
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Streda 25. apríla 2018

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 

distribuované každé dva týždne 
 do všetkých mestských častí.  

EV 3101/09 ~ ISSN 1335-5228 
Vydáva NIVEL PLUS s.r.o.,  

Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava  
Tlačí MAFRAPRINT 

Roznáša spoločnosť Red Post, s.r.o.

Aktuálne  
správy o dianí  

v Bratislave  
nájdete aj na

www.banoviny.sk  
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny 
Píšte, pýtajte sa, komentujte

Ročník XXI. ~ Číslo 8Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia

Hodiť fľašu oleja do plastov je barbarstvo

Mlynské nivy 
neuzavrú
BRATISLAVA
Investor HB Reavis začína 
2. mája s celkovou rekon-
štrukciou ulice Mlynské 
nivy. 
Výsledkom plánovanej re
konštrukcie bude okrem 
kompletnej obnovy infra
štruktúry ulice nad aj pod jej 
povrchom rozšírenie bulváru 
o jeden jazdný pruh v oboch 
smeroch. V podzemí ďalej 
pribudne kruhový objazd. 
Rekonštrukciu, ktorá je roz
delená do viacerých etáp, plá
nuje investor začať 2. mája. 
Počiatočné fázy by mali byť 
ukončené počas jesene 2018, 
nový bulvár na jeseň 2019. 
Zatiaľ sú známe podrobnos
ti prvých fáz rekonštrukcie. 
K uzávere ulice nedôjde, dôj
de iba k zúženiu jazdných 
pruhov na ulici Mlynské 
nivy, pričom počet jazdných 
pruhov ostane zachovaný. 
Investor bude rekonštruovať 
verejný vodovod, plynovod, 
rozvody vysokého napätia, 
optické káble, káble verej
ného osvetlenia a samotnú 
 cestnú komunikáciu. 
Od stredy 2. mája bude po
stupne odstránené trakčné ve
denie a až do ukončenia prác 
na bulvári Mlynské nivy bude 
trolejová doprava MHD z uli
ce vylúčená. Pripravené budú 
náhradné linky a trasy MHD. 
Tieto zmeny budú trvať pri
bližne do polovice októbra 
2018.  (lp)

Predĺžené otváracie hodiny servisu 
www.kupaaut.sk

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

BRATISLAVA
Koncom mája začne v bra-
tislavskom Vlčom hrdle 
fungovať nová moderná 
triediaca linka na separo-
vaný odpad papier a plasty. 
Náročnú a nevďačnú prácu, 
ktorú doteraz za pásom ro-
bili ľudia, už zvládnu stro-
je. Tie dokážu automaticky 
rozoznať materiál a farbu 
plastových fliaš, kartón od 
mlieka aj obaly od kozmeti-
ky a presunúť ich do prísluš-
ného kontajnera. Linka bude 
oveľa rýchlejšia, presnejšia 
a výkonnejšia ako ľudia. Ich 
pás sa pohyboval rýchlosťou 
1 meter za sekundu, stroje 
zvládnu rýchlosť 3,5 metra 
za sekundu a roztriedia tri 
tony predseparovaného od-
padu za hodinu. Avšak nie 
kvôli novej linke by sme mali 
začať premýšľať, čo kam 
hádžeme.

„Ako recykluje Slovensko?“ 
pýtame sa Maroša Vanča, pre
vádzkového riaditeľa spoloč
nosti Vassal EKO, ktorá bude 
novú linku prevádzkovať. 
„Veľmi zle,“ reaguje stručne 
a vzápätí vysvetlí: „V žltých 
nádobách na plasty sa ocitne 
až 50 percent vecí, ktoré tam 
nepatria.“ Asi vás neprekva
pí, že to závisí aj od ročného 
obdobia. Po Veľkej noci sú 
to celé chleby, nespotrebova
né mäso, šaláty v plastových 
obaloch, párky, saláma, celé 
maslá, tuky, počas Vianoc 
tony baliaceho papiera, ale aj 
majonézový šalát a množstvo 
ďalšieho jedla, na jar hlina, 
tráva, burina, na jeseň zhnité 
ovocie... „Za najväčšie bar
barstvo však považujem, keď 
do plastového odpadu niekto 
hodí plnú plechovku farby, 
čo sa nám stáva približne raz 
za dva dni alebo ešte horšie, 

fľašu s motorovým alebo ku
chynským olejom, čo sa deje 
takmer každý deň,“ hovorí. 
Šialená vizitka Slovákov, 
nie? Dokazujú to aj oficiálne 
čísla. Podľa Eurostatu sme 
v separovaní druhý resp. tretí 
najhorší v Európe. „V roku 
2016 sme z komunálneho 
odpadu dokázali recyklovať 
len tesne nad 20 percent, kým 
v Európe je priemer 45-46 
percent a napríklad v Nemec
ku 66 percent,“ pokračuje 
Maroš Vančo. Bratislava je 
na tom v kontexte Slovenska 
ešte horšie (viď rámček na 
str.2).
Prečo je to tak? Podľa Maroša 
Vanča to priamo súvisí najmä 
s nízkym skládkovacím po
platkom. Ten je u nás 6,80 až 
7 eur za tonu, kým v rozvinu
tých štátoch platia za rovnaké 
množstvo 60-70 eur!
 Pokračovanie na str. 2

Medzi hausbótmi 
už budujú diaľnicu
Bývalá idylka je nateraz 
preč, Imrich Rák, jeden 
z majiteľov hausbótov 
však tvrdí, že diaľnica mu 
život pri vode nenaruší.

Cyklotrasa 
Starohájska 
v septembri
Po siedmich rokoch sa 
cyklisti dočkajú prepo-
jenia Dolnozemskej cesty 
s Chorvátskym ramenom.

Za mikrofónom má 
to stále 
baví
R o z h o v o r 
s legen-
dou brati-
s l a v s k ý c h 
š p o r t o -
vých podujatí, 92-ročným 
Františkom Štamber-
ským.

Pohladkajte 
kenguru
Máme pre vás tip na 
predĺžené víkendy.
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Pokračovanie zo str. 1 
„V Rakúsku je poplatok  
87 eur, skládkuje sa 4,1 per
centa odpadu. U nás je popla
tok 6,8 eura a 66,5 percenta 
odpadu končí na skládke.“
Riešením však podľa neho 
nie je len zvýšiť poplatok za 
odpad na skládke bez ďalších 
opatrení. V našom momen
tálnom nastavení by to zrej
me skončilo skôr vytváraním 
nových čiernych skládok, 
v „lepšom prípade“ hádzaním 
odpadkov do cudzích košov. 
Aj preto k razantnému a ploš
nému zvýšeniu poplatkov 
zrejme ešte nedošlo. Zain
teresovaní zatiaľ veria, že si 
to v hlavách upraceme sami 
a začneme premýšľať, čo kam 
hádžeme nie preto, že triedenie 
nám káže zákon ani nie preto, 
že inak si poriadne zaplatíme, 
ale preto, že nechceme vytvá
rať viac odpadu, než je nutné.
Ako nás k zmene prístupu 
môže motivovať nová linka? 
V prvom rade aj tých naj
väčších skeptikov by mohla 
presvedčiť, že triedený odpad 
nekončí v spaľovni, ale ďalej 
sa využije na výrobu nových 
produktov. A vďaka tomu, že 
ide o jednu z najmodernejších 
liniek v Európe, dokonale na 
ďalšie spracovanie rozdelí to, 
čo do plastov hodíte. 
Manuálna dotrieďovacia lin
ka doteraz fungovala tak, že 
niekoľko ľudí stálo pri páse 
a každý pracovník hádzal do 
„svojho“ kontajnera buď PET 
fľaše, obaly z drogérie alebo 
fólie. Lenže človek je omyl
ný a unaví sa. Celú zmenu 
nemôže pracovať ako robot. 
Tobôž, ak prídu nárazové 
vlny ako cez Vianoce, keď 
sa na nich z plastov vyvalia 
haldy papiera a škatúľ. Plasty 
pod nimi si ľudia ani nema
li šancu všimnúť. Na novej 
linke budú títo ľudia robiť 
dočisťovacie práce, pretože 
odpad roztriedi stroj. „Dispo
nuje detektormi, ktoré sníma
jú chemickú štruktúru odpadu 
a na základe nej ho vzducho
vými tryskami presunú do 
príslušného kontajnera,“ vy
svetľuje Maroš Vančo a do
dáva, že sám je zvedavý, kam 
stroj umiestni niektoré od

pady, napríklad obaly z mo
bilov. Linka si hravo poradí 
s plastmi, papierom, dokonca 
kovom. Čo urobí linka s chle
bom medzi plastmi? Pošle ho 
ďalej na spálenie, senzor naň 
nie je nastavený.
V Bratislave budeme mať 
špičkovú linku, bohužiaľ, 
na farbu či olej je aj ona krát
ka. Jediná plechovka farby 
alebo fľaša s olejom doká
že znehodnotiť celý náklad 
auta - 3,5 tony odpadu. Olej 
na linke zalepí pásy, senzo
ry, ozubené kolesá, zašpiní 
ľudí a, samozrejme, aj všetky 
ostatné prítomné odpady.
Je smutné, že v 21. storočí 
sme na Slovensku v leveli, 
keď treba ľuďom hovoriť, že 
fľaša oleja v plaste je bar
barstvo. Je však čoraz viac 
tých, ktorí nechcú škodiť. 
A pre nich sú nasledujúce in
formácie: 
	Neprekáža, ak všetky plasty 

z domácnosti hodíme do 
žltej nádoby zbalené do 
jednej igelitky? „Také
to ige litky a najmä veci 
v nich, voláme matrioš
ky. Do téglika od jogurtu 
nastrkáme menšie plasty,  
téglik vložíme do väčšie
ho...“ vysvetľuje Maroš 
Vančo. „Doteraz stáli na 
začiatku linky dvaja ľudia, 
ktorí takéto igelitky len trha
li. Nová linka má však akési 
ozubené kosy, ktoré fungu
jú na princípe kyvadla, tie 
igelitky prerežú a obsah sa 
rozsekaný vysype na pás.“ 

	Čo je najlepšie recyklova
teľné? Tuhšie a väčšie veci 
- obaly z drogérie, PET 
fľaše, plasty nad šesť cen
timetrov. Najhodnotnejšie 

PET fľaše sú číre. Čím je 
svetlejšia, tým je kvalit
nejšia. Najdrahšie nápoje 
sú spravidla v najkvalitnej
ších PET obaloch – všim
nite si, že sú zväčša číre. 
Z modrej fľaše už totiž ni
kdy nebude priesvitná. 

	Čo vyzerá ako plast, ale je 
problematické na recyklá
ciu? Napríklad polystyré
nové tégliky, do ktorých 
vám automat dá kávu. Ob
sahujú totiž chlór. Alebo 
slamky – sú príliš malé. 
Riešenie existuje – káva do 
vlastného hrnčeka.

	Čo ak je obal, ktorý 
chcem vyhodiť, zložený 
aj z papie ra aj plastu ale
bo z kovu? V zásade platí, 
ktorého materiálu je v oba
le viac, podľa toho určujem 
nádobu. Ak sa dá škatuľa 
rozobrať, urobte to. Ak na 
plaste zostane kúsok papi
era, neprekáža to. Obaly 
napríklad na šunku však 
majú v sebe hneď niekoľko 
materiálov, a sú teda ťažko 
recyklovateľné. Kúpte si ju 
radšej u mäsiara v papieri. 

