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Policajti
v prívese

V Bratislave je
denne takmer
800-tisíc ľudí!

Analýzy na základe pohybu
SIM kariet hovoria, že len
v Bratislave III prespáva
dvakrát viac ľudí, ako je
prihlásených na trvalý pobyt.

Očaril ma Devín
Herec René
Štúr
spoz n á v a l
spočiatku
hlavné mesto
najmä
v noci.

Ako si užiť dostihový vrchol Turf-gala

Ako ďalej s parkovaním v lesoparku?

BRATISLAVA
Vedeli ste, že dostihy sú
druhým najnavštevovanejším športom v Bratislave?
Čo na nich ľudí baví? A čo
by mohlo vás? To najlepšie zistíte 4. júna na prvom
vrchole dostihovej sezóny
Turf-gala na petržalskom
Závodisku.
Do Bratislavy bežne nechodia kone, ktoré sú hviezdami
celosvetového kalibru. Na
Turf-gala však zavítajú aj
kone z Nemecka, ktoré patrí medzi top krajiny v rámci
dostihového športu. Ich cena
sa pohybuje okolo 30-tisíc
eur, zaujímavosťou však je,
že minulý rok k nám zavítal
aj kôň Meandre, ktorého si
jeho majiteľ kúpil v časoch
jeho vrcholnej formy za šesť
miliónov dolárov.
Pre laika však nie je ani tak
podstatná cena konkrétne-

Na parkovisko pod Červeným mostom poslanci odmietli dať peniaze.

Galéria ako brána
do nekonečna

Nenechajte si ujsť fascinujúce zrkadlové ilúzie. Uchvátia aj vaše deti.

ho koňa. Pohľad na každého
anglického plnokrvníka totiž
lahodí oku, ich ušľachtilosť
a elegancia uchvacujú. Výhodou pre sviatočných návštevníkov bude, že na Turf-gala
inštalujú organizátori hneď
vedľa cieľa, vo vnútornom
ovále, aj veľkoplošnú obrazovku, takže diváci uvidia
kone nielen na štarte a v cieli,
ale aj počas celých pretekov.
Hoci skalní fanúšikovia vedia, že na tribúnach sú umiestnené aj televízory.
Na Turf-gala by ste sa nemali ani čudovať, keď zbadáte dámy v elegantných
klobúkoch, pretože tým nadväzujú na anglickú tradíciu.
To však patrí spolu s kultúrnymi vystúpeniami, vozením
detí na koníkoch, trampolínami a skákacími hradmi len
k sprievodným programom.
Vášeň pre dostihy tkvie naj-

mä v kráse koní, ich túžbe súťažiť a vyhrávať. A ak
chcete dopriať kúsok z toho
adrenalínu aj sebe, tak aj
v stávkovaní. Lenže ako a na
koho vsadiť, to je otázka...
Ešte minulý rok pomáhali
laikom pevné kurzy na kone.
Tento rok však už kurzy určuje
výhradne totalizátor, teda počítačový systém, ktorý prideľuje
koňom kurzy na základe toho,
ako na ne stávkujú ľudia. „Totalizátor je najtransparentnejšia
a celosvetovo najrozšírenejšia
forma stávkovania. Výhradne
tento systém využívajú najmä vo Francúzsku, Amerike,
všetkých ázijských krajinách,
a tiež v Austrálii,“ vysvetľuje
vedúci dostihovej prevádzky
na Závodisku Bratislava Ján
Valtýni. „Ak vyhrá kôň, od
ktorého to nikto nečaká, výhra
je vyššia.

Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

VRAKUŇA
K SBS-károm, ktorí v blízkosti
problematického
Pentagonu začnú fungovať už v priebehu letných
mesiacov, by ešte tento
rok mala pribudnúť aj
dvojčlenná hliadka Mestskej polície. Ich dočasnou
stanicou bude obytný príves.
Vrakuňa sa už viackrát sťažovala, že má len jediného
okrskára Mestskej polície,
čo nepostačuje. Na minulotýždňovom
mestskom
zastupiteľstve
poslanci
schválili Návrh na zmenu
rozpočtu hlavného mesta
SR Bratislavy na rok 2017.
V ňom okrem iného navýšili o 20-tisíc eur aj rozpočet
Mestskej polície. Ide o „výdavky na posilnenie hliadkovej činnosti Mestskej polície
v MČ Vrakuňa v okolí bytového domu Pentagon – na
obstaranie obytného prívesu,
ktorý bude slúžiť ako dočasná stanica MsP.
„Už teraz chodia do tejto
lokality naši policajti častejšie, chýba im tam však zázemie,“ vyjadril sa hovorca
Mestskej polície Peter Pleva. Nevedel ešte povedať,
kde presne bude obytný príves stáť, ani či pôjde o mobilný príves alebo trvalú
maringotku. Bude to vraj
jasnejšie po verejnom obstarávaní. 
(in)
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Pokračovanie zo str. 1
Tak napríklad pri uhádnutí program. Bez neho sa na do- sa tam len narodil. Írsko je
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Stromová 16 | Kramáre
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dôsledku ktorej
parkujúcich
už poslednej,
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0905 662 407
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na
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obrubvozidiel.
oprave.
Daniela
Mihoková
starosta Nového Mesta a poslanec BSK pletnej rekonštrukcie sociálnych
To, čo platí v Novom Meste, však nie je pravidsimkovicova55@stonline.sk
Dušan
nom období. 
(in)
(bh)
níka. Je neskončí!
zaujímavé, že mesto
s Blaško
Magistrát však tvrdí, že autá na
Foto: Jozef Dugovič zariadení.

Rodinné
závodisko

Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude,
pribudnú parkovacie miesta

Na nelegálne
skládky už
dostali peniaze

Novootvorená

Banskobystrická
ulica
má opravený
Starosta Kusý: Škôlku sme
zachránili.
Čo ďalej?
a hneď aj zase zničený chodník

Rekonštrukcia
stála takmer
dvestotisíc eur
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Bratislava
Čas na tento
rok
opraví
kúpalisko
BRATISLAVA
50
km ciest
Na bratislavských kúpa-

Viete o upchatom kanáli v meste?

Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru

Satinského ulica je uzavretá, mesto
ani mestská časť ju riešiť nemôžu

BRATISLAVA
„Kedy sa naposledy čistili
kanalizačné odtoky? MnoBRATISLAVA
liskách, o ktoré sa stará hé sú upchaté, napríklad
Hlavné
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telovýchovných
opravách
ciest.
cest- mestí. Nemôže to byť v pría rekreačnýchOkrem
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minačný mrak má údajne dĺžku približne dodal Juraj Droba, kandidát na župana.
generálnu prokuratúru na preskú- návrh
drobnej
stavby
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JURAJ DROBA,
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manie postupu ministra životného cej
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Foto: Juraj Mladý

Juraj Droba: Otrávená voda ohrozuje
kraj, kompetentní sa neponáhľajú

Nechajte sa
korunovať
BRATISLAVA
Bratislavu navštívilo v roku
2016 rekordných viac ako
1,2 milióna turistov. Aby
bola pre návštevníkov aj
naďalej atraktívna, pripravilo mesto spolu s Bratislava Tourist Board a ďalšími
mestskými organizáciami
niekoľko noviniek.
Počas Bratislavských korunovačných slávností (10.-17.
jún) bude otvorený nový Korunovačný fotopoint, ktorý
ma ambíciu stať sa novou turistickou atrakciou mesta.
Interaktívny fotopoint má
motto „Staň sa kráľom“ a ná3
vštevníkov bude korunovať
v Michalskej veži. Fungovať
má na princípe virtuálneho
začlenenia osoby do prostredia korunovačného aktu, ktorá bude v dobovom oblečení
sDÚBRAVKA
korunovačnými insígniami
Zničené lavičky,
hrakorunovaná.
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fotky alebo
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oddychové
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Ulici
M.
Sch.
ktoré poskytnú v turisticTrnavského smerom dole k
kom informačnom centre
Domu služieb.
na Klobučníckej ulici a na
Roky bola zanedbávaná a nePrimaciálnom námestí interupravovaná, autá tu často ignonet a zároveň budú zbierať
rujú zákazy a prechádzajú po
dôležité dáta pre nastavenie
chodníkoch i po tráve. To všetmarketingových aktivít pre
ko sa rozhodlo zmeniť vedenie
nasledujúce obdobia.
mestskej časti. Plánuje ulicu
Okrem tradičných celoročobnoviť a vytvoriť oddychovú
ných kamenných pobočiek
zážitkovú promenádu Dúbravky.
informačných centier pripra„Vítané sú podnety obyvateľov,
vuje BTS aj sezónne turisticpripomienky, kreatívne návrhy,
ké
informačné
centrá,Dúbravktoré
zapojiť
sa môžu všetci
budú
lokalizované
na
miestach
čania aj neziskovky,“ pozýva
sstarosta
veľkým
pohybom
turistov
Martin
Zaťovič.
Súčas-–
ako
sú
Hlavná
železničná
ťou pešej zóny bude aj staninový
ca
a Autobusová
stanica. Nové
vizuálny
štýl mestskej
časti,
bude
na Hviezdoktorý mobilné
DúbravkuTIC
predstavuje
ako
slavovom
námestí.
(zo)
čerešničku Bratislavy.
(lm)

Dúbravka
si naplánovala
promenádu
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dú aj ďalšími

nom podchozne obchodné
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Atraktívne
vlaky
LIST ČITATEĽA
Mesto Bratislava rieši rekonštrukcie električkových
tratí, primátor sníva o Filiálke, železničná spoločnosť si uvedomila, že má
aj koľajnice na Prístavnom
moste a developeri plátajú
svoju kolabujúcu dopravu
v projektoch na Mlynských
nivách lanovkou.
No nikomu nenapadlo riešenie, ktoré sa samo ponúka,
dá sa zrealizovať rýchlo a s
minimom výstavby. Prímestský vlakový systém, ktorý
by využíval existujúce trate
s troma linkami: Pezinok-Petržalka, Senec-Devínska
Nová Ves a Kvetoslavov-Hlavná stanica. No nemohlo
by to byť ako dnešná BID, že
existujúci osobný vlak jazdiaci raz za hodinu sa premenuje na S50 a hotovo. Muselo by to jazdiť 4-5 krát za
hodinu, aby to bolo pre ľudí
atraktívne. Takýto systém
9
by mohol prevážať do práce ľudí zo spádovej oblasti
okolo Bratislavy, kde býva
100-tisíc obyvateľov. Ľudí
by nevykladal na jednom
mieste, ale rozvážal by ich po
celej Bratislave. Dnes musia
DÚBRAVKA
Hlavnú stanicu obsluhovať
Bezplatná právna poradňa
desiatky
a desiatky
otvorila dvere
vlani 8. autobuapríla a
sov,
aby
rozvozili
do konca minulého ľudí
rokaodtiaľ
stihla
po
meste.
pomôcť
viac ako 220 obyvateAko
by s týmto systémom vyľom Dúbravky.
zerala
práce človeka
Po letnejcesta
pauzedo
pokračuje
v dvojžijúceho
mimo
Bratislavy?
týždňovom režime, prvú
a tretiu
Odviezol
by sa od
autom
z domu
stredu v mesiaci
14. do
17. h.
na
záchytné
parkovisko
miPrávnici
sú k dispozícii
v budomobratislavskej
stanice.
Tam
ve Miestneho úradu na Žatevnej 2
by
nasadolObyvatelia
na prímestský
na prízemí.
sem chovlak,
ktorý by
ho odviezol
dia najčastejšie
s otázkami
týkabuď
k práci, či
alebo
na
júcimirovno
sa rodinných
susedmiesto,
kde prestúpi
na MHD
ských vzťahov,
dedičského
konaaniamáčito už
len pár zastávok
do
problémov
majetkovej
práce.
povahy, najčastejšie ide o byty.
Najväčší záujemViktor
o radyBielko
mali
seniori nad 70 rokov.
(st)

Pokračuje
bezplatná
právna poradňa

ali malé potraie či trafika. S
visí aj nepretrvý kamerový
služba. (pkv)
zácia:Immocap
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Clock Block ponúka aj konský guláš
Medzi Zadunajskou ulicou
a Einsteinovou, hneď za
protihlukovou stenou, sa
v polyfunkčnom komplexe
skrýva pivovarská reštaurácia Localbeer & Restaurant CLOCK BLOCK.
Navštívili sme ju, pretože
jej nezáleží na módnych
gastronomických trendoch
a pred kvantitou dáva prednosť kvalite.
Nájsť Clock Block nie je
vôbec jednoduché, hlavný
vstup je z átria polyfunkčného komplexu, kde sa okrem
iného nachádza hotel Esprit.
Interiér nie je veľký, ale je moderný, jednoduchý a funkčný.
Vľavo je výčap s kuchyňou,
zvyšok tvorí piváreň s vysokými stolmi a stoličkami
a reštauračná časť s lavicami,
drevenými stolmi a stoličkami. Interiér pôsobí industriálnym dojmom s tehlovými stenami a priznanými železnými
nosníkmi.
Ponuka jedál Clock Block je
pomerne skromná, ale ako
sme sa dozvedeli, ide o jasný
zámer. „Neponúkame päťdesiat rôznych a nikdy nenačapujeme nudné pivo. A to všetko z jedného jediného dôvodu
Viac článkov
zo života
v Bratislave nájdete na

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny
Píšte, pýtajte sa, komentujte

