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Zóna zmiešaného pohybu

Nové obchádzky na
Trnavskom mýte

Keď koncom marca otvoria vstup do podchodu
od Novej tržnice, uzavrú
vstupy od Istropolisu,
Vajnorskej a čiastočne aj
od Centrálu.

Nádej nám dáva
Dunaj

„Architekti
nášho
mesta akoby nemysleli na kvalitu života
samotných
ľudí. Presným opakom je napríklad
Barcelona,“ tvrdí v rozhovore dirigent a spevák
Braňo Kostka.

Problémy pri fontáne pre Zuzanu
RUŽINOV
Neúnosnú, priam absurdnú
dopravnú situáciu, zažívajú
denne obyvatelia vnútrobloku, ktorý preslávil film
Fontána pre Zuzanu. Dopravné značky navádzajú
autá zo Záhradníckej rovno
do ich dvora. Ich príbeh hovorí nielen o tom, ako veľmi
potrebuje Bratislava funkčnú parkovaciu politiku, ale
aj o tom, ako pomaly, ak
vôbec, riešia mestské úrady
„malé problémy“ bežných
ľudí.
Ivan Vlk je jedným z obyvateľov vnútrobloku obklopeného ulicami Šumavská,
Dohnányho, Záhradnícka
a Kupeckého. Pred štyrmi
rokmi sa rozhodol prebrať
svojich susedov z chronickej
ľahostajnosti voči svojmu
okoliu. Ich vnútroblok chátral rovnako ako tie vedľajšie,

Revitalizáciu
Kamenného
námestia brzdia
stánky

Mesto sa s majiteľmi snaží dohodnúť, investor
ponúka zmenu miesta na
svojich pozemkoch. Celý
proces môže trvať dva
týždne, ale aj rok.

Petržalský príbeh

Namiesto nudného čakania
na autobus, sa na zastávke
na Einsteinovej ulici ocitnete v outdoorovej galérii.

ktoré sú dnes vybetónované
a slúžia ako parkoviská. Ivan
Vlk bol však presvedčený, že
to isté si okolie legendárnej
fontány pre Zuzanu, na ktorú
sa chodili pozerať ľudia z celého Slovenska, nezaslúži.
Začal aktivizovať susedov.
Podľa vlastných slov sa ich
snažil prebudiť zo spánku
socializmu, počas ktorého si
zvykli, že za nich vždy niekto
rozhodol a utápali sa v pocite,
že oni sami aj tak nič nezmôžu.
Zdevastovaný, neudržiavaný
dvor, kde sa okolo kontajnerov povaľovali smeti, začali
spoločne meniť. „Čoskoro
som zistil, že ako jednotlivec
mám limity, a tak sme v roku
2014 založili Občianske združenie Fontána pre Zuzanu,“
spomína Ivan Vlk. „Získali
sme niekoľko grantov z miestneho úradu a postupne sme

do vnútrobloku osadili lavičky, odpadkové koše, upravili
kontajnerové stojisko, ponatierali sme detské preliezky,
športové ihrisko dostalo nový
povrch a sieť, obyvatelia sa
začali starať o zeleň. Na brigády prichádzalo čoraz viac
susedov. Dvor ožil a tešili sa
z toho seniori, ktorí si sem
chodia posedieť, mamičky
na materskej, aj deti z blízkej škôlky.“ Ivan Vlk ukázal
ľuďom, že si svoje životné
prostredie dokážu zlepšiť aj
sami.
Keď sa vnútroblok začal plniť
ľuďmi, ako čoraz vypuklejší
problém sa začali ukazovať
autá, ktoré sa v tomto obmedzenom priestore končiacom
slepou ulicou pokúšali zaparkovať. Keď na jeseň 2012 otvorili nákupný dom Centrál,
situácia sa ešte zhoršila.

Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk
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STARÉ MESTO
Na základe súhlasného stanoviska hl. mesta aj MČ
Bratislava-Staré Mesto
dôjde v najbližších dňoch
k zmene dopravného značenia v celom úseku medzi
mostami SNP a Lafranconi.
Pre užívateľov dunajskej promenády – chodcov aj cyklistov – bude po novom smerodajná zvislá značka C12
– Cestička pre vyznačených
užívateľov, ktorá neruší existujúcu cyklotrasu, ale stanovuje pohyb cyklistov tak, že
nesmú svojou jazdou chodcov ohroziť. Rozhodnutie
podporilo súhlasným stanoviskom hl. mesto Bratislava,
mestská časť Bratislava-Staré
Mesto, (STaRZ), ako aj ďalšie dotknuté subjekty. Správnosť rozhodnutia má potvrdiť
nasledujúcich 12 mesiacov,
počas ktorých bude úsek monitorovaný z pohľadu kolízií.
Kvôli zjednoteniu značenia
na celom úseku je okrem
zmeny zvislej značky C12 aj
odstránenie existujúceho vodorovného značenia priamo
na promenáde. Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých
poveternostných podmienok
bude táto zmena realizovaná
najskôr formou dočasného
náteru. Trvalá úprava, v podobe mechanického vyčistenia alebo výmeny povrchu,
sa uskutoční v dohľadnej
dobe. 
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Pokračovanie zo str. 1
Zo Záhradníckej si cez Kupeckého skracovali cestu k centru
alebo sa v blízkych uličkách
snažili zaparkovať. Komplikovaná tu bola dopravná situácia už počas výstavby, keďže
vtedy zjednosmernili viaceré
ulice, ale ľudia dúfali, že je
to len dočasné. Nebolo. Autá
začali do ich dvora vchádzať
ešte častejšie.
Hovorí sa, že zúfalí ľudia
robia zúfalé činy. A tak aj
obyvatelia vnútrobloku, kde
je fontána pre Zuzanu, jedného dňa osadili pri vstupe do
dvora oznam, že tam majú
povolený vjazd len vozidlá
s povolením OZ Fontána pre
Zuzanu. Urobili a rozdali si
rezidenčné karty. Jednoducho
si svojpomocne začali riešiť
rezidenčné parkovanie.
Niekoľko mesiacov mali pokoj, lenže potom sa úrady
prebrali a keďže značku sa
im zlegalizovať nepodarilo,
pod hrozbou pokuty ju museli zvesiť.
Petícia, v ktorej mesto žiadajú o prenájom vnútrobloku,
sa ukazovala ako nevyhnutnosť. Podpísali ju viac ako
dve tretiny vlastníkov bytov. V akom je dnes štádiu?
Odpoveď ešte nedostali. Od
marca 2017 leží na magistráte, zodpovední sa ňou nezaoberali.
Namiesto toho sa v marci
2017 zmenila na Kupeckého
ulici doprava. Bolo zmenené smerovanie cesty opačne,
pričom tri za sebou nasledujúce ulice - Miletičova,
Dohnányho a Kupeckého sú
jednosmerné v rovnakom
smere! A nastalo peklo. Autá
zo Záhradníckej odbočia na
Kupeckého, pretože je to povolené, po 10 metroch však
zistia, že vošli do jednosmer-

Prikázaný smer do slepej ulice vnútrobloku
nej ulice, jediná šípka ich naviguje rovno do vnútrobloku
k fontáne pre Zuzanu. Hoci
je na začiatku vjazdu značka
slepej ulice, máloktoré rozbehnuté auto to odradí. Boli
sme sa tam pozrieť osobne
a neprešla minúta, aby sa ne
jaký vodič nepokúsil vojsť do
vnútrobloku. Keď ho obišiel
celý, na jeho konci sa kvôli
iným zaparkovaným autám
komplikovane otáčal, a keďže
je tam aj zničená cesta, nejeden si odrel podvozok. A pri
spiatočnej ceste narážal na
autá, ktoré sem vošli rovnako ako on. „Toto je neúnosný
stav. Písali sme kvôli nemu
aj na magistrát a žiadali zmenu,“ hovorí Ivan Vlk. Odpoveď im prišla v máji 2017.
„K zjednosmerneniu Kupeckého sme pristúpili z dôvodu
zlepšenia dopravnej situácie
na komunikačnej sieti v kontaktnom území polyfunkčného areálu Centrál hlavne
v popoludňajších hodinách.
Takéto riešenie vyplynulo zo
záverov pracovného rokovania, na ktorom boli prítomní
zástupcovia odborných útvarov magistrátu a Krajského
dopravného inšpektorátu. So
zmenou organizácie dopravy
súhlasila aj mestská časť Bratislava-Ružinov. Značenie je
postačujúce a nerešpektova-

CESTOVNÁ KANCELÁRIA JEDNODENNE-VYLETY.SK
MÁ V PONUKE AJ TIETO VÝLETY:
24.3 MÚZEUM M.R.ŠTEFÁNIKA, MOHYLA BRADLO A VÝROBA PAPIERA V PRIETRŽI, DOPRAVA = 15€
7.4. HRAD SVOJANOV, JASKYŇA BLANÍCKYCH RYTIEROV A MODROTLAČ
OLEŠNICE, DOPRAVA = 19€
8.4. PAMIATKY V DECHTICIACH, KAŠTIEĽ DOLNÁ KRUPÁ A HRAD PODBRANČ, DOPRAVA = 15€
14.4. RÍMSKE CARNUNTUM, ZÁMOK SCHLOSS HOF A NÁKUPY V GERASDORFE, DOPRAVA = 15€
15.4. ZÁMKY MÁRTONVÁSÁR A NÁDASDLADÁNY A GOTIKA V LÉBÉNY, DOPRAVA = 23€

WWW.JEDNODENNE-VYLETY.SK 0944 737 763

!! VYPÝTAJTE SI PLÁN VÝLETOV DO KONCA ROKA 2018 – POŠLEM VÁM HO POŠTOU !!

nie značiek svedčí o nedisciplinovanosti vodičov.“
Tento postoj však obyvateľov vnútrobloku nemôže
uspokojiť. V prostredí, ktoré
zveľadili, aby tu miestni aj
návštevníci mohli oddychovať, je taká premávka, že deti
z blízkej škôlky sa hrajú len
na zasieťovanom ihrisku, aby
nevbehli pod auto.
Jednosmerka však spôsobila aj to, že keď si uviaznuté
autá všimnú, že Šumavská
ulica, po ktorej už môžu ísť,
je vzdialená sotva tridsať metrov, vrhnú sa do protismeru
alebo si cestu skracujú cez
prejazd ku garážam. „Na
konci garážového parkoviska niekto pravidelne vytrháva kolíky, pretože autá sa tu
cez chodník rýchlo dostanú
na Šumavskú, Jelačičovu
a Žellovu. Vyhnú sa obchádz
ke a skrátia si cestu mimo
jednosmerky. Lenže to je nebezpečné!“ vysvetľuje Ivan
Vlk a podáva mi žiadosť,
ktorú im poslala materská
škôlka. Okrem neustáleho
pohybu áut vo vnútrobloku
opisujú situáciu na chodníku pri garážach. „Vieme odhadnúť situáciu pri prechode
cez cestu, ale pri garážach
na Kupeckého nás niekedy
na chodníku prekvapí vychádzajúce auto. Keďže je to

PRIJMEME DO
PRACOVNÉHO POMERU
RECEPČNÚ SO ZÁUJMOM O MINERÁLY,
(RELAXAČNÉ CENTRUM SHOPPING
PALACE BRATISLAVA). PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE VITÁLNU DÔCHODKYŇU.
ŽIVOTOPIS S FOTOGRAFIOU
POSIELAJTE NA ADRESU

ELTM@ELTM.SK

za rohom, a na chodníku auto
nepredpokladáme, už sme tu
zažili niekoľko kolízií.“
Obyvatelia v zastúpení OZ
Fontána pre Zuzanu vedia,
čo by pomohlo. „Keby nám
mesto, ktoré je majiteľom
pozemku, dalo vnútroblok
do prenájmu podobne, ako
to urobili na Blumentálskej
alebo Pri starej prachárni,“
hovorí Ivan Vlk. „Lenže žiadosť leží na magistráte, problém si oddelenia prehadzujú, až sa človek zamyslí nad
tým, že keď si nevedia rady
s takýmto malým problémom
obyvateľov, ako dokážu riešiť
tie veľké.“
Pritom prenájom nechcú zadarmo. „Už sme si vybavili
na magistráte, že sa môžeme
starať o zeleň. To povolenie
sme získali hneď, to problém
nebol. Sme ochotní zabezpečiť aj celú údržbu vnútrobloku, od zelene, cez kosenie
orezávanie, poriadok na ulici,
sme ochotní si na to kúpiť aj
techniku a finančne odbremeniť mesto, hoci presnú sumu
za údržbu nepoznáme, nevedia nám ju vyčísliť.“
Obyvateľom je jasné, že vo
vnútrobloku by ani po získaní
prenájmu nedokázali zaparkovať všetci. Veď v 230 bytoch tu žije 700 ľudí. Rátajú
s tým, že raz zaparkuje jeden,
inokedy druhý. „Ale nebudú
tu už parkovať napríklad zamestnanci neďalekej leteckej
spoločnosti a iných organizácií, ktorí tu nechávajú svoje
autá aj týždeň,“ tvrdí Ivan
Vlk.
„OZ Fontána pre Zuzanu
požiadalo o nájom pozemku
registra „C“ parc. č. 10497/11
k. ú. Nivy, za účelom starostlivosti a jeho zveľadenia vrátane údržby zelene a trávnatých plôch, čistoty a poriadku
v okolí Fontány pre Zuzanu,
osadenia lavičiek a smetných
košov a umiestnenia informačnej tabule. Predmetná
žiadosť je v procese prípravy
nájomnej zmluvy, ktorá bude
potom predložená do mestského zastupiteľstva,“ informovala nás hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufer.  (in)
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Miesto stromov
Rača sa obráti
kamene
na generálnu