	Chcem hodiť tubu od 
opaľovacieho krému do 
plastu, ale zostal v ňom 
ešte krém. Obsah z tuby 
patrí do komunálneho od
padu a nádoba do plastov. 
Ako dostať obsah tuby do 
komunálu? Maroš Vančo 
tvrdí, že keď budeme riešiť 
takýto problém, už bude
me na tom na Slovensku 
dobre. Ideálne za každých 
okolností je v prvom rade 
odpad netvoriť, kupovať 
len toľko, koľko spotrebu
jeme.  (in)

 Foto: Vassal EKO, shutterstock
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OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

Bratislava nie 
je uvedomelejšia
BRATISLAVA
Hlavné mesto ročne vypro-
dukuje cca 160 000 ton od-
padu. 
„Z toho najväčší objem tvorí 
zmesový komunálny odpad. 
V roku 2016 ho bolo 116 935 
ton, nasleduje papier a lepen
ka – 8 348 ton, sklo – 6 312 
ton a plasty – 4 786 ton,“ 
informovala nás hovorkyňa 
OLO Beáta Humeniková. 
Bohužiaľ, čísla ukazujú, že 
množstvo odpadu rokmi cel
kovo stúpa, ale množstvo vy
zbieraných recyklovateľných 
materiálov nie. 
Podľa dúbravského poslan
ca Marcela Burkerta je Bra
tislava na tom ešte horšie 
ako celoslovenský priemer. 
„Vyseparovaného odpadu 
bolo v roku 2016 iba 12,3 % 
z celkového množstva,“ tvrdí. 
„Avšak v spaľovni sa v roku 
2016 spálilo až 130 466 ton 
odpadu. To znamená, že na 
recyklovanie odišlo len 7 285 
ton vyseparovaného odpa
du, teda zďaleka ani polovi
ca z toho malého množstva, 
ktoré sme vyseparovali.“
Spaľovňa odpadu rieši veľa 
problémov, ale nie je všemoc
ná. Spaľovať treba len odpad, 
ktorý sa nedá využiť inak 
a hlavnú úlohu tu zohráva se
parovanie v domácnostiach, 
vo firmách, v úradoch. Civili
zovaní ľudia to robia s úplnou 
samozrejmosťou. Ak to u nás 
chceme mať také pekné ako 
v Rakúsku alebo Slovinsku 
musíme separovať.  (in)

A kam s týmto?
Aj vy máte občas dilemu, 
kam odhodiť aký obal? 
Vrchnáky zo zaváraninových 
fliaš patria medzi kovy. Ak ale 
nemáte takú nádobu, potom ich 
treba dať do plastov.  Práve 
na novej linke v Bratislave už 
budú stroje, ktoré budú triediť 
nielen magnetické, ale aj ne-
magnetické kovy. Do plastov 
patrí aj obal od črievkového 
syra, igelity z párkov alebo tác-
ky, v ktorých je zabalené mäso 
či zelenina. Tiež jednorazové 
pero, hoci má vo vnútri pruži-
nu či polystyrénové výplne zo 
škatúľ malých spotrebičov.   
Ak je fľaša od kuchynského 
oleja prázdna, patrí do plas-
tov. Je dobré ju predtým trocha 
opláchnuť vodou. Čiastočne 
znečistené sú aj obaly zo zubnej 
pasty, napriek tomu tiež patria 
do plastov. Dilemu mávame aj 
v prípade konzerv. Konzervy 
a plechovky sa v mestách na 
Slovensku separujú rozdielne a 
v Bratislave platí, že hliníkové 
nápojové plechovky patria do 
plastov a konzervy do  komu-
nálneho odpadu. Tam patria aj 
gumené hračky, pretože guma 
je ťažko recyklovateľná. Zne-
čistené kuchynské utierky či 
papierové vreckovky nepatria 
do papiera, ale do bioodpadu 
alebo do komunálneho odpadu. 
A napokon, do papiera nepatria 
ani obaly od vajíčok a rolky 
z toaletného papiera. Hoci je to 
papier, už sa nedá viac recyklo-
vať. Avšak vždy je lepšie hodiť 
ich do papiera ako do plastu. 
 Ingrid Jarunková

STARÉ MESTO
„Prosím redakciu, aby pri-
niesla článok o katastro-
fálne zanedbanom stave 
národnej kultúrnej pami-
atky, domu na Šulekovej 3, 
ktorý bol postavený v roku 
1910,“ napísal nám pán 
Skala. 
„Tento super elegantný dom 
je v totálne havarijnom sta
ve. Čochvíľa spadne! Keby 
sa aspoň nateraz poriešila 
strecha, lebo vyzerá, že už 
drží len silou vôle. Tento 
dom by určite bol jedným 
z drahokamov hlavného 
mesta. Komu patrí a ako sa 
mohol dostať až do tohto 
stavu?“ pýta sa. 
Na Slovensku máme via
cero národných kultúrnych 
pamia tok, ktoré nechávame 
chátrať. Jednou z najzná
mejších je Liečebný dom 
Machnáč v Trenčianskych 
Tepliciach, ale aj v Bratisla
ve, ich je dosť. Príkladom je 
dom na Šulekovej. Za kul
túrnu pamiatku dom vyhlá
sili už v roku 1980. Podľa 
katastrálneho portálu ho 
vlastní firma Resident a.s., 
ktorá podľa portálu finstat.
sk v roku 2017 zvýšila stra
tu na -78 935 eur a počet jej 
zamestnancov je nula. Jej 
webovú stránku sme nena
šli. Predsedníčkou predsta
venstva spoločnosti je Zu
zana Hempfingerová, ktorej 

meno je podľa obchodného 
registra evidované v ďalších 
desiatich firmách. Cez jednu 
z nich sme sa s ňou pokúša
li spojiť a spýtať sa jej, aké 
má firma Resident s domom 
plány. Bohužiaľ, na naše od
kazy nereagovala.   
Oslovili sme teda aspoň 
Krajský pamiatkový úrad. 
„KPÚ BA vydal minulý rok 
rozhodnutie k obnove byto
vého domu na Šulekovej ul. 
č. 3 v Bratislave I, v ktorom 
určil metodické podmienky 
obnovy,“ informovala nás 
Innet Baloghová, odborná 
radkyňa KPÚ Bratislava. 
Podľa jej slov je budova 
opraviteľná, napriek tomu, 
že fasáda je v zlom stave 
a do vnútra cez strechu za
teká, čo videli na vlastné 
oči, keď sa tam boli minulý 
rok pozrieť. „Podľa zákona 
o ochrane pamiatkového 

fondu je vlastník kultúrnej 
pamiatky o.i. povinný vy
konávať na svoje náklady 
základnú ochranu kultúrnej 
pamiatky, užívať kultúr
nu pamiatku v súlade s jej 
pamiatkovou hodnotou.“ 
Podľa Innet Baloghovej 
s majiteľom komunikujú, 
momentálne čakajú, že im 
dodá inventarizáciu pôvod
ných prvkov a pamiatkari 
určia, ktoré z nich možno 
repasovať a ktoré už je nut
né nahradiť. Inventarizácia 
tiež ukáže, v akom stave 
je interiér. Po schválení 
výrobnej dokumentácie sa 
prejde k príprave projek
tovej dokumentácie, ktorá 
bude obsahovať aj inventa
rizáciu. 
Ako dlho však bude celý 
proces trvať, nevedela od
hadnúť.  (ms, in)
 Foto: Matúš Husár

Dočká sa dom na Šulekovej rekonštrukcie?Fontány 
spustené
BRATISLAVA
Hlavné mesto v tomto roku 
spúšťa 38 fontán a 10 pit-
ných fontánok. Budú v pre-
vádzke približne do konca 
septembra. 
Koncom marca boli ako prvé 
spustené v centre mesta fon
tána Ganymedova na Hviez
doslavovom námestí pred 
budovou SND a Rolandova 
(Maximiliánova) fontána na 
Hlavnom námestí. Postupne 
budú spustené pitné fontán
ky, ktoré sa nachádzajú na 
Námestí SNP, Župnom ná
mestí, Hlavnom námestí, na 
Hviezdoslavovom námestí 
(tam sú dve pitné fontánky), 
na Panskej ulici, Michalskej 
ulici, Zelenej ulici, Bielej 
ulici, v letnej čitárni u Červe
ného raka, na druhom nádvorí 
Primaciálneho paláca či pit
ná fontánka Putto s rybou na 
Bielej ulici. Dlhodobo ne
funkčná je pitná fontánka Pa
lugyayova studňa na Zelenej 
ulici, ktorý slúži ako okrasný 
prvok. 
Mestská organizácia Generál
ny investor Bratislavy tento 
rok obnoví a opraví mestské 
fontány, medzi nimi napríklad 
fontánu Hríby na Karloveskej 
ulici, fontánu Plastika s rake
tou na Kvačalovej ulici, fon
tánu Marína na Šafárikovom 
námestí či fontány v parčíku 
pred Justičným palácom. (zo)

Vizualizácia novej linky

Za lanovku viac
NOVÉ MESTO
Niektoré lístky lanovky, 
ktorá premáva medzi Že-
leznou studničkou a Kamzí-
kom, sa mierne zvýšili.
Cena obojsmerného cestovné
ho lístka pre dospelého sa zvy
šuje zo 4 na 5 eur, jednosmerný 
lístok pre cyklistov z piatich eur 
na šesť. Nemení sa cena za jed
nosmerný lístok pre dospelého, 
stále je za tri eurá, deti do 6 ro
kov sa vozia ďalej bezplatne.
„Lanovku prevádzkuje mest
ská časť z vlastných zdrojov. 
K zvýšeniu cien sme pristúpi
li z dôvodu, že lanovka a jej 
obslužné objekty a zariadenia 
si vyžadujú nevyhnutné in
vestície,“ uviedol novomest
ský hovorca Marek Tettinger, 
s tým, že mestská časť týmto 
opatrením očakáva zvýšenie 
príjmov od zhruba 20 000 eur 
ročne. (tasr, brn)
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El Gaucho sa vrátilo, ale na Ventúrsku

Rozkvitnuté kvety v uliciach 
zlepšili náladu nejednému 
Staromešťanovi či návštev
níkovi centra mesta. Priznám 
sa, že aj mne. Túto jar totiž 
pestrofarebné kvety neroz
kvitli len v tradičných kve
tinových záhonoch, ale aj na 
miestach, kde doteraz nikdy 
nič nekvitlo.
Na jeseň staromestská sa
mospráva vysadila skoro 
38-tisíc cibuliek tulipánov, 
narcisov či krokusov. V par
koch, záhradách, na nábreží, 
námestiach, ale aj v zelených 
pásoch zelene, ktoré vznikli 
rekonštrukciou chodníkov. 
Pestrofarebne rozkvitli done
dávna fádne a nevýrazné uli
ce. Všetkými farbami hrajú 
viaceré chodníky. Tak málo 
stačí a koľko krásy a dobrej 
nálady je odrazu na ulici.
Veľmi sa teším z pozitívnych 
reakcií Staromešťanov, som 
rád, že sme obnovili kveti
nové záhony na Hviezdosla
vovom námestí a dunajskom 
nábreží, som pyšný, že Staré 
Mesto je každý rok o poz
nanie krajšie a čistejšie. Aj 
preto sme jarné upratovanie 
veľkorozmerného domáceho 
odpadu tento rok predĺžili až 
do júna. Kontajnery s logom 
mestskej časti sa od polovice 
apríla do konca júna objavia 
na 62 miestach, čo je o 22 
viac ako v predchádzajúcich 
rokoch.
Snažíme sa, aby Staré Mesto 
bolo stále čistejšie a čistej
šie. Vo veľkej miere to však 
záleží od nás všetkých. Toto 
mesto totiž vždy bude také, 
akí budú jeho obyvatelia. Po
môžme všetci, aby bolo naše 
mesto vždy čisté. Ďakujem.

Radoslav Števčík
starosta Starého Mesta

Staré Mesto 
pestrofarebne 

rozkvitlo
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Individuálne kuchyne

Výber a rozmanitosť Plánovanie a poradenstvo

Modelové príklady:

Profesionáli na projekt
Správne výrobky pre Tvoj projekt. 
Za trvale najnižšie ceny.

•  rozsiahly sortiment vo všetkých  
štýloch a cenových kategóriách

•  špičková funkčnosť  
a individuálny dizajn

• značková kvalita

Naplánujeme Tvoju kuchyňu. 
S pomocou nášho odborného poradcu
sa z Tvojho nápadu stane projekt.
• individuálny dizajn, vhodné riešenie
• odborní poradcovia pre kúpeľňu a kuchyňu
• plánovacia a projektová kompetencia
• optimálne plánovanie priestoru v 3D

Naši servisní partneri.
Profesionálne a presne.

