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Do Vrakune
vlakom

Na Kačíne pribudol
apidomček

Záujemcovia budú môcť
už od apríla relaxovať
a liečiť sa ležaním na
úľoch a vdychovaním včelieho vzduchu.

Nekomplikujte
ropuchám život

Kto na Železnej studničke
prenáša žaby cez cestu individuálne, v dobrej viere,
že im pomáha, môže robiť
pravý opak.

Pani Marta z dôchodku nedokáže
vyžiť, hoci celý život poctivo pracovala.

Aký ste typ človeka?

Terapeut Miroslav Haranta predstavuje
v rozhovore
dvetisíc rokov starú
typológiu
ľudí enneagram.

Zlaté časy
Starej sladovne

V osemdesiatych rokoch 20. storočia piváreň navštívilo v prie
mere až 12 000 hostí
denne. Najväčší nával
býval po prvomájovom
sprievode, keď sa do
Starej sladovne snažilo
vpratať aj 3000 zákazníkov naraz.

Naša malá pomoc pred Veľkou nocou
PETRŽALKA
Bratislavské noviny sa rozhodli pred Veľkou nocou
aspoň symbolickou sumou
prilepšiť ľuďom, ktorí žijú
v chudobe. Spoločne s oddelením sociálnych vecí
mestskej časti Petržalka
sme im rozdali potravinové
poukážky do Terna za 1 500
eur. Osobne sme niekoľko
z nich odovzdali tým, ktorí
minulý týždeň prišli do sociálnej výdajne.
Navštevujú ju pravidelne
dva-, trikrát do týždňa.
Potraviny, ktorým končí
dátum spotreby a obchody ich nepredali, im totiž
pomáhajú prežiť. Keď ich
Maruška Duliaková, ktorá

je „dušou výdajne“, nabalí,
pridávame im k potravinám desať a pätnásťeurové
poukážky na prilepšenie na
Veľkú noc.  
Čo človek, to príbeh na knihu, tu platí dvojnásobne.
Zväčša skromní a vďační ľudia vám povedia, akú majú
radosť, že môžu zájsť do
bežného obchodu a niečo si
kúpiť bez toho, aby počítali každý cent. A po tejto ich
vete vás doslova dojme, keď
na Maruškinu otázku, či chcú
aj hladkú múku, zareagujú
vetou: „Nie, ďakujem, ešte
mám.“ Napriek chudobe väčšina z nich neberie viac, ako
potrebuje.    
Sociálna výdajňa funguje od

roku 2011 a Maruška je tu
od začiatku. Vraví, že stúpa
počet matiek s malými deťmi
v zúfalej finančnej situácii.
Ďalšia veľká skupina v núdzi
sú seniori. Z dôchodku zaplatia za nájom a lieky a nezostane im nič.
Ľudia, ktorí prichádzajú, jej
slová potvrdzujú. Mladej
mamičke dvoch detí nie je
veľmi do reči. Prezradí, že
hoci má jej dcéra len dva
roky, ona pracuje a so sestrou sa pri deťom striedajú.
Napriek tomu nie je schopná vyžiť. Podobne je na tom
Lucia Biháryová (30). „Pracujem ako upratovačka v obchodnom dome.

Pokračovanie na str. 2
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Ročník XXI. ~ Číslo 6

Motor-Car Bratislava, prevádzka Hodonínska 7
pondelok - piatok: 7:00 - 22:00

BRATISLAVA
Od 1. apríla vstupuje do
Integrovaného dopravného
systému v Bratislavskom
kraji súkromný dopravca.
Žlté vlaky sa tak stanú
v rámci Bratislavy novým
prostriedkom MHD.
Obyvateľom Bratislavy prinesie nová vlaková linka
možnosť rýchlej dopravy zo
vzdialenejších
mestských
častí - Podunajské Biskupice či Vrakuňa - až do centra
Bratislavy. V budúcnosti by
na tejto trase mali pribudnúť
dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov.
V smere z Hlavnej stanice cez
Nové Mesto do Kvetoslavova
v nich bude možné cestovať
s električenkami a všetkými
ďalšími cestovnými lístkami
IDS BK.
„V tých vlakoch, ktoré sú
vybavené elektronickými displejmi, budeme cestujúcich
informovať aj o možnostiach
prestupu na MHD prostredníctvom elektronickej tabule
reálnych odchodov, ktoré
budú znázorňovať aj prípadné meškania MHD,“ povedal
koordinátor PR a komunikácie RegioJetu Martin Žarnovický.
Vlaková linka S70 by mala
byť prevádzkovaná
od
15-minútových intervalov
počas dopravnej špičky
po 60-minútové intervaly
v ostatných časoch.(mž, tasr)
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Pomohol by vám jednorazový nákup
potravín alebo poznáte niekoho, komu
by sa zišla iná naša pomoc? Napíšte nám
o sebe pár riadkov a pošlite ich buď
mejlom na pomoc@banoviny.sk alebo na
adresu redakcie Ivanská cesta 2D,
821 04, Bratislava.

Chceme pomôcť

Pán Ríha kúpi za poukážky svojej malej dcére nejaké potešenie k Veľkej noci.
Pokračovanie zo str. 1
Mesačne dostanem 380 eur,
sto ide rovno na nájom,“
hovorí Lucia, ktorá vyrástla v detskom domove a so
šesťročným synom dnes žije
v sociálnej ubytovni mesta.
Naloží ruksak potravinami
a smeruje do Dúbravky.
Aj Ladislav Ríha má doma
prváčku. „Kúpim jej niečo
k Veľkej noci a ešte niečo
na chlebíčky,“ hovorí, keď
mu odovzdávame poukážky na potraviny. Brigáduje
v hypermarkete, mesačne
majú s manželkou a dcérou
450 eur, 200 ide rovno na nájomné. „Musíte nejako žiť,“
skonštatuje, keď sa ho pýtame, ako sa im z toho vôbec
darí vyžiť.
Katka (40) žije so svojimi
dvoma deťmi u svojich rodičov. „S prvým dieťaťom som
dostávala materskú, potom
som však mala len brigády,
takže na ňu už teraz nárok
nemám a som pod životným

OBRAZY

NAJLEPŠIE

PREDÁTE

V AUKCII
Žiadne
poplatky

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

minimom,“ vysvetľuje, prečo chodí pre potraviny do
sociálnej výdajne. „Veľmi
mi to pomáha, potraviny sú
totiž neuveriteľne drahé.“
V jej očiach ešte vidíte iskru
a nádej. Dva roky sa pretlčie, potom možno jej dnes
7-mesačného syna vezmú do
škôlky, ona si nájde prácu
a o čosi sa im uľaví.
Prichádzajú však dôchodcovia, ktorí sú prakticky bez
perspektívy na zlepšenie svojej situácie. „Máme to ťažké,
ale nejak treba žiť,“ hovorí
pani, čo s dospelým postihnutým synom žije v podnájme,
za ktorý platí celým svojím
dôchodkom. O nič lepšie na
tom nie je ani pani Anna,
ktorá 39 rokov odrobila
v zdravotníctve. Dnes živorí
s dôchodkom 303 eur.
Ľudovít Szalay (80) aj Eduard
Malík (76) sú tiež dôchodcovia s nízkymi dôchodkami.
„Dostanem 308 eur, 150 eur
dám na nájomné, 30 na lie-

KUPÓN 10% ZĽAVA

Minulý týždeň sme boli
v sociálnej výdajni v Petržalke, kam si ľudia v núdzi
prichádzajú pre prebytočné
potraviny z hypermarketov.
Prišli sme tam rozdať potravinové poukážky.
Snahou Bratislavských novín bolo pred Veľkou nocou
aspoň trocha prilepšiť tým
najzraniteľnejším v spoločnosti – dôchodcom, osamelým
mamám, chorým... Vypočuli
sme si množstvo smutných
osudov ľudí, ktorí dlhé roky
ťažko pracovali a dnes nedokážu vyžiť zo svojho biedneho dôchodku. Predražená
Bratislava je totiž ľahostajná
k faktu, že chudobní sú tu ešte
chudobnejší. Keby nebolo výdajne, hladovali by. Z ich bezmocnosti nám bolo do plaču.
Rozhodli sme sa, že naša
akcia nebude jednorazová.
Rozhodli sme sa pomáhať.
Hovorí sa, že aj malými krokmi možno prejsť veľkú vzdialenosť. Nemáme v moci zmeniť
systém. Nedokážeme vám kúpiť
byt. Ale dokážeme vám spraviť
krajší deň, napríklad tým, že
vás vezmeme do hypermarketu a kúpime vám potraviny,
ktoré ste si roky na dôchodku
nemohli dovoliť. Veríme, že
nájdeme aj darček pre každé
malé dieťa. Napíšte nám.
Veľké veci sa rodia z malých.
A asi o to nám teraz ide. Chceme na vás upozorniť. Pretože
váš život v biede nie je v po
riadku a nám to nie je jedno.

Ingrid Jarunková

ky...,“ hovorí pán Szalay.
Niekoľkokrát nás upozorní
na Marušku Duliakovú. Ona
je pre mnohých strážny anjel.
Poradí, vypočuje. Rovnako
ju chváli aj Eduard Malík.
Potom sa rozhovorí o sebe.
Dôchodok 247 eur má znížený o 69 eur. Spláca pôžičku
za kamaráta, ktorému kedysi ručil. „Kamarát sa obesil,
a mne zostal jeho dlh šesťtisíc
eur. Keby som vládal, idem
robiť, ale obaja so ženou sme
chorí, len na lieky dávame
mesačne 60 eur,“ hovorí
muž, ktorý 30 rokov pracoval
v zdravotníctve. „Áno, máme
deti, ale tie majú svoje starosti,“ reaguje, keď sa pýtame, či
im nemôže prispievať na prežitie dcéra alebo syn.
Ľubo a Iveta sú partneri a už
dvadsať rokov žijú v chatke
v Marianke . On je na čiastočnom invalidnom dôchodku,
mesačne dostáva 120 eur,
ona má sociálne dávky 61 eur
a 18 eur na hygienické potre-

NOVÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

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

Katka má pespektívu, že sa
jej život zmení k lepšiemu.
by. Ľubo mal kedysi byt, ale
aj dlžoby. Tvrdí, že o bývanie
ho obrala bytová mafia.
„Keby nebolo výdajne, asi by
som umrela od hladu,“ hovorí
Marta Horváthová (64). Teraz
mi zvýšili nájomné o 60 eur
na 240, môj dôchodok je 330
eur. „Áno, mám dve dcéry,
ale obe majú na krku   hypotéky, to ja by som im najradšej pomohla. Keď potrebujem
ísť k zubárke alebo aj tento
rám na okuliare, to zaplatili
ony, viac od nich nemôžem
žiadať,“ hovorí pani, ktorá
vie, že po niekoľkých operáciách a s umelými žilami ju
už do žiadnej práce nevezmú.
„Štyridsať rokov som robila
v drogérii vedúcu, lenže posledných desať rokov to bolo
u dvoch súkromníkov. Tí mi
písali minimálnu mzdu a preto mám taký dôchodok... Lenže čo som mala robiť? Keď
odmietnete, vezmú niekoho
iného. A ja som mala deti,
tak som bola ticho. Celý život
som poctivo robila, šesť rokov
som po práci v drogérii chodila ešte upratovať a prejavilo
sa to na mojom zdraví... Ale
dcéry som vychovala slušne,
neľutujem nič.“
Ďakujeme oddeleniu sociálnych vecí mestskej časti Petržalka a jeho vedúcej Alene
Halčákovej za to, že zvyšné
potravinové poukážky rozdajú v našom mene ľuďom, ktorí
to potrebujú.
(in)

Foto: Matúš Husár
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správy, je potrebné,
aby o to stavebník
požiadal.
Zatiaľ sa
tak
aj
rodinám
s deťmi.
Počas
nestaloterapie
- na magistráte
v súčascelej
v apidomčeku
nosti nie je evidovaná
žiadna žianedochádza
ku kontaktu
nádosť investora
o bezodplatné
vštevníka
a včely,
pretožeodotie
vzdanieumožnený
novovybudovanej
majú
bežný komupobyt
nikácie medzi
Cintorínskou
a Dumimo
domček,“
informujú
najskou
ulicou
do majetku
hlavna
stránke
Strednej
odbornej
ného mesta
SR Bratislavy,
bez
školy
Pod Bánošom.
Podobtohotojubude
mestofungovať
do správyajprevziať
ne
v Branemôže.“
(db)
tislave.
(in)
Foto:
Juraj
Mladý

Foto: archív

Aj
mesto chce
Dúbravka
zarobiť
si naplánovala
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BRATISLAVA
Slovenský zväz ľadového hokeja zaplatí mestu
DÚBRAVKA
za nájom Zimného štaZničené lavičky, rozbité hradióna
Ondreja
Nepelu
cie a oddychové
prvky,
pustna
majstrovstvá
sveta
núce plastiky od čias výstavvby ľadovom
hokeji
2019
sídliska. Tak
dnes vyzerá
sumu
516
046
eur
bez
najdlhšia dúbravská pešia
DPH.
zóna, ktorá vedie od AB ResMestskí
taurant poslanci
na Ulici rozhodli,
M. Sch.
maximálne
z tejTrnavského polovicu
smerom dole
k
to
sumy
má splatiť forDomu
služieb.
mou
do zimného
Roky investícií
bola zanedbávaná
a neštadióna.
Zaplatiť
upravovaná, autá
tu často musí
ignookrem
tohoa ajprechádzajú
náklady na
rujú zákazy
po
prevádzku
chodníkoch i poarény,
tráve. Toktoré
všetmajú
byť v zmeniť
sume vedenie
okolo
ko sa rozhodlo
300
000
eur.
mestskej časti. Plánuje ulicu
Poslanci
zároveňoddychovú
schváliobnoviť a vytvoriť
li,
aby
miestom
konania
zážitkovú promenádu Dúbravky.
zápasov
skupiny,
v kto„Vítané sú podnety obyvateľov,
rej
svoje
zápasy
odohrapripomienky, kreatívne návrhy,
jú
Slováci,
bola
Bratislazapojiť
sa môžu
všetci
Dúbravva.
požiadali,
čania Primátora
aj neziskovky,“
pozýva
aby
pripravil
návrh SúčasVZN
starosta
Martin Zaťovič.
oťoudani
ubytovania
tak,
pešejz zóny
bude aj nový
aby
vznikla
zvývizuálny
štýl možnosť
mestskej časti,
šiť
daň predstavuje
počas mája
ktorýtúto
Dúbravku
ako
čerešničku Bratislavy. (tasr)
(lm)
2019.