DEVÍN
Prečo vyrúbali stromy na
obrovskej ploche popri DeRAČA ceste oproti kamevínskej
Mestská časť Rača podala v
ňolomu?
apríli odvolanie
proti stanovisPlochy
patria Slovenskému
ku
ministerstva
životného
provodohospodárskemu podstredia
týkajúceho
sa
navrhoniku. Výrub sa udial v ich
vanej megavýstavby Rínok
réžii.
Rača priestranstvo
v areáli bývalých
„To
patrívinárkaskych
závodov
v
centre
meňolomu, ktorý je vRače.
spráNámietky ministerstvo neakcepve nášho podniku,“ povedal
tovalo, preto chcela račianska
nám hovorca Slovenského
samospráva v odvolaní na ne
vodohospodárskeho podniku
znova upozorniť a dožadovať sa
Pavel Machava. „Miesto, kde
ich zapracovania do procesu
sa robia výruby, je manipuEIA. Ministerstvo životného
lačný priestor patriaci ku kaprostredia však usúdilo, že Rača
meňolomu a slúži na uskladposlala odvolanie neskoro a
ňovanie vyťaženého kameňa.
neuznala ho.
V minulosti nebol veľký
„Sme presvedčení, že klasifikádopyt po kameni, preto sme
ciou nášho odvolania ako oneskopriestor veľmi nevyužívali.
reného sme boli ukrátení na svoPostupne
zarástol
jich právach,
čo malonáletovými
za následok
drevinami,
ktoré
terazkrokov
odstraaj nezákonnosť ďalších
zo
ňujeme.
Je
predpoklad,
že
strany ministerstva, ako aj samotvného
súvislosti
výstavbou
nulministrasživotného
prostretého
bratislavského
obchvatu
dia. Odvolanie je možné podľa
stúpne
dopytvpolehote
kameni,
keďzákona podať
do pätnásže
je
potrebný
na
výstavbu
tich dní odo dňa doručenia stanociest.
zdôrazniť,
že
viska a Chcem
my namietame,
že mestide
o
náletové
dreviny,
nie
je
skej časti ako účastníkovi konania
to
les.
Vyrástli
tam
preto,
že
nikdy nebolo stanovisko doručesme
o to územie
v minuné dosa
vlastných
rúk,“ povedal
stalosti
až
tak
nestarali.“
Dodal,
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
že
miesto ajeich
v územnom
našetoto
námietky
akceptáciu
pláne
určené
na uskladnenie
považujem
za extrémne
dôležité,
kamenia.
(ms)
rozhodol som sa podať podnet
na
Fotografie
rúbaniska
ako aj
generálnu
prokuratúru
na preskúďalšiepostupu
informácie
nájdete
na
manie
ministra
životného
www.banoviny.sk
prostredia,“ dodal
Pilinský. (ts)

prokuratúru

Čakajú
nás nové
Satinského
ulicaobchádzkové
je uzavretá, mesto
trasy
na
Trnavskom
mýte nemôžu
ani mestská časť ju riešiť

STARÉ MESTO
Ešte začiatkom leta vznikol na
staromestskej Satinského ulici,
ktorá spája Cintorínsku s
Dunajskou, drôtený plot s uzamykateľnou bránkou. Obyvatelia bytovky tým dokončili svoj
boj s ostatnými Bratislavčanmi,
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do podchodu. Viacerých čitateľov zaujímalo, či sa budú
meniť aj tie električkové. Bohužiaľ, tie v aktuálnej rekonštrukcii zahrnuté nie sú.
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BRATISLAVA
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promenádu

Voliteľná výbava
v hodnote
„Ja už bývam.
A teším
3 000 € v cene vozidla
sa na nových susedov.“
1

GLC

1 Vrátane DPH. Platí pre GLC SUV a objednávky prijaté do 31. 3. 2018.
Nevzťahuje sa na modely Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+
a Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+.
Viac informácií o ponuke na www.mercedes-benz.sk.

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie
www.slnecnice.sk

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 11,2 – 5,5/7,3 – 4,7/8,7 – 2,5 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 199 - 59 g/km.

#LEPŠIAŠTVRŤ

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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V Hanoi Garden stačí na obed jedno jedlo

Začíname
opravovať
chodníky a cesty
Tento mesiac sme sa pustili
do najväčšej rekonštrukcie
chodníkov a ciest v Starom
Meste za posledných 30
rokov. Ako prvé sme začali rekonštruovať tri ulice
– Povraznícku, Kyčerského
a Hollého. Naším hlavným
cieľom je poľudštiť staromestské ulice, vrátiť verejný
priestor chodcom a kde je to
čo len trochu možné, vytvárať nové plochy zelene.
Rekonštrukcia Povrazníckej
ulice nadväzuje na minuloročnú revitalizáciu Björnsonovej
ulice, aj tu presúvame parkujúce autá z chodníkov na
cestu, zužujeme jazdný pruh,
rozširujeme a dláždime chodníky, budujeme bezbariérové
priechody pre chodcov.
Rekonštrukcia Kyčerského ulice bude rozsiahlejšia. Predovšetkým tu robíme poriadok pri
trhovisku Žilinská, ktoré už rok
prevádzkujú Technické služby
Starého Mesta. V úseku od Žilinskej budú po oboch stranách
dláždené chodníky, vytvoríme legálne parkovacie miesta
pre obsluhu trhoviska, ulicu
zjednosmerníme, aby sme eliminovali kolízie áut s návštevníkmi trhu. Pred ministerstvom
financií oslobodíme stromy
uväznené v betóne a asfalte,
zredukujeme asfaltové plochy
a rozšírime verejnú zeleň.
Rekonštrukciou Hollého ulice nadväzujeme na vlaňajšiu
rekonštrukciu cesty na Heydukovej. Na Hollého však
zrekonštruujeme, rozšírime
a vydláždime aj chodníky,
autá presunieme z chodníkov na cestu, opravíme asfaltový koberec na ceste. 
Radoslav Števčík
starosta Starého Mesta
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

V suteréne a parteri družstevnej hromadnej garáže na Drieňovej ulici pred
niekoľkými mesiacmi otvorili vietnamskú reštauráciu HANOI GARDEN.
Ide o ďalší prírastok rovnomennej siete reštaurácií
s vietnamskou a ázijskou
kuchyňou v Bratislave. Ide
o dôsledok rastúcej obľuby
ázijskej kuchyne v hlavnom
meste.
Interiér je pomerne priestranný, vpravo vzadu je kuchyňa, pred ňou bar a stoly
s ohrievacími misami, ktoré
slúžia v čase obeda od 11.00
do 14.00 h ako samoobslužný
bufet. Zvyšok reštaurácie je
dvojúrovňový, na ulici pred
vchodom je ešte priestranná
terasa, ktorá však ešte nie je
v prevádzke. Na stenách sú
fotografie starého aj nového
Hanoja, ktoré asi ako jediné
navodzujú atmosféru vietnamskej reštaurácie.
V jedálnom lístku majú polievky, šaláty, čerstvé rolky,
vyprážané jarné závitky, viet
namské polievky Pho, vietnamskú špecialitu Bún, opekané rezance, rizoto, kuracie,
kačacie, hovädzie a bravčové
mäso, ryby a morské plody,
vegetariánske jedlá.
Pochopiteľne sme najskôr
ochutnali vietnamskú polievku Pho, presnejšie hovädziu
Pho Bo, čo je hanojský vývar,

hovädzie mäso, koriander, cibuľa, široké ryžové rezance.
Polievku ponúkajú vo dvoch
veľkostiach – XL (0,7 litra)
a XXL (1 liter) za 4,50 € resp.
6,00 €. Polievku majú aj v alternatíve kuracia (Pho Ga)
alebo krevetová (Pho Tom).
Dali sme si tú menšiu porciu,
ale treba povedať, že úplne
stačí aj ako hlavné jedlo či
dokonca ako jedno obedné, či
večerné jedlo. Polievka bola
vynikajúca, dochutili sme si
ju plátkami zázvoru, citrónovou šťavou a chilli. Výborná
voľba.
Na radu čašníka sme si potom
dali vyprážané jarné závitky
(6,00 €), teda bravčové mäso
s vajcom, zeleninou, sušenými hubami a sklenenými
rezancami obaľované v ryžovom papieri. Štyri závitky rozrezané na polovicu so
sladkokyslou pikantnou rybacou omáčkou s cesnakom,
kalerábom, mrkvou a korením. Opäť porcia poriadne
sýta (300 g), závitky boli vynikajúce.
Z vietnamských špecialít sme
ďalej ochutnali Bún Bo Nam
Bô, čo je jedlo z južného
Vietnamu a tvoria ho varené
tenké ryžové rezance (Bún),
restované hovädzie mäso,
sójové klíčky, pražené araši-

dy, čerstvý šalátový list, vietnamské bylinky a sladkokyslá pikantná rybacia omáčka
s kalerábom, mrkvou a korením. Jedlo opäť ponúkajú vo
dvoch veľkostiach – XL (500 g)
a XXL (800 g) za 5,50 € resp.
7,00 €. Jedlo bolo famózne. Trochu nás zaskočilo,
že rezance a mäso boli teplé
a zelenina navrchu studená,
na odporúčanie čašníka sme
všetko poriadne premiešali
a teploty sa vyrovnali.
Ako sme už uviedli, v čase
obeda funguje Hanoi Garden
ako samoobslužný bufet, zákazník si môže vybrať z bohatej ponuky vietnamských
a ázijských jedál podľa vlastného výberu a zjesť, koľko
zvládne. Malý tanier stojí
3,20 €, stredný tanier 4,80 €
a veľký tanier 5,90 €.
Celkovo hodnotíme Hanoi
Garden na Drieňovej ulici
veľmi vysoko. Vynikajúce
jedlo, obrovské porcie, nízka
cena, dobrá obsluha, čisto.
Trochu neobvyklé miesto, ale
dobrý prístup verejnou dopravou či dostatok parkovacích miest pred reštauráciou,
dávajú Hanoi Garden všetky
predpoklady na úspech.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola
o návšteve informovaná.
Útratu za konzumáciu
si redakcia platila sama.
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BRATISLAVA NARCIS TOUR 2018

12.4. - Dev. n. Ves / Istra Centrum
13.4. - Dúbravka / DK
14.4. - Lamač / kino
15.4. - Svätý jur / Ev. kostol
16.4. - Rača / Nemecký KD
17.4. - Rusovce / SĽUK
23.4. - Petržalka / DK
24.4. - Ružinov / DK
25.4. - Záhorská Bystrica / SD
1.5. - Vajnory / KD
9.5. - Dúbravka / Rock cafe
Viac na fragile.sk
a ticketportal.sk

Časť zo vstupného bude venovaná
na podporu programov Ligy proti rakovine.

garáž, no nie všetci v nej parkujú. BRATISLAVA
štrukcia ovplyvnila jeho pre- com mestského zastupiteľstva.
Potvrdzuje sa, že v parkovacej Ak pôjde všetko podľa plánu, vádzku čo najmenej.
Investor zároveň potvrdil, že
zóne býva veľa podnájomníkov zrekonštruovaný podchod na Uzatvorenie podchodu nehrozí zaoberať sa budú aj ďalšími
bez trvalého pobytu.
Trnavskom mýte by mal a ani neprichádza do úvahy, pripomienkami.
O projekt javia záujem ľudia z začať slúžiť Bratislavčanom keďže ním prejdú denne tisícky V zrekonštruovanom podcho4
časti Dlhé diely. „Najviac5/2018
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Nevyhnutnú opravu si vyžiavidla vcelku a do konca kalendárným
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dala aj dolná stanica lanovky,
Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte
neho roka. Pri určovaní dovolenky
okne
s
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Správa
komuniktorá bezprostredne susedí so
www.galvanihodvory.sk
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zamestnávateľa a na oprávnené
nický
a
e-mailový
kontakt
na
Snežienka. „Nie je vylúčené,
záujmy zamestnanca. Zamestnádispečing
mesta
na
oddelení
že prípadná rekonštrukcia
vateľ je povinný určiť zamestnansprávy komunikácií.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
Snežienky bude spojená aj
covi čerpanie aspoň štyroch týžNa uvedené kontakty bude tiež
s opravou dolnej stanice,“ poINFORMUJTE SA TU:
dňov dovolenky v kalendárnom
možné nahlasovať prípadné podotkol Kusý.
Antolská 4, Bratislava 85107
roku, ak má na ne nárok, a ak
ruchy na mestských cestách, či
+421
902
605
900
|
info@doktormartin.sk
Vlani lanovka previezla
určeniu čerpania dovolenky neupozorniť na prekážky na mestwww.doktormartin.sk
takmer 32 000 pasažierov,
bránia prekážky v práci na strane
ských komunikáciách alebo na
z toho takmer dve tisícky cykzamestnanca. Ak sa poskytuje
zníženú zjazdnosť bratislavlistov. 
(tasr)
dovolenka v niekoľkých častiach,
ských ciest.
(kk)
musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec
Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
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 základnej výmery dovolenky nemôže
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať

Nutné opravy
staníc lanovky

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Pozor na nebezpečné schody na Botanickej ulici

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

Dovolenka
a pracovné
právo II.
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KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

prvých 20 bytov

uvádzacie ceny

Nevyhadzujte
knihy

júcimi sa rodinných či susedských vzťahov, dedičského konania či problémov majetkovej
povahy, najčastejšie ide o byty.
Najväčší záujem o rady mali
seniori nad 70 rokov.
(st)5

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 2018, 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. 02/44 373 200,
e-mail:bublincova@starz.sk
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Prácu na pomníku sme „prevzali“ mejlom

