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Za kúpaliská zaplatíme viac

Výhľad  
až na Alpy
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Hlavné mesto by mohlo 
mať na jeseň novú atrakciu. 
Devínska Nová Ves, ktorá 
chce na Devínskej Kobyle, 
v areáli bývalej raketovej 
základne, postaviť 21-met-
rovú vyhliadkovú vežu. 
Situovaná má byť do výšky 
530 metrov nad morom a ná-
vštevníkom by mala ponúkať 
výhľady na Alpy či Viedeň, 
v prípade dobrého počasia až 
na Zobor v Nitre.
Po nadobudnutí právoplat-
nosti územného rozhodnutia 
požiada mestská časť o sta-
vebné povolenie, jeho vy-
danie sa odhaduje do júla. 
„Verím, že by sme to mohli 
všetko stihnúť tak, aby sme 
v auguste mohli začať sta-
vať. Výstavba by mala trvať 
cca dva mesiace,“ podotkol 
devínskonovoveský starosta 
Milan. 
Veža nesie pracovný názov 
modlivka, keďže sa podobá 
na pamodlivku zelenú. Vy-
soká by mala byť zhruba ako 
sedemposchodová budova. 
Tvoriť ju bude sedem vyhlia-
dok, tie najkrajšie budú podľa 
starostu ponúkať najvyššie 
poschodia. Náklady na jej 
výstavbu sa odhadujú medzi 
200 000 a 250 000 eurami, 
tie mestská časť už vyčlenila 
vo svojom rozpočte. Tá sa 
zároveň bude starať aj o jej 
údržbu. Vstupné vyberať ne-
plánuje.  (tasr)

Predĺžené otváracie hodiny servisu 
www.kupaaut.sk

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

BRATISLAVA
„Vzhľadom na zvýšenie pre-
vádzkových nákladov uvažu-
jeme nad úpravami cien na 
kúpaliskách,“ informoval nás 
riaditeľ STARZ-u Peter Voj-
tko. Pôjde zrejme o zvýšenie 
z minuloročných 3,60 eura 
na 4 eurá pre dospelého na 
väčších kúpaliskách. Správa 
telovýchovných a rekreač-
ných zariadení má v správe 
6 kúpalísk s bazénmi – Ros-
nička, Tehelné pole, Delfín, 
Lamač, Rača, Krasňany 
a  prírodné kúpalisko Zlaté 
piesky. Ako sú pripravené na 
letnú sezónu? 
Keď sme sa minulý rok ná-
vštevníkov pýtali na to, čo im 
chýba na kúpaliskách, mnohí 
žiadali zlepšiť hygienu šatní 
a WC. Čo sa teda podarilo? 
„V areáli Zlaté piesky sme pris-
túpili k rekonštrukcii dvoch hy-
gienických objektov, nakoľko 

boli morálne a technicky za-
staralé,“ informuje riaditeľ. Šlo 
o jeden objekt pre mužov s ka-
pacitou 10 kabíniek, 14 pisoá-
rov a 4 umývadiel a objekt pre
ženy s 22 kabínkami a 4 umý-
vadlami. „Objekty prešli kom-
pletnou rekonštrukciou s no-
vými keramickými povrchmi,
novými hygienickými zaria-
deniami a elektroinštaláciou.
Zároveň pripravujeme v areáli
Zlatých pieskov výmenu kon-
tajnerových sociálnych zariade-
ní pri tobogane za nové.“
Tešiť sa môžu aj na letnom
kúpalisku v Krasňanoch, kde
mali minulý rok len dočasnú
unimobunku s wc. Momen-
tálne prebiehajú práce na vý-
stavbe nového hygienického
objektu, ktorý ju nahradí. „Vý-
stavbou vyriešime aj nové bez-
bariérové hygienické zariade-
nie. Objekt je rozdelený na dva
funkčné komplexy, na jednej

strane je komplex spŕch s dvo-
ma sprchovacími hlavicami, 
wc so sprchou pre imobilných 
a technická miestnosť s elek-
trickým ohrievačom vody. 

Pokračovanie na str. 2

Kedy štartuje 
sezóna?
„Na kúpaliskách Rosnička, 
Delfín, Lamač máme ohrievanú 
vodu alebo čiastočne ohrieva-
nú vodu v bazénoch. Kúpalis-
ko Tehelné pole má pomerne 
vysokú návštevnosť. Preto tieto 
kúpaliská otvárame 2. júna,“ 
povedal nám Peter Vojtko. 
Kúpaliská v Rači sú bez ohrevu 
bazénových vôd, preto tam 
sezóna začína od 16. júna. 
Ukončenie sezóny je pláno-
vané na 2. septembra, avšak 
priaznivé počasie ju môže 
predĺžiť. Otváracie hodiny na 
kúpaliskách sú naplánované 
v priebehu júna v pracovných 
dňoch od 12.00 h do 19.00 h., 
na Zlatých pieskoch od 12.00 h 
do 18.00 h. Počas víkendov 
budú kúpaliská otvorené od 
10.00 h do 19.00 h, Zlaté 
piesky od 9.00 h do 18:00 h.

Monorailom na 
hrad
V územnom pláne je 
veľkokapacitný dopravný 
prostriedok zapracovaný. 
Rátajú s ním však aj pri 
novej výstavbe Podhra-
dia?  

Bikesharing už 
pred prázdninami
Vozenie na „zdieľanom“ 
bicykli bude stáť záujem-
cov 12 eur mesačne. 

Zmenil sa mi 
pohľad na svet
Svetový deň 
s k l e r ó z y 
m u l t i p l e x 
je tento rok 
30. mája.
Ako s ocho-
rením bo-
juje Jakub
Vanek?

S mapou do lesa
Na Kamzíku otvorili prvý 
stály areál pre tréningy 
v orientačnom behu. Trať 
si môžete vyskúšať aj vy.
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STARÉ MESTO
Viete si predstaviť, že by sa 
turisti vozili z Podhradia na 
Bratislavský hrad vo vozni 
na jednokoľajovej dráhe?
Počet návštevníkov Bratisla-
vy rastie, väčšina z nich sme-
ruje do hradného areálu, a to 
najmä autobusmi. Tie však 
spolu s turistickými vláčik-
mi neúmerne zaťažujú stred 
mesta, špeciálne Palisády, 
pôvodne vilovú štvrť.
„V zmysle spracovaného 
a odsúhlaseného územného 
plánu zóny Podhradie malo 
zabezpečiť odľahčenie tejto 
dopravnej záťaže vybudovanie 
veľkokapacitného dopravného 
prostriedku - monorailu, kto-
rý by z veľkej miery mohol 
nahradiť turistické autobusy,“ 
hovorí staromestský posla-
nec Ľubomír Boháč. „Podľa 
územného plánu zóny mal byť 
monorail s nástupnou stani-
cou navrhnutý tesne v dotyku 
s výstavbou developerského 

projektu Vydrica, avšak v na-
posledy prezentovaných do-
kumentáciách chýba. Projekt 
počíta s centrálnym námestím 
v dotyku s národnou kultúrnou 
pamiatkou Vodná veža a pre-
mostením ponad komunikáciu 
na Rázusove nábrežie. Práve 
v tomto mieste medzi navrho-
vanou Floriánskou a Oserovou 
ulicou je šanca zrealizovať ná-
stupnú stanicu monorailu 
s výstupnou stanicou na 
hradnej terase pred Leopol-
dovou bránou.“
Podľa jeho slov by takou-
to úpravou projektu bolo 
zabezpečené prepojenie 
dunajského nábrežia, novo-
vzniknutého námestia pri Vod-
nej veži a hradného areálu. 
A čo na monorail hovorí in-
vestor? „Aktuálne spracová-
vame štúdiu s architektmi, 
a teda sa nevieme k danej 
otázke relevantne vyjadriť. 
ÚPNZ uvažuje o prepojení 
hradu aj dopravným riešením. 

V územnom rozhodnutí, ktoré 
sme zaviazaní rešpektovať, 
sa monorail nenachádza,“ 
povedal nám Juraj Rehák, 
predseda predstavenstva spo-
ločnosti Vydrica. „Keďže 
predpokladaná trasa monora-
ilu vedie nielen cez pozemky 
nás ako investora, ale aj bra-
tislavského magistrátu a NR 

SR, je potrebné o tomto 
riešení rokovať s ďalšími
inštitúciami. Sme pripra-
vení o tom diskutovať.“
Odpovede na viaceré otáz-

ky podľa neho prinesie pri-
pravovaná štúdia, ktorá spra-
cováva aj koncept verejného 
priestoru a plánujú ju predsta-
viť ešte v tomto roku. „Na pro-
jekt sa treba pozerať v širšej 
súvislosti, keďže bude prepájať 
Staré Mesto s nábrežím Duna-
ja a rozšíri bratislavské Korzo 

o túto lokalitu. Samozrejme, 
bezbariérový prístup na hrad 
by bol atraktívny.“
Podobný názor zdieľa aj posla-
nec Ľubomír Boháč, ktorý zá-
roveň zdôrazňuje, že monorail 
by pomohol Starému Mestu 
odľahčiť dopravné zaťaženie, 
ktoré sa v letnom období stáva 
pre Staromešťanov z roka na 
rok neúnosnejším.  (in)

Foto: Ideový Návrh traso-
vania monorail Atelier Art, 

shutterstock
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• V prípade potreby zabezpečíme odtiahnutie vozidla do servisu.
• Garancia vybavenia objednávky do 3 dní.*
*Celková doba vybavenia objednávky je závislá od rozsahu 
servisných úkonov

Odstránením plesní si posilníte imunitu. 
Plesne sú infekcie a naša ľahkovážnosť, že ak nebolia, tak neškodia, je zavádzajúca. 
Telo musí na obranu proti plesniam sústrediť imunitný systém do miesta infekcie. 
Potom sa môže stať, že bude chýbať inde, pri závažnejšom ochorení.
„Pythium oligandrum je mikroorganizmus, ktorý priamym parazitizmom 
vyciciava iné plesne a kvasinky a tak sme začali nohami, pretože sú na opačnom 
konci, než hlava,“ spomína výskumník Radim Klimeš a pokračuje. „Zápach nôh 
vytvárajú baktérie, ale tie žijú v symbióze s plesňami. Plesne dráždia pokožku a 
telo ich chce odplaviť potom. Vlhko plesne i baktérie potrebujú. Pokiaľ plesne 
odstránime, nohy prestanú zapáchať. Tvrdým orieškom bola pleseň pod nechtom, 
ale vhodnou zábalovou aplikáciou sme s lekármi tento problém vyriešili.“
„Veľmi prekvapivé bolo čistenie nehojacich sa rán (vredy predkolenia, 
diabetické nohy,…) a zníženie patogénnej mikro óry, ktorá rozkladá tkanivá            
a bráni hojeniu, takže sa nemuselo pristupovať k amputácii.“

„Pythium oligandrum vyciciava kvasinky a tak netrvalo dlho, aby sme sa zamerali 
na vaginálne kandidózy“ vraví Radim Klimeš. „Avšak ľudia pri aktívnom živote si 
prenášajú túto infekciu i do úst a tak sme sa nevyhli ani dutine ústnej a vyšli nám 
veľmi pozitívne ohlasy od gynekológov, dentálnych hygieničiek a zubných lekárov.“
Dnes sú v lekárňach k dispozíci aj prípravky pre starostlivosť o nohy –BIODEUR 
3x1g, MÚDRA HUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, MÚDRA HUBA PYTHIE 
BIODEUR PREVENT a ďalšie. Pre dutinu ústnu – MÚDRA HUBA PYTHIE 
BIO PLUS. Pre intímnu hygienu a miesta náchylné k výskytu kvasinek – FEEL 
FRESH. Pre starostlivosť o pokožku a úpravu fyziologickej mikrobiálnej  óry pri 
hojení poškodenej pokožky – BIOMYCOSIN. 