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 bývalom Kryme je ďalšia nová reštaurácia
Bývalý hotel Krym na
Šafárikovom námestí už
dávno neponúka ubytovanie, hotelové izby sa
zmenili na kancelárie.
Funkcia partera však zostala zachovaná – stále tu
sú reštaurácie, aj keď traOpravy fasád
dičná kaviareň a bar sú už
domov budú
minulosťou. Na rohu s Tobruckou ulicou, kde bol
lacnejšie
kedysi tzv. Veľký Krym,
Som rád, že môj návrh podteda reštaurácia vyššej
B
RATISLAVSKÉ
N
OVINY
20/2016
poriť opravu a rekonštrukciu
cenovej skupiny, sa za
domových fasád v Starom
posledné roky vys triedalo
Meste oslobodením od dane
niekoľko pivární. Dnes
za užívanie verejného priesje tu nová reštaurácia
transtva získal podporu staroTHeMA s prívlastkom
mestských poslancov. OsloGreat food, great mood,
bodená od dane
KARLOVA
VES bude fyzická
čiže voľne preložené ako
a právnickárezidenčnú
osoba za umiestBezplatnú
kartu na výborné jedlo, výborná
nenie lešenia,
ktorom nie
skúšobný
režimna
parkovania
si v nálada.
je
umiestnená
reklama
mestskej časti Karlova Vesprido Vnútorné členenie priestoru
oprave a októbra
rekonštrukcii
fasády
začiatku
vybavilo
480 sa od poslednej prestavby
budovy do 60 dní vrátane.
žiadateľov.
nezmenilo, steny oblepili
Samospráva
nemá570finančné
K
dispozícii majú
parkova- tapetou s imitáciou tehloprostriedky
na to, pre
abyrezidenpodcích
miest určených
vého obkladu, je tu nový
porila
finan
tov.
Prváobnovu
analýza fasád
elektronických
mobiliár, ale nová kuchyňa.
čne, môže
však prebezplatnej
vlastžiadostí
o vydanie
Symbolom THeMA je obníkovukázala,
zlepšiť
podmien
ky
karty
že väčšina
domácrovský rez kmeňa starého
obnovy,
napríklad
že
ností
v Karlovej
Vsi tým,
má jedno
stromu, ktorý visí priamo
nebude
zarábať
na opravách
auto.
Mnohí
obyvatelia
vlastnia nad vchodom z rohu Šafáa rekonštrukciách
garáž,
no nie všetci vbudov.
nej parkujú. BRATISLAVA
rikovho námestia a TobViem o tom,
byPotvrdzuje
sa, že mnohé
v parkovacej
Ak pôjde všetko podľa plánu,
ruckej, ale aj vo výkladoch
tové domy
odkladali
opravu
zóne
býva veľa
podnájomníkov
zrekonštruovaný podchod na
do oboch ulíc. Interiér pôbez
trvalého
Trnavskom mýte by mal
fasády
právepobytu.
preto, že zaplasobí útulnejšie ako ponurý
O
javia záujem
tiť projekt
za prenájom
lešenia aľudia
ešte z začať slúžiť Bratislavčanom
a tmavý prechodca.
časti
diely.verejného
„Najviac priepožia- a turistom už na jar 2018.
aj zaDlhé
zaujatie
V ponuke sme objavili takú
daviek
zaznieva
od nich
obyvateľov
Stavebné práce sa začnú, len
stranstva
bolo pre
privšehochuť, zrejme v snaulíc
Veternicová
a
Hlaváčikova,“
čo budú potrebné povolenia.
veľa. Oslobodením od dane
he osloviť čo najširšie aupovedala
dopravná
inžinierka
T.
Samotná rekonštrukcia podsme vytvorili priestor, aby
ditórium ponúka THeMA
Kratochvílová.
Podľa
slov
odborchodu by mala trvať približboli opravené všetky opada
vyprážaný teľací rezeň so
níčky
je
nový
projekt
vhodný
aj
ne rok od ich získania.
júce staromestské fasády.
slovenským
zemiakovým
preto,
lebo
„upratuje“
verejný
Počas prác bude podchod funMrzí ma, že doteraz žiadny
šalátom
(9,90
€),
pečené
priestor
zaparko- govať v upravenom
režimere-s
starosta,obsadený
starostkanajmä
ani poslanec
bierka
s
bbq
omáčkou
a prívanými
vozidlami.
(bh) prihliadnutím na to, aby rekons takýmto
návrhom neprišiel.
Na druhej strane som rád, že
som mohol práve ja podporiť
intenzívnejšiu obnovu fasád.
Veď daň za umiestnenie lešenia pri oprave fasády sa úhrnne
pre jeden dom pohybuje v tisícoch eur, ktoré vlastníci doteraz
platili mestskej časti a nemohli
použiť práve na stavebné práce.
Oslobodenie od dane na prvých
60 dní by malo stačiť Staromešťanom, aby si opravili fasády
obytných domov. Aby bolo

Staré Mesto ešte krajšie.
Radoslav Števčík
starosta Starého Mesta

Parkovaciu
kartu má už
480 obyvateľov

Vynovený podchod na Trnavskom
mýte by mali otvoriť na jar 2018

64"Î5&4"
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lohami (11,90 €), hovädzí
hamburger (7,90 €) až po
kuracie teriyaki s jazmínovou ryžou (9,90 €). K tomu
obedové menu za 4,50 €,
resp. 4,90 €, kde sa objaví aj
moravský vrabec či vyprážaný karfiol. Takže zaradiť
kuchyňu THeMA nie je jednoduché, je to akési gastronomické pele-mele. K tomu
pivo z malých slovenských
pivovarov, ale aj pomerne
slušný výber domácich a zahraničných vín.
Z ponuky piatich polievok
(šiesta v obedovom menu)
sme ochutnali tri – hubovú polievku so zemiakmi
a sous-vide vajíčkom (3,90
€), známa v našich zemepisných šírkach skôr ako
kulajda, gulášovú polievku
z bravčovým mäsom (3,90 €)
a mrkvovo-zázvorovú polievku s kokosovým mliekom
a chilli olejom (3,90 €). Prvé
dve boli poriadne zahustené
zemiakmi, tretia bola jemštrukcia ovplyvnila jeho prene krémová. Polievky boli
vádzku čo najmenej.
servírované v kastrólikoch,
Uzatvorenie podchodu nehrozí
čo bolo módne pred rokmi
a ani neprichádza do úvahy,
a má to jednu veľkú nevýkeďže ním prejdú denne tisícky
hodu, že polievka pomalšie
ľudí, tvrdia predstavitelia spochladne. Kulajda a gulášová
ločnosti, ktorá ho zrekonštruuboli chutné, ale ničím mije.
moriadne, naopak mrkvovoV rámci projektu sa ráta s
-zázvorová bola aj originálumiestnením elektronických
na.
tabúľ s informáciami o príPredjedlá a niečo malé
chodoch a odchodoch MHD,
kčopivu
paštétu
chlebom
boloako
súčasťou
aj spôvodného
(4,90
€),
zapekané
návrhu predloženého nachos
poslan-

(6,00 €) či výber salám, šunky a prosciutta (7,90 €) sme
vynechali a sústredili sme sa
na hlavné jedlá. Z ponuky
trinástich jedál sme si vybrali dusené teľacie líčka so
zemiakovou penou a karamelizovanou šalotkou (7,50
€), stir fry z hovädzej sviečkovej s čerstvou zeleninou
a jazmínovou ryžou (9,90 €)
a kuracie red curry s hubami, jazmínovou ryžou, ko
riandrom a čiernym sezamom (8,90 €). Každé jedlo
bolo servírované na inom
tanieri či panvičke. Či to je
zámer, netušíme, logiku sme
v tom žiadnu nenašli. Dusené líčka boli vynikajúce, štyri opečené kúsky sviečkovej
na kôpke ryže a a zeleniny
nás mierne sklamali, kuracie
curry naopak nie.
Je pravdou, že v THeMA si
asi skoro každý nájde niečo podľa svojej chuti, veď
nechýbajú ani špagety aglio
olio con peperoncino (7,00
€). Ak by ste však chceli
bryndzové halušky, tak máte
smolu. Zatiaľ.
com mestského zastupiteľstva.
Tento priestor na rohu sa už
Investor zároveň potvrdil, že
niekoľko rokov trápi. Možno
zaoberať sa budú aj ďalšími
práve svojou rozmanitou popripomienkami.
nukou jedál dokáže THeMA
V zrekonštruovanom podchoosloviť zákazníkov a vydrží
de pribudnú rôzne obchodné
tu dlhšie ako jej predchodprevádzky a služby pre okolokyne.
idúcich.
Naše hodnotenie:
Chýbať by nemali malé potraMaximum: 5 hviezdičiek
viny, občerstvenie či trafika. S
Reštaurácia nebola
bezpečnosťou súvisí aj nepretro návšteve informovaná.
žitý 24-hodinový kamerový
za konzumáciu
si
systémÚtratu
a strážna
služba. (pkv)
redakcia
platila
sama.
Vizualizácia:Immocap

Ospravedlnenie
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Na promenáde majú prednosť chodci

VIAC AKO SUV.
ALFA ROMEO.

