento problém 
trvá už od novembra 2016. 
Kompetentní a zodpovední 
za tento stav na Beňadickej 
ulici doteraz neboli schopní 
vyriešiť, i napriek niekoľ-
kým informáciám, žia-
dostiam a sťažnostiam od 
občanov. Napríklad - SPP 
tvrdí, že tento plynový roz-
vod nepatrí pod ich správu, 
že to patrí pod správcu ob-
jektu, správca domu tvrdí 
to isté, že to nepatrí pod ich 
správu, ale je to majetok 

SPP. No a Petržalka tvrdí, že 
oni s tým nemajú nič spoločné. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 
nikoho nezaujíma. 
 Najnovší trend je tu taký, 
že sa kradnú železné dvierka 
z domčekov, v ktorých je elek-
trické, alebo plynové zariade-
nie. Prevádzajú to asociálne 
osoby bez domova, ktoré sa tu 
v blízkosti zdržujú najmä vo 
vrakoch, maringotkách, alebo 
v blízkej lokalite Janíkov dvor. 
Nikomu ani nevadí, že v okolí 
tu cítiť zápach plynu, najmä 
vo večerných hodinách. O tom-
to havarijnom a nebezpečnom 
stave bola aj upovedomená 
štátna polícia a mestská po-
lícia. Prišli, nafotili a odišli. 
Doteraz je vec bez zmeny.
 

Rastislav Gemerský

Zabezpečenie 
kontajnerov za 
každú cenu
Chcel by som sa opýtať, či 
náhodou neviete, kto vy-
myslel takéto zabezpečenie 
smetných košov na Starom 
moste. Je to v takomto sta-

ve asi od leta a mne nejde do 
hlavy, ako niekto mohol niečo 
takéto vymyslieť. Neviem, či sa 
takýmto spôsobom priblížime 
Viedni, Berlínu, či Budapešti. 
Ako sa na nás musia pozerať 
zahraniční turisti, keď toto 
vidia – že čo u nás nie je za-
mknuté na reťazi, to ukradnú?

Martin Kleibl

Na dokončenie čaká už 33 rokov

(dokončenie zo str. 1)

Zhotoviteľa vybrala v máji 
minulého roka, následne bol 
ratifikovaný návrh zmluvy. 
Zámerom je schválenie územ-
ného plánu zóny, ktorý spod-
robní platný územný plán 
mesta. Nakoľko sú ale etapy 
spracovania a prerokovania 
takéhoto dokumentu z časo-

vého hľadiska niekoľkoročnou 
záležitosťou, jedným z navr-
hovaných opatrení je práve 
vyhlásenie stavebnej uzávery. 
Tá sa vydáva na dobu určitú, 
teda kým nebude schválený 
územný plán zóny. Toto ob-
dobie nesmie byť ale dlhšie 
ako päť rokov odo dňa právo-
platnosti rozhodnutia.

(rl, tasr)Z Pisztoryho paláca je ďalšie 
kultúrne centrum
Pisztoryho palác na Šte-

fánikovej ulici je od 
decembra 2016 oficiálne 
zaradený do siete staro-
mestských kultúrnych 
centier.  Palác si dal postaviť 
lekárnik Felix Pisztory v 90. 
rokoch 19. storočia. V tom 
čase bola ulica ešte len vzni-
kajúca mestská trieda sme-
rom k Uhorskej kráľovskej 
železnici a pozemky pre svoje 

paláce a vily si tu skupovali 
bohatí obyvatelia Prešporku. 
Pisztory mal za palácom zá-
hradu, siahajúcu až k dnešné-
mu Slavínu a v nej si pestoval 
svoje liečivé byliny. V súčas-
nosti prechádza táto národná 
kultúrna pamiatka komplex-
nou obnovou. Ukončenie re-
konštrukcie je naplánované 
na jar tohto roku.

(red, rl) 

Rača opakovane rozhodla  
o odstránení čiernych stavieb

Začiatkom februára 
vydal stavebný úrad  

v Rači stavebníkovi Ju-
rajovi Obermajerovi v 
poradí druhé nariadenie  
o odstránení nepovole-
ných stavieb vo vinohra-
doch v lokalite Fixle. 
 Na stavbu, štyri jedno-
podlažné a jeden dvojpod-
lažný dom, ako celok a ani 
v jej jednotlivých častiach, 
nebolo vydané rozhodnu-
tie o umiestnení stavby a ani 
stavebné povolenie. V súvis-
losti s odstránením stavby 
dostal Obermajer niekoľko 
podmienok, medzi inými aj 
to, že po odstránení stavieb 

uvedie pozemky do prime-
rane pôvodného stavu podľa 
druhu využitia zapísanom 
na liste vlastníctva a v súlade  
s funkčným využitím urče-
ným územným plánom mes-
ta. Stavebník je tiež povinný 
stavbu odstrániť do 120 dní 
odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti tohto rozhodnutia. 
 Prvé rozhodnutie o od-
stránení týchto stavieb vyda-
la račianska samospráva už  
v roku 2015, stavebník sa voči 
nemu odvolal a nadriadený 
orgán rozhodnutie o odstrá-
není stavieb zrušil a postúpil 
na nové prerokovanie.

(red, rl)
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Váš názor
Participatívny, 
občiansky a či 
žiadny?
 O participatívnom roz-
počte začal v Bratislave ho-
voriť vo veľkom ešte počas 
predvolebnej primátorskej 
kampane Milan Ftáčnik. 
Bolo to v roku 2010. Keď 
ho zvolili, chopilo sa tejto 
myšlienky aj niekoľko ak-
tivistov – dobrovoľníkov, 
čo si program pôvodne z 
brazílskeho Porto Alegre 
naštudovali a spustili. Naj-
prv nultý ročník, potom už 
naostro. 
 Stretali sa komunity 
mladších i starších, vymýš-
ľali, navrhovali, robili pri-
bližný rozpočet, zvažovali, 
pozývali občanov Bratisla-
vy, aby im zámer projektu 
vysvetlili, odôvodnili. Aj sa 
sporili, písali, vysvetľovali 
aj na internete.
 Nie všetko sa všetkým 
páčilo, škriepilo sa okolo 
výberu najlepších návrhov 
projektov, okolo hlasova-
nia. Najmä k spôsobu, teda 
k nastaveniu hlasovania sa 
vo veľkom celé roky točili 
rozhovory tak na stretnutí 
predkladateľov projektov, 
ďalších dobrovoľníkov – ak-
tivistov, „patróna“ z magis-
trátu, ako i na mestskom 
zastupiteľstve. Pravidelne, 
každoročne sme tam cho-
dili, pripravovali sa, počas 
6 či 9 minút analyzova-
li, hovorili svoje výhrady  
k tomu, že sa za chodu me-
nili pravidlá hlasovania – 
napríklad, že zrazu dostalo 
veľký priestor hlasovanie 
cez facebook, že platilo aj 
hlasovanie, ak jednotlivec 
dal hlas všetkým návrhom, 
že sa počítali hlasy nielen 
zo všetkých kútov Slovenska 
a iných európskych štátov, 
ale aj zo zámoria.... Pred-
kladali sme návrhy, chválili 
za určité zlepšenia, naprí-
klad, že z jednej IP adresy 
možno hlasovať len raz, že 
každý hlasujúci mohol dať 
svoje hlasy trom projektom, 
pričom ich „oznámkoval“, 
teda mohol dať 3, 2 a jeden 
bod...
 Napríklad v marci 2015 
sme hovorili – teší  nás, že 
asi 60 perc. pripomienok 
bolo zapracovaných do fun-
govania predtým participa-
tívneho, dnes občianskeho 
rozpočtu. Upozorňovali 

sme aj na to, že filozofia je síce 
dobrá, ale nastavenie malo 
nedostatky. Zmienili sme sa aj 
o tom, že je na škodu veci, ak 
sa upustilo od faktu, že v pr-
vých ročníkoch museli autori 
navrhovaných projektov pred-
ložiť aj rozpočet po položkách, 
no po komunálnych voľbách  
v r. 2014 už nie. Upozornili 
sme aj na obsahovú záležitosť 
- do návrhu mestského rozpoč-
tu sa nedostali projekty, ktoré 
dostali najviac hlasov, ale tie, 
čo sa umiestnili aj na 7. a 8. 
mieste, zato v ňom neboli pro-
jekty, ktorým hlasujúci prisú-
dili 1. a 2. miesto.
 Tak sa nám teda končí 
ďalší ročník. Ročník, kedy sme 
sa z priebežných správ magis-
trátu dozvedali, že máme dá-
vať námety, potom vraj prečo 
sme nedodali projekty, čo na 
tom, že odôvodnenia sa veru 
ani nevyžadovali, žiadne cifry 
neboli potrebné... Zato pre-
siakla informácia, že Partici-
pák, teda Občiansky rozpočet  
u nás ani nemá nejaký vý-
znam, pretože to vymysleli  
v nejakej „zaostalej“ Latinskej 
Amerike. Čo na tom, že to tam 
nielen funguje oveľa lepšie ako 
u nás, ale že to funguje nielen 
v rôznych končinách sveta, ale 
aj v rôznych mestách Sloven-
ska. A aj u nás, i keď takisto 
po prekonávaní počiatočných 
chýb, si to pochvaľujú. Na-
príklad v Banskej Bystrici,  
v Ružomberku, v Liptovskom 
Mikuláši, v Trnave, v Ma-
lackách, v Šali či naposledy  
v Piešťanoch, ale aj v brati-
slavskom Novom Meste. 
 Bratislavčania sa pro-
stredníctvom pani viceprimá-
torky dozvedeli, že hlasovanie 
cez internet nie je to pravé, 
lebo niektoré komunity sú 
znevýhodnené, napr. senio-
ri…, že občania svoje podnety 
finančne neohodnocovali hod-
noverne, zato že ich posúdili 
odborné útvary mesta. Tak 
prečo teda odborné útvary ne-
navrhli hodnoverné finančné 
krytie? Veď o rozdelení 50 tis. 
eur budú predsa rozhodovať 
mestskí poslanci. Na základe 
čoho, akých návrhov a odô-
vodnení? Vysúkajú si ich z ru-
káva?
 A ak budú rozhodovať 
iba mestskí poslanci, tak po-
tom, čo to ešte má spoločné 
so spolurozhodovaním ak-
tívnych občanov? O akom 
participatívnom, teda ob-
čianskom rozpočte je reč?!

 Miloslava Necpalová,  
občianska aktivistka

EÚ trestá Ružinov za chyby,  
5 rokov nemôže čerpať eurofondy
(dokončenie zo str. 1)

„V mnohých programoch 
štátnej pomoci či dotácií 
sú však prijímateľmi aj 
samotné zriaďovateľské 
organizácie s vlastnou 
právnou subjektivitou, 
napr. materské a základ-
né školy, ktorých sa po-
rušenie zákona zo strany 
mestskej časti nedotkne,“ 
podotýka tlačová tajomníčka 
BSK Veronika Beňadiková. 
Podľa nej však samospráva zá-
roveň nie je oprávneným žia-
dateľom pre dotácie na tento 
rok ani z BSK, keďže kraj na 
základe platného všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) 
z roku 2016 nemôže poskyt-
núť dotáciu žiadateľovi, ktorý 
poruší zákaz nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania.
 BSK vysvetlil, že Ružinov 
príde o eurofondy počas pia-
tich rokov v tom prípade, ak 
budú k dispozícii operačné 
výzvy, ktoré by mohol vyu-
žiť. Je ale aj možné, že počas 

piatich rokov nebude zverej-
nená žiadna relevantná výzva. 
Je preto predčasné hovoriť 
o tom, o koľko peňazí z eu-
rofondov Ružinov príde. Eu-
rópske zdroje sú najvyšším 
prispievateľom na regionálny 
rozvoj na Slovensku, tvoria až 
80 % všetkých verejných in-
vestícií.
 Ružinovský miestny 
úrad si je vedomý pochy-
benia a výsledky kontroly, 
ktorá preukázala nespráv-
ne zvolený postup pri pri-
hlasovaní niektorých za-
mestnancov do Sociálnej 
poisťovne, nespochybňu-
je. „Bola vyvodená osobná 
zodpovednosť a zároveň aj 
prijaté opatrenie, aby k také-
muto nesprávnemu postupu 
pri prihlasovaní zamestnan-
cov do Sociálnej poisťovne už 
neprišlo,“ povedala hovorkyňa 
Ružinova Marianna Šebová, 
bližšie to však nekonkretizo-
vala.

(tasr, rl)

Magistrát zatiaľ odmieta informovať  
o výsledkoch auditu za 100-tisíc eur
O výsledku auditu  

o parkovaní, ktoré si 
magistrát objednal u spo-
ločnosti Deloitte za sto 
tisíc eur, ktoré sú aj pe-
niazmi daňových poplat-
níkov, odmieta magistrát 
hl. mesta SR zatiaľ infor-
movať. 
 Bratislavský kuriér sa ob-
rátil na magistrát so žiadosťou 
prístup k informáciám. Žiaľ, 
dostali sme iba takúto odpo-
veď: „ Parkovanie je jedným 
z kľúčových projektov mesta, 
ktoré ovplyvnia život Bra-
tislavčanov na mnohé roky. 
Preto sme sa rozhodli, že do 
procesov zapojíme okrem od-
borných kapacít mesta aj ex-
terných poradcov. Poradcov 
k takto komplikovaným pro-
jektom si bežne prizývajú aj 
mestá v zahraničí alebo veľké 
firmy. Poradcov sme oslovili 
v prvom rade preto, že nám 
záleží na dobrom výsledku  
a nechceme dopustiť, aby ta-
kéto vážne projekty dopadli 
tak, ako dopadli často v minu-
losti - chaosom, neporiadkom 
a zlou pozíciou mesta voči 
dodávateľom. Všetky tie veci, 

za ktoré boli predchádzajúce 
vedenia mesta kritizované. 
Kvalitný renomovaný porad-
ca má byť štandardom a sme 
radi, že je štandardom už aj  
v Bratislave. Audit sme si ob-
jednali u spoločnosti, ktorá 
bola vysúťažená v roku 2014, 
ešte za bývalého vedenia mes-
ta, a ktorá je zmluvným part-
nerom mesta.
 Čo sa týka auditu k par-
kovacej politike, spoločnosť 
Deloitte spracovala závereč-
nú správu, s ktorou sa mohli  
a stále môžu poslanci mest-
ského zastupiteľstva kedy-
koľvek oboznámiť (niektorí 
poslanci túto možnosť aj 
využili). Definitívnu finálnu 
verziu dokumentu má mesto 
k dispozícii od decembra. 
Odborníci z právneho odde-
lenia a oddelenia verejného 
obstarávania teraz analyzujú, 
čo všetko je možné zverejniť 
okamžite a čo až po proce-
se verejného obstarávania, 
vzhľadom na to, že audit je 
pokladom v procese príprav 
verejného obstarávania“.