Prípravky s Múdrou hubou dostanete 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 

Monorailom na hrad?

PETRŽALKA
„Tento rok by sme chceli za-
hájiť sezónu na Matadorke 
skôr, ako býva zvykom, a to 
už na začiatku júna. Prvé dva 
júnové týždne by sme chceli 
otvoriť len cez víkendy, od 
polovice júna plánujeme mať 
otvorené už počas celého týž-
dňa,“ povedal nám konateľ 
kúpaliska Marek Giba. 
Novinkou bude možnosť 
ranného plávania vo veľkom 
plaveckom bazéne, a to ešte 
pred oficiálnymi otváracími 
hodinami. Všetko však záleží 
od počasia, záujemcovia by 
preto mali sledovať informá-
cie na Facebooku kúpaliska 
(Letné kúpalisko Matadorka-
Original).

Momentálne sa na kúpalisku 
pracuje na inštalácii úplne no-
vého samostatne vyhrievaného 
bazéna pre najmenšie detičky 
do 6 rokov. Okrem toho pri-
pravujú aj veľký stan s hračka-
mi a animátorkou. „Pre väčší 
komfort mamičiek sme pripra-
vili aj špeciálny stan, kde budú 
môcť svoje dieťatko nadojčiť 
či prebaliť,“ informoval Ma-
rek Giba. „Do ponuky v bufe-
te plánujeme zaradiť aj detskú 
stravu a rovnako ponúkneme 
aj možnosť zadarmo si ohriať 
dojčenské jedlo. Nezabudli 
sme ani na tých, ktorí chcú 
žiť zdravšie a našu ponuku 
v bufetoch budeme rozširovať 
o chutné šaláty.“
Rekonštrukciou prechádza aj 

dno stredného bazéna s to-
boganom, povrch v okolí 50 
plaveckého bazéna a tiež to-
alety. Medzi bazénmi bude 
nová dlažba, plánujú dokúpiť 
ležadlá. Medzi športové akti-
vity pribudne aj bedminton.  
Ceny vstupného pre seniorov 
a deti zostávajú rovnaké ako 
minulý rok – celodenný vstup 
majú za 3,50 eur, po 16.00 h je 
cena 2,50 eur. „Cenu vstup-
ného pre dospelého sme zvý-
šili zo 4,80 na 5 eur, avšak 
zároveň ponúkame držiteľom 
Multisport karty možnosť ce-
lodenného vstupu zadarmo 
v rámci tejto služby. 
Počas uplynulej letnej se-
zóny navštívilo kúpalisko 
25 000 návštevníkov. (in)

Mičurin 
aj s kinom

STARÉ MESTO
Aj tento rok bude otvorené 
letné kúpalisko Ekoiuventa – 
Mičurin. Zmenou je, že tento 
rok bude zavedené vstup-
né v minimálnej výške tak, 
aby pokrylo prevádzkové 
náklady fungovania bazéna. 
„Jeho výška bude známa až 
po vykonanej analýze pred-
pokladaných nákladov,“ 
informovali nás z odboru ko-
munikácie a protokolu mini-
sterstva školstva.
Predpokladaný termín je 20. 
júna, závisí to však aj od po-
časia. „Kapacita kúpaliska je 
schválená regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva 
na maximálne 150 ľudí. V let-
nej sezóne ho bude prevádzko-
vať organizácia Iuventa, ktorá 
je priamo riadenou príspev-
kovou a rozpočtovou organi-
záciou ministerstva školstva,“ 
uviedli. Prevádzkový poriadok 
a otváracie hodiny budú rov-
naké ako v minulom roku. 
Novinkou, ktorú sa chystajú za-
viesť v spolupráci s OZ – Hrad 
Slavín, bude pravidelné večerné 
premietanie filmov v amfiteátri. 
Naplno chcú využiť aj možnosti 
detského ihriska spojené s ak-
tivitami detí, ako je napríklad 
kreslenie a taktiež zriadiť voľne 
dostupnú knižnicu. Minulý rok 
navštívilo kúpalisko od 3. 7. 
2017 do 11. 9. 2017 viac ako  
31 000 návštevníkov. (in)
 Foto: Matúš Husár

Pokračovanie zo str. 1
Na druhej strane objektu sa 
nachádza komplex wc s 5 to-
aletami, 3 pisoármi a 2 umý-
vadlami.“
Jedna z  najväčších plánova-
ných opráv bola rekonštruk-
cia veľkého plaveckého bazé-
na na Rosničke. V súčasnosti 
je podľa informácií STARZ-u 
pred dokončením. Na svete je 
nový bazén s rozmermi 21,0 
x 50,0 m a hĺbkou 1,0 - 1,80 
m. „Súčasťou rekonštrukcie 
je aj úprava okolia bazéna 
s novými spevnenými plo-
chami spolu so vstupnými 
brodiskami, sprchami a no-
vým mestským mobiliárom,“ 
informoval riaditeľ. 
Ľudia by v bazénoch, najmä 
na Tehelnom poli či v Lama-
či privítali aj teplejšiu vodu. 
STARZ tieto požiadavky evi-
duje. „V súčasnosti môžu ná-
vštevníci využívať teplejšiu 
vodu na kúpalisku Rosnička 

a Tehelné pole, kde máme za-
bezpečený ohrev bazénových 
vôd,“ vyjadril sa Peter Voj-
tko. „V Lamači sme zatiaľ 
zabezpečili ohrev vody v det-
skom bazéne. Po aplikácii 
výstelky stien bazénového te-
lesa bazénovou fóliou sa tep-
lota vody v bazénoch výrazne 
zlepšila.“ Problémom sú však 
financie a náročnosť obnovy, 
keďže väčšina zariadení bola 
spustená do prevádzky pred 
viac ako 20-timi rokmi.  
Čoraz viac ľudí preferuje 
zdravšie stravovanie a rozší-
renú ponuku by privítali aj na 
kúpaliskách. Výhodu majú 
Rosnička a Delfín, ktoré 
majú reštaurácie. Avšak 
tam, kde sú len bufety... „Aj 
napriek snahe rozšíriť sorti-
ment jedál, rozsah a ponuku 
služieb na kúpaliskách závisí 
od výsledkov ponukového 
konania alebo obchodných 
verejných súťaží. STARZ 

v minulosti rokoval s prevád-
zkovateľmi bufetov o mož-
nosti rozšírenia sortimentu 
jedál a bude rokovať aj pred 
touto letnou sezónou,“ uistil 
Peter Vojtko.
STARZ sa zapojil aj do vý-
zvy „Podpora rozvoja športu 
na rok 2018“, ktorú vyhlá-
sil úrad vlády. Ak by jeho 
projekty uspeli, na Zlatých 
pieskoch by mohol vzniknúť 
Detský trampolínový park 
a obnoviť by sa mohli aj špor-
tové pomôcky.
Minulý rok navštívilo kúpa-
liská v správe STARZ-u 
253 525 návštevníkov, čo 
bolo o 98 346 osôb viac ako 
v roku 2016, kedy dosiahli 
jednu z najnižších návštev-
ností za posledných 20 rokov. 
Tržby zo vstupného predsta-
vovali 628 000 eur, čo bolo 
o 196 829 eur viac ako v pred-
chádzajúcom roku.  (in)
 Foto: Matúš Husár

Matadorka myslí na najmenších

Nie je to len 
o cene vstupného
Na kúpalisku v Hainburgu 
zaplatí tento rok dospelý 5,50 
eura na deň, v Prellenkirche-
ne 5 eur, v Parkbade v Bruck 
an der Leitha 6 eur. Na naj-
väčších bratislavských kúpa-
liskách Rosničke, Tehelnom 
poli a Delfíne stúpne cena 
vstupného pre dospelého z mi-
nuloročných 3,60 eura zrejme 
na 4 eurá. Na Matadorke to 
bude tento rok 5 eur. Prvou 
reakciou je spravodlivo sa nad 
porovnaním cien rozhorčiť. 
Rakúske kúpaliská totiž zvyk-
neme ospevovať a chváliť ich 
čistotu. Navštevuje ich čoraz 
viac Slovákov, ktorých zjavne 
cena vstupného neodrádza. 
Bohužiaľ, neplatí, že ten, kto ži-
ada pekný verejný priestor, ho 
aj udržiava. Domáci z poniek-
torých našincov nadšení nie 
sú. Hluční, s deťmi, čo sa pred-
biehajú na šmykľavkách a pri 
odchode po sebe zanechávajú 
spúšť v podobe odpadkov, tvrdí 
mi kamarátka, čo žije v Brucku.
Nechcela som jej veriť, 
ale potom som v Petržalke na 
školskom dvore videla otecka, 
ktorý nechal svoje dve deti 
skákať po pingpongovom sto-
le a šliapať po jeho plechovej 
sieťke. Čakala som, kedy ju 
zlomia. Ten stôl je k dispozí-
cii pre všetkých zadarmo... 
Na rakúskych kúpaliskách je 
pekne čisto aj vďaka ľuďom, 
ktorí rešpektujú verejný prie-
stor, neznečisťujú ho odpad-
kami a neničia veci, ktoré 
slúžia všetkým. Preto aj my 
máme v moci ovplyvniť, ako 
vyzerá to naše kúpalisko. 
 Ingrid Jarunková



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

10/2018 10/20184 5

Arabská reštaurácia Yalla vo Vrakuni

Medická záhrada je tento rok 
aj napriek teplému a suché-
mu počasiu oveľa zelenšia 
ako iné roky. Pomohol nový 
závlahový systém, ktorý sme 
tu tento rok v marci vybudo-
vali a trávniky tak dostávajú aj 
v horúcich dňoch dostatočné 
množstvo vlahy. Trávnikom 
tak tento rok pomohla aj ver-
tikutácia a hnojenie, čo v mi-
nulosti, keď záhradu spravo-
vala súkromná firma, nebolo 
samozrejmosťou.
Správu a údržbu Medickej zá-
hrady sme zverili Technickým 
službám Starého Mesta, a.s., 
čo je 100-percentná obchod-
ná spoločnosť mestskej časti. 
Nový prístup, keď sa naša firma 
stará o našu záhradu, sa vyplatil.  
Medická záhrada je ešte príjem-
nejším miestom pre oddych.
Okrem trávnika sa lepšej sta-
rostlivosti dočkali aj živé ploty 
– včasný preventívny postrek 
proti húseniciam vijačky krušpá-
novej a potrebná dávka výživy 
prebudili živé ploty v Medickej 
záhrade opäť k životu. Orezali 
sme stromy aj plazivé ihličnany, 
pri jarnej údržbe sme zo záhrady 
vyviezli 65 veľkých vriec smetí 
a biologického odpadu.
Nastavili sme nový systém 
starostlivosti o verejnú zeleň, 
intenzívne zavlažujeme a kosí-
me verejné záhrady a parky, po 
tulipánoch a narcisoch v kve-
tinových záhonoch sadíme 
letničky. Chcem, aby tieto sta-
romestské oázy oddychu boli 
opäť pestrofarebné, príjemné 
a krásne.
Staromešťania si všimli, že Me-
dická záhrada je oveľa zelenšia 
ako po iné roky. Som rád, že sa 
tu cítia o niečo príjemnejšie, čo 
je pre mňa záväzok, aby to tak 
bolo aj naďalej.