ktorých sa bude monitorovať,
„Týmto sa ospravedlSTARÉ MESTO
ako sa osvedčí. Je pripravený
Časť dunajskej promenády
ňujeme Zuzane Rapandiskutovať a hľadať najlepšie
sa zmenila na zónu zmiešatovej za zverejnenie
VIAC AKO SUV.
riešenie. Spoločnosť, ktorá
nepravdivých informáného pohybu cyklistov
VIAC AKO SUV.
ALFA ROMEO.
pripravuje pokračovanie výa chodcov, v ktorom majú
cií v Bratislavských
ALFA ROMEO. 6
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
prednosť chodci.
novinách číslo 41,
stavby v susedstve River ParAko zdôvodňujú zavederočník XIV, zo dňa
ku, sa vyjadrila, že dopravní
01.12.2011 na strainžinieri na základe ich zadanie nového riešenia zainne 2, že pozemok pod
teresovaní? „Po kolaudácii
nia už pracujú na návrhu možstavbou predajne PNS
a sprístupnení projektu River
ností vedenia segregovanej
č. 100, súpisné číslo
Park v roku 2010 sa ukázalo,
cyklotrasy
v úseku Lafrancozmena vrátane
žiadnym osadené
spô- do
STARÉ MESTO
estetický„Táto
stav fasády
kartuše tympanónu
3255, druh stavby 630,
že umiestnenie
cyklotrasy,
nebráni
cyklistom
vo ni
– Šafárikovo
námestie.
BRATISLAVA
Zreštaurovanie
fasády Mirvšetkýchsobom
jej prvkov.
Reštaurápaláca.
Pozlátili
sa kovové
ktorá je bratislavského
postavená 9 bachovho
určenej
rýchlu
využívaní
promenády
ne- Mestskí
poslanci
uznesením
Dispečing
paláca,pre
ktorý
bol av plynulú
torské práce
boli zamerané
na anidoplnky,
napríklad
rokajový
na pozemku
jazduje hotové.
cyklistov,
na pešej
žiadajú
o realizáexistujúcu
cyklotrasu.“
V predošlom článku sme sa
magistrátu
má dvaparcelné
nové slu- zlom stave,
Práce
obnovu ruší
fasády,
kamenných
štítok, kľučky
bránprimátora
či rokajová
čísloautomobily,
3039 oktoré
výmepromenádena nie
je vhodné
po tomtovýzdoba
roz- ciu
bezpečnej
na základným ustanovežobné
budú boli zamerané
obnovu
portálov,Cyklokoalícia
soklov a ostení,
mreží
balkóna, cyklotrasy
ktoré venovali
potvrdili aj obnovu
čas- drevených
nábreží
A to od niam
Šafá- Zákonníka práce o dovohodnutí magistrátu
re 107
m 2 , zastavané
slúžiť
pracovníkom
dispečin- celkovejriešenie,
fasády,čodoplnenie
okien, dvería mest
boli zlátené
aj Dunaja.
v pôvodnej
za- rikovho
a správy
nádvoria,
té výzdoby,
kolízie. vytvoreCharakter atejto
námestia po Prírodolenke. Na článok nadviažeme a
guplochy
z oddelenia
komu- modelácie
mreží. skej časti Staré Mesto aarchitektúre
paláca.
parcela
registra
,,C“,
časti
promenády
sa
totiž
do
tretí
vodorovného
značenia
vedné
múzeum
– Slovenské
budeme sa venovať spoločným
nikácií na lepšie a operatívnej- nie kópií jednotlivých prvkov V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla,
veľkej miery
zmenil
čisto
cyklotrasy
zorganizovala
múzeum
zmenou
doustanoveniam
Zákonníka
šiezapísaná
zasahovanie.na LV č.
podľa originálov
a došlo
aj z sa
upravili
kamenné fragmenty,
vstupné národné
brány či
kamenné
ALFA práce
ROMEO STELVIO
DÚBRAVKA
2432,
nachádzajúcej
„komunikačného”
chodníka
protest.
Podľa
ich
názoru
je
pravného
značenia
(s
termíSlužobné autá sú určené na efek- na zlátenie kovových do- doplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľadom na o dovolenke.
Bezplatná
právnaBratislaporadňa
sa v okrese
pobytovýpalác
priestor.
riešenieveľký
od- nom
2018). Následne
Zamestnávateľ môže určiť
tívnejšie
zabezpečovanie
kon- plnkov. na
Mirbachov
má Aktuál
výzdobynajbezpečnejšie
a chýbajúcich častí
rozsah15. 9.
poškodenia
otvorila
dvere
vlani
8. apríla aa aktuálnene riešenie
bežné a časté
aj
od
múzea
po
Most SNP podľa
va verejných
IV,
obec
BA-m.č.
delený
priestor
pre
chodcov
zamestnancovi čerpanie dovolentroly
priestranstiev
vzhľad je
pôvodnej
omietkovej vrstvy, vytvorili sa nahradili nové kópie. ObnovedoDúbravka,
konca minulého
stihla
v iných
hotového
projektumúr
STaRZu
katastrálne
a cyklistov. Primátor
ky, (s
aj keď dosiaľ nesplnil podoperatívnejší
zásah
vroka
teréne
pri architektúry
zo európskych
60. rokov 18.metropokópie umelokamennej
vázy tvrdí,
ný že
bol aj
južný štítový
ALFA ROMEO STELVIO
pomôcť
ako 220
obyvateALFA
ROMEO- VIA
STELVIO
AUTOnároku
ALFA
LOREMIPSUM
LOREMIPSUM, 00 - TEL. 0000000000
termínom
11. 2018) mienky
a ďa- na vznik
územieviac
Dúbravka
patrí
na dovomimoriadnych
udalostiach.
storočia.lách, keďže priestor promeodliatím rozhodnutie
a farebne sa komisie
upravili rešpeknachádzajúci
sa nad17.
susedným
ľom
Dúbravky.
lenku, ak možno predpokladať, že
Automobily
sú ľahko rozpoznaCieľom nády
obnovy
fasády bolo
erbové
poliaa trvá
v intenciách
mestu Bratislava
a že
je prioritne
určený
na tuje
na tom, abyobjektom,
sme lejpričom
až po
Mostpráce
Lafranconi
na tieto
Potento
letnejpretože
pauze
pokračuje
v dvoj- reštaurátorským
zamestnanec tieto podmienky
teľné,
sú označené
spôsobom doheraldickej
farebnosti
erbov bola
pozemok
Zuzapešie prechádzky
a pomalú
k sebe
boli tolerantní.
Zóna potrebná
v zmysle horolezecká
platného územného
týždňovom
režime,
prvú
a tretiu
logom
mesta a mestskými
far- siahnuť čo
najlepší
technickýsaa Daniela
grófa Nyára.
Tie boli pohybu
následneje podľa
technika.plánu mesta (s termínom
(kk) splní
jazdu,“
vyjadrila
zmiešaného
1. 9.do konca kalendárneho roka,
na Rapantová
ukradla.
stredu
v mesiaci
14. Zuzado 17. h.
ktorom dovolenku
čerpá, alebo
bami.
Stričková, hovorkyňa spoloč- jeho slov len o dočasné rie- 2019).
(zo, mv, vtasr)
Pravdou
je,odže
AUTO ALFA LOREMIPSUM - VIA LOREMIPSUM, 00 - TEL. 0000000000
Právnici
sú kmagistrát
dispozíciiriadne
v budoALFA LOREMIPSUM
LOREMIPSUM, 00 - TEL. 0000000000
do skončeniaAUTO
pracovného
pomeru. - VIA
Bratislavský
kúpil
dve
Foto: Archív
nosti J&T REAL ESTATE. šenie na 12 mesiacov, počas 
na Rapantová
Názov importéra, adresa, kontakty
ve
Miestneho
úradu
na
Žatevnej
2
Čerpanie dovolenky by mal v
vozidlá,
sú v bielej farbe
kúpilaobepozemok
spolua s
nasoprízemí.
sem
chozmysle zákona určovať zamestnálogom
mestaObyvatelia
Bratislavy,
za
pristavbou
na ňom
stodiajacou
najčastejšie
seur.
otázkami
vateľ tak, aby si zamestnanec
bližne
20-tisíc
Vozidlátýkasú
od predchádzaVĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
júcimi sasúrodinných
susedmohol dovolenku vyčerpať spravybavené
ačivýstražjúceho majákom
vlastníka
ských vzťahov,
dedičského
konavidla vcelku a do konca kalendárným
osvetlením
na zadnom
Slovenská
pošta,
a.s.
nia čis nápisom
problémov
majetkovej
Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte
neho roka. Pri určovaní dovolenky
okne
Správa
komunia mestu Bratislava
tenpovahy,kdenajčastejšie
ideaj otelefobyty.
je potrebné prihliadať na úlohy
kácií,
je uvedený
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!
to pozemok
nepatril.“
Najväčší
záujem o kontakt
rady mali
zamestnávateľa a na príspevok
oprávnenéna vybudovanie bezbariérového prístupu pre
nický
a e-mailový
na
Zmenili ste niekedy dodávateľa elektriny
žiakov
s postihnutím,“ dopĺňa Marián Ponechal zo ZSE.
seniori nad 70
rokov.na oddelení
(st)
záujmy
zamestnanca.
Zamestnádispečing
mesta
alebo plynu? Ak áno, možno ste tak
vateľ je povinný určiť zamestnansprávy komunikácií.
urobili v nádeji, že ušetríte, alebo ste
Výhodou stabilných dodávateľov energií je aj rokmi
covi čerpanie aspoň štyroch týžNa uvedené kontakty bude tiež
len chceli
vyskúšať niečo nové. Otázkou
dlhodobo zvyšovaná úroveň zákazníckej starostlivosti.
INFORMUJTE
SA
TU:
dňov dovolenky v kalendárnom
možné nahlasovať prípadné poKeď nastane problém, potrebujeme ho vyriešiť bez
však
ostáva,
či
sa
táto
zmena
skutočne
Antolská 4, Bratislava 85107
roku, ak má na ne nárok,
a ak odkladu. Dnešná doba je rýchla a komuruchy na mestských cestách, či
+421vypláca.
902 605 900 | info@doktormartin.sk
zbytočného
určeniu čerpania dovolenky
ne- zákazníkmi a firmami sa čoraz viac preupozorniť na prekážky na mestwww.doktormartin.sk
nikácia medzi
bránia prekážky v práci
na strane
ských komunikáciách alebo na
Pravdou totiž je, že z dôvodu regulácií cien enersúva
do online prostredia. Prozákaznícky orientované
zamestnanca. Ak saspoločnosti
poskytuje preto využívajú rôzne formy komunikácie,
zníženú zjazdnosť bratislavgií ušetrí zákazník pri zmene dodávateľa ročne len
niekoľko eur. Napríklad rodina žijúca v dome ušetrí
abyčastiach,
mohli flexibilne reagovať na zákazníkove potreby.
dovolenka v niekoľkých
ských ciest.
(kk)
zmenou dodávateľa elektriny priemerne len 8 eur
musí byť aspoň jedna časť najmeza rok, rodina žijúca v byte ušetrí dokonca ešte menej.
„Na našu spoločnosť sa denne spolieha milión zákaznej dva týždne, ak sa zamestnanec
Zavolajte
na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
Za zmienku určite stojí aj to, že menší hráči postupne
Sme otvorení komunikácii s nimi, a preto sme
so zamestnávateľom níkov.
nedohodne
odchádzajú z trhu a ukončujú poskytovanie svojich
dostupníjena sociálnych sieťach, sprístupnili sme live
inak. Čerpanie dovolenky
služieb, pretože nedokážu konkurovať svojou po- odoberajúcich plyn,“ informuje Marián Ponechal, ve- chat na svojom webe a zároveň sme vytvorili ďalšiu
zamestnávateľ povinný oznámiť
nukou. Dôkazom toho je, že v priebehu minulého dúci tímu propozícií a analýz v ZSE.
komunikačnú platformu – online účet. V rámci neho
zamestnancovi aspoň 14 dní
a začiatkom tohto roka ukončili svoju činnosť až
si zákazník môže jednoducho a kedykoľvek z pohodlia
Obdobie môžesvojho
byť výništyria dodávatelia energií.
Stabilná dodávka elektriny a plynu jevopred.
pre zákazníkov
domova vybaviť väčšinu záležitostí týkajúcich
močne
skrátené
so
súhlasom
za- plynu a doplnkových služieb, napríklad
veľmi dôležitá. Každý chce mať istotu, že v domác- sa elektriny,
mestnanca.
Za
časť
dovolenky,
„Elektrina sa nakupuje na burzách. Výhodou veľkých nosti bude všetko fungovať tak, ako má – svetlo bude zmeniť výšku mesačných záloh, dátum splatnosti,
ktorá vykurovať...
presahuje štyri
týždne kontaktné údaje, aktivovať elektronickú
spoločností je, že sú schopné nakupovať ju vo veľ- svietiť, chladnička chladiť, plynový kotol
aktualizovať
základnej firmám
výmery faktúru,
dovolenky,
kých objemoch a dokážu tak zabezpečiť stabilnú „ZSE poskytuje svoje služby domácnostiam,
získava prístup ku všetkým faktúram za pododávku energií pre svojich zákazníkov na dlhšie aj verejnému sektoru už viac ako 95ktorú
rokov.zamestnanec
Zároveň sledných
nemohol6 rokov, môže si podrobne analyzovať svoju
obdobie. Navyše, zamestnávajú skúsených expertov, zodpovedne pristupuje k pomoci a finančne
podporuje
vyčerpať
ani do koncaspotrebu
nasledujú-elektriny aj s tipmi a trikmi na úspory energií
ktorí vedia spoľahlivo zrealizovať obchodovanie elek- rôzne verejnoprospešné aktivity, napríklad
projekt
alebo
ceho kalendárneho roka, patrívyužiť
za- ďalšie výhody online účtu,“ dodáva Marián
triny a plynu. Aj vďaka našej schopnosti, zabezpečiť Rozprúdime regióny, zameraný namestnancovi
oživenie komuPonechal,
náhrada mzdy vvedúci propozícií a analýz v ZSE.
pre zákazníkov výhodné ceny, sa nám za posledné nitného a kultúrneho života v obciach,
alebo
projekt
sume jeho priemerného zárobku.
4 roky podarilo 4-násobne zvýšiť počet zákazníkov Dostaneme ťa do školy, ktorý umožňuje školám získať Viac informácií na www.zse.sk
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže
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byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

Dovolenka
a pracovné
právo II.

Pokračuje
bezplatná
právna poradňa

Kombinovaná spotreba 4,8 - 7 (l / 100 km). Emisie CO2 127 - 161 (g / km).

Kombinovaná spotreba 4,8 - 7 (l / 100 km). Emisie CO2 127 - 161 (g / km).
Kombinovaná spotreba 4,8 - 7 (l / 100 km). Emisie CO2 127 - 161 (g / km).
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Prvésama
Martinské Vo štvrtok slávnostne otvoria park
Čierna stavba
Posudok si musíte dať urobiť
Konečné
odstránenie plota pred americkou
hody
začnú
z
Rybárskej
V novembri 2017 som kúpiciu
a po jejsa
zamietnutí
si dať
Zákazník je pán
na Belopotockého a nový psí výbeh
urobiť svoj posudok - znalca Výpoveď
la topánky pre môjho syna.
ambasádou môže byť už len otázkou času

Bezpečné nábrežie
pre všetkých
Ako celá Bratislava, tak aj
dunajská promenáda sa mení
k lepšiemu. Mesto ju rozvíja
a bude v tom pokračovať aj
tento rok.
Komisia pre dopravné značenie rozhodla o zmene na
dunajskej promenáde: cyklotrasa sa mení na zmiešanú
zónu, cyklisti ju zdieľajú
s chodcami a nesú zodpovednosť za prípadné kolízie.
Časť cykloverejnosti reagovala s nevôľou. Chápem
protestujúcich, veď priestor
na zlepšenie je v našom meste stále veľký. Aj preto patrí
cyklodoprava medzi naše
priority, v rozpočte na tento
rok na ňu ide rekordná čiastka takmer 1,5 milióna eur.
Úprimne si však povedz
me, že najzraniteľnejší na
nábreží dnes nie sú cyklisti,
ale mamičky s kočíkmi, voľne pobehujúce malé deti či
naši seniori. Aj títo ľudia si
zaslúžia priestor pri Dunaji, kde sa môžu pohybovať
voľne bez toho, aby museli
striehnuť, z ktorej strany im
hrozí nebezpečenstvo.
Pre cyklistov so športovejšími
ambíciami máme na petržalskej strane bezpečnú a komfortnú cyklotrasu, spojenú s ľavým brehom Dunaja lávkami
na všetkých štyroch mostoch.
Na vedomie beriem aj hlasy
nespokojných: oslovil som
národného cyklokoordinátora
Petra Kľučku, som pripravený
debatovať, hľadať najlepšie
riešenie. Budem však vždy
trvať na tom, že v Bratislave
musíme chrániť predovšetkým
tých najzraniteľnejších.
	 Ivo Nesrovnal 
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Po mesiaci sme zistili, že na
jednej má prasknutú podrážku.
Hneď sme ich zaniesli do
predajne a reklamovali, predavačka spísala reklamáciu
a topánky poslali na odborné
posúdenie. Dnes mi doručili zamietnutie reklamácie
z dôvodu mechanického poškodenia a vraj reklamované
vady nie sú výrobného ani
materiálového
charakteru
a vyzvali ma, aby som si pre
topánky prišla do predajne.
Prosím vás o radu, ako postupovať, som zúfalá, keďže
topánky syn nosil len pár dní

a stáli aj po zľave 58,50 eur.
Posudok vypracovala firma
v Spišskej Novej Vsi, ktorú
vraj vlastní sám predajca
obuvi. Nemala by posúdenie
kvôli objektívnosti robiť nezávislá osoba?

Toto je štandardný slovenský príbeh. Za takú cenu by
sa dala takáto obuv kúpiť aj
na lepšej adrese. Napriek
tomu predajca, ktorý vám
topánky predal, takto funguje už aspoň dvadsať rokov.
Teraz zostáva len možnosť
počkať, až bude aspoň rok po
kúpe, urobiť znovu reklamá-

Zo starého do nového?
V živote môže nastať situácia, keď vám váš milovaný
domov prestane vyhovovať alebo vám začne byť
dokonca na príťaž. Takou
situáciou môže byť napríklad rozvod spojený s odchodom partnera a detí,
odchod dospelých detí od
rodičov alebo staroba. Nastane čas, keď zostanete
sami dvaja alebo úplne
sami v trojizbovom alebo
štvorizbovom byte, ktorý
vám síce za tie roky prirástol k srdcu, ale teraz
cítite, že pre vás už nie je
dokonalý.
Začína chradnúť, prejavujú
sa rôzne nedostatky spôsobené vekom. Ich oprava
alebo výmena zariadenia za

nové sú spojené s nemalými
investíciami, ktoré stenčujú
vaše úspory na horšie časy.
Akoby nestačilo, že poplatky správcovi za veľký byt
v starom bytovom dome sú
už tak dosť veľkou záťažou.
Zrazu môžete zistiť, že tie
dve poschodia, ktoré ste
v mladosti hravo vybehli, sa
pre vás stali výzvou a začínate obmedzovať vychádzky
a nákupy.
Nemali by ste čakať, kým sa
byt stane pre vás väzením
alebo bezodnou studňou,
kde sa stráca väčšina vašich
peňazí. Riešením pre vás
môže byť kúpa vhodnejšieho bytu vo vašej obľúbenej
lokalite alebo v lokalite, kde
máte všetko viac po ruke.