– zaujíma nás len skutočná
kvalita,“ uvádza reštaurácia.
A skutočne, v jedálnom lístku sme našli štyri predjedlá,
tri polievky, osem hlavných
jedál, tri šaláty a dva dezerty. A treba zdôrazniť, že ide
o jedlá netradičné, na bratislavské pomery až výnimočné. Okrem toho majú na každý deň Poludňajšie ponuku
a Tradičné nedeľné menu.
Predjedlá ako pečená domáca
paštéta (4,90 €) či bravčový
lalok na chlebe (3,80 €) sme
vynechali, z polievok sme
ochutnali hovädziu gulášovú
(3,70 €) a bulharskú držkovú
– škembe čorba (3,60 €). Gulášová bola vynikajúca, hustá
a sýta, bulharská bola na náš
vkus redšia, na naše prekvapenie išlo o mliečnu polievku, ktorú sme si dochutili
cesnakom naloženým v octe
a sušeným chilli.
Medzi hlavné jedlá sme zaradili aj tzv. Zlaté ručičky,
teda tradičné jedlá ako varený
hovädzí jazyk (4,90 €), zapekané držky (6,60 €), či konská
sekaná s volským okom (5,40
€), ale aj štyri tzv. Hotovky,

z ktorých sme si dali morčací paprikáš s haluškami (7,60
€) a konský guláš so žemľovou knedľou (8,80 €). Paprikáš bol vynikajúci, rovnako
aj konský guláš. Neboli sme
jediní, ktorí sa zaujímali, či
ide skutočne o konské mäso,
boli sme však ubezpečení, že
je to skutočne konské jedlo.
Napriek láske k týmto ušľachtilým štvornožcom, chutilo
podobne ako hovädzie, bolo
možno o niečo tuhšie.
Okrem
tradičných-netradičných jedál, Clock Block
ponúka aj šesticu čapovaných
lokálnych pív, ale chutnú
chmelovku (1,90 €/ 0,5 l),
čiže chmelovo-bylinkovú limonádu.
Celkovo sme boli v reštaurácii Clock Block veľmi
spokojní. Môžeme potvrdiť,
že aj tu platí – menej býva
viac. Čiže menej jedál, ale
o to kvalitnejšie pripravených a servírovaných. Odporúčame navštíviť, my sem
určite opäť zavítame.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

PONUKU VÝLETOV

CESTOVNEJ AGENTÚRY JEDNODENNE-VYLETY.SK
NA CELÝ ROK 2017 NÁJDETE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE

WWW.JEDNODENNE-VYLETY.SK
... ALEBO VÁM JU POŠLEM POŠTOU.

VOLAJTE 0918 987 224
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Paradox na
Kamzíku
LIST ČITATEĽA
Koncom apríla sa uskutočnil už 18. ročník beh Cross
Country Baba-Kamzík. Je
to už úctyhodné číslo na
naše pomery a aj účasť sa
z roka na rok zvyšuje.
Je dobré, že ľudia začínajú
viac a viac športovať, že sa
hýbu, a uvedomili si, že návrat
k prírode má zmysel. V cieli
tohto behu, na Kamzíku, bolo
plno, nedalo sa pohnúť. Boli
nadšení účastníci, boli bufety,
bolo aj príjemné počasie, bola
správna športová a spoločenská atmosféra, bolo všetko.
Kamzík praskal vo švíkoch.
Ale bolo aj niečo iné. A podľa
mňa dosť závažné. Neskutočné množstvo áut nielen na
samotnom Kamzíku, ale, samozrejme, aj ďaleko ešte pod
ním a okolo neho. „Parkovalo
sa“, kde sa dalo i nedalo. Zaplnená celá cesta, neprejazdné zápchy. Životné prostredie a naša matička príroda
dostávala zase raz na frak.
Na jednej strane sa ide športovať a užívať si to, čo nám
príroda ponúka a umožňuje,
na strane druhej pre osobné
blaho na to zrazu kašleme
a tieto princípy razom neberieme do úvahy. Hneď si
cieľ, príjazdovú (odjazdovú)
cestu, okolie zamoríme exhalátmi, životné prostredie nám
zrazu nič nehovorí. Že stresujeme lesnú zver, to už ani
nespomínam.
Organizátor
spoločne s usporiadateľom
takéhoto podujatia v súčinnosti s inými zložkami by
mal brať rozhodne na zreteľ
aj tieto skutočnosti a urobiť
opatrenia, aby k tomuto nedochádzalo, aby sa zámer
športového podujatia nebil
s ochranou prírody a životného prostredia. Mal by hľadať
cesty, ako to uskutočniť – či
už zabezpečením kyvadlovej
hromadnej dopravy z Koliby
na Kamzík pre účastníkov
tohto podujatia, prípadne presmerovať cieľ na neďalekú
Železnú studienku, kde už je
dostupnosť MHD.
Miro Daniš
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Starosta Kusý: Megalomanské projekty sa musia poľudštiť
Rozhovor so starostom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto RUDOLFOM KUSÝM

Vlani sa uskutočnili viaceré stretnutia s občanmi, kde mohli pripomienkovať projekt Urban
Residence, ktorý vyrastá kúsok od Račianskeho
mýta. Pôvodná verzia mala 28 poschodí, preto
nás zaujíma, aký je výsledok diskusií.
Snažíme sa developerom vysvetliť, že musia byť
dobrými susedmi - rešpektovať jestvujúcu architektúru a ľudí, ktorí už v území žijú. Preto sme spolu so susedmi požadovali, aby sa projekt radikálne
znížil. Výška nakoniec bude jedenásť poschodí.
A strana z Račianskej ulice maximálne šesť.
Diskusia prebiehala na tému verejnej zelene
a verejných priestorov.
Kľúčová bola požiadavka parku s fontánou. Našou
predstavou bolo, aby jeho súčasťou bolo detské
ihrisko a malé kúpalisko pre deti. Zároveň sme žiadali, aby bol dobre prístupný, čo pôvodný variant
nespĺňal. Investor napokon vybuduje 6000 m² verejného parku s ihriskom a fontánou na svojom
pozemku. Zároveň zaplatí rekonštrukciu blízkeho
jestvujúceho športoviska.
Obyvatelia lokality hovorili, ako si predstavujú
stavbu. Akceptoval vlastník čosi z ich predstáv?
Ľudia chceli rozšírenie Račianskej ulice na dva
pruhy a zároveň široký chodník s cyklotrasou a pásom zelene, v ktorom budú vysadené stromy. Záro-
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veň žiadali, aby boli na prízemí obchody. Súčasťou
požiadavky bolo priechodné podhubie. A poslednou požiadavkou bola škôlka. V máji urobil investor posledné úpravy a napokon všetko akceptoval. Všetky dohodnuté požiadavky sú súčasťou
zmluvy medzi mestskou časťou a investorom –
spoločnosťou Lucron.
Ako vo všeobecnosti prebieha diskusia s investormi? Je ťažké dosiahnuť ústupky z ich projektov?
Pri väčších projektov žiadame investora, aby ich
ľuďom predstavil a diskutoval s nimi. Niektoré

Vizualizácia novej podoby Račianskej
ulice s novostavbou Urban Residence.

rokovania sú tvrdé, najmä ak už majú právoplatné rozhodnutia z minulosti, ale vieme jasne povedať, čo je ešte akceptovateľné a čo už je za čiarou. A tiež čo má priniesť projekt ľuďom, ktorí
v lokalite už žijú. Dokázali sme sa dohodnúť na
zmene projektu Slovany, ktorý mal 41 poschodí na
prijateľných šesť až jedenásť poschodí. S pánom
Baštrnákom, ktorý sa neskôr zviditeľnil v rôznych
kauzách, sme spolu s miestnymi obyvateľmi bojovali v čase, keď vystupoval ako nedotknuteľný
biznisman s ochranou z veľkej politiky. Projekt
musel prerábať dvanásťkrát s nakoniec ho zmenšil

o tretinu.

Starosta mestskej časti Nové mesto Rudolf Kusý podpísal Memorandum o spolupráci so Zoltanom Müllerom,
zástupcom spoločnosti Lucron Group, ktorá v areáli bývalej Filiálky stavia obytný komplex Urban Residence.
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Vo vlaku ako
v MHD
BRATISLAVA
Nový SMS lístok, ktorý sa
bude dať použiť vo všetkých osobných vlakoch
ZSSK okrem Tatier, bude
fungovať jednoducho. Stačí
poslať SMS na číslo 2255.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa od 11. júna
novú celoslovenskú službu na
všetky osobné vlaky s výnimkou tatranských električiek a zubačiek. Cestujúci budú mať na
výber 20-minútový SMS lístok
za 1,30 eur, 60-minútový lístok
za 2,50 eur alebo 180-minútový
lístok na bezplatnú prepravu za
0,30 eur. SMS lístky sú dostupné pre zákazníkov všetkých slovenských operátorov.
Už nebude treba si pamätať
ani zisťovať čísla staníc. Typ
lístka si cestujúci zvolí jedným
znakom (A – 60-minútový,
B-20-minútový, X-jednorazový bicykel/batožina) v SMS,
ktorú pošle na číslo 2255. Následne dostane do dvoch minút
SMS s cestovným lístkom.
Pred vypršaním platnosti lístka príde cestujúcemu na mobil
upozornenie o možnosti jeho
predĺženia,“ vysvetlil riaditeľ
úseku obchodu a člen predstavenstva Karol Martinček. „Výhodou pre cestujúceho je, že na
stanici bez predaja cestovných
lístkov môže s SMS lístkom
nastúpiť do vlaku a nemusí
vyhľadať vlakvedúceho. V staniciach s otvorenými pokladnicami sa zas vyhne čakaniu.“
K dispozícii bude tiež aplikácia „ZSSK SMS lístok“ pre
smart zariadenia s operačnými systémami Android a iOS
dostupná v Google Play a
iTunes Apple. 
(tk)

Mám problém so životnou poisťovňou
Životná poisťovňa mi mala
vyplácať mesačný dôchodok
po dobu 10 rokov. V novembri minulého roka prestali
platiť, napísal som im výzvu na platenie, ale nereagujú. V poslednom čase čítam,
že podobné problémy s touto poisťovňou majú viacerí,
a tak sa chcem opýtať, či sa
s nimi dá nejako dohodnúť,
alebo musím podať žalobu
a či vôbec má zmysel žalobu
podávať. Dlhujú mi približne
1500 €.
Milan F.
Pán Milan, pokiaľ ste roky
platili poistné na to, aby ste
potom dostávali dôchodok
a poisťovňa vám zatiaľ nevyplatila sumu, ktorú uvádzate,
je potrebné sa obrátiť na súd.
Uvedená poisťovňa prestala
vyplácať poistné, lebo sa domnieva, že zle určené poistné
spôsobilo neplatnosť zmluvy,
a teda nemá povinnosť plniť

Zákazník je pán
a vyplatiť poistné, čo je nezmysel. Tvrdenia poisťovne
už vyvrátili aj súdy, a to tým,
že rozhodujú v prospech spotrebiteľov (a dokonca pomerne rýchlo).
V jednom z rozsudkov súd
zhodnotil, že skutočnosť, či
poisťovňa pri určení výšky
poistného pochybila a prípadne v akom rozsahu sa tak
stalo, nemá žiadny vplyv na
platnosť uzatvorenej poistnej
zmluvy, a to ani za stavu, ak
v dobe účinnosti v tom čase
platného zákona podliehali povoľovaciemu konaniu
a schváleniu Ministerstvom
financií SR, resp. ak za
účinnosti všetkých zákonov
o poisťovníctve bola do určitej miery vždy viac alebo
menej činnosť poisťovateľov
regulovaná a dohliadaná príslušným orgánom. Poisťovňa

už danému spotrebiteľovi na
základe rozsudku súdu poistné vyplatila.
Pokiaľ teda máte uzavretú
poistnú zmluvu s danou
poisťovňou, a tá vám nevyplatí dojednané poistné, odporúčame vám podať žalobu
na súd. V danom spore sa
môžete nechať zastupovať
advokátom, Centrom právnej
pomoci alebo našou organizáciou na ochranu spotrebiteľa, ktorá vám poskytne bezplatnú právnu pomoc.   
Máte podobný problém so
životnou poisťovňou? Príďte
sa poradiť osobne do Poradne Spotrebiteľského Centra
n.o. na Miestnom úrade Bratislava - Ružinov (www.s-c.
sk/ba) v utorok od 14.00 do
16.00 alebo štvrtok od 15.00
-17.00.
Miroslav Antoňak
Spotrebiteľské Centrum n.o.
Tel: 0950 40 30 21

Zmluvná
pokuta

Zmluvná pokuta slúži na
zabezpečenie záväzku, najčastejšie zmluvy.
Ide svojím spôsobom o akúsi
sankciu za porušenie zmluvných podmienok. Ľudia často
nevedia jednu veľmi dôležitú
vec a síce to, že na platnosť
zmluvnej pokuty sa vyžaduje,
aby sa na nej zmluvné strany
dohodli písomne. Ak teda od
Vás niekto žiada zaplatenie
zmluvnej pokuty, na ktorej
ste sa predtým nedohodli
písomne, nie ste povinní ju
uhradiť. Ak by ste ju aj uhradili, išlo by o bezdôvodné
obohatenie sa druhej zmluvnej strany. Často sa stretávame aj so situáciou, keď
je zmluvná pokuta zahrnutá
len v obchodných podmienkach a v samotnej zmluve je
len odkaz na tieto obchodné
podmienky. V takomto prípade nejde o platne dohodnutú zmluvnú pokutu a druhá
strana na jej zaplatenie nemá
nárok. Klienti sa nás často
pýtajú na to, či od nich môže
realitný maklér žiadať zmluvnú pokutu v prípade, ak so
záujemcom, ktorého maklér
zabezpečil, dohodnutú zmluvu (napr. kúpnu či nájomnú
zmluvu) neuzavreli. Súdna
prax zastáva v tejto veci názor, že maklér nemá právo od
záujemcu- spotrebiteľa v takomto prípade žiadať zmluvnú pokutu. Ak sa aj v zmluve
s realitnou kanceláriou objaví
takéto ustanovenie, je neplatné.
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk 02/38104750