• uznané podniky z regiónu 
• riadenie projektu pre všetky práce
•  transparentnosť v oblasti  

ceny a vyhotovenia

V mnoha prodejnách k odberu 
s sebou  

nebo pohodlnému objednání on-line

BE SMART
Kuchyne

závesy 
s tlmením

predné plochy 
z LDTD šírky 18 mm

pevné závesné kovanie

kovové zásuvky
s vysokou nosnosťou

odolná 
pracovná doska

kovová úchytka 
dômyselná cirkulácia vzduchu 

výklopné skrinky
s plynovými piestmi

Cenový príklad:  
rovná zostava 240 cm
bez drezu, armatúry,  
spotrebičov a pracovnej dosky.

drevodekor

vysoký lesk

Predná plocha: biela arctic vysoký lesk / dub arlington korpus: dub arlington

EXKLUZÍVNE
V HORNBACHu

515.-
57350

Platnosť od 25. 4. 2018 do vypredania zásob, najdlhšie však do 9. 5. 2018. Zmeny cien po 9. 5. 2018 možné. Za chyby a omyly v texte, tlačové chyby a za farebné odchýlky v zobrazení neručíme. Vyobrazenie produktov môže byť len ilustratívne. Všetky ceny vrátane DPH.

Bratislavske_noviny_206x268_SK.indd   2 18.04.18   16:10

Ochutnajte 
špeciality zo 
špargle
STARÉ MESTO
Primaciálne námestie bude 
od štvrtka 26. apríla až do 
sobotného večera patriť 
gurmánom. Bratislavčania 
si tu budú môcť vychutnať 
špeciality zo špargle a tiež 
sa priučiť kulinárskym ta-
jomstvám profesionálnych 
kuchárov. V hlavnom mes-
te totiž odštartujú známe 
Špargľové dni. Minulý rok 
sem zavítalo až 8 000 ná-
vštevníkov.
„Cieľom je prezentovať 
tradičnú kuchyňu, najmä 
sezónne potraviny, čo je 
v súčasnom období špar
gľa v modernom prevedení. 
Slovenská gastronómia je 
naozaj na vysokej úrovni, 
môžeme konkurovať akému
koľvek štátu na svete,“ pove
dala nám Linda Šaradinová 
zo spoločnosti, ktorá poduja
tie zastrešuje.
Pre návštevníkov budú pri
pravené rôzne špeciality - 
obľúbený šparglový krém 
či varená biela špargľa s ho
landskou omáčkou zostávajú 
v ponuke aj tento rok, no
vinkou je Jahňacia korunka, 
ktorá je podávaná s čerstvými 
bylinkami a grilovanou zele
nou špargľou.
A prečo by ste mali špargľu 
konzumovať? Špargľa je ľah
ko stráviteľná, má veľa vita
mínov, hlavne kyselinu listo
vú, železo, draslík a vlákninu. 
Navyše, má málo kalórií, je 
takmer bez tuku a pomáha 
odvodňovať. To znamená, že 
z nej nepriberiete. 
Typickú chuť a vôňu dávajú 
špargli éterické oleje – ky
selina asparaginová, ktorá je 
dôležitá pre metabolizmus 
bielkovín, podporuje činnosť 
obličiek, teda škodliviny sú 
z tela rýchlejšie vylúčené. 
Zaujímavosťou je, že je to 
uznávané afrodiziakum. Na 
svete sa konzumuje vyše 20 jej 
odrôd. Príďte ochutnať niek
torú zo špecialít tejto omlad
zovacej zeleniny a doprajte si 
zaslúžený jarný detox. (nc)

Keď vlani po desiatich ro-
koch zatvorili na Hviezdo-
slavovom námestí reštau-
ráciu El Gaucho, zdalo sa, 
že ďalšia legenda končí. 
Najmä, keď jeho miesto 
zaujala nová reštaurácia. 
No Argentinian Steakhou-
se EL GAUCHO je späť, 
tentoraz však o ulicu ďa-
lej, presnejšie v Erdődyho 
paláci na Ventúrskej ulici. 
Časť priestoru v paláci mu 
uvoľnila reštaurácia SaSa-
Zu a tak hor sa na steaky.
Interiér je zariadený jedno
ducho, no vkusne. Oproti 
vstupu je bar, za ním ku
chyňa, jedálenská časť je 
vľavo aj vpravo. Dreve
ná podlaha, biele klenby, 
mies tami priznané kamenné 
sedílie. Popri stene čalúne
ná lavica, drevené stolíky 
a čalúnené kresielka. Pôso
bia jednoducho, ale dôstoj
ne. Veľmi dobre vieme, že 
reštauráciu nerobí dobrou 
interiér, ale najmä kuchyňa, 
preto sme sa vrhli na jedálny 
lístok. 
V ponuke majú dve polievky, 
tak sme ich obe ochutnali  
argentínsku mäsovú polievku 
(7,00 €) a polievku z homá
ra a krabieho mäsa (8,00 €). 
Prvá pripomínala našu gu
lášovú polievku, druha bola 
krémová. Obe boli chutné, 
servírované však boli trochu 
horúce.
Zvedavo sme hľadali v je
dálnom lístku argentínske 
steaky, našli sme však len 
americké – USDA Prime 

a USDA Choice, nakoniec 
mali len USDA Choice. 
Majú fillet steak, rib eye 
steak, New York stripli
on – v závislosti od dru
hu a gramáže v cenách od 
30,00 € do 160,00 €. My 
sme si vybrali fillet steak 
USDA Choice (30,00 € / 
200 g). K tomu sme si dali 
gratinované zemiaky (4,00 
€). Steak bol podľa nášho 
želania medium, na záver 
mierne osolený. Gratino
vané zemiaky boli zape
čené v keramickej miske, 
k tomu sme si dali pikantnú 
bbq omáčku (2,00 €). Steak 
bol vynikajúci, správne 
prepečený, žiadnu výhradu 
sme nemali ani voči zemia
kom. Azda len, že keramic
ká miska mala jedno ucho 
odlomené, čo v reštaurácii 
tohto charakteru považu
jeme za poriadny prešľap. 
Poobíjaný servis sa už ne
akceptuje ani v nižších ce
nových skupinách.
V ponuke El Gaucho sú 
okrem steakov aj jed
lá z hovädzieho mäsa, 
hydiny, bravčového, jah-
ňacieho či ryby. Ako 
ďalšie jedlo sme skúsili 
El Gaucho burger s husa
cou pečienkou (20,00 €) 
s hranolčekmi, listovým 
šalátom a BBQ omáčkou. 
K hranolčekom bola ešte 
majonéza a kečup, k bur
gru ešte miska miešaného 

zeleninového šalátu. Tre
ba povedať, že burger bol 
poriadne šťavnatý, kombi
nácia s foie gras bol veľmi 
dobrá.
Na záver sme neodolali de
zertom – presnejšie domá
cemu cheese caku (8,00 €) 
a flambovanému karamelu 
(7,00 €). Obe boli chutné 
a poriadne sýte.
Celkovo hodnotíme nové El 
Gaucho ako vyšší bratislav
ský štandard, v porovnaní 
s bývalým El Gaucho na 
Hviezdoslavovom námestí 
tú vidíme istý pokles kva
lity. Čo sa týka kuchyne, tá 
je veľmi dobrá. Pri objed
návaní sme však narazili na 
viaceré položky, ktoré „ešte“ 
nemajú. Či už je to USDA 
Prime steak, alebo obyčajnú 
čerstvú pomarančovú šťavu. 
Buď mali počkať s otvore
ním, kým nebudú reálne mať 
všetko, čo ponúkajú, alebo 
si mali zredukovať jedálny 
a nápojový lístok. Obsluha 
bola veľmi pozorná, niekedy 
však bolo tej pozornosti až 
príliš.
El Gaucho je späť, želáme 
mu, aby čo najskôr od
stránil všetky nedostatky, 
a nech sa mu darí. Konku
rencia je veľká a na steaky 
sú dnes už v centre mesta 
iní majstri.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 

Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.
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Viacerí sa pýtate, v akom 
stave je projekt predĺženia 
petržalskej električky, či nie 
je v sklze. Už som zachytil aj 
také fámy, že projekt zastal. 
Nie je pravda.

Po úspešnom ukončení prvej 
etapy pokračujeme fázou 
predĺženia trate až po Janí
kov dvor. Tento proces je 
administratívne nesmierne 
komplikovaný, ale hýbeme 
sa vpred. Konečne máme 
právoplatné stanovisko 
EIA – posúdenie vplyvov 
na životné prostredie. Trval 
neuveriteľných 6 mesiacov. 
Paradoxne, hlavne „vďaka“ 
pripomienkam jedného ob
čana. Medzitým sme zapra
covali aj pripomienky obča
nov, ktoré môj predchodca 
ignoroval a do projektu sme 
pridali modernú cyklotrasu.

Máme to za sebou. Teraz rie
šime ďalšie fázy projektovej 
dokumentácie – dokumentá
ciu k stavebným povoleniam 
a k realizácii stavby. Potom 
nás čaká obstarávanie zhoto
viteľa a verím, že tieto procesy 
už pôjdu výrazne rýchlejšie. 
A rýchlejšie pôjdu vtedy, ak 
nám aj ostatné úrady poskytnú 
maximálnu súčinnosť – či je 
to ministerstvo dopravy, ale
bo stavebný úrad v Petržalke. 
Konečný termín je jasný: trať 
musí stáť do roku 2023. Ja aj 
môj tím makáme na tom, aby 
bola reálna stavba spustená 
čo najskôr a všetko sa stihlo 
komfortne a s predstihom. Pe
tržalčania si kompletný nosný 
dopravný systém po tých ro
koch naozaj zaslúžia.
  Ivo Nesrovnal 

Ako je to 
s petržalskou 
električkou

Partner:www.florabra
tislava.sk
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbehPrávo na 

stretávanie sa 
s vnúčaťom
Dobrý deň, potrebovala 
by som poradiť, či existuje 
nejaký spôsob prinútiť syna 
a nevestu, aby mi dovolili sa 
stretávať s mojou trojroč-
nou vnučkou. 
Dobrý deň. V zmysle usta
novenia § 36, ods. 1 Záko
na o rodine ,,ak je to po
trebné v záujme maloletého 
dieťaťa a ak to vyžadujú 
pomery v rodine, súd môže 
upraviť styk dieťaťa aj 
s blízkymi osobami. Blíz
kymi osobami sa podľa Ob
čianskeho zákonníka rozu
mejú aj starí rodičia. Teda 
máte právo sa v tomto sme
re obrátiť na súd s návrhom 
na úpravu styku, v ktorom 
uvediete, kedy, v akom čase 
by ste mali záujem stretávať 
sa s maloletým dieťaťom. 
Môžete však skúsiť tento 
problém vyriešiť aj mi
mosúdnou cestou, s pomo
cou advokáta môžete nájsť 
riešenie celej situácie aj bez 
súdu. V prípade, ak si nebu
dete vedieť s návrhom pora
diť, tak sa môžete obrátiť na 
advokáta, ktorý má s týmto 
skúsenosti. Odporúčame 
vám nájsť si advokáta vo 
vašej blízkosti, ktorý vás 
bude celým konaním spre
vádzať.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/322 222 47

Pri štartovaní auta som si ne
všimla, že mám zaradenú spia-
točku, nestlačila som spojku 
a auto trhlo dozadu. Nič by sa 
nestalo, ale môj spolujazdec 
práve vtedy otvoril dvere a tie 
sa poškodili o betónový plot. 
Keď som volala na infolinku 
poisťovne, dostala som infor
máciu, že mi poisťovňa škodu 
pokryje z môjho havarijného 
poistenia. Taktiež to potvrdil 
likvidátor pri obhliadke ško
dy. Na základe tohto som dala 
auto opraviť do odporučené
ho značkového autoservisu 
a za opravu som dala 500 eur. 
Medzitým však poisťovňa roz
hodla, že takáto škoda nepatrí 
pod ich poistné krytie a nákla

dy opravy mi vraj v zmysle ich 
poistných podmienok odmieta 
uhradiť. Keby som o tomto 
postoji poisťovne vedela včas, 
určite by som si dala dvere 
opraviť v nejakom malom 
servise alebo u živnostníka 
a bolo by to za zlomok uve
denej ceny. 
 A.F. Bratislava 