11. novembra

si nájdete na www.justice.
sk,
posúdenie
STARÉ
MESTOmôže robiť aj
autorizovaná
skúšobňa
Mestská časť Staré
MestoVIPO
tento
rok organizuje powww.vipo.sk.
prvýkrát StaPartizánske
romestské
martinské
hody. vo
Sú
Keď
budete
mať posudok
zasvätené
patrónovi
hlavného
váš
prospech,
musí vám
prestaromestského
ktodajca
následnú kostola,
reklamáciu
rým
je
Katedrála
sv.
Martina.
uznať a v zmysle ustanovení
Martinské hodyzákonníka
budú od piatObčianskeho
aj
ku
11.
novembra
nedele 13.
preplatiť nákladydoposúdenia
2016 naaj Rudnayo–novembra
cenu posudku
prípadné
vom
námestí
poštovné. a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Miro Tulák
Martinské
hody slovenských
otvoria 11.
Združenie
novembra
2016 o 16.00
h starosspotrebiteľov,
www.zss.sk
ta Starého Mesta
Radoslav ŠtevPoradenská
linka
čík a arcibiskup 0905
a metropolita
719 874
Bratislavskej
arcidiecézy Stanitkidaho@stonline.sk
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Martina.
V sobotu 12.
novembra
budúpood
Kvalitné
nové
projekty
10.00
do
17.00
v
dome
umenia
čítajú s kompletnou infrapre deti BIBIANA
na Panskej
41
štruktúrou,
s parkami
a dotvorivé
dielne
Martinove
husi
statkom zelene. Kúpa bytu,Sv. Martin
tkáčov
a kloktorý
je vpatrón
novom
bytovom
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
dome s nižšími mesačnými
uskutočnia v Gašparkove na Rudnákladmi, výťahom a voňajnayovom námestí divadelné predúci novotou, môže byť jedstavenia pre deti. O 17.00 bude v
noduchšia a lacnejšia, ako sa
katedrále nasledovať svätá omša a
vám zdá. Tú jednu alebo dve
o 18.00 h bude na Rudnayovom
izby, ktoré využívate ako odnámestí živý obraz stretnutia
kladisko vecí, isto oželiete.
žobráka so sv. Martinom - Martin
A určite aj pár tých vecí.
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
Presťahovať sa zo starého
vyberie lampiónový sprievod z
bytu do nového, menšieho
Rudnayovho námestia cez Pansa nielenže oplatí, ale aj
skú ulicu, Hviezdoslavovo náušetríte.
Nebude
vása Sedlársto stáť
mestie, Rybársku
bránu
peniaze
navyše,
poskytne
ku ulicu do Zichyho paláca na
vám
to veľa
Ventúrskej
9. výhod a nižšie
mesačné
náklady
určite
pri-h
V nedeľu 13. novembra
o 10.30
vítate.
ukončí Martinské hody slávnostná svätá omša
Peter
Poláčik RSc.
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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STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
Podľa
práce
praštvrtokZákonníka
20. októbra
2016jeslávcovný
skončiť
nostne pomer
otvorí možné
nový park
na
Belopotockéhodohodou,
ulici. Ukončí
sa
výpoveďou,
okam
tak niekoľkoročný
žitým
skončením boj
a obyvateskončeľov tejto
lokality odobe.
záchranu
ním
v skúšobnej
Zázelenej rozdiel
plochy medzi
sadný
medzibudovou
týmito
rozhlasu a skončenia
ulicami Belopotocspôsobmi
pracovkého
a
Lehotského.
Súčasne
ného pomeru spočíva
v tom,s
parkom
bude
otvorený
aj
nový
že výpoveď je jednostranný
výbeh
pre
psov
v
susedstve
právny úkon, a preto sa na
parku.
jeho
platnosť nevyžaduje súhPrácedruhej
na vybudovaní
boli
las
zmluvnejparku
strany.
dokončenédohoda
ešte v lete,
Naopak
o samospráskončení
va však park zatiaľ
nesprístupnila
pracovného
pomeru
je právverejnosti,
keďžedvojstranným
tráva nebola
nym
úkonom
zakorenená.
Bodkou
adostatočne
na jej platnosť
je potrebný
za vybudovaním
parkuPre
bolaplatmisúhlas
oboch  strán.
nulý týždeň
výsadba
ktonosť
výpovede
saplatanu,
vyžaduje,
rý pochádza
z výhonkov
stromu z
aby
bola písomná
a doručená.
dunajského
ktorý musel
Ak
dôjde nábrežia,
ku skončeniu
praustúpiť výstavbe
River
Parku.
covného
pomeru
výpoveďou,

vs. dohoda

či už zo strany zamestnávateľa, alebo zo strany zamestnanca, na jej platnosť sa súhlas druhej strany nevyžaduje.
Stačí, aby bola písomná a doručená. Podpis na výpovedi sa
využíva skôr na to, aby v prípade sporu vedela zmluvná
strana preukázať, že druhá
strana si výpoveď prevzala,
a teda že jej bola riadne doručená. Dôležitou skutočnosťou
je to, že zamestnávateľ môže
dať zamestnancovi výpoveď
len na základe niektorého
z výpovedných dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 Zákonníka práce. Naopak zamestnanec môže skončiť pracovný
pomer výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu aj bez udania
dôvodu. Odlišná situácia však
nastáva pri dohode o skončení
pracovného pomeru. V tomto
prípade je na platné skončenie
pracovného pomeru potrebné,
aby s jeho skončením k dohodnutému dňu súhlasili obe
zmluvné strany. Na rozdiel
od výpovede, pri skončení
pracovného pomeru dohodou,
neplynie žiadna výpovedná
doba a pracovný pomer končí
k dohodnutému dňu.
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk
02/38104750

brány zmizla

som začal organizovať minulý rok, zbytočne čas a aby vydal rozhodĽady sa pohli na
jeseňMESTO
2017
STARÉ
podpísalo doteraz už takmer 15 nutie o odstránení oplotenia, ktoré
Minulý rok v októbri
Stavebný
úrad
Po poldruharočnom úsilí súčas000 ľudí! To nie je málo. Začiatkom je čiernou stavbou priamo v hisStarého Mesta nej
vydal
Oznámenie
samosprávy Starého Mesta
o začatí konaniazmizla
o odstránení
oploz Rybárskej bránytohto
nele- roka som zrealizoval anke- torickom centre mesta od samého
tenia veľvyslanectva
USA.
V
tejto
tu
v Starom Meste - môj dotazník začiatku svojej existencie. Myslím,
gálna stavba presklenej terasy
roky trvajúcej reštaurácie
kauze toLido.
bol Tá
ab-tu bola
spokojnosti
o kvalite života v našej že my všetci, ktorí máme radi svood
štvrti vyplnili stovky Sta- je mesto, by sme už chceli vidieť
solútne prelomový
krok.predchádzajúca
Následne mestskej
leta 2014,
sav novembri proces
pokračoval
romešťanov.
Popísali veľa problé- Hviezdoslavovo námestie bez plota
mospráva
však tzv.
nekonala
a
zisťovaním
a ústnym
pojed- mov,
súčasnej
trvalo odstránenie
pol- ktoré ich trápia – neporiadok, uprostred. Ak sa kompetentní rozhý„Som rád, že sa nám podarilo ný. Toto by malamiestnym
byť ukážka
návaním,
čo znamená,
sa na Hviez- špina v uliciach mesta, zlé parko- bu, môže to byť už len otázka času. 
druha že
roka.
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto komplexného riešenia
verejných
doslavovom
všetky
za- vanie,
to však
aktívnejšípriestorov,
prístup od
„Od stretli
nástupu
do funkcie
sme rozbité cesty a chodníky, ale
lokality a Chce
samosprávy
o záchranu
aby sme
uspokojilinámestí
Martin Borguľa
medzi nimi sa opakovane nachádzala
abyvšetky
posúdili
stav, možnosti
kompetentných
orgánov.
využili
zákonné
kúska zelene
pred výstavbou,
všetky komunity zinteresované
okolia,“ uvie-strany,
poslanec mesta za mestskú
požiadavka na odstránenie plota
z neho dôsledky
navrhliaby
rie- smeajtúto
miestnehoa úradu,
ktorá tu bola naplánovaná aj dol starosta Staréhovyvodili
Mesta Radočasť Staré Mesto
z Hviezdoslavovho námestia. Ukázapojednávania
vtedy terasu
celoročnú
že oplotenie tak
amerického
veľ- šenie. Účastníci nepovolenú
povolená.To,Staromešťania
slav Števčík.
Vlastník
terasy využil
martin@borgula.sk, 0905 803 527
jasneparku
skonštatovali,
že nie
je dôvod
lo sa, že ľuďom vôbec nie je ľahostajdostávajú vyslanectva
do užívania plnohodSlávnostné
otvorenie
za odstránili.
nemalo nikdy
vydané
zákonné možnosti,
celý
notný park,právoplatné
ktorý by mal slúžiť
na povolenie,
účasti primátora
naNesrovnala,
dodatočnú všetky
legalizáciu
plota. čoné,
ako vyzerá ich mesto.
stavebné
je Iva
odstránenia
predlžovalo.
oddych všetkým
vekovým skupiRTVS Václava
Miku a proces
Inak povedané
– nič nestojí
v ceste
dnes všeobecne
známyriaditeľa
fakt, ktorý
sme konečne
sa však dopracovanám. Súčasne
som rád,
že sa nám starostu
Radoslavatomu,
Števčíka
aby je
plot Napokon
z námestia
Výzva starostovi
väčšina
Bratislavčanov
a Staroku uplynul
konkrétnemu
výsledku,“
v tesnej blízkosti
parku
na štvrtok
20. októbzmizol.
Odvtedylivšak
takmer
Keďže nechcem, aby
mešťanov
užpodarilo
eviduje. naplánované
Len doplním
starosta
Starého Mesta
spoločne ks tomu
RTVSďalšiu
vybudovať
ra 2016 o 15.30
h. Pozvaní
sú uviedol
staromestský
úrad
strčil hlavu
začatý proces odstraňoznámu informáciu,
že polrok,
Radoslav
Števčík. plo- vania plota nenápadne
nový výbeh
psov, 2016
keďženemá
do americká
všetci obyvatelia
do piesku a proces
odstraňovania
od pre
augusta
am- Belopotockého
Proti
rozhodnutiu
parku je basáda
vstup so ani
psamiplatnú
zakáza-nájomnú
a ďalších
okolitýchtaulíc.
(brn)
išiel do stratena, rozhotak zasa
stojí na
mŕtvom
bode... stavebného
zmluvu
úradu
o
odstránení
čiernej stavby
dol som sa napísať stak pozemkom, na ktorých oplotenie
sa majiteľ
odvolal, odvolací rostovi
orgán Starého Mesta
plot
stojí. Už tieto dva fakty mali byť do- Bratislavčania nechcú
však
dal
za
pravdu
samospráve.
statočnými dôvodmi na to, aby bol A dali to jasne najavo. Podpisovú list a vyzvať ho, aby
návrhktorú
na exekúciu,
Plot špatí Hviezdoslavovo námestie už viac ako 12 rokov.
NIE PLOTU,
neváhal, nenaťahoval
plot odstránený. Bohužiaľ, nestalo sa. akciu s výzvou Nasledoval
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
Hľadáte miesto, kde pod jednou
potraviny i výrobky od regionálnych
pamiatkovej rezervácie Starého
strechou vybavíte rodinný nákup vo
dodávateľov. Nájdete tu napríklad koMesta nesmie byť umiestnená
farmárskych prevádzkach aj superláče zo známej bratislavskej cukrárne
žiadna celoročná presklená terasa.
markete a zároveň strávite príjemFertucha, domáce džemy Votabo, traSamospráva Starého Mesta tento
ný čas so svojou rodinou, priateľmi
dičné výrobky z mäsiarstva Bognár
rok nastavila aj nové pravidlá pre
či susedmi? Už 6. apríla otvorí na
a mnoho ďalších regionálnych produkletné terasy, čím sa odstránila
Bratskej ulici v Petržalke svoje brátov. Okrem toho ponúka prvá predajňa
svojvôľa niektorých majiteľov
ny moderná mestská tržnica, ktorá
KRAJ široký výber zdravého – bio,
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
poskytne priestor pre rodinné nákudia, vegetariánskeho, vegánskeho
väčšinu verejného priestoru pešej
py v supermarkete a farmárskych
a eko – sortimentu, ako aj výrobky bez
zóny. Starosta Starého Mesta po
prevádzkach, ako aj susedské strelepku či laktózy pre čoraz väčšiu skudohode s Krajským pamiatkovým
távanie a aktivity pre rodiny s deťpinu ľudí s potravinovou intoleranciou.
úradom v Bratislave rozhodol o
mi. A to všetko pod jednou strechou. vín zo slovenských
Pokiaľ počas nakupovania vyhladnete,
dvorov,
lúkteda
a hápravidle
50:50,
50 percent
komunikácie
je možnézozabrať
let- hlad zahnať aj v zóne občer Pri budove novej Petržalskej tržnice
môžete
jov nebude chýbať
ani to najlepšie
Petržalská tržnica je projekt „šitý na svetových regiónov,
nými napríklad
terasami a 50
percentstvenia,
musí a to slovenskou klasikou, mo- sa zachová parkovisko s kapacitou
pestrá
byť priechodných.
pre- street foodom či fantastickými 139 miest, čo umožní pohodlné parmieru“. Bol vytvorený na základe ponuka originálnych
šuniek, syrov Každá
či derným
tak
má
nárok
terasu
v
rozsiahleho prieskumu realizovaného nakladaných olívvádzka
z Talianska.
domácimi
palacinkami. Petržalská kovanie pre všetkých návštevníkov
šírke 25 percent šírky ulice. tržnica ponúkne priestor, kde sa bude- a poskytne tiež dostatočný priestor
v septembri 2016 a svojím konceptom
„Nový môcť
spôsobvyužiť
rozmiestňovania
tak zodpovedá konkrétnym požiadav- V novej tržnici budete
aj te cítiť príjemne kedykoľvek – počas pre outdoorové aktivity, ako príleletných terás
podnikatelia
kám Petržalčanov. V zmodernizova- rôzne služby – napríklad
kvetinárstvo akcepchutných raňajok, pri poobedňajšej žitostné trhovisko či detské ihrisko.
tovali,
za čo tu
sa im
nej budove sa nachádza novovybu- či nechtové štúdio.
Nájdete
tiežchcem
dro- poďakokáve či večer s čerstvo načapovaným Cieľom modernizácie je poskytnúť
vať. Pravidelne
sme v lete kontrodovaná trhová zóna, kde nájdete tie gériu, lekáreň a potreby
Petržalčanom nielen miesto na nákup
pivkom v kruhu priateľov.
pre domácich
lovalisi záber
terás,
v prípade, že
najčerstvejšie potraviny od lokálnych miláčikov. Na svoje
potravín, ale aj priestor, kde budú
prídu aj knihoväčšiemu
záberu,Lineárny
bol
výrobcov, farmárske obchody či stán- moli, v priestore došlo
trhový priestor a špeciali- môcť stráviť príjemný čas so svojou
tržnicektotiž
bude mať
dodatočneNechýba
zdanený ani
a prevádzka
ky so sezónnou zeleninou, strukovina- svoje miesto antikvariát.
zované predajne podporia atmosféru rodinou, priateľmi aj susedmi.