Pleseň na nohách a nechtoch je infekcia.
Pythium oligandrum je prvý schválený mikroorganizmus zaradený medzi
biocídne látky podľa nariadenia EÚ 2015/1610. Použitá biotechnológia
eliminuje plesne priamym parazitizmom a je odborníkmi považovaná za
najbezpečnejšiu technológiu dostupnú na súčasnom trhu. Dezinfekčný
mikroorganizmus Pythium oligandrum preniká svojimi vláknami
do buniek parazita (plesne alebo kvasinky) a čerpá z neho pre svoju
výživu potrebné látky. Po vyčerpaní parazita prestáva aktivita múdrej
huby a táto odrastá s nechtom alebo pokožkou, pretože nie je schopná
si obstarať živiny z ničoho iného, než z plesní a kvasiniek. Pre nohy

magistrátu má dva nové slu- zlom stave, je hotové. Práce obnovu fasády, kamenných štítok, kľučky brán či rokajová
žobné automobily, ktoré budú boli zamerané na obnovu portálov, soklov a ostení, výzdoba mreží balkóna, ktoré
slúžiť pracovníkom dispečin- celkovej fasády, doplnenie obnovu drevených okien, dverí boli zlátené aj v pôvodnej
gu z oddelenia správy komu- modelácie výzdoby, vytvore- a mreží.
architektúre paláca.
nikácií na lepšie a operatívnej- nie kópií jednotlivých prvkov V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla,
11/2017 podľa originálov a došlo aj sa upravili kamenné fragmenty, vstupné brány či kamenné
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek- na zlátenie kovových do- doplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľadom na
tívnejšie zabezpečovanie kon- plnkov. Mirbachov palác má výzdoby a chýbajúcich častí veľký rozsah poškodenia
troly verejných priestranstiev a aktuálne vzhľad pôvodnej omietkovej vrstvy, vytvorili sa nahradili nové kópie. Obnoveoperatívnejší zásah v teréne pri architektúry zo 60. rokov 18. kópie umelokamennej vázy ný bol aj južný štítový múr
mimoriadnych
udalostiach. storočia.
odliatím a farebne sa upravili nachádzajúci sa nad susedným
Automobily sú ľahko rozpozna- Cieľom obnovy fasády bolo erbové polia v intenciách objektom, pričom na tieto práce
BRATISLAVA
teľné, pretože sú označené reštaurátorským spôsobom do- heraldickej farebnosti erbov bola potrebná horolezecká
Mestskí poslanci na svojom
logom mesta a mestskými far- siahnuť čo najlepší technický a grófa Nyára. Tie boli následne technika.
(kk)
zasadnutí opäť nerozhodli
bami.
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úpraAko
už
názov
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sme
ošetrili. Zároveň Daša Effenbergerová. Okrem
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najmä
sme
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va
výšky
úhrady
za
dočasupozorniť na prekážky na mestwww.doktormartin.sk
jedlé
gaštany.
Na
svoje
si
tu
voči
škodcom
a rakovine, aj vsakovacie jamy. Tie vodu
né
parkovanie,
spôsob
plateských komunikáciách alebo na
prídu
deti
i
psíčkari.
ktorá
gaštany
napáda,“
pove- najskôr zadržia a postupne
nia
úhrady
a
preukázania
jej
zníženú zjazdnosť bratislav„Je
to
nový
park
a
je
výniuvoľnia. Vďaka tomu voda
zaplatenia.

(tasr)
dal
dnes
pri
prezentácii
Parku
ských ciest.
(kk)
močný tým, že ešte pred dvo- Gaštanica novomestský sta- po dažďoch z parku neodtečie
do kanalizácie.
ma rokmi
tu bola húština,
tma, rosta 900
RudolfaKusý.
Ako dodal,
Zavolajte
na 0902/605
získajte
bezplatné
informácie!
bezdomovci a všadeprítomný samotné stavebné práce trvali Nový park zaberá plochu
odpad. Dnes tu máme park len pár mesiacov, no tie papie- 5-tisíc štvorcových metrov
s chodníčkami, detským ihris- rové zhruba dva roky. Vysadili a susedí s ešte neupraveným
kom, osvetlením. Je nevšedný aj 29 nových stromov, takmer lesíkom, ktorý majú v správe
Mestské lesy.
aj tým, že jeho súčasťou sú vo- všetko jedlé gaštany.
dozádržné zariadenia, to zna- V parku, ktorý sa nachádza Revitalizácia parku Gaštamená, že keď budú prívalové medzi ulicami Jeséniová nica je jedným z projektov
dažde, voda neskončí v ka- a Cestou na Kamzík, nájde- financovaných z nórskych
nalizácii, ale zostane tu, bude te detské ihrisko, no i výbeh fondov. Celkové náklady na
zavlažovať park a zároveň pre psov, ktorý od ihriska úpravu parku boli 330-tisíc
zlepšovať klímu v Bratisla- oddeľuje nízky plot s brán- eur, z čoho 105-tisíc zaplatila
ve. Mimoriadny je tento park kou. „V parku bol prvýkrát mestská časť Nové Mesto zo
(ms)
v ešte jednej veci. Hovoríme realizovaný vodopriepustný svojho rozpočtu.
Foto: ms
o jedlých gaštanoch, ktoré betón,“ uviedla vedúca útvaru 

O parkovacej
politike zase
o mesiac

Na gaštany do krásneho nového parku

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Nevyhadzujte
knihy
DOKONČENÁ
HRUBÁ STAVBA
darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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a nechty náchylné k výskytu plesní sú prípravky z rady Biodeur: pre nohy
postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba
Pythie Biodeur Nail, pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra
ásypový
huba Pythie Biodeur Prevent a proti potivosti a zápachu nôhh zzá
zásypový
prášok Múdra huba Pythie Biodeur Prevent Foot powder.
Prípravky s Múdrou hubou dostanete vo svojej lekárni.
Na Vaše otázky radi odpovieme na telefóne: 0917 761 893
e-mail: pythium@pythium.cz
informácie na: www.chytrahouba.eu
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so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zákWWWvýmery
.BRATISLAVSKE
OVINY.SK
ladnej
dovolenkyNnemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Minútové
animácie

Výhodné 3 izbové byty
Parkovanie v garáži v cene bytu

Dezinfekčný mikroorganizmus ju zastaví.
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výbeh pre p
parku.
Práce na vybu
dokončené ešte
va však park za
verejnosti, keď
dostatočne zak
za vybudovaní
nulý týždeň výs
rý pochádza z v
dunajského náb
ustúpiť výstavb

BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
11/2017

Horský park
je poklad
Bratislavy

V posledných dňoch prebehli médiami správy o situácii v Horskom parku. Žiaľ,
mnoho z nich nepresných
a zavádzajúcich. Je pravda,
že situácia na území parku je
kritická: stromy pri zhoršených poveternostných podmienkach padajú už v desiatkach, len za posledných
pár týždňov ich spadlo vyše
50. Je to spôsobené dvomi
vecami: Horský park v skutočnosti nie je park, ale chránený areál v prísnom stupni
ochrany, teda bezzásahové
územie, kde aj pri odpratávaní spadnutého stromu
z chodníka treba žiadať o povolenie. A po druhé: nikto
sa tomuto územiu celé roky
systematicky nevenoval.
Som presvedčený, že toto
vzácne územie musíme
chrániť a zachovať. Zároveň chcem, aby bol Horský
park príjemné a bezpečné miesto pre všetkých,
ktorí tam trávia čas. Preto
sme na spoločnom brífingu s ochranárom Kamilom
Procházkom z Horárne
a starostom Števčíkom informovali o kritickom stave. A preto spolu s odborníkmi intenzívne hľadáme
najlepšie riešenie. Chcem
zachovať vysoký stupeň
ochrany, ale zároveň upraviť miesta, kde sa pohybujú
ľudia (chodníky a ihriská)
tak, aby boli bezpečné.
Odborníci pracujú na takomto riešení a verím, že situácia
sa rýchlo vyrieši k spokojnosti všetkých - ochranárov
aj návštevníkov.
Ivo Nesrovnal 
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Prvé Martinské Vo štvrtok slávnostne otvoria park 8 Čierna stavba
11/2017
hody sa začnú
z
Rybárskej
Knový
protestu
na
Belopotockého
a
psí výbeh brány zmizla
V Bratislave denne11.takmer
800-tisíc
ľudí!
Poriadok v parkovaní
novembra
MESTO
základe
štatistickej extrapolá- proti VZN
BRATISLAVA
teľov. Údaje Market Locatora STARÉ
DÚBRAVKA
kovacích miest musela firma
To, že v Bratislave žije
a pracuje oveľa viac ľudí,
ako sa k tomu napokon
prizná pri sčítaní ľudu, je
známy fakt. Podľa Market
Locatora, ktorý robí analýzy na základe pohybu SIM
kariet, sú však konkrétne
čísla až šokujúce.
Podľa údajov Štatistického
úradu SR mala Bratislava
k 31.12. 2013 417 389 obyva-

STARÉže
MESTO
však ukazujú,
počet moMestská
časťktoré
Staré Mesto
tento
bilných telefónov,
„norok
organizuje
po
prvýkrát
Stacujú“ v hlavnom meste je až
romestské
martinské
hody.
666 264! A merania sa nerobiliSú
zasvätené
hlavného
len v jedinú
noc!patrónovi
Napríklad
staromestského
ktoBratislava III.
má podľakostola,
údajov
je Katedrála
sv. Martina.
štatistickéhorým
úradu
62 546
ľudí,
ale prespávaMartinské
tu až 115
hody 824.
budú od piatK tomu si treba
ku 11. prirátať
novembra domimonedele 13.
-Bratislavčanov,
novembra ktorí
2016 na každé
Rudnayopracovné ráno
dochádzajú
vom námestí
a na Panskejdo
ulici
úradov, kancelárií
či škôl. „Na
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h starosta Starého Mesta Radoslav Števčík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Martina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi Sv. Martin patrón tkáčov a klobučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rudnayovom námestí divadelné predstavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Panskú ulicu, Hviezdoslavovo námestie, Rybársku bránu a Sedlársku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
Vnedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnostná svätá omša v katedrále. (brn)
Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121
bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek
• Montáž vodomerov a meračov tepla
• Vyregulovanie kúrenia po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody
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vo vstupuje
cie reálnych
údajov
štvrtok
20.
októbra
2016
slávdenne do Bratislavy viac ako
nostne
otvorí ľudí,
nový park
130-tisíc
čo napredstavuje BRATISLAVA
Belopotockého
ulici. Ukončí
sa hovorí Bratislavskí mestskí poďalšiu pätinu
navyše,“
tak
niekoľkoročný
boj obyvateMichal
Šuran
a upozorňuje, slanci zatiaľ nemajú jasľov
lokality o číslach
záchranu ešte nie né a jednotné stanovisko
že tejto
v týchto
zelenej
plochy medzituristi,
budovouzahraniční k protestu prokurátora
sú zarátaní
návštevníci,
ani pracujúci so proti VZN o zákaze umierozhlasu
a ulicami Belopotoczahraničnými
mobilnými
hlavnom
kého
a Lehotského. Súčasne
s „Som rád,te-že sa stnenia
nám podarilo herní
ný. Toto byv mala
byť ukážka
meste.tejto komplexného riešenia verejných
lefónmi.
sa pozavŕšiť
tejto úsilie
in- obyvateľov
parkom
bude Čuduje
otvorený aj nový
si chcú
poformácii
eštev niekto
výbeh
pre psov
susedstve upchatým
lokality a samosprávyViacerí
o záchranu priestorov,
aby ešte
sme uspokojili
cestám? 
na presné
stanovisko
parku.
kúska(brn)
zelene predčkať
výstavbou,
všetky komunity
z okolia,“ uvieodborných
útvarov
Práce na vybudovaní parku boli ktorá tu bola naplánovaná
aj dol starosta
Starého MestamaRadogistrátu,
primátora
hlavdokončené ešte v lete, samosprá- povolená. Staromešťania
tak slav
Števčík.
ného
Ivaotvorenie
Nesrovva však park zatiaľ nesprístupnila dostávajú do užívania
plnohod-mesta
Slávnostné
parku za
nala
i
samotnej
Krajskej
verejnosti, keďže tráva nebola notný park, ktorý by mal slúžiť na účasti primátora Iva Nesrovnala,
prokuratúry
v Bratisladostatočne zakorenená. Bodkou oddych všetkým vekovým
skupi- riaditeľa RTVS
Václava Miku a
ve,
ktorá
navrhuje
totoje
za vybudovaním parku bola mi- nám. Súčasne som rád, že sa nám starostu Radoslava Števčíka
VZN
zrušiť.
nulý týždeň výsadba platanu, kto- v tesnej blízkosti parku podarilo naplánované na štvrtok 20. októbsvojsú
rý pochádza z výhonkov stromu z spoločne s RTVSKrajská
vybudovať prokuratúra
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní
návrh
zdôvodňuje
tým,
dunajského nábrežia, ktorý musel nový výbeh pre psov, keďže do všetci obyvatelia Belopotockého
že zakázao VZN
bratislavskí
ustúpiť výstavbe River Parku.
parku je vstup so psami
a ďalších okolitých
ulíc. (brn)
poslanci koncom marca
hlasovali a rozhodli na
základe petície občanov
opakovane napriek tomu,
že VZN nebolo schválené
už na predchádzajúcom
februárovom
zasadnutí.
Zákonná úprava petičného
práva podľa prokuratúry
nepredpokladá možnosť
opakovaného vybavenia
už raz vybavenej petície.
Hlavné mesto uviedlo,
že si dôkladne preštuduje argumenty prokuratúry
a predloží tento protest
prokurátora na vyjadrenie
poslancom, ktorí rozhodnú, či mu vyhovejú, alebo
nie. Primátor však stále
trvá na zákaze hazardu
v Bratislave.
(tasr)