Radoslav Števčík
starosta Starého Mesta

Nielen Medická
záhrada je zelenšia



„Ester“ „Tilia“ „Lota“ „Katy“ „Bibiana“„Cora“

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 23. 5. 2018 do vypredania zásob, najdlhšie však do 6. 6. 2018. Zmeny cien po 6. 6. 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 15.05.18   09:14

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

BA_38x65.indd   2 19.3.2018   8:18

V rodinnom dome na 
rohu Podpriehradnej ulice 
s Hradskou bola vždy ne-
jaká reštaurácia či krčma. 
Najnovšie tam je YALLA 
Restaurant s libanonskou 
resp. arabskou kuchyňou. 
Keďže reštaurácií tohto 
druhu je v Bratislave len 
zopár, zaujímalo nás, ako 
chutí arabské jedlo na vra-
kunský spôsob. A keďže 
Yalla je slangový arabský 
výraz pre „poďme na to“, 
vybrali sme sa na Podprie-
hradnú ulicu.
Reštaurácia Yalla sa na-
chádza v tuctovom dvojpo-
dlažnom rodinnom dome s  
dláždenou terasou a muro-
vaným plotom. Na ulici pred 
ním sú parkovacie miesta, 
takže Yalla nie je len pre Vra-
kunčanov z bezprostredného 
okolia, ale dá sa sem pohod-
lne prísť aj autom, verejnou 
dopravou či na bicykli.
 Interiér je jednoduchý – 
oproti vchodu barový pult 
s orientálnymi motívmi, jed-
noduché stoly a stoličky ako 
zo závodnej či školskej jedál-
ne. Vzadu je kuchyňa, vľavo 
salónik s čalúnenými kre-
sielkami a lavicami, za nimi 
toalety. Na stenách sem-tam 
nejaké orientálne doplnky. 
Interiér arabskej reštaurácie 
by si zrejme každý predstavo-
val celkom inak. Nezabúdaj-
me však, že sme vo Vrakuni. 
Reštaurácia Yalla ponúka 
predjedlá, polievky, hlavné 
jedlá, pizzu, šaláty a dezerty. 
Okrem toho nám ponúkli aj 

jedlá na grile, neskôr sa uká-
zalo, že gril nebol rozpálený, 
grilovanie by trvalo o čosi 
dlhšie a kuchár by to aj tak 
nestíhal, takže sme sa muse-
li uspokojiť len s jedálnym 
lístkom. Z polievok ani jedna 
nevyzerala orientálne (slepa-
čia, cesnaková, šošovicová), 
tak sme ich tentoraz vyne-
chali. Z predjedál sme si dali 
guličky Kobbeh (3,80 €), čo 
je hovädzie mäso s píniovými 
orieškami vyprážané v ceste 
z hovädzieho mäsa a bulgu-
ru, čo je predvarená drvená 
pšenica. K tomu čerstvá ze-
lenina a jogurtový dressing. 
Veľmi chutné. Rovnako aj 
Baba Ganúž (3,40 €), čo je 
pečený baklažán zmiešaný 
s tahinou (mierne riedená se-
zamová pasta) a citrónovou 
šťavou. K tomu sme si dali 
arabský chlieb, ktorý kuchár 
podľa vlastných slov pečie 
tradičným spôsobom a nejde 
o žiadny ohrievaný poloto-
var. Chutilo to osviežujúco 
a podľa jedálneho lístka to 
bolo aj zdravé. 
Z hlavných jedál sme si teda 
vybrali jahňacie Uzi (11,90 €), 
čiže kúsky pečeného jahňa-
cieho mäsa servírované s ori-
entálne varenou ryžou s píni-
ovými orieškami a kúskami 
hovädzieho mäsa. K tomu 
bol uhorkovo-cesnakový 
šalát s jogurtovým dressin-
gom. Kúsky jahňacieho mäsa 
pôsobili trochu zoschnutým 
dojmom, sťaby ohrievané. 

Orientálna ryža bola veľmi 
chutná, rovnako aj uhorkovo-
-cesnakový šalát.
Ako ďalšie hlavné jedlo sme 
si dali marinovaný kurací 
špíz Shish Tawook so šam-
piňónmi (7,40 €) so zemiako-
vou prílohou podľa vlastného 
výberu. Namiesto zemiakov 
sme si dali opäť arabský 
chlieb. Bol nafúknutý, čo je 
dôkaz, že bol čerstvo upeče-
ný a nešlo o žiadny polotovar.
Z dezertov sme si dali len 
baklavu (1,50 €), pretože 
to bolo jediné, čo v kuchy-
ni našli, tri ďalšie orientálne 
dezerty z jedálneho lístka 
totiž nemali. Celkovo dosť 
jedál, ktoré reštaurácia Yalla 
ponúkala v deň našej návšte-
vy, nakoniec z rôznych dôvo-
dov vôbec nemali. Čašníčka, 
ktorá bola síce ochotná, ne-
mala vôbec prehľad o tom, 
ktoré jedlo vie kuchár uvariť, 
a ktoré nie. Bolo nepríjemné, 
keď ju o tom kuchár poúčal 
priamo pred zákazníkmi.
Celkovo bola arabská reštau-
rácia Yalla pre nás sklama-
ním. Čakali sme o čosi vľúd-
nejšie prostredie a vyššiu 
kvalitu. Tento typ reštaurácie 
spravidla majiteľ robí pre 
seba, svoju rodinu a vlastnú 
komunitu. Nemali by však 
zabúdať, že občas do jeho 
reštaurácie príde aj našinec. 
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 

Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.



Neriešiteľná 
situácia
BRATISLAVA
Pri riešení problému náhrad-
ných nájomných bytov pre 
žiadateľov z reštituova-
ných bytov vyčerpala Bra-
tislava takmer všetky svoje 
možnosti. Tvrdí to primátor 
hlavného mesta Ivo Nesrov-
nal, podľa ktorého je teraz 
„loptička“ na strane štátu. 
Ministerstvo dopravy a vý-
stavby, naopak, uviedlo, že 
úspešnosť riešenia závisí 
v tejto etape predovšetkým 
od aktivít bratislavského ma-
gistrátu.
Situáciu s náhradnými nájom-
nými bytmi vníma primátor 
z hľadiska mesta ako nerie-
šiteľnú. Plánovaná výstavba 
prvých náhradných nájomných 
bytov naráža na odpor mest-
ských častí, magistrát sa preto 
momentálne pokúša hľadať 
riešenia aj v nákupe takýchto 
bytov. „Ukazuje sa, že ani toto 
nie je cesta, pretože náhradné 
nájomné byty majú zo zákona 
dané presné výmery a takéto 
byty nikto v Bratislave nesta-
via,“ vysvetlil Nesrovnal. 
O finančnej kompenzácii sa 
hovorí už dlho, no štát podľa 
jeho slov odmieta takéto rie-
šenie. Primátor navrhuje, aby 
sa uvoľnil zákon. Ako tvrdí, 
štát tento problém stvoril 
a hodil ho na plecia Bratisla-
vy, ktorá na to dopláca.
Rezort dopravy a výstavby 
uviedol, že legislatívne zme-
ny v tomto smere budú aktuá-
lne až po vyčerpaní všetkých 
zákonných možností. (tasr)
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Som hrdý, že po viac ako 
roku príprav sa projekt 
zdieľania bicyklov – tzv. 
bikesharing, stáva realitou. 
V týchto dňoch inštalujeme 
prvé stanoviská s bicyklami, 
ktorých bude v prvej fáze 90 
a postupne sa stanú súčasťou 
verejnej dopravy v meste.

Bicykel je považovaný za naj-
rýchlejší spôsob dopravy na 
vzdialenosti do 5 km a práve 
zdieľané mestské bicykle ho 
spravia dostupnejším aj pre 
ľudí, ktorí z rôznych dôvo-
dov nechcú využívať vlastný 
bicykel, alebo bicykel skrát-
ka nemajú. Ďalej je to rieše-
nie ekologické, odbremeňuje 
mesto od áut a napokon, pro-
spieva aj zdraviu. Bratislava 
sa tak zaradí k ďalším vyspe-
lým mestám ako Londýn či 
Paríž, kde je tento spôsob 
dopravy veľmi populárny 
a využívaný.

Som rád, že sme tento pro-
jekt mohli zrealizovať aj 
vďaka spolupráci so silným 
súkromným partnerom, kto-
rý do projektu okrem know-
-how vložil aj finančné pro-
striedky. Takéto spolupráce 
ukazujú, že keď sa chce, tak 
spolupráca mesta a súkrom-
ných spoločností môže 
fungovať bez problémov 
a v prospech Bratislavčanov 
– tak, ako je to pri podchode 
na Trnavskom mýte, Námes-
tí slobody, či pri rekonštruk-
ciách nábrežných promenád.

Postupne meníme Bratislavu 
k lepšiemu a budem rád, ak 
si bikesharing vyskúšate.
  Ivo Nesrovnal 

Veľký skok pre 
cyklodopravu 

v Bratislave

Bábkové predstavenia sa budú konať celé leto, každé dva týždne, vždy o 16. hodine.
Termíny všetkých predstavení nájdete na www.borgula.sk alebo na facebooku. 

V SPOLUPRÁCI SO

STAROMESTSKOU KNIŽNICOU

ÚŽASNÉ ROZPRÁVKY V PODANÍ
STRAŽANOVHO BÁBKOVÉHO DIVADLA

14. jún ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA 27. jún MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK

VÁS POZÝVA NA 5. ROČNÍK PODUJATIA

Čaká na vás: mini diskotéka, maľovanie na tvár, balónová 
a bublifuková šou, elektrické autíčka, cukrová vata a pukance☺

30. MÁJ, 16. hod.: GAŠPARKO A DRAK A VEĽKÁ OSLAVA MDD 

www.borgula.sk

PRIJMITE POZVANIE PROJEKTU OTVORENÁ ZÁHRADA 
A VSTÚPTE DO ZÁHRADNÝCH A JEDÁLENSKÝCH PRIESTOROV 
KLÁŠTORA SESTIER NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA A CENTRA 
SALVATOR – ubytovacieho, konferenčného a duchovné-
ho centra v Bratislave. Vchod je z Jakubovho nám. 4 
alebo z Gajovej 8 (zvonček recepcia). Otvorená záhrada 
je k dispozícii širokej verejnosti každý pracovný deň od 
11.00 do 17.00 hod. V ponuke je okrem rozkvitnutej zá-
hrady a terasy s príjemným posedením, wifi, spoločen-
skými hrami a výberom kníh aj denné menu, minútky, 
dezerty, káva a iné nápoje. 
 Tešíme sa na vás!