Rozumné riešenia pohodlnejší život
Minulý týždeň sme po dôkladnej príprave predstavili odbornej verejnosti návrh „smart
city“ koncepcie „Bratislava
rozumné mesto 2030“. Je to
dokument, ktorý po zapracovaní pripomienok odborníkov
určí, akým smerom sa chce
v oblasti rozumných riešení
Bratislava uberať. „Smart“
riešení je už dnes množstvo –
od komplexných plánovacích
a prevádzkových systémov,
ktoré pracujú s veľkými dátami a umelou inteligenciou, až
po každodenné drobnosti ako
mapy voľných parkovacích
miest či elektronické lístky na
MHD.
Bratislavu vnímam ako moderné a dynamické mesto
a preto pracujeme na tom,
aby sme tieto riešenia mali
čo najskôr aj tu. Čoskoro
spustíme verejný geografický informačný systém, ktorý
prinesie komplexné informácie o meste on-line. Bude tak
možné okamžite zistiť, komu
patrí neodhrnutý chodník,
zanedbaná zeleň alebo po rokoch opravená cesta.
Pracujeme aj na každodenných „smart“ drobnostiach.
Špeciálne na zlepšenia
v MHD mám výborné ohlasy. Máme interaktívne cestovné poriadky v mapách
Google, máme pohyb vozidiel MHD v reálnom čase
v aplikácii Hopin, o pár týždňov bude možné kupovať
cestovné lístky platobnou
kartou bez potreby ďalších
kariet, vo vozidlách MHD
okrem USB nabíjačiek pribúda wi-fi. Všetko drobnosti, ktoré však významne
spríjemňujú každodenný život v meste. Lebo Bratislava
sa mení k lepšiemu.
Ivo Nesrovnal 
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Objednali sme si vo firme
opravu pomníka a ďalšie
práce na hrobovom mieste. Okrem písomnej objednávky o dodaní diela sme
si ústne dohodli možnosť
splatenia sumy finálnej
faktúry v mesačných splátkach, keďže sme dôchodcovia a suma bola pre nás príliš vysoká na jednorazové
zaplatenie.
Po dokončení prác sme neboli prizvaní na prevzatie
diela, nebol vypracovaný
žiadn y odovzdávací/preberací protokol – bol nám
zaslaný len e-mail s fotografiou hrobového miesta,
v tom čase to bolo ale všetko zasnežené. Keď sme na
miesto prišli všetko skontrolovať, zistili sme mnohé
závažné poškodenia na čas-

Zákazník je pán
tiach pomníka. Dodávateľ
sa len vyhovára, zodpovednosť za poškodenia odmieta
a okrem toho nesúhlasí ani
s dohodnutou možnosťou
doplatenia ceny v mesačných splátkach – vraj, čo
sme si dohodli s jeho sekretárkou ho nezaujíma, o platení rozhoduje len on. Uplatnenú reklamáciu dodávateľ
doteraz nevybavil, hoci už
prešli 3 mesiace.
Pri podpise objednávky bolo
potrebné odovzdať/prevziať
„stavenisko“ a pritom aj spísať prípadné existujúce poškodenia. Po dokončení diela bolo nevyhnutné podpísať
odovzdávací/preberací protokol obsahujúci aj prípad-

né nedostatky, nedorobky,
chyby diela aj poškodenia.
Splácanie ceny formou splátok je taktiež najlepšie si
dohodnúť písomne. Nevybavenie reklamácie v zákonnej
lehote 30 dní je porušením
zákona, ktoré pri uplatnení
podnetu SOI po preskúmaní
môže sankcionovať. Za poškodenia však vo vašom prípade zodpovedá dodávateľ
diela, ak, samozrejme, nie je
podľa charakteru poškodení jednoznačne jasné, že
sú staršieho dáta a nemohli
vzniknúť v čase realizácie
diela.

Miro Tulák
Združenie slovenských
spotrebiteľov, www.zss.sk
Poradenská linka
0905 719 874
tkidaho@stonline.sk

Aj panelák môže požiadať o kompostér
BRATISLAVA
OLO začal začiatkom marca s odvozom biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Odvoz bio odpadu bude v intervale jedenkrát za 14 dní,
a to do 30. 11. 2018. Novinkou je, že od 1. marca majú
v Bratislave možnosť riešiť
nakladanie s bio odpadom
zo záhrad aj bytové domy,
ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou.
V takomto prípade môže
správca nehnuteľnosti podať žiadosť na Oddelenie
miestnych daní, poplatkov
a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť
aj list vlastníctva. Náklady
na kompostér sú hradené
z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Informáciu o tom, v ktorý
deň sa vykonáva odvoz bio
odpadu, nájdu obyvatelia
na nálepke, umiestnenej na
svojej hnedej zbernej nádobe. Ak je pod dňom odvozu
veľké P, ide o párny týždeň,
ak N, nepárny. Vďaka novinke, ktorú spoločnosť OLO

pripravila, si odvozný deň
bio odpadu z hnedých nádob,
môžu obyvatelia overiť aj
na webstránke www.olo.sk.
Stačí, ak v banneri s názvom
„Zistite si Váš odvozný deň
bio odpadu,“ zadajú názov
požadovanej ulice. OLO zároveň prosí obyvateľov, aby
svoje hnedé zberné nádoby
v odvozný deň sprístupnili
a vyložili ich na miesto dostupné zvozovej technike.
Neprístupnosť nádob je totiž
jedna z najčastejších príčin
neodvezenia odpadu.
Do hnedých zberných nádob je potrebné umiestňovať

kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia,
zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov.
Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie exkrementy.
V prípade, že nádoba bude
obsahovať odpad, ktorý do
nej nepatrí, nebude našimi
zamestnancami
vyprázdnená. Bio odpad z hnedých
zberných nádob je ďalej odvážaný na spracovanie do
kompostárne.
(bh)

Foto: OLO

Musím sa
s manželom
deliť o dar?

Matka mi počas manželstva
darovala 15 000 Sk na kúpu
záhradky v záhradkárskej
osade. Manžel je však zapísaný v katastri ako spoluvlastník. Musím mu vyplatiť polovicu trhovej ceny
pri rozdeľovaní BSM? Rozvádzame sa, manžel sa prácou ani finančne nepodieľa
na oprave chatky...
V zásade platí, že finančné
prostriedky získané darovaním počas manželstva sú vo
výlučnom vlastníctve toho
manžela, ktorému boli darované. Rovnako platí, že ak nadobudne manžel vec zo svojich
výlučných prostriedkov, je
aj táto vec v jeho výlučnom
vlastníctve. Ak sa nadobudne
vec získaná aj z výlučných
prostriedkov jedného z manžela zmiešaných s prostriedkami patriacimi do bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov (do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov patria napr. príjmy z práce), patrí
celá vec do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
Uvedené ale neplatí absolútne.
Judikatúra súdov totiž dôvodila, že aj v tých prípadoch, ak
ide o nadobudnutie veci počas
manželstva z výlučných prostriedkov jedného z manželov,
avšak obaja manželia sú uvedení na nadobúdacej zmluve,
vychádza sa z toho, že manželia týmto (uvedením oboch
na nadobúdacej zmluve)
prejavili svoju vôľu, aby vec
patrila do ich bezpodielového
spoluvlastníctva. Ak ste teda
obaja uvedení na nadobúdacej zmluve, vec patrí do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov a bude predmetom
vysporiadania. Samozrejme,
súd pri vysporiadaní môže
prihliadnuť na to, kto sa akou
mierou zapríčinil o obstaranie
majetku.
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk
02/38104750
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Potrebujeme
cintorín pre
zvieratá
PETRŽALKA
Nie každý má vlastný pozemok, kde by mohol pochovať svojho zosnulého
„člena rodiny“, tak sa nemálo z nich rozhodne urobiť tak v blízkom lese pri
dome. Preto je možné aj
v Petržalke na viacerých,
predovšetkým zalesnených,
miestach, naraziť na rôzne
zoskupenia menších hrobových miest. Nie je to však
zákonom povolené.
Na navŕšenej hline sa dajú
často nájsť hračky, sošky, dokonca náhrobky a čo je horšie, bežne aj horiace sviečky.
Manipuláciou so sviečkami
a otvoreným ohňom a ponechaním horiacich sviečok na
hroboch bez dozoru tiež dochádza k ohrozeniu verejnej
zelene požiarmi. Sú to miesta
posledného odpočinku spoločenských zvierat, prevažne
psov.
„Petržalka určite potrebuje
cintorín pre zvieratká. Ako
ich pochovávanie vyriešiť,
je jednou z mojích priorít,
a tejto téme sa venujem už
niekoľko mesiacov. V spolupráci s odborníkmi hľadám priestor, kde by cintorín
mohol vzniknúť a neohrozoval by životné prostredie. Samozrejme, do úvahy
prichádza aj krematórium.
Bol som sa pozrieť v Jabloňovom, kde funguje už
niekoľko rokov. Vybudovala ho a aj ho prevádzkuje
súkromná spoločnosť. Viem,
že v okolí Trnavy funguje
mobilné krematórium. Zvažujem, ktorá z možností by
bola pre Petržalku najvhodnejšia. Napokon, prvý zvierací cintorín vznikol už v roku
1896 v Amerike a dnes už ani
vo vyspelých štátoch Európy
nie sú žiadnou raritou. U nás
áno. Verím, že sa mi to podarí zmeniť a dôstojné miesto na pochovávanie domácich zvieratiek budeme mať
aj v Petržalke,“ povedal starosta Vladimír Bajan.  (mh)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Renovácia podchodu pokračuje

Kamery a zábrany
mali byť na hrádzi
už dávno

PETRŽALKA
Koncom minulého roka
nám do redakcie napísala rozhorčená čitateľka
Marcela, ktorá bola nespokojná s tým, ako po
obnove vyzerá podchod na
Záporožskej. Hovorkyňa
magistrátu nás vtedy informovala, že „Z dôvodu
zdĺhavých rokovacích konaní s dodávateľom materiálu na transparentné
zastrešenie vstupov do podchodu a taktiež z dôvodu
zmeny technológie opravy
podláh (ktoré nie je možné vykonávať v teplotách
menej ako +5 °C) sa posu-

nul termín ukončenia prác
do 31.03.2018.“ V týchto
dňoch opravy pokračujú.
Obyvatelia minimálne štyri roky žiadali mesto, aby
rozbitý, špinavý podchod
posprejovaný grafitmi opravilo. Dočkali sa. Do konca
roka renováciou prešli steny
(nové omietky, nový náter),
stropy (vyčistenie, nový náter), betónové sokle osadenia
zastrešenia vstupov do podchodu (lokálne vyspravenie,
nový náter), boli vymenené
elektrické rozvody, osadené
nové osvetlenie (LED technológia),“ informovala nás
hovorkyňa magistrátu Zuzana

Onufer. „Následne bude vymenené zastrešenie vstupov
do podchodov, vrátane náteru
kovovej konštrukcie zastrešenia, náter zábradlí a bude nainštalované aj nové osvetlenie vstupov do podchodu. Na
steny bude po finálnom nátere
aplikovaný antigrafity náter.
Posledné budú opravené podlahy vo vstupoch – rampách
pre kočíky a imobilných občanov (bude položený nový
povrch), oprava a doplnenie
pevných schodísk a následne prebehnú čistiace práce
(podlahy v objekte podchodu,
pevné schodiská).“
(in)

Foto: Ba works

Príďte si pozrieť školu vášho prváka
PETRŽALKA
Zápis detí do 1. ročníka základných škôl
sa uskutoční v piatok,
6. apríla od 15.00 do 18.00 h
a v sobotu 7. apríla od
8.00 do 12.00 h. Predtým
však môžu prísť rodičia
aj s budúcimi prváčikmi
v rámci pripravovaných
dní otvorených dverí na
malú „inšpekciu“ do petržalských škôl.
Pedagógovia a ostatní zamestnanci škôl pripravili
aj množstvo zaujímavých
aktivít pre deti a informácií
o škole, jej priestoroch, výchovno-vzdelávacej činnosti,
aktivitách školského klubu
detí či prevádzke školskej jedálne. Tieto dni sú príležitosťou na stretnutia s pedagógmi
a osobne sa dozvedieť o zameraní školy, školskom vzde-

lávacom programe, vyučovaní cudzích jazykov, športovej
a záujmovej činnosti (vlani
fungovalo v školách 210
krúžkov, ktoré navštevovalo vyše 4-tisíc žiakov, čiže
drvivá väčšina z celkového
počtu 4 460 žiakov), realizácii projektov, dosiahnutých
úspechoch a získať ďalšie

informácie o škole. Počas
návštevných dní sa môžu
zúčastniť na vyučovacích
hodinách, navštíviť školské
kluby detí, záujmové krúžky,
ochutnať niektoré zdravé jedlá zo školskej jedálne alebo
využiť konzultácie so školskými psychológmi a špeciál
nymi pedagógmi. 
(sv)

Deň otvorených
dverí v základných školách:
Budatínska 61
Černyševského 8
Dudova 2
Gessayova 2
Holíčska 50
27.3. od 8.00 h
Pankúchova 4
Prokofievova 5
Tupolevova 20
Turnianska 10

22.3.
13.3. od 13.45 – do 16.00 h
24.3. od 9.00 do 12.00 h
14.3. od 8.00 do 12.00 h
a v ŠKD od 14.00 do 15.00 h
19. a 20.3. od 8.00 do 11.00 h Lachova 1
6.4. od 8.45 do 10.45 h
27.3. od 8.30 do 15.30 h
16.3. o 8.00 h
19.3. od 15.30 do 16.30 h

Bližšie informácie o dňoch otvorených dverí nájde široká verejnosť na
webových sídlach jednotlivých základných škôl.