o zákaze herní

STARÉ MESTO
Zjednodušiť, zjednotiť, odbrePo poldruharočnom
úsilí súčasmeniť
šoférov od maľovanej samosprávy
Starého
nia čiarMesta
a urobiť poriadok.
zmizla z Rybárskej
brány nele- cieľom začala
S takým
gálna stavba Mestská
presklenej terasyčasť Bratislavareštaurácie Lido.
Tá tu bola od s reorganizáciou
Dúbravka
leta 2014, predchádzajúca
sa- na celom svojom
parkovísk
území.
mospráva však
nekonala a
voľných miest
súčasnej trvalo„Vymaľovaním
odstránenie poldruha roka. a premaľovaním vyhradeparkovacích
miest zvý„Od nástupu ných
do funkcie
sme
využili všetky šime
zákonné kapacitu
možnosti o niekoľko desiatok
miestneho úradu,
aby smemiest
túto na parkovanie,“
vicestarosta mestskej
nepovolenú hovorí
celoročnú terasu
častiterasy
Ľuboš
odstránili. Vlastník
využil Krajčír, ktorý sa
venuje
parkovšetky zákonné možnosti, čoproblematike
celý
vania
v
Dúbravke.
proces odstránenia predlžovalo.
miesta budú teraz
Napokon sme saVšetky
však dopracovanamaľované
li ku konkrétnemu výsledku,“ podľa normy.
minulosti
uviedol starostaV Starého
Mesta si Dúbravčania
totiž
maľovali
a vyznačovali
Radoslav Števčík.
miesta
sami,
čím
vznikali neProti rozhodnutiu stavebného
presnosti.
Často
bolo
vyhradeúradu o odstránení čiernej stavby
né parkovacie miesto namaľosa majiteľ odvolal, odvolací orgán
vané inak, než určovalo ich
však dal za pravdu samospráve.
povolenie a norma (12 m2).
Nasledoval návrh na exekúciu,
V súvislosti s novým maľoopäť dovolanie sa stavebníka. Aj
vaním a vyznačovaním parsúd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať letnými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá prevádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akceptovali, za čo sa im chcem poďakovať. Pravidelne sme v lete kontrolovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádzkovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík.
(brn)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

najskôr zrušiť predchádzajúce značenie a aj v súvislosti
s farbou asfaltu použila sivé
čiary. Potom v zmysle normy
vyznačí parkovacie miesta
bielou farbou.
„Vyhradené parkovacie miesta
boli historicky rozmiestnené
po parkoviskách chaoticky,
po novom sú združené vedľa
seba tak, aby bolo prehľadné, kde sú vyhradené miesta
a kde voľné,“ dodal vicestarosta Krajčír.
Veľkosť parkovacieho miesta
12 m2 určuje norma a bezproblémovo na takých miestach
parkujú aj väčšie vozidlá SUV.
Výsledkom tejto aktivity pribudne v Dúbravke niekoľko
desiatok parkovacích miest,
sprehľadní sa parkovanie
a zredukuje počet tabúľ, ktoré
označovali vyhradené parkovacie miesta. Aktivita je tiež
prípravou na riešenie a zavedenie rezidenčnej parkovacej
politiky v budúcnosti.  (lm)
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Knižnica bude mať
služby z 21. storočia
PETRŽALKA
Miestna knižnica Petržalka sa pustila do komplexnej rekonštrukcie svojej
pobočky pre dospelých
na Lietavskej 16. Z priestorov vynosili knihovníci
tony kníh a obratom ich
nahradili majstri, ktorí
dajú vnútorným priestorom
nový krajší vzhľad.
„Je to jedna z prvých pobočiek, ktoré boli organizačne začlenené do štruktúry
petržalskej knižnice, takže
nadišiel čas na jej zrenovovanie,“ vyjadrila sa riaditeľka knižnice Katarína Bergerová.
Pobočka prechádza kompletnou úpravou vonkajšieho
vstupného priestoru, modernizáciou
dispozičného
riešenia s malou relaxačnou
zónou pre čitateľov a používateľov, obnovou technického vybavenia, knihovníc-

ZLEPŠITE SVOJE OKOLIE
S NAŠOU POMOCOU
Zapojte sa do nášho programu
a získajte podporu pre svoj projekt

15061 YCWH 2017 neighborhood BA Noviny 206x132.indd 1

keho mobiliáru a prístupov
k informačným zdrojom pre
verejnosť. Výsledkom revitalizácie budú kvalitné výpožičné služby a možnosť
oddychu pri čítaní periodík
či štúdiu vybratej literatúry
v rámci návštevy pobočky,
využitie internetu, wifi zóny.
Čitatelia a návštevníci budú
môcť osobne, mailovo a telefonicky využívať poradenstvo, konzultácie a ponuku
e-výpožičiek.
Zrevitalizovaná a zmodernizovaná pobočka Lietavská 16
bude prvou v štruktúre Miestnej knižnice Petržalka, ktorá
bude plniť kvalitné komunitné, vzdelávaco-informačné
služby pre dospelých od študentov stredných škôl až po
seniorov.
Prví čitatelia ju môžu navštíviť od 19. júna 2017 v obvyklých výpožičných hodinách.
(mp)

PRÁČOVŇA
v Devínskej Novej Vsi
prijme do TPP

OPERÁTOROV
VÝROBY
A KRAJČÍROV/
KRAJČÍRKY.

02/64530066
Mestská časť Bratislava
Devínska Nová Ves

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž
(OVS) na prenájom časti
pozemku registra „C“ KN
parc.č. 2878/288.
Bližšie informácie
o súťažných podmienkach
a podklady k súťaži
nájdete na oficiálnej
stránke:

www.devinskanovaves.sk

V roku 2016 sme darovali
1 300 € na renováciu
knižnice na Základnej škole
na Budatínskej ulici
v Bratislave. Teraz je školská
knižnica pre žiakov aj učiteľov
príjemným miestom
na výučbu i oddych.
Máte nápad na projekt, ktorý
by bol prospešný pre vaše
okolie? Môže to byť čokoľvek,
čo zlepší život vo vašom
susedstve. Sme pripravení
pomôcť.
Prihláste svoj projekt
do 26. 6. 2017
na tesco.sk/pomahame.

BRATISLAVA 4 | BRATISLAVA 5
23.5.2017 15:29:30

troly verejných priestranstiev a aktuálne vzhľad pôvodnej omietkovej vrstvy, vytvorili sa nahradili nové kópie. Obnoveoperatívnejší zásah v teréne pri architektúry zo 60. rokov 18. kópie umelokamennej vázy ný bol aj južný štítový múr
mimoriadnych
udalostiach. storočia.
odliatím a farebne sa upravili nachádzajúci sa nad susedným
Automobily sú ľahko rozpozna- Cieľom obnovy fasády bolo erbové polia v intenciách objektom, pričom na tieto práce
teľné, pretože sú označené reštaurátorským spôsobom do- heraldickej farebnosti erbov bola potrebná horolezecká
(kk)
10
11/2017 logom mesta a mestskými far- siahnuť čo najlepší technický a grófa Nyára. Tie boli následne technika.
bami.
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy, za približne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
PETRŽALKA
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD
NA ÚSMEV!
vybavené sú majákom a výstražBudova školy na Znievskej
ným osvetlením na zadnom
2 vyžaduje rekonštrukciu
BRATISLAVA
Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte
strechy a budova bývalej
Parkovanie pri nemocni- okne s nápisom Správa komunisa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!škôlky na Znievskej 4 má
ciach, na ktoré má dosah kácií, kde je uvedený aj telefoazbestocementové steny.
ministerstvo zdravotníctva, nický a e-mailový kontakt na
Župa bývalú škôlku nepredá,
má byť ešte v tomto roku dispečing mesta na oddelení
ale začne s jej revitalizáciou.
pre pacientov na niekoľko správy komunikácií.
Majiteľom školských budov
hodín zadarmo. Po rokovaní Na uvedené kontakty bude tiež
INFORMUJTE SA TU:
na Znievskej 2 a 4 je župa,
s občianskymi aktivistami z možné nahlasovať prípadné poAntolská 4, Bratislava 85107
stoja však na pozemkoch
iniciatívy Hore rampy bez ruchy na mestských cestách, či
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk
www.doktormartin.sk
hlavného mesta. Spoločne
platenia to potvrdil šéf re- upozorniť na prekážky na mestských komunikáciách alebo na
s azbestom to tvorí problém.
zortu Tomáš Drucker.
„Pokiaľ by sme ho chceli odUž od prvého júla by mali zníženú zjazdnosť bratislav(kk)
prejsť na tento systém parko- ských ciest.
strániť takým spôsobom, aby
zostala budova stáť, tak to
vania všetky naše nemocnice,
Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné
informácie!
vychádza
zhruba na 400 tisíc
ktoré spravujú parkovania vo
eur, čo je obrovská suma. Povlastnej réžii. Po novom by
tak 70 percent parkovacích
kiaľ by sme ten azbest chcemiest pri nemocnici malo byť
li odstrániť tak, že budovu
PRÍJMITE POZVANIE NA
17. 6. 2017
vyčlenených pre pacientov.
zrútime v tomto prípade to
11.00 – 16.00 hod.
Uvažuje sa o dvoch modevychádza zhruba na polovicu, a preto navrhujeme, že
loch parkovania. Pri prvom
KDE VÁM PREDSTAVÍME JEDINEČNÝ
tú budovu zrútime. Na to,
by boli zadarmo štyri hodiny a
RAČIANSKE
PROJEKT URBAN RESIDENCE.
aby sme ju zrútili a aby sme
následne by sa zaplatil poplaMÝTO
zabezpečili, že sa tu nebude
tok maximálne jedno euro do
Dozviete sa nielen o výhodách bývania v Urban Residence,
stavať, však musíme dostať
konca dňa. Druhý variant ráta
ale aj o prednostiach, ktoré nová výstavba prinesie
• Prezentácia projektu
pozemky do správy,“ vysvets päťhodinovým parkovaním
susedom z okolia Račianskej ulice.
• Program pre deti
zadarmo a následným štanlil predseda Bratislavského
• Občerstvenie
samosprávneho kraja Pavol
dardným spoplatnením. BezFrešo. Nasledovať by malo
platné parkovanie by sa týkalo
1705063 - UrbanResidence inzercia Bratislavne noviny - susedia event 122x140.indd 1
26/05/2017 15:05
prevedenie do správy školy.
iba pacientov a ich sprievodov.
Využitie budovy na ZnievsMinister verí, že na bezplatný
model parkovania sa podarí
kej 4 bude závisieť od požiaprejsť aj tam, kde sa parkodaviek mestskej časti Bratislava – Petržalka a najmä od
vanie spoplatňuje na základe
potrieb Petržalčanov. Je teda
koncesnej zmluvy. Príkladom
darujte ich nám
veľká pravdepodobnosť, že tu
je najväčšia Univerzitná neKontakt: 0907 701 786
nevyrastie nový panelák. (lf)
mocnica Bratislava.  (tasr)

Bezplatné
parkovanie pri
nemocniciach

Panelák tam
KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOUnebude
PROTÉZOU!

SUSEDSKÝ PIKNIK,

Nevyhadzujte
knihy

zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka, 11/2017
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestnávateľ tak,Talentovaný,
aby si zamestnanec
vtipný a bez- atď. Hranica Berg... prekročiť
mohol dovolenku
vyčerpať
spra-je herec tú čiaru do sveta, to bola pre
prostredný.
Taký
vidla vcelku
a do konca kalendárz Radošinského
naivného mňa méta, keď som prepol
neho roka.divadla
Pri určovaní
dovolenky
René
Štúr, ktorého z každodenného kolobehu
je potrebné
prihliadať
na úlohyzo seri- povinností, do módu dobrosi mnohí
pamätajú
zamestnávateľa
a
na
oprávnené
álu Panelák či nedávno ako družného, keď človek nevie,
záujmy zamestnanca.
šoumena z ZamestnáTvoja tvár znie čo bude jesť, kde bude spať,
vateľ je povinný
určiť zamestnanpovedome.
Do Bratislavy ani kedy sa dostane do cieľa.
covi čerpanie
aspoň
štyroch
prišiel,
keď
maltýžosemnásť A naopak, keď sme sa vracali,
dňov dovolenky
v
kalendárnom
rokov. Vtedy bolo naše tak Bratislava znamenala, že
roku, ak hlavné
má na nemesto
nárok, azanedbané.
ak
už sme doma. Vtedy som ešte
určeniu čerpania
dovolenky
neNo ako tvrdí, za posledných nevedel, že Bratislava bude
bránia prekážky
v práci
na strane dostala nielen moja štartovacia, ale aj
20 rokov
Bratislava
zamestnanca.
Ak
sa
poskytuje
nové šaty aj make up. Je cieľová stanica...zatiaľ...
dovolenkapresvedčený,
v niekoľkých častiach,
že mesto u tu- Bola to láska na prvý pohľad?
musí byťristov
aspoň jedna
časť najmeČi také postupné spoznávazanechá
dojem.
nej dva týždne,
ak sa zamestnanec
Ste z Martina.
Ako ste si zvykli nie?
so zamestnávateľom
v Bratislave?nedohodne
Bratislavu som spoznával
inak. Čerpanie
Narodil dovolenky
som sa v jeMartine, postupne. Ako každý mladý
zamestnávateľ
povinnýsom
oznámiť
do 8 rokov
žil striedavo človek som začal najprv nočzamestnancovi aspoň 14 dní
v dedinke Rojkov a v Mar- ným životom. A úspešne som
vopred. Obdobie môže byť výnitine. Potom sme sa presťa- sa prepracoval k dennému območne skrátené so súhlasom zahovali do Piešťan, kde som javovaniu ulíc, parkov, sadov
mestnanca. Za časť dovolenky,
žil až do 18-tich a potom a nábreží Bratislavy. Bratiktorá presahuje štyri týždne
už postupne štúdium a život slava je nádherná žena, ktorá
základnej výmery dovolenky,
v Bratislave. Bratislava má bola trošku zanedbaná, ale za
ktorú zamestnanec nemohol
veľa možností či už pracov- posledných 20 rokov dostala
vyčerpať ani do konca nasledujúných, umeleckých, alebo nové šaty, make up a myslím,
ceho kalendárneho roka, patrí zašportových, a tak som rád, že že keď k nám príde zahraničmestnancovi náhrada mzdy v
tu mám také vyžitie, pretože ný turista, Bratislava ako messume jeho priemerného zárobku.
jedno, čo v živote nemám to zanechá príjemný dojem.
Za nevyčerpané štyri týždne zákrád, je
stereotyp.
Ktoré miesta ste si hneď obľúladnej výmery
dovolenky
nemôže
Čo
ste
si
pomysleli
ako
prvé,
bili?
byť zamestnancovi vyplatená
keď
ste
sem
prišli?
Jednoznačne Staré Mesto,
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
Neviem,
nepamätám
si
to,
keďže som na Ventúrskej
túto dovolenku nemohol vyčerpať
lebo
Bratislava
bola
pre
mňa
študoval. Potom ma očaril
z dôvodu skončenia pracovného
štartovacia
stanica,
keďže
sme
Devín.
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík
veľaJUDr.
chodili
stopom
do
NeCítite sa byť už BratislavčaPavel Jurek
mecka, Talianska,
Holandska
nom?
0917/822 723