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

STARÉ MESTO
Susedia z okolia Palisád zbi-
erajú peniaze na revitalizá-
ciu zanedbaného verejného 
priestoru na Škarniclovej 
ulici veľmi funkčným, mo-
derným spôsobom. Cez 
stránku startlab.sk - crowd-
fundingovú platformu zame-
ranú na všeobecne prospešné 
projekty. Pre vysvetlenie 
– crowdfunding je kolektív-
ne financovanie projektov. 
Výsledná suma sa skladá z 
mikropríspevkov od veľkého 
množstva zúčastnených. Dva 
týždne pred koncom výzvy 
mali už od podporovateľov 
zozbieraných 60 percent 
z celkovej sumy 2000 eur, 
ktoré chcú využiť na úpra-
vu terénu, vysadenie zelene, 
osadenie mobiliáru a ping-
-pongového stola a premenu 
priestoru na mestský park. 
„Sme susedia z okolia brati-
slavských Palisád. Trápi nás 
stav verejných priestorov v na-
šom meste, a preto to chceme 

zmeniť. Začíname najbližšou 
plochou v okolí - Parkom na 
Škarniclovej ulici. Podporu 
nám už vyjadrilo Staré Mesto, 
internát Svoradov a postupne 
sa pridávajú ďalší. Aj vaša 
pomoc môže premeniť park 
na živé a atraktívne miesto!“ 
píšu autori projektu na strán-
ke, kde majú aj svoje video. 
Ak sa im podarí vyzbierať 
celú sumu, plánujú vysadiť 
po obvode živý plot a tiež tr-
valkové záhony na tieňomilné 
trávy. „Rozbité asfaltové plo-
chy odstránime a nahradíme 
substrátom zeminy, ktorý do-
káže absorbovať zrážky. Zní-

žime tak prašnosť celého par-
ku. Rešpektujúc už existujúce 
vychodené trasy, vytvoríme 
nové mlátové chodníky, ktoré 
takisto prispejú k ekologic-
kej funkcii parku,“ informujú 
potenciálnych prispievateľov. 
A napokon chcú v rámci utu-
ženia susedských vzťahov 
osadiť aj ping-pongový stôl. 
Ak sa im podarí vyzbierať 
viac, teda 2500 eur, sľubujú 
bylinkovú záhradu, ak 3000 
eur, šachový stôl pre sused-
ské turnaje. 
Zaujímavé je aj motivovanie 
prispievateľov. Kto venuje 
10 eur, na jednej z troch pri-

pravovaných brigád, si môže 
časť živého plota osobne za-
sadiť alebo odniesť domov. 
Kto 15 eur, dostane tieňo-
milný trvalkový záhon, kto  
25 eur, stolnotenisový set 
a kto 200e, jeho meno bude 
vygravírované do nerezovej 
tabule osadenej v parku. 
Všetci účastníci projektu sa 
stretnú na troch susedských 
brigádach, počas ktorých nie-
len zrevitalizujú prostredie, 
ale sa aj spoznajú, možno aj 
pri grilovačke. Spoja užitoč-
né s príjemným. 

Stránka startlab.sk má v súčas-
nosti „v ponuke“ 191 projek-
tov, revitalizácia verejného 
priestoru je medzi nimi skôr 
ojedinelá. Po úspechu Parku 
Škarniclova je však možné, že 
žiadostí o crowdfundingovú 
podporu na podobné aktivity 
bude pribúdať. Je pozitívne, 
že ľuďom čoraz viac záleží 
na svojom okolí a sú ochotní 
preň aj niečo obetovať. A čím 
viac ich bude, tým budú voči 
nim ústretovejšie aj mestské 
úrady.  (in)
 Foto: www.startlab.sk

Škarniclovou sa možno inšpirujú aj ďalší 

V Poluse od 11. mája do 3. júna, denne od 
10:00 do 18:00. Do známeho bratislavského 
nákupného centra mieri veľká detská párty 
od Mattela a sľubuje skvelú zábavu v troch 
herných zónach pre dievčatká aj pre chlapcov.

MATTEL FAMILY ZÓNA, kde sa nik ne-
nudí, akčná interaktívna zábava pre celú ro-
dinu v Poluse od značky Mattel.

BARBIE ZÓNA pre dievčatká, kde nechý-
bajú najnovšie Barbie bábiky. Deti zabaví aj 
Barbie-kino s tulivakmi, malých fotografov 
zaujme fotokútik s maketami.

HOT WHEELS ZÓNA pre chlapcov, veľa 
noviniek a najmodernejších autodráh HOT 
WHEELS, divoká jazda na špeciálnych her-
ných stoloch a herných konzolách XBOX, 
a fanúšikov klasiky potešia autíčka angličá-
ky.

VLÁČIK TOMÁŠ + FISHER PRICE 
ZÓNA pre drobcov, najnovšie hračky 
a obľúbený detský hrdina menom Vláčik 
Tomáš v špeciálne vyhradenom zábavnom 
priestore pre najmladšie deti.

A pozor, výstava vyvrcholí veľkou 
oslavou MDD priamo počas víkendu 
1. a 2. júna v Hlavnej Rotunde Polu-
su, kde bude na deti čakať veľa zábav-
ných súťaží až na 10-tich stanoviskách, 
moderátor a detskí animátori, skáka-
cí hrad, fotokútik, maľovanie na tvár 
a hlavne veľa, veľa darčekov a hračiek 
pre všetky deti. Viac info nájdete na 
www.polus.sk

Tri týždne hračkárskej párty v Poluse



BRATISLAVA
Zavedenie bikesharingu, 
teda služby zdieľaných bi-
cyklov, by sa malo stať 
v Bratislave realitou ešte 
pred letnými prázdninami. 
Obyvateľom i návštevníkom 
mesta bude k dispozícii 750 
smart bicyklov, ktoré budú 
môcť využívať na prepravu.
„Bratislava bude mať čoskoro 
funkčný, moderný a atraktív-
ny systém zdieľania bicyklov 
tak, ako ho poznáme z mno-
hých európskych krajín. Som 
rád, že naše mesto sa pripojí 
k viac ako 30-tke európskych 
metropol, kde tento systém 
úspešne funguje. Bikesharing 
v Bratislave bude najväč-
ším projektom svojho druhu 
v Slovenskej republike,“ po-
vedal pri predstavení projek-
tu, ktorý bude fungovať pod 
značkou Slovnaft BAjk, pri-
mátor Ivo Nesrovnal.
V týchto dňoch by už mala 
prebiehať v uliciach inštalá-
cia prvých dokovacích staníc. 
Ich rozmiestnenie nájdete na 
www.slovnaftbajk.sk. V júni 
ich bude pripravených na 
prevádzku celkovo 90 (10 
digitálnych a 80 klasických), 

pričom Bratislavčanom bude 
k dispozícii 750 bicyklov. Do 
prevádzky by sa mal bike-
sharing spustiť koncom júna 
v štyroch mestských častiach 
- Petržalka, Staré Mesto, 
Nové Mesto a Ružinov. 
Hlavným investorom a reali-
zátorom bikesharingu v Brati-
slave je spoločnosť Slovnaft, 
ktorej materská firma s ním 
má už skúsenosti z Budapešti. 
V našom prípade však nejde 
o kópiu projektu z Maďarska. 
„Bicykel v Bratislave je iný. 
Je ľahší a o niečo jednoduchšie 
sa na ňom jazdí. V Budapešti 
boli totiž bicykle ťažšie, na čo 
si spotrebitelia sťažovali. Ten 
bratislavský má odľah čený 
hliníkový rám, kolesá nie sú 
plné, ale nafukovacie. Má tri 
prevodové stupne. Iný je aj 
celkový systém bikesharingu. 
V Budapešti je precíznejšia re-
gistrácia, v Bratislave bude celá 
registrácia fungovať buď cez 
mobil, alebo priamo cez digi-
tálnu stanicu. Zadáte svoje úda-
je, vyberiete si tarifu, zaplatíte, 
dostanete svoj PIN kód, ktorý 
potom vždy zadáte do bicykla 
a jazdíte,“ vysvetlil pre Brati-
slavské noviny hovorca Slov-

naftu Anton Molnár. Metropola 
Maďarska má však určite jednu 
výhodu, a to sú kvalitnejšie vy-
budované cyklotrasy.
Prvé dva mesiace (júl, august) 
by mal projekt fungovať v skú-
šobnej prevádzke a ak sa doň 
zapojíte, vyjde vás na 12 eur. 
Od septembra sa ráta s po-
platkom 12 eur mesačne, pri-
čom bude možné zakúpiť si aj 
dlhodobejšie či krátkodobej-
šie tarify. „V pláne je začleniť 
bikesharing do integrovaného 
dopravného systému, teda 
všetci užívatelia, ktorí majú 
električenky, by mali mať 
výhody. Po roku systém vy-
hodnotíme a keď sa ukáže, že 
má potenciál ísť do ďalších 
mestských častí alebo treba 
posilniť počet bicyklov, tak 
ho upravíme, “ dodal Molnár.
Autori projektu myslia i na 
seniorov, pre ktorých môže 
byť bicyklovanie fyzicky 
príliš náročné. „Výhľadovo 
sa uvažuje o tom, že by sa 
do systému začlenili aj elek-
trické bicykle, “ informoval 
ešte hovorca Slovnaftu. Spo-
ločnosť investuje do projektu 
cca 1,5 milióna eur, mesto 
naň dáva pol milióna. (ms)

„Zdieľané“ bicykle už koncom júna
Nevrátenie 
peňažného 
dlhu od 
známej osoby

Dobrý deň, moja dlhoroč-
ná kamarátka si odo mňa 
požičala 1000 eur. Už od 
vypožičania prešiel celý 
rok, tak som ju poprosila 
nech mi tie peniaze vráti, 
ona však tvrdí, že si odo 
mňa nič nevypožičala. Ne-
ozvala sa mi odvtedy, ne-
odpisovala mi na správy. 
Pred týždňom som od nej 
dostala správu, že mi z tej 
dlžnej sumy vráti 400 eur, 
viac nie. Nakoniec mi ne-
vrátila nič. Veľmi by mi 
v tejto situácii pomohla 
vaša rada. Ďakujem.

