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Kandidáti na primátora Kandidáti na primátora 
prezradili svoje priority prezradili svoje priority 

Viac sa sa dočítate na str. 3

SND spoplatnilo parkovisko, 
návštevníci si tak priplatia

Br a t i s l a v č a n i a , 
ale aj mimobrati-
slavskí milovníci 

kultúry, ktorí v októbri 
prichádzajú do Sloven-
ského národného di-
vadla (SND), môžu zo-
stať nemilo prekvapení. 
Parkovisko za novou 
budovou Slovenského 
národného divadla už 
nie je zadarmo.

Od 3. októbra si za parko-
vanie za Slovenským ná-
rodným divadlom pripla-
títe. Aby sa Bratislavčania 
vyhli vyšším nákladom za 
parkovné musia hľadať al-
ternatívne spôsoby dopra-
vy či parkovania. Parkovné 
sa podľa slov riaditeľa Ma-
teja Drličku stalo ďalším 
zdrojom príjmov fi nančne 
podvyživeného divadla.

„Bohužiaľ, SND je dlho-
dobo podfi nancované 
a pre jeho plnohodnotné 
fungovanie musíme stále 
hľadať ďalšie zdroje príj-
mov. Jedným z nich budú 
aj fi nancie z parkovného 
a vďaka nim budeme môcť 
aj naďalej zvyšovať úroveň 
služieb a zveľaďovať okolie 
divadla tak, aby sa u nás 
návštevníci cítili príjemne 
a komfortne,“ informoval 
Drlička.

Parkovné sa pohybuje 
vo výške od 2 do 24 eur
Parkovné bude podľa di-

vadla stáť 2 eurá na hodinu. 

Za celodenné parkovanie 

návštevníci zaplatia maxi-

málne 24 eur. 

(pokračovanie na str. 9)

VOĽBY 2022: Podrobný návod, ako voliť
V sobotu 29.10.2022 si volíme nových zástupcov v podobe: primátorov, starostov, miestnych poslancov, 
mestských poslancov, župana a poslancov župy. V obálke dostane každý voliť desiatky listov, z ktorých 
bude vyberať, a tak radíme, že ak si nebudete s niečím istí, radšej sa opýtajte. 
Stačí jedno zaváhanie, chyba a váš volebný lístok bude neplatný. Preto prinášame podrobný prehľad toho, ako správne 

voliť už v sobotu 29.10, a to v čase od 7:00 hod ráno – do 20:00 hod večer.

Byť študentom 
vo vyššom 
veku?
Univerzita tretieho veku 
pomáha nezostarnúť. 
O tom, že Slováci majú 
neutíchajúci záujem 
vzdelávať sa aj po 
tom, ako „nastúpia“ 
do dôchodku, svedčí 
viac ako 500 študentov, 
ktorí otvorili študijný 
rok 2022/2023 na Uni-
verzite tretieho veku 
Ekonomickej univerzity 
v Bratislave.
Univerzita tretieho veku 
aktuálne otvorila 17 študij-
ných programov v 31 štu-
dijných skupinách prvého 
a druhé ročníka. A to naj-
skôr v Bratislave, neskôr 
v Piešťanoch, v Partizán-
skom, v Topoľčanoch a na-
koniec aj v bratislavských 
Vajnoroch. „Mám úprim-
nú radosť, že som spoznal 
poslucháčov Univerzity 
tretieho veku Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave, 
ako ľudí, ktorí hľadajú a 
nachádzajú možnosti pre 
ďalšie vzdelávanie. Teší 
ma, že vás, študentov UTV 
z roka na rok pribúda. Pra-
jem vám, aby ste na túto 
slávnostnú chvíľu nikdy 
nezabudli. Verím, že štú-
dium splní vaše očakávania 
a budete mať dostatok síl 
a záujmu na jeho ukonče-
nie“, privítal na akademic-
kej pôde nových študentov 
rektor Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave, prof. 
Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Podpora od hlavy štátu
Keďže október predsta-
vuje mesiac úcty k star-
ším, pre bratislavských 
seniorov boli počas neho 
pripravené rôzne zaujíma-
vé a zmysluplné aktivity. 
Opomínať netreba Senior-
fest 2022, na ktorom sa 
vo veľkej miere podieľala 
aj Ekonomická univerzita 
v Bratislave. Spolupráca 
sa realizovala nielen na 
akademickej pôde, ale aj 
v Petržalskej klubovni ak-
tívnych seniorov, ktorá je 
k dispozícii všetkým senio-
rom. Spojenie akademickej 
pôdy, učební a Klubovne 
s kompletným športovým, 
spoločenským vybavením 
a veľkou záhradou je dob-
rým príkladom praxe, ako 
má fungovať spolupráca v 
prospech seniorov.

(pokračovanie na str. 6)

Primár kliniky: „Nie sme 
národ alkoholikov.“

Od tragickej neho-
dy na Staromest-
skej ulici, v kto-

rej fi guroval alkohol za 
volantom a zostali po 
nej piati mŕtvi študen-
ti, nás prakticky denne 
zasiahne informácia 
o ďalšom šoférovi pod 
vplyvom za volantom. 
Obrátili sme sa preto na 

Psychiatrickú nemocnicu 

Philippa Pinela a primára 

Kliniky drogových závis-

lostí, MUDr. Libora 
Kišša, s ktorým sme sa 

porozprávali aj o tom, ako 

sú na tom Slováci v užívaní 

alkoholu. 

Ako je na tom Sloven-
sko v oblasti alkoholi-
zmu?  

Podľa správy WHO z roku 
2018 bol ročná spotreba 
čistého alkoholu na hlavu v 
skupine od 15 rokov vyššie 
v rámci Slovenska 11,5 lit-
ra. U nás sa traduje, že sme 
svetová špička, ale v rámci 
Európy sme na 17. mieste 
spolu so Švajčiarmi. Ale 
napríklad Česká republika 
je na 3. mieste so 14,4 lit-
rami. Pred nimi sú už len 
Litva a Moldavsko, ktoré 
stojí úplne na čele s 15,2 
litrami. V Rakúsku, Poľsku 
sa napríklad pije viac ako 
na Slovensku. Ukrajinci a 
Maďari pijú menej. V po-
rovnaní s rokom 1996 sme 
sa zlepšili, lebo vtedy sme 
pili 13 litrov na hlavu. 

(pokračovanie na str. 2)

Podľa hodnotenia 
otvorenosti sa-
mospráv, ktoré 

každoročne posudzuje 
Transparency Interna-
tional Slovensko, mož-
no za najotvorenejšiu 
mestskú časť hlavného 
mesta považovať Vra-
kuňu. Drvivá väčšina zo 
sedemnástich MČ sa do 
rebríčka ani nedostala. 
O čom to svedčí?
Z celkového počtu 100 

bodov, získala najviac Bra-

tislava - Vrakuňa – 93, 

a teda 77 %, vďaka čomu je 

desiatou najtransparent-

nejšou samosprávou na 

Slovensku. Stopercentnú 

transparentnosť preukáza-

la táto MČ v oblasti dotácií 

a grantov a veľmi dobre, na 

89 %, obstála aj pri verej-

ných obstarávaniach. Na 

85 % splnila informovanosť 

v oblasti etiky a konfl iktu 

záujmov a pri územnom 

plánovaní a stavebnom 

úrade. Naopak, najmenej 

transparentná sa Vrakuňa 

prejavila v oblasti perso-

nálnej politiky, kde obstála 

iba na 41 %. 

Desať úspešných, se-
dem porazených 
Jedenástou najtranspa-

rentnejšou samosprávou 

v rámci Slovenska je v Bra-

tislave – Dúbravke (úspeš-

nosť na 76 %), dvanáste 

miesto obsadila Bratislava 

– Nové Mesto (úspešnosť 

na 76 %), trináste Bratisla-

va – Ružinov (úspešnosť na 

75 %). Mestská časť Brati-

slava – Staré Mesto získalo 

až 20. priečku (úspešnosť 

na 71 %).

(vt)

Rebríček 
otvorenosti 
samospráv
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Primár kliniky: „Nie sme národ alkoholikov.“
(Dokončenie zo str. 1)

Znamená to, že sa u 
nás alkoholizmus ne-
prehlbuje? 
Čo sa týka otázky prehl-

bovania problémov spo-

jených s alkoholom, tak 

je ťažko na ňu usudzo-

vať priamo. Keby sme si 

pozreli dáta za posled-

né roky, tak sa zdá, že od 

roku 2009 sa počet návštev 

v psychiatrickej ambulancii 

s diagnózou závislosti od 

alkoholu postupne znižu-

je. V ústavnej starostlivosti 

je jej zastúpenie približne 

rovnaké. Strmší pokles pri-

šiel v rokoch 2020 a 2021, 

čo sa dá dať do súvislosti 

 pandémiou. 

Pandémia teda nespô-
sobila nárast požívania 
alkoholu, alebo to skôr 
možno chápať tak, že 
ľudia v tom období rie-
šili problém s odborník-
mi menej často? 
Čo sa týka našej nemoc-

nice, tak počet mužov 

a žien prijatých s diag-

nózou Poruchy psychiky 

a správania zapríčinené 

užitím alkoholu (F10.x) 

bol prakticky rovnaký v 

roku 2019 (M: 338, Ž: 106) 

a 2020 (M: 321, Ž:106). 

V roku 2021 sme zazname-

nali pokles počtu prijatých 

mužov (271) aj žien (88). 

Treba však podotknúť, že 

pokles prijatých pacientov 

bol spôsobený inými fak-

tormi, ako napríklad zvý-

šený prah prijatia pacienta 

do zariadenia, opakované 

karantény na oddeleniach, 

kedy sme pacientov nepri-

jímali a pod. 

Vieme porovnať naprí-
klad roky a počty závis-
lých ľudí, ktorí vyhľada-
li odbornú pomoc?
Ak by sme sa stále drža-

li diagnózy závislosti od 

alkoholu, tak počet náv-

štev v našich psychiatric-

kých ambulanciách v roku 

2019 bol približne 17 500. 

V pandemických rokoch 

2020 a 2021 bolo 15 500, 

resp. 15 350. Za rok 2022 

štatistiky ešte nie sú. Vidí-

me síce, že počet návštev 

klesol, ale to neznamená, 

že by reálne klesol i počet 

ľudí, ktorí mali problém 

s alkoholom. V týchto ro-

koch sa totiž zvýšila spot-

reba alkoholu u tých ľudí, 

ktorí ešte pred pandémiou 

pili rizikovo v rámci celej 

Európy. Na druhej strane 

konzumenti s nízkym ri-

zikom pili ešte menej ako 

pred pandémiou. U nás 

sme zaznamenali, že jedna 

polovica svoje zvyky v pití 

alkoholu nezmenila, a tá 

druhá, ktorá zmenila, tak 

u nich sa zaznamenal skôr 

pokles, čo je celkom zaují-

mavé. 

Sme teda národ alkoho-
likov, ako sa často, na-
jmä teraz, v spoločnosti 
ozýva?
Zdá sa, že 17. miesto spo-

medzi 44 európskych kra-

jín tomu moc nenasvedču-

je. 

Existujú štatistiky, ktoré 
ukazujú, v ktorých čas-
tiach Slovenska je pro-
blém s alkoholizmom 
najväčší a v ktorej časti 
pijú Slováci najmenej?
Podľa jednej štúdie sa tra-

dične tradované výraz-

né regionálne rozdiely 

nepotvrdili. Ukázalo sa, 

že výskyt problémových 

konzumentov je vyšší 

v regiónoch s tradične pre-

ferovanými destilovaný-

mi nápojmi (v Žilinskom, 

Banskobystrickom) oproti 

krajom skôr s tradičnou 

preferenciou vína (Nitrian-

skemu, Trnavskému). 

Prečo najčastejšie my 
Slováci siahame po al-
kohole?
Neviem uviesť najčastejšiu 

príčinu, avšak naša kultú-

ra je k užívaniu alkoholu 

priaznivo naklonená. Al-

kohol je spoločensky ak-

ceptovaný, do istej miery 

legitimizovaný. Ľudia sia-

hajú po alkohole pre jeho 

predvídateľné účinky, ku 

ktorým patrí uvoľnenie na-

pätia, zbavenie sa zábran 

a euforizujúci efekt. Preto 

býva súčasťou význam-

ných spoločenských uda-

lostí, ako napríklad svadba, 

jubileá a podobne. V tomto 

kontexte je úloha alkoho-

lu zvýrazniť to príjemné. 

Niekedy však ľudia hľada-

jú úľavu od trápenia, útek 

z nudy a jednotvárnosti. 

Ciest k užívaniu alkoholu 

je bezpočet.

Prečo človek pije a ná-
sledne si sadá za vo-
lant, a teda ohrozuje 
seba i spoločnosť? 
Možnože verí alebo chce 

veriť, že tých 5 minút za 

volantom zvládne bez 

nehody? Keď si myslí, že 

mu to prejde bez pokuty? 

Možno sa cíti v pohode, 

alebo mu je to jedno, lebo 

si to vie vybaviť? Neviem. 

Informácie o tom, kedy 
sa už človek stáva zá-
vislým, teda alkoholi-
kom, sa rôznia. Aká je 
pravda a kedy už vzniká 
problém?
Problém vzniká postup-

ne a nenápadne. Človek 

by mal spozornieť, keď 

ho jeho najbližší príbuz-

ní začínajú upozorňovať. 

Častokrát toto nezaberie. 

Inokedy začínajú problé-

my vynechávania z práce 

v dôsledku užívania alko-

holu, berie si dovolenku 

bez predchádzajúceho 

upozornenia. Niekedy prí-

de cestná kontrola. Skrát-

ka, s pribúdajúcim časom 

a množstvom alkoholu za-

čínajú narastať problémy v 

osobnom a pracovnom ži-

vote. Prichádzajú ultimáta 

zo strany partnerov, výpo-

vede z práce, dlhy a podob-

ne. Problémy vznikajú po-

merne skoro, ale sú malé 

a ignorovateľné. Až keď 

narastú na takú úroveň, že 

začínajú búrať životy, príde 

nepríjemné prebudenie. 