pokutu.
Tí,
ktorí
mi a bylinkami. To zaručí, že tržnica unikátny detský dostala
kútik s kaviarničkou prevádztypickej tržnice, ktorú doplní nový mokovali raw
terasy
bez povolenia,
bude v každom ročnom období vyze- a ponukou zdravých,
Viac informácií nájdete
koláčikov
derný koncept supermarketu s názvom
dostalipre
mastné
pokuty,“
rať a voňať trochu inak. Okrem potra- a bio detských výživ
na www.petrzalskatrznica.sk
najmenších. uviedol
KRAJ. V KRAJi nakúpite štandardné
starosta Števčík.
(brn)

V Petržalke vyrástla nová tržnica
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Zrušili tender
na osvetlenie
BRATISLAVA
Hlavné mesto zrušilo súťaž
na nového prevádzkovateľa
verejného osvetlenia v Bratislave, ktorú vyhlásilo koncom mája 2017 a jej trvanie
viackrát predĺžilo.
Dôvodom je závažné porušenie pravidiel súťaže, a to
odhalenie identity niektorých účastníkov tendra,
čím už nie je zaručená anonymita súťažiacich. Oznámil to primátor Bratislavy
Ivo Nesrovnal s tým, že
došlo k zmareniu podstaty
súťaže. Tender preto vyhlásia nanovo.
K pochybeniu zo strany magistrátu podľa Nesrovnala
nedošlo, odhalenie identity
niektorých súťažiacich sa
objavilo v médiách. „Tie
informácie prevzali médiá
z tlačovej správy, myslím
vo februári, tam boli menované jednotlivé firmy, a to
je vážne porušenie pravidiel. My sme si dali urobiť
interné a externé štúdie a tie
boli úplne jasné, súťaž treba
zrušiť,“ povedal primátor.
Ako podotkol, šetreniu, prečo tieto informácie unikli,
sa musia zoberať príslušné
orgány.
Primátor nechcel potvrdiť,
či v prípade spomínanej
tlačovej správy naráža na
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten totiž
21. februára informoval
médiá, že žiada od hlavného mesta vysvetlenie,
prečo opakovane predlžuje lehoty na predkladanie
ponúk v súťaži na nového
prevádzkovateľa
verejného osvetlenia. Zároveň
však uviedol, že mu boli
v minulom roku k tejto
súťaži doručené aj námietky firiem O.S.V.O. comp,
Siemens a AVE SK odpadové hospodárstvo.
Hlavné mesto vyhlási súťaž
na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia
v Bratislave nanovo, urobí tak v úzkej koordinácii
s ÚVO. 
(tasr)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Nekomplikujte ropuchám život
NOVÉ MESTO
Kto na Železnej studničke
prenáša žaby cez cestu individuálne a v dobrej viere,
ako pomáha, môže robiť
pravý opak. Žaba, ktorá už
nakládla vajíčka a vracia
sa späť do lesa, sa aj vďaka
takémuto snaživcovi neraz
ocitne znova v rybníku alebo na začiatku nebezpečnej
cesty cez vozovku.
V týchto dňoch začínajú ropuchy migrovať na miesta,
kde sa môžu rozmnožiť. Preto už v sobotu 17. marca začali dobrovoľníci so stavbou
červených fóliových zábran.
Keby pretrvalo teplé počasie,
migrácia by začala. Ochladenie ju však na niekoľko dní
zastavilo.
Ešte minulý rok bolo nutné
osadiť okolo rybníka pri Klepáči zábrany. Rybník bol totiž
pre rekonštrukciu vypustený
a keďže žaby sú verné svojmu rodisku, hľadali by v ňom
aj mláky a kládli vajíčka. Tie

by sa však neuchytili. A tak
ochranári ropuchy presúvali
do druhých dvoch rybníkov.
Ovplyvnila minuloročná rekonštrukcia rybníkov 3 a 4 populáciu žiab? „To momentálne
ťažko odhadnúť. Uvidíme po
skončení migrácie,“ povedal
nám Blanka Lehotská zo združenia Miniopterus, ktoré spoločne so Štátnou ochranou
prírody pomoc ropuchám pri
migráciách organizuje.
Ak by zábrany neurobili,
stovky žiab by skončili pod
kolesami áut. Ročne ich totiž
migruje priemerne 5-6-tisíc.
Existujú však aj názory, že

počet migrujúcich ropúch
je z roka na rok menší a to
aj kvôli tomu, že žabám vytvorené zábrany nevyhovujú, a tak si hľadajú iné cesty
k vode. Blanka Lehotská sa
však domnieva, že skôr ako
zábrany ovplyvňuje populáciu žiab zmenená kvalita
vody, isté druhy rýb, ktoré
znižujú počty žubrienok
a tiež klimatické zmeny. „Kedysi po zime prišla jar. Lenže posledné roky dochádza
k otepleniu a vzápätí k prudkému ochladeniu a žaby,
ktoré už nie sú dobre zazimované alebo slabšie jedince,

uhynú. Dokazuje sa to však
ťažko, keďže nezimujú na
jednom mieste,“ vysvetľuje.  
Je to aj prípad tohto roka.
V týchto dňoch však už žaby
zachytené za zábranami, ale
aj tie, ktoré nájdu živé na ceste, prenesú dobrovoľníci vo
vedierkach cez cestu, vždy
do najbližšieho rybníka.
Fakt je, že bežný človek by
sa chráneného živočícha,
ktorým ropucha je, nemal
vôbec dotýkať a tôbož nie
v období rozmnožovania.
„V prípade migrácie máme
vybavenú výnimku pre záujemcov, ktorí sa nám vopred
ohlásia a pri prenose žiab
dodržujú naše inštrukcie,“
hovorí Blanka Lehotská, pričom dodáva, že problémy
spôsobujú skôr ľudia, ktorí
prenášajú žaby individuálne.
„Často totiž netušia, v akom
štádiu migrácie ropucha je
a môžu jej cestu skôr skomplikovať ako uľahčiť.“ (in)

Foto: OZ Miniopterus
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Kópiu súsošia Marie Terézie presúvajú,
ľudia ju začali volať putovná

„Nevydarené kópie sa budú
volať edukačné sochy? To
je nejaká nová kategória?“
kontroval jeden z poslancov.
Iný navrhol, že keď Mária
Terézia rada koštovala vínko, nech ide do Rače. Ďalšia
poslankyňa by ju skôr videla
pri Sade Janka Kráľa a ďalšia
zas na nábreží, vraj sa ideálne
hodí tam. Všade, len nie na
už dosť precpatom Hviezdoslavovom námestí. Títo poslanci aspoň vyjadrili názor,
ďalších 17 sa pri hlasovaní
zdržalo. Nevedno prečo. Až
taká zložitá dilema im predostretá nebola.
Fakt je, že Maroš Mačuha
komunikoval pri hľadaní
miesta pre sochu s oddeleniami magistrátu, a tie miesto
odobrili. Ale fakt je aj to, že
jednu sochu Márie Terézie
už v Bratislave máme. Tiež
ide o jazdeckú sochu Márie Terézie, stojí v záhrade
Grassalkovičovho
paláca
a podľa portálu epocha.sk

STARÉ MESTO
V súvislosti s (ne)umiestnením sochy Márie Terézie na
Hviezdoslavovom námestí ,
sa rozpútala živá, miestami
až vtipná debata.
Rozbehli ju už poslanci,
ktorí na poslednom mestskom zastupiteľstve mali po
niekoľkých odkladoch rozhodnúť, či jej osadenie pred
hotelom Carlton povolia alebo nie. Pre objasnenie, ide
o kópiu jazdeckého súsošia,
ktoré kedysi stálo na Námestí
Ľudovíta Štúra, ale bolo zničené. Súčasťou sochy mala
byť aj informačná tabuľa,
ktorá vysvetľovala osud
pôvodného súsošia.
„Mesto získa kvalitnú atrakciu aj pre turistov. Tí sa už
nebudú musieť fotografovať
pred plechovým prasaťom
blízkej reštaurácie,“ napísal
na Facebook iniciátor osadenia Maroš Mačuha z Bratislavského okrášľovacieho
spolku.

je to zreštaurovaný originál
torza sochy z Nitry z 2. polovice 18. storočia. Väčšina
obyvateľov o nej doteraz ani
netušila, nieto žeby sa k nej
chodili masovo fotiť turisti.
Takže centrum mesta nejak
významne neutrpí, keď v ňom
zmenšená kópia Fadruszovho
súsošia nebude. Aký bude jej
ďalší osud?
Kópia súsošia sa teda po pár
dňoch pred Carltonom dočasne presunula na promenádu
k River Parku a ako informuje Maroš Mačuha, „zvážia návrhy o mieste uloženia mimo
Starého Mesta, ako navrhli
poslanci“. Najlepší sa im zatiaľ zdá hradný areál. Tomu
momentálne vládne jazdecká
socha Svätopluka, o ktorej
sa jeden z priaznivcov Bratislavského okrášľovacieho
spolu vyjadril, že stvárnený panovník vyzerá, akoby
padal z postreleného koňa.
Umenie, neumenie, je dobré,
že humor ľudí neopúšťa.
Teraz opäť vážne. Mnohoročné úsilie Bratislavského
okrášľovacieho spolku oceniť
panovníčku, po ktorej korunovácii v Dóme sv. Martina
zažilo hlavné mesto Uhorska
urbanistický rozmach a napriek tomu nemá v meste ani
„svoju“ ulicu, je chvályhodné.
Navyše, spolok má za sebou
množstvo aktivít, ktoré naše
mesto zveľadili. A my dúfame,
že na ne nerezignujú. 
(in)

Foto: FB BOS

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?

NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

RENOVÁCIA DVERÍ
a ZÁRUBNÍ

Obhliadka
o
a poradenstv

ZDARMA

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

AKCIA:
Ku každým
dverám kľučka

ZDARMA
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SA POZRÚ NA CHLIEB A VEDIA,
Z AKEJ MÚKY BOL UPEČENÝ

MESLÁ
ŠTUDUJ RE SA
A STAŇ
U!
AJ TY ELITO

SOŠ hotelových
služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere





LEN 3 % ĽUDÍ

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

európska jednotka v renováciách

SOŠ gastronómie
a hotelových služieb
Farského 9, Bratislava

Stredná odborná škola
Myslenická 1, Pezinok

www.strednapremna.sk
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Aký ste typ človeka?

policajti v súčasnosti používajú pomoci pri projektoch jedno- boli v krajských mestách zria95 kamier. Všetky kamery sú tlivých mestských častí.
dené sprostredkovateľské orgáotočné, digitálne a poskytujú Starostov napríklad informovali ny priamo v mestských úraobraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekon- doch. V prípade Bratislavy túto
všetkých sa dá v prípade potre- štrukciu materských škôl, ktorá úlohu plní magistráte. Jednou z
by urobiť záznam.
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Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy
a aj týmto spôsoNOVÉ
MESTO
voči sebe a porozumenie voči
bom chcú sa
zvyšovať
ich bezpečKamzík
s teplými
jardruhým.
Novovznikajúce Malé Kras- poradia aj s možnosťami finannosť.
Vdňami
okolí
Hlavnej
Sú aj iné typy?
začne železničnej
opäť plSTARÉ MESTO
estetický stav fasády vrátane osadené nými
do
kartuše
tympanónu
ňany vás pozývajú od štvrtka covania pri kúpe nehnuteľnosti.
stanice
dochádza
k zhromažďoÁno. Napríklad existuje typ Zreštaurovanie fasády Mir- všetkých jej prvkov. Reštaurá- paláca. niť
návštevníkmi.
Dobrou
BRATISLAVA
Pozlátili
sa kovové
20.10 do soboty 21.10. priamo V piatok sa program začína už
vaniu
viacerých
neprispôsobitzv. dramaqueen.
Je to člo- bachovho paláca, ktorý bol v torské práce boli zamerané na doplnky,správou
je, rokajový
že Mestské lesy
Dispečing
bratislavského
napríklad
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VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
kamery za približne 17-tisíc € dovolenku vyčerpať spravybavené
sú majákom
a výstražKontakt: Jozef Špaček, telefón: 0911 668 469
nehoda. Uvidíme tiež, mohol
aký Pri téme domčeka so štyrmi tvoria náklady na výstavbu
me, aká obrovská
odlišnosť
je
(vrátane inštalačných prác).vidla vcelku a do konca kalendárným
na zadnom
E-mail: reklama@banoviny.sk
prinesie zriadenie MHD dámskymi toaletami, štyrmi 100-tisíc + 20 percent DPH
medziosvetlením
nami.
Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte efekt
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
neho roka.pisoármi
Pri určovanía dovolenky
okne
s
nápisom
Správa
komunidvoma misami a 7-tisíc eur na projektovú
linky.“  
To musí byť celkom zábahttps://www.bratislavskenoviny.sk/inzercia/cenniky-inzercie
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va, keď sa tam človek nájde
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a nájde
koviska
sa zainteresovaní
všetky existujúce kamerovézáujmy
sys- zamestnanca. Zamestnádispečing mesta na oddelení
Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer prenajať na
Áno. Preto je dobré absolvotémy v Bratislave - kamerový
vateľ je povinný určiť zamestnansprávy komunikácií.
základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza
vať prednášky a nie čítať knisystém Dopravného podnikucovi
Bra-čerpanie aspoň štyroch týžNa uvedené kontakty bude tiež
elektronickou
aukciou
nebytové
priestory
v
Bratislave
hy o enneagrame. Je to o záINFORMUJTE
SA
TU:
tislava,
Krajského
riaditeľstva
dňov dovolenky v kalendárnom
možné nahlasovať prípadné povAntolská
podchode
na Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto:
žitkoch, vnímaní jednotlivých
4, Bratislava 85107
Policajného
zboru
SR
v
Bratislaroku, ak má na ne nárok, a ak
ruchy na mestských cestách, či
+421 902
605 900
| info@doktormartin.sk
- nebytový
priestor
č. 1.30
vo výmere 112,04 m²,
typov. Je úžasné, keď sa tam
ve a Mestského kamerového
sys- čerpania dovolenky neurčeniu
upozorniť na prekážky na mestwww.doktormartin.sk
- nebytový priestor č. 1.31A vo výmere 32,00 m²,
človek objaví a objavuje svotému
mestskej
polície.
bránia prekážky v práci na strane
ských komunikáciách alebo na
- nebytový priestor č. 1.31B vo výmere 44,44 m²,
je deti. Je to výborný návod,
V súčasnosti totiž mesto financuzamestnanca. Ak sa poskytuje
zníženú zjazdnosť bratislav- nebytový priestor č. 1.32 vo výmere 150,08 m²,
ako žiť a porozumieť aj iným
je tri oddelené kamerové systémy.
dovolenka v niekoľkých častiach,
ských ciest.
(kk)
- nebytový priestor č. 1.33 vo výmere 10,07 m²,
bytostiam. Keby sme sa to
Ich využitie nie je pritom optimálmusí byť aspoň jedna časť najme- nebytový priestor č. 1.34 vo výmere 10,18 m²,
učili od malička, tak by naše
ne vzhľadom na rôzne poslanie
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
Zavolajte
- nebytový
priestor č.na
1.350902/605
vo výmere 41,69900
m², a získajte bezplatné informácie!
vzťahy, výchova a aj komunikoncových užívateľov. Kameroso zamestnávateľom nedohodne
- nebytový priestor č. 1.36 vo výmere 36,34 m²,
kácia s ľuďmi boli lepšie. (lb)
vý systém sa tak využíva jednoinak. Čerpanie dovolenky je
- nebytový priestor č. 1.37 vo výmere 20,19 m²,