Z toho, čo uvádzate, je jasné, 
že pracovníci poisťovne po
stupovali neprofesionálne. Aj 
keby sme pripustili možnosť, 
že by sa váš prípad dal na
pasovať na uvedené poistné 
podmienky, je nespochybni

teľné, že poisťovňa postupo
vala nesprávne a informácie, 
ktoré vám jej pracovníci 
poskytli, boli zavádzajúce. 
Poisťovňa, ktorá si svojho 
klienta váži, by mala svoju 
chybu uznať a čo najskôr na
praviť. Ak nám zašlete všetky 
súvisiace doklady a vaše spl
nomocnenie pre zastupovanie 
vás voči poisťovni, poisťovňu 
oslovíme a pokúsime sa spro
stredkovať mimosúdne rieše
nie vášho sporu. 
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 
0905 719 874

tkidaho@stonline.sk

Stala sa mi malá dopravná nehoda
Zákazník je pán

BRATISLAVA
Mestskí poslanci budú 
onedlho na zastupiteľstve 
schvaľovať aj Koncepciu roz-
voja Mestských lesov v Brati-
slave. „Ide z môjho pohľadu 
o unikátny a kvalitný doku-
ment, ktorý konečne prináša 
konkrétne návrhy riešení pre 
problematiku bratislavského 
lesoparku,“ chváli koncepciu 
Jakub Mrva z Iniciatívy Naše 
Karpaty. „Som veľmi rád, 
že sa nám podarilo presadiť 
vypracovanie koncepčného 
materiálu, čo nie je v živelne 
sa rozvíjajúcej Bratislave 
zvykom.“

Dokument vypracoval odbor
ný tím pod vedením známeho 
bratislavského urbanistu Ing. 
arch. Petra Žalmana. Okrem 
neho na tvorbe koncepcie 
pracovali ochranár Jaromír 
Šíbl, Jakub Mrva, Martin 
Vlačiky či zástupcovia Mest
ských lesov. 
„Táto koncepcia prináša nie
len detailne hodnotenie súčas
ného stavu, ale vo forme vízie 
a akčného plánu aj komplexný 
pohľad na riešenie rekreácie, 
športu, dopravy a mobility či 
lesného hospodárstva a do
pady na rekreáciu či ochranu 
prírody, poľovníctvo či ry

bárstvo,“ hovorí Jakub Mrva. 
„Myslím, že takýto dokument 
v Bratislave veľmi chýbal.“ 
Veď napríklad z ankety, ktorá 
sa v rámci participácie robila, 
jasne vyplynul záujem verej
nosti o územie pokoja, kde 
bude v maximálnej možnej 
miere zachované prírodné 
prostredie bez pohybu moto
rových vozidiel či nešetrnej 
ťažby dreva. 
Navrhovaná koncepcia re
aguje aj na tieto potreby 
a navrhuje zaviesť zonáciu 
lesoparku, ktorá prinesie 
poriadok a pravidlá do rozvo
ja územia. (brn)

Dokument o lesoch, ktorý chýbal

JAROVCE
Pokoj obyvateľov hausbótov 
na Jarovskom ramene na-
rušili bagre a tatrovky. 
Naplno sa tu totiž rozbehla 
výstavba obchvatu Brati-
slavy.
Desiatky hausbótov, ktoré 
„kotvia“ pri Jarovskom ra
mene, sa v minulosti zvi
diteľnili najmä konfliktom 
ich obyvateľov s aktivistami 
a ochranármi. Miestni si to
tiž svojvoľne upravovali aj 
priľahlé brehy, na čo však 
nemali právo. Teraz však do 
lokality zasiahli oveľa väčšie 
stavebné úpravy, ako sú zá
sahy hausboťákov, výstavba 
obchvatu Bratislavy.
 Ako sme sa presvedčili, práce 
sa už naplno rozbehli. Priamo 
pri Jarovskom ramene je už 
vyrúbaný pás lesa, ktorý sa 
zmenil na stavenisko zaplne
né strojmi. Presťahovali kvôli 
tomu zatiaľ šesť hausbótov. Po
nad Jarovské rameno, vedľajšiu 
veslársku a kanoistickú dráhu 

Zemník a ponad hlavný tok 
Dunaja totiž povedie most.  
V médiách sa už objavili 
informácie, že zúfalí oby
vatelia hausbótov sa snažia 
svoje príbytky predať. Vy
brali sme sa teda medzi nich. 
Priamo k hausbótom sa už 
nedostanete po tichej lesnej 
cestičke, ale musíte pre
chádzať aj cez prašnú stavbu 
a vyhýbať sa premávajúcim 
tatrovkám. Zašli sme do lo
kality, ktorú miestni obyva
telia nazývajú Rozprávka. 
Je to aj v rámci Jarovského 
ramena asi najlukratívnejšie 
miesto pre domy na vode. 
Zaujímalo nás teda, ako sa 
jeho obyvateľom, z ktorých 

mnohí tu žijú celoročne, 
zmenil život.
Jeden z nich, pán Imrich Rák, 
nás ochotne prijal a ukázal 
nám i svoje obydlie. Odísť sa 
rozhodne nechystá, naopak, 
stavbu prerába. „Tie správy 
o predaji som čítal aj ja, ale 
neviem o tom,“ povedal. My 
sme našli na realitných strán
kach päť inzerátov, v ktorých 
miestni ponúkajú svoje prí
bytky na ramene. Pripravte 
sa na to, že zaplatíte rovnakú 
sumu ako za hociktorý brati
slavský byt, i viac.
Keď vchádzame k pánovi 
Imrichovi do obydlia, po
chopíme prečo. Nachádza
me sa vlastne v moderne 

vybavenom byte s príjem
nou terasou priamo na vode. 
Keby ste nevedeli, že ste na 
hausbóte, zvnútra to okrem 
krásneho výhľadu nemá
te ako postrehnúť. Pán Rák 
priznáva, že stavba diaľnice 
im život  komplikuje, bývalá 
idylka je preč. „Kúpil som to 
iba minulý rok v júni, žijem 
v Maďarsku, taktiež pri vode, 
ešte si to tu prerábam. Fakt je, 
že stavba na stavbe sa práši, 
vyrúbali množstvo stromov 
a do vody sa dostalo veľa ze
miny. Sľubujú, že ju odtiaľ 
dostanú, ale neviem si to cel
kom predstaviť,“ vysvetľuje 
pán Imrich. Dodáva však, že 
on osobne z diaľnice až také 

veľké obavy nemá, nemyslí 
si, že keď bude hotová, neja
ko fatálne naruší život priamo 
v ich lokalite. Tieto hausbóty 
budú od nej naďalej oddele
né lesíkom. Prednedávnom 
si dal i skontrolovať kvalitu 
vody zo studne, ktorú použí
va a ukázala sa ako maximá
lne vyhovujúca. Napriek pro
blémom sa mu tu páči a odísť 
sa rozhodne nechystá. Život 
tu mu pripadá ako ideálne 
strávený dôchodok. (ms)
 Foto: Matúš Husár

Fotografie z interiéru 
hausbótu nájdete na  

www.banoviny.sk

Medzi hausbótmi už budujú diaľnicu

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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V uplynulých dňoch 
sme sa stali svedka-
mi toho, ako staro-
mestský starosta ne-
dodržal svoje slovo 
a ustúpil develope-
rom. Vydal totiž po-
volenie na predčas-
né užívanie hotela 
Danube so súčasnou 

nevkusnou fasádou, ktorú ešte donedávna vehe-
mentne kritizoval. 

Liknavé konanie úradov
Minulý rok v septembri som medzi prvými upo
zornil na otrasnú fasádu novozrekonštruovaného 
hotela a na okolnosti, za ktorých fasáda vznikla. 
Nevkusnú a neestetickú fasádu, ktorá absolútne 
nezapadá do scenérie historického centra mesta, 
okamžite skritizovali odborná aj laická verejnosť. 
Všetko od začiatku nasvedčovalo tomu, že majiteľ 
hotela nezrekonštruoval hotel podľa schváleného 
projektu a dodaných vizualizácií a fasádu jednodu
cho zmenil na vlastnú päsť. 

Developerom sa „prepečie“ všeličo
Majiteľ hotela po uvedenom „prešľape“ nedostal 
kolaudačné rozhodnutie, pretože stavba nebola re
alizovaná v súlade so stavebným povolením. Deve

loper pri rekonštrukcii hotela postupoval v rozpore 
s pravidlami a vzhľad novej fasády nekonzultoval 
s Krajským pamiatkovým úradom, napriek tomu, 
že v mestskej časti Staré Mesto je to súčasť staveb
ného povolenia a povinnosť každého stavebníka...

Starosta po odhalení novej fasády vyhlasoval, že 
hotelu kolaudačné rozhodnutie za žiadnych okol-
ností nevydá. Dnes je však všetko inak. Kde zo-
stali nekompromisné mediálne vyjadrenia pána 
starostu o tom, že hotel nebude otvorený dov-
tedy, kým si stavebník nesplní všetky svoje po-
vinnosti? Prečo nedodržal slovo a ustúpil deve-
loperovi? Na začiatku tvrdil, že hotel nedostane 
kolaudačné rozhodnutie, kým nebude zmenená 
fasáda. Pred niekoľkými dňami evidentne zmenil 
názor a vydal povolenie na predčasné užívanie 
hotela bez toho, aby bola fasáda zmenená.

Osobne toto rozhodnutie pokladám za dôkaz ďal
šieho víťazstva developerov v hlavnom meste. To, 
že jednou z podmienok predčasného užívania hote
la je povinnosť stavebníka zmeniť fasádu do konca 
októbra, vnímam ako povinný, ale veľmi vágny 
dovetok s nízkou vážnosťou. 

Ako to celé asi môže dopadnúť?
Nejako sme si už zvykli na to, že developeri 
konštantne nedodržujú a obchádzajú pravidlá. 

Radšej zaplatia smiešne nízke pokuty za poru-
šenie zákona, ako by sa mali nimi riadiť. Špatia 
Bratislavu a úrady im namiesto prísnych sank-
cií ešte vychádzajú v ústrety. 

Majiteľovi hotela Danube do karát nahráva aj čas. Obá
vam sa, že to celé do jesene potichu odozneje, odíde do 
stratena a fasáda hotela zostane taká, aká je. Developeri 
si v našom hlavnom meste jednoducho robia, čo chcú 
a kompetentní sa len bezmocne prizerajú!

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Developeri opäť raz zvíťazili nad Bratislavčanmi!



Nová fasáda hotela Danube – architektonický 
nevkus priamo v centre Bratislavy
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Túto jar zorganizujete už v poradí 
ôsme podujatie Kapitulských dvorov, 
viete si spomenúť na tie úplne prvé?

Urobili sme to vtedy čistokrvne komu
nálne  svojpomocne so susedmi. Všet
ci sme do toho vložili svoje úsilie a tiež 
vlastné prostriedky. Skontaktovali sme 
sa s ľuďmi, ktorí boli ochotní vystúpiť 
resp. pomôcť bez nároku na odmenu 
ako boli hudobníci, pouliční maliari, 
divadelníci a sprievodcovia. Ako ar
chitekt som pripravil všetky grafické 
podklady, dal som ich vytlačiť a roz
miestnili sme ich pred každý otvorený 
dvor. Spolu so susedom sme vytiahli  
6 metrový rebrík, zavesili uličné pútače 
a akcia sa mohla začať. 

Ako to dopadlo z pohľadu návštev-
nosti?
Malo to veľký ohlas, ľudia sa zaujímali 
o toto svojpomocne zorganizované po
dujatie. Boli sme veľmi milo prekva
pení počtom záujemcov. Aj keď sme 
pripravili vlastnú nekomerčne oriento
vanú akciu bez akejkoľvek vonkajšej 
finančnej podpory, podarilo sa nám 
výrazne vstúpiť do povedomia Brati
slavčanov.