Bezpečná dávka alkoholu 

neexistuje, avšak v rámci 

veľkých populačných štú-

dii sa odborníci v rámci 

WHO dohodli (ide o od-

had), že nízke riziko je u 

mužov 40g alkoholu a u 

žien do 20g alkoholu den-

ne. 

V ktorom momente už 
by človek alebo jeho 
najbližší, mali vyhľadať 
odbornú pomoc a ako s 
riešením problému za-
čať? 
V okamihu, keď si ten 

problém uvedomia. Nie-

kedy stačí i jednoduchý 

pohovor, ktorý môže byť 

účinný v začiatočnom štá-

diu. Vyhrotenejšia situácia 

nastáva, keď závislý pomoc 

odmieta. Okolie závislého 

reaguje niekedy tak, že sa 

snaží závislému pomáhať 

s odstraňovaním násled-

kov jeho závislosti. Ak tak 

koná, pomáha závislosti 

rásť, pretože nenaráža na 

žiadny odpor. Pre príbuz-

ných je ťažké nepomáhať, 

keď sa závislý dostane do 

ťažkostí v dôsledku pitia. 

Napríklad otec má pocit, 

že nemôže byť dobrým 

otcom, keď nechá syna v 

problémoch. Žehlí všetky 

katastrofy, odvracia zrak, 

ospravedlňuje ho pred iný-

mi. A tak vlastne zabraňuje 

potrebnej zmene na strane 

závislého. My hovoríme, že 

potrebná je “tvrdá láska”. 

Aké sú skúsenosti s 
krajinami, kde je pro-
blém s alkoholizmom 
výrazne nižší - aké účin-
né opatrenia sú tam za-
vedené v praxi, ktorými 
by sme sa mohli inšpi-
rovať? Stačí napríklad 
zvýšenie dane na al-
kohol, vytvoriť špeci-
alizované predajne s 
alkoholom, vyššie tres-
ty - nižšia dostupnosť, 
vyššia cena, atď.?
Opatrenia vedúce k reduk-

cii užívania alkoholu sú 

známe a dokázaný je aj ich 

efekt. Uviedli ste prakticky 

všetky. Naozaj sa ukazuje, 

že zvýšenie daní na alko-

hol je efektívny nástroj na 

zníženie spotreby alkoho-

lu. Viedlo k zvýšeniu príj-

mov do štátneho rozpočtu 

a redukovalo výdavky na 

škody spojené s užívaním 

alkoholu. Prísnejšia kon-

trola dostupnosti alkoholu, 

napríklad zdvihnutím le-

gálnej vekovej hranice pri 

jeho predaji, obmedzením 

otváracích hodín a zní-

žením počtu predajných 

miest, sú tak isto efektív-

ne metódy, ktoré sa dajú 

dobre kombinovať so zvý-

šenou daňou na alkohol. 

Podobne priaznivo pôsobí 

nulová tolerancia alkoholu 

za volantom. Tieto metódy 

redukcie sú účinnejšie v 

kombinácii, nie jednotlivo. 

Ak už človek pod vply-
vom sadne za volant 
a spôsobí nehodu či 
nešťastie, je to záru-
ka toho, že už viac na 
fľašku nesiahne, že sa 
v ňom niečo zlomí a on 
sa zmení? 
Nie, taká záruka neexistu-

je.

Respektíve, môže na-
stať situácia taká, že 
po alkohole siahnu po-
zostalí obetí (napríklad 
aj z havárie na Staro-
mestskej ulici), aby sa 
s traumou vyrovnali, aj 
keď v nej fi guroval al-
kohol? 
Áno, môže taká situá-

cia nastať, ako reakcia na 

túžbu zmierniť bolesť. To 

by som nevidel ako nie-

čo vyslovene nesprávne. 

Problém by bol, keby sa 

takýto vzorec opakoval. 

Veľmi by som pozostalým 

odporúčal vyhľadať odbor-

nú pomoc. V súčasnosti 

máme k dispozícii terape-

utov, ktorí pracujú s trau-

mou veľmi účinne. Keby 

som bol v podobnej situá-

cii, vyhľadal by som ich. 

Akým mementom by 
pre nás, ako spoloč-
nosť, mala byť nešťast-
ná havária zo Starého 
Mesta a čo vám, odbor-
níkom, vypovedala táto 
udalosť? 
To, čo sa stalo v Starom 

Meste, je vyslovene tra-

gédia. Pravdepodobne sa 

stala už mementom ako 

taká a nepotrebuje žiadny 

pridaný komentár. Bolo by 

mojim želaním, aby táto 

udalosť vyvolala v ľuďoch 

zvýšený pocit opatrnosti. 

Možno odvráti tragédiu, 

o ktorej sa nikdy nedozvie-

me, lebo sa nestane.

(vt)

V 
b r at i s l av s k o m 

Ružinove fun-

guje od začiatku 

októbra nová poliklini-

ka Preventívne centrum 

Agel Clinic. Sídli v budo-

ve Ružinovskej poliklini-

ky a poskytuje dospelým 

pacientom starostlivosť 

v ambulanciách prvého 

kontaktu. Informovala 

manažérka komunikácie 

skupiny Agel SK Ivana 

Popluhárová.

Preventívne centrum sa 

zameriava na riešenie 

akútneho i chronické-

ho zdravotného stavu, 

preventívne prehliadky 

či pracovnú zdravotnú 

službu. 

Ordinujú v ňom naprí-

klad všeobecní lekári pre 

dospelých či oční lekári. 

"Väčšina ambulancií je 

zazmluvnená, ostatné sú 

v procese zazmluvňova-

nia," ozrejmila hovorky-

ňa.

Výšku investície do no-

vého zdravotníckeho 

centra Popluhárová ne-

spresnila.

(TASR, foto: Agel Clinic)

V bratislavskom Ružinove 
otvorili novú polikliniku
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Kandidáti na primátora prezradili svoje priority
Bratislavčania majú posledných pár dní na to, 
aby sa rozhodli komu hodia svoj hlas a rozhodnú 
tak, kto bude nastávajúce roky vládnuť hlavnému 
mestu. Redakcia Bratislavský kuriér oslovila rele-
vantných kandidátov na post primátora a položila 
im štyri otázky dotýkajúce sa kľúčových politík 
mesta. Aké sú ich  priority a čo môžu obyvatelia 
od kandidátov po ich zvolení očakávať? Ich od-
povede vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Rudolf Kusý, STAROSTA (Sme rodina, Za ľudí, 
KDH, Dobrá voľba a Umiernení, Hlas-SD)

Čo bude vašou prioritou po komunálnych voľ-
bách?
Bohužiaľ sa ukazuje, že prioritou akéhokoľvek primáto-
ra, ktorý vzíde z nadchádzajúcich volieb, bude záchrana 
rozpočtu. Ukazuje sa, že strategicky dôležité projekty, 
ktoré majú potenciál mesto skutočne posunúť ako je Kar-
loveská radiála, električka do Petržalky a niektoré ďalšie, 
nielen Matúš Vallo sám dobabral, ale ešte znehodnotil 
prácu svojich predchodcov. Veď napríklad na projekte a 
na získanie prostriedkov na výstavbu električky do Petr-
žalky pracovali minimálne dvaja jeho predchodcovia. 
A on celú ich prácu, rovnako ako európske peniaze na 
tento projekt, prešustroval.

Tradične dôležitou témou je parkovanie. Aká bude 
vaša parkovacia politika? Ako chcete zabezpečiť 
viac parkovacích miest pre rezidentov a zmyslupl-
né parkovanie pre návštevníkov, či denne dochá-
dzajúcich za prácou Bratislavy?
Aby bolo parkovanie v Bratislave konečne prehľadné, 
je nevyhnutné nastaviť jednotný a zrozumiteľný systém 
parkovania v celej Bratislave. Každá mestská časť by mala 
byť samostatnou parkovacou zónou, platenie by malo 
byť možné prostredníctvom SMS a aplikácie. Preto na-
vrhujeme aj zvýhodnenie Bratislavčanov, pre ktorých by 
bolo bezplatné parkovanie s výnimkou zón, kde je veľký 
pretlak áut (napr. centrum, Tehelné pole či lokalita 500 
bytov) a tiež bezplatné parkovanie do 16-tej hodiny v 
týchto zónach. Zároveň by mali mať Bratislavčania nárok 
na bezplatné parkovanie pre prvé auto. A nakoniec, kým 
sa nezmení chaotický parkovací systém, je treba odpustiť 

Bratislavčanom aj pokuty za parkovanie.

Ako by ste chceli v Bratislave riešiť rastúce ceny 
nehnuteľností a nedostupné bývanie?
Prioritou mesta musí byť rozvoj nájomného bývania 
a postupné navyšovanie bytového fondu mesta. Jednou 
z ciest je vlastná mestská výstavba, ktorá vytvorí nové 
mestské byty, napríklad na pozemkoch mesta. Develope-
ri, ak budú potrebovať pre svoj projekt súčinnosť mes-
ta, by mali tiež poskytnúť časť svojich bytov na využitie 
mestom.
Chcel by som aj, aby sa Bratislava postavila za ľudí v núdzi 
a pomohla im získať, alebo si udržať ich bývanie. Môžeme 
napríklad prevziať záruky nad ich záväzkami a podobne.

Dopady zmeny klímy na Bratislavu pociťujú oby-
vatelia hlavného mesta čoraz intenzívnejšie. Bu-
dete pracovať na opatreniach na ich zmiernenie? 
Akými konkrétnymi krokmi by ste po zvolení na 
post primátora začal?
Zvýšením podielu zelených a vodných plôch v meste. Ako 
sme to urobili pri výstavbe parku Jama v Novom Meste. 
Zmiernenie dopadov sucha budeme riešiť okrem iného aj 
zadržiavaním a využívaním dažďovej vody.

Martin Mlýnek, PREDNOSTA MIESTNEHO 

ÚRADU, MANAŽÉR INVESTIČNEJ FIRMY (NOVA, 

OKS, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, 

OĽANO, NOVA, Kresťanská únia)

Čo bude vašou prioritou po komunálnych voľ-
bách?
Nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov cez miestne 
dane, zastaviť nominálne zadlžovanie mesta a stabilizo-
vať mestské hospodárenie. Bratislava sa aj podľa hodno-
tenia INEKO za rok 2021 radí medzi najhoršie spravova-
né mestá. Celkovo na 135. mieste zo 141 miest SR. 

Hlavné mesto potrebuje zodpovedné, hospodárne a efek-
tívne riadenie. Finančná stabilizácia neznamená zastave-
nie projektov, práve naopak, je to rozvoj mesta s ohľa-
dom na rozpočtové obmedzenie a nie na úkor obyvateľov 
mesta, ktorých primátor Vallo zaťažil zvýšením dane 
z nehnuteľností.
Mojou prioritou je rozvoj infraštruktúry, ktorú dlhodo-
bo Bratislavčania vnímajú ako zanedbávanú, s čím súvisí 
aj MHD. Nezabudnem ani na školstvo, kde kapacity pre 
deti v materských a základných školách v meste chýba-
jú už dnes. A rovnako sociálne služby, keďže Bratislava 
nám starne. A ani zveľaďovanie verejných priestranstiev 
a mestskej zelene nebude zanedbávané. 

Tradične dôležitou témou je parkovanie. Aká bude 
vaša parkovacia politika? Ako chcete zabezpečiť 
viac parkovacích miest pre rezidentov a zmyslupl-
né parkovanie pre návštevníkov, či denne dochá-
dzajúcich za prácou Bratislavy?
Celomestská parkovacia politika a už zrealizované zóny 
mohli byť ďaleko lepšie nastavené, keby primátor počú-
val podnetné pripomienky. Dnes je to poloprodukt, ktorý 
neslúži riadne ani obyvateľom Bratislavy.
Treba zjednodušiť pravidlá parkovania a zlacniť parko-
vanie v niektorých zónach. Bratislavčania sa nesmú cítiť 
ako cudzinci vo vlastnom meste. Treba zaviesť celomest-
skú parkovaciu kartu a SMS parking, nie každý človek vie 
pracovať s aplikáciou alebo má smartfón. 
V Bratislave sídlia desiatky inštitúcií, ktoré navštevujú 
obyvatelia z celej SR či cudzinci. Aj zamestnanci škôl či 
sociálnych zariadení dochádzajúci do mesta musia mať 
možnosť parkovať lacnejšie.

Ako by ste chceli v Bratislave riešiť rastúce ceny 
nehnuteľností a nedostupné bývanie?
Adresnou sociálnou politikou, nasmerovanou aj na 
profesie, kde sa ťažko hľadajú zamestnanci, napríklad 
v školstve s nízkymi tabuľkovými platmi. A vyššou efek-
tívnosťou stavebných úradov a územného plánovania, 
aby súkromní stavitelia vedeli rýchlejšie doplniť na trh 
chýbajúce byty.

Dopady zmeny klímy na Bratislavu pociťujú oby-
vatelia hlavného mesta čoraz intenzívnejšie. Bu-
dete pracovať na opatreniach na ich zmiernenie? 
Akými konkrétnymi krokmi by ste po zvolení na 
post primátora začal?
Problémom sú napríklad náhle prívalové dažde. BVS 
musí posilniť ochranu čističiek odpadových vôd, aby sa 
neopakovali havárie na Malom Dunaji. Viac sa venovať 
vodozádržným opatreniam a ochranným pásmam, pridať 
treba v téme zelených striech či fasád.  
Menej emisií cez rozvoj MHD a infraštruktúry. Zlyha-
ný projekt električky v Petržalke je príkladom, ako sa to 
nemá robiť. Starostlivosť o mestskú zeleň, parky a lesy 
musí byť intenzívnejšia. Bol by som rád, ak by za môjho 
pôsobenia vznikol nový mestský park.

Matúš Vallo, (Team Bratislava, Progresívne 

Slovensko a Sloboda a solidarita)

Čo bude vašou prioritou po komunálnych voľ-
bách?
Verejný priestor, mobilita, zeleň a nájomné bývanie. Náš 
program na nasledujúce štyri roky je postupne a trpezlivo 
zlepšovať kvalitu života v našom meste. Od tých najmen-
ších vecí a detailov, ktoré sa v Bratislave zvykli prehliadať 
až po veľké veci, na ktoré iní primátori a iné vedenia mes-
ta nenašli odvahu. Všetky štyri uvedené oblasti majú na 
kvalitu života Bratislavčaniek a Bratislavčanov zásadný 
vplyv.