Frustrovaný nízkou vymožiteľnosťou práva v tejto krajine, obul som sa do
riešenia problému na petržalskej hrádzi. Roky sa tu
opakujú incidenty medzi
cyklistami a korčuliarmi,
ale nenašla sa autorita, ktorá
by nastolila poriadok. Naopak. Cez hrádzu si začali
na luxusných autách agresívne a väčšinou nelegálne
skracovať cestu aj majitelia
hausbótov z Jaroviec, ktorí
sa tak vyhýbajú zápcham.
Ohrozujú však ľudí na bicykloch či korčuliach.
Roky o tom vedela polícia,
vodohospodári aj petržalský
starosta. Ale nedialo sa nič.
Keď som začal na sklonku minulého roka búchať
na dvere kompetentných,
škatule sa odrazu rozhýbali. Moje aktivity súvisiace
s hrádzou dokonca prebrali
z letargie aj pasívneho petržalského starostu.
Šéf krajského dopravného
inšpektorátu aj vodohospodári avizovali riešenia.
Bolo by iste prínosné, keby
na hrádzi pribudli kamery, nové elektronické zábrany a poriadok by popri
policajtoch kontrolovala aj
vodná stráž.
Aby sa to stalo realitou, budem sa za všetkých Bratislavčanov opakovane pýtať
a dožadovať ich plnenia. Na
oplátku chcem všetkých cyklistov a korčuliarov poprosiť,
aby boli na hrádzi k sebe
slušní a predchádzali vzájomným konfliktom. Verím,
že slušnosť je nákazlivá. 

PaedDr. Oliver Kríž
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Nádej vkladám do krásnych miest pri Dunaji

„Architekti nášho mesta akoby nemysleli na kvalitu života samotných
ľudí. Presným opakom je napríklad
Barcelona,“ hovorí o tom, čím by
sa mohlo inšpirovať hlavné mesto Braňo Kostka. Od 12. apríla ho
môžete aj s kapelou Fragile vidieť
na niektorom z koncertov ich bratislavskej Narcis Tour.
Detstvo ste prežili v Lábe, na konzervatórium ste prišli do Bratislavy. Bol to pre chlapca zo Záhoria
veľký šok?
Priznám sa, že to pre mňa bol taký
malý šok. Pamätám si, že ma pomerne dlhé obdobie v Bratislave bolievala hlava. Nielen zo vzduchu, ale aj
z toho, že komunikácia bola jednoducho rýchlejšia, než som bol z dediny
zvyknutý. No najvýraznejšia zmena
bola asi v tom, že som sa zrazu ocitol
v prostredí, kde sa všetci okolo mňa
naplno venovali hudbe, tak na konzervatóriu, ako i na internáte. To bolo
doslova čarovné.

Kde v Bratislave ste sa pohybovali počas vysokoškolských rokov na
VŠMU najradšej?
Chodil som s obľubou na všetky možné koncerty. Predovšetkým na klasickú hudbu, no vo štvrtky som vždy
veľmi rád chodil aj do pivárne Mamut, kde mával vynikajúcu produkciu
Peter Lipa.
Počas štúdia na VŠMU som sa snažil
veľa praxovať. Chodil som napríklad
do speváckeho zboru Technik, no
získaval som skúsenosti aj v Divadle
Nová scéna. Žáner muzikál si vás jednoducho získať musí a skvelá atmosféra bývala navyše aj v zákulisí. Pomerne veľa času som trávil v Slovenskej
filharmónii. V centre mesta som bol
v podstate každý deň. V súčasnosti
ma koncerty s FRAGILE zase zavejú
na celé Slovensko a do Čiech. Už tradične každý rok sa teším na naše jarné
turné Bratislava Narcis Tour, v rámci
ktorého máme koncerty po celej Bratislave. Máme tak aj možnosť trochu si
oddýchnuť od cestovania.
Bývate na Kolibe, ale byt máte
aj v centre mesta. To sú lokality,
ktoré rokmi prešli veľkou premenou. Páči sa vám súčasná dynamika
hlavného mesta?
V centre mesta mám nahrávacie
štúdio. Dynamika mesta sa mi určite
páči. Vzniklo veľa pekných lokalít,
veľa skvelých možností, no trochu
sa obávam toho, že to vyzerá, akoby
tu v architektúre nefungovala žiadna
regulácia a všetko rastie akosi nadivoko. Čoraz väčším problémom sa stáva
doprava.

Je v Bratislave nejaké miesto, kde
by ste chceli dirigovať zbor alebo si
zaspievať s vašou vokálnou skupinou FRAGILE? Taký možno ešte
nesplnený sen v prostredí, ktoré je,
povedzme, esteticky alebo akusticky fascinujúce?
V rámci vianočných trhov sme si už
niekoľkokrát zaspievali z balkónov
Primaciálneho paláca. Každý rok je to
pre nás rovnako výnimočné. Ale mali
sme možnosť zaspievať si napríklad
aj v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Snívať o niečom takom by mi samému
nikdy ani nenapadlo, ale aj to bol pre
nás nevšedný zážitok.
Výraz „a cappella“ pochádza z taliančiny a znamená „ako v kaplnke.“
Ktoré „kaplnky“ v Bratislave majú
najlepšiu akustiku a divák odtiaľ
vždy odchádza s emočným zážitkom? Odporučte čitateľom miesto
v hlavnom meste, kde by si váš koncert určite nemali nechať ujsť.
Každý chrám má svoju špecifickú
atmosféru. My v tejto atmosfére radi
koncertujeme najmä v predvianočnom období. A čo sa týka koncertov
v chrámoch, tak určite si netreba nechať ujsť napríklad organové koncerty v Dóme sv. Martina. Je tam
kvalitný nový organ. Alebo si môžu
Bratislavčania len tak zájsť do Modrého kostolíka.
S Fragile koncertujete často mimo
Bratislavy, takže ju môžete porovnávať s inými mestami. Aké sú
podľa vás jej prednosti a tiež nedostatky, čím by sa mohla inšpirovať?
Myslím si, že Bratislava bude čoraz

viac paralyzovaná preto, lebo sa tu
nebuduje nielenže žiadne metro, ale
dokonca ani cyklotrasy. Jednoducho
architektúra a stavba mesta akoby nemyslela na kvalitu života samotných
ľudí. Za posledných 25 rokov sa život
veľmi uzavrel medzi štyri steny bytu.
Mne sa preto veľmi zapáčila napríklad Barcelona. Má pôdorysový systém štvorcových blokov, ktoré majú
orezané rohy tak, aby medzi všetkými
domami vznikali malé námestíčka, na
ktorých sú pekárne, kaviarne, prosto
príjemné miesta, kde sa môžu ľudia
stretávať, susedia sa môžu ako na
dedine lepšie spoznávať, viesť spolu každodenný život a bok po boku
môžu v priateľskej atmosfére aj zostarnúť. My, žiaľ, vyhľadávame skôr
miesta, kde sa prehlbuje anonymita.
Je podľa vás v hlavnom meste nejaká
nedocenená lokalita, miesto, kde napríklad rád chodíte, málokto o ňom
vie alebo by potrebovalo trocha pomôcť, aby ukázalo svoju krásu?
Akú-takú nádej nám dáva rieka Dunaj
a jej okolie. Toto územie ešte nestihlo byť pokazené vďaka tomu, že jeho
veľká časť bola pohraničná. Lemujú
ju krásne miesta a snáď si ich uchováme v ich prirodzenej kráse.
Kde dnes v Bratislave najradšej trávite voľný čas? Kam by ste
zobrali priateľov z cudziny na návštevu?
Práve k Dunaju a odtiaľ, samozrejme,
do Slovenského národného divadla.
A možno aj na náš spoločný koncert
FRAGILE & Balet SND. (in, brn)

Foto: Archív B.K.

Váš názor nás zaujíma

Dispečerov
mesta spoznáte
vaše názory. Každé dva týždne z nich vyberieme
jednoduchšie
vtipné a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť

Ďakujeme, že s nami zdieľate
tie najpodnetnejšie, trefné aj
BRATISLAVA
o skúsenosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte
sa, komentujte na mejl
Dispečing
bratislavského
redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk
alebo na
magistrátu má dva nové slunašom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečingu z oddelenia správy komunikácií na lepšie a operatívnejšie zasahovanie.
„S radosťou“ vám oznamujem, naše 30-ročSlužobné autá sú určené na efekné jubileum „cyklokrosového spojenia“
tívnejšie zabezpečovanie konchodníka so zastávkou MHD Jungmannotroly verejných priestranstiev a
va. A tiež 25-ročné jubileum „jazierkového
operatívnejší zásah v teréne pri
priechodu pre chodcov“ od ulice Wolkrova
mimoriadnych
udalostiach.
k Vlasteneckému námestiu. Prajem vám veľa
Automobily sú ľahko rozpoznapekných dní a zážitkov z nášho hlavného
teľné, pretože sú označené
mesta.
logom mesta a mestskými far
Peter Hajdina
bami.
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy, za priVozidlá
sú
Na Exnárovej bližne
21 a 2320-tisíc
parkujúeur.
pred
domom
vybavené sú majákom a výstražneustále autá. Sanitka sa sem nemohla doným osvetlením na zadnom
stať k dvom pacientom, museli parkovať
okne s nápisom Správa komunipri smetiakoch a vynášať ľudí v snehu
kácií, kde je uvedený aj telefoniekoľko desiatok metrov, teraz v piatok
nický a e-mailový kontakt na
zase museli ísť popod stromy v noci. Na
dispečing mesta na oddelení
Exnárovej 26 je taký istý dom, s takou
správy komunikácií.
istou cestičkou pred domom a tí majú osaNa uvedené kontakty bude tiež
denú tabuľu „zákaz státia“. Na Exnárovej
možné nahlasovať prípadné po21 a 23 je to nebezpečné aj s deťmi, naruchy na mestských cestách, či
koľko nevieme, či nejde cyklista a deti mu
upozorniť na prekážky na mestnevbehnú pod kolesá. Autá tam zabraňujú
ských komunikáciách alebo na
prechodu, často sa nezmestia dvaja chodci vedľa seba, o kočíkochzníženú
nehovoriac
a blata bratislavje všade
zjazdnosť
po uši, keďže autá predchádzajú cez obrubník po trávniku.
ských ciest.
(kk)

Jana, Ružinov



Z REDAKČNEJ POŠTY

Okrúhle výročia

 Sanitka sa sem kvôli autám nedostane

 Čo s vrakmi?

Na verejnom parkovisku Beňadická sú dlhodobo odstavené dva autovraky. Oba majú všetky
dvere neuzamknuté, nefunkčné, rozbité alebo chýbajúce okná, na jednom vozidle je prepadnutá
spodná časť vozidla i s výfukom, a druhé vozidlo má podopretú prednú nápravu.. Ich EK+TK
skončila v roku 2014 a 2017 a boli tu ponechané svojmu ďalšiemu osudu. Túto príležitosť využili rôzne asociálne neprispôsobivé osoby, ktoré si z týchto vrakov urobili akési dočasné príbytky. V okolí zanechávajú značné množstvo rôzneho odpadu, kde vykonávajú aj všetky svoje
telesné potreby. Občania, ktorí tu v okolí bývajú a pracujú, sú bezmocní, i napriek niekoľkým
informáciám na Mú Ba 5, Mestskú políciu Ba 5 a Štátnu políciu Ba 5. Všetky subjekty sa vyhovárajú jeden na druhého, že oni to nemajú v kompetencii riešiť. Zatiaľ jediní, ktorí majú o tieto
vraky záujem, sú vandali a zlodeji.

Rastislav Gemerský

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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FACEBOOK palác je zreštaurov
Mirbachov
Bratislavská MHD: Pribúdajú vozidlá s wi-fi pripodľa architektúry z 18. storo
pojením.
www.facebook.sk/banoviny

STARÉ MESTO
estetický stav fasády vrátane
Tomáš
Novák A kedy
Zreštaurovanie
fasády
magistrát
nainštaluje
do Mir- všetkých jej prvkov. Reštaurábachovho
paláca,kúrenie
ktorý bol v torské práce boli zamerané na
MHD
appku:
stave, je hotové. Práce obnovu fasády, kamenných
azlom
čistota?
boli Uzek
zamerané
na zaobnovu portálov, soklov a ostení,
Peter
By ma
celkovej
fasády,
doplnenie
obnovu drevených okien, dverí
ujímalo, kto to od nich
modelácie
výzdoby,
vytvorea mreží.
chcel. Cestujúci? Ponie
kópií
jednotlivých
prvkov
V rámci reštaurátorských prác
chybujem. Dodávateľ
podľa
originálov
a
došlo
aj
sa upravili kamenné fragmenty,
internetu? Asi áno...
na
zlátenie
kovových
dodoplnili
modelácie štukovej
Peter Trnovský Za 5 eur mesačne
mám neobmedzený
interplnkov.
Mirbachov
palác
má
výzdoby
a chýbajúcich
častí
net v mobile. Wi-fi ma určite priláka.... Jedine,
že by okolo
aktuálne
vzhľad
pôvodnej
omietkovej
vrstvy,
vytvorili
sa
mojej sedačky namontovali aparatúru Bose 10 repro + sub. Poarchitektúry
zo
60.
rokov
18.
kópie
umelokamennej
vázy
tom by som pouvažoval, že sa odveziem. Inak nemajú šancu.
storočia.
odliatím
farebne
Dáša
Zelenková Keby aspoň chodili
tak,a ako
majúsaa upravili
boli to
Cieľom obnovy
erbové
polia v intenciách
normálne
autobusyfasády
a nie sbolo
deravými
schodmi.
reštaurátorským spôsobom do- heraldickej farebnosti erbov
siahnuťsa
čo rozmohli
najlepší technický
a grófa Nyára.
Tie boliNenenásledne
Opäť
podvodnícke
telefonáty.

osadené do kar
paláca. Pozlá
doplnky, napr
štítok, kľučky
výzdoba mreží
boli zlátené
architektúre pa
Opravené boli
vstupné brán
sokle, ktoré
veľký rozsa
nahradili nové
ný bol aj juž
nachádzajúci s
objektom, pričo
bola potrebn
technika.

chajte sa napáliť!