(rl) 

Poslanci chcú vedieť viac  
o parkovaní a osvetlení
Bratislavskí mestskí 

poslanci na nedáv-
nom mimoriadnom roko-
vaní 26. januára, uznese-
ním zaviazali primátora 
Bratislavy, aby poslancov 
informoval o témach par-
kovania a osvetlenia.

Audit parkovania
Bratislavský primátor Ivo Ne-
srovnal má podľa uznesenia 
poslancov z 26. januára, na 
nasledujúce rokovanie zastu-
piteľstva predložiť analýzu 
parkovacej politiky od 
spoločnosti Deloitte, kto-
rá bola obstaraná z verejných 
prostriedkov. Hlavné mesto si 
audit objednalo u zmluvného 
partnera spoločnosti Deloitte 
za 100-tisíc eur. 

Parkovanie
Mestskí poslanci ďalej uzne-
sením zaviazali primátora, 
aby pred vyhlásením verejnej 
obchodnej súťaže, prerokoval 

na mestskom zastupiteľstve 
súťažné podmienky na obsta-
ranie parkovacieho systému 
a zverejnil stanovisko inicia-
tívy Slovensko.digital k týmto 
podkladom.

Osvetlenie
Mestskí poslanci ďalej požia-
dali primátora, aby do najbliž-
šieho zastupiteľstva pripravil 
detailný chronologický zo-
znam krokov a úkonov, kto-
ré magistrát hlavného mesta 
urobil od 1.12. 2014 do 31.12. 
2016, a ktorý sa týka zabez-
pečenia verejného osvetle-
nia na území Bratislavy. Toto 
uznesenie bolo navrhnuté 
vzhľadom na skutočnosť, že 
magistrát predĺžil spoločnos-
ti Siemens zmluvu s mestom 
na jeden rok s opciu do roku 
2018 bez toho, aby vypísal ve-
rejné obstarávanie. Magistrát 
tvrdí, že ide o prechodný stav.

 (rl)

Rokovanie o zmene Štatútu Bratislavy 
kvôli parkovaniu primátor odložil
Napriek tomu, že na 

mimoriadnom roko-
vaní mestského zastu-
piteľstva 26. januára, sa 
malo pôvodne rokovať aj 
o zmene Štatútu Bratisla-
vy v súvislosti s prijatým 
nariadením o spoplatnení 
parkovania, primátor Ivo 
Nesrovnal uviedol, že o 
týchto zmenách chce ešte 
diskutovať.
 Ešte minulý rok niekto-
ré mestské časti avizovali 
nespokojnosť s pracovným 
návrhom zmien v Štatúte 
Bratislavy ohľadom nové-
ho parkovania. Všeobecno 
záväzné nariadenie (VZN)  
o celomestskej parkovacej po-
litike podrobne analyzujú veľ-
ké mestské časti. „Schválené 
VZN momentálne analyzu-
jeme, nakoľko zastupiteľstvo 
schválilo celý rad pozmeňo-
vacích návrhov, ktoré pod-
statným spôsobom zmenili 
pôvodný návrh,“ uviedla sta-
romestská hovorkyňa Nora 
Gubková. Zároveň podotýka, 
že mestské VZN je len prvým 
krokom k celomestskej par-
kovacej politike, pričom 
miestna samospráva viackrát 
zdôraznila, že bez štatútu, 

ktorým mestské časti zís-
kajú kompetencie, je VZN 
nerealizovateľné.
 S návrhom dodatku šta-
tútu hlavného mesta v súvis-
losti s parkovacou politikou 
nesúhlasí napr. ani Petržalka. 
Tá očakáva práve o štatúte 
širšiu diskusiu a zapracova-
nie pripomienok, ktoré neboli  
v prvom kole schválené. 
Možné návrhy či riešenia na 
prípadný ďalší postup v súvis-
losti s mestskou parkovacou 
politikou by mala priniesť 
Rada Fondu statickej dopravy.  
Tá je akousi gesčnou komi-
siou pre oblasť parkovania, 
ktorá by sa mala rozšíriť o ďal-
ších poslancov. Mestská časť 
Nové Mesto ešte v novembri 
apelovala na predloženie ná-
vrhu zmeny štatútu hlavného 
mesta. „Za jednu z kľúčo-
vých vecí považujeme, aby 
sa na tento systém nemohla 
'prisať' externé firma, ktorá z 
neho bude vysávať peniaze. 
Preto sme v Novom Meste 
zriadili vlastnú parkovaciu 
spoločnosť,“ uviedol nedávno 
novomestský hovorca Marek 
Tettinger.

(tasr,rl) 

Cyklotrasy začali odhŕňať až po opakovanej kritike
(dokončenie zo str. 1)

Mesto sa ale rozhodlo, že 
v snahe zabezpečiť zimnú 
údržbu cyklotrás využije ka-
pacity pracovníkov, ktorí sa 
starajú o bežnú zimnú údržbu 
ciest, chodníkov, priechodov 
pre chodcov a v prípade voľ-
ných kapacít budú dočisťovať 
aj cyklotrasy, ktoré sú v správe 
STaRZ,“ spresnila Kešeľáková. 
Už minulý týždeň sa podľa nej 
začalo pracovať na sprejazd-
není cyklotrás ako Košická, 

Viedenská, Pribinova, Štúro-
va, Špitálska, Banskobystric-
ká, Prokopa Veľkého, Dunaj-
ská, Ružinovská, Trenčianska. 
Hlavné mesto vyzýva obyva-
teľov, aby v prípade, ak uvidia 
zľadovatený povrch vozovky 
alebo neodhrnutý chodník 
či cyklotrasu, to nahlásili na 
mestskom dispečingu dispe-
cing@bratislava.sk alebo na 
telefónnom čísle 02/59 356 
761.

(tasr, red, foto: Cyklokoalícia) Cyklotrasa na Trenčianskej ulici Cyklotrasa na Štúrovej ulici
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Nové nariadenie mesta o spoplatnení 
parkovania je už na prokuratúre
V súvislosti s novým 

nariadením o parko-
vaní v Bratislave, kto-
ré odsúhlasila väčšina  
z prítomných poslancov a 
menšina z celkového poč-
tu mestských poslancov  
v mestskom zastupiteľ-
stve, padol v pondelok 30. 
januára podnet na krajskú 
prokuratúru. Podnet po-
dali štyria mestskí poslan-
ci, ktorí namietajú nesúlad 
niektorých ustanovení  
v nariadení mesta.
 Mestskí poslanci Milan 
Vetrák, Katarína Šimonči-
čová, Peter Hochschorner  
a Elena Pätoprstá tvrdia, že v 
prípade princípu nediskrimi-
nácie a súladu s antidiskrimi-
načným zákonom, nie je mož-
né zaviesť úhradu rozdielnych 
súm za vydanie parkovacích 
kariet na jeden byt, ak v ňom 
žije viac plnoletých a právne 
spôsobilých osôb. „Treba dať 
všetkým takýmto osobám 
rovnakú sadzbu alebo umož-
niť, aby sa dohodli, kto z nich 
bude mať prvú, druhú, tretiu 
a ďalšie karty. Ak sa nedohod-
nú, upraviť vo VZN režim, 
ako to bude fungovať,“ uvie-
dol M. Vetrák. Ako tvrdí, túto 
otázku už košická prokuratú-
ra vyhodnotila ako protizá-
konnú a bratislavské VZN to 
má upravené rovnako. Podľa 
štyroch mestských poslancov 
ďalej nie je možné z režimu 
takzvanej „bratislavskej kar-
ty“ vylúčiť mestskú časť Staré 
Mesto. „Pretože jeho obyvate-
lia budú mať oproti ostatným 

neoprávnenú výhodu spočí-
vajúcu v tom, že v inej mest-
skej časti Bratislavy nebudú 
musieť platiť za parkovanie 
nič na rozdiel od všetkých 
ostatných Bratislavčanov, 
ktorí budú musieť v Starom 
Meste platiť za parkovanie 
príslušnú sumu podľa VZN 
odvíjajúcu sa od sadzieb par-
kovania stanovených Starým 
Mestom,“ uviedol M. Vetrák. 
Mestskí poslanci zároveň 
nevylučujú, že aj niektoré 
ďalšie ustanovenia VZN 
o celomestskej parkova-
cej politike nie sú úplne  
v súlade so zákonom ale-
bo inými všeobecne zá-
väznými právnymi pred-
pismi, čo sa však podľa nich 
ponecháva prokuratúre na 
zváženie.  Podľa Milana Vetrá-
ka má prokurátor, v zmysle 
zákona o prokuratúre, štan-
dardne lehotu dva mesiace na 
vybavenie podnetu odo dňa, 
kedy mu bol podnet pridelený.
 Mestskí poslanci schválili 
8. decembra 2016 všeobecne 
záväzné nariadenie o parko-
vaní v hlavnom meste, v kto-
rom boli ustanovené poplatky 
za parkovanie aj pre Bratislav-
čanov. Navyše Bratislavčan 
musí platiť za parkovanie aj v 
inej mestskej časti, než v kto-
rej má trvalý pobyt. Výnimku  
v parkovacej politike tvorí 
Staré Mesto, na ktoré sa ne-
vzťahujú niektoré ustanove-
nia podané aj na prokuratúru. 
Nové parkovanie má začať 
platiť od marca tohto roka.

(rl, tasr) 

Dopravný podnik bude naďalej 
prevádzkovať linku do Hainburgu
Dopravný podnik Brati-

slava (DPB) neeviduje 
zníženie záujmu zo stra-
ny cestujúcej verejnosti, 
bude preto prevádzkovať 
linku do Hainburgu aj na-
ďalej. Uviedol to pre Brati-
slavský kuriér.
 Trinásteho januára mest-
ský dopravca na svojich inter-
netových stránkach uviedol, 
že bol informovaný zo strany 
dopravcu Slovak Lines (SL), že 
od 15. januára 2017 začína SL 
prevádzkovať cezhraničnú lin-
ku do Hainburgu. DPB ju však 
bude prevádzkovať do odvola-
nia. DPB a Slovak Lines majú 
spoločný záujem na zefektív-
není dopravných činností na 
území mesta a okolia. „V tejto 
súvislosti sme boli informova-
ní o začatí prevádzky cezhra-
ničnej linky Slovak Lines. Pre 
komfort cestujúcich, ale aj pre 
splnenie všetkých záväzkov zo 
strany DPB k tretím stranám, 
budú do odvolania jazdiť obe 
linky – v prevádzke teda bude 
okrem Slovak Lines aj linka 
DPB, minimálne až do splne-
nia všetkých záväzkov,“ uvie-
dol nedávno DPB.
 Ako nedávno uviedol 
portál imhd.sk, podľa zverej-

neného cestovného poriad-
ku platného od 15. januára 
2017 budú spoje novej linky 
odchádzať spod Mosta SNP  
i z Hainburgu o 5 minút ne-
skôr oproti linke 901. Počas 
dňa bude zavedený hodinový 
interval. Tarifa novej linky 
bude rovnaká ako na linke 901, 
cestovné lístky bude možné 
zakúpiť u vodiča, alebo cez in-
ternet na stránke spoločnosti 
Slovak Lines. Platnosť zľavne-
ného cestovného na linke Slo-
vak Lines sa bude vzťahovať aj 
na osoby s vekom do 26 rokov 
a od 60 rokov. Premávka linky 
901 by podľa imhd.sk však istý 
čas mala byť zachovaná, a to 
až do skončenia platnej licen-
cie resp. zrušenia licencie na 
linku. Až následne bude linka 
901 zrušená. Stará linka 901 aj 
nová linka 102829 preto budú 
od 15.1.2017 jazdiť súbežne 
a s päťminútovým rozdielom 
medzi odchodmi.
 Dopravný podnik Bratisla-
va zaviedol linku 901 v roku 
2008 pôvodne do obce Wolf-
sthal, od 21. marca 2009 bola 
predĺžená až do Hainburgu.

 (rl)

Petržalská plaváreň má ďalšie novinky

O obľúbenosti petržal-
skej plavárne sved-

čí aj to, že 4. januára ju 
navštívil rekordný počet 
ľudí - 815. Neznamenalo to 
ale, že by sa návštevníci v 
bazénoch tlačili, maximál-
na okamžitá návštevnosť 
bola „len“ 143 ľudí, takže 
sa každý cítil komfortne.    
 Petržalská plaváreň ne-
ustále mapuje potreby náv-
števníkov, z čoho vyplývajú 
aj aktuálne novinky. Počas 
víkendov, v sobotu a v nede-
ľu, sa menia otváracie hodi-
ny. Bude otvorené dlhšie - do 
22. h. Preto sa plaváreň bude 
otvárať neskôr- o 10. h. Ďal-
šou novinkou je, že lacnejšia 
prevádzka bude už od 19. h 
a nie ako doteraz od 19.30 h. 
O 30 minút sa predlžuje vstup 

do sauny – z doterajších 150 
minút na 180, pričom zákaz-
ník zaplatí len o euro viac  
(11 eur). S otvorením reštau-
rácie prichádza zmena, ktorú 
určite návštevníci plavárne 
uvítajú. Kto si tu niečo dá, au-
tomaticky sa mu predĺži vstup 
o 20 minút bez akéhokoľvek 
doplatku.
 Nová plaváreň má 25-met-
rový plavecký päťdráhový ba-
zén, zážitkový a detský bazén, 
whirlpool pre relax v horúcej 
vode, saunový svet, soláriá aj 
možnosť malého občerstve-
nia. Denná kapacita plavárne 
je okolo 600 návštevníkov, 
ročné náklady na prevádzku 
plavárne sa odhadujú približ-
ne na 600 000 eur. Otvorili ju 
v septembri 2016.