Tradične dôležitou témou je parkovanie. Kam sa 
bude uberať ďalej parkovacia politika? Ako chce-
te zabezpečiť viac parkovacích miest pre reziden-
tov a zmysluplné parkovanie pre návštevníkov, či 
denne dochádzajúcich za prácou Bratislavy?

V spolupráci s mestskými časťami budeme pokračovať v 
zavádzaní a prevádzkovaní PAAS – parkovacej politiky 
v nových lokalitách a tým skultúrňovať parkovanie pre re-

zidentov, ako aj návštevníkov. Teší nás, že Bratislavčania, 
ktorí v regulovaných zónach bývajú, vyjadrujú s regulo-
vaným parkovaním spokojnosť. 80% obyvateľov Dvorov 
IV hovorí, že sa im parkuje lepšie a parkovacích miest ne-
ubudlo. Chceme však, aby systém PAAS bol čo najjedno-
duchší a najprehľadnejší a spolu so starostami mestských 
častí a obyvateľmi regulovaných zón budeme ďalej hľadať 
jeho vylepšenia. Úpravy by mali smerovať znovu k väč-
šiemu zjednoteniu časov regulácie v jednotlivých zónach, 
aby bol systém prehľadnejší aj pre návštevníkov zón. Dis-
kutovať však o tom budeme v prvom rade s mestskými 
časťami, aby časy regulácie refl ektovali aj situáciu s par-
kovaním v danej lokalite. Prehodnotíme aj spôsob platby 
za parkovné, hoci SMS platby parkovného predstavujú 
jeden z najdrahších a vzhľadom na veľký počet zón aj 
technicky náročnejších spôsobov úhrady, budeme sa po 
voľbách možnosťou doplnenia platby cez SMS zaoberať.
Vybudujeme ďalšie záchytné parkoviská v okrajových 
častiach mesta a spustíme výstavbu dvoch veľkokapacit-
ných parkovacích domov P+R v miestach s dobrým na-
pojením na MHD (Zlaté piesky a ZOO), čím odbremení-
me mesto od áut hľadajúcich parkovanie v regulovaných 
zónach. 

Ako by ste chceli riešiť situáciu s rastúcimi cena-
mi nehnuteľností a nedostupné bývanie?
Najmä zvyšovaním fondu nájomných bytov. O rozvoj ná-
jomného bývania sa desaťročia nikto v Bratislave nestaral 
a preto v porovnaní s inými veľkými mestami stále za-
ostávame. Prijali sme preto Koncepciu mestskej bytovej 
politiky a nasledujúce štyri roky ju budeme intenzívne 
napĺňať.
Riadne sa staráme o existujúce byty, vďaka čomu tento 
rok spolu odovzdáme zhruba 100 bytov novým nájom-
com. Aby sme ešte zvýšili počet mestských nájomných 
bytov, rekonštruujeme existujúce domy a objekty vo 
vlastníctve mesta. Usilujeme sa získať byty aj na realit-
nom trhu. Mesto bude tiež stavať vlastné byty na mest-
ských pozemkoch, projekty na Terchovskej, Muchovom 
námestí sú už vo vysokom štádiu rozpracovanosti. V lo-
kalite Janíkov Dvor sme už zverejnili víťazný návrh z ar-
chitektonickej súťaže a riešime model jeho fi nancovania. 
Dovedna tieto projekty predstavujú takmer 300 nových 
nájomných bytov v najbližších štyroch rokoch. V rámci 
Koncepcie mestskej bytovej politiky sme začali spolu-
pracovať aj s developermi, aby sme zvýšili dostupnosť 
bývania, vrátane nájomného bývania. Tam, kde to nie je 
v rozpore s verejným záujmom, developerom umožníme 
v starostlivo zvážených lokalitách zvýšiť podiel bývania 
na úkor administratívy či obchodných priestorov. Časť 
z týchto bytov následne developeri odovzdajú do vlast-
níctva mesta za účely nájomného bývania. Takto budeme 
postupne a systematicky zvyšovať počet nájomných by-
tov v Bratislave.

Dopady zmeny klímy na Bratislavu pociťujú oby-
vatelia hlavného mesta čoraz intenzívnejšie. Aké 
konkrétne opatrenia plánujete v prípade opätov-
ného zvolenia do funkcie?

Hlavným cieľom nášho mesta je v tejto oblasti do roku 
2030 znížiť produkciu emisií CO

2
 aspoň o 55 % oproti 

roku 2005. Pripravíme projekty energetických spoločen-
stiev pre využitie verejných budov na výrobu solárnej 
energie a cielenými opatreniam v doprave a tvorbe mest-
skej zelene prispejeme k trvalému zníženiu nebezpeč-
ných znečisťujúcich látok. Vybudujeme alebo obnovíme 
minimálne 25 000 m2 parkových plôch v meste - vďaka 
tomu sa výrazne zvýši podiel populácie Bratislavy, ktorá 
bude mať mestskú verejnú zeleň v pešej dostupnosti do 
15 minút.

Budeme pokračovať v programe 10 000 stromov - zasadí-
me ďalších aspoň 10 000 nových stromov a drevín v meste 
s cieľom znižovania teploty, zadržiavania vody a skvalit-
ňovania vzduchu v jednotlivých častiach mesta. Rovnako 
budeme pokračovať v premene cestných ostrovčekov na 
zelené, a to postupnou výmenou ich povrchov - zreali-
zujeme 70 nových zelených ostrovčekov. Budeme pokra-
čovať v modernizácii verejného osvetlenia za energeticky 
efektívne LED svietidlá, ktoré účinne osvetľujú chodníky 
bez vyžarovania zbytočného svetelného smogu do okolia.

(jp)
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Volebné obvody pre voľby do Bratislavského 
samosprávneho kraja a počet volených poslancov v nich:

VO č. I – MČ Staré Mesto   
 počet volených poslancov  3

VO č. II –  MČ Ružinov
 počet volených poslancov  6

VO č. III –  MČ Vrakuňa
 počet volených poslancov  2

VO č. IV –  MČ Podunajské Biskupice 
 počet volených poslancov  2

VO č. V – MČ Nové Mesto  
 počet volených poslancov  3

VO č. VI – MČ Rača, MČ Vajnory  
 počet volených poslancov  2

VO č. VII – MČ Karlova Ves
 počet volených poslancov  3

VO č. VIII - MČ Devín, MČ Devínska Nová Ves
 počet volených poslancov  1

VO č. IX – MČ Dúbravka
 počet volených poslancov  3

VO č. X – MČ Lamač, MČ Záhorská Bystrica
 počet volených poslancov  1

VO č. XI –MČ Čunovo, MČ Jarovce, MČ Petržalka, MČ Rusovce
 počet volených poslancov  9

VO č. XII – Mesto Malacky a obce okresu Malacky: Studienka, Záhorie (vojen-
ský obvod), Závod
 počet volených poslancov  2

VO č. XIII – obce okresu Malacky: Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Levá-
re, Suchohrad, Záhorská Ves
 počet volených poslancov  1

VO č. XIV – obce okresu Malacky: Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri 
Morave, Zohor 
 počet volených poslancov  1

VO č. XV – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološ-
nica
 počet volených poslancov  1

VO č. XVI – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava 

    počet volených poslancov  1
VO č. XVII – Mesto Pezinok
 počet volených poslancov  2

VO č. XVIII – obce okresu Pezinok: Limbach, Slovenský Grob, 
Svätý Jur, Viničné
 počet volených poslancov  1

VO č. XIX – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady
 počet volených poslancov  1

    

VO č. XX – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľa-
ny, Dubová, Igram, Jablonec, Kaplna, Píla, Štefanová, Vištuk 
 počet volených poslancov  1

VO č. XXI – Mesto Senec
 počet volených poslancov  2

VO č. XXII – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá 
Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová 
pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel
 počet volených poslancov  1

VO č. XXIII – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, 
Ivanka pri Dunaji, Zálesie 
 počet volených poslancov  2

   

VO č. XXIV – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 
Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, 
Tomášov, Vlky
 počet volených poslancov  2

Volebné obvody pre voľby do Mestského zastupiteľstva
Bratislavy a počet volených poslancov v nich:
Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta SR 
Bratislavy bude mať 
45 poslancov, ktorí sa 
budú voliť v 17 voleb-
ných obvodoch.

Vo volebnom obvode čís-

lo 1, ktorý zahŕňa mest-

skú časť Bratislava-Sta-
ré Mesto sa volia 4
poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

2, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Podu-

najské Biskupice sa vo-
lia 2 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

3, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Ružinov
sa volia 7 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

4, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Vrakuňa
sa volia 2 poslanci.

Vo volebnom obvode čís-

lo 5, ktorý zahŕňa mest-

skú časť Bratislava-No-

vé Mesto sa volia 4
poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

6, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Rača sa 
volia 2 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

7, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Vajnory
sa volí 1 poslanec.

Vo volebnom obvode číslo 

8, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Devín sa 

volí 1 poslanec.

Vo volebnom obvode číslo 

9, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Devín-
ska Nová Ves sa volí 1
poslanec.

Vo volebnom obvode číslo 

10, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Dúbrav-
ka sa volia 3 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

11, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Karlova 

Ves sa volia 3 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

12, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Lamač
sa volí 1 poslanec.

Vo volebnom obvode číslo 

13, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Záhor-
ská Bystrica sa volí 1
poslanec.

Vo volebnom obvode číslo 

14, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Čunovo

sa volí 1 poslanec.

Vo volebnom obvode číslo 

15, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Jarovce
sa volí 1 poslanec.

Vo volebnom obvode číslo 

16, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Petržal-
ka sa volia 10 poslanci.

Vo volebnom obvode číslo 

17, ktorý zahŕňa mestskú 

časť Bratislava-Rusovce
sa volí 1 poslanec.

Počet poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na volebné obdobie rokov 2022 - 2026 v celkovom počte 53

Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Volebné obvody (ďalej len „VO“) v Bratislavskom samosprávnom kraji v počte 24 a sídla obvodných volebných komisií nasledovne: Počet poslancov
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Kto môže voliť 
Právo voliť do orgánov 
samosprávy obce má 
občan Slovenskej repub-
liky a cudzinec, ktorý 
má trvalý pobyt v obci a 
najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov 
veku.
Právo voliť do orgánov 
samosprávnych krajov 
má občan Slovenskej 
republiky a cudzinec, 
ktorý má trvalý pobyt 
v obci, ktorá patrí do 
územia samosprávneho 
kraja a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 
rokov veku.

Koho volíme

V komunálnych voľ-
bách si zvolíme sta-
rostu a zastupiteľstvo 
mestskej časti a zároveň 
aj primátora celej Brati-
slavy a mestské zastupi-
teľstvo.
V župných voľbách
si obyvatelia jednoko-
lovo volia predsedu 
samosprávneho kraja 
a krajských poslancov po 
druhýkrát v histórii ko-
nania krajských volieb. 
V minulosti prebiehali 
voľby v dvoch kolách.
Primátori miest, staros-
tovia mestských častí a 
obcí aj poslanci všetkých 
zastupiteľstiev sa volia 
na štyri roky. Pri župa-
noch a poslancoch kraj-
ských zastupiteľstiev sa 
volí každých päť rokov.

Spôsob hlasovania
Svojich favoritov 
spomedzi kandidátov 
KRÚŽKUJEME!

Volič môže voliť len v 
obci svojho trvalého 
pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozna-
me voličov je zapísaný.

Volič je povinný po 
príchode do volebnej 
miestnosti preukázať
okrskovej volebnej ko-
misii svoju totožnosť 
predložením občianske-
ho preukazu alebo do-
kladu o pobyte pre cu-
dzinca.

Okrsková volebná 
komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča 
v zozname voličov pre 
voľby do orgánov sa-

mosprávnych krajov 
a vydá voličovi prázdnu 
modrú obálku opatre-
nú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce (mesta) 
a dva hlasovacie lístky 
s modrými pruhmi - je-
den hlasovací lístok pre 
voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja 
a jeden hlasovací lístok 
pre voľby predsedu sa-
mosprávneho kraja. 
Potom okrsková voleb-
ná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča 
v zozname voličov pre 
voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí a vydá 
voličovi prázdnu bielu 
obálku opatrenú odtlač-
kom úradnej pečiatky 
obce (mesta) a dva biele 
hlasovacie lístky - jeden 
hlasovací lístok pre voľ-
by do obecného (mest-
ského) zastupiteľstva 
a jeden hlasovací lístok 
pre voľby starostu obce 
(primátora mesta).

Prevzatie hlasova-
cích lístkov a obálky 
potvrdí volič osobitne 
v každom zozname vo-
ličov vlastnoručným 
podpisom.

Každý volič sa musí
pred hlasovaním 
odobrať do osobitné-
ho priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích 
lístkov. Voličovi, ktorý 
nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích líst-
kov, okrsková volebná 
komisia hlasovanie neu-
možní.

Na hlasovacom lístku 
pre voľby do zastu-
piteľstva samospráv-
neho kraja môže volič 
zakrúžkovať najviac 
toľko poradových čí-
siel kandidátov, koľ-
ko poslancov má byť 
v príslušnom voleb-
nom obvode zvole-
ných (počet poslancov, 
ktorý sa volí vo voleb-
nom obvode, je uvedený 
na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom líst-
ku pre voľby predse-
du samosprávneho 
kraja môže volič za-
krúžkovať porado-
vé číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore 
určenom na úpravu hla-
sovacích lístkov vloží vo-
lič do modrej obálky 
hlasovací lístok pre 
voľby do zastupiteľ-
stva samosprávne-
ho kraja a hlasovací 
lístok pre voľby pred-
sedu samosprávne-
ho kraja.

Na hlasovacom lístku 
pre voľby poslancov 
obecného (mestské-
ho) zastupiteľstva 
môže volič zakrúž-
kovať najviac toľko 
poradových čísiel 
kandidátov, koľko 
poslancov má byť v 
príslušnom voleb-
nom obvode zvole-
ných (počet poslancov, 
ktorý sa volí vo voleb-
nom obvode je uvedený 
na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom líst-
ku pre voľby starostu 
obce (primátora mes-
ta) môže volič zakrúž-
kovať poradové číslo 
len jedného kandidá-
ta.