V čom je Vaše podujatie iné oproti 
iným?
Chceme byť programovo iní v porov
naní s čisto komerčnými akciami, ktoré 
sú organizované aj na území Staré
ho Mesta. Hlboko si ctíme historický 
odkaz Kapitulskej ulice a dotknutého 
okolia. Asi 80 percent domov vlastní 
cirkev, je to pokojná ulica, nikdy tu ne
bola žiadna krčma. Chceme akceptovať 
tento „status quo“, ktorý určuje základ
ný rámec organizovania Kapitulských 
dvorov – prezentáciu histórie, kultúry, 
poznania a umenia. Máme záujem po
stupne obnažovať pôvodinu, svojráz
nosť a autenticitu tohto priestoru, teda 
fenomény, ktoré v dobe celosvetového 

trendu globalizácie čoraz viac zaujíma
jú návštevníkov nášho mesta.

Ako teda vyzerajú Kapitulské dvory?
V uličnom priestore bývajú rozmiest
nené stánky, v ktorých sú prezentované 
knihy, hudobniny, CD, platne, obrazy 
a podobne. V jednotlivých dvoroch sú 
usporiadané hudobné komorné koncerty, 
vystúpenia amatérskych divadelníkov, 
autorské čítania, prednášky. Pozývame 
aj ľudí, ktorí tu kedysi bývali, aby vypo
vedali svoje zážitky a príbehy. Pouliční 
maliari maľujú a predávajú svoje diela 
priamo na ulici. Turistický sprievodco
via oboznamujú návštevníkov s histó
riou ulice, jednotlivých domov a  dvorov.

V poslednom období sa Vaše podujatie 
rozširuje aj mimo Kapitulskej ulice.
Áno Kapitulská ulica je prepojená 
v troch miestach s mestskými hradbami 
a peším mostom aj so Židovskou uli
cou. Nakoľko minulý rok boli hradby 
po dlhej dobe opäť sprístupnené verej
nosti, rozhodli sme sa rozšíriť podujatie 
až na Židovskú ulicu, kde bude čakať 
návštevníkov množstvo zaujímavých 
aktivít a  podujatí.

Srdečne pozývame 

Ing.arch.Ľubomír Boháč
zakladateľ o.z. Oživenie

 Kapitulskej ulice

Jarné Kapitulské dvory - 12. Máj 2018



BRATISLAVA
Podľa Daniela Duriša, pre-
zidenta Cyklokoalície, má 
najlepšie podmienky pre 
cyklistov Petržalka. A to sa 
tam začiatkom leta konečne 
začne budovať cyklotrasa 
Starohájska, ktorá spojí 
dve hlavné cyklistické trasy 
v Petržalke, tú na Dolno-
zemskej ceste s cyklotrasou 
pri Chorvátskom ramene.
Petržalka je podľa Daniela 
Duriša na tom najlepšie aj 
preto, že je spojená štyrmi 
mostmi a priamo k nim vedú 
oddelené cyklotrasy. 
„Najlepšia trasa podľa Ko
daňského modelu je cy
klopruh na Štúrovej ulici 
v smere centrum,“ tvrdí pre
zident Cyklokoalície. Na
opak, najhoršia cyklotrasa 
je trasa Košická, ktorá vedie 
cyklistu pomedzi rýchloidúce 
motorové vozidlá a parkova
nie. 
V Ružinove podľa neho 
chýba aj dôležité prepojenie 

v hlavnej trase od Štrkovca 
po Záhradníckej až po Ame
rické námestie. „Alterna
tívne nepriame prepojenie 
je cez Trenčiansku, ale tu 
chýba dôležitý úsek Dulovo 
nám. - Páričkova - križovatka 
Mlynské Nivy – Dunajská,“ 
hovorí.
Za problém považuje aj fakt, 
že neexistuje bezpečné, odde
lené prepojenie do lesoparku 
Železná studnička od nábre
žia Dunaja cez Mlynskú do
linu a Patrónku. To sa možno 
čiastočne zmení na budúci 
rok. V tohtoročnom rozpočte 
mesta je totiž naplánovaných 
30-tisíc eur práve na projek
tovú dokumentáciu cyklotra
sy Mlynská dolina Lesopark, 
úsek Patrónka-Lesopark.
Projektové dokumentácie 
sa chystajú aj na cyklotrasy 
Rožňavská, úsek Železničný 
nadjazd – Zlaté piesky, Rož
ňavská, úsek Zlaté piesky 
– Vajnory, Rožňavská, úsek 
Tomášikova – železničný 

nadjazd, Trnavská – Bajkal
ská, úsek OC Centrál – Tr
navská – Bajkalská. Reali
zovať by sa mali cyklotrasy 
v Ružinove, cyklotrasa Ho
džovo námestie a prechod pre 
cyklistov na Rybnom námes
tí. „Aktuálne prebieha ve
rejné obstarávanie na výber 
spracovateľa projektových 
dokumentácií na cyklotrasy 
na rok 2018. Mestská časť 
bude pokračovať v prípra
ve realizačných projektov 
 napr. cyklotrasy v lokalite 
Sedmokráskova, Bystrého, 
I. Horvátha, tak, aby mohla 
realizácia nastať ešte v tomto 
roku,“ informovala nás ho
vorkyňa Ružinova Marianna 
Šebová.
V rozpočte sú vyčlenené 
prostriedky aj na projekt Bi
kesharing. „Na realizáciu 
bežných výdavkov v objeme 
170 000 eur a kapitálových 
výdavkov v objeme 350 000 
eur. Vyčlenené finančné 
prostriedky budú použité na 

štúdie a analýzy pohybu cyk
listov, marketingovú komu
nikáciu, nákup a umiestne
nie cyklosčítačov, aplikácie/
platformy na zber dát v cyk
listickej doprave, na nákup 
elektrobicyklov a dokovacích 
staníc,“ uvádza sa v rozpo
čte. Primátor Ivo Nesrovnal 
v polovici júna minulého 
roka avizoval, že by sa mal 
rozbehnúť túto jar. Spýtali 

Cyklotrasa Starohájska v septembri

sme sa magistrátu, v akom je 
to štádiu. Do našej uzávierky 
nereagovali. 
Po bikesharingu je najväč
ším tohtoročným projektom 
mesta cyklotrasa Starohájska. 
Vďaka nej sa cyklista plynule 
dostane od súčasnej konečnej 
električiek v Petržalke popri 
Závodisku na Dolnozemskú, 
a odtiaľ komfortne na hrádzu 
smerom do Rusoviec, Čuno
va až do Maďarska. 
Začiatkom apríla mesto ko
nečne vyhlásilo súťaž na sta
vebné práce za 285 160 eur 
bez DPH. Konečne preto, že 
koncepcia cyklotrasy, ktorú 
vypracovala Cyklokoalícia 
bola na svete už na jar roku 
2011 a finálny projekt po pri
pomienkovaní bol známy ešte 
pre zvolením Iva Nesrovnala 
za primátora. Informovala 
o tom Cyklokoalícia na svojej 
webovej stránke. 
Dĺžka cyklotrasy od Rusov
skej cesty po Dolnozemskú 
cestu je 1725 metrov. Na 
predmetnú cyklistickú komu
nikáciu bude hlavné mesto 
žiadať nenávratný finančný 
príspevok cez Integrovaný re
gionálny operačný program. 
Kritériom na vyhodnotenie 
ponúk je cena.
Ponuky na vybudovanie 
cyklotrasy budú otvárať 
11. mája. Po uzatvorení 
zmluvy s víťazom bude mať 
stavebník tri mesiace na to, 
aby cyklotrasu zrealizoval. 
Jej dokončenie sa teda odha
duje na september.  (in)
 Foto: www.cyklokoalicia.sk
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky, 
lampy, nábytok, i celé 

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdrama aj u Vás doma

tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24, 

1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Obhliadka 
a poradenstvo 

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

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

AKCIA: 
Ku každým dverám 
kľučka ZDARMA

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

Legenda bratislavských športových 
podujatí - hlásateľ František Štam-
berský oslávil v marci 92. narode-
niny. Znie to priam neuveriteľne, 
ale ešte stále sa prostredníctvom 
mikrofónu pravidelne prihovára 
fanúšikom FC Petržalka na ich 
domácich zápasoch v 3. lige. Aj 
my sme sa s ním stretli na štadióne 
v Ovsišti.

K mikrofónu ste sa kedy prvýkrát 
dostali? 
V roku 1958 som sa prihlásil na vo
dičský kurz a po teoretickej výuč
be nasledovali praktické jazdy, pri 
ktorých bol mojím inštruktorom zná
my ligový hokejový rozhodca Michal 
Bucala. Ten mi ponúkol možnosť stať 
sa rozhodcom a pri súťažných zápa

soch sme robili aj pomocné funkcie, 
teda časomeračov, zapisovateľov ale
bo hlásateľov. Postupne som zistil, že 
hlásiť do mikrofónu pri športových 
stretnutiach ma baví a aj sa mi to cel
kom darilo.
Mali ste vo svojich začiatkoch me-
dzi hlásateľmi veľkú konkurenciu? 
Bolo ich viac, ale ja som mal šťas
tie, že som padol do oka vtedajšie
mu tajomníkovi hokejového Slovana 
Romanovi Honcovi a začala sa moja 
vyše 40-ročná kariéra na bratislav
skom zimnom štadióne pri zápasoch 
belasých. Občas som za to dostal aj 
nejakú korunu, ale nikdy som to nero
bil pre peniaze. Navyše čas strávený 
na zápasoch som si musel nadpraco
vať! Ale keď som na starom zimáku 
povedal do mikrofónu tie známe slo
vá: „Príjemný podvečer, vážení špor
toví priatelia!“, tak 10-tisíc ľudí zača
lo tlieskať. Neviete si predstaviť, aký 
to bol pre mňa úžasný pocit. V takých 
chvíľach zabudne človek aj na trému.
Koľko rokov ste na starom zimnom 
štadióne odpracovali a aké neza-
budnuteľné okamžiky ste tu zažili? 
Ak sa nemýlim, tak na štadióne som 
strávil plných 40 rokov a vynechal 
som asi hádam štyri či päť zápasov, 
keď som mal problém s hlasom. Čo 
som zažil? No všetko! Napríklad po
vestné „céčko“. Alebo si pamätám, 
keď na bratislavský zimák prišiel 

len 18-ročný Václav Nedomanský 
s otcom, ktorý mu ukazoval Slovan, 
za ktorý bude hrať vedľa Jozefa Go
lonku, Jána Staršieho či Karola Faka. 
Nedo prišiel z Hodonína posilniť 
Slovan, ktorý bol potom 9-krát ko
runným princom čs. najvyššej súťaže. 
A bol som aj pri tom, keď sa Slovanu 
podarilo získať jediný majstrovský 
titul v roku 1979. Diváci od radosti 
doslova šaleli. Radosti nebolo kon
ca-kraja. Ľudia v eufórii poskákali 
na ľad a nosili hráčov na rukách. Ale 
prežíval som s nimi aj smutné chvíle, 
keď sa bolo treba rozlúčiť s Ondrejom 
Nepelom alebo Dušanom Pašekom. 
Na Slovane som oficiálne skončil 
v roku 2006 a nahradil ma môj dobrý 
priateľ Stano Galis.
Mnohí si vás pamätajú aj zo zápa-
sov Artmedie na ihrisku pri Starom 
moste... 
Aj k futbalu som sa dostal náhodou. 
Oslovil ma Ivan Kodaj  prevádzkar 
vtedy ešte druholigovej Artmedie. 
Vraj im tam chýba hlásateľ. Trvalo 
to, ale zlomil ma a zobral som to. To 
som ešte netušil, že hlásateľ je v mie
stnosti, odkiaľ nie je vidieť na ihris
ko, ale do Sadu Janka Kráľa! Vďaka 
tomu pre mňa vznikli rôzne humorné 
situácie. Vždy, keď som začul, že sa 
na ihrisku niečo deje, lebo ľudia na to 
hlasno reagujú, musel som sa predrať 
cez tých, ktorí stáli na tribúne, aby 

som zistil, kto dal gól. Občas si zo 
mňa robili žarty a dávali mi zámerne 
nesprávne informácie. Pritom ja som 
sa vedel pomýliť, keď som zahlásil, 
že v Petržalke vítame košických ho
kejistov alebo, že sa skončila prvá 
tretina a nie prvý polčas. Na zápasy 
Artmedie chodilo v priemere 5-tisíc 
ľudí a na derby so Slovanom dokon
ca až 10-tisíc divákov. Škoda, že ten 
sympatický štadión zbúrali. Podľa 
mňa chýba nielen mne, ale celému 
mestu.
Kde vlastne v súčasnosti bývate? 
Už 18 rokov som obyvateľom Ruži
novského domova seniorov na Skle
nárovej ulici. Pred štyrmi rokmi sme 
tam bývali v dvojgarsónke s manžel
kou, ktorá sa už pobrala do neba, a tak 
ma presťahovali do jednogarsónky. 
Predtým sme žili v Prievoze v našom 
rodinnom dome, ktorý sme nechali 
deťom. V seniorskom domove sa cí
tim dobre a mám tam všetko, čo starý 
človek potrebuje.
Čoho by ste sa ešte chceli dožiť?
Mne by stačilo, ak by som sa dožil 
postupu futbalistov FC Petržalka do 
2. ligy. A aj keď nie som úplne zdra
vý, snažím sa, prekonávam sám seba, 
aby som sa bol pri tom, keď sa to po
darí.  (rs)
 Foto: ars
 Celý rozhovor nájdete na 
 www.banoviny.sk

Za mikrofónom ho to stále baví

Burgenland je krajinou slnka a vína - 
vďaka priaznivému podnebiu a geogra-
fickej polohe sa tu rodí skvelý mok. Jeho 
obyvatelia tvrdia, že, nikde inde na svete 
nechutia plné vína sviežejšie a svieže vína 
lahodnejšie.