(red, rl)

Napísali ste nám

Preč  
s nevkusnými 
kvetináčmi
Námestie SNP Bratisla-
va - január 2017. Možno 
aj Vás zaujme nasledovná 
vec. Pred zastávkou MHD 
sú asymetricky umiestnené  
4 betónové kvetináče. Svo-
jim vonkajším vzhľadom 
pôsobia nevkusne a nees-
teticky, lebo sú znečistené 
a potrebujú nový náter.  
Vo vnútri týchto kvetináčov 
je akási vyschnutá náletová 
burina, medzi ktorou je rôz-
ny odpad, preto to pôsobí 

ako odpadové nádoby. Prav-
depodobne ani neplnia žiadnu 
účelovú funkciu, lebo chodci 
ich aj tak obchádzajú. Skôr 
svojim celkovým vzhľadom aj 
umiestnením špatia okolie. 
Existujú aj mnohé zimné rast-
liny a dreviny, ktoré sú zelené 
celý rok. Tieto kvetináče by sa 
mohli aspoň udržovať v kul-
túrnom stave. aby sme sa mi 
rodení Bratislavčania nemu-
seli hanbiť za toto mesto, kto-
ré bolo v minulosti čistejšie aj 
kultúrnejšie. Najrozumnejšie 
by bolo tieto všetky kvetináče 
odtiaľto odstrániť.

 Rastislav Gemerský

Vec verejná
Ktoré informácie sú 

obce povinné zve-
rejňovať samy bez toho, 
aby ich o to niekto po-
žiadal? Zverejňuje ich 
vaša obec v súlade so 
zákonom?
 Povinnosť obcí posky-
tovať primeraným spôso-
bom informácie o svojej 
činnosti vyplýva priamo  
z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy 
SR). Okrem individuálneho 
sprístupňovania informácií 
na základe žiadostí fyzic-
kých osôb a právnických 
osôb (§ 14 a nasl. zákona č. 
211/2000 Z. z.) majú obce 
zákonmi stanovenú povin-
nosť niektoré informácie 
zverejňovať aktívne. Zve-
rejňovaním informácie sa 
rozumie taký spôsob, ktorý 
každému umožní zverej-
nenú informáciu opakova-
ne vyhľadávať a získavať. 
Môže ísť o zverejnenie 
na webstránke obce, na 
jej úradnej tabuli s mož-
nosťou voľného prístupu,  
v tlači a podobne (§ 4 ods. 
3 zákona č. 211/2000 Z. z.). 
Obce takýmto spôsobom 
môžu zverejňovať všetky 
informácie o svojej činnosti 
okrem tých, na ktorých sa 
vzťahuje niektorý z dôvo-
dov obmedzenia prístupu 
k informáciám (§ 8 až 11 
zákona č. 211/2000 Z. z.). 
Niektoré typy informácií 
však obce takýmto spôso-

bom zverejňovať nielen môžu, 
ale musia na základe zákonom 
uložených povinností. Taký-
mito informáciami sú najmä: 
informácie týkajúce sa spôso-
bu a postupu sprístupňovania 
informácií na žiadosť (§ 5 ods. 
1 zákona č. 211/2000 Z. z.), 
informácie týkajúce sa čin-
nosti obecného zastupiteľstva 
(§ 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 
Z. z.a § 5 ods. 8 zákona č. 
211/2000 Z. z.), zmluvy, ob-
jednávky a faktúry okrem zá-
konom stanovených výnimiek 
(§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
a § 5b zákona č. 211/2000 Z. 
z.), návrhy všeobecne záväz-
ných nariadení (§ 6 ods. 3 zá-
kona č. 369/1990 Zb.), návrhy 
rozpočtu obce a záverečného 
účtu obce (§ 9 ods. 2 zákona 
č. 369/1990 Zb.), oznámenie 
o vyhlásení miestneho refe-
renda (§ 11a ods. 7 zákona č. 
369/1990 Zb.), návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra (§ 18f ods. 1 písm. 
b) zákona č. 369/1990 Zb.), 
zámer obce predať svoj ma-
jetok (§ 9a ods. 2 zákona č. 
138/1991 Zb.) a zámer obce 
predať svoj majetok priamym 
predajom (§ 9a ods. 5 zákona 
č. 138/1991 Zb.), informácie o 
správnom konaní vo veciach, 
ktoré sú predmetom záujmu 
verejnosti alebo o ktorých to 
stanovuje osobitný zákon (§ 3 
ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.).
(Zdroj: samosprava.institute.
sk)

Lyžovačky autobusom Slovak Lines 
na Stuhlecku sú čoraz obľúbenejšie

Výborné podmienky na 
lyžovanie, bežkovanie 

či pestrá ponuka osved-
čených služieb lákajú 
do rakúskeho strediska 
Stuhleck mnohých obyva-
teľov Bratislavy a okolia.
 Slovak Lines opäť prinie-
sol obľúbenú zimnú ponuku, 
ktorej súčasťou je autobusový 
lístok, a to spolu s lyžiarsky 
skipassom za zvýhodnenú 
cenu. Autobusy Slovak Lines 
vozia lyžiarov do Rakúska od 
druhej polovice decembra 
každú sobotu, nedeľu, vo svia-
točné dni a počas prázdnin, až 
pokiaľ budú vhodné lyžiarske 
podmienky. Cestovné lístky 
vrátane skipasu sa dajú zakú-

piť pohodlne a rýchlo na webe 
slovaklines.sk. Rovnako je pre 
cestujúcich dostupný nákup  
v pokladniach na autobusovej 
stanici Mlynské nivy, odkiaľ 
z nástupišťa č. 13 premávajú 
„lyžovačkové“ spoje.
 Autobusy odchádzajú  
z AS Mlynské nivy o siedmej 
hodine ráno, približne za dve 
hodiny sa vystupuje priamo 
pod lyžiarskym svahom. Ski-
pasy rozdáva vyškolený vodič 
autobusu, ktorý zároveň ly-
žiarom ochotne poradí a po-
skytne praktické informácie. 
Autobus naspäť do Bratislavy 
odchádza o 16:30 hod.

(rl)

súťaž
Z ktorého nástupišťa premávajú „lyžo-
vačkové“ spoje SL na Stuhleck? Odpove-
de posielajte do 15. februára na adresu: sutaz@
bakurier.sk. Vyžrebovaný víťaz získa dva pou-
kazy na jednodňovú lyžovačku na Stuhlecku. 
(Poukaz obsahuje dvakrát spiatočný lístok au-
tobusom SL a dvakrát skipas na celý deň). Do 
predmetu správy dajte: „STUHLECK“ 

personalizovaná tlač transakčných a marketingových dokumentov
TransPromo (kombinácia transakčného a marketingového dokumentu)
obálkovanie, wrapping a fóliovanie 

•
•
•

D O S T A N E M E  V Á S  D O  S C H R Á N O K

adresné, neadresné a selektívne doručovanie zásielok
kontakty na cieľovú skupinu a návrh stratégie a kreatívy jej oslovenia
hybridná pošta

•
•
•

o b c h o d @ c r o m w e l l . s k

Spoločnosť zaoberajúca sa  
distribúciou a doručovaním

Adresných zásielok (listy, časopisy) a 
Neadresných zásielok (letáky) určených 

do schránok obyvateľstva

HĽADÁ SPOĽAHLIVÝCH DORUČOVATEĽOV

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 0908 708 707
bratislava@cromwell.sk
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Máme problém s dedič-
stvom po otcovi. Otec 
podnikal a nevieme pres-
ne zistiť stav a rozsah 
jeho majetku. Najmä sa 
obávame, aby sa neobja-
vili nejaké dlhy, neplate-
né pôžičky, zmenky alebo 
čokoľvek. Máme obavu, že 
nakoniec nebudeme nič 
dediť a všetko pôjde na 
úhradu dlhov. Aký je po-
stup pri zisťovaní majetku 
a akú máme istotu, že sa 
po rokoch niekto neprihlá-
si ako otcov veriteľ... 
 Konanie o dedičstve upra-
vuje po novom Civilný mi-
mosporový poriadok (Zákon 
č. 161/2015 Z.z.). Upravuje aj 
postup pri zisťovaní majetku 
a dlhov poručiteľa. Podľa §197 
Civilného mimosporového 
poriadku miestne príslušný 
súd pre konanie o dedičstve 
zistí majetok a dlhy poruči-
teľa a vykoná ich súpis. Podľa 
§199 súd na návrh dedičov 
vydá uznesenie, v ktorom vy-
zve veriteľov, aby mu oznámili 
svoje pohľadávky a určí lehotu 
na podanie oznámenia, ktorá 
nesmie byť kratšia ako jeden 
mesiac. Uvedené uznesenie 
súd zverejní nielen na úradnej 
tabuli súdu, ale aj na webovej 
stránke príslušného súdu a 
na webovom sídle Notárskej 
komory SR. Na základe súpi-
su majetku a dlhov poručiteľa 
súd uznesením určí všeobec-
nú hodnotu majetku, výšku 
dlhov a čistú hodnotu dedič-
stva, prípadne výšku jeho pre-
dĺženia v čase smrti poručite-
ľa. V prípade, že je dedičstvo 
predĺžené (dlhy prevyšujú 
hodnotu majetku) sa dedičia 
a veritelia dohodnúť, že pre-
dĺžené dedičstvo sa prenechá 
veriteľom na úhradu dlhov. 
Súd takúto dohodu schváli, ak 
neodporuje osobitnému pred-
pisu. Ak nedôjde k dohode de-
dičov a veriteľov a dedičstvo je 
predĺžené, môže súd nariadiť 
aj bez návrhu likvidáciu de-
dičstva. Likvidácia dedičstva 
sa vykoná speňažením všet-
kého poručiteľovho majetku, 
následne súd vykoná rozvrh 
výťažku speňaženia majetku 
medzi veriteľov. Podľa §209 
Civilného mimosporového 
poriadku právoplatným skon-
čením likvidácie zanikajú 
proti dedičom neuspokojené 
pohľadávky veriteľov. Ak by sa 
objavil ďalší poručiteľov ma-
jetok, rozdelil by ho súd ve-
riteľom do výšky ich neuspo-
kojených pohľadávok. Ak by 

zostal majetkový prebytok, 
prejednal by ho súd ako de-
dičstvo. 
 Ak sa objaví po právo-
platnosti uznesenia, kto-
rým sa konanie o dedičstve 
skončilo, ďalší poručiteľov 
majetok, prípadne aj dlh, 
súd vykoná o takomto ma-
jetku dodatočné konanie  
o dedičstve. Ak sa však ob-
javí iba dlh, dodatočné ko-
nanie o dedičstve sa nevy-
koná. Podľa §212 Civilného 
mimosporového poriadku 
nezaradenie majetku ale-
bo dlhov, ktoré boli medzi 
účastníkmi sporné, do de-
dičstva nebráni účastní-
kom, aby sa domáhali svoj-
ho práva žalobou na súde. 
 Z uvedeného vyplýva, 
že povinnosť overiť ma-
jetok a dlhy poručiteľa je 
povinnosťou súdu, resp. 
notára povereného v ko-
naní o dedičstve. Veritelia 
si musia riadne prihlásiť 
svoje pohľadávky. Ak by 
tak neurobili spôsobom a 
v lehote určenej súdom, ich 
pozícia pri snahe uspokojiť 
sa následne z majetku po-
ručiteľa sa podstatne sťaží a 
skomplikuje. V zásade by sa 
mohli domáhať uspokoje-
nia svojich dlhov len v prí-
pade, ak by sa po právoplat-
nosti uznesenia, ktorým sa 
konanie o dedičstve skonči-
lo, objavil ďalší poručiteľov 
majetok. Ak by sa objavili 
len ďalšie dlhy, dodatočné 
konania o dedičstve sa ne-
vykoná. 

Zakázanie predaja počas sviatkov by nás vrátilo 30 rokov späť. Naozaj to chceme?
Chcel by som reagovať na 

poslanca strany SMER, 
konkrétne na pána Podma-
nického, ktorý sa rozhodol, 
že zakáže predaj v obcho-
doch počas štátnych sviat-
kov.
 Bez zjavnej spoločen-
skej objednávky, kupujú-
cich alebo predávajúcich, 
chce meniť naše zvyklosti, 
ktoré sme 26 rokov užívali. 
Odvoláva sa na zahraničné 
krajiny, avšak nie, na nám 
blízke Česko a Maďarsko, 
ale na tie vyspelejšie. Vraj 
sa tým blížime k vyspelým 
krajinám, ktoré nepredáva-
jú počas dní štátnych sviat-
kov. Zrejme mal na mysli 
Nemecko, kde sa naozaj 
počas štátneho sviatku ne-
predáva. Ale aj tam začala 
diskusia a Nemecký ústav-
ný súd už zobral minulý rok 
právomoc o tom rozhodovať 
federálnemu parlamentu 
a presunul to na spolkové 
parlamenty, čo je prvý krok 
na zmenu. Ak už sa chce 
približovať k vyspelým kra-
jinám, tak by sme sa mali aj 
v tom, že napríklad Nemec-
ko má 7 štátnych sviatkov 
a Slovensko 17 dní, teda 
najviac v Európskej únii. 
Nezachytil som, že by navr-
hol znížiť desať slovenských 
štátnych sviatkov, aby sme 
sa teda  približovali k tomu 
vyspelému zahraničiu.
 Po 26 rokoch slobod-
ného podnikania a neob-
medzeného nakupovania 
sa pán POLITIK rozhodol, 
že sa zakáže predaj počas 
sviatkov. Prečo chce obča-
novi zakazovať nakupovať? 
Veď ten, kto nebude chcieť 

navštíviť obchod, jednoducho 
nakupovať nepríde, netreba 
mu to zakazovať.
 Z jeho návrhu nie je zrej-
mé, koho svojím zákazom chce 
chrániť, či kupujúcich alebo 
predávajúcich? Ak chce chrá-
niť predavačov a predavačky, 
neopýtal sa na to v žiadnom 
referende alebo prieskume  
a taktiež ani to nebolo pove-
dané, že tým pádom prídu  
o zhruba jeden mesačný plat 
za celý rok v príplatkoch a to 
tak, že napríklad v obchod-
ných centrách sa robia 12 
hodinové služby, teda cca 15 
dní, by bolo zatvorené je jeden 
mesiac. A o tento jeden prie-
merný mesačný plat za celý 
rok prídu.
 Prečo potom nechce chrá-
niť pred prácou vo sviatočných 
dňoch všetkých predavačov, 
aj tých na čerpacích stani-
ciach, predavačky v suveníro-
vých obchodoch, na letiskách?  
Tí nemôžu mať tiež voľno po-
čas sviatku? A prečo nechce 
zatvoriť aj reštaurácie, ho-
tely, bary, cukrárne, múzeá, 
kiná, divadlá... Či už sa jedná  
o čašníčku, kuchárku, cukrár-
ku, barmanku, chyžnú, re-
cepčnú a herečku, uvádzačku 
v kinách, tie si nezaslúžia po-
čas sviatkov odpočívať? Nie 
je to diskriminácia? Vari len 
predavačka, aj to nie každá je 
chránený druh? A keď už chce 
chrániť pracujúcich ľudí pred 
prácou počas sviatku, čo je veľ-
mi šľachetná myšlienka, prečo 
nezakázal prácu počas sviat-
kov aj vo veľkých fabrikách 
KIA, Volkswagen, Peugeot, Ja-
guár, VSŽ, Samsung a iných? 
Títo pracujúci už nemusia 
mať voľný deň cez sviatok? 