V osobitnom priesto-
re určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží 
volič do bielej obálky 
hlasovací lístok pre 
voľby do obecného 
(mestského) zastu-
piteľstva a hlasovací 
lístok pre voľby sta-
rostu obce (primáto-
ra mesta).

Ak volič vloží hla-
sovací lístok do ne-
správnej obálky, je 
takýto hlasovací 
lístok neplatný.

Na požiadanie voliča 
mu okrsková voleb-
ná komisia vydá za 
nesprávne upravené hla-
sovacie lístky iné. Ne-
správne upravené hlaso-
vacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie 
nepoužitých alebo ne-
správne upravených hla-
sovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže 
sám upraviť hlasovací 
lístok pre zdravotné po-
stihnutie alebo preto, že 
nemôže čítať alebo písať 
a oznámi pred hlaso-

vaním túto skutočnosť 
okrskovej volebnej ko-
misii, má právo vziať so 
sebou do priestoru ur-
čeného na úpravu hla-
sovacích lístkov inú spô-
sobilú osobu, aby podľa 
jeho pokynov a zákona 
upravila hlasovací lístok 
a vložila do obálky. Obi-
dve osoby pred vstupom 
do osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích 
lístkov člen okrskovej 
volebnej komisie pou-
čí o spôsobe hlasovania 
a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia 
prípravy a priebehu vo-
lieb a o skutkovej podsta-
te trestného činu voleb-
nej korupcie. Členovia 
okrskovej volebnej 
komisie nesmú voli-
čom upravovať hla-
sovacie lístky.

Po opustení osobitné-
ho priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov volič 
vloží modrú obálku do 
modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do 
orgánov samosprávnych 
krajov a bielu obálku 
do bielej schránky
na hlasovanie pre voľby 
do orgánov samosprávy 
obcí.

Ak volič vloží obál-
ku do nesprávnej 
schránky na hlasova-
nie, je takéto hlaso-
vanie neplatné.

Volič, ktorý nemôže 
pre zdravotné postih-
nutie sám vložiť obálku 
do volebnej schránky, 
môže požiadať, aby obál-
ku do volebnej schránky 
v jeho prítomnosti vlo-
žila iná osoba, nie však 
člen okrskovej volebnej 
komisie.

Volič, ktorý sa nemô-
že dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požia-
dať obec a v deň konania 
volieb okrskovú voleb-
nú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej 
volebnej schránky, a to 
len v územnom obvode 
volebného okrsku podľa 
miesta svojho trvalého 
pobytu.

Volič je povinný od-

ložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do za-
pečatenej schránky na 
odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov, 
inak sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

Špeciálny spôsob 
hlasovania 

Ak má oprávnený 
volič ku dňu vykona-
nia spojených volieb 
nariadenú karanténu 
alebo izoláciu z dô-
vodu ochrany verej-
ného zdravia pred 
ochorením COVID-19; 
oprávneným voličom je 
aj osoba, ktorá v deň ko-
nania spojených volieb 
žije s oprávneným voli-
čom v spoločnej domác-
nosti.
Oprávnený volič po-
dáva žiadosť o špe-
ciálny spôsob hlaso-
vania zapisovateľovi 
miestnej volebnej ko-
misie obce svojho 
trvalého pobytu sám 
alebo prostredníctvom 
inej osoby, a to (výlučne) 
telefonicky v úradných 
hodinách obce svojho 
trvalého pobytu, a to 
najskôr v pondelok 
24. októbra 2022.

Najneskorší termín
pre podanie žiadosti o 
špeciálny spôsob hlaso-
vania je posledný pra-
covný deň predo dňom 
konania spojených vo-
lieb, t. j. piatok 28. ok-
tóbra 2022 do 12.00 h. 
Na tento účel obec zve-
rejní na úradnej tabuli 
obce a na svojom we-
bovom sídle, ak ho má 
zriadené, telefonický 
kontakt na zapisovateľa 
miestnej volebnej komi-
sie. Oprávnený volič v 
telefonickej žiadosti 
oznámi zapisovate-
ľovi miestnej voleb-
nej komisie, že žiada 
o špeciálny spôsob 
hlasovania a uve-
die svoje osobné údaje 
v rozsahu meno a priez-
visko, rodné číslo, adresa 
trvalého pobytu, adresa 
miesta, na ktorom žia-
da vykonať hlasovanie 
špeciálnym spôsobom, 
ak je odlišná od adresy 

trvalého pobytu; adresa 
miesta, na ktorom žia-
da vykonať hlasovanie 
špeciálnym spôsobom, 
sa musí nachádzať na 
území volebného obvo-
du pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva 
podľa miesta trvalého 
pobytu oprávneného vo-
liča, telefonický kontakt.
Jednou telefonickou 
žiadosťou možno 
požiadať o zapísanie 
do špeciálneho zo-
znamu oprávnených 
voličov všetkých 
oprávnených voličov 
žijúcich v spoločnej 
domácnosti. V takom 
prípade volič uvedie 
osobné údaje všetkých 
oprávnených osôb ži-
júcich v spoločnej do-
mácnosti, ktoré žiadajú 
o špeciálny spôsob hla-
sovania.
Vo volebný deň, 
v čase od 7:00 do 
20:00 h oprávne-
ný volič vyčká na 
príchod vyslaných 
členov špeciálnej 
volebnej komisie.
Vyslaní členovia špeci-
álnej volebnej komisie 
po príchode na miesto 
špeciálneho hlasovania 
vyzvú oprávneného voli-
ča (napr. zazvonením na 
domový zvonček, resp. 
telefonicky na telefón-
nom čísle, ktoré opráv-
nený volič oznámil v žia-
dosti o špeciálny spôsob 
hlasovania).
Ak sa oprávnený vo-
lič napriek opakova-
nej výzve nedostaví 
hlasovať, platí že 
hlasovanie odmietol.
Vyslaní členovia špeci-
álnej volebnej komisie 
túto skutočnosť pozna-
menajú v špeciálnych 
zoznamoch voličov a k 
takémuto voličovi sa už 
nedostavia.
Každý oprávnený vo-
lič hlasuje osobne, 
zastúpenie inou oso-
bou nie je prípustné. 
Oprávnený volič preu-
kazuje svoju totožnosť 
členom špeciálnej vo-
lebnej komisie občian-
skym preukazom alebo 
dokladom o pobyte pre 
cudzinca. Ak volič ne-
preukáže svoju totož-
nosť, hlasovanie sa mu 
neumožní.

(bak)

VOĽBY 2022: Podrobný návod, ako voliť
V sobotu 29.10.2022 si volíme nových zástupcov v podobe: primátorov, starostov, miestnych poslancov, mestských poslancov, župana a poslancov župy. 
V obálke dostane každý voliť desiatky listov, z ktorých bude vyberať, a tak radíme, že ak si nebudete s niečím istí, radšej sa opýtajte. 
Stačí jedno zaváhanie, chyba a váš volebný lístok bude neplatný. Preto prinášame podrobný prehľad toho, ako správne voliť už 

v sobotu 29.10, a to v čase od 7:00 hod ráno – do 20:00 hod večer.
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riaditeľka neziskovej organizácie ANDREAS, 
ktorá poskytuje služby spoluobčanom s au-
tizmom

 Veľmi mi záleží na tom, aby sa pristupovalo 

k obyvateľom Starého Mesta s rešpektom.

 Je nevyhnutné, aby štát a samospráva spolu-

pracovali oveľa lepšie ako doteraz.

 Bez systematickej pomoci znevýhodneným 

skupinám sa ako spoločnosť nepohneme ďalej.

9

Byť študentom vo vyššom veku?
(Dokončenie zo str. 1)

Pre Petržalskú klubovňu 

aktívnych seniorov a štu-

dentov Univerzity tretieho 

veku Ekonomickej uni-

verzity v Bratislave bola 

príjemným prekvapením 

nedávna návšteva pani 

prezidentky SR Zuzany 

Čaputovej, ktorá sa zaují-

mala o život seniorov, ich 

radosti i starosti, ako vní-

majú postavenie seniora 

v súčasnosti a zaujímalo ju 

aj štúdium na Univerzite 

tretieho veku Ekonomic-

kej univerzity v Bratislave. 

Na UTV ju sprevádzala 

PaedDr. Janka Chládecká, 

PhD., MBA, koordinátorka 

Univerzity tretieho veku 

Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. Hlava štátu 

dokonca prisľúbila, že vy-

naloží maximálne úsilie 

k tomu, aby kompetentní 

začali diskutovať o tom, 

prečo si seniori musia 

hradiť školné sami a nie je 

zahrnuté v rámci štátneho 

rozpočtu.

Zahraničné cesty pre 
študentov

Najnovšie Univerzita tre-

tieho veku vítala zahranič-

nú návštevu z Francúzska 

a z Azorských ostrovov, 

v podobe prezidenta AIU-

TA prof. Francois Vellas, 

ktorý pôsobí na Univer-

zite v Toulouse a člena 

výboru AIUTA prof. Car-

losa Santosa z univerzity 

v Portugalsku. Obe strany 

diskutovali o možnostiach 

spolupráce nielen v oblasti 

vzdelávania starších štu-

dentov, ale aj o spolupráci 

v rámci programu Eras-

mus+. Témou stretnutia 

boli špecializované cesty 

pre seniorov v spoluprá-

ci s univerzitami, ktoré 

sa orientujú na cestovný 

ruch a možnosť spoluprá-

ce univerzít aj pre denných 

študentov v rámci existujú-

cich kontaktov. AIUTA má 

76 členských krajín sveta 

a všetkých kontinentov. 

Prof. Francois Vellas svoj 

deň na Ekonomickej uni-

verzite v Bratislave zhod-

notil slovami: „Pred mojou 

návštevou som veľa počul. 

Dnes som ešte viac videl 

a cítil, že na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave je 

obrovská symbióza pro-

fesionality, odbornosti, 

dobrých medziľudských 

vzťahov, čo je vzácne 

v súčasnosti. Na pôde vašej 

alma mater i mimo nej som 

to cítil intenzívne. Zmys-

luplná a príkladná je spo-

lupráca so samosprávou. 

Rozhovory so zástupcami 

akademickej pôdy, so zá-

stupcami samosprávy a so 

samotnými seniormi ma 

presvedčili o kvalite a pro-

spešnosti vašej práce. Vaši 

seniori sú šťastní študenti 

Univerzity tretieho veku. 

AIUTA si uvedomuje dôle-

žitosť Ekonomickej univer-

zity v Bratislave ako svojho 

člena a partnera.“

(vt, foto UTV)

Mgr. Monika Kormúthová

Kandidátka na poslankyňu do 
miestneho zastupiteľstva Bratislava-

Staré Mesto vo volebnom obvode č. 6

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 
navštívila seniorov v Petržalskej klubovni.

Delegácia Medzinárodnej asociácie univerzít 
tretieho veku (AIUTA).
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Do verejného života som 
vstúpil 16. novembra 1989, 
keď som sa ako študent 
zúčastnil protestného po-
chodu bratislavských vy-
sokoškolákov. Následne 
som stál pri vzniku prvého 
študentského štrajkového 
výboru na Slovensku – na 
Filozofi ckej fakulte UK.

Počas štúdia slovenského jazy-
ka a literatúry a ruského jazyka 
a literatúry som pracoval ako 
novinár, najskôr v študent-
skom týždenníku ZMENA, 
potom v denníkoch Smena 
a Pravda, 10 rokov som bol 
spravodajcom slovenského 
vysielania BBC WORLD SER-
VICE, bol som tiež šéfredak-
torom Staromestských novín 
a Bratislavských novín, ktoré 
som založil. V rokoch 2006-
2010 som bol poslancom sta-
romestského miestneho zastu-
piteľstva, v rokoch 2014-2018 
som prvým nezávislým staros-
tom Starého Mesta.

V súčasnosti pôsobím ako 
tajomník Filozofi ckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bra-
tislave, kde mám na starosti 
prevádzku najväčšej fakulty na 
Slovensku, ktorá má 3000 štu-
dentov a 400 zamestnancov. 
Za vyše tri roky sa mi podarilo 
debarierizovať jednu z budov 
fakulty, zrekonštruovať vnú-
torné priestory fakulty, znížiť 
náklady na odvoz a likvidáciu 

odpadu či elektrickú energiu, 
keď sme staré neónky vymenili 
za úspornejšie LED svietidlá. 
V niektorých priestoroch šet-
ríme až 75% doterajšej spotre-
by elektriny.

Tri roky som bol predsedom 
občianskeho združenia BRA-
TISLAVSKÁ KALVÁRIA, 
ktorému sa podarilo zrekon-
štruovať pôvodné barokové 
zastavenie krížovej cesty na 
bratislavskej Kalvárii a postup-
ne revitalizovať krížovú cestu 
a celý Kalvársky vrch.

Som dlhoročným dobrovoľ-
níkom Maltézskej pomoci 
Slovensko, ktorá sa v Starom 
Meste denne stará o rozvoz 
stravy núdznym seniorom 
a zabezpečuje dvakrát v týždni 
výdaj teplého jedla pre ľudí bez 
domova. Na oboch projektoch 
sa aktívne zúčastňujem.

Od prvého dňa ruského vojen-
ského útoku na Ukrajinu spo-
ločne s ďalšími dobrovoľníkmi 
Maltézskej pomoci Slovensko 
stále pomáhame na hraničnom 
priechode vo Vyšnom Ne-
meckom ukrajinským ženám 
a deťom, ktorí utekajú pred 
vojnou. Od začiatku mája mám 
na starosti koordináciu dobro-
voľníkov v službe vo Vyšnom 
Nemeckom.

Ako starosta a mestský a kraj-
ský poslanec chcem nadviazať 
na výsledky môjho starostova-
nia - nové verejné parky, štyri 
desiatky kompletne zrekon-

štruovaných ulíc, nové detské 
jasle, nová materská škola, 
osem opravených a dve nové 
detské ihriská, štyri nové vý-
behy pre psov, nová sociálna 
výdajňa, nové zelené plochy 
namiesto asfaltu, príspevky 
pri narodení dieťaťa, pri nástu-
pe prváka do základnej školy, 
pre mnohodetné rodiny, re-
konštrukcia Pisztoriho paláca, 
výstavba nového zariadenia 
opatrovateľskej služby na Pa-
lárikovej ulici. To všetko som 
ako starosta urobil pre Staro-
mešťanov.