Roland Somogyi Je to aplikácia jokes phone.
Silvia Brachová Blažová Môj muž mi dal cez túto apku zavolať a potom mi to doma pustil a smial sa.
Ján Spál
Napáleniu
sa dá vyhnúť požiadaním
operátora
blo- DÔVOD NA
VĎAKA
MINIIMPLANTÁTOM
BUDETE
MAŤoOPÄŤ
kovanie spoplatnených čísiel/hovorov
Andrea
MiciakováDr.
– Blaženiaková
Fuj!!! Hnusná
Navštívte
Martin zubnú
klinikuaplikácia!
a objednajte
Ružena Brachová Aj
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ
VYŠETRENIE!
mne volali. V zárodku som ho poslala do
„Péčka“.
Martin Blažo Ružena
neklam, veď ty máš 70
INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107
rokov a nemáš auto.

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉ

+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk
www.doktormartin.sk

VIDEO: Spevák Pavol Hammel vysvetľuje, prečo
vystúpil na „smeráckych“ oslavách MDŽ v NTC.

Peter Pollák Hanba mu. Za judášsky groš sa zapredal mafii.
Bez ohľadu na to, kedy si to dohodol. Palo u mňa stratil velý
kredit.
na 0902/605
900
a získajte
bezplatné infor
LenkaZavolajte
Banášová Nemohol
odstúpiť od
zmluvy?
Otázka znie:
prečo ju vôbec podpisoval?
Juraj Jablonka No Pavlik to poňal čisto biznisovo, presne
vie, kde je jeho miesto v súčasnosti, keďže jeho aktuálne publikum je volebná základňa Smeru.
Martin Klementis „Za peníze v Praze dům“...to je naozaj na
tom tak finančne biedne, že musel zobrať túto „fušku“?
Jana Findrová Sklamanie. Čakala by som ho skôr dnes na
námestí v Bratislave.
Peter Prešporský Asi spravil chybu, ale ako speváka a hudobníka ho ešte dlho nikto u nás neprekoná.
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Landererov park konečne v júni?
STARÉ MESTO
Presne pred rokom sme
avizovali, že premena Šafárikovho námestia na
Landererov park sa začala.
Mestská časť vtedy začala s odstraňovaním asfaltu
a betónu na mieste bývalého Kazačku a plánovala tu
na jar zasadiť lúčne kvety.
Tie sa pre letné horúčavy
neujali, priestor zaplnila
burina a aktuálna informácia hovorí, že prvé stavebné práce a sadové úpravy
na Šafku začnú do konca

marca opäť. Tak hádam už
naozaj.
Víťazný návrh na revitalizáciu vybrala mestská časť
už na prelome rokov 2015
a 2016. Ešte predtým sa
v participatívnom procese
vyjadrovali obyvatelia, čo by
v priestore ohraničenom ulicami Dobrovičova, Gajova
a Alžbetínska chceli mať.
Na jar minulého roka to konečne vyzeralo, že premena
začala. Avšak v auguste boli
závlahy cisternami nedostatočné a semená za 500 eur vy-

šli nazmar. Namiesto lúčnych
kvetov sa ujala len burina.
Vybúranie plochy po bývalom bistre vyšlo mestskú
časť na zhruba 50-tisíc eur,
s druhou etapou sa malo začať v septembri. Projekt sa
však podľa hovorkyne Nory
Gubkovej čiastočne prerábal
a prekresľoval, aby reflektoval pripomienky a návrhy
občanov v rámci participácie. Do projektu revitalizácie
s nákladmi okolo 300-tisíc
eur však chcela mestská časť
zapojiť aj súkromného investora, aby si podiel na financovaní rozdelili. Samospráva je
totiž presvedčená, že korporácie či developeri by aj takýmto spôsobom mali „splácať
dlh obyvateľom a mestu“ za
výstavbu administratívnych
či obytných objektov.
Dohoda sa podarila až tento
rok.
Mestská
časť
prispieva
sumou 200-tisíc eur a rovnako aj HB Reavis pridá ďalších

Chcete
zlepšiť svoje
prostredie?

200-tisíc eur. Podľa informácií mestskej časti by mohol
byť Landererov park dokončený a prístupný pre verejnosť v júni tohto roka.
Priestor viac ako 7000 metrov štvorcových je dnes
takmer spolovice vyasfaltovaný. Po novom by mala
zeleň tvoriť väčšinu plochy.
Vzniknúť by tu mal otvorený, zelený a bezbariérový
priestor. Časť medzi dvoma
fontánami sa prepojí – jednak novým stromoradím, kde
bude osvetlenie v korunách
stromov, a jednak tým, že
v priestore, ktorý kedysi slúžil ako autobusové zastávky,
budú trhové stánky na príležitostné komunitné trhy, ale

aj rozoberateľné pódium pre
potreby kultúrnych podujatí.
Centrálnu časť má tvoriť
fontána Poézia a nový „sezónny“ pavilón, ktorý by
s výnimkou zimy slúžil ako
posedenie pri káve, ako cyklodielnička či iné drobné
aktivity. Zelené plochy bude
tvoriť lúčna zmes kvetín
a trávy. Pribudnúť má tiež
mobiliár a psí výbeh, obnoviť sa má tiež detské ihrisko
v priestore pri policajnej stanici.
Budúca podoba parku vychádza zo želaní občanov,
ktorí si ho predstavujú ako
oddychovú a sčasti aj kultúrnu zónu. 
(ng, tasr, in)

Foto: MČ Staré Mesto

Nový Mercedes-Benz Triedy C
Po štyroch rokoch
od uvedenia prešla
aktuálna
generácia
Triedy C výraznou
inováciou exteriéru,
interiéru, rozšírením
asistenčných jazdných
a
bezpečnostných
systémov,
pričom
už dokáže jazdiť aj
čiastočne autonómne.
Svoje okolie rozpoznáva pomocou radaru
na vzdialenosť až 250 m smerom dopredu, 40
m do strán a 80 m dozadu a pomocou kamery
až do 500 m smerom dopredu, z toho 90 m v
3D. Sériovo dostala okrem iného diamantovú masku chladiča, nanovo navrhnuté predné
nárazníky, halogénové svetlomety s novým
vnútorným dizajnom a integrovaným denným osvetlením s LED a štartovaciu funkciu
KEYLESS-GO. Novinke nechýba ani možnosť dotykového ovládania na volante alebo
na stredovej konzole (a tiež hlasom) funkcií
združeného prístroja a celého infotainmentu.

digitálny
združený
displej s uhlopriečkou 12,3 palca alebo
aj
ENERGIZING,
ktorý prepája rôzne
komfortné systémy
vo vozidle a tiež bezdrôtový systém nabíjania zariadení so
štandardom Qi. Od
výbavy a motorizácie
zároveň závisia tvary
zadného nárazníka;
ich geometria, ozdobné prvky a koncovky
výfukov. Balík exteriér AMG má aj spojler predného nárazníka s novou geometriou
a vzadu novo navrhnutú vložku so vzhľadom difúzora.

Na želanie sú vo vozidle odteraz napríklad:
vysokovýkonné svetlomety s LED či plne

Viac informácií nájdete na:
www.motor-car.sk, www.mercedes-benz.sk

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Prvý raz má Trieda C v ponuke tiež svetlomety MULTIBEAM LED s diaľkovým svetlom s ultradosvitom, balík viackrivkových
sedadiel i nové metalízované laky karosérie
či v závislosti od vyhotovenia aj nové farby
interiéru.


Už 11. 4. nájdete
v Bratislavských novinách
špecializovanú
prílohu BÝVANIE.
V NEJ SA ČITATELIA DOČÍTAJÚ VŠETKO,
ČO POTREBUJÚ VEDIEŤ, KEĎ PLÁNUJÚ
INVESTOVAŤ DO VLASTNÉHO BÝVANIA
 s novými projektami vznikajú nové mestské časti Bratislavy
 ktorá banka má najlepšie úroky na hypotéku
 realitný odborník povie, aké byty sú najžiadanejšie a v ktorej
mestskej časti nehnutelnosti nestrácajú na hodnote
 architekt poradí, ako zmodernizovať bývanie a aké sú trendy

Inzerujte v prílohe Bratislavských novín
BÝVANIE a všetci budú o vás vedieť.
Kontakt: Jozef Špaček, telefón: 0911 668 469
E-mail: reklama@banoviny.sk
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PETRŽALKA
V prípade, ak máte záujem pomôcť zlepšiť životné
prostredie vo svojom okolí,
máte šancu do 30. 4. 2018
požiadať o grant vo výške
od 2 001 do 4 000 eur.
Finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne 10 %
z výšky požadovanej grantovej dotácie, ktorý je určený
najmä na skvalitnenie okolia
domov, vnútroblokov, pochôdznych terás, revitalizáciu
zelene, nevyužitých priestorov, budovania komunitných
mobilných záhrad či vzdelávacích enviro programov.
Celková výška vyčlenených
finančných prostriedkov na
grantovú výzvu je 30 000 eur.
Už v prípravnej fáze sa odporúča zámer konzultovať na
miestnom úrade predovšetkým na oddelení životného
prostredia a oddelení nakladania s majetkom.
Potenciálnymi žiadateľmi
o grant sú právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktoré pôsobia či vykonávajú činnosť na
území mestskej časti, alebo
poskytujú služby obyvateľom
mestskej časti napríklad občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov alebo
správcovia bytových domov.
Žiadosť je potrebné podať
na formulári zverejnenom na
webovej stránke mestskej časti.
Podporené projekty budú realizované do 30.11. 2018.(mh)

Foto: MČ Petržalka
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Revitalizáciu brzdia stánky

STARÉ MESTO
Nedávno sa objavili informácie, že Tesco predáva
budovu obchodného domu
na Kamennom námestí.
Ovplyvnilo by to plánovanú
revitalizáciu Kamenného
námestia, ktorú avizoval
vlastník hotela Kyjev, spoločnosť Lordship?
Týždenník Trend priniesol
informáciu o predaji budovy,
spoločnosť Tesco ju však ani
nepotvrdila, ani nevyvrátila.
Podľa neoficiálnych informácií má však na predaj vyhlásený tender už niekoľko
mesiacov a Lordship je jeden z viacerých záujemcov.
Podľa Petra Borka, ktorý
mediálne zastupuje investora
Lordship, by však ani prípadný predaj budovy nemal obnovu námestia ovplyvniť.
Revitalizácia by mala priniesť
viac zelene, nové lavičky,
stojany na bicykle, odpadkové koše, odstrániť kiosky,
ktoré sa na námestí nachádzajú a vymeniť asfalt za príjemnejší povrch. Začať by mala
do júna a trvať polroka.
Zatiaľ však platí stav spred
niekoľkých mesiacov, isté
je len to, že Lordship je pripravený obnovu financovať.

NOVÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme,
my ich liečime
Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

Možná podoba nového námestia
v priestore trojuholníka Rajská a Špitálska.
Hoci jej začiatok avizoval na zóna,“ hovorí Peter Borko. Ten
prvú polovicu tohto roka, pro- za základ pre budúce zmeny
blém, ktorý ju brzdí, sú stán- považuje návrhy z projektu Aliky s občerstvením. Tie stoja ancie Stará Tržnica. Krajšie nána pozemkoch mesta a mes- mestie, ktoré chce mesto, je aj
to, hoci problém rieši, musí v jeho záujme. Vlastní totiž nedodržať zákonný postup, ako ďaleký hotel Kyjev, ktorý je už
ich odtiaľ odstrániť, prípadne šesť rokov zatvorený a chystá
premiestniť inam. A to môže sa ho v roku 2019 začať rekontrvať dva týždne, ale aj rok. štruovať. „Spolu s rekonštrukPodľa našich informácií sa ciou bývalého hotela je plán
s majiteľom jedného z nich vytvoriť v trojuholníku medzi
už investor dohodol, svoje ulicami Rajská a Cintorínska
občerstvenie presunie na iné úplne nové námestie. Momenmiesto, s majiteľom polkru- tálne je v tomto priestore rampa
hovej stavby sa však nedarí do podzemia, ktorú spoločnosť
skontaktovať, hoci investor je plánuje prestavať a tomuto
priestoru vdýchnuť úplne novú
prístupný na dohodu.
„Spoločnosť Lordship verí, funkciu, komunitno-umeleckéže revitalizácia je prvý krok ho charakteru.“ Rekonštrukcia
k zmene priestoru, ktorý dnes by mala trvať dva roky.  (in)
funguje najmä ako tranzitná 
Foto: LORDSHIP