Prečo chce zatvoriť obchodné 
centrá? Tie už v dnešnej dobe 
plnia funkciu nielen obchod-
nú, ale aj spoločenskú a zá-
bavnú. Prečo by si už  občan 
nemohol počas štátneho sviat-
ku zájsť do nákupného centra 
aj s rodinou, poprechádzať sa, 
vybaviť čo potrebujú, pozieť 
obchody, dať si opravť topán-
ky, zájsť na poštu, prelistovať 
knihy v kníhkupectve, zaniesť 
si oblečenie do čistiarne, prí-
padne sa informovať na hypo-
téku v banke alebo si zájsť do 
fitka, plavárne, sauny, najesť 
sa, kúpiť kvety, vybaviť leten-
ku, kúpiť lieky v lekárni. Alebo 
opäť budú napríklad v Brati-
slave otvorené počas sviatkov 
len dve pohotovostné lekárne? 
To všetko a oveľa viac iných 
služieb dnes obchodné centrá 
poskytujú. Prečo by napríklad 
1.septembra na Deň ústavy 
nemohol rodič si ísť nakúpiť 
do papierníctva veci pre deti 
do školy? Nikto nikoho nenú-
ti, aby tam šiel, môžu byť na 
obede doma s rodinou, poobe-
de v prírode a potom navečer 
si zbehnúť do centra. Každý 
podnikateľ, veľký či malý nech 
sám rozhodne, či otvorí svoju 
prevádzku alebo bude zatvo-
rené.
 Každý občan nech sa sám 
rozhodne, či pôjde nakupo-
vať počas štátneho sviatku,  
či len popozerať alebo zostane 
doma. Prečo by mal štát alebo 
poslanec určovať, zakazovať? 
Veď štát má byť pre občanov  
a nie proti občanovi.
 Skúšali to aj v Maďar-
skej republike a keď chcela 
opozícia vypísať referendum 
o znovuotvorení v nedeľu,  
či na sviatok, rýchlo to zrušili 

a občania Maďarska naďa-
lej nakupujú kedy chcú oni  
a nie kedy im určia politi-
ci. Čo sa týka ekonomickej 
stránky treba si tiež uvedo-
miť, že naše sviatky väčšinou 
nekolidujú so zahraničnými 
a teda keď bude u nás všetko 
zatvorené, tak Bratislavča-
nia pôjdu húfne nakupovať 
a relaxovať do Rakúska, zá-
padniari do Čiech, severania 
do Poľska, južania do Ma-
ďarska...Tu zarobené eurá 
budú míňať naši občania  
v zahraničí a štát príde nielen 
o dane z príjmu, ale aj o DPH 
atď. Treba si tiež uvedomiť, 
že máme najviac štátnych 
sviatkov v EU, čo znamená, 
že štát určil pracovné voľno  
a prikázal za to vyplatiť 
podnikatelovi, (ale aj štátu) 
pre zamestnanca priemernú 
mzdu. Každý jeden sviatok 
znižuje u nás produktivitu a 
HDP, lebo náklady na mzdu 
sú a výkon žiadny...17 sviat-
kov je z 365 dni cca 5 %. Keď 
niekto tvrdí, že sa nezníži 
obrat, nie je to pravda. Áno, 
chleba si nakúpi dopredu, 
ale nákup tovaru, impulz-
ný nákup, zábava, či relax 
minutý v zahraničí tu bude 
chýbať.
 Nechápem a nenašiel 
som ani jeden pozitívny prí-
nos tohto zákazu predaja po-
čas štátnych sviatkov, či už z 
ekonomickej alebo spoločen-
skej stránky. A nečudujme sa, 
že občania strácajú dôveru  
v štandardných politikoch, 
ktorí im len určujú, zakazu-
jú, prikazujú a rozhodujú, 
kedy môžu a kedy nemôžu 
nakupovať.

Pavol Kormúth

Vo Viedni dotované bývanie funguje
Hlavné mesto má, 

bez mestských čas-
tí a bytov zverených do 
správy mestským čas-
tiam, v súčasnosti 869 
nájomných bytov. V roku 
2015 pridelilo hlavné 
mesto 41 nájomných by-
tov, v roku 2016 ďalších 
41 nájomných bytov.
 Podľa už medializova-
ných informácií, Bratislava 
od roku 2010 do roku 2015, 
teda za päť rokov, postavila 
48 nových nájomných bytov 
v jednom bytovom dome  
v Petržalke. Spolu za toto ob-
dobie hlavné mesto pridelilo 
žiadateľom 426 nájomných 

bytov. Tieto fakty sú dnes  
v ostrom kontraste s ná-
jomným bývaním napríklad 
v susednej Viedni. Pod-
ľa portálu reality.etrend.
sk, malo hlavné mesto Ra-
kúska v roku 2015 dokon-
čiť desaťtisíc nových bytov.  
Z toho sedemtisíc vzni-
kalo s finančnou pod-
porou mesta. V roku 2014 
tam odovzdali rekordných  
7 990 podporených bytov. 
Dnes žije 60 percent Vieden-
čanov v dotovaných bytoch 
a tento pomer bude podľa 
portálu rásť.

(rl)

Mestskí poslanci stopli výstavbu 
náhradných nájomných bytov v Dúbravke
Mestskí poslanci opä-

tovne zastavili výstav-
bu náhradných nájom-
ných bytov v Dúbravke, 
v lokalite Pri kríži. Na mi-
moriadnom rokovaní 26. 
januára schválili zverenie 
pozemkov v lokalite Pri 
kríži do správy mestskej 
časti. 
 Dúbravka ich nesmie 
previesť na tretie subjekty  
a zároveň nemôže dať súhlas 
stavebníkovi, aby na nich po-
stavil náhradné byty. Primátor 
hlavného mesta Ivo Nesrov-
nal má podľa poslancov za-
bezpečiť bývanie pre nájom-
cov z reštituovaných bytov 

iným spôsobom. Mesto tu 
ale plánovalo spustiť výstav-
bu náhradných bytov už vo 
februári a za 4,7 milióna eur 
postaviť prvých 68 bytových 
náhrad. Samospráva vysúťa-
žila aj zhotoviteľa stavby spo-
ločnosť Metrostav Slovakia, 
s ktorou podpísala zmluvu. 
„V Dúbravke mesto postupu-
je na základe právoplatného 
stavebného povolenia, ktoré 
podpísal starosta Dúbravky 
Martin Zaťovič niekoľkokrát. 
Ja som veľmi prekvapený  
z tohto náhleho otočenia ná-
zoru, nerozumiem takémuto 
politikárčeniu,“ povedal po 
rozhodnutí poslancov Ne-
srovnal. Primátor tvrdí, že 
sa stretol aj s Dúbravčanmi a 
dohodli sa, že pre bytový dom 
bude vybudovaných 85 parko-
vacích miest a pre obyvateľov 
žijúcich v okolí výstavby ďal-
ších 96 miest na parkovanie. 
Mesto taktiež vybuduje park 
s rozlohou približne 4915 
štvorcových metrov. Dú-
bravka ale informovala, že  
k stretnutiu primátora s oby-
vateľmi ktorých sa to týka ne-
prišlo. Mestská časť  preto in-
formácie o začatí výstavby zo 
strany magistrátu považuje za 
nešťastné a predčasné. Záro-
veň trvá na tom, aby bolo pred 

spustením výstavby naplnené 
aj uznesenie mestského zastu-
piteľstva z októbra 2016. Vte-
dy prvýkrát poslanci zastavili 
výstavbu, až dokým sa nevy-
rieši problém s parkovaním 
a vybudovanie parku. „Oby-
vatelia sa vyjadrili jasne, 
že tam žiadne náhradné 
bývanie nechcú. Ľudia 
nás šli pomaly lynčovať, 
že v tomto území, ktoré 
je extra zaťažené výstav-
bou, ideme stavať ďalšie 
bytovky,“ povedal mest-
ský poslanec Juraj Káčer. 
V októbrovom uznesení je 
podľa neho jasne napísané, 
že problém s parkovaním sa 

má vyriešiť pred výstavbou. 
Podľa starostu Zaťoviča chýba  
k parkovisku i parku projekto-
vá dokumentácia. „Bol len ná-
črtok, ktorý je síce pekný, ale 
zatiaľ nič nehovorí,“ uviedol. 
Riaditeľ bratislavského magis-
trátu Martin Maruška tvrdí, 
že vybudovať park a parkovis-
ko pred samotnou výstavbou 
bytového domu nie je možné. 
„Je tu právoplatne podpísaná 
zmluva o výstavbe, z ktorej 
plynú určité sankcie na zák-
lade Obchodného zákonníka, 
kde reálne si môže dodávateľ 
uplatniť škodu voči mestu,“ 
upozornil.

(tasr,red)Pri kríži - plánovaná výstavba nájomných bytov
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Projekt Koliba Gansberg vyrastie na Kolibe

Koliba Gansberg sa na-
chádza v doteraz po-

merne riedko zastavanej 
časti kolibského kopca. 
Investor tu plánuje po-
staviť vilové domy, ktoré 
budú na pozemku s roz-
lohou 6500 m2, zastavané 
budú necelé dve tisícky. 
 Architektonický projekt 
je z dielne ateliéru Šebo Lichý 
Architekti, investorom je spo-
ločnosť ITB Development. Na 

pozemku plánuje developer 
postaviť aj detské ihrisko a 
relaxačnú zónu s lavičkami. 
Budúci obyvatelia budú mať 
k dispozícii 68 parkovacích 
miest v podzemných parko-
viskách pod bytovými doma-
mi a 18 miest na pozemku. 
Okrem toho sa spoločnosť 
ITB Development rozhodla 
investovať aj do rekonštrukcie 
najbližšej zastávky trolejbu-
sov a na vlastné náklady roz-

šíriť cestu na Hlavnej, Jesénio-
vej a Strážnej ulici, ktoré dnes 
kvôli chýbajúcemu chodníku 
neumožňujú bezpečný pohyb 
chodcov. Rozšírenie komu-
nikácií z 5 na 7 metrov a do-
budovanie 1,5 metra širokého 
chodníka zvýši bezpečnosť a 
pohodlie chodcov a má podľa 
developera prispieť k zásad-
nému zlepšeniu kvality života 
v celej lokalite.

(red, rl)

Výstavbu bytových a ro-
dinných domov pripra-

vuje investor v Dúbravke,  
v časti známej ako Krčace. 
Komplex je navrhnutý ako 
zostava bytových domov 
vo východnej časti par-
cely a rodinných domov 
v západnej časti územia 
obsahujúci 196 bytových 
jednotiek a apartmánov. 

 Predpokladaný termín za-
čiatku výstavby je december 

2017 a predpokladaný termín 
ukončenia jún 2020. Územie 
sa nachádza v západnej čas-
ti Bratislavy na východnom 
úpätí masívu Kobyly, na roz-
hraní Dúbravky a Karlovej 
Vsi. Ako sa uvádza v enviro-
mentálnej správe, pozemky sú 
majetkoprávne vysporiadané, 
v súčasnosti sú zanedbané a 
nevyužívajú svoju pôvodnú 
funkciu, teda záhrady. Ná-
vrh predpokladá dva základ-
né typy rodinných domov 

- samostatne stojace rodinné 
domy a mestské vily obsahu-
júce max. 3 bytové jednotky a 
spoločnú podúrovňovú garáž.

 O výstavbe na Dolných 
Krčacoch v záhradkárskej ob-
lasti sa hovorilo ešte v roku 
2008. Vtedy tam chcela stavať 
spoločnosť Diverso develo-
pment. Terajším investorom 
je spoločnosť Dúbravka rezi-
dencia.

(red, rl)

Na Krčacoch, medzi Dúbravkou  
a Karlovou Vsou, sa pripravuje výstavba

Vstupenky v sieti Ticketportal, viac info na www.hcslovan.sk

Nezmeškaj 
rozlúčku 

so sezónou KHL
14. 2. 2017, 19:00  MEDVEŠČAK ZÁHREB
15. 2. 2017, 19:00  MEDVEŠČAK ZÁHREB

Ba_Kurier_265x120_jan_2017.indd   5 07/02/17   11:05
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Bytový komplex Jarabinky  
má byť dokončený koncom roka 2018

Výstavba bytového 
komplexu Jarabin-

ky sa rozbehla v uply-
nulých dňoch, stavia ju 
stavebná spoločnosť 
STRABAG Pozemné 
a inžinierske staviteľ-
stvo. Finančným part-
nerom nového rezi-
denčného projektu v 
Ružinove sa stala Tatra 
banka.
 Developerom projek-
tu je spoločnosť SIBA-
REAL, s.r.o., ktorá má na 
konte viacero projektov 
na celom území Sloven-
ska - od rezidenčných 
projektov až po projekty  

v rozvoji cestovného ru-
chu. Nový komplex Jara-
binky počíta s ponukou 
385 bytových jednotiek, 
od najmenších jednoiz-
bových, cez dvojizbové, 
trojizbové a priestranné 
štvorizbové byty, až po re-
zidencie typu penthouse. 
Ceny bytov sa pohybujú 
v závislosti od výmery a 
umiestnenia bytu. In-
vestor sľubuje dostatočný 
počet parkovacích miest 
pre budúcich obyvateľov 
a návštevníkov Jarabiniek.  
V poruke projektu je ve-
rejná nákupná pasáž s ob-
chodmi, reštauráciami, 

bankami, či rôznymi služ-
bami či škôlka.
 Výstavba rezidenčného 
projektu Jarabinky začala  
v novembri 2016 a potrvá 
24 mesiacov. V decembri 
2018 bude nový bytový 
komplex definitívne skom-
pletizovaný a daný do uží-
vania.  Výstavba projektu 
začala oproti pôvodným 
plánom s omeškaním. 
Správoplatnenie stavebné-
ho povolenia trvalo až 186 
dní (namiesto obvyklých 
60 dní).