Dobrý deň,
pri každom dlhu je dôležité, 
aby sa preukázalo požičanie 
peňazí. V prípade, ak nemáte 
listinný dôkaz, tak Vám exis-
tenciu pôžičky môžu dosved-
čiť aj svedkovia. Ak máte 
zmluvu alebo iný doklad 
o požičaní peňazí, zjednodu-
šili ste si celkové vymáhanie 
pohľadávky. Najskôr ju vy-
zvite na úhradu dlhu písomne 
listom. Pokiaľ nebude reago-
vať, obráťte sa na súd, prípad-
ne advokát vám s vymožením 
pohľadávky pomôže. Bez 
akéhokoľvek dokladu alebo 
svedka nie je rozumné púšťať 
sa do súdneho konania. 
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/322 222 47
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Hurá do Kauflandu
v Avione !

Pre váš úsmev

Kauf 430x132 A.indd   1 4/26/18   10:20 AM

BRATISLAVA
Počas Víkendu otvorených 
parkov a záhrad od 1. do 
3. júna bude v Bratislave 
otvorených 23 parkov, zá-
hrad alebo zaujímavých 
prírodných lokalít. Prvý 
júnový víkend sa však máte 
šancu dostať aj do záhrad, 
ktoré sú bežne zatvorené. 
Ktoré to sú?
Rómerov dom na Zámočníc-
kej ulici dali cirkevné zbory 
do prenájmu mimovládnej 
organizácii Národný Trust, 

ktorý je aj organizátorom 
Víkendu otvorených parkov 
a záhrad. Aj preto bude mož-
né do domu vedca a polyhis-
tora Františka Rómera nah-
liadnuť. 
Každoročne sa v tento víkend 
otvorí aj vilová záhrada Veľ-
vyslanectva Ruskej federá-
cie. V sobotu vás ňou od 10h 
do 15.30h prevedie sprievod-
ca a záhradník. 
V Prúger-Wallnerovej záhra-
de, kam sa vstupuje z Nekras-
kovovej ulice, bude v nedeľu 

od 10h okrem prehliadok aj 
piknik pre deti a dospelých 
a súťaž o najlepšiu ovocnú 
bublaninu.
Lektorované prehliadky 
budú aj v Lisztovej záhrade, 
a to počas oboch víkendo-
vých dní, rovnako ako vo 
vždyzelenej Kochovej zá-
hrade, kam vstúpite z Bar-
toňovej ulice. Národný 
Trust n.o. pripravil niekoľko 
dobrovoľníckych brigád na 
záchranu tohto vzácneho 
územia a hľadá aj partnerov 

pre projekt obnovy a zmy-
sluplného využívania tejto 
lokality.
Historický parčík, pôvod-
ne predmestská šľachtická 
usadlosť s vilou vybudova-
nou pre riaditeľa Dynamit-
ky v roku 1942, zachovaný 
v autenticky spustnutom 
stave, takisto výnimočne 
sprístupnený. V piatok je 
na programe dobrovoľníc-
ke upratovanie, v sobotu aj 
v nedeľu od 10h prehliadky 
záhrady a vily na Jurajo-

vom dvore so sprievodcom 
každú celú hodinu. A na-
pokon sa verejnosti otvorí 
aj záhrada nadačnej vily 
„Búdka 22“.  (in)
 Foto: Narodný Trust n.o.

Záhrady otvorené len jeden víkend

Kochova záhrada

BRATISLAVA
Už deviaty ročník predaj-
nej výstavy módy, dizaj-
nu, šperkov a doplnkov sa 
uskutoční na Fakulte ar-
chitektúry STU 1. - 3. júna. 
Predajnú časť ako zvyčajne 
doplní kultúrny program.
Jarná edícia Urban Marketu po-
čas prvého júnového víkendu 
predstaví výber viac ako stov-
ky tvorcov a značiek z oblasti 
dizajnu, módy, šperkov, do-

plnkov a kreativity v najrôznej-
ších podobách. Prezentovať sa 
budú najmä lokálni producenti 
a malé značky, ktoré vznikajú 
na Slovensku či v susedných 
Čechách. Program na Fakulte 
architektúry bude opäť rozšíre-
ný aj na Námestie slobody, kde 
návštevníci nájdu oddychovú 
zónu s jedlom a nápojmi a pó-
dium so živou hudbou, pred-
náškami a filmovými premieta-
niami.  (brn)

BRATISLAVA
Osem koncertov v piatich 
bratislavských sálach – to je 
23. ročník medzinárodného 
festivalu Dni starej hudby, 
ktorý sa uskutoční od ne-
dele 27. mája do nedele 10. 
júna 2018. 
Tohtoročnou témou festiva-
lu je Florilegium hudobných 
štýlov. Dramaturgickým ak-
centom Florilegium musicum 

v preklade hudobná kytica, 
ktorá predstavuje miešanie 
a pestrosť hudobných štýlov.
Taliansku hudbu 17. storo-
čia predstaví jeden z naj-
významnejších talianskych 
súborov starej hudby La 
Venexiana (10. 6., 19.00, 
Klarisky). Francúzsku baro-
kovú hudbu súbor Les Folies 
Françoi11ses (3. 6., 19.00, 
Klarisky). Zážitkom bude 

hosťovanie anglického súbo-
ru The Rose Consors of Viols, 
ktorý uvedie najslávnejšie 
skladby Johna Dowlanda (5. 
6., 19.00, Klarisky).
Nebudú chýbať domáce súbo-
ry. Musica aeterna v spolu-
práci so Štetínskym vokálnym 
projektom predstavia nezná-
mu poľskú hudbu 17. storočia 
(6.6., 19.00, Klarisky). Na 
koncerte v Slovenskej filhar-

mónii uvedie orchestrálne 
suity bratislavského rodáka 
Johanna Sigimunda Kussera. 
Jedným z vrcholov programu 
bude Koncert pre hoboj a or-
chester Alessandra Marcella 
(29. 5., 19.00). Solamente 
naturali predstaví tvorbu skla-
dateľa bratislavského klasici-
zmu Antona Zimmermanna 
a diela neznámeho bratislav-
ského autora Wenzela Kallus-

cha (27. 5., 19.00, Zrkadlová 
sieň). 
Zimmermannova tvorba bude 
na programe huslistky Moni-
ky Tóth a čembalistky Dory 
Petéry v rámci Nedeľného 
matiné v Mirbachovom palá-
ci ( 27. 5., 10.30). 
Vstupenky na koncerty sú v pre-
daji v sieti Ticketportal, a vždy 
hodinu pred koncertom v mieste 
konania koncertov.  (brn)

PETRŽALKA
Prvá ľudsko-zvieracia 
zoznamka sa koná už po 
21-krát. Na charitatívne 
podujatie „Nájdite sa... 
so zvieratkom z útulku“ 
pricestujú 2. júna do Bra-
tislavy opäť „útulkáči“ 
z celého Slovenska. Spo-
znáte ich príbehy a od-
borníci vám pomôžu pri 
výbere zvieratka. 

Na záujemcov budú čakať 
od 10.00h do 16.00h na 
zadnom nádvorí Auparku. 
Vítaní sú aj vaši psíkovia. 
Podujatie, ktoré organi-
zuje Aliancia združení na 
ochranu zvierat sprostred-
kúva a odovzdáva pozi-
tívnu energiu nezabud-
nuteľným spôsobom. Je 
jedinečné svojou jednodu-
chou myšlienkou, preniesť 

opustené zvieratá z virtuá-
lneho sveta sociálnych si-
etí do reálneho sveta, aby 
mali väčšiu šancu na nový 
domov. Vďaka jeho exis-
tencii sa podarilo útulkom 
a združeniam nájsť domov 
stovkám opustených zvi-
erat. Vytvorilo spoločen-
stvo ľudí, ktorým osudy 
zvierat nie sú ľahostajné, 
sprostred kúva prepojenie 

myšlienok, ľudí a príbe-
hov, vytvára puto. Podu-
jatie podporuje viacero 
známych osobností. V mi-
nulosti sa na ňom zúčastni-
la bývalá premiérka Iveta 
Radičová, Lucia Hablo-
vičová, Zdenka Predná, 
Sima Martausová, Pyco 
alebo Yxo z Hexu. 
Počas tohtoročného podu-
jatia vystúpi tanečný súbor 

La Portella, Matěj Vávra, 
Majself, speváčka Ronie 
a Carmel Paradise. Bohatý 
program čaká aj na rodiny 
s deťmi. Počas dňa bude 
tiež spustené prihlasovanie 
jednotlivcov alebo skupín, 
ktoré sa zaslúžili o šírenie 
pozitívneho príkladu v ob-
lasti ochrany zvierat,  na 
ocenenie Animal Hero Slo-
vakia.  (brn)

PETRŽALKA
V nedeľu 3. júna je na do-
stihovej dráhe v Petržalke 
- Starom háji naplánované 
top-podujatie sezóny – 40. 
ročník Turf-gala. Pätica 
medzinárodných dostihov 
s najvyšším štatútom 
sľubuje vrcholné turfové 
zážitky, o ktoré sa postara-
jú špičkoví jazdci v sedlách 
najlepších plnokrvníkov zo 
strednej Európy. 
Hlavnou hviezdou 35. Veľkej 
ceny Slovenska (rovina Gd-3  

na 2400 m o dotáciu 30 000 €) 
bude vlaňajší kôň roka a der-
by-víťazka, 4-ročná belka 
ZORIANA zo stajne PD Se-
nica.
Okrem napínavých turfo-
vých zážitkov, atraktívnych 
výhier sa budú môcť divá-
ci tešiť aj na bohatý sprie-
vodný program: vystúpenie 
folklórneho súboru Vienok, 
súťaž o najelegantnejšiu 
dámu v klobúku, tombolu 
s hodnotnými cenami, det-
ské atrakcie, vozenie na ko-

níkoch a elektrických autíč-
kach, maľovanie tváričiek 
ako i súťaž o najkrajší detský 
klobúčik. Súčasťou programu 
bude aj prezentácia záhradnej 
techniky a farmárskych vý-
robkov, návštevníci si môžu 
pochutnať na rôznych gur-
mánskych špecialitách ako 
i jadranskej zmrzline. 
Dostihové popoludnie v pe-
tržalskom Starom háji začína 
o 13,30 hod. Dámy a slečny 
v klobúku majú na Turf-gala 
vstup zadarmo! (zr)

Dámy v klobúkoch bezplatne!Urban Market „obsadí“ 
aj Námestie slobody

Dni starej hudby - návrat dobových nástrojovNájdite si kamaráta na celý život
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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

DRÁMA!
drama   das Drama   dramat   il dramma   drama

ДРАМА   դրամա   דרמה

Zahráme všetko!
Medzinárodný festival divadelných
vysokých škôl od 8. do 13. júna
www.istropolitanaproject.sk
www.vsmu.sk

Organizátori: Festival podporili:Z verejných zdrojov podporil:

istropolitana_bn_206x85.indd   1 7.5.18   16:50

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

- Najväčšie úspechy samosprávy
- Problémy a čo sa stále nedarí vyriešiť
- Profily kandidátov
- Anketa: Ľudia hodnotia svojich starostov a poslancov
- Koľko zarábajú starostovia a poslanci?
- Sociológ: Podľa čoho si voliči vyberajú svojich 
 kandidátov?

NOVÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA!

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

V NEJ NÁJDETE 
AJ TIETO TÉMY:

viac na www.banoviny/inzercia

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

Svetový deň sklerózy multiplex pri-
padá tento rok na 30. mája. Cieľom, 
o ktorý sa organizátori usilujú od 
roku 2009, je zviditeľniť ľudí s týmto 
ochorením. Jedným z nich je aj Bra-
tislavčan Jakub Vanek, ktorému skle-
rózu multiplex diagnostikovali v roku 
2014. Ako mladý 28 - ročný chalan 
bojuje s osudom?

Opíšeš nám svoj bežný deň?
Ráno vstanem o 6-7 hod. podľa toho, 
či ma čaká rehabilitácia alebo plávanie. 
Vyvenčím svojho psa Orina. Prídem 
domov, dám sprchu, raňajky a idem do 
práce. Pracujem ako produkčný a even-
tový manažér pre gastronomickú firmu, 
trávim v robote osem hodín ako bežný 
smrteľník, a teda tam trávim väčšinu 
svojho dňa. Prídem domov, zacvičím 
si, idem von so psom. Voľný čas trávim 
s kamarátmi alebo sa venujem aktivitám 
v rámci občianskeho združenia.
Kedy si zaregistroval, že máš nejaký 
zdravotný problém?
Mojimi prvými príznakmi bolo tŕpnutie 
rúk a keď som si raz strihal vlasy, cítil 
som slabšiu citlivosť hlavy, ale neprikla-
dal som tomu nejaký väčší význam. Tak-
to to začalo, bolo to v roku 2013. Avšak 
môj stav sa stále zhoršoval. Následne 
som absolvoval v priebehu jedného 
roka  rôzne vyšetrenia. Čo sa týka tých 
ďalších príznakov, prestával som chodiť, 
rýchlo som sa unavil pri chôdzi, nevládal 
som, musel som si sadať a oddychovať. 
Postupne som mal zastretý zrak, ako 
keď pozeráš cez igelit, tŕpnutie končatín, 
prestával som vidieť na ľavé oko. Ob-
javili sa u mňa takmer všetky príznaky, 

ktoré sa pripisujú diagnóze sklerózy 
multiplex.
Aké dlhé bolo obdobie, od prvých 
príznakov po potvrdenie ochorenia?
Trvalo to približne rok.
V Bratislave si podstúpil špeciálnu 
liečbu...
Liečba, ktorá mi bola odporučená, je 
u nás na trhu od roku 2014, indikovaná 
bola už aj predtým u iných pacientov, 
ja som bol prvý, ktorý som ju podstúpil 
v Nemocnici svätého Michala. Je to 
treťolíniová moderná liečba, po kto-
rej ukončení už nenasleduje iná liečba. 
Skladá sa z dvoch častí, v prvej sa pa-
cientovi podá 5 infúzií a v druhej časti 
zvyšné 3. Týchto osem infúzií spôsobí 
úplný reštart imunitného systému. Iné 
liečby tohto ochorenia sú celoživotné, 
pacienti užívajú lieky alebo berú infúzie 
do konca života.
Je finančne náročná?
Jedna infúzia stojí 8 150 eur, našťastie, 
mi boli plne uhrádzané mojou zdravot-
nou poisťovňou.
Ty si sa rozhodol o svojom ochorení 
hovoriť nahlas. Vloguješ o svojej lieč-
be aj rekonvalescencii.
Inšpirovala ma k tomu moja liečba, chcel 
som si zaznamenávať priebeh liečby 
a moje reakcie na ňu, keďže som vedel, 
že bude mať veľa nežiaducich účinkov. 
Najskôr som to robil formou audio na-
hrávok a neskôr som sa rozhodol aj pre 
nahrávanie obrazových záznamov. Je to 
nová liečba a chcel som, aby o nej mali 
informácie aj iní a hlavne ľudia s touto 
diagnózou.
Ako ovplyvnilo ochorenie tvoj dovte-
dy aktívny život? 

Zmenilo sa mi v podstate úplne všetko. 
Zmenil som stravovacie návyky, do-
držiavam prísny autoimúnny protokol, 
ktorý je veľmi náročný. Beriem suple-
menty, doplnky výživy, ktoré mám 
nastavené podľa genetických testov 
a výsledkov DNA. Musel som sa vzdať 
snowboardingu, wakeboardingu a iných 
záležitostí, nakoľko moja chôdza je ob-
medzená a nohy mám slabšie. V súčas-
nosti sa môj zdravotný stav zastabili-
zoval, nemávam také silné ataky, čo je 
dôležité a dokážem fungovať skoro ako 
zdravý človek. Začal som behávať a roz-
mýšľam aj o tom, že pôjdem vyskúšať 
opäť sa postaviť na snowboard. 
Najmä som však dospel, ochorenie ma 
sformovalo ako človeka, prehodnotil 
som svoje priority. Peniaze pre mňa 
nemajú hodnotu a materiálne veci mi 
nespôsobujú potešenie. Zmenil sa mi 
pohľad na svet, neriešim zbytočnosti 
a užívam si maličkosti v živote, ktoré 
boli pre mňa predtým samozrejmé. (nc)
 Foto: Archív J. V.

Zmenil sa mi pohľad na svet

NOVÉ MESTO
Na Kamzíku otvorili prvý 
stály areál pre tréningy 
v orientačnom behu. Ľah-
šiu z dvoch tratí zvládnu 
aj začiatočníci s deťmi. 
Dostupná je aj peším. Kým 
podobných tratí je v Čes-
ku niekoľko desiatok, na 
Slovensku také existujú 
len v Košiciach a Vlkolín-
ci, v južnej časti Slovenska 
je to vôbec prvá svojho dru-
hu. 
„Vznikla tak jedinečná prí-
ležitosť pre milovníkov behu 
a návštevníkov lesa na Ko-
libe si vyskúšať orientačný 
beh a zároveň spoznať zá-
kutia našich lesov,“ hovorí 
Vlasta Kostercová zo Špor-
tového klubu orientačného 
behu Sandberg. „Sú posta-

vené dve trate, ľahšia má 1,5 
kilometra a je vhodná pre 
začiatočníkov, rodiny s deť-
mi, školské výlety, vedie 
po cestičkách a chodníkoch. 
Náročnejšia má 3,5 kilome-
tra a vedie prevažne mimo 
ciest a chodníkov, je určená 
pre tých, čo hľadajú v živo-
te výzvy.“ Obe majú štart aj 
cieľ na parkovisku, takže ide 
o okruhy. 
Športový klub Sandberg 
v spolupráci s Mestskými les-
mi Bratislava a Nadačným 
fondom Telekom pri Nadá-
cii Pontis pripravili špeciál-
nu mapu pre orientačný beh, 
osadili v okolitom lese pevné 
kontrolné stanovištia a vybu-
dovali informačnú tabuľu pri 
parkovisku pod bufetmi. 
„Mapu je možné si zdarma 

vyzdvihnúť v Bufete Kam-
zík, prípadne si ju môže kaž-
dý vytlačiť sám z internetu na 
webovej stránke klubu,“ do-
dáva Vlasta Kostercová.
Klub sa pri tvorbe trás in-
špiroval podobnými areálmi 
v Česku. Potrebu jeho vzni-
ku v Bratislave motivovali 
aj školy, ktoré sa na orien-
tačných bežcov často obra-
cali s otázkou na miesta, kde 
by mohli s deťmi v rámci 
branných cvičení trénovať  
orientáciou v teréne. „Teraz 
si to môžu skúsiť aj bez našej 
pomoci, ktorá nebola vždy 
dostupná, keďže chodíme do 
práce.“
Podľa bežcov si trať a orien-
táciu pomocou mapy môže 
v pohode prísť vyskúšať aj 
matka s desaťročným dieťa-
ťom. Na mape sú značky aj 
vysvetlivky. „Ak sa aspoň 
trocha vyznáte v mape, tak by 
ste ľahšiu trať mali zvládnuť. 
Ak nie, vôbec nič sa nesta-
ne, nezavedieme vás hlboko 
do lesa a prinajhoršom sa po 
cestičke vrátite naspäť.“ 
Skúsenosti orientačných 
bežcov hovoria, že deti baví 
objavovať prírodu pomocou 
mapy. Je to dobrodružstvo, 
zároveň sa učia orientovať 
sa v teréne bez technológií 
a spoliehať sa na vlastný ro-
zum.  (in)
 Foto:ŠK Sandberg

Vezmite mapu a poďte do lesa
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Vyblednuté značenia cyklotrás
Som na dôchodku a vášnivý cyklista. Najazdím po Bratislave 
ročne tisíce kilometrov. Pravidelne chodím do Lipska, kde je 
môj najlepší priateľ bicykel. Sú tu tisíce cyklistických chodní-
kov, pruhov, semaforov, stojany na odkladanie a pod. Všetko 
farebne odlíšené, oddelené od chodcov, tak zvislým ako aj 
vodorovným značením. Samozrejme, po návrate mi trvá dva 
týždne, kým si opäť zvyknem na bratislavskú realitu. 
Vodorovné značenie je opotrebované, pruhy, po ktorých jazdia bicykle, sú takmer všade vy-
blednuté,  aj miesta, kde by to malo byť jasné, to nie je. Zoberme si koniec cyklochodníka 
na Viedenskej ceste pri Divadle Aréna. Koniec vodorovného značenia. Prechod z Viedenskej 
cesty popod Starý most je tak frekventovaný, že by cyklistické pruhy mali byť vedené po 
Klokočovej ulici až po hrádzu. Sú tam vyblednuté piktogramy, autá parkujú aj na nich a šoféri 
áut na Tyršovo námestie by si mali byť vedomí, tu je pruh pre cyklistov.  Veľmi by to pomohlo. 
A takýchto detailov máme v Bratislave desiatky.
 Peter Bella