NEBRASTAV

VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM

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

0915824062

Spomeňte si
na vodné delá
BRATISLAVA
Niektorí z nás pred 30 rokmi zažili Sviečkovú manifestáciu, iní by možno
radi ukázali svojich deťom,
akú moc mala za socializmu polícia. Dňa 24. marca
o 15. 30 hod. budete mať
šancu vidieť niekdajší policajný zásah “naživo”. Na
Hviezdoslavovom námestí sa chystá rekonštrukcia
Sviečkovej manifestácie.
OZ Nenápadní hrdinovia
v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií, Nadáciou
Konrada Adenauera, Združením kresťanských seniorov
zabezpečia v tento deň dobové
vozidlá a techniku. Podľa jedného z organizátorov Františka
Neupauera budú mať tí najviac
zainteresovaní aj pršiplášte,
hoci striekanie vodnými delami do davu nebude take intenzívne ako 25. marca 1988.
Priestor pre divákov bude oddelený, ale záujemcovia sa bez
problémov stretnú aj s prítomnými účastníkmi manifestácie. “Očakávame okolo 110
účastníkov podujatia a doslova
môžeme povedať, že „z celého
sveta“, nakoľko mnohí bývalí účastníci projektu sú dnes
pracujúci či vysokoškoláci po
celom svete,“ uviedla koordinátorka OZ Nenápadní hrdinovia D. Kachutová. Sviečková
manifestácia sa považuje za
jedno z najdôležitejších vystúpení občanov a veriacich proti
komunizmu. Vtedajšia vláda sa
snažila udržať ľudí doma tým,
že do večerného vysielania
zaradila vtedy film Angelika.
Ľudia napriek tomu na námestie prišli. Keď sa po výzve
odmietli rozísť, policajné autá
začali prudko jazdiť po námestí a vrážať do ľudí, príslušníci
VB a niektorí civili s odznakmi
kričali na ľudí, bili ich obuškami, päsťami a tých, ktorí padli,
kopali na zemi. Použili proti
nim aj slzotvorný plyn a psy.
Viacerých odvliekli do pripravených áut VB a odvážali na
policajné stanice. Proti zhromaždeným veriacim použili aj
vodné delá.  (in, wikipedia)

nností sú tvora riadiacej doej ide o prípraedkladanie proov a žiadostí o
nčný príspevok
e projektových
dborné hodnoikácie bodovaámci konania o
ratný finančný
covanie hodnok projektovým
(kk)

erí

ás zasvätí do
vinárstva v
ve s modernou
ektúrou. Aby
li naprázdno,
ani chutný
odľa receptu
ného.
ás čaká bohatý
si užije celá
najmenších.
pre šikovné
e na tvár a
mátormi.
u na Dni otvoMalých Krasižších a progojnásobne.

snany.sk 

športovať na
novom ihrisku
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie 5/2018
športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom
multifunkčnom
Viac článkov
ihrisku v pri
Základnej škole
zo života
na v Nobelovom
námestí
Bratislave nájdete
na v
Petržalke.
www.banoviny.sk
Okrem
školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
a aj na Facebooku
bude
ihrisko k dispozícii mimo
www.facebook.com/banoviny
vyučovacích hodín. Hracia ploPíšte,
pýtajtemá
sa, komentujte
cha
ihriska
rozlohu 600
štvorcových metrov.
(st)

Pieta

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
ba_noviny_stredovek.ai
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Pobežia aj dobré ročníky
BRATISLAVA
„Pomaly, ale isto sa šplháme
k prekonaniu 8 000 registrácií,“ hovorí Jozef Pukalovič,
riaditeľ ČSOB Bratislava Marathon, ktorý bude
v Bratislave 7. a 8. apríla.
Novými nápadmi láka aj menej aktívnych športovcov.
Už avizovanou novinkou
je nová disciplína SENIOR
RUN&WALK, ktorá je určená pre aktívnych seniorov
s dátumom narodenia 1958
a starších. Účastníci behu dostanú štartové číslo a v cieli
na každého bude čakať certifikát aktívneho seniora a ob-

čerstvenie. Štartovné na Beh
dobrých ročníkov je symbolické 1 euro. „Všetci bežci navyše môžu pri registrácii prispieť
ľubovoľnou sumou (1€, 2€,
3€,..) a my ju následne použijeme na vybudovanie oddychovej zóny pre seniorov v niektorej z bratislavských lokalít.
Teší nás, že si bežci uvedomujú nutnosť rozvoja pohybovej
aktivity u starších ľudí a suma
príspevkov už teraz prevyšuje
500 eur,“ uviedol Jozef Pukalovič.
Významná novinka sa týka
samotnej kráľovskej disciplíny – maratónu. Maratón-

ci, ktorí na polmaratónskej
vzdialenosti v prvom kole
(približne na 20,8 km pri
zbiehaní zo Starého mosta)
zvážia, že už nebudú ďalej pokračovať do druhého
kola (najmä zo zdravotných
dôvodov), môžu dobehnúť
regulárne do cieľa prvého
okruhu spolu s polmaratóncami, s ktorými budú aj vo
výsledkovej listine riadne
klasifikovaní.
Všetkých milovníkov behu
a športových nadšencov,
ktorí o športe radi diskutujú,
sa týka aj úplne najčerstvejšia novinka - workshop orga-

nizátorov najvýznamnejších
slovenských bežeckých a triatlonových podujatí. Účastníci workshopu sa dozvedia
o veciach, ktoré počas pretekov málokedy zaregistrujú,
a takisto budú mať priestor
opýtať sa na čokoľvek z organizácie behov. Workshop
sa uskutoční vo štvrtok,
5. apríla od 18.00 do 20.10 h v
jednej z kinosál Cinema City
v nákupnom centre Eurovea.
Vstupné je dobrovoľné, z kapacitných dôvodov je však
potrebné sa predregistrovať
na stránke bratislavamarathon.com. 
(jb)

Do Holandska priamo, na Cyprus celoročne
BRATISLAVA
Od 1. júna 2018 zavedie letecká spoločnosť
Ryanair úplne novú pravidelnú priamu leteckú linku z Bratislavy do
holandského Eidhovenu
s frekvenciou 2-krát týždenne, pričom od októbra
zvýši počet letov na tri za
týždeň. Novinkou je aj to,
že Ryanair bude od konca
marca lietať na Cyprus
a na Maltu po celý rok,
teda aj v zime.
Z Bratislavy sa bude lietať do
Eidhovenu každý pondelok
a piatok a letenky si možno
6. 3. 2018 15:05:12
kúpiť už dnes. Ako spoloč-
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nosť pripomenula, cestujúci
zo Slovenska a okolia budú
môcť navyše využiť v rámci
programu „Vždy sa zlepšujeme“ aj nižšie ceny leteniek,
nižšie poplatky za podanú batožinu či prestupné spojenia
v Miláne.
Koncom
marca
začne
Ryanair prevádzkovať z Letiska M. R. Štefánika 4 úplne
nové letecké linky – na Maltu, do Burgasu v Bulharsku, na Pafos na Cypre a do
Solúna v Grécku. Pričom
ďalšiu úplne novú linku do
Bologne otvorila len vlani
v októbri.
Nová linka z Malty do Brati-

slavy a späť bude v prevádzke dvakrát týždenne, každú
nedeľu a vo štvrtok, aj počas
zimného letového poriadku,
teda od konca októbra do
konca marca 2019. Na dovolenkový ostrov v Stredozemnom mori bude lietať Boeing
737-800 s kapacitou 189 cestujúcich.
Linka z Bratislavy na cyperský Pafos bude v prevádzke od 27. marca dvakrát týždenne, každý utorok
a sobotu, aj počas zimného
letového poriadku. Letenky
si možno zakúpiť na webe
spoločnosti už teraz až do
konca marca 2019.

Ryanair zároveň spúšťa službu „Price Promise – Prísľub
ceny“. Ak cestujúci nájde
inde výhodnejšiu cenu letenky, spoločnosť mu vráti rozdiel a navyše poskytne bonus
5 € na „My Ryanair“ konto
cestujúceho.
Ryanair bude počas letného letového poriadku, teda
od konca marca 2018, prevádzkovať z Bratislavy až
23 pravidelných liniek, čo
bude historicky najvyšší
počet pravidelných liniek
u tohto dopravcu od jeho
začiatku pôsobenia na bratislavskom letisku v roku
2005.
(vš)
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Koľko dá mesto
na odstraňovanie
grafitov?
BRATISLAVA
Hlavné mesto pridelilo v
tomto roku prvé príspevky na odstraňovanie nelegálnych grafitov. V tomto
roku je na ich odstraňovanie vyčlenených 150-tisíc eur v rozpočte mesta,
ktoré môžu využiť majitelia a správcovia nehnuteľností.
„Budem rád, ak bude príspevok opätovne naplno
využitý, mesto bude čistejšie a Bratislavčania spokojnejší. To je cieľ,“ povedal primátor Bratislavy
Ivo Nesrovnal. O použití
finančných prostriedkoch
rozhoduje komisia, ktorá
naposledy posúdila 12 žia
dostí a medzi deviatich žiadateľov rozdelila sumu 26
822,30 eur. Mesto žiadosti
posudzuje v zmysle prijatých zásad, ktoré sú uvedené na webovej stránke
– www.grafity.bratislava.
sk a záujem o príspevok
sa každým rokom zvyšuje.
V roku 2016 sa medzi 60
žiadateľov rozdelilo 90-tisíc eur a vlani sa 150-tisíc
eur rozdelilo medzi 64 žiadateľov.
Príspevok je určený právnickým osobám, ktorých
zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzickým osobám, ktoré majú trvalý
pobyt na území hlavného
mesta. Príspevok môže
byť udelený do maximál
nej výšky 3 000 eur pre
jedného žiadateľa a musí
byť použitý na preplatenie
nákladov súvisiacich s odstraňovaním nelegálnych
grafitov z fasád bytových a nebytových budov
a objektov, t. j. nákupom
odstraňovacích náterov,
jednorazových
náterov,
preventívnych ochranných
náterov a služieb súvisiacich s realizáciou odstraňovania grafitov subjektom oprávneným na túto
činnosť.
(zo)
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Internet bude mať polovica vozidiel MHD
BRATISLAVA
Bezdrôtové internetové pripojenie, ktoré bude pre cestujúcich zadarmo, bude už
v blízkej dobe v 266 vozidlách MHD, čo je takmer 50
percent vozidlového parku.
„Pokračujeme v našej koncepcii Smart city, do ktorej
zapadajú napríklad technologické novinky dopravného
podniku, ako sú nové elektrobusy, mobilné aplikácie
od Google a Hopin a wi-fi
vo vozidlách MHD. Ďalšie
smart projekty, ako je platba
za lístok platobnou kartou
alebo nový web mesta a dopravného podniku predstavíme v najbližšom čase,“ povedal primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal.
DPB nainštaloval ešte v minulosti wi-fi pripojenie do 48

autobusov, kde sa mesačne
eviduje 390 - tisíc pripojení.
Aktuálne sa zavádza wi-fi do
50 autobusov a do 60 nových
električiek. Zároveň dodávka
90 nových autobusov a 18 nových elektrobusov už je vybavená wi-fi pripojením priamo od výrobcu. „Dopravný
podnik Bratislava má záujem
pokračovať v inštalácii wi-fi
aj do ďalších vozidiel MHD,
aby aj naďalej skvalitňoval
služby cestujúcej verejnosti,“

povedal riaditeľ úseku generálneho riaditeľa DPB Marián
Áč.
Po spustení pripojenia wi-fi
vo vozidlách MHD tak bude
po bratislavských cestách
jazdiť 98 autobusov typu
SOR NB 18 a 60 električiek
typu ŠKODA, z toho 30 vozidiel typu 29T a 30 typu 30T.
Všetky vozidlá, kde je wi-fi
pripojenie, sú označené piktogramom.
Z 90 nových autobusov je ak-

tuálne v premávke 65, zvyšných 25 čaká na potrebnú
dokumentáciu a ihneď potom
budú zaradené do premávky.
Podobne je to aj s elektrobusmi, z dodaných jazdia už
4, ostatné postupne prichádzajú v zmysle harmonogramu.
Na týchto nových vozidlách,
ktoré majú inštalované wi-fi už priamo od výrobcu, sa
spustila testovacia prevádzka
wi-fi pripojenia aj z dôvodu
analyzovania objemu prenesených dát, teda, aby mohol
DPB optimálne nastaviť objem dát na jednotlivé vozidlo.
V blízkom čase tak bude
po Bratislave jazdiť spolu
266 vozidiel MHD vybavených
wi-fi pripojením, čo je vyše
450-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom. (zo)

Foto: Magistrát

Deťom a ich rodičom bude pomáhať ďalšie centrum
BRATISLAVA
Pomoc rodinám s deťmi so
zdravotným postihnutím sa
stáva v Bratislavskom kraji dostupnejšou aj vďaka
otvoreniu ďalšieho Centra
služby včasnej intervencie
pri DSS Sibírska, zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
„Teší ma, že dnes sme otvorili Centrum služby včasnej
intervencie. Je to sociálna
služba poskytovaná terénnymi pracovníkmi v rodinách
s deťmi so zdravotným postihnutím. Robia úžasnú a záslužnú prácu. Je povinnosťou
spoločnosti pomáhať deťom,

predovšetkým tým deťom,
ktoré sa narodili s nejakou
formou postihu. Je to dlh
spoločnosti, ktorý si musíme
splácať,“ vyjadril sa počas
otvorenia Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.
DSS Sibírka je prvým verejným
poskytovateľom
služby včasnej intervencie
v regióne BSK. Terénnou
formou túto službu poskytuje od januára 2017 a od
februára 2018 službu včasnej intervencie poskytuje
aj ambulantnou formou
v priestoroch Zdravotného
strediska na Hubeného 2.