(red,rl) 

Penta spustila projekt Sky Park od Zahy Hadid

Spoločnosť Penta 
Investments ako 

investor odštartovala 
minulý rok projekt Sky 
Park. Rezidenčná časť 
projektu od svetozná-
mej architektky Zahy 
Hadid, ktorú budú tvo-
riť tri 30-poschodové 
veže, ponúkne záujem-
com viac ako 700 bytov. 
 Všetky tri rezidenčné 
veže zároveň získali kon-
com novembra aj stavebné 

povolenie, ich výstavba sa 
tak v najbližších týždňoch 
naplno rozbehne. Dokon-
čenie projektu sa očakáva 
koncom roka 2019, pričom 
jeho súčasťou bude aj veľmi 
kvalitná občianska vybave-
nosť na rozlohe viac ako 
2000 m2 a viac ako 1100 
parkovacích miest, všetky 
sa nachádzajú v podzemí 
projektu. V 2. etape Sky 
Park počíta Penta s dvoma 
administratívnymi budo-

vami s celkovou prenají-
mateľnou plochou 55-tisíc 
m2. Jedna z dvoch adminis-
tratívnych veží už disponu-
je stavebným povolením.
 Autorkou projektu, kto-
rého súčasťou bude nový 
mestský park a tiež pa-
miatka Jurkovičovej teplár-
ne, bola nedávno zosnulá 
a svetovo uznávaná archi-
tektka a dizajnérka Zaha 
Hadid. 

(red, rl)

Kam vezmete deti v  sobotu 11. februára? 
Príďte do Borov zažiť úžasný detský festival zdravia, vzdelávania a zábavy
Čo tak stráviť inšpiratív-

ny deň, počas ktorého 
sa zabavíte, zašportujete a 
niečo sa aj naučíte? To je 
presne sobota 11. február 
od 10:00 do 19:00 v Bory 
Mall, kde zažije premiéru 
veľký Telekom detský fes-
tival určený deťom, ale aj 
ich rodičom. 
 Má moje dieťa dostatok 
pohybu? Nechodí priveľmi 
neskoro spať? Ako dohliadnuť 
na jeho zdravotný stav a rea-
govať v prípade zdravotných 
ťažkostí? Nechať ho hrať počí-
tačové hry? Ak áno, ako dlho?  
Príďte sa informovať, nechať 
inšpirovať alebo skrátka sa 
len zabaviť. Pretože okrem 

špeciálnych edukačných a 
zdravotných zón na vás v ne-
poslednom rade čaká obrov-
ské množstvo zábavy. Môžete 
sa tešiť na svet rozprávkový, 
kúzelný, hravý a tak trošku aj 
„neposlušný“.   
 Áno, príde aj Neposlušník 
Miro Jaroš. Kohútik Ťuki pre 
vás otvorí dvere a nechá vás 
nazrieť do rozprávkového sve-
ta. Okrem obľúbených roz-
právkových postavičiek z Ťuki 
TV sa vám predstaví aj muzi-
kál Frozen Ľadové kráľovstvo 
s Elsou a Anou a  samozrejme 
aj s Olafom. Chýbať nebudú 
na autogramiáde ani hokejisti 
Slovana Bratislava.
 V interaktívnej Telekom 

zóne a taktiež v Telekom pre-
dajni si prídu na svoje nielen 
malí, ale i veľkí nadšenci Xbox 
hier. Určite sa každý tatino 
rád „obetuje“ a s ratolesťami 
si zahrá nejakú zaujímavú po-
hybovú hru. Maminy sa rov-
nako môžu s deťmi zabaviť, či 
vyskúšať si ovládanie hier po-
mocou pohybových gest na-
príklad pri tanci. Počas dňa sa 
bude konať niekoľko herných 
súťaží. 
 Komu sa nepodarí získať 
odmenu v jednej z Fun zón, 
určite to vyjde v bohatej tom-
bole o bicykel, tablety, ale aj 
telefóny.

Zóna zdravia
 Nechajte si na úvod 
zdiagnostikovať základné 
parametre ľudského tela  
a prekonzultujte svoj zdra-
votný stav s lekármi. Navyše 
sa môžete nechať inšpirovať 
a priučiť sa, ako si pripraviť 
zdravé jedlo a maškrty. 

Zóna športu 
 Pripravené sú zábavné 
cvičenia a opičie dráhy s Be 
Cool Sport Kids Academy.

Oddychová zóna 
s Ťuki TV
 Presne pre tento účel je 
tu zóna Rozprávok s Ťuki 
TV. Okrem príjemného čí-
tania náučných rozprávok 
na vás čakajú aj kreatívne 
dielničky a kreslenie v téme 
rozprávky.  

Hráčska zóna 
Telekom
 V interaktívnej Telekom 
zóne a taktiež v Telekom 
predajni si prídu na svoje 
nadšenci Xbox hier. Počas 
dňa sa bude konať niekoľko 
herných súťaží. 

Zóna zábavy 
 Tu môžete stretnúť Šaša 
Ľuboša a jeho bláznovstvá, 
ako aj kúzelníka Šestáka so 
svojou jedinečnou magickou 
šou.   

Zóna vzdelávania  
s Kozmixom
 Vzdelávací portál Koz-
mix pomôže deťom pre-
lúskať učivo prvého stupňa 
ľahko a zábavne. Budete mať 
jedinečnú možnosť tento 
spôsob vzdelávania vyskúšať 
na vlastnej koži.

6 atraktívnych zón pre každého
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Grafika Miroslava Cipára  
vznikla na podporu Domu Albrechtovcov
Významný slovenský 

výtvarník Miroslav Ci-
pár v predvianočnom ob-
dobí vytvoril a daroval OZ 
ALBRECHT FORUM limi-
tovaný náklad -  150 kusov 
signovaných grafických 
listov, ktorých témou je 
hudba v Bratislave.
 Na okrajoch grafiky pou-
žil výtvarník krátke anotácie,  
v ktorých sa spomínajú via-
ceré osobnosti hudobného 
života - Ján Nepomuk Hum-
mel, Béla Bartók, Ernő Do-
hnányi, Alexander Albrecht, 
Joseph Haydn, Franz Liszt, či 
Anton Grigorievič Rubinstein 
- mená skladateľov, ktorí sú 
tesne spätí s našim mestom. 
Krátke anotácie sú vyňaté  
z vôbec prvých a najčítanej-
ších vychádzajúcich novín  
v Uhorsku - Pressburger Zei-
tung. Dotvárajú konkrétnu 
atmosféru výtvarného diela. 
Grafický list má rozmer 35x50 
centimetrov, jeho cena je 90 €. 
Výťažok z predaja bude po-

užitý  na prebiehajúce práce   
v Dome Albrechtovcov na Ka-
pitulskej ulici v Bratislave. 
Informácie o procese revita-
lizácie Domu Albrechtovcov 
nájdete na www.albrechtfo-
rum.eu
 „Alexander Albrecht sa 
vo svojich textoch, vo svojej 
životnej retrospektíve vracia 
pomerne často k biblickému 
Opera enim ilorum sequ-

untur illos - teda k tomu, že 
skutky, ktoré sme vykonali  
v živote, idú s nami ďalej. Je 
to to jediné, čo po nás sku-
točne zostáva, všetko ostat-
né je pominuteľné,“ spomína  
v jednom z rozhovorov pred-
seda OZ ALBRECHT FO-
RUM Igor Valentovič.

(rl, red)
foto Peter Žákovič

VIVA MUSICA!  
pripravuje vystúpenia pouličných hudobníkov
Na Slovensku vzniká je-

dinečný projekt, ktorý 
podporuje dlhoročné sna-
hy festivalu Viva Musica! 
a Slovenskej sporiteľne, 
dostať kvalitnú hudbu do 
ulíc medzi ľudí. Hudob-
níkom dáva príležitosť 
prezentovať sa, získať 
hudobné štipendium a 
zahrať si na Viva Musica! 
festivale priamo na pódiu.
 Už toto leto budú brati-
slavskými ulicami znieť tóny 
talentovaných hudobníkov 
projektu Viva ulica! Projekt 
Viva ulica! je výsledkom  
dlhoročnej ambície festivalu 
Viva Musica! a jeho generál-
neho partnera Slovenskej spo-
riteľne priniesť kvalitnú hud-
bu priamo medzi ľudí, do ich 
prirodzeného prostredia, do 
ulíc, ktorými každodenne krá-
čajú. To je spoločná vízia ban-

ky a festivalu Viva Musica!, 
ktorú sa rozhodli projektom 
naplniť. Cieľom je spomedzi 
prihlásených hudobníkov 
nájsť 10 najlepších, ktorí budú 
vystupovať v uliciach Brati-
slavy. „Naším cieľom je nájsť 
kvalitných pouličných hudob-
níkov, študentov hudobných 
škôl, ľudí, ktorí hudbu cítia, 
majú talent a majú na to, aby 
to všetko spoločne s nami pre-
zentovali. Hranie na ulici je 
často náročnejšie ako hranie 
na pódiu, kde má spevák jasne 
definované svoje miesto. Na 
ulici si ho musí vydobyť, získať 
si pozornosť, a aj práve preto 
je pouličná hudba ozajstným 
umením a zaslúži si uznanie 
okoloidúcich,“ povedal Drlič-
ka, ktorý vyberie spomedzi 
prihlásených 10 tých, ktorí sa 
stanú ozajstnými pouličnými 
performermi.

 Projekt je určený jednot-
livcom aj skupinám. Stačí 
kliknúť na www.vivaulica.sk 
a nahrať video, v ktorom sa 
hudobníci predstavia hrou 
na hudobnom nástroji, príp. 
spevom. Prihlasovanie bude 
uzavreté v januári 2017 a ná-
sledne Matej Drlička vyberie 
10 najlepších, ktorí získajú bu-
dúce leto možnosť vystupovať 
v uliciach Bratislavy a zahrajú 
si aj na festivale Viva Musica!. 
Spoločný koncert sa stane sú-
časťou oficiálneho programu 
festivalu a bude sa konať pod 
jeho záštitou. V medzičase 
budú mať hudobníci možnosť 
pracovať na svojich schopnos-
tiach pod odborným vedením 
a na letné pouličné vystúpenia 
sa dokonale pripraviť.

(rl, red)

Katarína Hradská: Dejiny sa tvoria v zákulisí,  
nie v rokovacích sálach
S pracovníčkou Histo-

rického ústavu SAV  
a autorkou kníh o Bratisla-
ve Katarínou Hradskou, 
sme sa porozprávali o 
existencii slobodomurár-
skych lóží v starej Bratisla-
ve, pretože je aj autorkou 
publikácie pod názvom 
Slobodomurárske lóže  
v Bratislave, s podtitulom 
Tajné dejiny Bratislavy. 
Inšpiráciou k rozhovo-
ru bola nedávna verejná 
prednáška o slobodomu-
rároch v hlavnom mes-
te, ktorá sa uskutočnila 
z podnetu občianskeho 
združenia Bratislavské 
rožky.

Slobodomurárske lóže 
boli tajné organizácie...
K. Hradská: Tajné, ako tajné 
- ľudia o nich vedeli. Štát ich 
sledoval a monitoroval. Muse-
li predkladať svoje stanovy na 
policajné riaditeľstvá a museli 
uviesť zameranie, či ciele čin-
nosti. Museli to robiť všetky 
lóže, pretože inak by ich štát-
na moc likvidovala, resp. ne-
povolila by im činnosť.

V lóžach ale vraj boli aj vy-
sokí štátni činitelia a úrad-
níci, ktorí nechceli, aby sa 
vedelo, že sú ich členmi...
K. Hradská: Dá sa o tom po-
lemizovať, ale pokiaľ ja viem, 
museli predkladať stanovy  
a registráciu, takže zase takí 
utajení neboli.

Vo svojej knihe uvádza-
te, že k likvidácii lóží na   
u nás došlo v roku 1938...
K. Hradská: Po vzniku au-
tonómneho Slovenska na 
základe vládneho uznesenia  
z októbra 1938 bolo rozhod-
nuté, že musia byť zlikvidova-
né všetky politické a kultúrne 
spolky okrem tých, ktoré boli 
lojálne vláde. Ako je známe, 
slobodomurárske lóže sa väč-
šinou stotožňovali so Židmi  
a viem, aká bola vtedajšia 
predvojnová situácia aj u nás.

Aké ste mali reakcie, či 
ohlasy na vydanie vašej 
knihy?
K. Hradská: Jazyk knihy som 
sa snažila prispôsobiť čitate-
ľovi, ktorému je publikácia ur-
čená, teda ľuďom, ktorí o da-

nej téme veľa nevedia. Chcela 
som odkryť to tajomno, ktoré 
v sebe táto téma mala a dosiaľ 
aj má. Nielen odborné recen-
zie, ale aj odozvy čitateľov boli 
pozitívne a mnohí sa dožado-
vali druhej časti. Kniha  získa-

la aj medzinárodné ocenenie 
Egona Ervína Kischa, čo bolo 
pre mňa veľkým povzbude-
ním do ďalšej práce.

A bude druhý diel...?
K. Hradská: Zrejme tak sko-
ro nebude, momentálne na 
to nemám čas, alebo možno 
až budem na dôchodku... Ale 
možno niečo predsa len pri-
pravím, pretože aj v súčas-
nosti sú na Slovensku činné 
slobodomurárske lóže a  budú 
oslavovať určité výročia, pre-
tože nadväzujú na tradíciu 
a históriu. Napríklad v roku 
2009 boli vysvätené tri lóže, 
no a 1. októbra 2016 vznikla 

na Slovensku ďalšia lóža. Ta-
kže oni fungujú a ich zmysel a 
význam je charitatívny.

Nie je tá charita len akási 
zástierka?
K. Hradská: Nemyslím si a 
nechcem to ťahať do konšpi-
rácií. Pokiaľ viem lóže, o kto-
rých píšem v knihe, boli väčši-
nou charitatívne.

Skutočné dejiny písali 
vždy víťazi a to, čo sa na-
ozaj dialo nie je napísané 
v knihách...
K. Hradská: Áno, dejiny sa 
tvoria v zákulisí, nie v rokova-
cích sálach. Vždy to tak bolo 
a je tomu tak aj v súčasnosti. 
Slobodomurári, ktorí v minu-
losti figurovali na niektorých 
významných postoch, si svo-
je tajomstvá strážili. Preto sú 
dodnes opradení mnohými 
tajomstvami. 