Bratislavu som najprv spoznával v noci
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Leto

pri vode

so Slovanom
Bratislava!
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Ja sa priznám, že sa cítim aj
Rojkovčanom, Martinčanom,
Piešťancom a aj Bratislavčanom, pretože na každé miesto, v ktorom som prežil nejakú etapu svojho života, mám
krásne spomienky.
Akí boli na vás ľudia, keď ste
sem prišli? Prijali vás medzi
seba hneď, či to bolo postupné?
Tak, povedzme si úprimne,
že rodených Bratislavčanov
už začína byť menšina...
Ja som mal vždy šťastie na
dobrých ľudí, nikdy som sa
nepozeral na to, kto pochádza
z akého regiónu, ale aký je to
človek. Slovensko je naozaj
krásna malá dedinka v údolí
a hoci sa na život môžeme
pozerať lokálne a byť patrioti, regióny a hranice sú virtuálne. Keď sa snaží byť človek
človekom, slušný, usmiaty
a s dobrým srdcom... trošku
pocestuje, vidí tú krásu sveta,
rôzne kultúry, mnohotvárnosť, gastronómiu a to, ako je
svet nádherne kozmopolitne
prepojený, tak musí pochopiť, že všetci sme obyvatelia
tejto nádhernej planéty, ktorá
sa stále viac premiešava. Našou povinnosťou je, že máme
byť k sebe ľudskí a je naozaj
jedno, odkiaľ sme...
Kam najradšej chodíte a ktoré
miesta máte rád?

Rád som chodil do Sadu
Janka Kráľa na rôzne akcie.
V nedeľu s rodinkou a priateľmi na rannú kávu do Starého
Mesta a sem-tam do Eurovei
s kamarátmi na vodnú fajku.
Plánujete tu zostať, či keď budete „veľký“ odísť niekde na
dedinu a venovať sa rodine?
Ja neplánujem, ja sa snažím
v živote spracovať to, čo
mi ponúkne. Pracovne je tu
sústredené všetko, divadlo,
rozhlas, televízia aj film. Žijem tu už cez dvadsať rokov,
Bratislavu mám rád, ale keby
ma zavialo niekam inam, bral
by som to ako ponuku života
a výzvu.

Čo vás najbližšie čaká v profesionálnom živote?
Stále som otvorený a čakám
čo príde, je to ako Forestova
bomboniéra. Nikdy nevieš,
čo ochutnáš, ale je to krásna
práca so zaujímavými ľuďmi. Každá rola prinesie niečo nové a to ma na tom baví.
Človek si tak cibrí myseľ
a veľa zaujímavého sa dozvie.
O robote hovorím radšej, keď
už je to isté, aby som to nezakríkol, tak zatiaľ budem tajomný, ale momentálne hrám
v Radošinskom naivnom divadle a snažím sa pracovať na
svojich projektoch.
(lb)
Foto: Radošinské naivné divadlo
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Parkovanie v lesoparku nám prerástlo cez hlavu

Na Kolibe kolabuje doprava každý víkend.

DREVENÉ
ROLETY

mobil: 0903 349 274
e-mail:
info@drevenerolety.sk
Peter Korenačka
Klimkovičova 4
841 01 Bratislava

popruh-navíjač-náter

S kupónom 10 %
Zľava na celú zákazku
Platnosť kupónu
do 31. 7. 2017

Esslingerové

Generálne opravy
Pri výmene okien pomôžeme
so zachovaním drevených roliet

www.drevenerolety.sk
!

!

!

!
!
!
!
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NOVÉ MESTO
„Návrh na nové parkovisko
pri Partizánskej lúke prišiel v čase, keď je množstvo
ľudí ochotných nechať auto
doma a do lesa sa dopraviť
aj autobusom či na bicykli,“
reaguje na zámer vybudovať parkovisko pod Červeným mostom Marek Páva
z Iniciatívy Malé Karpaty.
S parkoviskom za 200-tisíc
eur súhlasilo aj hlavné mesto, mestskí poslanci však na
poslednom
zastupiteľstve
peniaze naň neschválili. „Nie
je to systémové riešenie,“
skonštatovala
poslankyňa
Katarína Šimončičová, ktorá
čiastkové uznesenie navrhla.
„Snáď aj toto rozprúdi diskusiu o tom, ako to bude s dopravou v Bratislave.“
Parkovisko vyvolalo prudké vášne s argumentmi za aj
proti. Poslanci sa stotožnili
s tými, čo týmto nápadom
neboli až takí nadšení. Argumentovali, že viac parkovacích miest prinesie do lesoparku len viac áut. „Priamo
na Železnej studničke je vlaková stanica a cez víkend tam
chodí vlak z Hlavnej stanice
prípadne až z Rače v dvojhodinových intervaloch. Podobne je to opačným smerom
z lokalít Lamača a Devínskej
Novej Vsi. V pracovných
dňoch je vlakové spojenie
sem ešte hustejšie. Čudujem
sa, že sa táto možnosť dopravy na Železnú studničku nespomína, nehovoriac o tom,
že sa železničné spojenie absolútne nepropaguje. Možno
by nejaký atraktívny historic-

ký vláčik cez víkend prilákal
rodiny s deťmi prísť do prírody po koľajniciach,“ napísala
nám svoj postreh čitateľka
Nikoleta Hrušková.
Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty tvrdí, že zámer budovať parkovacie miesta je v poriadku, pre rodiny
s deťmi alebo imobilných
ľudí je dostupnosť autom
potrebná. „Ale riešením by
bolo vyhradiť určité percento už existujúcich parkovacích miest pre rodiny s deťmi
alebo imobilných ľudí. A nie
budovanie nových betónových plôch na parkovanie,“
tvrdí Jakub Mrva. Marek
Páva dodáva, že podstatné
je aj prestať ignorovať tisíce
cyklistov prichádzajúcich do
lesoparku po nebezpečných
cestách (viď križovatka Patrónka). „Komfortné cyklotrasy a pohodlné spojenie MHD
by mali byť priority, inak
bude aj nové parkovisko beznádejne plné.“
Príkladom kolapsu parkovania v lesoparku je práve
Kamzík. Ten sa Iniciatíva
Naše Karpaty snaží vyriešiť
už dva roky. „Na Kamzíku
sa namiesto regulovania parkovania v prospech chodcov,
rodín s deťmi a cyklistov
stále uvažuje o rozširovaní
parkoviska na úkor lesa,“
vysvetľuje Jakub Mrva. Iniciatíva doposiaľ márne navrhuje v záujme bezpečnosti
chodcov, detí a cyklistov posunúť značku zákaz vjazdu
od horných bufetov pri vleku
o niečo nižšie do T križovatky (za veľké parkovisko).

„Na ceste k bufetom totiž
momentálne parkujú autá po
oboch stranách cesty, na malom priestore majú problém
vyparkovať a musia sa chodiť otáčať hore k bufetom,
kde je okrem množstva ľudí
aj zákaz vjazdu. Vznikajú
tak kolízne situácie, nakoľko
veľa ľudí, často aj detí, kvôli
blízkemu ihrisku sa hlbšie do
lesa či na ihrisko presúva práve po tejto ceste.“
Návrh teda bol vylúčiť parkovanie na danej ceste a nechať ho ako peší a cyklistický koridor. Alternatívne
vylúčiť parkovanie len na
jednej strane cesty a ako
koridor nechať druhú časť
asfaltovej cesty. O návrhu
vo februári 2017 diskutovali mestská polícia, mestské
lesy, magistrát a Iniciatíva
Naše Karpaty. „Záver bol,
že oddelenie dopravy na
magistráte pripraví podklady a projekt, aby mohla byť
osadená značka zákaz vjazdu
tak, ako bolo navrhované
a zároveň vyznačené parkovacie miesta, aby bolo jasné,
kde sa parkovať môže a kde
nie,“ pokračuje Marek Páva.
„Bohužiaľ, napriek mnohým
emailom aj urgenciám zo
strany mestských poslancov,
sme už dostali len odpoveď,
že oddelenie dopravy na
magistráte nedisponuje podkladmi pre danú komunikáciu. Magistrát by teda mal
vypracovať príslušný projekt, avšak už štyri mesiace
od nich nedostávame žiadne
odpovede na emaily...“  (in)

Foto: Matúš Husár
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Mesto spúšťa
tender

Námestiu slobody vdýchnu život

STARÉ MESTO
Námestie slobody ožije naj
BRATISLAVA
Hlavné mesto spúšťa tender mä vďaka súkromným pena nového prevádzkovateľa niazom.
verejného osvetlenia. Hlav- Hlavné mesto vyčlenilo na
né mesto je vlastníkom sústa- revitalizáciu zdevastovanévy verejného osvetlenia so ho priestoru v rozpočte na
47.664 svetelnými bodmi. tento rok 120-tisíc eur. Ide
Koncom roka 2016 skonči- o finančne náročný projekt,
mesto preto prijalo ponulaBRATISLAVSKÉ
20 rokov trvajúca
NOVINY zmlu20/2016
va, ktorú malo hlavné mesto ku Nadácie HB Reavis. Ich
uzatvorenú so spoločnosťou participácia bude spočívať
Siemens. Na základe dohody v technickej podpore a vo
medzi Bratislavou a Siemen- financiách. Na podporu cesom však prevádzkuje táto fir- lého procesu revitalizácie
následne projektu úpravy
ma verejné osvetlenie do aBRATISLAVA
STARÉroka
MESTO
Na stretnutí
pracovníkov
ktorý vzíde
z vekonca
2017, s opciou na námestia,
Mestská
polícia
oddelenia
Sprostredkovateľďalší
jeden
rok.bude môcť lep- rejnej
súťaže,
prispejú sumou
šie dohliadať
ského orgánu
Primátor
eštenav verejný
apríli poriauvie- 500-tisíc
eur. hlavného mesta
dok že
v keď
meste.sa Rozšírila
počet Revitalizácia
(SO) pre Integrovaný
regiobude rozdedol,
začnú zbierať
kamier, ktoré
napojené
na lená
nálny na operačný
program
ponuky,
mestosúbude
mať vydve etapy.
Prvá
mestský kamerový
systém. Ešte
(IROP)je so
zástupcami
mestzameraná
na sériu
hodnocovaciu
komisiu,
kde etapa
koncom leta
spustiliposlancov,
kameru na aktivít,
ských častí
Bratislavy
ktoré
ešte v rozobetomto
plánuje
zapojiť
Námestí
Franza
Liszta.
Mestskí
rali
možností
poskytnutia
námesodborníkov a špecialistov roku zlepšia stav
policajti v súčasnosti
používajú tia,
pomoci
pri projektoch
jednomagistrátu.
„Tá vyhodnopričom
ide o prípravné
95
kamier.
Všetky
kamery
sú
tlivých
mestských
častí.
tí ponuky, a keď sa vyberie práce zamerané na čistotu,
otočné, digitálne a poskytujú Starostov napríklad informovali
ten najlepší prevádzkovateľ, bezpečnosť a úpravu zeleobraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekontak s ním bude uzatvorená ne. Medzi nimi napríklad
všetkých sa dá v prípade potre- štrukciu materských škôl, ktorá
zmluva,“ vysvetlil. Hlavné oprava existujúcej dlažby,
by urobiť záznam.
mesto deklaruje, že zvolilo dodanie nových odpadkoKameru na Námestí Franza
transparentný spôsob verej- vých košov, výmena poLiszta nainštalovali preto, lebo
ného obstarávania. Komisiu škodených krytov žiariviek
ide o prístupové miesto turistov
na vyhodnotenie ponúk súťa- verejného osvetlenia, ako
do Bratislavy a aj týmto spôsože budú tvoriť siedmi zamest- aj náter stĺpov či očistenie
bom chcú zvyšovať ich bezpečrigolov,
nanci magistrátu s právom odvodňovacích
Novovznikajúce Malé
Krasnosť. V okolí Hlavnej železničnej
krovín,
odstránehlasovať, dvaja odborníci strihanie
ňany
vás
pozývajú
od
štvrtka
stanice dochádza k zhromažďov odbore bez práva hlasova- nie
buriny
a ďalšie.
20.10
do soboty
21.10. priamo
vaniu viacerých neprispôsobido svojhoprvej
areálu.etapy
Dni otvoreSúčasťou
je aj
nia
a
šiesti
mestskí
poslanci
vých osôb, policajti kontrolujú
ných dverí
ponúknu
počas
príprava
podkladov
pre
vebez
práva
hlasovania.
najmä dodržiavanie všeobecne
predĺženého
víkendu
atrakMesto
od
novej
súťaže
rejnú
súťaž
na
ideový
urzáväzného nariadenia o čistote a
tívny program
a Námestia
zábavu aj
chce,
aby
verejné
osvetlebanistický
návrh
poriadku a nariadenie o zákaze
pre najmenších.
Tešiť sa
spoločne s riešením
nie
okremalkoholu
poskytovania
svet- slobody
požívania
na verejnosti.
môžu všetci, ktorí sa zaujímalaV ponúkalo
oveľa
viac.v už 37-ročnej fontány Družrozširovaní ajpočtu
kamier
jú o moderné trendy v bývaní
Napríklad
dávalo
informácie
„Je to najväčšia fontána
meste sa má pokračovať, keďže ba.
a zdravý životný štýl.
okamerový
voľných systém
parkovacích
miesv
Bratislave
od roku otvoria
2007
zvyšuje bezSvoje brány a doširoka
je
nefunkčná.
Návrh
riešenia
tach,
o
kvalite
ovzdušia
alebo
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Malé Krasňany vo štvrtok o
verejná
a do
toho
obsahovalo
bezpečnostné
ka- určí
15.00.
Počas súťaž
troch dní
tu môžeKamery pôsobia
v prvom rade
ju vyčistíme
od grafitov
mery.