Burgenland je malá, ale príjemná kraji
na s tradíciou vinohradníctva, s veľkým 
množstvom rozličných štýlov vína. Tunajší 
vinári kladú dôraz na domestikované odro
dy – v prípade bieleho vína Veltlín zelený, 
Rizling vlašský a biele burgundské odrody, 
u červených vín dominujú Frankovka mod
rá a Zweigelt. Po výbornej skúsenosti z mi
nulého roka sa k burgenlandským vinárom 
opäť pridajú vinári z regiónu Weinviertel.  
Weinviertel DAC s jedinečnou chuťou 
bude rovnako v ponuke tunajších vinárov. 
Mierna kontinentálna klíma s jemnými 
panónskymi vplyvmi z východu, horúcimi 
dňami, chladnými nocami a osviežujúcim 
vetrom zo severu mu dodávajú nezameni
teľný charakter, ovocnosť, eleganciu, svie
žosť a finesu. 

Vo štvrtok 3. mája sa okolo 60 producentov 
vína z Burgenlandu a Weinviertel stretne 
v hoteli Radisson Blu Carlton na desiatom 
ročníku prezentácie skvelých rakúskych vín. 
Nebudú chýbať ani regionálne gastronomic
ké špeciality. Ochutnávka sa koná v tradič
nom čase od 15. do 20. hodiny a vstupné je 
15 eur.

Rakúsky vínny festival pred dverami

Kde v meste bývajú neznáme tváre?
Reagujem na číslo z 11.4.2018, “Kde v meste bývajú známe tváre a prečo” Navrhujem otvoriť 
okno na - Kde v meste bývajú  neznáme tváre a prečo. V roku 1976 nám pridelili družstevný 
byt na  novom sídlisku Dolné Hony v  Podunajských Biskupiciach a Vrakuni (boli sme prihlá
sení v družstve Staré Mesto Bratislava). Toto sídlisko ako vidím je podceňované. Kto by tu 
už tak býval? (hovoril údržbár), no asi je pravda, všeličo nám tu chýba,  kultúrne centrum, 
športové zariadenie, cesta do mesta nám trvá momentálne ráno od 8 do 11.hod. 1,5 hodiny po 
obede naspäť od 14 do 19. hod , je zaujímavé že to nikomu nevadí, také sídlisko s toľkými 
obyvateľmi. 
 Agáta Puhová, obeť politiky prideľovania bytov

Takých prekvapení si Bratislava zaslúži viac 
Mnohokrát som 
patril k tým, čo 
upozorňovali na 
nepríjemný po
hľad pri ceste na 
Hlavnú stanicu 
či z nej. O to prí
jemnejšie ma pre
kvapil stav, ktorý 
nastal po naozaj 
dlhom čase v „par
číku,“ na ktorý je 
vidieť zo zastávky 
električiek. Medzi 
fotografiami je rozdiel cca dva roky.  
 Vlado Wanke

Koncerty na lávkach
Zaujíma ma priestor, o ktorom sa ani nehovorí. Totiž Vlastenecké námestie. To by bolo dobré 
miesto pre kultúru. Je tam ešte dosť stromov, zelene a je tam voda s kanálom.
Tam by odborníci mali urobiť citlivo priestor a vybudovať aspoň 3 oblúkové mostíky cez kanál 
pre chodcov. V tých priestoroch na mostíkoch by sa mohli konať koncerty od jari do jesene 
či už gitarové alebo tamburaši, alebo mandolíny. Jednoducho niečo lahodné na počúvanie na 
nedeľné popoludnie. Vždy to tak bolo, že ľudia si potrebujú niekam vyjsť v nedeľu popoludní 
za kultúrou. Škoda, že sa to vytratilo. V tej časti, kde je ešte dosť stromov, blízko kanála treba 
postaviť altánok, kde by sa eventuálne v letnom čase mohla konať tancovačka - Čaj o piatej. 
V minulosti to tak bolo, že ľudia radi išli na výlet do Petržalky zo zaprášeného centra. Treba vy
sadiť kvety, treba aj pobavenie, aj pastvu pre oči. Takto sa dá pestovať vzťah k svojmu mestu.
 Vjazanková, Bratislava - Petržalka

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.

Váš názor nás zaujíma
Policajti diviaka z centra Bratislavy zatiaľ nena-
šli – majú sa ľudia 
dôvod báť?
Goldfish Eva Také už 
raz v meste bolo, v 70. 
rokoch vpálil rovno do 
Carltonu, vtedy to Ve
černík písal.
Eva Skutova Niekde sa 
už točí na ražni  :-) Ale 
ako vidím, ľuďom politi

ka ani spať nedá, ešte aj 
tu si ju nevedia odpus
tiť, neviem, čo to má 
spoločné s kancom...
Juraj Grebeci A tak
to prešiel popri nich 
Okoličány

Na mieste, kde bol futbalový 
štadión Petržalky, má vyrásť bytová štvrť 
s 30-poschodovým vežiakom!
Michal Michalović Hnus, hnus a ešte raz hnus. Tomu, kto 
toto dokáže schváliť, prajem, aby mu deti dopíjali prázdne fru
ká po smetiskách.
Katarína Eckhardt Toto úbohé mesto nemá žiadneho hlav
ného architekta, čo by takúto šialenú výstavbu zastavil ? Mesto 
je prepchaté vežiakmi, ľuďmi, nestačí doprava, nestačia cesty, 
nie sú parkoviská....ceny bytov sú šialene vysoké...na čo je toto 
dobré?

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY





www.facebook.sk/banoviny
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- nebytový priestor č. 1.30 vo výmere 112,04 m²,
- nebytový priestor č. 1.31A vo výmere 32,00 m²,
- nebytový priestor č. 1.31B vo výmere 44,44 m², 
- nebytový priestor č. 1.32 vo výmere 150,08 m²,   
- nebytový priestor č. 1.33 vo výmere 10,07 m², 
- nebytový priestor č. 1.34 vo výmere 10,18 m², 
- nebytový priestor č. 1.35 vo výmere 41,69 m², 
- nebytový priestor č. 1.36 vo výmere 36,34 m², 
- nebytový priestor č. 1.37 vo výmere 20,19 m², 
- nebytový priestor č. 1.38 vo výmere 67,12 m²,
- nebytový priestor č. 1.39 vo výmere 83,69 m²,
- nebytový priestor č. 1.41 vo výmere 70,35 m²,
- nebytový priestor č. 1.42 vo výmere 47,20 m², 
- nebytový priestor č. 1.43 vo výmere 47,26 m²,   
- nebytový priestor č. 1.44 vo výmere 47,39 m², 
- nebytový priestor č. 1.45 vo výmere 93,71 m², 
- nebytový priestor č. 1.46 vo výmere 21,49 m², 
- nebytový priestor č. 1.47 vo výmere 42,79 m², 
- nebytový priestor č. 1.48 vo výmere 95,37 m², 
- nebytový priestor č. 1.49 vo výmere 88,29 m²,
- nebytový priestor č. 1.50 vo výmere 28,97 m².
Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú 
zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy a  na internetovej stránke www.bratislava.sk. Záujemcovia 
si ich môžu vyzdvihnúť osobne v budove Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT 
OFFICE“, v pracovných dňoch od 12.03.2018 do 11.05.2018 v čase  
od 9:00 h do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 11.05.2018  
do 14:00 h do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer prenajať na 
základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou nebytové priestory v Bratislave  
v podchode na Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto:

 Ahoj psoriatici !  Máte „mudru hubu “? ´
Problémy so psoriázou a atopickým ekzémom, ale i vredmi predkolenia 
a preležaninami, možu byť minulosťou. Pomôže múdra huba - Pythium 
oligandrum. A ako funguje? 
„Múdra huba - Pythium oligandrum je mikroskopický upír. Vytvára vlákna, 
ktoré vyciciavajú mykózy. Zároveň produkuje enzýmy, ktoré upokojujú 
pokožku, narušujú symbiózu s inými škodlivými organizmami ako napríklad 
premnoženými alebo patogénnymi baktériami, rozbúravajú bio lm                                                                                                                                        
(v nehojacich sa ranách), zmenšujú zápaly“ upresňuje mikrobiológ 
Pardubickej nemocnice Karel Mencl. 
Ahoj psoriatici, tak stále čítam o všetkých tých problémoch, ktoré máte.                   
So psoríázou som sa stretla pred 3 rokmi, keď začala na kolenách, lakťoch 
a trochu vo vlasoch. Z kožného som sa natierala mastičkami, ktoré to trochu 
tlmili a tak som to moc neriešila, hlavne tiež preto, že som nevedela, čo to 

všetko obnáša (nikto v rodine to nemal). Po roku som sa ale vysypala od 
hlavy až k pätám (bolo to po chorobe). A tak som začala zhánať kde čo. 
Znovu liečba na kožnom a slniečko. V apríli som letela k moru do Tuniska, 
nádhera, pohoda a psoriáza sa trochu zlepšila. Doma sa ale psoriáza zase 
vrátila s väčšou razanciou. To som sa prvýkrát stretla v lekárni s Biodeltou 
(kúpeľmi) a Biogamou (masťou). Masť mi pomohla odšupinatiť všetky veľké 
plochy. Potom som začala nasadzovať kúpele Biodelta, ktoré sa mi zdali 
účinnejšie. Urobila som 3 kúry, vždy po mesačnej pauze a som po rokoch 
zase čistá. Jednoducho je to krása, psoriáza je fuč. 

Prípravky s Múdrou hubou - Pythium oligandrum, žiadajte vo svojej lekárni. 
Ak máte otázky, radi Vám odpovieme na našej infolinke 0917 761 893
e–mail: pythium@pythium.cz                                      Pozri aj www.pythium.eu 

vojejjj lllekkárni. 
1 893

i 
h 

KARLOVA VES
Karlova Ves spustila výstavbu no-
vej lodenice. Nová lodenica by mala 
byť podľa zmluvných podmienok 
postavená do 16 mesiacov.
„Úspešne sme zavŕšili verejné ob
starávanie. Máme dostatok finanč
ných prostriedkov, odovzdali sme 
stavenisko a púšťame sa do tejto 
stavby. Tešíme sa, že športovcom 
čoskoro odovzdáme nový dôstojný 
športový stánok,“ povedala starost
ka Karlovej Vsi Dana Čahojová. 
Stará lodenica zostane zachovaná, 
nová vyrastie v jej bezprostrednej 
blízkosti.

Novú lodenicu v bratislavskej 
Karlovej Vsi postaví spoločnosť 
Ligneus z Krásna nad Kysucou. Vo 
verejnom obstarávaní cez tzv. elek
tronické trhovisko ponúkla z po
medzi troch uchádzačov najnižšiu 
cenu výstavby za 629 280 eur vrá
tane DPH. Karlova Ves si na vý
stavbu nebude brať žiadny úver. Na 
výstavbu má dostatok finančných 
prostriedkov.
Súčasťou novej trojpodlažnej lode
nice budú spoločenské, hygienické a 
skladovacie priestory. Suterén bude 
slúžiť ako hangár pre uskladnenie 
lodí. Na dvoch nadzemných podla

žiach vodáci, ale aj návštevníci z ra
dov verejnosti, nájdu napríklad preda
jňu či požičovňu vodáckych potrieb. 