Čo vás inšpirovalo, čo 
bolo impulzom k tomu, 
že ste sa už dávnejšie 
rozhodli napísať knihu  
o slobodomurároch v Bra-
tislave?
K. Hradská: V podstate roz-
hodla náhoda. V jednom ar-
chívnom inventári som obja-
vila zopár dokumentov, ktoré 
sa týkali slobodomurárskych 
lóží v Bratislave. Začalo ma 
zaujímať kto vlastne slobodo-
murári boli. Ich lóže vznikali 
skutočne aj v Bratislave počas 
prvej Československej repub-
liky, ale aj oveľa skôr. O tom, 
že sa dám do pátrania roz-
hodla jedna fotografia. Bola to 
fotka kostry, ktorá bola súčas-
ťou izby v jednom slobodo-
murárskom dome. Je uvedená 
aj v mojej publikácii.

Boli ste počas svojho bá-
dania v kontakte s neja-
kým slobodomurárom?
K. Hradská: Počas môjho 
bádania som bola v kontakte 
so slobodomurármi. Konkrét-
ne išlo napríklad o slovenské-
ho veľkého majstra žijúceho  
v Paríži. Práve on robil opo-
nentúru mojej knihy. A pri-
znám sa, že bol spokojný.

R. Lattacher
(celý rozhovor nájdete na 

www.bakurier.sk)
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Slobodomurárske lóže  
v Bratislave
1. časť – Slobodomurárske lóže v Rakúsko-Uhorsku
Úryvky a fotografie 

z knihy Kataríny 
Hradskej pre vás vybe-
ráme s láskavým súhla-
som vydavateľa knihy 
Slobodomurárske lóže 
v Bratislave - Albert Ma-
renčin Vydavateľstvo 
PT a Vydavateľstvo Ivan 
Štefánik, rok vydania 
2005 a samotnej autor-
ky knihy.
 História slobodomurár-
stva siaha hlboko do stre-
doveku, pravdepodobne až 
do druhej polovice 14. sto-
ročia, keď sa slobodomurá-
ri pokladali za skutočných 
staviteľov chrámov a sa-
králnych stavieb (napríklad 
v Štrasburgu či Kolíne nad 
Rýnom). Remeselníci, vy-

sokokvalifikovaní odborníci 
a stavitelia chrámov vytvárali 
veľkolepé stavby, ktoré sa tý-
čili vysoko do nebies. 
Slobodomurárske lóže  
v Rakúsko – Uhorsku
 Existencia prvých slobo-
domurárskych lóží v monar-
chii bola vymedzená troma 
časovými obdobiami. Prvé 
zahŕňalo obdobie druhej po-
lovice 18. storočia a končilo 
zákazom činnosti slobodo-
murárskych lóží na celom 
území monarchie v roku 1794. 
Druhé obdobie sa datuje od 
rakúsko-uhorského vyrov-
nania v roku 1867 a končí sa 
rokom 1918, teda zánikom 
Rakúsko-Uhorska. Na úze-
mí Slovenska v tomto období 
pracovalo 32 slobodomurár-

skych lóží a takmer polovica  
z nich pôsobila v Bratislave. 
(Sú v tom zarátané aj hosťujú-
ce viedenské lóže.) A napokon 
tretie obdobie – medzivoj-
nové roky 1918 – 1938, ktoré 
boli zlatým obdobím slobodo-
murárstva.
 Prvé slobodomurárske 
lóže na území terajšieho Slo-
venska pôsobili ešte za čias 
panovania Márie Terézie. 
Ona sama nebola slobodným 
murárom naklonená, a to aj 
napriek tomu, že jej manžel 
František Lotrinský bol čle-
nom slobodomurárskej lóže. 
Panovníčkino odmietanie 
slobodomurárstva, jej výhra-
dy voči nemu však zakladanie 
slobodomurárskych spolkov 
nijako neohrozovalo, a to ani 

v Prešporku. V čase jej pano-
vania mal Prešporok v rámci 
Uhorska výsadné postavenie. 
Okrem toho, že od roku 1536 
sa na tri storočia stal hlavným 
a korunovačným mestom 
Uhorska i centrom cirkev-
ného života, prislúchalo mu 
aj niekoľko ďalších výhod, 
ktoré boli pre ďalšiu prospe-
ritu mesta nezanedbateľné. 
Prešporok sa stal strediskom 
rastúcej manufaktúrnej výro-
by i prekvitajúcich remesiel. 
Pramene hovoria, že v štyri-
dsiatych rokoch 18. storočia 
mestské matriky zazname-
nali príchod vzdelancov, ale 
aj umelcov či remeselníkov, 
čo sa rýchlo odzrkadlilo na 

všeobecnom rozmachu mes-
ta. Nezanedbateľný bol príliv 
šľachty a najmä materiálne 
statky mešťanov. Do zreno-
vovaného hradu sa nasťaho-
valo sasko-tešínske knieža a 
uhorský miestodržiteľ Albert 
Kazimír August, ktorý si v 
roku 1766 vzal za manželku 
najmladšiu dcéru vladárky 
Máriu Kristínu. Prešporok sa 
v tom čase vďaka návštevám z 
cisárskeho dvora stal význam-
ným kultúrnym a spoločen-
ským centrom. Počas pobytu 
kniežaťa do Prešporka prúdil 
z Viedne vplyv slobodomu-
rárstva, ktorému podľahli naj-
mä učenci – lekári, právnici a 
učitelia, ktorí sa zaoberali ve-

dou. Aj sám Albert mal pre 
vedu veľké porozumenie. 
V jeho okolí sa pohybovali 
aj nadaní vedci, konštruk-
téri a polytechnici. Z nich 
napríklad Ján Wolfgang 
Kempelen, pôvodom  
z Prešporka, ktorý vypraco-
val plán podzemného vodo-
vodu, ktorým sa do hradu 
privádzala pitná voda zo 
studne nachádzajúcej sa vo 
dvore starej zbrojárne (išlo 
o vojenský proviantný sklad 
nachádzajúci sa na Zucker-
mandli).

Celý text na www.bakurier.sk
(Nabudúce: Prvé lóže 

v Prešporku)
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Za pamätihodnosťami 
Bratislavy10

rokov
s Vami

Vyberáme z archívu ...

Október  2007:
POSTAČÍ 22 
HODÍN POULIČNEJ 
ABSTINENCIE? 
Ani mestská časť Brati-
slava-Staré Mesto nepatrí 
k výnimkám medzi ex-
ponovanými územiami 
hlavných alebo väčších 
miest. Tie priťahujú zvý-
šený počet nielen turistov 
spoznávajúcich históriu 
mesta, ale aj tých, ktorí 
práve tu hľadajú zábavu 
alebo svoj sociálny kon-
takt s okolím. Častým 
sprievodným javom je aj 
nadmerné požívanie al-
koholu, ktoré môže ne-
gatívne dopadať na život, 
tvár, ale aj bezpečnosť  
v mestskej časti.
 Po vzore iných miest a 
mestských častí sa preto 
aj Staré Mesto rozhodlo 
v snahe zabezpečenia ve-
rejného poriadku prijať 
nové VZN, ktoré zakazu-
je na verejne prístupných 

Január 2008:
PAMING: NA SVOJU 
OBNOVU ČAKAJÚ 
NIELEN STAVBY, ALE 
AJ FONTÁNY A SÚ-
SOŠIE

Mestský investor pa-
miatkovej obnovy – Pa-
ming bude svoju činnosť 
v roku 2008 vykonávať 
už pod vedením nové-
ho riaditeľa, ktorým sa 
ešte koncom roka stal 
RNDr. Jozef Hrabina. 
Opýtali sme sa preto 
nového vedenia, čo čaká 
Staré Mesto, prípadne 
Bratislavu v tomto roku.   
„V oblasti stavieb to bude 
dokončenie Apponyiho 
paláca a začatie obnovy 
Starej radnice. Ďalej to 
bude dokončenie obno-
vy domu na Rudnayo-
vom nám. 4 a dokonče-
nie prístavby ku  kostolu 
Klarisiek. Plánujeme aj 
ďalšie pokračovanie ob-
novy areálu NKP Devín 
– slovanské hradisko a 
monitorovanie a stabili-
zácia trhlín hradnej skaly 
na Devíne, dokončenie 
opráv v Mirbachovom 
paláci a dokončenie ob-
novy vojnového cinto-

miestach predaj a požíva-
nie alkoholu. Zákaz platí 
od novembra a to na celom 
území v čase od 5. hodiny 
rannej do 3. hodiny nasle-
dujúceho dňa. Nové pra-
vidlá schválili staromestskí 
poslanci na svojom októb-
rovom zasadaní, keď návrh 
podporilo po vyše hodino-
vej diskusii 20 z 31 poslan-
cov. VIANOČNÉ TRHY 
DOSTALI VÝNIMKU  
Zákaz sa nevzťahuje na 
verejne prístupné miesto, 
na ktorom je so súhlasom 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy alebo 
so súhlasom mestskej časti 
zriadené exteriérové sede-
nie zariadenia spoločné-
ho stravovania s obsluhou 
alebo na organizovaných 
kultúrnych podujatiach 
či príležitostných trhoch  
s povoleným predajom al-
koholických nápojov, me-
dzi ktoré môžeme zaradiť 
blížiace sa vianočné trhy 
alebo silvestrovské oslavy.  

PREDSTANIČNÉ 
NÁMESTIE PATRÍ  
K NAJHORŠÍM
Okrem predaja alkoholic-
kých nápojov, kde miestny 
úrad zaznamenal oproti 
minulosti nárast, rapíd-
ne sa zvýšila aj jeho kon-

rína z 1.svetovej vojny v 
Petržalke.  V oblasti fontán, 
pomníkov a pamätníkov to 
bude dokončenie fontány 
„pre Zuzanu“. Nevyhnut-
nou bude aj obnova „Závo-
jovej fontány“ na Ružinov-
skej ulici, fontány na nám. 
M. Benku a veľký otáznik 
je nad fontánou „Družba“ 
na Nám. slobody, kde je 
havarijná situácia a náklady 
na obnovu sú veľmi vyso-
ké. Veľmi zložitá a nároč-
ná bude aj obnova súsošia 
sv. Floriána z Floriánskeho 
námestia (pred Blumentál-
skym kostolom). Zub času 
silne poškodil kamennú 
hmotu súsošia a tak bude 
potrebné zhotoviť kópiu a 
zreštaurované súsošie musí 
byť uložené do depozitu,“ 
priblížila rok 2008 vedúca 
úseku inžinierskej činnosti 
spoločnosti Paming Zden-
ka Turzíková.

 (pk)

DPOH BY MALO HRAŤ 
EŠTE V TOMTO ROKU 
Podľa primátora Bratislavy 
Andreja Ďurkovského by 
mesto ešte v tomto roku 
chcelo spustiť prevádzku 
Divadla Pavla Országha 
Hviezdoslava (DPOH), kto-
ré je momentálne v zlom 

zumácia na verejných 
priestranstvách a to hlav-
ne vo večerných a noč-
ných hodinách. Najmä 
miesta ako Predstanič-
né námestie, Námestie 
Slobody alebo Námestie 
SNP sa stávajú postra-
chom občanov. V pokro-
čilom čase si totiž bežný 
chodec musí obzvlášť 
dobre vyberať trasu, aby 
neprišiel do stretu s ob-
ťažovaním či agresivitou, 
ktorá na neho priam čaká 
v menej osvetlených zá-
kutiach spomínaných 
priestranstiev. Skupiny 
bezdomovcov a mladých 
ľudí totiž čoraz častejšie 
popíjali na verejne prí-
stupných miestach bez 
toho, aby sa s tým niečo 
robilo. Následkom toho 
boli časté incidenty, jed-
nak týchto skupín medzi 
sebou a jednak s okolím, 
čo si vyžadovalo aj po-
četnejšie zasahovanie 
poriadkových orgánov. 
Podľa starostu Andreja 
Petreka bol najvyšší čas 
pustiť sa do riešenia tejto 
situácie. Za posledné ob-
dobie sa podľa neho zvý-
šil počet sťažností od ob-
čanov na nárast predaja 
a následnej konzumácie 
alkoholu na verejnosti. 

technickom stave, čo si 
vyžiada približne 20 mi-
liónovú investíciu.  „Je to 
spoločný záujem mesta 
a slovenských umelcov, 
aby divadlo zostalo i na-
ďalej divadelnou scénou 
a prinášalo tradície neod-
mysliteľne späté s touto 
budovou,“ povedal Ďur-
kovský. Podľa vrchného 
radcu primátora Dionýza 
Hutára si táto inštitúcia 
ponechá aj svoj pôvodný 
názov. Náklady na ročnú 
prevádzku divadla môžu 
podľa neho predstavovať 
50 až 80 miliónov korún. 
Čo sa týka rekonštrukcie, 
hlavné mesto je priprave-
né financovať potrebné 
opravy, ktoré sa týkajú 
predovšetkým novej ko-
tolne a náhradného úni-
kového východu z budo-
vy.  Pre vysokú finančnú 
náročnosť chce mesto 
rokovať s partnermi, kto-
rí budú ochotní podporo-
vať, sponzorovať divadlo 
a budú chcieť napĺňať 
jeho divadelné účely, ako 
aj pripraviť súťaž pro-
jektov, do ktorej sa bude 
môcť zapojiť aj verejnosť. 

(zv)

Čo sú to vlastne 
pamätihodnosti?