Podarilo sa mi výrazne zvýšiť 
transparentnosť staromestskej 
samosprávy. Zo 44. sme urobili 
zo Starého Mesta 10. najtrans-
parentnejšiu samosprávu na 
Slovensku. Tento rok, žiaľ, sa 
Staré Mesto prepadlo až na 20. 
miesto v pravidelnom hodno-
tení Transparency Internatio-
nal Slovensko.
Za štyri roky sa mi podarilo 
rozšíriť kapacitu materských 
škôl o 100 nových miest, uply-
nulé štyri roky to bolo len 24. 
Som pripravený pokračovať 
v mojom projekte výstavby no-
vej materskej školy na Myjav-
skej ulici, ktorý sa za štyri roky 
nikam neposunul.

V roku 2017 sa mi podarilo 
zachrániť trh na Žilinskej, a to 
prenájmom pozemku trhovis-
ka na 10 rokov. Teraz chcem 
trh na Žilinskej zachrániť na-
vždy – kúpou alebo zámenou 
tohto pozemku, aby zostal 

navždy staromestský a bol na 
ňom náš obľúbený trh.

Problémom Starého Mesta 
je nežiadúci tranzit áut, ešte 
ako starosta som navrhol zvá-
žiť možnosť zjednosmernenia 
mestského okruhu po vzore 
viedenského Ringu. Tým by sa 
eliminoval tranzit, upokojila sa 
dynamická doprava, skvalitnila 
a zrýchlila mestská hromadná 
doprava a vznikol by priestor 
na budovanie funkčných odde-
lených cyklotrás.

V otázke parkovania som, ako 
miestny poslanec aj starosta, 
vždy presadzoval zvýhodne-
nie obyvateľov Starého Mesta 
pred návštevníkmi. Napriek 
tomu, že magistrát si uzurpo-
val právo rozhodovať o pra-
vidlách parkovania, ako mest-
ský poslanec chcem súčasný 
systém parkovania zmeniť tak, 
aby riešil problémy rezidentov, 
nie návštevníkov.

Tentoraz kandidujem s dvad-
siatkou aktívnych občanov, 
s ktorými spoločne urobíme 
ešte viac. Staré Mesto nepo-
trebuje experimenty, potrebuje 
skúsenosť a odbornosť. Potre-
buje starostu a poslancov, ktorí 
sa starajú o ľudí, a nie o to, ako 
vyzerajú na sociálnych sieťach. 
Kandidujeme ako STAROS-
TOVIA A NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI v každom volebnom 
obvode, pričom každý kandi-
duje tam, kde skutočne žije.

Radoslav Števčík: Je nás dvadsať a spoločne urobíme viac

Inz Stefcik 258x170-Kurier.indd   1 3.10.2022   11:43

Volebný obvod č. 1 
8. Jana Jakubovská
14. Mgr. Sven Šovčík

Volebný obvod č. 2
1. Miroslava Babčanová
2. Ivan Basoš
17. Tomáš Vorobjov

Volebný obvod č. 3
7. Mgr. Martin Hutta
16. Mgr. Radoslav Števčík

Volebný obvod č. 4
5. PharmDr. Dalibor Gergeľ, PhD.
8. Ing. Jana Španková

Volebný obvod č. 5
7. Mgr. Barbora Hříchová
11. Bc. Patrik Schwarcz, MBA.

Volebný obvod č. 6
5. doc. RNDr. Damask Gruska, 
PhD.
9. Mgr. Monika Kormúthová

Volebný obvod č. 7
5. Mgr. Táňa Gundová
7. Mgr. Livia Hrašková
11. Ing. arch. Ján Mackovič
14. Valéria Pokorná

Volebný obvod č. 8
3. Mgr. art. Richard Guzman
7. BBA. Ladislav Mészáros
11. JUDr. Katarína Šustáková
Viac na stevcik.sk

Ďakujeme za Vašu dôveru.
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K B r a t i s l a v s k é -
mu hradu má 
obzvlášť blíz-

ky vzťah. No jej srd-
covkou je Múzeum 
Johanna Nepomuka 
a nádvorie pred ním. 
Redakcii Bratislavský 
kuriér tiež prezradila, 
že sú aj turistické lo-
kality, ktorým by sa 
radšej vyhla. Záro-
veň upozorňuje, že na 
kľúčových miestach 
chýba základná turis-
tická infraštruktúra. 
O magických miestach, 
ale aj o turistických 
pasciach Bratislavy 
nám v druhom diele 
nášho rozhovoru po-
rozprávala dlhoročná 
sprievodkyňa Zuzana 
Godárová.

Na ktoré miesta vodí-
te turistov, prípadne 
vašich priateľov naj-
radšej, ktoré sú vašou 
srdcovkou? 
Múzeum Johanna Ne-
pomuka Hummela na 
Klobučníckej ulici a ná-
dvorie pred ním je skry-
tým skvostom, ktorý si 
málokto všimne. Hummel 
bol najvýznamnejší hu-
dobník, ktorý sa tu narodil 
a v jeho útulnom múzeu 
priam dýcha na nás doba 
rozkvetu nášho mesta v 2. 
polovici 18. storočia.
Z dominánt mesta je to 
Bratislavský hrad, ku kto-
rému mám blízky vzťah, 
keďže moja mama bola 

jednou zo študentiek prof. 
Alfréda Piffl  a. Profesor sa 
veľkým dielom zaslúžil o 
záchranu hradu. Svojich 
študentov vodil v 50. ro-
koch 20. storočia do ruín, 
kde kreslili. Opatrujem 
v maminom indexe dva 
jeho podpisy. Hrad 
je doslova magic-
ké miesto, ktoré 
nadobudlo nedáv-
nym objavom kelt-
sko-rímskych sta-
vieb ďalší dôležitý 
rozmer.
Katedrála sv. Mar-
tina je tajomným 
priestorom s množ-
stvom zákutí a his-
torických vrstiev, sprevá-
dzam tam s obrovským 
rešpektom. V neposled-
nom rade je to Dom 
Albrechtovcov a jeho zá-
hrada – čarovné a hud-
bou nabité zákutie, ktoré 
mnohí Bratislavčania ešte 
nepoznajú. Znova v ňom 
vzniká centrum slobod-
ných umení, ako tomu 
bolo za čias Alexandra a 
Hansiho (Jána) Albrech-
tovcov.

Sú aj také lokality, 
ktoré pri prehliad-
kach vo vás naopak 
vyvolávajú negatívnu 
emóciu, alebo sa im 
vyhýbate. Vystríhate 
návštevníkov pred tzv. 
turistickými pascami? 
Nemám rada úzke miesta, 
napr. pri Keglevichovom 
paláci na Panskej ulici. 

Raz tam do mňa narazil 
cyklista, našťastie som 
udržala rovnováhu. Ďalej 
úsek od Rybárskej brány 
popri Čumilovi k soche 
Ignáca Lamára – Schöne 
Náciho je väčšinou prepl-
nený. Hostí je potrebné aj 

viackrát v rámci prehliad-
ky upozorniť, aby dávali 
pozor na svoje osobné 
veci, pretože mám skúse-
nosti, že sa (nielen) tam 
kradne. 
Na Ventúrskej počas jed-
ného presunu stretneme v 
priemere päť áut a vyhýbať 
sa im v sezóne vonkajších 
sedení pred reštaurácia-
mi a kaviarňami s väčšou 
skupinou nie je jednodu-
ché. Za turistickú pascu 
považujem ceny taxíkov, 
ktoré si klient zoberie 
priamo z ulice. 

Turisti môžu negatív-
ne vnímať aj „vstupné 
brány“ do Bratislavy, 
ktoré sú roky v zane-
dbanom stave. Máte 
takú skúsenosť?
Hlavná železničná stanica 
je budova, ktorú žiadny 

návštevník prichádzajúci 
vlakom neobíde. Výťah z 
nástupíšť už síce existuje, 
ale väčšina cestujúcich aj 
tak kráča s batožinami po 
schodoch. Schody sú tam 
všade. Keď konečne vyjde-
te z budovy stanice, otvorí 

sa pred vami nehostinné 
námestie pred stanicou. 
Hovorím z vlastnej skú-
senosti, skupiny, na ktoré 
som tam čakala, to nijako 
nekomentovali. 
V oblasti Rybného námes-
tia zas chýbajú moderné 
verejné toalety s väčšou 
kapacitou. To je totiž 
vstupná brána do mesta 
pre mnohé skupiny a indi-
viduálnych turistov, ktorí 
vystúpia z lodí alebo auto-
busov v okolí hotela Park 
Inn. Takéto veľkokapacit-
né zariadenie tu dlhodobo 
chýba.

Je lokalita, historická 
udalosť alebo osob-
nosť Bratislavy v dej-
inách, ktoré keď spo-
meniete dokáže ľudí 
zaručene poriadne 
prekvapiť? Prípadne 

pamiatka, klenot, o 
ktorej aj sami Brati-
slavčania vedia veľmi 
málo?
Hostia z ktorejkoľvek 
krajiny reagujú s prekva-
pením na fakt, že vdo-
va po W. A. Mozartovi, 
Constanze sa v Katedrále 
sv. Martina 26. júna 1809 
druhýkrát vydala za svoj-
ho dlhoročného podná-
jomníka, dánskeho diplo-
mata Georga von Nissena. 
Prakticky pod hrozbou 
paľby francúzskych striel 
z druhej strany Dunaja, 
lebo v ten istý deň začali 
Francúzi s ostreľovaním a 
zasiahli aj Kapitulskú uli-
cu, katedrála však zostala 
nezasiahnutá. 
Klenoty tu máme na kaž-
dom kroku, k najvzác-
nejším patria anglické 
tapisérie zo 17. storočia s 
námetom z gréckej myto-
lógie v Primaciálnom pa-
láci. Blízke Múzeum J. N. 
Hummela vystavuje napr. 
spinet, na ktorom hrával 
Hummel u svojho učiteľa 
Mozarta. Ďalej spome-
niem zvyšky keltsko-rím-
skych stavieb na Bratislav-
skom hrade, zlatý keltský 
poklad, 109 cm vysokú 
monštranciu z 15. storo-
čia v klenotnici Dómu sv. 
Martina a krstiteľnicu v 
tom istom kostole z roku 
1409. Ornát, ktorý daro-
vala Mária Terézia dele-
gácii z Rače, vystavený v 
Račianskej izbe. Samotnú 
expozíciu Gerulaty v Ru-

sovciach. Nádherný areál 
hradu Devín, skameneli-
ny z treťohorného mora a 
mnohé ďalšie.

Stáva sa vám, že vám 
domáci turisti-„starí“ 
Bratislavčania doplnia 
informáciu, ktorú ste o 
danej lokalite, budove 
či dianí nevedela? 
Samozrejme. V prípade 
Esterházyho paláca na 
Kapitulskej som na zák-
lade preštudovaných in-
formácií mala dojem, že 
štvrté predné krídlo nikdy 
nebolo dostavané. Jeden 
účastník prehliadky ma 
však upozornil, že bolo. 
V 80-tych rokoch 20. sto-
ročia sa tam ešte bývalo 
a poslal mi aj fotografi u. 
Poriadne ma prekvapila aj 
existencia rysky ukazujú-
cej úroveň hladiny Dunaja 
pri povodni v roku 1850 v 
podjazde Csákyho paláca 
na Panskej ulici. Väčšinou 
pred ňou zvykne stáť auto, 
prípadne stoličky z blíz-
kej reštaurácie, tak ju ne-
vidno. My sprievodcovia 
sa neustále musíme ďalej 
vzdelávať, pretože pole 
nášho pôsobenia je veľmi 
široké a informácie nie sú 
nikdy konečné.

Ďakujem za rozhovor.
Jana Pohanková

So sprievodkyňou Zuzanou Godárovou 
na potulkách Bratislavou (2. časť)

Zuzana Godárová - kvalifi kovaná sprievodky-
ňa cestovného ruchu so špecializáciou na hudob-
nú históriu Bratislavy
Prehliadky historického centra Bratislavy a tema-
tické prehliadky (nielen) hudobného zamerania 
v slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku

www.zuzanagodarova.webnode.sk

rusovce schvalene.indd   1 09/10/2022   13:18

Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786
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JUDr. Branislav Záhradník

Svoje podnety môžete posielať na adresu redakcia@bakurier.sk.

Požičal som peniaze 
svojmu známemu. Už 
rok mi ich nevie vrátiť. 
Stále sa vyhovára, že 
nemá peniaze, ale zis-
til som, že pred tromi 
mesiacmi daroval svoj 
byt dcére. Obávam 
sa, že prepisuje svoj 
majetok, aby o neho 
pre dlžoby neprišiel. 
Mohol by som sa voči 
takémuto konaniu nej-
ako brániť? 
Predpokladám, že máte 

svoju pôžičku riadne zdo-

kumentovanú. To zname-

ná, že máte zmluvu alebo 

iný právne relevantný 

podklad, na základe čoho 

ste mu peniaze požičali. 

Taktiež je dôležité mať 

doklad o bankovom pre-

vode peňazí, resp. pod-

písané ich prevzatie. 

Dôležité je totiž, aby ste 

v prípade súdneho sporu 

vedeli hodnoverne preu-

kázať všetky rozhodujúce 

skutočnosti. Keďže ne-

uvádzate v akom štádiu 

vymáhania pohľadávky 

sa nachádzate, môžem 

Vám len vo všeobecnosti 

odporúčať, že vzhľadom 

na fakt, že už rok veriteľ 

mešká so splatením svojho 

záväzku je nepochybne na-

jvyšší čas obrátiť sa na súd, 

aby ste po jeho rozhodnutí 

mohli pristúpiť prípadne aj 

k nútenému výkonu roz-

hodnutia, t.j. k vymáhaniu 

pohľadávky v exekučnom 

konaní.