(tasr) času
te navštíviť
úplne nové
vzorové
preventívne.
byty navrhnuté profesionálnyV prípade páchania priestupku
mi bytovými dizajnérmi.
alebo trestného činu zase môže
Potrebujete sa postarať
o svojho
otca, dáte inšpirovať
Možno
sa nimi
operátor
miesto
rýchlo
alebona
mamu
alebo inú
osobu, ktorá potrebuje opateru?
pri zariaďovaní vlastného bývaposlať hliadku. Kamerové
nia. Odborníci vám ochotne
záznamy Poskytujeme
pomáhajú
ajprofesionálnu
Policaj- 24 hod. opatrovateľskú
službu v rámci celého Slovenska.
nému zboru SR pri objasňovaní
Denná
sadzba už od 34- 47 Eur v závislosti od zdrav. stavu
trestných
činov.
opatrovanej osoby. Pri 24 hod. opatrovaní opatrovateľka býva
Od začiatku
roka fungujú
tri nové
s opatrovanou
osobou
a jej k dispozícií počas celého dňa,
poprípade
aj noci,
kamery za približne
17-tisíc
€ ak je to potrebne.
(vrátaneHĽADÁME
inštalačných
prác).
OPATROVATEĽKY,
KTORÉ MAJÚ ZÁUJEM
PRACOVAŤ
OPATROVATEĽKY NA SLOVENSKU.
Magistrát
navrhuje AKO
aj vytvorenie
jednotného mestského kamerovéALSES, s.r.o.
ho systému, ktorý by zjednotil
Tel. 0948660240, www.opatrujdoma.sk , info@opatrujdoma.sk
všetky existujúce kamerové systémy v Bratislave - kamerový
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
systém Dopravného podniku Bratislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-

Pod hlavnou
stanicou majú
novú kameru

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch
a buriny,“ povedal primátor
Ivo Nesrovnal.
by vmala
byť zverejnená
už v
Už
minuloročnom
rozpočte
najbližšom
čase. Zástupcov
mesta
mal Generálny
invesmestských
častí však
zaujímali
tor
Bratislavy
vyčlenených
aj výzvy týkajúce
sa bezpečnej
145-tisíc
eur na fontánu.
Akoa
ekologickej
dopravy,
nás
ešte v apríli
2016prostredinforníctvomriaditeľ
ktorej GiB
budeVladimír
možné
moval
financovať
napríklad
aj
výstavGašperák, mali v pláne zabezbu cyklotrás.
pečiť
projektovú dokumentáNa komplexnej
čerpanie z programu
IROP
ciu
rekonštrukcie
boli
v
krajských
mestách
zriafontány, spevnených plôch
a
dené
sprostredkovateľské
orgáprvkov drobnej architektúry.
ny priamo
v mestských
úra„Po
spracovaní
projektovej
doch. V prípade Bratislavy túto
dokumentácie, budú známe
úlohu plní magistráte. Jednou z
finančné náklady potrebné na
realizáciu stavby a v závislosti od finančných možností
hlavného mesta bude možné
pristúpiť k realizácii samotných prác,“ vyjadril sa minulý
rok. Ako
nás informovala
poradia
aj s možnosťami
finanjeho
zástupkyňa
Barbara Becovania pri kúpe nehnuteľnosti.
ňová,
dokumentácia
ešte nie
V piatok
sa program začína
už
jeráno
hotová,
ale ráta
sa s ňou
po desiatej.
Pri predajnom
mieste
Krasňan na
pre
druhúMalých
etapu revitalizácie.
Račianskej
si poobede
Druhá
etapaulici
bude
verejná
môžete
dať
poradiť
od športovsúťaž na ideový urbanisticca, návrh
špecialistu
na výživu
ký
Námestia
slobody,a
životný štýl a moderátora Marktorá bude otvorená nielen
tina Šmahela, s ktorým môžete
skúseným architektom, ale
absolvovať aj špeciálny tréning
ajna študentom
architektúry.
posilnenie imunity
a na
Súťaž
by
mala
správne chudnutie. poskytnúť
stručný
jasný
Sobotou avás
od ideový
10.00 ažkondo
cept
s cieľom
19.00celého
bude námestia
svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výnimočných malokrasňanských
vín z miestnych viníc.

jeho hlavných činností sú tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie. Ďalej ide o prípravu výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodnotenie v časti aplikácie bodovaných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný
finančný
aktívneho
a trvalého oživenia
príspevok/vypracovanie
hodnopriestoru vrátane fontány,
nátiacich správ k projektovým
stupného schodiska a miesta,
zámerom.
(kk)
kde v minulosti stála socha K.
Gottwalda. S postupnou realizáciou sa začne už v najbližšom období a ukončená by
mala byť do konca roka 2018.
Participácia developera na
tomto
projektevásmá
aj svoPD
Vinohrady
zasvätí
do
jich
kritikov.
Tí
tvrdia,
že vje
tajov tradičného vinárstva
smutné, susedstve
ak jednos zmodernou
najdôlepriamom
žitejších architektúrou.
verejných priesmestskou
Aby
ste
nedegustovali
naprázdno,
transtiev
v hlavnom
meste
chýbať
nebude zrevitalizovať
ani chutný
nie je schopná
domáci
guláš
podľa
samospráva vlastnýmireceptu
silami.
miestneho
pivničného.
Kým sa však
nezmení podvyPočas troch dní vás čaká bohatý
živené financovanie hlavného
program, ktorý si užije celá
mesta zo strany štátu, je toto
rodina vrátane najmenších.
jeden z mála
ako
Kreatívne
dielnespôsobov,
pre šikovné
zdevastovaným
miestam
vráruky, maľovanie na tvár a
tiť život.
(ms, kk, in)
zábavné
hry s animátormi.

Magistrát
Vezmite
soFoto:
seboums,
na Dni
otvorených dverí do Malých Krasňan svojich najbližších a program si užijete dvojnásobne.

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

NEBRASTAV
www.malekrasnany.sk 

Komplexná stavebná činnosť, HSV, PSV, jadrové vŕtanie,
zámková dlažba-dvory, ploty, zateplenia - fasády,
plastové okná, rekonštrukcie, renovácie, prístavby,
nadstavby, sadrokartón, komíny, obklady, dlažby,
gabióny - profesionálny a zodpovedný prístup
v €urópskej kvalite za Slovenské ceny.

0915824062

Mestský
prekážkový beh
BRATISLAVA
Prvý ročník NN URBAN
CITY RACE ponúkne možnosť prebehnúť sa po kapote
auta, cez odstavený autobus
alebo preskočiť kontajner či
vyšplhať sa po lešení. Centrum hlavného mesta bude
v nedeľu 11. júna plné ná14
strah a prekážok.
Na 7-kilometrovej trati budú
na bežcov čakať 4 náročné silovo-prekážkové zóny
s prvkami mestských nástrah.
Štartuje sa od River Parku
aPETRŽALKA
prvýkrát sa v Bratislave poFutbal,
volejbal
či
beží
cezhokejbal,
lávku medzi
nábrehádzanú,
ale aja ďalšie
športy
žím
Dunaja
„Manderlási môžua zahrať
a mládež
kom“
cez eštedeti
neotvorený
na novom
prechod
ku multifunkčnom
komplexu Zucihrisku v pri Základnej škole
kermandel.
na Nobelovom
námestí
Každý,
kto nemá strach
z vý-v
Petržalke.
šok, si bude môcť vyskúšať
Okrem pád
školákov
sa môžu tešiť
voľný
z 8-metrovej
výšaj
miestni
obyvatelia,
ktorým
ky. Sprievodcom a ochranbude ihrisko k dispozícii mimo
nou rukou pri tejto vskutku
vyučovacích hodín. Hracia plozážitkovej atrakcii bude kascha ihriska má rozlohu 600
kadér Dušan Prvý. 
(brn)
štvorcových metrov.
(st)