Podľa zákona o ochrane 
pamiatkového fondu 

existujú dve skupiny pred-
metov s pamiatkovými 
hodnotami - národné kul-
túrne pamiatky  a pamäti-
hodnosti. 
 Národné kultúrne pa-
miatky sú predmety ce-
loštátneho kultúrno-his-
torického významu, sú 
evidované v Ústrednom 
zozname národných kul-
túrnych pamiatok a garan-
tom ich ochrany je štát. 
Pamätihodnosti sú naproti 
tomu predmety lokálneho 
kultúrno-historického vý-
znamu, ktoré sú evidované 
v miestnych zoznamoch  
a ich výber je výlučne  
v kompetencii obcí. V zá-
kone sa uvádza, že obec 
môže rozhodnúť o utvo-
rení a odbornom vedení 
pamätihodností obce. Do 
evidencie možno zaradiť 
okrem hnuteľných vecí a 
nehnuteľných vecí aj kom-
binované diela prírody a 
človeka, historické udalos-
ti, názvy ulíc, zemepisné a 
katastrálne názvy, ako aj za-
niknuté predmety a názvy. 
 Poslanci bratislavského 
mestského zastupiteľstva 
rozhodli na októbrovom 
zasadaní v roku 2010 o 

vypracovaní „Celomestské-
ho zoznamu pamätihodnos-
tí Bratislavy“ s tým, že jeho 
prípravou poverili Mestský 
ústav ochrany pamiatok v 
Bratislave. Potreba zoznamu 
na celomestskej úrovni vyplý-
va z faktu, že v zmysle zákona 
o Bratislave je obcou nielen 
každá jeho mestská časť, ale 
najmä samotné hlavné mesto. 
Celomestský zoznam pamäti-
hodností by mal odrážať po 
obsahovej stránke dôležitosť 
postavenia hlavného mesta. 
V celomestskom zozname sú 
pamätihodnosti rozdelené 
do 4 skupín podľa ich hmot-
nej alebo nehmotnej povahy. 
Ide o kategóriu nehnuteľných 
hmotných, hnuteľných hmot-
ných, nehmotných a kategóriu 
zaniknutých. V záujme zrozu-
miteľnosti a prehľadnosti celé-
ho zoznamu boli pamätihod-
nosti rozdelené do 10 kapitol. 
V celomestskom zozname 
sa nachádzajú tieto kapitoly 

počnúc zdravotníctvom, 
školstvom, kultúrou a kon-
čiac napríklad pomníkmi, 
záhradami, či horárňami. 
K zaradeniu predmetu do 
evidencie pamätihodnosti 
obce nedochádza v prípa-
doch, ak ide o národnú kul-
túrnu pamiatku, archívny 
dokument uložený v archí-
ve, či o zbierkový predmet 
z fondu múzea alebo galé-
rie. Zaradenie predmetu do 
Zoznamu celomestských 
pamätihodností Bratislavy 
má svoje kritériá. Predmet 
(udalosť, názov, dátum ...) 
musí po obsahovej, kvalita-
tívnej a významovej strán-
ke reprezentovať  hlavné 
mesto a musí ísť o pamäti-
hodnosť významnú z celo-
mestského hľadiska. Ďalej 
predmet (udalosť, názov, 
dátum ...) musí mať aspoň 
jednu pamiatkovú hodno-
tu z uvedených, všeobecne 
rešpektovaných hodnôt,  
a to hodnotu výtvarného 
diela, architektonickú, ur-
banistickú, hodnotu histo-
rického dokladu, jedineč-
nosti, typickosti pre danú 
oblasť, symbolu pre mesto, 
hodnotu technicko-histo-
rickú i hodnotu veku.

(Pripravil I. Štassel, riaditeľ 
MÚOP, krátené)

Celý text  
na www.bakurier.sk

Zábradlie 
dunajskej 
promenády
 Zábradlie dunajskej 
promenády sa nachádza 
medzi mostom Lafranconi 
a mostom SNP. Ide o typ 
hmotnej nehnuteľnej pa-
mätihodnosti pod názvom: 
Kamenné zábradlie dunaj-
skej promenády. 
 Kamenné zábradlie z 
bieleho travertínu tvorí 
predel medzi dunajskou 
promenádou a brehom 
rieky Dunaj v rozsahu od 
mosta SNP až po most 
Lafranconi. Kamenné záb-
radlie chýba v úseku pred 
komplexom River Park, kde 
je nahradené betónovým 
protipovodňovým múri-
kom. Kamenné zábradlie 
je stvárnené v štylizovanej 
historizujúcej forme, voľne 
pripomínajúcej renesanč-
né a barokové balustrády. 
Zábradlie je v pravidelných 
odstupoch prerušené vy-
sunutými vyhliadkovými 
terasami, na ktorých je 
použité železné zábradlie 
s kováčskym spracovaním. 
Kamenné zábradlie vznik-
lo na základe architekto-
nickej súťaže z roku 1953, 
ktorú vyhrali mladí archi-
tekti Ivan Matušík a Ivan 
Salay. Stvárnenie zábradlia, 
ako aj výber materiálu bol 
ovplyvnený dvomi výraz-
nými stavbami, ktoré sa 
dokončovali v tých rokoch 

– Parkom kultúry a oddychu 
a hotelom Devín. Zábradlie 
tvorí vyše polstoročia cha-
rakteristický lem rieky Dunaj 
na ľavom brehu. Stalo sa ne-
deliteľnou súčasťou dunajskej 
promenády, ktorej dodáva ele-
ganciu a vážnosť. Výber prí-
rodného materiálu a architek-
tonické stvárnenie balustrády 
má dôležitý vplyv na „genius 
loci“ tejto časti mesta, určenej 
prednostne na prechádzky a 
rekreačný šport.

(Spracovateľ: Ivo Štassel, 
MÚOP, foto: rl)

Kaplnka Panny 
Márie a sv. Rity

 Kaplnka Panny Márie a sv. 
Rity sa nachádza v mestskej 
časti Karlova Ves na adrese 
Cesta na Červený most. Je 
umiestnená v múre Vojenskej 
nemocnice a ide o typ hmot-
nej nehnuteľnej pamätihod-
nosti. 
 Kaplnka sv. Rity je súčas-
ťou murovaného plotu, kto-
rý ohraničuje areál bývalej 
Vojenskej nemocnice. Je to 
jednoduchá stavba, má obdĺž-
nikový pôdorys, malý vnú-

torný priestor je zaklenutý 
valenou klenbou, na vyššej 
menze je postavená socha 
sv. Rity. Kaplnka má rovný 
uzáver. Strecha je sedlo-
vá, s eternitovou krytinou. 
Segmentovo ukončený 
vstup je uzavretý kovanou 
mrežou a dvojkrídlovou 
kovovou bránkou. Nad 
vstupom, na čelnej stene je 
nápis „Kaplnka P. Márie a 
sv. Rity“. Vo vnútri kaplnky 
je socha a obrázok sv. Rity 
a drevený krucifix. Kaplnka 
prešla komplexnou rekon-
štrukciou v r. 2016. 
 Svätá Rita z Cascie, 
vlastným menom Mar-
gherita Lotti (†1457), bola 
talianska vizionárka, au-
gustiniánska rehoľníčka a 
stigmatička. Bola uctievaná 
ako svätá hneď po smrti, 
hoci za svätú ju vyhlásili až 
v r. 1900. Sv. Rita je patrón-
ka neriešiteľných situácií, 
pomáha pri ťažkostiach  
a skúškach, je orodovnica 
v beznádejných prípadoch, 
je patrónkou nešťastných 
manželstiev a ľudí v sta-
ve absolútneho zúfalstva.  
V Bratislave ide o ojedine-
lé zasvätenie kaplnky tejto 
svätici. Sv. Rita má svojich 
uctievateľov aj medzi Bra-
tislavčanmi, čoho dôkazom 
sú stále horiace lampáše 
pri kaplnke. Kaplnka je pa-
mätihodnosťou hl. mesta 
Bratislavy od. r. 2011.

(Spracovateľ a foto: Jana 
Hamšíková, MÚOP)
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Čašník/-čka barman/-ka
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Historické centrum BA, Bratislava
Termín nástupu: dohoda
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Obsluha zákazníka v historickej cukrárni, obsluhovať sa bude  
v dobových kostýmoch, výnimočné prostredie, zahraničná klientela, 
vysoká úroveň stolovania.
Iné výhody
Stabilné a dlhodobé zamestnanie,celá mzda uhradená cez pásku, 
príjemne prostredie
Požiadavky na zamestnanca
Osobnostné predpoklady a zručnosti
výučný list alebo hotelová škola-podmienka, 
prax v zahraničí výhodou.
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne
Požadované vzdelanie: výučný list, stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Informácie o výberovom konaní
zasielať životopis na adresu bameko@bameko.sk 
s aktuálnou fotkou.

PRACOVNÉ MIESTO

Veľtrh ITF Slova-
kiatour patrí me-

dzi najvýznamnejšie 
podujatia svojho druhu  
v strednej Európe. Veľ-
trh každoročne prináša 
komplexný servis pre 
ľudí, ktorí chcú cesto-
vať do zahraničia alebo 
spoznávať krásy Slo-
venska. Tento rok bol 
26. - 29. januára opäť  
v Inchebe.
 Bratislavský región sa 
tento rok prezentoval pod 
heslom Taste The Region! 
(Ochutnajte, skúste re-
gión!) Ponúkol chute, vône 
a možnosti zážitkov v tejto 
lokalite Slovenska. Pred-
stavil kulinárske špeciality 
a delikátne vína. Bratislav-
ský región mal ambíciu, 
prostredníctvom svojej ex-
pozície, predstaviť sa ako 
moderný kraj. Fanúšikom 
turistiky predstavil Záho-
rie ako región stvorený na 
pokojné prechádzky bo-
rovicovými lesmi, či nivou 
rieky Moravy. Región Se-
nec ponúka v lete množ-
stvo športových aktivít na 
Slnečných jazerách a ce-
loročnú ponuku Wellnes 
služieb. Milovníci vína si 
môžu prísť na svoje pod 
Malými Karpatami, zatiaľ 
čo MT-bikerov potešia je-
dinečné lesné zjazdovky, či 
singeltracky. Tento rok sa 
v bratislavskom pavilóne 
prezentovali okrem KOCR 
BRT aj OOCR Bratislava 
Tourist Board, Malé Kar-
paty, Záhorie a Podunaj-
sko.

(red, rl, foto: rl)

Bratislavský región sa predstavil  
na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour



Gurmánska Bratislava
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Vône a chute ulíc

Rubriku pripravuje 
portál Kavickari.sk
Portál, ktorý ako prvý na 
Slovensku združuje skupi-
nu gurmánov a pôžitkárov 
v jednom. Vznikol z malej 
skupinky na facebooku,  
v rámci ktorej mohli fanú-
šikovia postovať fotografie  
a zážitky z kaviarní.

Šálka kávy plná príbehov

Pražiareň a milá predaj-
ňa Verticcio coffee & tea 
si aj v Bratislave našla 
svoje miesto. Pred ro-
kom sme jej vlajkovú 
loď navštívili v Žiline. 
Dnes ju nájdete aj na 
Špitálskej ulici v Starom 
Meste. Ukrýva v sebe 
množstvo kávových prí-
behov. Jeden z nich je 
úzko spätý s chuťovými 
pohárikmi a čuchovými 
bunkami Bratislavča-
nov.
 Napriek tomu, že káva 
sa tu podáva „na stojáka“, 
kávičkársky život sa tu ne-
zastaví počas celého dňa. 
Bratislavčania si tu môžu 
vychutnať lahodné zrná 
kávy Verticcio i zmesi od ta-
lianskych výrobcov. Kávu si 
tu pražia sami. Tri mlynče-
ky s kávou ponúkajú kávové 
príbehy. Sú naozaj rozma-
nité a spájajú sa s miestom, 
kde sa odohrali. My sme ako 
prvú ochutnali Metropolu. 
Je majestátna, čokoládová, 
s jemnou chuťou orieškov. 
Podmanivá aróma pošteklí 
v nose a príjemne zahre-
je vašu kávičkársku dušu. 
Vytvorili ju Bratislavčania. 
Zmes arabík (80 %) a ro-
busty (20 %) ukrýva šťastné 
spomienky, krásy dňa i ta-
jomno budúcnosti. Objavte 
príbeh Metropoly v jednej 
šálke. Ach, aké lahodné! 
Zmes 100 % arabík v sebe 
spája zmes kávy s názvom 
Korzo. Jej príbeh je popre-
pletaný životmi a osudmi 
obyvateľov krásnej Trnavy. 
Na jazyku vám ostane ešte 
dlho chuť rušného života. 

Odzrkadľuje rôznorodosť po-
váh a zážitkov so zamatovou 
chuťou orieškov. Verticcio 
coffee & tea je prvou pra-
žiarňou na Slovensku, 
ktorá praží BIO kávu. Chu-
te Korza patria do skupiny 
fair trade. Ponúka kvalitnú 
surovinu pestovanú s ohľa-
dom na životné prostredie. Jej 
príbeh je tajomný, no každým 
dúškom odhalíte viac a viac. 
Bratislavský obchodík ponú-
ka aj lahodné čaje, čokoládu 
s chuťou slovenských tradícií. 
Nájdete tu všetky milé veci 
úzko späté s kávou i čajom. 
Znalosť personálu, úsmev a 
ochota poradiť sú bonusom. 
Nájdete ich vo všetkých pre-
vádzkach Verticcio coffee 
& tea - v Bratislave, Trnave  
i Žiline. Život píše mnoho prí-
behov. V každej šálke i meste 
nájdete iný. Jedno však majú 
spoločné: čerstvosť a kvalitu. 
To ostatné si v nej nájdete vy 
sami.

Text: Augustína Markocsyová
Foto: Ondrej Bobek

Študentka z Bratislavy vyhrala  
v súťaži o najlepší Bratislavský rožok

Počas troch dní 
na gastronomic-

kom veľtrhu Danubius 
Gastro 2017 súťažili žia-
ci zo Slovenska a Českej 
republiky o to, kto upe-
čie najlepší Bratislavský 
rožok. Tento rok sa ko-
nal už 11. ročník súťaže. 
 Z mladých pekárov  
z deviatich stredných škôl 
získala prvé miesto štu-
dentka Emília Zemanová 
zo Strednej odbornej školy 
gastronómie a hotelových 
služieb Farského v Bratisla-
ve. „Bratislavské rožky som 
sa naučila piecť až v škole, 
toto ocenenie preto patrí 
aj mojej majsterke Kataríne 
Morvayovej,“ hovorí víťaz-
ka.
 Bratislavské rožky hod-
notila 5-členná odborná 
porota, ktorá posudzova-
la tvar, vzhľad, originalitu, 
vôňu, chuť a striedku. Jej 
rožok zaujal najviac, a to aj 
vďaka dodržaniu absolútne 
všetkých pravidiel, ktoré 
musí tradičný Bratislavský 
rožok splniť, aby si udržal 
ochrannú známku. „Ten-

to rok to už bude päť rokov, 
odkedy je Bratislavský rožok 
označovaný za tradičnú špe-
cialitu nášho hlavného mesta 
a je zároveň chránený Európ-
skou úniou,“ hovorí Vojtech 
Gottschall, predseda Cechu 
pekárov a cukrárov západné-
ho Slovenska a zároveň hlav-
ný organizátor tejto súťaže, 
ktorá sa konala pod záštitou 
ministerky pôdohospodárstva 
a rozvoju vidieka SR Gabriely 
Matečnej. 