Rozumiem Vašej obave, 

keď ste zistili, že daro-

val svoj byt dcére. Máte 

odôvodnenú obavu, že 

týmto úkonom môžete byť 

ako veriteľ ukrátený z hľa-

diska svojej vymáhateľnej 

pohľadávky. Ochranu Vám 

môžu poskytnúť ustanove-

nia §42a a §42b Občianske-

ho zákonníka o odporova-

teľných právnych úkonoch. 

Ide o právny inštitút, ktorý 

umožňuje veriteľovi domá-

hať sa na súde, aby určil, že 

dlžníkove právne úkony, 

ktoré sú v zákone bližšie 

špecifi kované, ak ukracujú 

uspokojenie jeho vymáha-

teľnej pohľadávky, sú voči 

nemu právne neúčinné. Vo 

Vašej konkrétnej situácii 

prichádza do úvahy apli-

kácia §42a ods. 3, písm. a) 

Občianskeho zákonníka, 

t.j. odporovať možno práv-

nemu úkonu, ktorým bol 

veriteľ dlžníka ukrátený a 

ku ktorému došlo v posled-

ných troch rokoch medzi 

dlžníkom a osobou jemu 

blízkou. Dcéru ako prí-

buzného v priamom rade 

považujeme podľa §116 

Občianskeho zákonníka 

za osobu blízku. To však 

neplatí, ak druhá strana 

preukáže, že nemohla ani 

pri náležitej starostlivos-

ti poznať úmysel dlžníka 

ukrátiť svojho veriteľa. 

Práve uvedená podmi-

enka môže v praxi pred-

stavovať určitý problém 

z hľadiska dokazovania. 

Predpokladám, že dcéra 

by tvrdila, že nepoznala 

otcovu fi nančnú situáciu 

a nebol jej známy úmy-

sel otca darovaním bytu 

ukrátiť svojho veriteľa. 

Právo odporovať práv-

nemu úkonu môžete ako 

veriteľ uplatniť žalobou 

na súde. Právo odporo-

vať právnemu úkonu sa 

uplatňuje proti tomu, kto 

mal z odporovateľného 

právneho úkonu pro-

spech. Vo Vašom prípa-

de by ste žalovali dcéru 

Vášho dlžníka. Právny 

úkon, ktorému veriteľ s 

úspechom odporoval, je 

právne neúčinný a veriteľ 

môže požadovať uspoko-

jenie svojej pohľadávky z 

toho, čo odporovateľným 

právnym úkonom ušlo z 

dlžníkovho majetku. Ak 

to nie je možné, má veri-

teľ právo na náhradu voči 

tomu, kto mal z tohto 

úkonu prospech.

Keďže ide o zložitej-

ší právny problém, od-

porúčam obrátiť sa na 

advokáta, ktorý posúdi 

Vašu konkrétnu situáciu 

a navrhne Vám kroky, 

ktoré budú viesť k účinnej 

ochrane Vašich práv a zá-

ujmov.

P á ik díPrávnik radí

Premiéru prvého divadel-
ného muzikálu o pravdi-
vom živote Karola Ducho-
ňa chystajú tvorcovia 8 a 
9. novembra 2022 v Dome 
kultúry Ružinov. Hra ožije 
krásnou hudbou a výbor-
nými činohernými výkon-
mi v réžii Karola Vosátka.

V podaní Karola Csina 
a Martina Gyimesiho
zaznejú najväčšie hity ako 

Zem pamätá, V sloven-
ských dolinách, Smútok 
krásnych dievčat, Čardáš 
dvoch sŕdc, Pieseň o de-
cembri, Na srdci mi hraj, 
Cítim, Tancujem s tebou 
rád, Elena, Hrám hrám, 
Primášovo srdce, Diev-
ča z Budmeríc, Mám ťa 
rád, Mám ľudí rád, Šiel, 
šiel, S úsmevom a ďalšie. 
V ďalších postavách sa 
predstavia: Dušan Cin-

kota, Peter Trník, Cyril 
Žolnír, Eva Sakálová, 
Katka Ivanková, Jana 
Balzar Lieskovská, Mi-
chal Spielmann, Michal 
Rosík a Rado Konečný.

„Toto dielo sa rodilo viac 
ako 2 roky. Našim záme-
rom bolo priniesť  príbeh  
života Karola Duchoňa, 
ktorý začína v najväč-
šej sláve a končí strmým 
pádom. Zachytiť životnú 
dráhu tohto muža, od bez-
starostnej mladosti cez bo-
hémsky život až po tragický 
a smutný koniec.“ hovorí 
autorka námetu a produ-
centka Andrea Kozáková.

Dej tohto diela ponechá-
va otázku v pozadí, či sa 
nedalo zachrániť túto le-
gendu, či si dostatočne 
vážime skutočné talenty 
a osobnosti. Či dokážeme 
vnímať nemý krik zdanlivo 
úspešného, bezprostred-
ného človeka milujúceho 
život. Či za jeho ľahkosťou 
dokážeme rozoznať strach 
a potrebu obyčajnej pomo-
ci. Tento výtvor  nebude 
len mapovaním úspechov 
vynikajúceho umelca v po-
dobe jeho najväčších hitov, 
ale najmä ukázať  potrebu 
vnímania toho druhého 
„ja“, a to život obyčajné-
ho človeka. Divákom je 
dovolené vojsť do duše 
tohto nášho velikána až 
do špiku jeho intimity, od-
kryť pozlátku šoubiznisu, 
vzostupy, pády, úspechy a 
neúspechy. No za všetkým 
tým je snaha ukázať jeho 
túžbu nikdy sa nevzdať a 
precítiť naplno chuť života. 
Lebo ako sa hovorí... „Žiť je 
umením života“.

Vstupenky v sieti Pred-
predaj.sk.

NA SRDCI MI HRAJ! 

PREMIÉRA: 9 a 10 novembra 2022, 19.00 hod., DK 
Ružinov, Bratislava

Réžia a scenár: Karol Vosátko
Hudobná réžia: Vlado Valovič
Námet: Andrea Kozáková
Kostýmy: Janka Kaňáková Šuchovenová
Svetelný dizajn: Róbert Polák

V spolupráci s MČ Ružinov a Cultus Ružinov a.s.

PREMIÉRA

SND spoplatnilo parkovisko za budovou, návštevníci si tak priplatia
(Dokončenie zo str. 1)

Spoplatnením a monito-

rovaním parkoviska chce 

SND zároveň eliminovať 

neregulované dlhodobé 

parkovanie na divadelnom 

parkovisku.

Parkovné môžete uhradiť 

v dvoch parkovacích au-

tomatoch v hotovosti aj 

platobnou kartou. Rovna-

ko sa dá parkovné zaplatiť 

bezhotovostne aj priamo 

na výjazdoch z parkoviska. 

Výjazd sa tak vďaka plat-

bám pri rampe môže mier-

ne spomaliť.

Pri nákupe vstupenky 
je hodina zadarmo

Divadlo tiež uvádza, že 

návštevníci, ktorí si prídu 

počas dňa zakúpiť vstu-

penku do pokladnice SND, 

budú môcť využiť hodinu 

parkovania zadarmo. Zá-

kazník ju získa po predlo-

žení parkovacieho lístka v 

pokladnici SND.

Parkovisko prešlo re-
konštrukciou
V uplynulých týždňoch 

prešlo parkovisko SND 

rekonštrukciou. Jej vý-

sledkom je nová doprav-

ná infraštruktúra v okolí, 

moderný parkovací aj ka-

merový systém, či verejné 

osvetlenie.

„V rámci stavebných úprav 

prišlo ku kompletnej re-

konštrukcii cesty za novou 

budovou SND, z ktorej sa 

po novom stala verejná 

komunikácia, a k vybudo-

vaniu nového bezbariéro-

vého chodníka a MHD za-

stávky. Pribudlo tiež nové, 

moderné verejné osvet-

lenie a SND v súčasnosti 

pokračuje v obnove areálo-

vého osvetlenia parkovis-

ka,“ informovalo vedenie 

divadla.

Stavebné úpravy na par-

kovisku SND vrátane pri-

ľahlých komunikácií na 

svoje náklady v rámci vy-

nútenej investície zrealizo-

val developer JTRE. 

Parkovisko SND má aj po 

úpravách nezmenenú ka-

pacitu 250 parkovacích 

miest. Pribudnúť majú aj 

úplne nové zelené plochy v 

rozlohe takmer 400 štvor-

cových metrov.

(red)

Zdroj: snd.sk 
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PRE TRÁVNIKY A RUŽINOV CHCEME VIAC: 

JAROMÍR

ŠMÁTRALA
KANDiDÁT

MiLOSLAV

HRÁDEK
KANDiDÁT

1. MiEST V ŠKOLÁCH A ŠKÔLKACH

2.STAROSTLiVOSTi O ZELEŇ A
VEREJNÉ PRiESTORY

3. PODPORY ŠPORTU A KULTÚRY

4. UROBiŤ PRE FÉROVEJŠiU
PARKOVACiU POLiTiKU

TRÁVNIKY

BRATISLAVA

VÚC

TRÁVNIKY

BRATISLAVA

VÚC

Milov Navrh.indd   1 4. 10. 2022   19:11:11
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AKO ZAČAŤ......
Po obrovskom a opakova-
nom sklamaní z politic-
kých osobností Slovenska 
je mimoriadne ťažké nájsť 
vhodné slová na osobnú 
prezentáciu, najmä pri 
vstupe do politiky.

Vnímajte prosím môj ob-
raz ako moju reprodukciu 
názorov, myšlienok a hod-
notení, ktorého sa mi do-
stalo od širokého okruhu 
priateľov a kolegov.

KTO SOM
Volám sa Michal Rakús, 
mám 43 rokov. Som absol-
ventom štúdia na fakulte 
MTF Slovenskej technickej 
univerzity, odbor priemy-
selný manažment. Už po 
skončení štúdia sa mi po-
darilo dostať do náročného 
prostredia nadnárodných 
spoločností s vysokými ná-
rokmi na pracovný výkon, 
kreativitu a zodpovednosti 
za výsledok. Prepracovaný 
systém práce a riadenia, 
vysoká pracovná disciplí-
na a zrozumiteľné kritéria 
hodnotenia boli vynikajú-
cou stimuláciou na osobný 
rast pre každého, kto sa oň 
usiloval.

Naučil som sa pomerne 
rýchlo hľadať kreatívne a 
inovatívne riešenia, zdoko-
naľoval som sa v zručnosti 
riadenia, čím postupne na-
rastala aj moja odvaha pri-

jímať zásadné rozhodnutia 
a zodpovednosť za ne.

Dnes môžem bez zaváha-
nia konštatovať, že vďaka 
tomu stojím za pozitívny-
mi výsledkami mnohých 
projektov. Viacročné skú-
senosti som využil vo funk-
cii krízového manažéra a 
pričinil som sa o úspešnú 
revitalizáciu viacerých zá-
vodov.
V súčasnosti úspešne ve-
diem vlastnú obchodnú 
fi rmu a v týchto dňoch 
som prijal ďalšie závažné 
rozhodnutie.

ČO CHCEM
Rozhodol som sa požiadať 
o vašu dôveru a poprosiť 
o vaše rozhodnutie spl-
nomocniť ma zastupovať 
naše spoločné záujmy vo 
funkcii poslanca za okres 
Bratislava V, Petržalka.
Čakajú nás ťažké roky. Po 
devastačnom účinku pan-
démie a ukrajinskej tragé-
dii si to uvedomuje každý 
triezvo mysliaci občan. 
Vysoká efektivita používa-
ných fi nancií, správne ur-
čenie priorít a vysoká od-
bornosť rozhodovania sa 
musia stať pravidlom. 
Všetko to hlúpe a zlé, čo 
je za nami, nesmie v nás 
vzbudiť pocit beznádeje. 
Aj neúspech by mal byť 
pre nás zdrojom poučenia 
a  zo zdanlivo nemožného 
sa stane možné, ak sa v bu-

dúcnosti dokážeme vyva-
rovať chýb minulosti.
Práve preto považujem za 
dôležité nepripustiť, aby sa 
opakovali absurdné chyby 
politického zápasu medzi 
tými, ktorým sme zverili 
správu vecí verejných, štát-
nu správu a samosprávu. K 
zneužívaniu kompetencií 
na účet samospráv, a teda 
občanov, už nikdy nesmie 
dôjsť. K tomu bude priorit-
ne smerovať aj moja osob-
ná politika.

Nemám v úmysle analyzo-
vať minulosť, ani vás pre-
sviedčať o opaku toho, čo 
si mnohí myslíte a hovoríte 
nahlas. Stagnujeme a pre 
vlastnú hlúposť sa topíme v 
problémoch. Pre tých, kto-
rí si to nemyslia, ponúkam 
túto myšlienku:

NIKDY NEBOLO TAK 
DOBRE, ABY NEMOH-
LO BYŤ LEPŠIE.
Skúsme to. Žiť plnohod-
notný život v usporiada-
nej spoločnosti je túžbou 

každého človeka. Prečo by 
sme sa oň nemali uchá-
dzať?!

V prípade vašej podpory a 
zvolenia by som ako posla-
nec prioritne presadzoval 
tieto projekty

1. Doprava a parkova-
nie
2. Školy a DSS – obno-
va, revitalizácia budov 
a ich energetickej infra-
štruktúry   
3. Rozvoj mládeže, 
športu a klubovej čin-
nosti – vytvorenie ali-
ancie športovísk, klu-
bov, a voľnočasových 
zariadení za celý okres

PREČO SOM SA ROZ-
HODOL KANDIDOVAŤ
Rozhodnutie nebolo jed-
noduché. V čase, keď sa 
slovo politik stáva viac na-
dávkou ako oslovením.... 
No existuje aj vlastné 
svedomie a pocit zodpo-
vednosti za seba a svojich 
blízkych. Vedomie, že iba 
nadávať alebo mlčať nesta-
čí. Vecné riešenie je nájsť 
recept na nápravu. Preto 
som sa pridal na stranu 
tých, ktorí ho chcú nájsť. 
Rozhodujúcim impulzom 
pre mňa bolo zistenie, že 
existuje početná skupina 
ľudí, ktorá sa už do tejto 
práce pustila. Keď som sa 
zoznámil s obsahom a cieľ-
mi dokumentu                                                   

PETRŽALKA 2029 - 
program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, bol 
som si istý, že sa chcem na 
jeho prijatí a realizácii po-
dieľať.