Buďte k našej zeleni šetrnejší!
Vždy tŕpnem, keď počujem, že tráva pri našom dome sa 
kosí. Sami sme si tu zasadili stromy, kríky a kvety. Pravi-
delne sú však poškodzované pri kosení, ale aj inej údržbe 
zelene. Pracovníci kosia trávu v tesnej blízkosti kmeňov 
a strunové kosačky poškodzujú kmene stromov a kríkov.
Obalili sme preto kmene stromov rôznymi obalmi, aby 
kmene neboli poškodzované. Ak som doma v čase ko-
senia, tak chodím za pracovníkmi a vysvetľujem im, aby 
nekosili v tesnej blízkosti stromov a kríkov. Nestačí to – 

rok za rokom dochádza k poškodzovaniu zelene.
Tentoraz nám poškodili malé kmene kríkov josty. Tieto kríky sú rozložité a nedokázali sme 
ich obaliť, a tak chrániť pred údržbou zelene. Malé malinovisko je ohradené kolíkmi a žltou 
páskou. Pracovník to však nerešpektoval a kosil aj vo vnútri ohradenej oblasti. Prečo?! Asi ne-
rozozná maliny od trávy a kosil hlava-nehlava aj maliny. Je to asi typické, že pracovníci, ktorí 
kosia, nevedia nič o zeleni a nemajú k zeleni žiadny vzťah. 
Paradoxne nám tak väčšie škody na zeleni robia tí, čo sa majú o zeleň starať ako vandali. Zdá 
sa, že údržba zelene v Bratislave sa redukuje na kosenie a strihanie. Ešte som nevidel, že by 
napríklad stromy hnojili. Pritom stromy, ktorým neustále odvážajú všetku novú biologickú 
hmotu – listy a trávu, musia trpieť podvýživou, a tak byť náchylnejšie napríklad na uschnutie.
Nie je mi stále jasné nepriateľstvo údržby zelene voči tráve. Kosia bez rozmyslu všetko. Prečo nemôže 
zostať okolo stromov nepokosený kruh? Nebol by potom problém s poškodzovaním stromov. Nepo-
kosená tráva by aspoň trochu pripomínala lúku aj v čase, keď všetko okolo v horúcom lete vyschne. 
A okrem toho by takáto tráva udržiavala akú-takú vlahu na povrchu, kde je aj veľa korienkov stromov. 
Argument o alergizujúcom pele z tráv asi neobstojí, pretože často kosia trávu, až keď odkvitne.
 Marián Šumšala, Bebravská 9, Bratislava

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 Máme presné čísla: Cezpoľní pracujúci 
v Bratislave zarábajú aj o 24 percent viac ako rodení 
Bratislavčania
Filip Tubler Pretože tu 
pracujú tí šikovnejší ľu-
dia zo Slovenska.
Filip Ppcalaj Osob-
ne 1.) Domáci nepotre-
bujú toľko peňazí na do-
chádzanie za prácou.
2.) Domáci veľmi čas-
to bývajú vo vyplatených bytoch v osobnom vlastníctve, do-
chádzajúci musia z platu utiahnuť aj šialený nájom.
3.) Z cépéčkarov prichádzajú predovšetkým tí šikovnejší, 
ochotní zmeniť svoj štandard.
Alena Novotná Mňa by skôr zaujímalo, kde se stále berú tie 
priemerné bratislavské platy okolo 1300 eur. Z ľudí, ktorých 
poznám, má toľko skutočne málokto.

Neuveriteľné: Z križovatky odstraňujú asfalt, 
ktorý iba nedávno položili

Kristína Kasenčáková Ale Lamačskú cestu od nemocnice po 
veľké Tesco opravili za víkend. Fúha, takú rýchlosť som tu už 
dávno nevidela, až pochybujem, že to aj niečo vydrží. A menili 
chodník, ktorý je vedľa a bol robený nedávno, ale že na Kra-
mároch máme pri nemocnici chodník z oboch strán rozbitý ako 
po desiatich mínových náletoch a čakám, kedy tam rozmlátim 
kočík, to už neopravia... Nonsens.
Igor Polakovic To už mohli Hodonínsku rovno rozšíriť o 1/2 
metra a pridať autobusový pruh.
Tomas Novak V roku 2013 bola Panónska opravená a v 2017 
ju vôbec nebolo treba opravovať znovu. Aspoň časť. 

Pribudnú ďalšie polopodzemné kontajnery. 
V každej mestskej časti
Katarína Eckhardt Okolo týchto kontajnerov nebudú ľudia 
dávať smeti, ako 
to robia pri tých 
súčasných ?
Valeria Gorne-
rova Tiež som 
neverila, ale som 
v pozitívnom 
šoku. Kontajne-
rové stojisko na 
Budatínskej bolo 
mega humus, ľudia sa často ani neobťažovali dať smeti do 
košov, kvantum smetí rozfúkavaných kade-tade... A teraz? 
Už sú funkčné pár mesiacov a stále čisto. Za mňa super in-
vestícia.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY



www.facebook.sk/banovinyHlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO : 603 481

zastúpené JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

-  oznamuje na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1102/2018 zo dňa 15.03.2018  
zámer kúpiť na základe obchodných verejných súťaží existujúce 
nehnuteľnosti v Bratislave pre náhradné nájomné bývanie, a to:

-  byty, situované v zastavanom území mesta Bratislavy, tzn. v intraviláne 
hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom získania ďalších kapacít pre  
náhradné nájomné bývanie za podmienok uvedených v podmienkach 
obchodnej verejnej súťaže

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. Podmienky  
obchodných verejných súťaží a súťažné podklady si môžu záujemcovia 
vyzdvihnúť aj osobne v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
na adrese: Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie – pracovisko 
FRONT OFFICE, v pracovných dňoch od 23.05.2018 do 22.06.2018 
v čase od 9.00 hod. do 14. 00 hod. 
 JUDr. Ivo Nesrovnal
 primátor hlavného mesta SR Bratislavy

- nebytový priestor vo výmere 280,53 m2 na Jasovskej 4, k. ú. Petržalka,
- nebytový priestor vo výmere 396,20 m2 na Jasovskej 6, k. ú. Petržalka,
- nebytový priestor vo výmere 458,04 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
- nebytový priestor vo výmere 51,06 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
- nebytový priestor vo výmere 550,65 m2 v Čiernom lese, k. ú. Ružinov,
- nebytový priestor vo výmere 259,77 m2 na Jurigovom námestí 1, k. ú. 

Karlova Ves,
- nebytový priestor vo výmere  255,70 m2 na Českej 2, k. ú. Nové Mesto,
- nebytové priestory vo výmere 2 069,05 m², terasy vo výmere 426,19 m², 

byt vo výmere 71,62 m² a pozemky parc. č. 2091 – vo výmere 3 027 m² 
a parc. č. 2092 – vo výmere 5 027 m² na Znievskej 26, k. ú. Petržalka.

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 09.05.2018 do 09.07.2018 v čase od 9:00 h  
do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 09.07.2018 do 17:00 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:

2. ROČNÍK NN URBAN 
CITY RACE PRINÁŠA 2 NOVINKY

Neopakovateľné prekážkové preteky priamo v centre Bratislavy sú 
podujatím pre všetkých, ktorí si chcú overiť nielen svoju rýchlosť 
a silu, ale zároveň otestovať svoju vytrvalosť a reflexy. Okamžitá 
rozhodnosť a prispôsobenie sa neočakávaným podmienkam sú pri 
NN Urban City Race podujatiach nevyhnutnosťou. Tieto vlastnosti 
si budú môcť už po druhýkrát v meste a tretí raz celkovo vyskúšať 
a overiť všetci bežci, ktorí milujú zvýšenú hladinu adrenalínu v krvi. 
Zároveň budú mať možnosť bežať centrom mesta, cez lokality, ktoré 
nie sú súčasťou žiadneho iného behu.

Druhý ročník NN Urban City Race sa uskutočnív 9. júna 2018 
o 9.00 hod. priamo v centre hlavného mesta. Bratislava a jej 
ulice budú plné nástrah a neočakávaných prekážok. Organizátori 
nezabudli ani na štafetové družstvá, kde si bežci môžu prerozdeliť 
svoje sily a spoločne zdolať trať preteku. 

Prvou novinkou tohto podujatia budú preteky pre deti, 
ktoré sa uskutočnia v ten istý deň o 15.00 hod. Malí 
pretekári budú štartovať postupne podľa vekových 
kategórií, samostatne najprv dievčatá potom chlapci. 
Popasujú sa napríklad s prebehom cez auto, budú 
musieť preskákať nastražené palety či prebrodiť 
kontajner s vodou. Na takýto zážitok určite ešte dlho 
nezabudnú. 

Druhá novinka sa týka finančnej odmeny vo výške 
500 €. Tá je určená pre účastníkov v ELITE kategórii. 
Ocenení budú prví piati muži a prvých päť žien.

Všetci bežci sa môžu tešiť na bohatý štartový balíček, 
po dobehnutí na zaslúženú medailu a cieľové 
občerstvenie.

Všetky informácie vrátane registrácie nájdete  
na stránke www.ucr.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)

Košická ulica -
vyblednuté vodorovné 

značenie cyklopruhu, na 
ktorom parkujú autá

PETRŽALKA
Od februára rástla pod 
Mostom SNP akási prístav-
ba, hoci kompetentní dnes 
zhodne tvrdia, že ju nepo-
volili a stavebník, firma Ze-
meguľa, mlčí.
„Spoločnosť Zemeguľa s.r.o. 
má s Hlavným mestom SR 
Bratislava uzavretú nájomnú 
zmluvu na predmetný priestor 
od roku 2004. V roku 2016 
uzavreli dodatok, na základe 
ktorého má v spodnej časti 
vzniknúť turistické a cyklistic-
ké centrum. Stavebník ohlásil 
dňa 1. decembra 2017 petr-
žalskému stavebnému úradu 
opravy a udržiavacie práce 
v dôsledku havarijného sta-
vu nástupného priestoru do 
reštaurácie UFO. Havarijný 
stav dokladoval vyjadrením 
statika,“ informovala nás Silvia 
Vnenková, z komunikačného 
odboru Petržalky. „Stavebný 
úrad Petržalka s týmito práca-
mi súhlasil s podmienkou, že 
stavebník podá v zákonom 
stanovenom termíne aj riadnu 
žiadosť o dodatočné povolenie 
stavby. To stavebník splnil, 
zatiaľ však žiadosť nepodložil 
potrebnými dokladmi.“
Hlavné mesto tvrdí, že si-
tuáciu monitorovalo a už 
v januári stavebníka vyzva-
lo na predloženie projekto-
vej dokumentácie k stavbe, 
aby mohlo posúdiť jej súlad 

s podmienkami zakotvenými 
v nájomnej zmluve. Mestské 
zastupiteľstvo totiž v máji 
2016 schválilo žiadosť, v kto-
rej bolo aj odporúčanie zre-
konštruovať vstupný priestor 
pod pylónom a „vybudovanie 
architektonicky vhodného 
presklenia objektu pod pyló-
nom“. Do nájomnej zmluvy 
boli zapracované aj požia-
davky hlavnej architektky tý-
kajúce sa vzhľadu predmetnej 
stavby. Spoločnosť ale podľa 
hovorkyne magistrátu Zuza-
ny Onufer doteraz hlavnému 
mestu projektovú dokumen-
táciu nepredložila.
A napokon pamiatkari, ktorí 
nedávno vyhlásili Most SNP 
za národnú kultúrnu pamiat-
ku: „Pamiatkari žiadne práce 
na bratislavskom Moste SNP 
neodsúhlasili,“ povedal Ján 
Mackovič poverený vedením 
Krajského pamiatkového úra-
du (KPÚ) Bratislava. Už vo 
februári žiadali petržalský 
stavebný úrad o informáciu, 
či boli na moste povolené sta-

vebné práce.  Šiesteho marca 
zas žiadali bratislavského 
primátora Iva Nesrovnala 
o informáciu, či mesto ako 
vlastník súhlasilo s prácami. 
V rovnaký deň KPÚ vyzval 
stavebníka, aby mu bezod-
kladne predložil prípravnú 
a projektovú dokumentáciu, 
na základe ktorej vykonáva 
stavebné práce. A koncom 
apríla napokon zistili, že pod 
mostom sa robia stavebné 
práce, ktoré nepovolili.
Pokúšali sme sa skontaktovať 
so spoločnosťou Zemeguľa 
a zistiť, či skutočne začali sta-
vať bez toho, aby ktokoľvek 
videl projektovú dokumentá-
ciu. Bohužiaľ, sme neuspeli.
Takže aktuálne sa na stavbe 
nepracuje, čaká sa na vý-
sledky štátneho stavebného 
dohľadu a mesto zvažuje 
vypovedať nájomnú zmlu-
vu A potom čo? Myslíte, 
že odstránia stavbu a vrátia 
verejnosti priestor a scho-
dy?  (brn, tasr)
 Foto: FB František Brliť

Stavba, ktorú vraj nikto neodsúhlasil
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Nedeľa – 3.6.2018

DNI STAREJ HUDBY 
2018 / FLORILEGIUM 
HUDOBNÝCH ŠTÝLOV
Klarisky, 19:00
V rámci festivalu Dni starej 
hudby (27. 5. - 10. 6.) sa 
predstaví renomovaný súbor 
Les Folies Françoises, ktorý 
predstaví francúzsku baroko-
vú hudbu. 