Spoločenská miestnosť bude slúžiť na 
organizovanie rôznych podujatí. (bh)
 Foto: MČ Karlova Ves

Lodenica koncom budúceho leta

BRATISLAVA
Ak stále neviete, kam pôj-
dete a čo budete robiť počas 
dvoch nasledujúcich predĺ-
žených víkendov, máme 
pre vás tip. Liptov a jeho 
atrakcie, ktoré sú od seba 
vzdialené na skok, ocenia 
predovšetkým rodiny s deť-
mi. A tie sa určite nudiť ne-
budú.
Najväčšiu zábavu zažijete 
kúsok od Liptovského Mi
kuláša smerom na Liptov
ský Trnovec v Mini ZOO. 
Výnimočný zážitok nie je 
v tom, že sa na zvieratá po
zeráte spoza plotu či ohrady, 
ale ošetrovatelia vás pustia 
priamo k nim. Môžete si 
pohladkať kenguru, lamu či 

malého byvola. „Asi najväč
ší záujem majú návštevníci 
o šelmy, ale mnohí z nich, 
aj keď pôvodne prišli kvôli 
šelmám, sa po zoznámení 
aj s inými zvieratami veľmi 
tešia z papagájov, peliká
nov, veveričiek alebo ken
guriek,“ povedala nám Ivon 
Kapitáňová z Mini ZOO. 
Deti nepochybne ocenia, 
keď vstúpia do priestoru 
veveričiek a tie po nich be
hajú a skáču. Zážitkom je aj 
kŕmenie medveďa či obrov
ských pelikánov. 
„U nás sú pri zvieratách vša
de naši ošetrovatelia, ktorí 
návštevníkom o nich rozprá
vajú a zároveň dohliadajú 
na to, aby potreby a nálady 
zvierat boli rešpektované 
a súčasne dávajú pozor na 
bezpečnosť návštevníkov 
a, samozrejme, aj zvierat,“ 

dodala pre Bratislavské no
viny Kapitáňová. 
Pár metrov od zoo je ďalšia 
atrakcia. A to domček, kto
rý je postavený na streche 
- Dom hore nohami. Keď 
vstúpite do domu, kuchynská 
linka, záchod či kúpeľňa vám 
bude padať na hlavu. Tento 
domček viac ocenia deti ako 
dospelí.
Pokoj a relax si užijete pri 
Liptovskej Mare či Tatralan
dii, ktorá je vzdialená asi 100 
metrov od Mini ZOO. (lb)
 Foto: lb, Mini ZOO

Viac článkov zo života v Bratislave nájdete na
 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku 

www.facebook.com/banoviny
Píšte, pýtajte sa, komentujte

Pohladkajte kenguru či veveričky
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Streda – 25.4.2018

KONCERT HUDBA 
DNEŠKA V SNG 27 
– RAW / VENI 30 (4)

Slovenská národná galéria 
Bratislava, 18:00
Koncert v umeleckej koope
rácii holandskoamerickej 
skladateľky, improvizátorky 
a flautistky Anne La Ber
geovej s vybranými hráčmi 
VENI ensemble.

Štrvtok – 26.4.2018

APRIL COMEDY FEST
Kino Mla
dosť, Kino 
Film Euro
pe
Prehliadka 
európskych 
fi lmových 
k o m é d i í 
v Kine Film Europe a Kine 
Mladosť.

Piatok – 27.4.2018

SHARPE
Nová Cvernovka

Počas dvoch 
dní 27. 
a 28.4. vy
stúpi viac 
ako 20 ži
vých domá
cich i zahra
ničných kapiel, ku ktorým sa 
v priebehu dňa pridajú pred
nášky a diskusie. 

Sobota – 28.4.2018

JARNÉ BRATISLAVSKÉ 
JAZZOVÉ DNI

Ateliér Babylon, 19:00
Headlinerom bude fantastic
ká izraelská speváčka Ester 
Rada. Festivalový večer od
štartuje Estónka Kadri Vo
orand, po nej legendy Omar 
Hakim & Rachel z OZ Expe
rience feat. Linley Marthe & 
Louis Winsberg.

Nedeľa – 29.4.2018

AUTOMAT NA VÝSTA-
VU. ČESKOSLOVENSKÝ 
PAVILÓN NA EXPO 67
SATELIT, 13:00 – 18:00
Automat na výstavu pripo

menie druhú z trojice po
vojnových prezentácií Čes
koslovenska na svetových 
výstavách.

Pondelok – 30.4.2018

MAIREE: ONLY
INCHEBA – Expoaréna, 20:00
Úspešný slovenský DJ a pro
ducent Mairee prichádza s je
dinečným konceptom vystú
penia pod holým nebom.

Utorok – 1.5.2018

1.MÁJ - DEŇ OTVORE-
NÝCH ATELIÉROV
Nová Cvernovka, 10:00
Ôsmy ročník mestského fes
tivalu, kedy sa pre vás ot
voria dvere takmer 50-tich 
kreatívnych ateliérov, hudob
ných štúdií a tvorivých dielní 
v Novej Cvernovke.

Streda – 2.5.2018

ALOJZ KLIMO — KIKI-
RIKI
TOTO! je ga
léria, 15:00 – 
19:00 
Výstava ma
liara, kres
liara, grafika 

a knižného ilustrátora Alojza 
Klima v Toto! je galérii sa 
nedá opísať: musíte ju vidieť.

Štvrtok – 3.5.2018

KID. DETSKÝ SHOP UP
Stará tržnica
Letná edícia kid. shop up, 

predajné
ho eventu 
d iza jné r 
skych zna
čiek pre 
deti, sa 
u s k u t o č 
ní 2. – 4. 

mája 2018 v Starej tržnici 
v Bratislave. 

Piatok – 4.5.2018

SLAVCON 2018
Dom kultúry Dúbravka
Trojdňový festival s bohatým 
programom zameraným na sci-fi, 
fantasy, hry, mytológiu a históriu.

Sobota – 5.5.2018

RUŽINOVSKÝ RETRO 
MAJÁLES
Park An
dreja Hlin
ku, 10:00
R u ž i n o v 
p o z ý v a 
všetkých na 
tretí ročník 
Ružinovského retro majálesu, 
ktorý opäť prinesie atmosféru 
obdobia plného tranzistorov, 
džínsov, laskoniek a roman
tických hitov.

Nedeľa – 6.5.2018

ČESKO-SLOVENSKÁ 
VÝSTAVA / SLOVEN-
SKO-ČESKÁ VÝSTAVA

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Ingrid Jarunková  

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

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Prosím kontaktujte nás 

reklama@banoviny.sk alebo 
volajte na číslo 02/62801182.  

vyjdú o 2 týždne
9. mája 2018

www.kupelepiestany.sk

Rezervácie a viac informácií
Tel.: +421 33 775 7733  

E-mail: booking@spapiestany.sk

 ` 4 až 7 nocí s polpenziou 
 ` bezplatný vstup do bazénov a fitness
 ` Wifi zdarma a ďalšie služby

TO NAJLEPŠIE Z BALÍKA:
 ` 1 noc grátis pri pobyte na min. 4 noci
 ` 6 až 15 procedúr za pobyt vrátane zrkadliska, 
bahenného zábalu a čiastočných masáží

 ` už od 150,- € / os. / 4 noci

Vychutnajte si najobľúbenejšie piešťanské 
procedúry a posilnite svoje zdravie!

„Zdravie v Piešťanoch“
Platnosť balíka od 2.4.2018 do 30.6.2018

Bratislavský hrad
Slovenské národné múzeum 
a Národní muzeum k 100. 
výročiu založenia Českoslo
venska spoločne pripravili 
výstavný projekt, mapujúci 
dejiny spoločného štátu.

Pondelok – 7.5.2018

FRAGILE & BALET SND
Historická budova SND, 
19:00
Predstavenie plné nielen vý
bornej hudby, ale aj skvelého 
humoru, vďaka ktorému za
žijete neopakovateľný večer 
plný jedinečnej zábavy.

Utorok – 8.5.2018

ČERVENOKAMENSKÉ 
REMESELNÉ TRHY
Hrad Červený kameň SNM
Červený Kameň vás aj ten
to rok pozýva na Červeno
kamenské remeselné trhy, 
ktoré sa budú konať v dňoch 
5. – 8. mája 2018 na hradnom 
nádvorí.

Začiatkom mája začínajú 
v Dánsku majstrovstvá sve-
ta v hokeji. Akú hokejovú 
históriu má Bratislava?
Prvé správy o ľadovom ho
keji na území Slovenska po
chádzajú z Bratislavy. Novo
vzniknutý študentský krúžok 
tu v roku 1902 odohral zápas 
v tzv. bandyhokeji (hral sa 
s loptičkou). Hral s muž
stvom Viedne a prehral 0:11. 
Po vzniku Československa 
v roku 1918 dostal rozvoj 
hokeja nový smer. Najmä 
prichádzajúci českí vojaci 
a úradníci boli pri zakladaní 
nových hokejových mužstiev 
veľmi aktívni. V Bratislave 
patril medzi prvých organi
zátorov Antonín MášaBalík, 
z ktorého podnetu vznikol 
v roku 1921 aj prvý bratislav
ský hokejový klub - 1.ČsŠK. 
Jeho ihrisko bolo v Petržalke 
na tzv. Eisflecku pod Starým 
mostom. Žiadna liga sa však 
zatiaľ nehrala. Všetko závise
lo od počasia, takže keď bola 
mierna zima, hrali sa dvatri 
zápasy a bolo po „sezóne“. 
Ani ihrisko nemalo svoje 
stále miesto. Niekedy sa hra
lo v Medickej záhrade či vo 
dvore vtedajšieho kina Atlon. 
Populárny bol aj štvrtý rybník 
na Železnej studničke.
Novým impulzom bratislav
ského hokeja (už kanadské

ho typu) boli olympijské hry 
1924 vo francúzskom Cha
monix. Okrem zápasov slo
venských klubov, dochádzalo 
najmä k tradičnej konfrontá
cii s blízkou Viedňou. V roku 
1930 dostal 1.ČsŠK (ŠK) 
silnú konkurenciu. Vznikol 
Ski klub Bratislava s domá
cim ihriskom v Medickej 
záhrade. Prvý vzájomný zá
pas skončil pre ŠK debaklom 
1:7. Postupne pribudla Slávia 
Bratislava, kde okrem iných 
začínal aj budúci tréner Mi
chal Polóni. Spoločne s AC 
Nitra vytvorili tieto tímy ligu. 
Slávia sa však čoskoro roz
padla a zo Ski klubu vznikol 
v roku 1935 silný Klub vyso
koškolákov – VŠ Bratislava. 
VŠ začal hrať od roku 1936 
celoštátnu ligu.
Po obsadení Petržalky nacista
mi a vzniku Slovenského štá
tu sa hokejový život v meste 
spomalil. Došlo však k snahe 
vybudovať prvú umelú ľadovú 
plochu. Pomohla aj náhoda. 
1. brnenská strojáreň vyrobila 
chladiarenské zariadenie pre 
klzisko v poľských Katowi
ciach, no kvôli vypuknutiu 
2. svetovej vojny sa nikdy do 
Poľska nedostalo. Zariadenie 
bolo napokon namontované 

na novom ihrisku na brati
slavskom Tehelnom poli, ot
vorenom v roku 1940. V no
vovzniknutej slovenskej lige 
zvíťazil najskôr VŠ a v ďal
ších dvoch sezónach ŠK.
Po roku 1945 prevzal vládu 
nad bratislavským a sloven
ským hokejom ŠK, ktorý 
postupne zmenil názov na 
Slovan. VŠ mu sekundoval 
len dve sezóny (v 1945/1946 
však porazil pražskú Spartu 
12:3), potom z celoštátnej 
ligy vypadol. Slovan (ako 
Sokol NV) v rokoch 1953/54 
taktiež zostúpil do 2. ligy. 
Po roku sa medzi elitu vrátil 
a na dlhú dobu sa stal jedi
ným slovenským zástupcom 
v naj vyššej československej 
hokejovej súťaži. Ba čo viac, 
stal sa jej korunným princom, 
keďže niekoľkokrát skončil 
druhý. Bratislavský „Zimák“ 
sa po výstavbe tribún pre 
11 000 divákov stal pre súpe