Náklady na poskytovanie
tejto služby v plnej výške
financuje Bratislavský samosprávny kraj.
V súčasnosti DSS Sibírska
službu včasnej intervencie
poskytuje 23 rodinám s deťmi do 7 rokov so zdravotným
postihnutím, s oneskoreným,
nerovnomerným alebo rizikovým vývinom. Pomoc
takýmto rodinám sa tak stáva dostupnejšou a najmä
včasnou, lebo práve v najútlejšom veku je pomoc naj
dôležitejšia a najúčinnejšia.
Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú priamo
do rodín, čím ju odľahčia od

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
Obhliadka
NOVÉ DVERE NA MIERU
tvo
a poradens
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ
M
ZDAR A

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121
bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

RENOVÁCIA DVERÍ
a ZÁRUBNÍ

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere





bez búrania, špiny a hluku
žiadne stavenisko
kvalitné materiály
vždy odborná montáž

AKCIA:
Ku každým
dverám kľučka

ZDARMA

cestovania a dochádzania za
službou. Podporujú a sprevádzajú rodinu, pomáhajú
im nájsť vlastné zdroje pre
ich plnohodnotný a kvalitný
život. Tím odborníkov tvoria
liečebný pedagóg, logopéd,
sociálny terapeut, sociálny
pracovník či fyzioterapeut.
Pomáhajú rodinám hľadať
riešenia, poskytujú rodičom
potrebné informácie, poradia
v sociálnej a terapeutickej
oblasti, sprostredkujú kontakty na odborníkov z rôznych oblastí a pomáhajú pri
výbere a zaobstaraní rehabilitačných a stimulačných pomôcok.
(ts bsk)

• Výmena stúpačiek
• Montáž vodomerov a meračov tepla

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24,
1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody
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Deti pre deti

STARÉ MESTO
Výstava V krajine remesiel
2017, ktorú si až do polovice
mája môžete pozrieť v Galérii ÚĽUV na Obchodnej
ulici dokazuje, že o tradičné
ľudové remeslá je stále záujem aj medzi najmenšími.
Výstava prezentuje práce zručných detí od 8 do
15 rokov, ktoré sa zapojili
do celoslovenskej súťaže
s rovnomenným názvom
V krajine remesiel. Ide už
o šiesty ročník súťažnej
prehliadky, ktorá sa stará,
aby tradičné umelecké výroby a remeselné techniky
na Slovensku nezanikli,
prípadne ožili tie už zaniknuté. Tentoraz bolo prihlásených 216 prác z celého
Slovenska. V rámci šiestich
tém (Zakliate v dreve, Noty
pre drôty, Nite nebláznite,
Na sklo maľované, Pletky
s pletivami, Veci, čo nevedia všetci) mali účastníci
možnosť predstaviť vlastný
pohľad na tému, spracovanú na istej úrovni zručností a výtvarnej invencie.
Deti majstrovsky zvládli
prácu s rozmanitými materiálmi a technikami.
Príďte sa presvedčiť sami,
čo sa dá vytvoriť s použitím
ozdobných rezbárskych techník, vylievaním cínom alebo
vybíjaním mosadzným plieškom.
(ao)

Galéria na plote
PETRŽALKA
Namiesto nudného čakania
na autobus, sa na zastávke
na Einsteinovej ulici ocitnete v outdoorovej galérii.
Plot, ktorý oddeľuje výstavbu Einparku, vám dovolí
prostredníctvom starých
fotiek Petržalky nahliadnuť
do minulosti.
Zákon hovorí, že každú stavbu treba ohradiť. „Dnes je
trendom dať napríklad na isté

časti plota priehľadné plexisklá, nech môžu ľudia vidieť,
čo sa na stavbe deje,” hovorí
Roman Karabelli, zástupca
developera Corwin, ktorý
sa zas rozhodol ponúknúť
180 metrov svojho oplotenia
umeniu. A tak vznikla Street
Gallery Einpark – prehliadka
raritných fotografií premeny
Petržalky na najväčšie stredoeurópske sídlisko pod názvom Petržalka story.

Pohľad z Romanovej ulice na juh. Dnes sa na
konci ulice nachádza budova Technopolu.

Fascinujúca je napríklad fotografia, ktorá ukazuje pohľad
z Romanovej ulice na prázdne betónové parkoviská. Aký
rozdiel oproti súčasnosti…
Pribudli však nielen autá, ale
aj stromy. Petržalky sa zastáva aj autor konceptu výstavy
Martin Kleibl. „ Na Petržalke
mám najradšej zeleň, ktorá ju
obklopuje v podobe lužných
lesov. Teší ma, že Petržalka
a celkovo pravý bratislavský breh Dunaja majú stále
obrovský potenciál stať sa
popri bývaní a práci športovo-rekreačným zázemím
Bratislavy, tak, ako to bolo

plánované,“ hovorí fotograf,
ktorý sa už niekoľko rokov
zaoberá históriou Petržalky,
zbiera historické fotky s ňou
súvisiace a je aj autorom
knihy Petržalka-Prekvapivý
sprievodca mestskou časťou.
Gro fotografií na výstave
získal od Kamila Beladiča,
niekdajšieho riaditeľa GIB,
ktorý osobne fotil výstavbu
sídliska.
Výstavu na plote, ak ju nezničia vandali, by ste mali nájsť
počas celého trvania výstavby Einparku.
(dv, in)
Foto: archív Martina Kleibla,
Dynamic

Nenechajte si ujsť české divadlo
BRATISLAVA
Prvý ročník Česko-slovenského divadla v Ateliéri
Babylon privíta od 9. do 13.
apríla v piatich predstaveniach také osobnosti ako
Chantal Poullain, Vilma
Cibulková, Anna Polívková
či Zuzana Krónerová.
Všetky predstavenia sú
o vzťahoch a väčšinou ide

o komédie. Divadlo Bolka
Polívku sa predstaví s hrou
Šest tanečních hodin v šesti
týdnech, ktorá sa stala hitom na svetových javiskách.
Hrajú v nej Chantal Poullain
a Martin Kraus.
Slovenskú premiéru bude
mať predstavenie Gedeonov
uzel s Vilmou Cibulkovou.
Famózna herečka sa pred-

staví v očistnom rozhovore
dvoch žien, nielen o problémoch súčasnej výchovy.
Divadelná spoločnosť DuEt
prinesie do Bratislavy majstrovsky napísanú situačnú
komédiu Cravate club. Divadlo Komediograf uvedie inscenáciu Manželství v kostce,
v ktorej autor a režisér Luboš
Balák vsadil na komediálny

talent Zuzany Kronerovej
a Oldřicha Navrátila. Chuťovkou bude aj hra Divadla Letí
8GB tvrdýho porna, v ktorej
hviezdi dcéra Bolka Polívku
Anna Polívková a herec Petr
Vaněk. Intímna komédia nesie podtitul „Aby ses očistil,
musíš se nejdřív obnažit.“
Vstupenky na divadelný festival sú v predaji.
(nk)

VO ŠTVRTOM BRATISLAVSKOM
OKRESE
došlo k pokusu pripraviť
podvodom 69-ročnú dôchodkyňu o finančnú hotovosť vo
výške 3000 eur. Prípad sa stal
26. februára v popoludňajších hodinách a staršiu ženu
telefonicky kontaktoval muž,
ktorý sa predstavil ako lekár
z centrálneho príjmu. Pod zámienkou, že jej syn mal nedodržaním predpísanej rýchlosti
spôsobiť dopravnú nehodu
a sebe a maďarskej posádke vozidla spôsobiť vážne
zranenia od nej požadoval
spomínanú sumu vraj určenú
na odškodnenie účastníkov
nehody. Seniorka si však situáciu, našťastie, preverila
u svojho syna a neprišla tak
o svoje úspory.
NA SARATOVSKEJ ULICI došlo k lúpežnému prepadnutiu jednej zo záložní.
Policajti pátrajú po zatiaľ
neznámom páchateľovi, ktorý 1. marca po 8,00 hod. ráno
vošiel do priestorov záložne
ozbrojený krátkou guľovou
zbraňou a pod hrozbou jej použitia od zamestnankýň požadoval vydanie finančnej hotovosti. Keď mu pracovníčky
záložne peniaze nevydali,
jednu z nich fyzicky napadol
a z priestorov záložne odcudzil šperky zo zlata.

REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Ingrid Jarunková
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho
16. časť
Prípad stratenej
Dagmarky
Poštolkovej
V prvej Československej
republike
zabezpečovali
verejný poriadok uniformovaní žandári. Žandárske
stanice boli v mestách, aj
na vidieku. Poľní žandári
jazdili aj na koňoch. Vzbudzovali veľký rešpekt, porušovanie zákona a verejného poriadku riešili často
nekompromisne na mieste
jazdeckým bičom alebo povestným obuškom. Životné
podmienky ľudí najmä na
vidieku boli ťažké, zúrila
hospodárska kríza. Celkom
na okraji spoločnosti boli
cigáni. Niektorí sa usadili
a vytvorili osady za dedinou
alebo na okraji obcí, často
však bolo možné stretnúť
kočovné skupiny, ktoré prechádzali krajinou.
Kriminálna polícia zasahovala na vidieku zriedkavo, iba
keď šlo o hrdelné zločiny alebo mimoriadne vážne a komplikované prípady. Jedným
z nich bol aj prípad strateného dievčatka, Dagmarky Poštolkovej. Stalo sa to v máji
roku 1922. Počas návštevy
sokolského majálesu v Stupave sa stratila štvorročná
dcérka známeho bratislavského zverolekára a odborového
radcu Raimunda Poštolku. Aj
napriek rozsiahlemu pátraniu,
do ktorého boli zapojené nielen žandárstvo, miestni hasiči, sokoli aj občianski dobrovoľníci, sa stratené dievčatko
nájsť nepodarilo. Zmizlo
záhadne, bez stopy. Nepredpokladal som, že by malo ísť
o hrdelný zločin, skôr som
tipoval na únos za účelom
vydierania a získania výkupného. Dr. Poštolka bol znáE-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: Jozef Špaček
Telefón: 0911 668 469

Dagmarka Poštolková v čase únosu
Československý žandár na koni (cca 1930)
my prominentný a zámožný štinkt mi signalizoval možnú
občan, motív tam teda bol. stopu. Krčmára som požiaPrešlo niekoľko dní, s poži- dal, aby poslal niekoho do
adavkou o výkupné sa však Stupavy pre žandárov a sám
nikto neprihlásil. Čas hral som sa nedočkavo ponáhľal
proti nám. Zbalil som si veci do cigánskej osady.
a vycestoval na miesto zmiz- Bol som vonku iba kvôli
nutia s predsavzatím, že bu- prieskumu a zbieraniu indem pátrať, pokiaľ dievčatko formácií, takže som nebol
nenájdem. Rozhovory a vý- ozbrojený. Cigánov som sa
sluchy miestnych obyvateľov neobával, väčšinou mali remi nepomohli získať žiadne špekt pred úradnou mocou.
konkrétne informácie.
Nikdy sa síce k ničomu neSo žandármi sme si teda priznali, klamali ostošesť,
rozdelili teritórium a vyšli ale agresívni neboli. Doteraz.
do terénu. Žandári znovu Hneď po príchode do ich táprehľadávali systematicky bora som zaznamenal určicelú Stupavu, všetky dvory té napätie. Hlasno niečo po
a zákutia obrátili hore noha- mne aj po sebe po cigánsky
mi. Ja som pátral po okolí, vykrikovali a rozhadzovali
zbieral od ľudí navonok ne- rukami. Pripadalo mi to, ako
podstatné informácie a po- keď do mraveniska pichneš
kúšal sa poskladať mozaiku palicou. Moje podozrenie to
všetkých súvisiacich udalos- ešte vystupňovalo. Pozornosť
tí. Najlepšie miesto na získa- som sústredil na kŕdeľ detí,
nie informácií sú krčmy. Sám ktoré sa zvedavo okolo mňa
som záhorák, takže dôverná zhŕkli. Všetky boli počerné,
komunikácia s miestnymi zafúľané, otrhané a zvedavo
ľuďmi mi nerobila problém. natŕčali rúčky s nádejou, že
Vypočul som si mnoho ná- dostanú cukrík alebo nejakú
zorov, dohadov a možných mincu. Porovnával som ich
verzií na stratu dievčatka, tváre s podobizňou malej
avšak stále som nezachytil Dagmarky, ktorú som mal na
žiadnu konkrétnu stopu. Až základe fotografie od zúfalépredsa. V krčme, pri ceste ho otca zafixovanú v pamäti.
zo Stupavy do Hochštetne Žiadne sa na ňu neponášasom sa dozvedel, že nedávno, lo. Aj napriek očividnému
práve v čase, keď Dagmarka a hlasnému nesúhlasu dozmizla, prechádzala tadiaľ spelých obyvateľov osady
početná skupina kočovných som začal prehliadať ich
cigáňov a potom sa usadila vozy a prístrešky. V jednom
neďaleko na lúke. Môj in- som objavil rovnako počerE-mail: reklama@banoviny.sk
PR reklama
je graficky vyznačená.
www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?
Prosím kontaktujte nás
reklama@banoviny.sk alebo
volajte na číslo 02/62801182.

né, ufúľané a strapaté decko,
ktoré hlasito srdcervúco plakalo. Bolo mi ho ľúto a chcel
som ho utíšiť. Prihovoril som
sa, vytiahol z vrecka drobnú
mincu a ponúkol ho dieťaťu.
Zatvárilo sa prekvapene, ale
mincu si nevzalo. Vtedy mi to
došlo. To predsa nemôže byť
cigánča, to by peniaze určite
zobralo. Vreckovkou som
jej utrel tvár a pod nánosom
špiny odkryl bledú, povedomú tvár strateného dievčatka.
To sa ale okolo nás už zhŕkli
všetci obyvatelia osady a začali do mňa sácať. Snažil
som sa brániť, ale proti toľkej
presile som nemal šancu. Nepomohol mi ani služobný odznak a výzvy v mene zákona.
Vyfasoval som niekoľko úderov. Zobral som Dagmarku
na ruky a snažil sa utiecť. Zacítil som tvrdý úder do hlavy
a padol k zemi. Neviem, ako
dlho som tam ležal, ale keď
som sa prebral, cigáni horúčkovito tábor balili a chystali
sa na odchod. Tváril som sa,
že som stále v bezvedomí
a sledoval situáciu. Po hodnej chvíli som konečne začul
dupot koní, píšťalky a povely
žandárov...
S rozbitou hlavou, ale šťastný
som sa ponáhľal vrátiť Dagmarku rodičom. Ich radosť
bola nevýslovná. Ako prejav
vďaky mi pán Dr. Poštolka
venoval ďakovný list a fotografiu malej Dagmarky,
mám ich doteraz vo svojom
archíve. Z Dagmarky vyrástla
krásna žena, vydala sa a s rodinou žila (v 70. rokoch min.
stor.) na Košickej ulici v Bratislave. Býval som neďaleko,
takže sme sa občas stretli
a zaspomínali na dobrodružstvo s cigánmi. Bohvie, ako
by sa vyvíjal jej osud, keby
som ju nenašiel. Cigáni,
okrem toho, že dostali najprv
od žandárov poriadny világoš (výprask), boli postavení
pred súd a odsúdení za únos
dieťaťa a napadnutie príslušníka polície. S nimi som sa
už, našťastie, nestretol.