Foto: Archív M.H.
stranne.
(lm)
zamestnávateľ
povinný oznámiť
- nebytový priestor č. 1.38 vo výmere 67,12 m²,
Naše deti nie sú naším mazamestnancovi
aspoň 14 dní
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
- nebytový priestor č. 1.39 vo výmere 83,69 m²,
jetkom. Sú to samostatné
vopred. Obdobie môže byť výni- nebytový priestor č. 1.41 vo výmere 70,35 m²,
ľudské bytosti a my ich máme
močne skrátené so súhlasom za- nebytový priestor č. 1.42 vo výmere 47,20 m²,
životom previesť a dať im
mestnanca. Za časť dovolenky,
- nebytový priestor č. 1.43 vo výmere 47,26 m²,
podporu. Majú partneri zoktorá presahuje štyri týždne
- nebytový priestor č. 1.44 vo výmere 47,39 m²,
stať spolu kvôli deťom, keď
základnej výmery dovolenky,
- nebytový priestor č. 1.45 vo výmere 93,71 m²,
si nerozumejú? Prečo ženy
ktorú zamestnanec nemohol
- nebytový priestor č. 1.46 vo výmere 21,49 m²,
chcú pracovať na záchrane
vyčerpať ani do konca nasledujú- nebytový priestor č. 1.47 vo výmere 42,79 m²,
vzťahu a muži nie? Aj na
ceho kalendárneho roka, patrí za- nebytový priestor č. 1.48 vo výmere 95,37 m²,
tieto otázky odpovedal Miro
mestnancovi náhrada mzdy v
Haranta. Celý rozhovor náj
- nebytový priestor č. 1.49 vo výmere 88,29 m²,
sume jeho priemerného zárobku.
dete na www.banoviny.sk
- nebytový priestor č. 1.50 vo výmere 28,97 m².
Za nevyčerpané štyri týždne zákPodmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú
ladnej výmery dovolenky nemôže
zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta
byť zamestnancovi vyplatená
SR Bratislavy a na internetovej stránke www.bratislava.sk. Záujemcovia
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
si ich môžu vyzdvihnúť osobne v budove Magistrátu hlavného mesta
túto dovolenku nemohol vyčerpať
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT
z dôvodu skončenia pracovného
OFFICE“, v pracovných dňoch od 12.03.2018 do 11.05.2018 v čase
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík
darujte ich nám
od 9:00 h do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 11.05.2018
JUDr. Pavel Jurek
Kontakt: 0907 701 786
do 14:00 h do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Zažite
Dni otvorených
dverí
Pribudnú toalety,
ale mohlo
by ubudnúť áut
Mirbachov palác je zreštaurovaný
Dovolenka v Malých Krasňanoch
podľa architektúry z 18. storočia
a pracovné
právo II.

Už 11. 4. nájdete
v Bratislavských novinách
špecializovanú
prílohu BÝVANIE.

Rozprávali sme sa s terapeutom Mirom Harantom,
ktorý prednáša o dvetisíc
rokov starej typológii ľudí
enneagrame.
Pred revolúciou bolo hanbou navštevovať psychológa, psychiatra či terapeuta.
Dnes je situácia iná. Čo sa
zmenilo?
Postoj ľudí sa zmenil. Je na nás
vytváraný stále väčší a väčší
tlak, prestávame to zvládať.
Predtým to bola hanba. Všetci
si o tom človeku mysleli, že
je chorý. Preto svoj stav radšej skrýval. Anonymita, ktorá
vzniká, nám pomáha a predsudky nás netrápia.
S akými problémami za
vami najčastejšie chodia
ľudia?
Najčastejšie sú to partnerstvá,
z ktorých plynie mnoho problémov. Mnohí nevedia zvládať svoje deti. A potom za
mnou chodia so zdravotnými
problémami. Od alergií, psychických problémov, ktoré
majú napríklad na pracovisku alebo s partnerom. Často
riešim a pomáham ľuďom,
ktorí prežili vzťah a nevedia
sa z neho dostať. Spravidla

sú to ženy, ktoré sa nevedia
odpútať od muža.
Robíte prednášky o enneagrame. Čo to vlastne je?
Prečo je dôležité, aby sa
s ním ľudia oboznámili?
Je to unikátna typológia. Ide
do samotnej pohnútky a podstaty správania sa každého
človeka. Táto typológia je na
svete vyše 2000 rokov. Zau
jímavé je, že za tie roky sa
pohnútka človeka nezmenila.
Stále sa točíme v tom istom
kruhu. Typológia rozdeľuje
ľudí na 9 základných typov
a každý je špecifický a má
nejaký základ. Napríklad jeden typ má obrovské strachy.
A na to, aby tie strachy zvládol, potrebuje byť pripravený
na každú jednu činnosť. A tú
sprevádzajú rôzne katastrofické scenáre. Vďaka tejto typológii sa nastaví, že zvládne
všetko, čo príde. A keď všetko zvláda, je rešpektovaný
a kompetentný. Prekonáva
strachy. No akonáhle príde
nejaká chyba, príde sebabičovanie a ničenie, ako to mohol
dopustiť. Cieľom prednášok
je oboznámiť sa so správaním, z čoho plynie a čo spôsobuje. Dáva porozumenie

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Nevyhadzujte
knihy

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodnotiacich správ k projektovým
zámerom.
(kk)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

riaditeľ Mestských lesov.
„Náklady na výstavbu vyplýPD
zasvätínavrdo
vajúVinohrady
z celkovejvás
rozlohy
tajov
tradičného
vinárstva
v
hovanej stavby a z množstva
priamom susedstve s modernou
zariaďovacích prvkov. Zamestskou architektúrou. Aby
stavaná plocha je o výmere
ste nedegustovali naprázdno,
80 štvorcových
metrov,
ale
chýbať
nebude ani
chutný
areál tvoria
ešte prístupodomáci
guláš podľa
receptu
vé a manipulačné
miestneho
pivničného. plochy.
Stavba
je navrhnutá
aby
Počas
troch
dní vás čakátak,
bohatý
architektonicky
do
program,
ktorý si zapadla
užije celá
rodina
okolitej vrátane
prírody, najmenších.
preto je vyKreatívne
dielneobklad.“
pre šikovné
užitý drevený
ruky,
maľovanie
na Karpaty
tvár a
OZ Iniciatíva Naše
zábavné
hry
s
animátormi.
pokračuje aj v snahe znížiť
Vezmite so sebou na Dni otvoťažbu dreva v lesoparku.
rených dverí do Malých KrasNedávno sa im spoločne
ňan svojich najbližších a progs tlakom
verejnosti
podarilo
ram
si užijete
dvojnásobne.
presadiť, že Lesy SR pozastavili
plánovanú ťažbu dreva
www.malekrasnany.sk

na Devínskej Kobyle a tiež,
že plánované odstraňovanie
kalamitného dreva v tejto
oblasti bolo odložené. Ich
argumentom bolo, že ťažké
mechanizmy by podmáčané
turistické chodníky a cyklocesty totálne zničili. 
(in)

Foto: FB Rudolf Kusý

Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plocha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov.
(st)
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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
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Centrum pre rodiny,
ktoré prišli o domov

BRATISLAVA
Už piate Centrum pre obnovu rodiny pribudlo nedávno
v Petržalke. Je určené pre
rodiny s deťmi, ktoré sa
z nejakých dôvodov ocitli
bez strechy nad hlavou.
Cieľom je poskytnúť dočasný domov rodinám v ťažkej
životnej situácii, pomôcť rodičom postaviť sa na nohy
a zabrániť tak umiestneniu
ich detí do detského domova,
prípadne zabezpečiť ich skorý návrat späť k biologickej
rodine.
Až 80 percent rodín, ktoré
prejdú programom takéhoto centra, okrem dočasného
ubytovania poskytujúceho aj
sociálne, psychologické, ekonomické či iné odborné poradenstvo, dokáže následne
fungovať samostatne.

Centrum nemá ambíciu zabezpečiť ubytovanie pre čo najviac
rodín pod jeho strechou a na
dlhé roky. „Mali by v ňom byť
čo najkratšie a následne im budeme pomáhať ambulantne,“
povedal Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako
dar. Aj preto je do budúcnosti v pláne nadstavba budovy
a vytvorenie siete ambulancií.
Kapacita centra do 20 osôb
v štyroch menších samostatných bytových jednotkách.
Maximálna hranica na zabezpečenie prechodného ubytovania sú tri roky.
Kúpa a rekonštrukcia nového centra vyšla na 83.000
eur. Doteraz podobné centrá
fungujú v Dunajskej Lužnej,
V Košiciach, Prešove a vo
Zvolene. 
(tasr)

Foto: tasr

Metropola sa rozbehala
BRATISLAVA
Najväčší bratislavský maratón prekročil métu 10 000
prihlásených bežcov. „Maratón, polmaratón a beh na
10 km plánuje absolvovať
vyše 4000 bežcov z Bratislavy, čo je jasný dôkaz,
že naša metropola sa rozbehala,“ povedal športový
riaditeľ ČSOB Bratislava
Marathon 2018 Marcel Matanin.
Najväčší záujem je o polmaratón s 3001 prihlásenými
účastníkmi, polmaratónsku
štafetu chce absolvovať 2104
bežcov a na kráľovský maratón nabralo odvahu 1146
vytrvalcov.
Bežcov zo zahraničia je približne 1700, zúčastní sa 61
krajín, najviac ich je z Čes-

ka, Maďarska a Poľska.
Trať 13. ročníka bratislavského mestského maratónu
prešla v porovnaní s vlaňaj
škom drobnými zmenami na
približne 1,2-kilometrovom
úseku. „Nepobeží sa až na
koniec Ružinovskej ulice, ale
len po križovatku s Tomášikovou, no o to viac metrov
pribudne v centre mesta,“
povedal riaditeľ 13. ročníka
ČSOB Bratislava Marathon
Jozef Pukalovič. Organizátori predstavili aj novú mobilnú aplikáciu na sledovanie
pohybu bežca na trati prepojenú na rôzne sociálne siete
a informoval aj o viacerých
charitatívnych
projektoch
spojených s bratislavským
maratónom - pomoc prostredníctvom Konta bariéry 13

fyzicky hendikepovaným deťom na kompenzačné pomôcky celkovou sumou 13 000
eur či preplatenie štartovného
malým bežcom z detských
domovov.
ČSOB Bratislava Marathon
sa začne prvou súťažnou disciplínou v sobotu 7. apríla
o 9.30 h pretekmi lezúňov
v OC Eurovea, kde je aj celé
zázemie podujatia. O 10.00 h
budú nasledovať detské
behy, o 12.00 h je štart pretekov Senior Run & Walk,
o 14.00 h minimaratón na
4,2 km a o 16.00 h príde
na rad populárna Desiatka.
V nedeľu 8. apríla o 10.00
h odštartujú štyri súťaže –
maratón, polmaratón, polmaratónska i maratónska
štafeta.
(gb)

Na bežeckom podujatí jari sa v rámci
9 disciplín očakáva účasť viac ako
11.000 bežcov z celého Slovenska
vrátane bežcov z viac ako 60 krajín
celého sveta.
Centrom celého podujatia bude Eurovea a jej okolie, preto je potrebné
počas víkendu počítať s určitými dopravnými obmedzeniami potrebnými
na zabezpečenie bezpečnosti účastníkov podujatia a divákov.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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



Z REDAKČNEJ POŠTY

Základy budú korodovať

Chcel by som poukázať na rekonštrukciu zariadenia pri nástupišti autobusov v Petržalke pri
VŠE z obidvoch strán cesty. Zároveň to slúži aj ako prístrešie pre podchody.
Časť opôr kovovej konštrukcie je upevnená do betónových válovov, ktoré sú však zasypané
zemou a tým je zasypaná aj konštrukcia kovových stĺpikov. Je predpoklad, že tá konštrukcia
od základu bude korodovať.
Najlepšie by bolo, keby tú zeminu vybrali, stĺpiky ošetrili proti hrdzi, prípadne tie válovy
prevŕtali zboku, aby mohla voda odtekať. Stĺpiky zaizolovať a mohlo by sa to znova zasypať
niečím, čo by trocha dýchalo, napr. keramzitom.
Zistil som, že túto rekonštrukciu zabezpečuje magistrát, oddelenie dopravy. Aj som na to pred
tromi týždňami upozornil. Síce mi poďakovali, ale nič sa s tým nestalo.

S pozdravom. Ing. Miloslav Dzúrik

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

Vodákom prekáža plánovaná výstavba vodných
diel na Dunaji, spúšťajú petíciu
Monika Rybárová Tak nielenže si likvidujeme naše lesy, po
novom je už na rade
aj náš Dunaj. Nech
žijú eurofondy. Pánov z vlády príroda
nezaujíma. „ Po nás
potopa“
Jana Moroko Toto
je príšerné. Čo po
nás zostane? Všetku
krásu zabetónujeme.
Presne po nás potopa. Verím, že petíciu podporí čo najviac
ľudí.

 Kto je za to zodpovedný?
Prečo prišlo k presunu takej vysokej čiastky z rozpočtu DK Cultus? Ak by tí, ktorí sa podpisujú
pod petíciu so zavadzajúcim textom za záchranu kultúry v Ružinove, vedeli, že v hospodárení
DK Cultus sa zistilo 32 pochybení zákona, že kontrolór upozornil na nehospodárne nakladanie
s verejnými peniazmi, asi by ju nepodpisovali. Po defraudácii obecných peňazí v RŠK a problémoch v hospodárení vo VPS v predchádzajúcich rokoch začíname byť na informácie tohto
druhu alergickí.
Ak je presun peňazí objektívny - teda ide o dôvod nehospodárnosti - tak žiadame za tú nehospodárnosť vyvodenie zodpovednosti, a to čím skôr a to aj so sankciami.