Víťazi 11. ročníka 
súťaže o najlepší 
Bratislavský rožok:
3. miesto: Jaroslava Vlč-
ková, Albrechtova střední 
škola, Český Těšín, Česká 
republika,  
2. miesto: Magdaléna 
Hlaváčková - Stredná od-
borná škola potravinárska 
Krušovská, Topoľčany.  
1.miesto: Emília Zemano-
vá - Stredná odborná škola 
gastronómie a hotelových 
služieb Farského z Brati-
slavy

(red, rl)

V minulom roku navštívilo ZOO  
v hlavnom meste viac ako 300 000 ľudí
V minulom roku navští-

vilo bratislavskú Zoo-
logickú záhradu 310 121 
ľudí. Najviac ich prišlo 
počas letných prázdnin 
(107 148), najmenej v de-
cembri (2798). Návštevní-
ci tu mohli spoznať 968 
zvierat a 174 druhov. Ako 
jediná na Slovensku cho-
vá ZOO v hlavnom meste 
hrošíky libérijské, žirafy 
Rothschildove, oranguta-
ny sumatrianske či noso-
rožce tuponosé.
 Taktiež šimpanzy učenli-
vé, lyžičiare africké, kuričky 
bieločelé, korytnačky uhoľné, 
ary zelené, leňochy dvojprsté, 
psy ušaté, leopardy cejlónske 
či leva juhoafrického. Brati-

slavská ZOO je jediná v rámci 
českých a slovenských zoolo-
gických záhrad, ktorá chová 
hyeny pásavé a oryxa arabské-
ho.
 "Návštevníci si môžu u nás 
pozrieť aj zaujímavé expozí-
cie, ako je pavilón šeliem pre 
levy juhoafrické, tigre (biela 
forma), jaguára amerického 
a leopardy cejlónske. Pavilón 
primátov pre šimpanzy učen-
livé a orangutany sumatrian-
ske. Taktiež terárium a exotá-
rium s expozíciou surikát, 
tropických opičiek, leňochov, 
pásavcov a dvoma novými 
sladkovodnými akváriami," 
priblížila Jana Kožíková zo 
ZOO Bratislava.

(tasr) 

Hlavnými hosťami festivalu Hory 
a mesto 2017 budú rekordéri

Lezci, ktorí lámu sveto-
vé rekordy, budú hlav-

nými hosťami 18. ročníka 
Medzinárodného festivalu 
horského filmu a dob-
rodružstva Hory a mesto 
(22.-26.3.). Do Bratislavy 
zavíta mladý americký lezec 
Kevin Jorgeson a svetová jed-
notka v skalnom lezení Adam 
Ondra, ktorí vyliezli ako je-
diní voľným štýlom najťažšiu 
cestu na svete Dawn Wall na 
El Capitan v Yosemitoch. Pri-
cestuje aj nemecká profesio-
nálna lezkyňa a spisovateľka 
Ines Papert.
 Kevin Jorgeson preliezol 
najťažšiu cestu sveta spolu  
s Tommym Caldwellom na 
prelome rokov 2014/2015. 
Adam Ondra je druhý lezec  
v histórii (a zatiaľ jediný), 
ktorý túto cestu zopakoval, 
Dawn Wall na El Capitan vy-
liezol voľne v novembri 2016. 
Ondra sa na festival Hory 
a mesto vráti po štvrtý raz. 
Podľa vyjadrení organizáto-
rov má v Bratislave medzi di-
vákmi festivalu silný fanklub.  
Program sa bude konať v so-
botu 25. marca v najväčšej ki-
nosále a venovaný bude práve 
prelezeniu cesty Dawn Wall.

      Ines Papert drží viacero re-
kordov v ženskom lezení a má 
za sebou mnoho prvovýstu-
pov. Napríklad aj na himaláj-
sku horu Likhu Chuli I (6719 
m) v Nepále, na ktorú dokon-
ca vyliezla sama. V roku 2006 
vyhrala svetový šampionát Ice 
Climbing World Cup a v prie-
behu siedmich rokov ho vy-
hrala ešte trikrát. Bola prvou 
ženou, ktorá vyliezla stupeň 
M 11 v mixovom lezení. Na 
bratislavskom festivale hor-
ského filmu a dobrodružstva 
predstaví v piatok 24. marca 
svoju najnovšiu snímku Ri-
ders on the Storm o prelezení 
rovnomennej cesty na Torres 
del Paine v Patagónii. Roz-
právať bude aj o expedíciách  
v Alpách, Nórsku, Himalájach 
či amerických Rockies.
 Festival ponúkne počas 
piatich dní filmovú prehliad-
ku, rozdelenú do tematic-
kých sekcií Zem, Skala, Voda, 
Vzduch, Sneh, Horské bicykle 
a Beh, multimediálne prezen-
tácie, cestokluby Kino svet  
a ďalší program v multiplexe  
v nákupnom centre na petr-
žalskej strane Dunaja.

(tasr)

foto Rudolf Baranovič
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Komplexná starostlivosť o Vašu záhradku. 
Pravidelná starostlivosť o malé záhradky  

i o veľké záhrady počas celého roka. 
Letná a zimná údržba aj pre bytové spoločenstvá.

Tel. 0917 539 527 Happygardens

Február je mesiac s prvými prí-
znakmi končiacej sa zimy. Za-
čínajú kvitnúť v záhrade nie-
ktoré okrasné dreviny, trvalky 
a cibuľoviny. Medzi prvé kvit-
núce kvetiny patria predovšet-
kým cibuľoviny, ako sú sne-
žienky, šafrány alebo bledule. 
Symbolom jari je kvitnutie 
snežienok a takisto niektorých 
okrasných kerov, ako je zim-
nokvet skorý. V zeleninovej 
záhrade zbierame zimnú zele-
ninu, ktorú sme mali vysade-
nú, ako je ružičková kapusta, 
zimná cibuľa, špenát a zimný 
pór. Prevrstvujeme kompost, 
aby sa nám hrubé nerozložené 
vrstvy ešte premiešali a dobre 
rozložili. Pokiaľ sú teploty nad 

nulou, tak v ovocnej záhrade 
môžeme začať robiť zimný 
zmladzovací rez u jadrovín – 
jablone, hruška.  Odstraňuje-
me najprv staré a vyschnuté 
konáre. U mladých strom-
čekov začíname formovať tvar 
koruny. Striháme a zmladzu-
jeme tiež bobuľoviny - egreš  
a ríbezle. Staré výhony odstra-
ňujeme, ostatné režeme na  
3. až 4. púčik. Od polovice feb-
ruára začíname strihať vinič.  
Okopeme pôdu okolo viniča. 
Odstránime suché poškode-
né výhonky a všetky letorasty 
vyrastajúce zo starého dreva. 
Skrátime výhonky vyrastajú-
ce z jednoročného a dvojroč-
ného dreva. Pripravíme sa na 

predjarný postrek stromov  
a kríkov. Pri dlhodobých plu-
sových teplotách začíname  
s postrekom. Pri broskyniach 
je potrebné urobiť postrek 
proti kučeravitosti. Ak máme 
v trávniku mach, tak môže-
me začať proti nemu bojovať 
už teraz. Pomôže, ak trávnik 
posypeme vápnom. Vápno 
neutralizuje pôdu a zabraňuje 
rastu machu. V skleníkoch už 
môžeme pripravovať pôdu na 
výsev skorej zeleniny. V teplej-
ších oblastiach začíname sadiť 
do skleníkov zeleninu. Vo vy-
kurovanom skleníku vysieva-
me šalát alebo šalátové uhorky 
a v nevykurovanom skleníku 
zase otužilú zeleninu, ako je 

napr.reďkvička. Úrodu jahôd 
urýchlime tak, že rastlinky 
prikryjeme fóliou. Kvitnúť 
budú už v apríli a úrodu mô-
žeme zberať začiatkom júna. 
Koncom mesiaca ostriháme 
vysoké okrasné trávy. Stri-
háme ich 10 cm nad zemou.  
Ak už nie je mrazivé počasie, 
tak začíname so strihaním 
listnatých kríkov a živých plo-
tov. V teplých miestnostiach 
si môžeme predpestovať let-
ničky a sadenice neskorej ze-
leniny.

„Záhradkársky svet “                                   
Ing. Radovan Tomko  

- Happygardens
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Zelená Bratislava

Mgr. Natália Hanulíková

Jarné prázdniny v Bratislavskom kraji  
budú od 20. februára – tipy na podujatia
Jarné prázdniny v 

Bratislavskom kraji 
sú tento rok od 20. do 
24. februára. Ponúkame 
niekoľko podujatí, ktoré 
sa počas dní od 18. do 
26 februára uskutočnia 
a môžu zaujať aj školá-
kov, či rodiny s deťmi.

Výstava Giganty 
ľadovej doby 
Termín: od 18. 2. 2017
Už od 18. februára na Vás 
u nás čaká nová výstava 
Giganty ľadovej doby v Prí-
rodovednom múzeu SNM.

Výstava fašiangových 
masiek 
Termín: od 11. 2. 2017
Príďte si pozrieť výstavu 
fašiangových masiek a vý-
tvarných prác detí z ma-
terských a základných škôl  
a materských centier do 
Staromestského centra 
kultúry a vzdelávania.
Miesto konania: Staro-
mestské centrum kultúry 
a vzdelávania, Ventúrska 9, 
Zichyho palác. 

Výstava Krajina 
komiksu v Bibiane 
Termín: od 21. 2. 2017
Výstava Krajina komiksu 
priblíži deťom i dospelým 
návštevníkom komiks ako 
druh grafického prejavu 
na podklade všeobecne 
známej slovenskej ľudovej 
rozprávky Plavčík a Vrat-
ko - veselý horor pre deti. 
Výstava trvá od 20. 1. 2017 
do 19. 4. 2017. BIBIANA, 
Medzinárodný dom ume-
nia pre deti, Panská ul. 41.

Tvorivý ateliér:  
Ako cítiť svet
Výtvarný ateliér pre rodi-
čov s deťmi od 4 – 7 ro-
kov inšpirovaný výstavami 
SNG približuje umenie  
a dopĺňa ho vlastnou ak-
tivitou v ateliéri. Tvorivý 
ateliér vedú skúsené lek-
torky Miroslava Mišová  
a Zora Varcholová.
Od 10. 1. do 28. 3. 2017. 
Kapacita kurzu je obme-
dzená!
Rezervácie: sona.patuco-
va@sng.sk

Divadielko  
v Gašparkove
Termín: od 4. 2. 2017
Veselé divadielka plné roz-
právkových príbehoch na 
vás čakajú v Gašparkove! 
Vyberte si to svoje a príď-
te sa pozrieť, ako dopadne 
príbeh rozprávkových hr-
dinov. Divadlo nájdete na 
Rudnayovom námestí 4 
(medzi Dómom sv. Marti-
na a Bibianou). 

Divadielko Bajaja  
v divadle Nová Scéna
Rozprávka o čarovnom 
slovíčku bajaja, o sme-
lom princovi a krásnej 
princeznej, o drakoch a 
ich obyčajoch a o kľuka-
tej ceste za šťastím. Pes-
trofarebná rozprávka na 
motívy Boženy Němcovej,  
s výpravou maľovanou ako 
obrázok, s hrôzostrašným 
deväťhlavým drakom, s dô-
vtipným textom a veselými 
pesničkami, pre všetky deti 
a ich rodičov. 
Termín: 19. 2. o 16:00, Di-
vadlo Nová scéna, Živnos-
tenská 1.

Neekologická zimná 
údržba netrápi iba 
psíčkarov

V posledných týž-
dňoch sme sa opäť 

presvedčili o tom, že 
zimná údržba v našom 
hlavnom meste nefun-
guje tak, ako má. Kaž-
doročne ten istý prob-
lém. V januári nasneží 
a doprava kolabuje. 

 Ako informovala Ob-
čianska iniciatíva STOP 
predraženej a nekvalit-
nej zimenej údržbe platí 
magistrát hlavného mes-
ta za neodhrnuté cesty a 
dopravné kolapsy takmer 
milión eur mesačne. Ne-
pomer ceny a kvality služ-
by však nie je tým najväč-
ším problémom, ktorý nás 
– zelených trápi. 

 Problémom je aj fakt, 
že tento rok sme v meste 
pocítili nadmerné solenie 
mestských komunikácií. 
To so sebou prináša veľa 
nevýhod nie len pre oby-

vateľov, ale aj pre rastliny, 
zvieratá a celkovo pôdu. 
Solenie ciest a chodníkov je 
traumatizujúce hlavne pre 
našich domácich maznáči-
kov, ktorí pociťujú kilogra-
my soli priamo na svojej 
koži. Pokiaľ sa soľ dostane 
priamo ku koreňom stro-
mov, zničí celý ich mikro-
biologický systém a negatív-
ne ovplyvní bonitu okolitej 
pôdy. Po roztopení snehu 
je problémom aj zasolenie 
vody odtekajúcej priamo z 
cesty. Aktivitu soli zvyšuje v 
lete suché a teplé počasie, čo 

následne ničí komunikácie a 
nás to stojí ďalšie peniaze. 
 
 Mesto by malo vyvinúť 
iniciatívu, aby firma A.R.K. 
začala používať modernej-
šie a ekologickejšie spôsoby 
posypu cestných komuniká-
cií. Bežný posypový materiál 
(chlorid sodný) je účinný iba 
do - 5 ºC. Popri ňom je eko-
logická soľ (chlorid horeč-
natý) účinný až do - 35 ºC. 
Okrem toho je netoxický, 
nepredstavuje riziko pre or-
ganizmy a námrazu rozpustí 
oveľa rýchlejšie ako ostatné 
posypové materiály. V sú-
časnosti ho používa mest-
ská časť Bratislava - Nové 
Mesto. Pevne veríme, že aj 
tu sa nájde vôľa zmeniť veci 
k lepšiemu. Prvoradí by 
totiž mali byť v každom 
rozhodnutí Bratislavča-
nia a životné prostredie 
nášho mesta. Jediné, 
čo žiadame je, aby sa  
v zimných mesiacoch 
zvýšila kvalita i bezpeč-
nosť ciest oproti súčas-
nému stavu, ktorý pretr-
váva už sedem rokov.