Bratislava a hokej

rov obávanou baštou. V roku 
1958 bola dostavaná strecha. 
Dnes je až neuveriteľné, že sa 
neskôr pri otvorených streš
ných oknách počas zápasov 
veselo fajčilo.
Najväčší úspech prišiel v se
zóne 1978-79, keď pod vede
ním trénera Ladislava Hor
ského Slovan konečne získal 
vytúžený titul majstra Čes
koslovenska. Radosť medzi 
fanúšikmi v meste bola nao
zaj obrovská. O to bolestnejší 
bol pád do 2. ligy v roku 1981 
(našťastie zase iba na jednu 
sezónu). To už sa v Bratisla
ve hral hokej aj na ružinov
skom zimnom štadióne (dnes 
Vladimíra Dzurillu), otvore
nom v roku 1979.
Najväčšie zmeny prišli v 90-
tych rokoch. Starý zimák 
prešiel výraznou rekonštruk
ciou, dostal kovovú strechu, 
vynovilo sa hľadisko. Mes
to dostavalo ďalšiu umelú 
ľadovú plochu v Dúbravke 
(od r. 1991 HOBA). Vznikla 
slovenská extraliga, v kto
rej Slovan postupne získal 8 
majstrovských titulov. 
V poslednej dekáde pribud
lo niekoľko nových ihrísk – 
v Petržalke, Vajnoroch či La
mači. Po totálnej rekonštrukcii 
Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu v rokoch 2009-2010 
získala Bratislava modernú 
hokejovú arénu. HC Bratisla
va (vznik v 2015) sa postup
ne prepracoval do 1.ligy a má 
ambíciu stúpať ďalej. Kráľ 
slovenského hokeja - Slovan 
začal v roku 2012 zarezávať 
v nadnárodnej KHL a svoju 
účasť už ohlásil aj na nad
chádzajúcu sezónu. 
 Juraj Babják
 Foto: Archív autora
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 
športovať na
novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Kvôli konaniu ME v krasokorčuľovaní bola na zimnom štadióne dostavaná strecha.

Prví bratislavskí bandy
 hokejisti 1. ČsŠK BA na ľade Cvernovky 1924.

NA IVANSKEJ CESTE do
šlo 17. apríla v noci k útoku na 
muža bez domova. Obvinení 
26-ročný Matúš L. z Kež
marku mal po predchádza
júcej slovnej komunikácii 
fyzicky napadnúť 43-ročného 
muža z okresu Nové Zám
ky. Nakoniec mal vytiahnuť 
nôž a poškodeného viackrát 
bodnúť do oblasti hrudníka 
a brucha. Následne z miesta 
odišiel, pričom za pár hodín 
sa na miesto vrátil a zrane
nému mužovi prostredníc
tvom volania na tiesňovú 
linku 112 privolal zdravotnú 
pomoc. Privolaná záchranná 
služba previezla muža s ťaž
kými zraneniami do jednej 
z bratislavských nemocníc. 
V prípade preukázania viny 
hrozí obvinenému za uvedené 
konanie trest odňatia slobody 
na pätnásť až dvadsať rokov.
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Jonathan  
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chýbajúci  
rozdiel,    
deficit

 
Lua, stoa,  
Agum, lot,  
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grécke     
mužské    
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nech,      
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asesor,    

Menelaus,  
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EČV      
Pezinka    
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bezduchý  
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rímsky     
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ďobla     
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had       
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druh      
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(dom.)     
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životom

odsekneš  
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šťastie    
(hovor.)

očividný,   
zjavný     
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sitá

zn. kilo-    
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žalostne   
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(kniž.)
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s cieľom   

vyhnúť sa

morský    
hĺbkomer

RUŽINOV
Napríklad aj na trhu, ktorý 
organizujú nadšenci z ob-
čianskych združení Camp 
Wonderland a Ružinov Po-
zitív v spolupráci s Cultus 
Ružinov a MČ Ružinov. Už 
6. ročník Rodinného trhu sa 
uskutoční 5. mája v Parku 
Andreja Hlinku.

Poobede od 13.h do 17.h tu 
bude prezentácia vlastných vý
robkov šikovných mamičiek, 
ockov a detí, ktorí budú predá
vať všetko, čo vyrobili. Nájde
te tu burzu oblečenia a hračiek 
pre deti. Veci aj hračky môžete 
aj darovať, pretože nadšenci 
poznajú detičky, ktorým po
môžu. Tombolou podporíte 

rodinu v núdzi a pripravený 
je aj program. Na Fb Rodinné 
trhy v Ružinove nájdete v naj-
bližších dňoch podrobnejšie 
informácie, aké veci môžete na 
trh priniesť a darovať do krízo
vých centier, teda čo aktuálne 
potrebujú a tiež tam bude zve
rejnený príbeh rodiny, na ktorú 
môžete prispieť.  (in)

Stiahnite si 
Vrakuňu do 
svojho mobilu
VRAKUŇA
Chcete vedieť, čo sa deje 
vo Vrakuni? Mestská časť 
spustila aplikáciu Vrakuňa, 
cez ktorú máte informácie 
o novinkách, aktivitách, po-
dujatiach vždy poruke.
Vrakuňa neustále hľadá mož
nosti, ako čo najefektívnejšie 
informovať svojich občanov 
o dianí. Vytvorila aplikáciu, 
ktorú si jednoducho stiahnete 
do svojich mobilných telefó
nov. Aplikácia je zdarma a je 
dostupná pre operačné systé
my iOS a Android. Snahou 
autorov bolo vytvoriť ľah
ko ovládateľnú a prehľadnú 
aplikáciu pre všetky vekové 
kategórie občanov. Formou 
bleskových správ budete 
informovaní notifikáciami 
o novinkách, oznamoch, or
ganizovaných športových či 
spoločenských akciách rýchlo 
a jednoducho. „Smart cities je 
téma, ktorá sa v ostatnom čase 
objavuje v médiách mimori
adne často. Keď si však túto 
tému rozmeníme na drobné, 
tak malou spoločnou chybič
kou krásy je fakt, že do praxe 
sa nedostane prakticky vôbec 
nič. Aj preto ma skutočnosť, 
že sme dokázali realizovať 
túto aplikáciu mimoriadne 
teší,“ povedal Martin Kuruc 
starosta mestskej časti Brati
slava Vrakuňa.  (hd)

KARLOVA VES
Chýbajúci chodník aj osvetle-
nie na Starých gruntoch spô-
sobujú život ohrozujúce situ-
ácie. 
Obyvatelia Starých grun
tov opakovane upozorňujú 
na  akútnu potrebu výstavby 
chodníka v smere do Karlo
vej Vsi. Keďže predmetná 
komunikácia patrí pod sprá
vu hlavného mesta, starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová 

požiadala primátora o dop
lnenie chodníka a verejného 
osvetlenia. 
„Po Starých gruntoch sa s naj
väčšími ťažkosťami pohybujú 
práve chodci. Sú to najzrani
teľnejší účastníci cestnej pre
mávky, a to predovšetkým 
matky, ktoré vodia deti do 
škôlok alebo škôl. Mnohí ta
diaľ chodia na električku. Táto 
situácia je neúnosná najmä 
v ranných a večerných hodi

nách,“ upozorňuje starostka. 
Komunikáciu využívajú aj 
vysokoškolskí študenti z mie
stnych internátov. Starostka 
doplnila, že chodci sú nútení 
pohybovať sa po ceste, ktorá 
je v nočných hodinách tmavá 
a nebezpečná aj z dôvodu nedo
statočného verejného osvetle
nia. Vozovka je síce široká, 
ale vodiči často nedodržiavajú 
povolenú rýchlosť, vďaka čomu 
často dochádza k ohrozeniu 
chodcov, ale aj vodičov.
Bezpečnosti nepridá ani fakt, 
že komunikácia Staré grun
ty bude v priebehu moder
nizácie električkovej trate 
jedna z najdôležitejších ko
munikácií. Bude slúžiť ako 
obchá dzková trasa v čase 
obmedzenia a odstavenia 
križovatky Molecova. Jej 
súčasný stav nie je ani zďa
leka postačujúci na presun 
tak vysokého počtu chodcov 
aj automobilov, najmä z hľa
diska bezpečnosti. (bh)
 Foto: MČ Karlova Ves

Projekt vraj 
nezaspal
PETRŽALKA
Ako postupuje druhá etapa 
električkovej trate do Petr-
žalky?
„V poslednom období po
čúvam rôzne fámy, že pro
jekt zaspal, že sa mu mesto 
nevenuje. Nie je to pravda. 
Aktuálne máme k dispozí
cii právoplatné záverečné 
stanovisko EIA, to zna
mená posúdenie stavby 
z hľadiska vplyvu na ži
votné prostredie. Rozbehli 
sme aj proces získavania 
kladných stanovísk k Do
kumentácii pre územné 
rozhodnutie. Keď všetkých 
48 stanovísk budeme mať, 
podáme žiadosť o vydanie 
územného rozhodnutia na 
MČ Petržalka,“ povedal 
primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal. 
V rámci projektu Nosného 
systému MHD sa vyskyt
lo množstvo neočakáva
ných faktorov, ktoré celý 
proces zbrzdili. Projekt sa 
musel prepracovať, preto
že občania formou petície 
protestovali proti pôvodne 
plánovanej štvorprúdovke 
v okolí električkovej tra
te. V rámci procesu EIA 
sa hlavné mesto muselo 
vysporiadať s množstvom 
odvolaní zo strany jedného 
občana, čo predĺžilo tento 
proces až na 6 mesiacov. 
Okrem toho sa do projektu 
museli zapracovať požia
davky Krajského dopravné
ho inšpektorátu na zmenu 
križovatky Betliarska – Li
etavská, čo trvalo ďalšie 
mesiace.
V najbližšej dobe dopracuje 
hlavné mesto ďalšie stupne 
projektovej dokumentácie, 
následne sa bude musieť 
vysúťažiť zhotoviteľ stavby 
a podať žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z európ
skych zdrojov cez Operačný 
program Integrovaná infra
štruktúra (OPII). Projekt 
musí byť zrealizovaný naj
neskôr do roku 2023, doke
dy trvá programové obdobie 
OPII. (zo)

RUŽINOV
Cyklokoalícia spustila v 
Domove dôchodcov na Pa-
žítkovej ulici ďalšiu etapu 
unikátneho projektu aktív-
neho starnutia Bicyklova-
nie neobmedzené vekom. 
V zariadení pribudne elek-
trická rikša, ktorá umožní 
dobrovoľníkom voziť seni-
orov po okolí. 
Projekt je súčasťou populár
neho konceptu, ktorý vznikol 
v Dánsku a v súčasnosti fun
guje vo viac ako dvadsiatich 
krajinách sveta. Na Sloven
sku ho ako v prvej krajine 

bývalého východného bloku 
spustila Cyklokoalícia v roku 
2016 v Domove sociálnych 
služieb a zariadení pre seni
orov v bratislavskej mestskej 
časti Rača. Zakúpenie elek
trickej rikše, teda nákladného 
bicykla určeného na prepravu 
ľudí aj do mestskej časti Ru
žinov, umožní cyklovychád
zky napríklad po neďalekom 
Parku Andreja Hlinku. Pri
nesie tak vietor vo vlasoch a 
úsmev na tvári mnohým ďal
ším seniorom.
„Je známe, že bicykel je ide
álnym prostriedkom na vyrie

šenie mnohých environmen
tálnych či ekonomických 
problémov. Vďaka takýmto 
skvelým projektom však vie 

riešiť aj sociálne problémy”, 
dodáva Dan Kollár z Cyklo
koalície. (dk)
 Foto: Nikola Orgoňová.

Rikša pre seniorov

Bez chodníka hrozí tragédia

Ako rozvíjať komunitný život?
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