Deti môžu
športovať na
novom ihrisku

P
i
e
t
a
pohrebná služba
Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 24 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 777 eur

~~~
Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,
úprava, smútočný obrad,
vybavenie matriky
a kremácia
vrátane štandardnej urny
~~~
V obradnej miestnosti Pieta
ponúkame bezplatne tieto služby:
 prepožičanie štyroch
umelých vencov už aj
so štandardnými stuhami
 zobrazenie fotografie
zosnulého na LCD monitore
 prehratie foto prezentácie
zo života zosnulého
 kondolenčnú listinu
~~~

Na týchto službách
ušetríte minimálne
240 eur
Mlynské nivy 8
02 / 5263 1181
www.pieta.sk

14

11/2017
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Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
Štvrtok – 1.6.2017
BRAK - BRATISLAVSKÝ
KNIŽNÝ FESTIVAL
Divadlo Aréna
BRaK, čiže Bratislavský
knižný festival je oslavou
peknej knihy. Na začiatku
júna predstaví to najlepšie
z tvorby spisovateľov, ilustrátorov, knižných grafikov
a typografov zo Slovenska
a okolitých krajín. Festival
potrvá do nedeľe 4. júna.

Piatok – 2.6.2017

URBAN MARKET 2017 SPRING EDITION
Fakulta architektúry STU
Urban Market je predajná
výstava dobrej módy, dizajnu, šperku, doplnkov
a kreativity v najrôznejších
podobách. Témou jarného
vydania je Retrospektíva.
Nebude chýbať ani bohatý
sprievodný program. Akcia
potrvá do 4. júna.

Sobota – 3.6.2017
J.BRAHMS: NEMECKÉ
REQUIEM
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 19:00
V Bratislave zaznie vokálno - inštrumentálne dielo
veľkých rozmerov, kde hrá
zbor tú najdôležitejšiu úlohu.
Uvedenie diela je zavŕšením
jubilejnej 60. sezóny Spe-

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

váckeho zboru Technik STU.
Obrovský takmer 80 - členný
zbor pozostáva z bývalých aj
súčasných členov Techniku
a bude sprevádzaný symfonickým orchestrom.

Nedeľa – 4.6.2017
TÝŽDEŇ MAĎARSKEJ
KULTÚRY „VIAC AKO
SUSED“
Bratislava
V dňoch
4.–11. júna
sa sa už po
tretíkrát
uskutoční
Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave
s názvom Viac ako sused. Na
festivale čaká návštevníkov
jedinečný cyklus kultúrnych
podujatí, a bohatá ponuka
maďarských gastronomických
špecialít. Organizuje Veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave a Maďarský inštitút.

Pondelok – 5.6.2017
DOLCE VITAJ 2017
Bratislava
Festival
Dolce Vitaj je pravidelnou
kultúrnou
udalosťou
na Slovensku, otvára dialóg medzi
talianskou a slovenskou
kultúrou a podporuje vzájomnú spoluprácu. Festival
už tradične prebieha počas
mesiaca jún.

RODÁCI
Slovenské národné divadlo –
Činohra, 10:00
Stredné Slovensko. Prvorepubliková základná škola.
Budova, ktorá si „pamätá“
a okrem kostola je v dedine
jedinou stavbou, na ktorú
sú miestni obyvatelia pyšní.
Škola, na ktorej vyrástlo
i pár významných rodákov.
Možno má jeden z nich postavený pamätník a dedina sa
súdi s podvratnými živlami,
ktoré ho chceli zničiť.

Streda – 7.6.2017
BRATISLAVA DESIGN
WEEK 2017
Bratislava, Staré mesto
Piaty ročník tohto výberového medzinárodného festivalu
Bratislava Design Week
bude opäť intenzívnym sviatkom súčasného dizajnu. Tohtoročnou témou festivalu je
Limit, čo bude nosným prvkom najmä na kurátorských
výstavách a „site specific“
inštaláciách, no organizátori
sa naň budú pýtať aj počas
viacerých diskusií a rozoberať ho počas prednášok.
Akcia potrvá do 11. júna.

Bratislavy svetový moderný
balet prostredníctvom hviezd
svetovej tanečnej scény. Potrvá do 11. júna.

Piatok – 9.6.2017
ELECTRO
SWING
NIGHT
KC Dunaj,
21:00
Vyleťte do
párty sfér,
v ktorých
sa miesi swing s elektronikou
v hustý tanečný dážď! Osviežte sa pozitívnou hudobnou
prietržou v podaní formácie
MoveBreakers a svojráznymi,
hravými, klasickými aj novátorskými setmi DJov Swing
Garden a Dr. Zeppelin.

Sobota – 10.6.2017
EUROKONTEXT.SK
Slovenské
národné
divadlo
Aj v roku
2017 sa
uskutoční
medzinárodný divadelný festival Eurokontext.
sk. V spolupráci so zahraničnými divadlami predstaví
rôznorodé inscenácie spojené
jednou témou - Civilizácia
ohrozuje civilizáciu. Od 10.
- 20. júna tak uvidíte sedem
zahraničných inscenácií a desať inscenácií činohry SND.

Štvrtok – 8.6.2017

Nedeľa – 11.6.2017

CHOREA 2017
Divadlo Tower Stage
V Divadle Tower Stage sa
počas druhého júnového týždňa koná medzinárodný tanečný festival Chorea 2017.
Počas štyroch dní prinesie do

KAŽDÁ RODINA MÁ
SVOJ PRÍBEH
Židovské komunitné múzeum
Unikátny projekt predstavuje
rodinné poklady a k nim sa
viažuce príbehy, ako ich
vyrozprávalo dvadsať čle-

nov bratislavskej židovskej
komunity rôznych generácií.
Každý respondent vybral jeden rodinný predmet – vzácnu pamiatku na ľudí, ktorých
mnohí z nich nikdy osobne
nestretli, predmet, ktorého
príbeh sa tradoval medzi generáciami v rodine. Výstava
potrvá do 8. októbra.

Pondelok – 12.6.2017
FILMY ČESKÉHO
UNDERGROUNDU
A NOVEJ VLNY 70.-80.
ROKOV: HUDOBNÉ
FILMY A VIDEOKLIPY
A4 - priestor súčasnej kultúry, 20:00
Výber krátkych filmov
ponúka pohľad do tvorby
nezávislých filmových kolektívov a autorských skupín
vytvárajúcich paralelné dejiny českej kinematografie.

NA FARSKÉHO ULICI, v blízkosti detského
ihriska, 15. mája, 37-ročný
Bratislavčan najprv verbálne a následne aj s palicou
v ruke napadol maloletého
chlapca. Vyhrážkam a napadnutím palicou sa nevyhol ani jeho otec. Za takéto konanie hrozí v prípade
preukázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

6. časť
Postrach
zlatníkov

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení hlavného
mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, Junácka 4, 831 04
Bratislava, IČO: 00179663
v súlade s ust. § 9a ods. 1, písm. c)
a ods. 5 v spojení s ust. § 9a ods.
9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, uverejňuje svoj zámer prenajať
2 predajné stánky a prislúchajúce
vonkajšie sedenie v Areáli zdravia
Zlaté piesky, k. ú.: Trnávka, parc. č.
4358/1, na dobu určitú počas letnej
sezóny 2017, za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia,
formou priameho nájmu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na úradnej tabuli a na internetovej stránke
www.starz.sk. Kontaktná osoba: Ing.
Jana Bublincová, tel. 02/44373200,
e-mail: bublincova@starz.sk
Ing. Peter Vojtko
riaditeľ

REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Ingrid Jarunková

E-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: 0911 668 469
E-mail: reklama@banoviny.sk

Utorok – 13.6.2017
THE BEACH BOYS
INCHEBA – Expoaréna, 19:00
Americká rock & rollová
skupina The Beach Boys
vznikla v roku 1961 v kalifornskom Hawthorne. Preslávila sa bezstarostnými piesňami ako Good Vibrations,
či Surfin‘ USA. V Bratislave
kapela vystúpi po takmer
päťdesiatich rokoch.

V blízkosti EINSTEINOVEJ ULICE, doposiaľ neznámy páchateľ poškodil 22.
mája oplotenie a vošiel do
areálu. Z jednej z tam situovaných budov odcudzil cca.
71 metrov medeného kábla
a z areálu bager! Krádežou
spôsobil celkovú škodu cca.
25 300 eur.

JAPANESE NEW MUSIC
FESTIVAL
A4 - priestor súčasnej kultúry, 20:00
Večer nabitý inšpiratívnou
japonskou hudbou, počas
ktorej sa traja hudobníci Tatsuya Yoshida (Ruins), Makoto Kawabata (Acid Mothers
Temple) a Atsushi Tsuyama
(ex Acid Mothers Temple)
predstavia ako celkovo osem
rôznych legendárnych projektov.

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Vlamači mali v galérke
medzivojnovej Bratislavy
osobitné postavenie. Starí
„machri“ mali väčšinou
svoj osvedčený charakteristický rukopis, mladší však
vymýšľali nové rafinované
spôsoby, ktoré prekvapili
zlatníkov aj kriminalistov.
Obchody s cennosťami boli
spravidla uzamknuté masívnymi dverami alebo mrežami, napriek tomu sa niekedy
podarilo nájsť spôsob, ako
sa zmocniť vzácneho lupu.
Ak neobvyklých vlámaní začalo zrazu pribúdať, znamenalo to, že do revíru prišiel
nový „špecialista“.
Keď zlatník Jozef Kreiner
otváral ráno 1. februára 1939
svoj obchod na Krížnej ulici,
ešte netušil, aké prekvapenie ho tam čaká. Zistil, že ho
vykradli, zmizli zlaté šperky
a hodinky v hodnote asi 25-tisíc korún. Pritom dvere a zámky boli neporušené. Keď som
prišiel na miesto činu, zbadal
som vybúraný otvor v tehlovom strope obchodu a pod
ním na podlahe prach z rozbitej omietky a zopár drobných
úlomkov z tehál. Chýbala však
suť a tehly z rozbitej klenby.
Objavil som ich na povale nad
zlatníctvom. Boli rozhádzané
okolo vybúraného otvoru aj
s potrhaným dáždnikom. Bolo
mi hneď jasné, že zlodej vybúral najprv malú dieru, cez
ktorú prestrčil dáždnik a do
roztvoreného dáždnika potom
zachytil suť, aby nepadala
dolu na podlahu a nerobila
hluk. Tehly z klenby opatrne
rozoberal a ukladal na povale
nad obchodom. Na povalu nad
zlatníctvom preliezol zo strechy susedného domu, ktorý
bol v tom čase opustený a ot-

NA MUDROŇOVEJ ULICI sa dňa 20. mája vlámal
do rodinného domu 28-ročný
občan Chorvátska. Z priestorov rodinného domu mal odcudziť bezpečnostnú kovovú
schránku s finančnou hotovosťou. Poškodenému mužovi bola uvedeným konaním
spôsobená škoda vo výške
cca 10 000 eur.

Streda – 14.6.2017
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vorený. Cez vybúraný otvor
sa po lane spustil do obchodu
a „nakúpil“. Rovnakou cestou
sa vrátil a ušiel.
Ešte som ani poriadne nerozbehol pátranie, keď na druhý
deň prišlo medzi inými menšími prípadmi aj hlásenie
o vlámaní do výkladnej skrine
zlatníka Bródyho na Drevenej
ulici. Zlodej v noci cez výklad
vnikol do predajne a ukradol
šperky v hodnote asi 10-tisíc korún. Kus plachty natrel
obuvníckym lepom, priložil
ju na sklo výkladu a opatrne
ho rozbil. Črepiny ostali prilepené na plachte, nepadli na
dlažbu a neurobili hluk. Tento
trik zatiaľ naši známi bratislavskí vlamači nepoužívali.
Začal som uvažovať, či tie
dva prípady vlámania spolu
nesúvisia. Nariadil som preveriť a sledovať všetky bratislavské záložne a pod kontrolou sme mali aj priekupníkov
na Židovni (pôvodná mestská
časť pod bratislavským hradom, obývaná najmä židovskými obchodníkmi). Neprešli ani dva týždne a znovu
mi ohlásili ďalšie vlámanie,
podobné predchádzajúcemu.
Obeťou bol známy zlatník
Berkovič. Zlodej si odniesol
šperky asi za 15-tisíc korún.
Vtedy som nadobudol presvedčenie, že všetky tieto prípady majú jedného páchateľa.
Podľa techniky a štýlu vykonania vlámaní som tipoval
skúseného „odborníka“.

Asi o desať dní neskôr som
počas obchôdzky vetešníkov
išiel skontrolovať aj jednu
malú zastrčenú záložňu. Práve tam istá drobná, asi štyridsaťpäťročná žena ponúkala
do zálohy zlatý prsteň. Bola
pri tom veľmi nervózna a netrpezlivá. Na moju zdvorilú
otázku, odkiaľ má ten prsteň,
zmätene odpovedala, že ho
našla. Požiadal som ju, aby
ma nasledovala na komisariát. Tam vypovedala, že je
upratovačkou v kaviarničke
na Ventúrskej a prsteň našla na podlahe pod stolom
pri okne. Prsteň bol celkom
nový, nenosený, preto som
ho úradne zabavil. Z troch poškodených zlatníkov ho ihneď
spoznal Kreiner. S určitosťou
potvrdil, že prsteň pochádza
z krádeže v jeho obchode.
Upratovačku sme predvolali
na ďalší výsluch. Vypovedala, že si všimla dvoch pánov,
ktorí sa často schádzajú v ich
kaviarničke, vždy pri tom
istom stole. Podľa jej popisu
je jeden asi 55-ročný, tučný,
dobre oblečený pán s paličkou, s krátko pristrihnutými
fúzikmi, vyzerá na dobre situovaného obchodníka. Druhého opísala ako asi 30-ročného, chudého s čiernymi
tmavými vlasmi, jednoducho
oblečeného. Všimla si tiež, že
ten mladší ukazuje a predáva
tomu tučnému nejaké veci
a ten ho vypláca v hotovosti.
Rozprávajú sa pritom po ne-

PR reklama
je graficky vyznačená.

Nedostávate Bratislavské noviny?
Obráťte sa na pobočku Slovenskej
pošty vo vašom obvode, alebo
volajte na číslo 02/62801182.

www.banoviny.sk

mecky. Do kaviarne chodia
takmer pravidelne, objednávajú si iba kávu a po jednom
koňaku. Ten zlatý prsteň našla práve pri tom stole. Nález
neodovzdala, pretože je vo
finančnej tiesni a chcela ho
speňažiť. Upozornil som ju,
že prsteň pochádza z vlámania a pokiaľ nechce mať problém, musí nám pomôcť pri
chytení zlodejov. Poučil som
ju, že keď moji ľudia v civile budú v kaviarni striehnuť,
nikto z personálu nesmie dať
najavo, že ich poznajú. Ja som
sa tam nemohol ukázať, pretože som bol v tej spoločnosti
už príliš známy a ohrozil by
som prezradenie celej akcie.
Asi o dva dni mi kolegovia predviedli na komisariát
muža, ktorého v kaviarničke
zadržali. Zodpovedal popisu
mladšieho podozrivého. Podľa
občianskej legitimácie som
zistil, že sa volá Jozef Drinka, pochádza z Búrskeho Sv.
Mikuláša, má 29 rokov, toho
času býva na Račišdorfskej
ulici a povolaním je obuvník.
Vybavil som príkaz na domovú prehliadku a pobrali sme sa
so službou do bytu zaisteného. Izbu mal zariadenú veľmi
skromne. Okrem postele, starej skrine, šusterského šamlíka