Jozef Šétaffy

Foto: Archív J. Š.
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Pondelok – 19.3.2018

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
Streda – 14.3.2018

Piatok – 16.3.2018

OREGON /USA/
Ateliér Babylon, 19:00
Kritikmi oceňovaný, tridsiaty
štúdiový album Lantern príde
predstaviť americké zoskupenie Oregon, brilantne miešajúce komorný džez so žánrami
fusion a new age.

FEBIOFEST 2018
bratislavské kiná
Jubilejný 25. ročník Me
dzinárodného festivalu
filmových klubov Febiofest
ponúkne od 15. do 21. marca
7 dní filmového maratónu.

Štvrtok – 15.3.2018
RADIO_HEAD AWARDS 2017
Národné tenisové centrum,
19:00
Rádio_FM už po desiatykrát
rozdáva „rádiohlavy“ tým
najlepším z domácej scény
v kategóriách Album roka,
Singel roka, Objav roka a
Debut roka a v žánrových kategóriách Hip Hop/Rap/ RnB,
World Music / Folk, Hard
and Heavy a Elektronická
hudba, Klasická hudba, Jazzová hudba, Experimentálna
hudba a Cenu za prínos do
hudby. Vystúpia: Bad Karma
Boy, Diego,TBA, Tolstoys,
Modré hory, Fallgrapp

#DUBČEK
Divadlo Aréna, 19:00
Hra napísaná na objednávku
pripomína Alexandra Dubčeka, výraznú osobnosť česko-slovenských dejín, aktéra
Pražskej jari, profesionálneho
politika,
predstaviteľa socializmu s ľudskou tvárou.

Utorok – 20.3.2018

KAROL ONDREIČKA:
POÉZIA GRAFIKY
Galéria SPP
Výstava predstavuje prierez
grafickou tvorbou významnej osobnosti slovenského
výtvarného umenia Karola
Ondreičku (1944 - 2003).

Streda – 21.3.2018
Nedeľa – 18.3.2018
BACH / SPOHR / OFFENBACH
Slovenská filharmónia, 16:00
Barokové obdobie pripomenie Bachov koncert BWV
1064, francúzsky štýl 19.
storočia prinesie Offenbachova Serenáda C - dur a zaznie
aj komorné dielo Louisa
Spohra.

Festival poctivej tvorby a ľudového umenia. Privítajte
jar s autentickou folklórnou
kultúrou v tradičnom aj netradičnom prevedení. Akcia
trvá od 21. do 23. marca.

HORY A MESTO 2018
Cinemax Bory Mall
Medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva
od 21. do 25. marca uvedie
vyše 50 zahraničných a slovenských filmov a cestoklubové premietania.

Štvrtok – 22.3.2018
REMESELNÝ TRH
Stará tržnica

Pondelok – 26.3.2018

ELEKTRO GUZZI
Nová Cvernovka, 20:00
Elektro Guzzi sú jednou
z veľkých nádejí rakúskej
scény. Trojica hudobníkov sa
zvykne označovať za „techno-tanečnú formáciu“.

WOW!
A4 - priestor súčasnej kultúry, 20:00
Život sa popiera samým sebou. Konzumná spoločnosť,
obdiv samého seba a svojej
moci, súťaživosť a neustále
premeny
nazvané
tekutosťou
dospeli
v 21. storočí do:
WOW!.

Sobota – 24.3.2018

Utorok – 27.3.2018

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav Koliba, 10:00 – 15:00
Verejnosť si pozrie pracovisko, vrátane ukážok a odborného výkladu so zameraním
na meteorológiu, hydrológiu,
klimatológiu a monitorovanie
kvality ovzdušia a vody.

JURAJ BARTOŠ / SME
TU SPOLU (Integrácia rómskych detí)
Galéria MEDIUM
Cieľom projektu je sprostredkovať pohľad na rómske deti
takým spôsobom, ktorý má
potenciál podporiť ich pozitívne vnímanie spoločnosťou
a prispieť k búraniu existujúcich predsudkov.

Piatok – 23.3.2018

Sobota – 17.3.2018
CHLIEB S MASLOM
Dom kultúry Dúbravka,
19:00
Herci vás vtiahnu do sveta
mužských dilém, kedy sa
na misky váh kladú sloboda
i beznádej na jednej strane
a lákavý svet lásky na druhej.

Dom kultúry Ružinov
AnimeShow & Game Expo
2018 je XI. ročník medzinárodného festivalu popkultúry
s výstavou. Festival sa venuje
anime, comicsu, japonskej kultúre, scifi, fantasy a KPOPu.

Nedeľa – 25.3.2018
ANIME SHOW & GAME
EXPO 2018

vyjdú o 2 týždne
28. marca 2018

Voliteľná výbava v hodnote
6 000 €1 v cene vozidla
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Obchodná je výzva

Propeler v rukách poslancov

STARÉ MESTO
Už minulý rok riešili študenti zlepšenie stavu Obchodnej ulice. Tento rok
v tom v rámci medziuniverzitnej študentskej súťaže
Muniss pokračujú.
Súťažné zadanie pre zmiešané tímy študentov z STU
v Bratislave a Masarykovej
univerzity a VUT v Brne odkazuje na nové trendy v oblasti Smart city v kontexte
historických súvislostí za
podpory spolupráce medzi
mestom, miestnymi podnikateľmi a ďalšími komunitami.
Ide o hľadanie spoločného
postupu pri premene Obchodnej ulice a priestranstva pred
hotelom Crowne Plaza.
Novinkou tohto ročníka je
rozšírenie zadania súťažnej
úlohy. Mesto zameriava pozornosť v danom priestore aj
na hospodárenie so zrážkovou vodou a tiež na riešenie
a zmierňovanie negatívneho
javu bezdomovectva.

STARÉ MESTO
Priestorom bývalej kaviar
ne Propeler na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste sa už
venuje poslanecká skupina.
Tá v zložení Matej Vagač,
Ľubomír Boháč, Martin
Gajdoš a Martina Uličná
prvýkrát zasadla koncom
februára, a to po tom, ako
staromestskí poslanci na poslednom rokovaní miestneho
zastupiteľstva zrušili verejnú

Súťaž potrvá do konca mája
2018. Následne sa uskutoční vyhodnotenie súťažných
návrhov a vyberú sa víťazi,
ktorí budú verejnosti predstavení v júni v Bratislave.
Podľa hovorkyne magistrátu
Zuzany Onufer primátorovi
Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi záleží na čistote verejných
priestranstiev a podporuje
aktivity na revitalizáciu Obchodnej ulice. Uvidíme teda,
či sa nejaký návrh alebo projekt študentov aj podarí zrealizovať. Obchodná to už nevyhnutne potrebuje.(zo, brn)

Foto: tasr

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 15,8 – 5,9/9,7 – 5,0/11,9 – 3,3 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 278 – 78 g/km.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Kedy by mohli byť známe
relevantné vystúpenia, prípadne konkrétne závery, poslanec zatiaľ uviesť nevedel.
Opätovne však zdôraznil, že
koncepčné riešenie je podstatnejšie ako verejná súťaž,
kde jediným kritériom bola
cena nájomného. Ňou by
sa podľa neho len problém
„sploštil“ na ponuku najvyššej ceny, a tú by ponúkli prevádzkovatelia pohostinských
zariadení. 
(tasr)

Rozšíria chodníky
STARÉ MESTO
Povrazníckou a Kýčerského ulicou sa minulý týždeň
začala najväčšia oprava
ulíc v Starom Meste za posledných 30 rokov.
Informuje o tom facebooková
stránka Starého Mesta. Novou
úpravou sa prísne oddelí priestor pre chodcov a pre autá.
Rozšíria sa chodníky, ktoré
majú dnes na niektorých mies-

tach cca 70 cm. ,,Ozvala sa kritika, podľa ktorej je aj 150 cm
široký chodník úzky. My však

nestaviame na zelenej lúke, ale
snažíme sa nanovo nadizajnovať priestor daný doterajšou
výstavbou a spôsobom užívania,“ hovorí starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík. Celkovo sa tento rok dočká nového dizajnu približne dvadsiatka
ulíc. Na práce sa využije miliónová dotácia a dvojmiliónová
výpomoc od štátu.
(brn)

Foto: FB Staré Mesto

Nebolo by skvelé mať v Bratislave osobnú lodnú linku?
Bratislava je snáď jediným
mestom na Dunaji, ktoré nevyužíva naplno potenciál, ktorý
nám rieka ponúka pre osobnú
lodnú dopravu.
Nemusí to tak ale byť. Po Dunaji
premávajú od jari až do neskorej jesene vyhliadkové lode, na
ktorých si môžete užiť panoramatické plavby v Bratislave alebo
sa doplaviť do Štúrova, Viedne,
Budapešti a ďalších miest. Prečo
by teda nemohla v rámci bratislavského kraja fungovať aj osobná lodná doprava?

GLE a GLE kupé
1 Vrátane DPH. Platí pre GLE a GLE kupé a objednávky prijaté do 31. 3. 2018.
Viac informácií o ponuke na www.mercedes-benz.sk.

obchodnú súťaž, ktorú vlani
v decembri schválili.
Výsledkom stretnutia poslaneckej skupiny je podľa poslanca
Mateja Vagača, ktorý prišiel vo
februári s návrhom na zrušenie
súťaže, zápis s konkrétnym návrhom. Ten pojednáva o tom,
ako by sa dala súťaž na budovu
spraviť, aké by mala obsahovať
váhové kategórie, aké funkčné využitie má preferenciu či
ako následne vyhodnotiť súťaž
a pripraviť zmluvu.

Loďou do práce
Naše hlavné mesto rieši problémy so zlou dopravnou situáciou už dlhé roky. No, rieši... Skôr o nich
rozpráva. Hovorí sa o projekte integrovanej dopravy, o záchytných parkoviskách na okraji mesta
s cieľom vyhnúť sa dopravným zápcham v centre.
Zatiaľ sa stále viac hovorí, ako koná. Jedným z riešení, ako odľahčiť Bratislavu od stále sa zvyšu
júceho náporu áut, by mohlo byť zavedenie
osobnej lodnej linky. Tá by mala spájať hlavné
mesto so Šamorínom. Myslím, že veľa ľudí by
s radosťou nechalo auto doma a doviezlo sa do
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

práce loďou po Dunaji. Každý
jeden človek, ktorý by cestoval
takýmto spôsobom, by priniesol odbremenenie iných trás.
Spoločný projekt mesta a kraja
S ideou začať viac využívať potenciál, ktorý nám rieka ponúka
a zriadiť na Dunaji osobnú
dopravnú linku som oslovil
bratislavského župana, primátora a starostu Starého Mesta.
Mojím zámerom je, aby sme
vytvorili spoločný projekt, na
ktorom by participovali všetci oslovení – mestská
časť, mesto a župa. Obnova prevádzky bývalej
kaviarne Propeler na nábreží s novým funkčným využitím a zriadenie novej lodnej linky,
ktorá by slúžila na osobnú prepravu, ale aj ako
výletná loď pre turistov a návštevníkov hlavného mesta by mohli byť významným prínosom
pre Bratislavu aj celý bratislavský kraj.
Projekt nezostáva len na papieri, vznikne pracovná skupina
Ako prvý na môj návrh zareagoval bratislavský
župan, pán Juraj Droba. Stretli sme sa a zhodli na
tom, že prínos lodnej linky pre Bratislavu a bra-

tislavský kraj je neodškriepiteľný. Výsledkom
nášho stretnutia je rozhodnutie o vytvorení
pracovnej skupiny, ktorá projekt začne neodkladne riešiť. Pracovná skupina bude zložená
z predstaviteľov úradu a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja a zo zástupcov starostov obcí a miest Podunajska. Mám radosť, že
sa župan tejto myšlienky ujal a začali sme hneď
konať. Je to pre mňa záruka, že myšlienka nezostáva len na papieri, ale ideme sa jej naozaj v praxi
aktívne venovať. O vývoji v projekte vás budem,
samozrejme, priebežne informovať.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto
martin@borgula.sk, 0905 803 527

Dunaj predstavuje pre nás potenciál pre
rozvoj osobnej lodnej dopravy v bratislavskom kraji
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