Úspešne zrealizovať tento 
program sa dá iba s pod-
porou spoluobčanov Preto 
transparentnosť všetkých 
krokov samosprávy musí 
byť pevným prikázaním 
nového desatora a v prí-
pade zvolenia i základným 
pilierom mojej osobnej po-
litiky.

Ďakujem veľmi úprimne 
všetkým, ktorí sa dokázali 
dostať až po tieto riadky a 
prajem, aby nezažili nové 
a ďalšie sklamania. Preto 
Vás chcem požiadať o hlas, 
práve ten Váš z množstva 
všetkých ktoré môžete v 
voľbách do župy odovzdať 
(9) môže rozhodnúť. Dôle-
žitý je jeden jediný ten Váš, 
ktorý máte a nebojíte sa ho 
použiť – dať krúžok k môj-
mu menu.  

S úctou a prosbou o podporu

Váš Mišo Rakús, 

viac na www.smeba.sk

Kandidát na poslanca 
do zastupiteľstva 

Bratislavského 
samosprávneho kraja 

č. 54

STAČÍ JEDEN KRÚŽOK a VECI SA MENIA

V 
rámci predvolebného 

obdobia bola predsta-

vená štúdia prekrytia 

Staromestskej ulice objednaná 

mestskou organizáciou MIB Bra-

tislava. Štúdia navrhuje prekrytie 

od začiatku hradieb na úrovni 

Domu u dobrého Pastiera na Ži-

dovskej ulici až po nárožie hra-

dieb pri Baxovej veži.

Na novovytvorenej konštrukcii 

prekrytia predpokladá vytvore-

nie zelených plôch s mestským 

mobilierom. Navrhovaná štúdia 

sa sústredila na vytvorenie sa-

motného prekrytia, ale nereš-

pektovala viaceré dôležité danos-

ti územia:

 Najcennejšia časť hradieb sa 

nachádza v kontakte s Rudnayo-

vým námestím a kostolom sv. 

Martina. 

 Návrh novej konštrukcie 

prekrytia je mimoriadne kon-

fl iktný z blízkych, 

ale aj vzdialených 

pohľadov vo vzťa-

hu k prezentovaniu 

mestských hradieb 

a kostola sv. Marti-

na, jednej z najdô-

ležiteších pamiatok 

mesta Bratislavy.

 Požiadavku Kraj-

ského pamiatkové-

ho úradu, rešpek-

tovať prezentovanie 

celej výšky spodnej 

časti opevnenia 

hradieb, štúdia rieši 

úzkou štrbinou me-

dzi novou konštruk-

ciou a hradobným 

múrom. Z pohľadu 

návštevníka pozorujúceho mest-

ské hradby z väčšej vzdialenosti 

nie je reálne vnímať hradby s ce-

lou výškou od ich založenia na 

úrovni Staromestskej ulice.

 Ukončenie prekrytia Staro-

mestskej ulice v nároží Baxovej 

veže, je mimoriadne nešťastné, 

nakoľko nie je napojené priamo 

na dôležitý peší ťah Zámocká – 

Kapucínska- Námestie SNP

INÉ PLATÓ - Prekrytie staro-
metstkej ulice
Upravený koncept prekrytia 

Staromestskej ulice vychádza z 

výhrad ku objednaného návrhu 

organizáciou MIB Bratislava. 

Dôležitosť územia so situovaným 

Kostolom sv. Martina, Rudnayo-

vým námestím, ako aj požiadav-

ka na prezentáciu pôvodnej fi gú-

ry mestských hradieb ovplyvnila 

riešenie, ktoré ponecháva tento 

priestor ako neprekrytý až po 

jestvujúcu Albertovu lávku, s al-

ternatívnou možnosťou navrh-

nutia subtílnej lávky prepájajúcej 

priestor pred domom u Dobrého 

pastiera s hradbami.

Kompaktné prekrytie Staromest-

skej ulice sa navrhuje od Alberto-

vej lávky až po jestvujúcu mostnú 

konštrukciu situovanú v telese 

Kapucínskej ulice. Vznikne tak 

oddychovo – relaxačný priestor 

s možnosťou kultúrno spoločen-

ského využitia. Výhodou rieše-

nia je, že bude priamo napojený 

na jestvujúci peší ťah Zámocká 

– Kapucínska - Námestie SNP a 

zároveň cez novonavrhnutú kon-

štrukciu s dostavbou jestvujúce-

ho domu na pozemku súkrom-

ného investora bude umožnený 

prístup do Baxovej veže v zmysle 

pôvodného autorského riešenia, 

ktorý bol akcentovaný cezúrou v 

hradobnom systéme.

Spracovaná koncepcia alterna-

tívneho návrhu vychádza z po-

treby maximálne rešpektovať 

priestor kostola sv. Martina, pri-

znať celú výšku hradieb v úseku 

od Rudnayovho námestia až po 

Albertovu lávku. Novonavrhova-

né prekrytie je priamo napojené 

na jestvujúci peší ťah vrátane do-

riešenia zástavby parcely v doty-

ku s nárožím mestských hradieb 

a Baxovou vežou.

Ing. arch. Ľubomír Boháč

„INÉ PLATÓ“

Župné voľby č.  54

BA 5
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"Bratislava, mesto, kde chcem zostať žiť."
Milí Bratislavčania, keď som založila OZ Odvážne s rozumom, ani som netušila, koľko námetov aj na ťažké témy v našom meste existuje. 
Jednak z vlastnej skúsenosti som sa začala kompetentných pýtať veci, ktoré s transparentnosťou mesta nemajú nič spoločné. Druhým zdro-
jom desiatok tém ste boli Vy, spoluobčania, ktorí ste ma zasypali podnetmi na praktiky súčasného vedenia. Zopár si ich môžete prečítať tu, 
všetky sú na mojom blogu na stránke...

Martina Dulajová
„Bratislava, mesto kde chcem zostať žiť“ 11Som nezávislá kandidátka na poslankyňu do mestského 

zastupiteľstva za Petržalku, zakladateľka občianskeho združenia 
„Odvážne s Rozumom“. Predovšetkým, som však matka dvoch malých 
detí a nie je mi jedno, aká bude ich budúcnosť v našom hlavnom meste.

FB profil: 
Maťa Dulajová

Telefón: 
0918 464 513

Email: 
mdulajova@martinadulajova.sk

Dňa 24.2. 2022 Mestské za-
stupiteľstvo opätovne zvolilo 
do funkcie riaditeľky ZOO 
Júliu Hanuliakovú, po tom čo 
pre údajné problémy so štát-
nym občianstvo SR odstúpila 
z tohto postu 22.6. 2021. Za-
ujímavá diskusia k voľbe ria-
diteľky sa viedla najmä kvôli 
jej problému s občianstvom, 
resp. k faktu, že pracovala 
bez pracovného povolenia, 

ako občianky USA. Zastupi-
teľstvo poverilo mestského 
kontrolóra aby preveril za-
mestnávanie cudzincov na 
Magistráte hlavného mesta 
Bratislavy. 
A čuduj sa svete jeho zistenie 
sa týka aj občianky USA/SR, 
kde sa uvádza, že povolenie 
k prechodnému pobytu dosta-
la až 27.7.2021, teda mesiac 
po tom čo odstúpila zo svojej 

funkcie. Z toho teda vyplýva, 
že pokiaľ nemala povolenie 
k prechodnému pobytu, ne-
mohla mať ani pracovné po-
volenie. 
Informácie sme dopytovali na 
magistráte hlavného mesta, 
v zmysle Zákona č.211/2000 
Zz. o slobodnom prístupe k 
informáciám, aby sme vyvráti-
li možné podozrenia týkajúce 
sa informácií, že magistrát 

hlavného mesta a pán primá-
tor, zamestnávali nimi prefe-
rovanú kandidátku na riadi-
teľku ZOO Bratislava, pani 
Hanuliakovú, na čierno. Čo 
so sebou nesie nielen trestno-
právny problém.
Na časť otázok, aj otázku 
týkajúcu sa práve zamest-
návania pani Hanuliakovej 
ako riaditeľky ZOO Bratisla-
va po jej vymenovaní, ako 

vybranej kandidátky, nám 
však magistrát odmietol od-
povedať.
Otázkou zostáva, ako dlho 
vedel magistrát o tomto 
probléme pani Hanuliakovej, 
ktorý kryli jej údajným prob-
lémom s občianstvom? Čím 
si zaslúžila pani Hanuliaková 
takú neutíchajúcu pozornosť 
Magistrátu hlavného mesta 
Bratislavy, že kvôli nej riskujú 

aj stratu možnosti čerpania 
eurofondov? Keď k tomu pri-
dáme skoro miliónovú žalobu 
prevádzkovateľa Dinoparku, 
tak to vyzerá, že pôsobenie 
pani Hanuliakovej nás vyjde 
poriadne draho.

Viac sa dozviete samo-
zrejme na mojom fcb 
BLOGU a na www.odvaz-
nesrozumom.sk

Príde Bratislava o možnosť čerpať eurofondy?

Schválil primátor Vallo svojej mame dotáciu vo výške 30 000 eur?
Je neuveriteľné, čo všetko 
nájde človek, keď sa začne 
viac zaujímať o zmluvy, ob-
jednávky a faktúry na magis-
tráte hlavného mesta. 

V roku 2019 predložil pán 
riaditeľ magistrátu MGR. CTI-

BOR KOŠŤÁL (aktuálne aj 
podpredseda Vallovej strany 
Team Bratislava ) Návrh na 
poskytnutie dotácie Literárne-
mu informačnému centru vo 
výške 30.000 Eur na projekt 
„ Medzinárodný knižný veľtrh 
v Paríži“. 

Neuveríte, kto bol v tom čase, 
konkrétne od roku 2012 do 
roku 2021 riaditeľkou tejto 
príspevkovej organizácie 
Ministerstva kultúry SR. No 
samozrejme, pani MGR. MI-
ROSLAVA VALLOVÁ. Je to 

inak celkom vtipné vidieť ich 
obidve mená na zmluve ako 
Poskytovateľ v zastúpení: 
Ing. arch. MATÚŠ VALLO pri-
mátor a Príjemca v zastúpení 
Mgr. MIROSLAVA VALLOVÁ. 

A ešte taká maličkosť. Pred-

sedom komisie, ktorá pani 
Vallovej odporučila mestské-
mu zastupiteľstvu schváliť 
dotáciu, bol Ing. MATEJ VA-
GAČ – ten pán Vagač, ktorý 
je samozrejme, ako inak vo 
Vallovej strane TEAM BRA-
TISLAVA, jeho veľký fanúšik 

a aktuálne sa uchádza o post 
starostu mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto. 

Výdavky na zamestnancov magistrátu o krásnych 14.000.000 EUR
Priatelia, bolo by dobré po-
vedať, že za primátorovania 
pána Valla stúpli VÝDAVKY  
na oblasť ľudských zdrojov 
O VIAC AKO 14 MILIÓNOV 
EUR. Tak sa pýtam, či sa nám 
pán primátor taktiež pochválil 
aj s tým: 

 aké výberové konania NE/
ABSOLVOVALI prijímaní za-
mestnanci a na základe čoho 
boli a sú aj naďalej prijímaní. 
(nevadí, že napr. aj na vymys-
lené pracovné pozície, ktoré 
ani nie je možné poriadne 
nájsť v katalógu pracovných 

činností -našli by ste  tam 
napr. MANAŽÉRA KOMÁ-
ROV s platom 1.500 eur)?

 že 996 zamestnancov 
NIE JE SKUTOČNÝ POČET 
ZAMESTNANCOV, ktorí sú 
platení z našich daní. Tiež 
zabudol povedať o množstve 

zamestnancov v rámci roz-
počtových, príspevkových, 
neziskových organizácií, 
obchodných spoločností, na-
dácie, kam z magistrátu tečú 
státisíce ďalších peňazí vo 
forme príspevkov a dotácií.

 že len v roku 2021 mal 

magistrát 403 dohodárov, 
pričom  títo nespadajú do or-
ganizačnej štruktúry zamest-
nancov.

PS: Všetky informácie boli 
čerpané: z odpovedí na žia-
dosti o sprístupnenie informá-

cií, zo súkromných zdrojov, zo 
záverečných účtov hlavného 
mesta SR Bratislavy za roky 
2015 až 2021, zo schválenej 
zmeny rozpočtu z júna 2022 
a zákona o rozpočtových pra-
vidlách územnej samospráv.

Metropolitný Inštitút Bratislava - MARKETING vs. REALITA
Podľa vyjadrení pána pri-
mátora „Metropolitný Inštitút 
Bratislava prezentuje silu 
Bratislavy“. Toľko marketing. 
A teraz sa pozrime na to, 
aká je REALITA. Po prečítaní 
poslednej správy hlavného 
kontrolóra, sa bohužiaľ nedá 
konštatovať nič iné, ako to že 

vlajková loď súčasného pána 
primátora sa pomaly, ale isto 
potápa. 

Čo je MIB?
MIB je príspevková organizá-
cia hlavného mesta SR Brati-
slavy a hlavným dôvodom jej 
vzniku bolo znížiť množstvo 

a rozsah odborných analýz 
objednaných od súkromných 
spoločností. Zriaďovateľ – t.j. 
magistrát vykonáva voči MIB 
riadiacu funkciu prostredníc-
tvom primátora Bratislavy. 