Jana Miklovičová - za ROI  

 Výbeh bez oplotenia

13. ROČNÍK ČSOB BRATISLAVA MARATHON 07.04 - 08.04.2018
POZOR NA DOPRAVNÉ OBMEDZENIA
Počas celého víkendu bude presmerovaná zastávka MHD nachádzajúca sa
priamo pred Eurovea.
V sobotu - 07.04.2018 - bude obmedzený prejazd po Pribinovej ulici
pred Eurovea v úseku od Šafárikovho
námestia po Olejkársku ulicu. Vjazd/
výjazd Eurovea „Ružinov“ bude bez
obmedzení.
V nedeľu - 08.04.2018 - počas konania hlavných bežeckých disciplín
bude v čase od 09:45 do 15:00 priebežne uzatváraná doprava na jednotlivých úsekoch trate v závislosti od
prebehu pelotónu bežcov
(6.000 bežcov).
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Obmedzenia budú dočasného charakteru
a doprava bude riadená príslušníkmi
polície. Obmedzenia sa dotknú hlavne
mestských častí Ružinov (Prístavná,
Landererova, Karadžičova, Záhradnícka,
Ružinovská - po križovatku s Tomašikovou ulicou) a Staré Mesto (Americké námestie, Špitálska, Námestie SNP, pešia
zóna, Rázusovo a Vajanského nábrežie)
a Viedenskej cesty v Petržalke.  
Viac informácií o programe podujatia, ako aj o dopravných obmedzeniach a zmene grafikonu MHD nájdete
na stránke www.bratislavamarathon.
com. Ďakujeme všetkým za pochopenie a rešpektovanie.

Psí výbeh medzi Komisárkami a Račanmi Bianco nie je oplotený a rozdelený na dve časti:
pre malé a veľké plemená ako to býva vo vyspelých krajinách zvykom. Navyše veľmi často
tam chodia mamičky s malinkými deťmi a potom sa rozčuľujú, že čo tam psíčkar chodí, ignorujúc tabule na začiatku a konci výbehu označujúce voľný výbeh psa. Okrem iného ľudia
tam prikrmujú nielen v zime vtáky vtáčím zobom zaveseným na stromoch, ale aj porozhadzujú rôznu ľudskú potravu v rôznom štádiu spotrebiteľnosti, vraj pre mačky. Takže je vysoké
riziko púšťať tam psíkov navoľno, je tam málo košov na psie exkrementy. A navyše, aký je
zmysel výbehu, keď už priľahlý chodník nie je jeho súčasťou, lebo na ňom je voľný výbeh
psa zakázaný?

Šupková

ANTIK CENTRUM

starožitnosti

Nám. Martina Benku 12 /v pasáži/
811 07 Bratislava, Staré mesto

Poskytujem bezplatné ohodnotenie starožitných predmetov:
hodiny náramkové, vreckové/IWC, Longines, Omega, Doxa a iné,
/ vyznamenania / I. ČSR 1918-1939, Slovenský štát 1939-1945/,
kordíky, šable, mince zlaté, strieborné, zlaté šperky a striebro
a iné predmety.

v čase od 13.30 do 16.30 hod., utorok, streda, štvrtok.
tel.č. 02/55415498
Mob. 0903449037
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Viac článkov
zo života
v Bratislave nájdete na

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

Od výrubu drevín pod Hlavnou stanicou dávajú
všetci ruky preč – bol nelegálny?
Eva Vollekova Tie stromy tam už nikto nevráti. A pokuta?
Smiešne.
Michaela Drevicka Dobrikova Samovýrub.
Zetuzeta Mikletič A čo výrub pod Bratislavským hradom?
Vyzerá to tam ako po bobrej party.

Obyvateľov okolia preslávenej fontány pre Zuzanu trápia absurdné problémy
Pavol Valentovič Bol som zvyknutý na dopravnú situáciu
a jednosmerné ulice v tejto oblasti. A naraz si príde nejaký
idiot, celé to zmení a vyrobí neskutočný chaos.
Jozef O. Runner A čo na to pán Nesrovnal, vyrastajúci kedysi
v tejto oblasti?
Goldfish Eva To ma napadlo tiež, na Jelačičke má stále byt.
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Poďte hľadať
tóny

Vstúpte do „stoličkosveta“
STARÉ MESTO
Medzinárodný dom umenia
pre deti Bibiana má od za
čiatku marca dve nové výstavy pre malých návštevníkov.
Prvá z výstav HOP! POP UP
je inštalovaná v Malej galérii a je koncipovaná tak, aby
zaujala nielen deti, ale aj ich
dospelých sprievodcov.
Témou je knižná úprava tzv.
pop up (pop ap), čiže trojrozmerná, priestorová či pohyblivá kniha. Deti sa zoznámia
s touto knižnou úpravou opäť
prostredníctvom rozprávky.
Tento raz to bude „Rybí kráľ“
prerozprávaná jednoduchou
grafikou na paneloch. Deti
môžu nielen čítať povesť prstami, objavovať pop up prvky,
ale napr. vo veľkom objekte

STARÉ MESTO
V nedeľu 1. apríla vezmite deti do Divadla Malá
scéna STU. O 15.00 h sa
tu začína veselá hudobná rozprávka, ktorej autorom aj účinkujúcim je
Roman Féder, muzikálový
herec a kapelník veselej
swingovej formácie Funny
Fellows.
Predstavenie Ako Tóno
hľadal tóny bude o hľadaní
kamarátov a pesničiek. Budete sa plaviť po rieke do
Prešporka, kde na koncerte zaznejú všetky tóny pria- BRATISLAVA
teľstva. Pes Tóno nájde aj Herečka a speváčka Jane
veselé pesničky, ktoré spo- Birkin, známa aj vďaka
lu s divákmi spieva počas hitu z obdobia sedemdesiapredstavenia. Roman Féder tych rokov „Je t‘aime... moi
deťom predstaví hudobné non plus“, mieri do Bratinástroje ako trúbka, husle, slavy v rámci festivalu City
suzafón, klarinet, akordeón Sounds. Po boku jedného
alebo aj saxofón a bubon z najprestížnejších slovens činelou a naučí deti roz- ských orchestrov, Cappelly
Istropolitany, tu 15. apríla
právať aj psou rečou.
Dľžka predstavenia je 50 vo Veľkej sále bratislavminút bez prestávky a diva- ského Istropolisu predstaví
dlo je vhodné už pre deti od piesne svojho speváckeho
ba_noviny_stredovek.ai 1 21. 3. 2018 14:40:54
troch rokov.
(brn) kolegu a životného partne
Foto: funnyfellows.eu ra Serge Gainsbourga.

Rybieho kráľa vidieť aj jeho
srdce a ostatné vnútornosti
v trojplánovej podobe. Nájdu
tu priestor na vlastnú tvorbu
aj informácie z histórie vzniku
tejto knižnej techniky. K výstave sú pripravené pracovné listy
a tí, ktorí radšej tvoria doma,
majú k dispozícii QR kódy na
stiahnutie si týchto materiálov.
Výstava potrvá do 1. mája.
Druhá z interaktívnych výstav V hlavnej úlohe stolička
dostane návštevníka na hranicu reálneho a fantazijného
sveta rôznych druhov tohto
kusa nábytku.
Stoličku poznáme hlavne
ako predmet na sedenie. Keď
však prekročíme jej „sedacie“
možnosti, zistíme, že ponúka
oveľa viac. Zrazu sa stane

V jednom z nákupných cen
tier doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil 13. marca 2018
v predajni s elektronikou dva
mobilné telefóny. Pri pokladni zaplatil iba za iný tovar
a následne cez pokladničnú
zónu prešiel bez zaplatenia za
mobilné telefóny. Poškodenej
spoločnosti tak spôsobil škodu vo výške 1 638 eur.
hrou pre malých i veľkých.
Stane sa studnicou možností,
ktoré si na vlastnej koži a na
„koži“ stoličiek môže každý
vyskúšať. Vstúpme teda do
„stoličkosveta“ – do stoličkoparku, na stoličkové predvádzacie mólo alebo k trónu
– stoličke stoličiek! Na výstave môžete vo vitríne vidieť
aj najznámejšiu stoličku všet-

kých dôb - stoličku Michaela Thoneta, ktorú navrhol už
pred 150 rokmi a vyrába sa
dodnes. Hovoria jej „stolička
stoličiek“ a na výstave uvidíte thonetku vo viacerých variantoch. Osem originálnych
kusov zapožičali zo Slovenského múzea dizajnu. Výstva
potrvá do 31. júla. (brn, ms)

Foto: Bibiana

Jane Birkin zaspieva v Bratislave s orchestrom
Jane približuje motiváciu
pre vznik nového albumu
Le Symphonique, ktorý
Gainsbourgove skladby predstavuje v nových symfonických aranžmánoch. Birkin na
ňom spojila svoje sily s japonským klaviristom, skladateľom a aranžérom Nobuyuki
Nakajimom, producentsky sa
na ňom podieľal Gainsbourgov dlhoročný producent
Philippe Lerichomme. Výsledkom je prepojenie nadčasových, sugestívnych skladieb s majestátnym zvukom

Montrealského symfonického orchestra.
V rámci unikátneho slovenského koncertu však speváčka vystúpi po boku rozšírenej
zostavy prestížneho slovenského orchestra Cappella
Istropolitana, pod vedením
dirigenta Daniela Simandla.
Tri dni pred Jane Birkin, 12.
apríla, sa v Bratislave predstaví aj holandská saxofonistka
Candy Dulfer, známa vďaka
duetu s Daveom Stewartom
z Eurythmics z 90-tych rokov
pod názvom Lily Was Here.

Ako desaťročná koncertovala
po prvýkrát, pričom vo veku
štrnástich rokov založila kapelu Funky Stuff s ktorou
predskakovala aj samotnej
Madonne. Formáciu si všimol aj legendárny Prince,
ktorý mladú saxofonistku pozval na pódium, aby tu predviedla svoje improvizované
sólo. V Majestic Music Clube
(MMC) predstaví hudobníčka preslávená predovšetkým
kombináciou funku so smooth
jazzom skladby zo svojho aktuálneho albumu. 
(brn)

Do oblasti VÁPENKA, na
území mestskej časti DEVÍNSKA NOVÁ VES, si 11. marca
sám privolal hliadku agresívny
35-ročný muž. Po jej príchode
sa už muž nachádzal vo vozidle
RZP, kde mu bolo poskytnuté
neodkladné ošetrenie. Vzhľadom na zdravotný stav bol muž
následne prevezený do jednej
z nemocníc v Bratislave. Tam
krátko v čase pred 01.30 h skonal. V rámci doterajšieho vyšetrovania bolo preukázané, že
muž užil ihličie a plody rastliny
tis obyčajný.
NA TREBIŠOVSKEJ ešte
koncom januára oklamali podvodníčky 81-ročnú dôchodkyňu. Tento prípad vyvolal
mimoriadny rozruch. Dve ženy
od nej najskôr podvodným spôsobom vylákali sumu 600 eur
a potom využili jej nepozornosť, aby jej ukradli hotovosť
56-tisíc eur. Policajtom sa na
základe záberov z bezpečnostných kamier podarilo obe podvodníčky vypátrať. „Obvinenej
44-ročnej Magdaléne a 56-ročnej Agnese hrozí v prípade
preukázania viny trest odňatia
slobody na 3 až 10 rokov. Obvinené ženy z Lučenca sú ešte
stále na slobode a policajti po
nich intenzívne pátrajú,“ povedal policajný hovorca Michal
Szeiff. Krajské riaditeľstvo
PZ v Bratislave opätovne vyzýva seniorov k ostražitosti!
Nedôverujte a nepožičiavajte
peniaze neznámym osobám
a za žiadnych okolností ich nevpúšťajte do svojich príbytkov!
REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Ingrid Jarunková

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Zlaté časy Starej sladovne
V osemdesiatych rokoch 20.
storočia piváreň navštívilo
v priemere až 12 000 hostí
denne, čo bolo skutočne mamutie číslo. Aj preto sa pivárni začalo hovoriť Mamut.
Podľa pamätníkov najväčší
nával býval po prvomájovom
sprievode, keď sa do Starej
sladovne snažilo vpratať aj
3000 zákazníkov naraz.
Budovu Starej sladovne na
dnešnej Cintorínskej ulici
postavili bratia Steinovci už
v roku 1872. Bola súčasťou
jedného z najväčších pivovarov v Uhorsku, ktorého centrála bola na dnešnej Blumentálskej ulici.
Po roku 1948 sladovňa s pivovarom prešla do rúk štátu.
Keďže budova postupne prestala plniť svoj pôvodný účel,
došlo k dohode medzi ministerstvom poľnohospodárstva,
pod ktorý spadal pivovarnícky priemysel, a ministerstva obchodu a kompetentní
rozhodli premeniť objekt na
piváreň.
Rekonštrukcia budovy začala
v roku 1976 a v roku 1980,
pri príležitosti 35. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny,
jedna z najväčších pivární
v strednej Európe otvorila
svoje brány. Spadajúc pod
bratislavský podnik Reštaurácie a jedálne mala poňať až
1600 hostí. Išlo o skutočný
kolos, ktorý v časoch najväčšej slávy mohol zamestnávať
až 345 ľudí.
Celá piváreň bola rozdelená

Dnešný vstup do Starej sladovne.
na tzv. tri humná (resp. poschodia či strediská). V suteréne Starej sladovne bolo
humno česko-budejovické,
na prízemí bratislavské a na
prvom poschodí hurbanovské. V každom humne bolo
pre smädných zákazníkov
400 miest, malo sa podávať dvanásťstupňové pivo
česko-budejovického, bratislavského a hurbanovského
pivovaru. Výber jedál v jednotlivých strediskách mal
zodpovedať typickým pokrmom v okolí týchto miest.
V bývalej sladovníckej veži
vznikli tri uzavreté salóniky
pre 200 osôb. Mali byť využívané na organizovanie osláv,
svadieb či promócií. Tu sa
pre zmenu čapovalo pivo
z Plzne. V strede objektu,
teda vlastne na dvore bývalej sladovne bola letná terasa, tzv. záhradná reštaurácia
s veľkým grilom.
V osemdesiatych rokoch 20.
storočia piváreň navštívilo
v priemere až 12 000 hostí
denne, čo bolo skutočne ma-

Nákres pôvodnej predstavy rekonštrukcie Starej sladovne.
E-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: Jozef Špaček
Telefón: 0911 668 469