a náčinia bola v miestnosti iba
polica, na ktorej sa povaľovalo
asi 20 párov starých topánok
čakajúcich na opravu. V skrini
ani v posteli sme nič nenašli.
Už som sa obával, že odídeme
naprázdno, keď som zbadal,
že v niektorých topánkach sú
zastrčené nejaké handry. A v
tých handrách sme našli šperky. Boli tam takmer všetky, zo
všetkých troch krádeží.
Tučnému priekupníkovi sa podarilo ujsť. Vzhľadom na jeho
nemeckú komunikáciu, ktorú
používal pri debate s Drinkom sme informovali o tomto
prípade našich viedenských
kolegov. Tušili sme správne.
Podľa popisu ho tam poznali
ako „známu firmu“. Do Bratislavy sa už nikdy nevrátil.

Jozef Šétaffy
Foto: Archív J. Š.
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Úspechy
bábkového
divadla
BRATISLAVA
Bratislavskému bábkovému
divadlu bola v uplynulých
dňoch udelená prestížna
cena za tvorivý čin v oblasti
bábkového divadla - Hašterica.
Divadlo ju získalo za odvážnu
dramaturgiu, ktorú v posledných dvoch sezónach reprezentujú inscenácie Na slepačích krídlach, Zhavranelí
a Kráľ. Na doskách divadla sa
tak popri klasických tituloch
pre deti objavili aj moderné
inscenácie so spoločensky závažnou výpoveďou, ktoré sú
určené pre mládež a dospelého diváka. Divadlo získalo
za inscenáciu Na slepačích
krídlach tiež cenu za tvorivý
čin na festivale v Kopřivnici
a nominácie na cenu Dosky
za kostým a objav sezóny.
Úspešné inscenácie môžu
diváci stihnúť navštíviť ešte
túto sezónu. Kráľa divadlo
uvedie najbližšie už 12. júna
a Zhavranelých 14. a 15. júna.

Peter Galdík

vyjdú o 2 týždne
14. júna 2017

Galéria ako brána do nekonečna
STARÉ MESTO
Zrazu ste vo Vesmírnej
odesee. Sami uprostred nekonečného vesmíru. Zatají
sa vám dych. Je to fascinujúce a dojímavé zároveň.
Nielen kozmonauti, ale aj
vy sa môžete ocitnúť v Universe. V Bratislave, v galérii
Multium. Najsilnejší zážitok je ísť tam nepripravený.
Určite poznáte ilúzie dvoch
zrkadiel. Sú jednoduché
a efektné zároveň. To bola
prvá myšlienka, ktorá mi
napadla, keď som nazrela
do nekonečnej studne. Prvej
zo šiestich inštalácií v novootvorenej galérii na Zámockej ulici.
Už keď vojdete do jej čistých
decentných priestorov, akoby ste sa ocitli v medzisvete.
A keď vstúpite do Tabularia,
ďalšej z inštalácií, prechod je
dokonaný. Na úzky chodník
v archíve našliapnete veľmi
opatrne. Pod vami je totiž nekonečno.
V našej realite trojrozmerného priestoru sa ťažko opisuje
pocit, že čosi nemá konca.
Ani fotografie nedokážu vystihnúť ten moment, keď vám
doslova zovrie žalúdok a oči
totálne oklamú mozog.
Snová hudba, ktorá vás sprevádza, ešte umocňuje dojem.
Najideálnejšie je prísť sem

sám, otvárať jedny dvere za
druhými a nechať sa prekvapovať. Je to lepšie ako relaxácia. Šesť inštalácií sa vám
máli, chceli by ste ďalšie,
a tak, keď sa vraciam, opäť
otváram dvere, za ktorými sú
iné svety s tisíckami hviezd.
Tomáš Hatrák, ktorý dal inštalácie dokopy svojpomocne, len za asistencie svojho
otca, sa ma pýta, či chcem vidieť, na akých jednoduchých
princípoch sú ilúzie založené.
Odmietam, nechcem si vziať
ten snový pocit, ktorý mi navodili.
Ak má umenie človeka zasiahnuť a primäť k zamysleniu,
tak potom je táto magická hra
zrkadiel s priestorom umením. Tomáš Hatrák sa však
za umelca nepovažuje. „Nie
som ani autorom myšlienky,“
hovorí a vysvetľuje, aký ne-

všedný zážitok preňho bol,
keď videl výstavu Matej Kréna. „Fascinovalo má zároveň,
aké je to technicky jednoduché,“ hovorí konštruktér, ktorý má cit pre optiku a mechaniku. Neskôr objavil japonskú
umelkyňu Yayoi Kusamu
a jej Infinity Mirror Room,
páčila sa mu kaleidoskopická virtuálna guľa v pražskom
Imaginariu... Lenže tieto diela sú v galériách vždy osamotené. A tak si povedal, že
keďže ich nikde nemožno
vidieť pohromade, dá ich dokopy sám. A tak vznikla galéria Multium a v nej známe
inštalácie dotvorené podľa
jeho fantázie.
„Ťažko niekomu opísať, čo
vlastne nájde vnútri,“ usmeje
sa tvorca. „Ľudom sa najviac
páči Universum. Pritom je to
najjednoduchšie zo všetkých.

Niekoľko zrkadiel a svetielka z vianočného stromčeka.“
Zapchám si uši. Nechcem to
počuť, chcem si uchovať ten
pocit z ohromného nekonečného priestoru, ktorý ma zaplavil,
keď som do miestnosti vstúpila.
„V Tabulariu niektorí chodia
pre istotu po chodníku po kolenách. Niekto zas pociťuje
túžbu odhaliť tajomstvo a zistiť, kde tie zrkadlá vlastne sú,
a to aj s pomocou papierového lietadielka. Umelci oceňujú jednoduché čisté línie studne a ďalším stačí dlhé minúty
hľadieť na kaleidoskopickú
guľu, na ktorej sa striedajú
farebné vzory, pretože pri
tom majú pocit, akoby relaxovali.“
Inštalácie sa zatiaľ meniť nebudú. Raz možno pribudne
zrkadlové bludisko pre deti,
ale už aj teraz je táto galéria
miestom, kde ich to bude baviť. Pokojne ich tam vezmite, otvorené je denne, aj cez
víkend, možno to bude prvý
krok k tomu, aby sa neskôr dokázali nadchnúť pre umenie.
Kiežby mala Bratislava viac
takýchto nadšencov, ktorí
voľnú budovu nezaplnia automaticky ďalším pubom, ale
dajú jej druhý plán. V tomto
prípade možnosťou užiť si
pocit nekonečna.
(in)

Foto: Multium

Máš na viac.
Urob ďalší krok.

9

11/2017

Hovoríme NIE PLOTU na Hviezdoslavovom námestí
Ak sa aj Vám nepáči, že sa v historickom centre
hlavného mesta, na námestí, ktoré by malo byť
našou pýchou, nachádza trojmetrový železný plot,
zapojte sa do Výzvy HOVORÍME NIE PLOTU
NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ.

Staré Mesto 90-dňovú lehotu. Zo strany stavebného úradu ide už o druhú a poslednú lehotu pre
Američanov.
Ak americká strana v danej lehote dokumenty
nepredloží, mal by začať proces odstraňovania
stavby. Plot totiž možno potom definitívne vyhlásiť za čiernu stavbu a malo by nasledovať konanie
o jeho odstránení. Keďže ambasáda v súčasnosti
nemá platnú nájomnú zmluvu, minimálne doklad
preukazujúci ich vzťah k pozemku nebudú schopní
predložiť.

Pred pár dňami som spustil občiansku iniciatívu –
Výzvu veľvyslancovi USA na Slovensku. Cieľom
tejto výzvy je ukázať, že nám, Bratislavčanom,
záleží, ako Hviezdoslavovo námestie vyzerá a že
to s odstránením železného plota myslíme vážne. Trvám na tom, aby bola námestiu vrátená jeho
pôvodná, neporušená tvár a celistvosť. Želám si,
aby bolo Hviezdoslavovo námestie opäť ozdobou
Bratislavy. Ak sa aj Vy stotožňujete s týmto názorom, máte teraz možnosť zapojiť sa do výzvy
a podporiť ju svojím podpisom.
Aktuálna situácia je taká, že poslanci mesta na zasadnutí 26. apríla 2017 už druhýkrát po sebe odmietli ambasáde schváliť nájomnú zmluvu k pozemkom na Hviezdoslavovom námestí. Američania
nemajú k oploteniu ani právoplatné stavebné
povolenie. Znamená to, že veľvyslanectvo USA
okupuje pozemky pred svojou budovou protiprávne a oplotenie je nelegálnou stavbou priamo v centre mesta!

Aby bol tento stav „napravený“, americká
ambasáda by musela predložiť niekoľko dokumentov, okrem iného doklad preukazujúci ich
vzťah k pozemkom a dokument preukazujúci, že
dodatočné povolenie stavby plota pred ich budovou nie je v rozpore s verejným záujmom, ktorý
reprezentuje územný plán mesta. Na predloženie
týchto dokumentov dostala ambasáda pred pár
týždňami od Stavebného úradu mestskej časti

Výzva HOVORÍME NIE PLOTU NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMESTÍ je iniciatívou
všetkých nás, obyvateľov Bratislavy, ako aj
návštevníkov hlavného mesta, ktorí si želajú
Hviezdoslavovo námestie bez plota. Ak zdieľate rovnaký názor, zapojte sa do iniciatívy aj vy.
Výzvu môžete podpísať v uliciach Bratislavy
alebo jednoducho online na webstránke www.
peticie.com/ hovorime_nie_plotu_na_hviezdoslavovom_namesti
Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

STEIN2
Rodina v centre pozornosti.
Nový dvor v Starom Meste.
Projekt
ojekt STEIN2 prináša spojenie bohatej histórie lokality
s fínskou tradíciou a kvalitou.

CLA kupé od 450 € mesačne vrátane DPH
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Jazdi

Práve unikátna poloha je zárukou mnohých benefitov.
So svojimi blízkymi si môžete užívať tichý dvor plný
zelene a kompletnú občiansku vybavenosť máte
doslova na dosah. Projekt ponúka v prvej a druhej
etape spolu 190 bytov a 41 apartmánov.
Poponáhľajte sa - kolaudácia prvej etapy
bude už vo februári 2018.

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-4,3/6,0-3,3/7,3-3,7 l/100km.
Emisie CO2 kombinované: 171-98 g/km.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

0800 800 474
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Dohodli sa na kompromise

Napokon zaplatia

RAČA
Po výzve račianskeho starostu stavebník zmenší
budovu na Rustaveliho
a urobí aj park s detským
ihriskom.
K výstavbe 8-podlažnej budovy so stavebným povolením z roku 2008 pozmeneným v roku 2010 sa vlastník
rozhodol po tom, čo na
októbrovom mestskom zastupiteľstve poslanci ani na
druhýkrát neschválili návrh
zámeny pozemkov, ktorým
podmieňoval výstavbu verejného parku.

RUŽINOV
Ružinovskí poslanci schválili dohodu s Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou.
Predmetom je úhrada za
odvádzanie dažďovej vody
od roku 2009.
Problém vznikol po nezhode, prečo by mala mestská
časť za odvod dažďovej
vody platiť, keď podľa zákona má túto povinnosť
vlastník komunikácie, teda
hlavné mesto. Ružinov
prestal platiť práve z tohto
dôvodu ešte v roku 2009.
Bratislavská
vodárenská
spoločnosť si tieto platby
vymáhala cez súdy. Jeden
súd Ružinov vyhral a platiť
nemusel, ďalší mestská časť
prehrala.
Bratislavská
vodárenská
spoločnosť si od Ružinova nárokuje úhradu istiny,
úrokov z omeškania, ako
i náhrady trov za ukončené
súdne konania. Celkovo ide
o sumu viac ako 3 milióny
eur, ktorej platenie Ružinov

Medzičasom Intercom Development ako vlastník kľúčových pozemkov na Rustaveliho ulici predal svoje
parcely firme Retkins, ktorá
vzápätí oznámila pokračovanie stavebných prác na objekte SO 115.
Po sérii trojstranných rokovaní prebiehajúcich už
od konca minulého roka
a adresovaní otvoreného
listu developerovi získal
starosta Peter Pilinský
prísľub, že výstavba sa
oproti schválenému projektu zmenší a investor

vybuduje na predmetných
pozemkoch aj verejný park
s detským ihriskom a súvisiacimi spevnenými plochami v rozsahu minimálne
1 000 m².
„Stále ma mrzí, že sme
prišli o pôvodne plánovaný
plnohodnotný park. Ale najnovšie rozhodnutie o zmenšení budovy a vytvorení
priestoru aspoň na menší
verejný park považujem za
naše malé víťazstvo,“ uviedol na margo posledných informácií starosta Rače Peter
Pilinský.
(em)

Jazero Rohlík má šancu na revitalizáciu
Arbeitskraft für Stallarbeiten und
Abmisten der Weideflächen für
Reitstall im Bezirk Neusiedl
entweder stundenweise oder
für Vollzeit ab sofort gesucht.
Umgang mit Pferden ist
Voraussetzung!
Bezahlung Kollektivvertrag und nach
Vereinbarung.
Bewerbungen per Mail an: pferdesport@gmx.net

RUŽINOV
Aktivita vyšla od občanov,
kompetentní sa s ňou stotožnili, nasledovať bude žiadosť
od nemocnice a ministerstva
zdravotníctva o spoluprácu pri prevedení pozemkov
okolo jazera Rohlík do správy mestskej časti.
Miestni poslanci svojím hlaso-

vaním dali mandát starostovi
Ružinova Dušanovi Pekárovi,
aby rokoval o prevode pozemku nábrežia jazera Rohlík,
ktoré sa má zrevitalizovať
podľa existujúceho projektu
už z roku 2013. Do spolupráce plánujú prizvať aj rybárov,
ktorí sa vo svojom voľnom
čase starajú o čistotu, poriadok

okolia a vodnej plochy a takisto
zarybňujú túto vodnú plochu.
Starostovi by mala pri rokovaniach pomôcť župa. Ako
sa vyjadril jej predseda Pavol
Frešo, Ružinov má peniaze,
ľudí a prostriedky, ktorými
chce zrekultivovať toto jazero
a jeho okolie tak, aby mohlo
slúžiť Ružinovčanom.  (mš)

chce vyriešiť dohodou vyrokovanou s vedením BVS.
Tomuto riešeniu s presne daným splátkovým kalendárom
dali miestni poslanci zelenú.
Prispôsobili mu aj tohtoročný rozpočet, poputujú na to
peniaze z rezervného fondu.
„Som rád, že sa nám podarilo schváliť túto dohodu. Nie
je taká výhodná, ako bola
v roku 2015, keď nám BVS-ka, chcela odpustiť úroky
z omeškania a ušetrili by
sme viac ako 700-tisíc eur.
Na druhej strane sa nám ale
podarilo vyrokovať aspoň
zníženie o 75-tisíc eur oproti aprílovej alternatíve a aj
splátkový kalendár rozložený na viacej rokov,“ objasnil
starosta Ružinova Dušan Pekár. Dohodou Ružinov zároveň ušetrí aj na náhradách za
trovy v prebiehajúcich súdnych konaniach.
Tento spor by mohlo vyriešiť jasné zadefinovanie tejto
povinnosti v štatúte hlavného
mesta.
(mš)

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

V RUŽINOVE

UŽ VO ŠTVRTOK 22. JÚNA

Zľava

70 %

88.Scandinavian Sleeping & Living

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

AD1008 20170622 K939 Bratislavske noviny.indd 1

BRATISLAVA 19.05.2017
2 | BRATISLAVA
3
09:11:39