FAKTY:
Hlavný kontrolór zistil (okrem 

iného) závažné a opakujúce 
sa porušenia:

1. Zákona o účtovníctve
2. Zákona o DPH
3. Zákonníka práce (MIB 
uzatvoril väčšie množstvo do-
hôd o prácach mimo pracov-
ného pomeru)

4. Zákona o slobodnom prí-
stupe k informáciám, 
5. Zákona o fi nančnej kon-
trole
6. Zákona o majetku obcí 
7. Finančnej disciplíny v 
zmysle zákona o rozpočto-
vých pravidlách verejnej sprá-
vy

Všetky informácie, z ktorých 
sme čerpali sú dohladateľné 
v poslednej správe hlavného 
kontrolóra z apríla 2022.
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Rudolf

1.   Odstránenie chaosu v parkovaní

2.   Prvé auto pre Bratislavčanov zdarma

3.   Do zmeny systému odpúšťanie pokút
  pre Bratislavčanov

4.   SMS platba + jedna aplikácia

Rudolf Kusý na primátoraObjednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42254515

Dodávateľ: Temper Communication, a.s. Na Březince 6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 29043620

 Zrozumiteľné 

parkovanie

Dalibor GERGEĽ
Nezávislý kandidát na 

staromestského poslanca za volebný obvod č. 4

Kandidát na poslanca 
do mestského zastupiteľstva za Staré Mesto

5

11

B
yť Staromešťanom 
sa v posledných ro-
koch akosi prestá-

va „oplácať“. Kedysi vy-
chytená adresa stráca na 
atraktivite najmä preto, 
že jej obyvatelia sa musia 
prispôsobiť zväzujúcim 
pravidlám celej Brati-
slavy, ktoré ich dokonca 
v mnohom obmedzujú. 
O tom, čo by sa s tým 
dalo robiť nám povedal 
svetaznalý Staromešťan a 
dnes kandidát do miest-
neho aj mestského za-
stupiteľstva - PharmDr.,
Dalibor Gergeľ, CSc.

Kto býval kedysi 
v Starom Meste, vy-
užíval oveľa viac be-
nefi tov ako je tomu 
dnes...
Áno, jednak je to trend 
vývoja našej metropo-
le, ktorý neovplyvníme, 
no na druhej strane je to 
zanedbaný manažment 

kvality života nás Sta-
romešťanov. Veď si 
uvedomme, že kam sa 
pohneme, narážame na 
obmedzenia, príkazy, na-
riadenia a nie všetky sú 
v súlade s možnosťami, 
resp. je tu veľa príležitostí 
na zlepšenie.

Kedysi bolo naozaj všet-
ko na skok, lebo mesto 
žilo takmer výlučne 
v centre. Dnes sa ale 
dianie rozptýlilo aj do 
iných mestských častí 
a tak pociťujeme, že aj to 
denné presúvanie sa za 
prácou alebo voľnočaso-
vými aktivitami je oveľa 
intenzívnejšie, čo samo-
zrejme prináša so sebou 
kopec sekundárnych 
problémov najmä v ob-
lasti mobility.
Napríklad, toľko omieľa-
né parkovanie. Vnímam 
to jednoznačne ako trest 
pre Staromešťanov, kto-

rí sa stali rukojemníkmi 
tohto parkovacieho cha-
osu, za ktorý musia ešte 
aj platiť nemalé sumy. 
Toto treba zmeniť, pri-
najmenšom upraviť viac 
v prospech nás Staro-
mešťanov.

V jednom z bodov 
uvádzate, že Vám chý-
ba zberný dvor...
A nielen mne. Opäť sa 
vráťme k pointe. My 
máme rovnaké potreby 
ako akýkoľvek obyvatelia 
inej mestskej časti. Tiež 
produkujeme veľkoroz-
merný odpad, tiež máme 
kopu „zeleného odpadu“, 
ale so všetkým sa musíme 
presúvať na druhý koniec 
Bratislavy. A pritom, aj tu 
sú miesta, kde by takéto 
stredisko mohlo vzniknúť 
a výrazne by pomohlo 
a odbremenilo Staromeš-
ťanov. 

Staromešťania 
„strácajú pôdu pod nohami“, 
treba to zmeniť
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Z Vodným vrchom, tam 
kde stoja pôvabné, polo-
rozpadnuté malé domče-
ky, ktoré zapadajú do 
malebného okolia hrad-
nej ruiny sa spája zná-
ma sága o zabudnutom 
poklade. Niektoré s týchto 
domčekov slúžili najstar-
šiemu remeslu a ľudia ich 
preto nazývali aj domček-
mi radosti. Takýmto bol 
aj dom číslo päť, dokonca 
mal jednu z najhorších 
povestí. Vraj aj preto, lebo 
v pivnici tohto domu bol 
zabitý a okradnutý neje-
den hosť.

Podľa tejto starej povesti 
práve v klenutej pivnici 
tohto domu je zakopaný 
poklad a preto sa sem-
tam v noci objavuje v jej 
kúte malý modrý pla-
mienok, aby bolo jasné 
v ktorej časti pivnice je 
zlato zakopané. Obyva-

telia domu ho totižto už 
niekoľko krát plamienok 
zaznamenali a preto sa 
v noci vydali do pivnice, 
aby mohli poklad vyko-
pať. Jedného dňa začali 
aj kopať a keď sa dokopa-
li do hĺky, kde sa blyšťa-
lo zlato započuli hlboký 
dutý hlas, ktorý sa spý-
tal: „Ktorého z nich zo-
berieme?“. Načo sa ozval 
z hĺbky podobne drsný 
hlas: „Toho tam v tej 
čiapke!“.  Kopáči pokladu 
sa tak vyľakali, že necha-
júc všetko náradie celý sa 
trasúc bledí ako krieda 
bleskovo opustili pivnicu. 
V tom sa otvorila zem a 
opäť pohltila celý poklad. 
Treba ešte dodať, že 
jeden z hladačov 
pokladov, práve 
ten čo mal v daný 
večer na sebe 
červenú čiapku, 

do roka ťažko ochorel 
a zomrel. Domčeky na 
Vodnom vrchu už dáv-
no tiež zmizli ako ten 
poklad. A kto vie, či v 
pivniciach nových domov 
sa predsa len neobjavuje 
malý blikotajúci modrý 
plamienok? Treba sa opý-
tať ľudí čo tam žijú dnes. 

Z nemčiny voľne 
prerozprával 

Sven Šovčík

V   30-tych rokoch minulého storočia, kedy sa dá o Bratisla-
ve hovoriť stále ešte ako aj o nemeckom meste, o čom svedči-

la prítomnosť početnej nemeckej menšiny starých Prešpurákov, vydalo 
vydavateľstvo Samuela Steinera útlu knižôčku Karola Benyovszkého „Mý-
ticky starý Prešporok“. Nie je od veci si v tejto knižke po rokoch zalistovať 
a prerozprávať staré príbehy.

Poklad na Vodnom vrchu

SPOLU TVORÍME NOVÉ MESTO

Objednávateľ: Pavol Galamboš, Račianska 25, 831 02 Bratislava
S podporou strany SKÚSME TO INAK

 

Sledujte www.parkovanienovemesto.sk

Doplnenie kapacít v škôlkach a školách pre umiestnenie všetkých našich detí
Novomestské škôlky a školy pre deti z Nového Mesta

Zabezpečiť sociálnu službu pre každého seniora, ktorý je na ňu odkázaný
Seniori v Novom Meste si zaslúžia profesionálnu a dostupnú sociálnu starostlivosť

Bezodkladné zavedenie rezidenčného parkovania podľa potrieb občanovNovomešťan má pri parkovaní prednosť

Karloveskí bežci 
sa dočkali. Po 
rokoch a nespo-

četných kilometroch 
na starej a tvrdej antu-
ke dostali k dispozícii 
povrch, po ktorom túži 
azda každý bežecký 
nadšenec. Tartano-
vý ovál štartuje novú 
éru bežeckého športu 
vo veľkom športovom 
areáli Základnej školy 
Alexandra Dubčeka na 
Majerníkovej 62.
„Široká bežecká komunita 

na Dlhých Dieloch dostáva 

moderné športovisko vy-

sokej kvality. Dráha bude 

otvorená pre verejnosť, bez 

obmedzenia, nepretržite a 

zdarma. Veríme, že bude 

využívaná a obľúbená,“ po-

vedal vicestarosta Karlovej 

Vsi Branislav Záhradník.

Bežecký oval s dĺžkou 250 

metrov zahŕňa štyri dráhy, 

ktoré na dlhej šprintérskej 

rovine dopĺňajú ďalšie dve 

100 metrové dráhy. V rám-

ci modernizácie atletickej 

časti areálu prešiel kom-

pletnou obnovou aj sektor 

skoku do diaľky. Okrem 

tartanovej rozbehovej drá-

hy pribudlo v sektore aj 

nové doskočisko.

Myšlienka modernizácie 

atletickej infraštruktúry 

v areáli ZŠ A. Dubčeka 

na Majerníkovej bola na 

svete už niekoľko rokov. 

Pre takto fi nančne nároč-

ný projekt však neostával 

priveľký priestor pri vy-

ťaženom samosprávnom 

rozpočte. Mestskej časti sa 

podarilo nájsť partnerov, 

ktorí pomohli rekonštruk-

ciu spolufi nancovať. Vďaka 

podpore hlavného mesta a 

Fondu na podporu športu 

mohlo padnúť defi nitívne 

rozhodnutie, že rekon-

štrukcia dostane zelenú.

(bak)

Karlova Ves otvorila nový 
moderný atletický ovál
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Poznáme vodiča roka

Novinky

V
Dvadsaťštyri  mužov 

a dám v sobotu 10. septem-

bra zápolili medzi sebou, 

aby rozhodli o tom, kto bu-

de vodičom roka 2022. Päť 

disciplín – teoretický test, 

poskytnutie prvej pomoci, 

parkovanie, slalom a zvlád-

F Rieši dilemu tých, 

ktorí chcú veľ ké auto, no 

nechcú sa všetkým okolo 

ospravedlňovať. Plug -in hyb-

ridný pohon totiž umožňu-

je tichú a bezemisnú jazdu 

na elektrickú energiu, ekono-

mickú jazdu na hybridný po-

hon. To za predpokladu, že 

si udržíte svoje ego na uzde. 

Keď ale chcete, môžete vy-

užiť plný potenciál 336 kW 

(457 k) a 825 Nm. 

V tom, aby ste tie 

parametre moh-

li využiť vás pod-

porí aj podvozok. 

Pre Ford bol totiž 

podvozok otázkou cti a tak 

prvý krát za šesť generácií 

môžeme povedať, že podvo-

zok plne korešponduje s dy-

namickým dizajnom. Pritom 

všetkom je Explorer veľké 

a komfortné rodinné SUV 

so siedmymi miestami.

Vyššia svetlá výška, terénne kolesá, výrazné lemy blatní-

kov a prahy dvier, špecifi cké nárazní-

ky, strešný nosič a svetelná rampa 

hovoria jasnou rečou, že to-

to SUV zvláda aj vážny terén. 

Pohon 4×4 zabezpečujú dva 

elektromotory so spoločným 

výkonom 285 kW.

S  hmotnosťou 

iba 1 250 kg, výko-

nom 368 kW (500 k), resp. 581 Nm, pohonom zadných ko-

lies, samosvorným diferenciálom a zrýchlením 0 – 100 km/h 

za 3,4 sekundy je toto KTM jedným z najnekompromisnej-

ších áut, ktoré môžete legálne jazdiť po otvorených cestách.

Peugeot predstavil čisto elektrické verzie nového modelu 308 

a 308 SW. Verzia e-308 SW bude prvým čisto elektrickým eu-

rópskym kombi. Na pohon slúži nový elektromotor s výko-

nom 115 kW, resp. 260 Nm.

nutie umelo vyvolaného 

šmyku – ich poriadne pre-

verilo. Najťažšou discip-

línou bolo zvládanie pre-

táčavého šmyku. Tak ako 

po iné roky, aj tento rok sú-

ťažiaci jazdili na vozidlách 

Opel, konkrétne na Zafire 

Life, Mokke a Astre. Vodi-

čom roka sa stal Jozef Hur-

ban, najlepšou vodičkou Si-

mona Vítková.

T Dnešné SUV sa dosta-

nú do terénu len sporadicky 

a keď sa tam dostanú, tak na-

najvýš na poľnú cestu. A to-

mu sa prispôsobili po každej 

stránke – po stránke dizaj-

nu, techniky aj výbavy. Toy-

ota však ide tak trochu proti 

prúdu, pretože aktuálna ge-

nerácia s kolmým čelom ka-

rosérie, hranatými blatník-

mi s veľkými medzerami pre 

relatívne vysoký zdvih kolies 

pôsobí, že má bližšia k off -

-roadu než k mestu. A verzia 

Adventure ide ešte ďalej, s vý-

razne upravenou prednou 

časťou, novými nárazník-

mi, novými kolesami pôso-

bí ešte outdoorovejšie. Na-

ša verzia mala navyše zelenú 

farbu Khaki, ktorá je pre ver-

ziu Aventure bez príplatku. 

Hybridný pohon s výkonom 

163 kW (222 k) a spotrebou 

počas testu 5,4 l/100 km však 

potvrdzuje, že RAV4-ka patrí 

aj do mesta.

Exorcista
Má tri jazdné režimy RS – 

RS Performance, RS Indivi-

dual a RS Torque Rear, pri-

čom posledný je najlepší. 

V ňom totiž elektronika po-

siela väčšinu krútiaceho mo-

mentu na zadnú nápravu 

a na nej ho ešte dva lamelo-

vé spojky posielajú dopra-

va alebo doľava tak, aby väč-

šia časť krútiaceho momentu 

smerovala na vonkajšie zad-

né koleso. Môžete tak ces-

tou do práce predriftovať 

kruháč a urobiť si radosť ale-

bo si ventilovať stres po ďal-

šej zbytočnej porade. Kla-

sicky plynom na podlahe, 

bez zbytočnej predohry či 

zahrievania pneumatík. Mu-

síte však byť dobrý šofér. Po-

inta je v tom, že Audi posie-

la tretiu a zrejme poslednú 

generáciu A3-ky do histórie 

bokom, prípadne chce zobu-

Bližšie k prírode

diť poslancov, ktorí zabíjajú 

to, čo nadšenci Audi milujú. 

Dodávam, že výkon motora 

ja 294 kW a z nuly na stovku 

vás Audi RS3 sedan dostane 

za 3,8 sekundy.

Kulturista – vegán

VEĽKÁ PREDPLATITEĽSKÁ SÚŤAŽ

Objednaj si Auto magazín a hraj o zaujímavé ceny!

10
ČÍSEL LEN ZA35 €

Všetkých, ktorí si do 31. 12. 2022 objednajú a zaplatia predplatné 
nášho časopisu na rok 2023 na www.automagazin.sk, v spoločnosti 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., alebo na Slovenskej pošte 
zaradíme do žrebovania o atraktívne ceny.

Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku
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