E-mail: reklama@banoviny.sk
PR reklama
je graficky vyznačená.
www.banoviny.sk

mutie číslo. Aj preto sa pivárni začalo hovoriť Mamut.
Podľa pamätníkov najväčší
nával býval po prvomájovom
sprievode, keď sa do Starej
sladovne snažilo vpratať aj
3000 zákazníkov naraz. Mimochodom, vystriedala sa tu
čašnícka a výčapnícka elita
Bratislavy. Do roku 1989
bol prevádzkový čas od 10.
do 23. hodiny. Napriek plnej
a povinnej zamestnanosti stáli ľudia niekedy pred bránami pivárne už pred desiatou,
takže bolo vo vnútri živo už
skoro pred obedom. Podľa
správy z roku 1980 sa tu za
deň v šiestich výčapoch vyčapovalo 100 hektolitrov piva,
čo bolo viac ako 20 000 pol
litrových pív. Štyri kuchyne
uvarili 3000 jedál.
V istom ohľade predbehla
Stará sladovňa nedávny slovenský trend predaja tankového piva. Pri obrovskom množstve vyčapovaného piva bolo
pre podnik jednoduchšie zlatistý mok voziť do prevádzky
v cisternách. V roku 1980 išlo
o dve až tri zásielky denne
s tým, že pivo sa skladovalo
v špeciálnych tankoch umiest
nených v pivniciach bývalej sladovne. Celkovo sa do
nich zmestilo až 410 hl. piva.
O kvalitu piva sa pôvodne starali traja pivní majstri. Čistotu
desiatok metrov trubiek zabezpečovalo okrem iného aj
automatické zariadenie, ktoré
Nedostávate Bratislavské noviny?
Prosím kontaktujte nás
reklama@banoviny.sk alebo
volajte na číslo 02/62801182.

celý systém pravidelne „vypralo“. Manipulácii so sudmi
sa však personál nevyhol. Zo
sto- a päťdesiatlitrových sudov sa napokon čapoval budějovický Budvar. Vtedajšie
narážanie bolo takpovediac
jemnou alchýmiou. Keď sa
narážacia ihla nedostala na
dno, časť piva ostala v sude,
čo samozrejme znamenalo škodu. V druhej polovici
osemdesiatych rokov sa na prízemí čapoval Velkopopovický Kozel. Bývalí prevádzkari
taktiež spomínajú, že menej
využívaná kuchyňa v suteréne
sa odstavila a dali sa tu kúpiť
len drobné pochutiny.
Podnik mal aj svoje parkovisko umiestnené na Poľnej
ulici. Bolo určené najmä pre
zájazdové autobusy z domova i zahraničia. Počítalo sa s
tým, že piváreň dokáže obslúžiť turistov až dvadsiatich
autobusov naraz. Okrem toho
bola v areáli Starej sladovne
predajňa piva a rôznych polotovarov určených k pivu.
Po roku 1990 došlo k rozdeleniu podniku na niekoľko
menších prevádzok, ktoré
prirodzene prešli do súkromných rúk, resp. mali súkromných
prevádzkovateľov.
V suteréne sa usídlila herňa,
na poschodí neskôr vznikol
známy striptízový podnik.
V roku 2007 bola časť objektu prestavaná na poschodové
garáže. Dnes v budove sídli
predajňa potravín, stávkové
kancelárie a niekoľko ďalších
prevádzok.

Juraj Babják

Foto: Archív autora
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no ovplyvnená karibskými
rytmami reggae a dancehallu.
Príď na prvoaprílovú veľkú
a bláznivú noc!

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
Streda – 28.3.2018
KUNSTHALLE KLUB:
EXTRÉMIZMUS A JEHO
HROZBA
Kunsthalle Bratislava, 18:00
Prednáška politológa Michala Riečanského sa bude
venovať problematike extrémizmu z netypického uhla.

pánky!
Nechajte
sa strhnúť
fajnovou
párty, ktorá sadne
ako uliata
zbehlým
tanečným nohám aj menej
skúseným labkám

Sobota – 31.3.2018
Štvrtok – 29.3.2018
ŽIVÉ KVETY
.klub pod lampou
Koncert v kompletnej zostave aj s Agnes na husle! Jarná
verzia koncertov kapely Živé
kvety s neopakovateľnou
atmosférou.

FLYING SHOES
KC Dunaj, 21:00
Tanečná hudba, ktorej budú
rozumieť tvoje nočné to-

VEĽKONOČNÝ
PONDELOK

Utorok – 3.4.2018
TÝŽDEŇ KOMÉDIE
V MESTSKOM DIVADLE
DPOH Mestské divadlo
Aj tento rok Vám Mestské
divadlo P.O. Hviezdoslava
prináša týždeň plný zábavy a skvelého divadla!
Festival potrvá až do 8.
apríla.

VLASTA ŽÁKOVÁ 
ULETELA BIELA SRNA
ATELIER XIII, 14:00 – 19:00

Streda – 4.4.2018
Žáková prezentuje obrazové kompozície inšpirované
stratou nenarodeného dieťaťa
a prežívaním ženy, ktorá na
malú chvíľu dúfala, že bude
matkou.

Nedeľa – 1.4.2018

Piatok – 30.3.2018

Pondelok – 2.4.2018

MEDIAL BANANA
Majestic
music club,
20:00
Medial
Banana je
slovenská
kapela sil-

CESTOVATEĽSKÉ
KINO: TRANSSIBÍRSKA
MAGISTRÁLA
KC Dunaj,
20:00
Cestopisná
prednáška
spojená
s premietaním.

Štvrtok – 5.4.2018
ANDREA ZIMÁNYIOVÁ
„OKNO DO DUŠE“
TOUR 2018
V – klub, 19:00
Slovenská multižánrová

speváčka
vydáva
dvoj debutový album
„Okno
do duše“.
Pokrstí ho
zmesou šansónovo-jazzových piesní z nového CD
v sprievode svojej kapely.

Nedeľa – 8.4.2018
TEMNÉ KECY
Ateliér Babylon, 19:00
Temné Kecy sú momentálne
najdrsnejšia a najpredávanejšia
stand up comedy show na Slovensku, o čom svedčia vypredané sály všade, kam prídu.

Piatok – 6.4.2018
CARMINA BURANA
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 19:00
Najvýznamnejšie dielo
Carla Orffa - Carmina
odohrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
v spolupráci s Českým
filharmonickým zborom
Brno pod vedením Petra
Fialu.

Sobota – 7.4.2018

Pondelok – 9.4.2018
DIVADLO CS
Ateliér Babylon
Prvý ročník Medzinárodného
festivalu osobností českého
a slovenského divadla založeného pri príležitosti stého výročia vzniku Československa.

Utorok – 10.4.2018

MAĽBY MODERNÝCH
ZÁHRAD: OD MONETA
PO MATISSA
FK Nostalgia, 18:00
Pozoruhodná zbierka
impresionistov, postimpresionistov a avantgardných umelcov z počiatku
20. storočia odhaľuje
vzostup modernej záhrady.

FOLKY-POLKY
V – klub, 19:00
„Folklórny aerobic“ kombinuje dynamické prvky ľudového
tanca s aeróbnymi pohybmi
v rytme chytľavej ľudovej
hudby či world music.

vyjdú o 2 týždne
11. apríla 2018

Voliteľná výbava v hodnote
6 000 €1 v cene vozidla
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.

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
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Pôjde revitalizácia vnútrobloku Šustekova dostratena?
PETRŽALKA
Začiatkom minulého roka
avizovala mestská časť, že
začne realizovať revitalizáciu vnútrobloku, ktorý je
ohraničený bytovými domami na Šustekovej 9-15
a Šustekovej 19-23. Plánovala sa spýtať aj obyvateľov, ako si ju predstavujú.
Prešiel rok a nič sa nedeje.
„V roku 2017 plánujeme spolu s občanmi vytvoriť zámer,
dať spracovať projektovú dokumentáciu a začať riešiť povolenia. Ak by všetko prebiehalo dobre, v tom najlepšom
prípade by sme mohli začať
v II. polroku 2018,“ informovala nás mestská časť v marci
minulého roka.
Mestská časť plánovala, že
sa s vlastníkmi bytov stretne
a na základe ich požiadaviek
vytvorí návrh.  
Chceli sme vedieť, ako by
si obyvatelia rekonštrukciu
predstavovali, tak sme ich
oslovili aj my. Martin Macko,

zástupca vlastníkov bytov na
Šustekovej 19 napísal: „Nakoľko sa od doby, odkedy
som vyrastal na uvedených
plochách, nič nezmenilo (37
rokov), predstavovali by sme
si výmenu spevnených plôch
za modernejšie povrchy,
ohraničiť hracie plochy pre
deti, obnoviť detské ihrisko
a doplniť ho oplotením, doplniť zeleň a obnoviť trávnik,
zriadiť oddychové plochy pre
dôchodcov.“ Dodal, že plochu by doplnil o kamerový
systém napojený na mestskú
políciu.
Jozef Hrušecký zo Šustekovej 23 by zúžil chodníky pred
bytovými domami, urobil
oddychovú zónu s lavičkami,
spravil univerzálne ihrisko
pre deti, oplotené pieskovisko pre najmenších, zakázal
parkovanie osobných vozidiel a vyhlásil tam pešiu
zónu.
Aj Anton Zsíros, riaditeľ
správcovskej spoločnosti do-

mov Šustekova 19-23 nám
potvrdil, že by skôr privítali
zónu bez áut. Dodnes totiž
vyzývajú majiteľov nebytových priestorov pod domami, aby uvoľnili prístupovú
cestu, ktorá má slúžiť pre záchranárov a nerobili si parkovisko na chodníku.
Práve autá sa ukázali pri rekonštrukcii ako prekážka.
Jedného z iniciátorov zámeru,
ktorý sa zasadil o to, že mestská časť na projekt vyčlenila
až 200-tisíc eur, poslanca Milana Vetráka, sme sa pýtali,
prečo sa rekonštrukcia za rok

nikam neposunula. „Zobral
si to na starosť referát investičných činností. Ak však
aj boli stretnutia s občanmi,
tak zrejme len individuálne,
pretože na úrade po návšteve
vnútrobloku dospeli k záveru,
že v priestore parkuje veľmi
veľa áut a pre tie treba nájsť
nové miesto. Ideálny variant
pod zemou je však príliš drahý. Nemyslím si však, že by
výstavba parkovacích miest
mala brzdiť revitalizáciu tohto
vnútrobloku, pretože parkovanie sa dá riešiť aj mimo neho,“
povedal nám Milan Vetrák.

To, že mestská časť hľadá
miesto, kam by sa mohli autá
presunúť, nám potvrdila aj
Silvia Vnenková z komunikačného oddelenia Petržalky.
Obyvatelia Šustekovej 19-23
si pre svoje autá vedia nájsť
iné parkovanie, problém
majú podľa poslanca skôr
obyvatelia Šustekovej 9-15.
„Tí by parkovanie chceli
ponechať aj za cenu, že sa
revitalizácia vnútrobloku neuskutoční,“ tvrdí poslanec.
„V každom prípade sme sa na
komisii investičných činností
dohodli, že miestny úrad zvolá stretnutie so zástupcami
vlastníkov bytov, aby zistil,
akú úlohu pri rekonštrukcii
zohráva vyriešenie parkovania vo vnútrobloku.“
Smutné je len to, že vyčlenené peniaze sa už minuli
na iné veci a v tohtoročnom
rozpočte už 200-tisíc eur na
vnútroblok Šustekova nenáj
dete. 
(in)

Foto: Matúš Husár

V Petržalke vyrástla nová tržnica

Hľadáte miesto, kde pod jednou
strechou vybavíte rodinný nákup vo
farmárskych prevádzkach aj supermarkete a zároveň strávite príjemný čas so svojou rodinou, priateľmi
či susedmi? Už 6. apríla otvorí na
Bratskej ulici v Petržalke svoje brány moderná mestská tržnica, ktorá
poskytne priestor pre rodinné nákupy v supermarkete a farmárskych
prevádzkach, ako aj susedské stretávanie a aktivity pre rodiny s deťmi. A to všetko pod jednou strechou.

Petržalská tržnica je projekt „šitý na
mieru“. Bol vytvorený na základe
rozsiahleho prieskumu realizovaného
v septembri 2016 a svojím konceptom
tak zodpovedá konkrétnym požiadavkám Petržalčanov. V zmodernizovanej budove sa nachádza novovybudovaná trhová zóna, kde nájdete tie
najčerstvejšie potraviny od lokálnych
výrobcov, farmárske obchody či stánky so sezónnou zeleninou, strukovinami a bylinkami. To zaručí, že tržnica
bude v každom ročnom období vyzerať a voňať trochu inak. Okrem potraWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

potraviny i výrobky od regionálnych
dodávateľov. Nájdete tu napríklad koláče zo známej bratislavskej cukrárne
Fertucha, domáce džemy Votabo, tradičné výrobky z mäsiarstva Bognár
a mnoho ďalších regionálnych produktov. Okrem toho ponúka prvá predajňa
KRAJ široký výber zdravého – bio,
dia, vegetariánskeho, vegánskeho
a eko – sortimentu, ako aj výrobky bez
lepku či laktózy pre čoraz väčšiu skupinu ľudí s potravinovou intoleranciou.

vín zo slovenských dvorov, lúk a hájov nebude chýbať ani to najlepšie zo
svetových regiónov, napríklad pestrá
ponuka originálnych šuniek, syrov či
nakladaných olív z Talianska.
V novej tržnici budete môcť využiť aj
rôzne služby – napríklad kvetinárstvo
či nechtové štúdio. Nájdete tu tiež drogériu, lekáreň a potreby pre domácich
miláčikov. Na svoje si prídu aj knihomoli, v priestore tržnice totiž bude mať
svoje miesto antikvariát. Nechýba ani
unikátny detský kútik s kaviarničkou
a ponukou zdravých, raw koláčikov
a bio detských výživ pre najmenších.

Pokiaľ počas nakupovania vyhladnete,
môžete hlad zahnať aj v zóne občer
stvenia, a to slovenskou klasikou, moderným street foodom či fantastickými
domácimi palacinkami. Petržalská
tržnica ponúkne priestor, kde sa budete cítiť príjemne kedykoľvek – počas
chutných raňajok, pri poobedňajšej
káve či večer s čerstvo načapovaným
pivkom v kruhu priateľov.
Lineárny trhový priestor a špecializované predajne podporia atmosféru
typickej tržnice, ktorú doplní nový moderný koncept supermarketu s názvom
KRAJ. V KRAJi nakúpite štandardné

Pri budove novej Petržalskej tržnice
sa zachová parkovisko s kapacitou
139 miest, čo umožní pohodlné parkovanie pre všetkých návštevníkov
a poskytne tiež dostatočný priestor
pre outdoorové aktivity, ako príležitostné trhovisko či detské ihrisko.
Cieľom modernizácie je poskytnúť
Petržalčanom nielen miesto na nákup
potravín, ale aj priestor, kde budú
môcť stráviť príjemný čas so svojou
rodinou, priateľmi aj susedmi.

Viac informácií nájdete
na www.petrzalskatrznica.sk
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