Pondelok – 4.6.2018

VIAC AKO SUSED- TÝŽ-
DEŇ MAĎARSKEJ KUL-
TÚRY
Bratislava
Festival ponúka nielen jedi-
nečný cyklus kultúrnych po-
dujatí, ale vďaka maďarským 
špecialitám aj gastro zážitok. 

Utorok – 5.6.2018

JURAJ GAVULA, MATEJ 
GAVULA / STRATENÁ 
FORMA
Soda Gallery, 14:00 – 18:00
Soda Gallery Vás pozýva na 
výstavu Mateja a Juraja Ga-
vulovcov s názvom „Stratená 
forma.“

a tanečných orchestrov 40. 
a 50. rokov. Oslavu doplnia 
skvelí hostia!

Pondelok – 28.5.2018

DAAD | DNI ARCHI-
TEKTÚRY A DIZAJNU 
2018
Bratislava
Dni architektúry a dizajnu 
je každoročný festival osla-
vujúci architektúru, dizajn a 
umenie, tvorivé bohatstvo, 
sociálne dôsledky a silu na 
zmenu.

Utorok –  29.5.2018

ČAJ O PIATEJ V SNG: 
TANČIAREŇ
Slovenská národná galéria, 
17:00
Opäť je pre vás pripravená 
obľúbená Tančiareň v Cafe 
Berlinka! Tancovať s vami 
bude Juraj Komora. Je   
opäť sa na čo tešiť!

Streda – 30.5.2018

VEDOMOSTNÝ KVÍZ S 
JÁNOM GORDULIČOM 
O ČESKOSLOVENSKU
Bratislavský hrad, 18:00
Príďte si preveriť svoje ve-
domosti o Československu. 
Hovorí vám niečo Martinská 
deklarácia, Vianočná dohoda 
alebo Pražská jar? Prihlášky 
na hradpodujatia@gmail.com.

Štvrtok – 31.5.2018

ANNA DAUČÍKOVÁ
Gandy Gallery, 14:00 – 
18:30
Na prvej samostatnej prezen-
tácii autorky v priestoroch 
galérie budú predstavené jej 
staršie práce z konca osem-
desiatych a prvej polovice 
deväťdesiatych rokov. 

Piatok – 1.6.2018

VÍKEND OTVORENÝCH 
PARKOV A ZÁHRAD
Bratislava
Desiaty ročník podujatia 
Víkend otvorených parkov a 
záhrad sa koná v dňoch 1. - 
3. júna a otvára opäť skryté 
zákutia Bratislavy.

Sobota – 2.6.2018

ANI SPOLU, ANI BEZ 
SEBE
Dom kultúry Dúbravka, 
19:00
Fabrice Roger-Lacan: Ani 
spolu, ani bez sebe. Komédia 
pražského Divadla Kalich s 
Janu Paulovou a Petrom Ha-
líčkom v hlavných úlohách.

Streda – 23.5.2018

BLOODY SONNETS / 
KRVAVÉ SONETY
Letná čitáreň U červeného 
raka, 18:00
Najvýznamnejšie básnické 
dielo slovenskej literatúry 
- 32 sonetov P. O. Hviezdo-
slava preložil do angličtiny 
írsky básnik a prozaik John 
Minahane. 

Štvrtok – 24.5.2018

PRED ZÁPADOM SLNKA
Slovenské národné divadlo – 
Činohra, 19:00
Dobre zabezpečený sedemde-
siatnik sa zamiluje do dvad-
saťročnej ženy. V čase, keď už 
od života nič nečakal, meta-
foricky pred západom slnka zís-
ka zrazu novú chuť do života.

Piatok – 25.5.2018

CIRKUL‘ART : FESTIVAL 
NOVÉHO CIRKUSU 2018
Zámocký park v Stupave
Cirkul‘art je prehliadkou 

špičkových produkcií no-
vého cirkusu, je jediným 
festivalom svojho druhu na 
Slovensku. 

Sobota – 26.5.2018

SLOVAK FOOD FESTI-
VAL 2018
Bratislavský hrad
Slovak Food Festival je 
trojdňovou rodinnou gast-
roudalosťou roka. Domáca aj 
svetová kuchyňa. Živé šou, 
ochutnávky, hry pre deti aj 
dospelých. 

Nedeľa – 27.5.2018

11. NARODENINY 
SWING SOCIETY OR-
CHESTRA
Nová Cvernovka, 20:00
Narodeniny slovenskej 
formácie Swing Society 
Orchestra vychádzajúcej z 
tradície veľkých swingových 

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?  
Nahláste nám vašu adresu  

na telefónnom čísle  
02/32688830.  
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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 výbeh
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Túto jar oslávila Petržalka 
45 rokov. Fotky z osídľova-
nia nového sídliska nás do-
dnes fascinujú. Nielen pre 
absolútny deficit zelene vša-
de, kam človek dohliadol, 
ale aj pre príbehy, ktoré 
v tomto betónovom meste 
vznikali.
Fotograf Martin Kleibl ich 
zhrnul vo svojej knihe Petr-
žalka – prekvapivý sprievod-
ca mestskou časťou. Je veľmi 
pravdepodobné, že disponuje 
zrejme najlepším archívom 
fotografií, mapiek či brožúrok 
o najväčšom slovenskom síd-
lisku. Mnohé nájdete v jeho 
knihe. Pred piatimi rokmi 
urobil výstavu k 40. výročiu 
Petržalky a na stránke http://
konduktor.sk/vystavba/ ju ná-
jdete v podobe web stránky. 
My sme sa ho pýtali na za-
čiatky sídliska. Nie všetci to-

tiž vedia, že Petržalka mohla 
vyzerať úplne inak. „Výstav-
be totiž predchádzalo pláno-
vanie a v roku 1966 vypísali 
me dzinárodnú urbanistickú 
súťaž, do ktorej sa zapojili 
tímy urbanistov z devätnástich 
krajín celého sveta,“ hovorí 
Martin Kleibl. „Bola to veľká 
udalosť, zasadla medzinárod-
ná porota, udelila päť tretích 
cien. Zo súťaže síce nevzišiel 
víťaz, ale na základe podnetov 
sa mal vygenerovať ideálny 
plán územia. Mohlo vzniknúť 
zaujímavé sídlisko pre 100-ti-
síc obyvateľov, keby v roku 
1968 neprišli do Českosloven-
ska spriatelené vojská.“ 
Po roku 1968 prevzala pro-
jekt spoločnosť Stavoprojekt 
a hoci čiastočne vychádzali 

zo záverov súťaže, väčšinu 
vypustili, pretože bolo nutné 
čo najlacnejšie a najrýchlejšie 
vybudovať čo najviac bytov. 
Základný kameň položili v ap-
ríli 1973 na dnešnom Námestí 
hraničiarov. Začalo sa stavať. 
„Prvý dom bol skolaudovaný 
na Romanovej ulici,“ pokra-
čuje Martin Kleibl a spomenie 
príbeh z výstavby, ktorý mu 
rozprával Kamil Beľadič, ria-
diteľ niekdajšieho Investingu. 
„Na Topoľčianskej, za Tech-
nopolom, pri výstavbe žeriav 
zavadil o 12-poschodový dom 
a takmer celá fasáda sa zosy-
pala, panely povypadávali... 
Tvrdil mi, že tí, čo za to boli 
zodpovední, ušli zo strachu do 
zahraničia.“ 
Hromadné osídľovanie úze-
mia medzi Zrkadlovým há-
jom a Ovsišťom začalo v roku 
1978, teda pred štyridsiatimi 
rokmi. V roku 1978 odovzdali 
stavbári celkom 4981 bytov!
„Ja som vyrastal tiež v jed-
nom z prvých domov. Moji 
rodičia sa do Petržalky sťaho-
vali v roku 1978. Vtedy stará 
Petržalka ešte stála. Začali ju 
búrať až v 80-tych rokoch. 
Moji rodičia spomínajú, že do 
starej Petržalky, na Zadunaj-
skú ulicu, čo bola taká ob-
chodná ulica Petržalky, cho-
dievali nakupovať,“ hovorí 
fotograf a spomenie, že on sa 
ako dieťa hrával na paneloch, 
rúrach, v stavebných jamách, 
a to už bola druhá polovica 
osemdesiatych rokov! Prvé 
roky totiž na sídlisku neboli 

Petržalka mohla vyzerať úplne inak

žiadne stromy ani tráva, len 
hlina a blato. „Nemal som 
deficit zelene, víkendy som 
trávil na vidieku u starých ro-
dičov, prázdniny tiež, do školy 
som chodil do mesta...“ 
Na ľudí toto prostredie ne-
mohlo vplývať nijak pozitív-
ne, na druhej strane Martin 
Kleibl spomenie ako sa mladé 
rodiny v panelákoch pozna-
li a navštevovali a tiež živý 
ruch na terasách - miestach, 
ktoré dnes pustnú a niet niko-
ho, kto by ich opravil. 
„Keď som bol malý, na jed-
nej našej terase na Rovnian-
kovej bolo ovocie-zelenina, 
kvetinárstvo, mäsiarstvo, 
na druhej pošta, drogéria, 
hračkárstvo a obuv. Všet-
ky služby pokope. Bolo tam 
živo. Obchodníci sa poznali, 
tvorili komunitu...“ 
Dnes je to úplne iná Petržal-
ka ako pred 40 rokmi. Zostal 
však fakt, že centrálna časť, čo 
sa aktuálne rieši okolo Chor-
vátskeho ramena v súvislosti 
s výstavbou električkovej tra-
te, bola v pláne už v 70-tych 
rokoch. Mala sa dobudovať 
ako posledná a malo to byť 
akési centrum Petržalky. Len 
namiesto električky malo po 
centrálnej osi ísť metro. A aj 
tie terasy pri 12-poschodových 
domoch mali svoje opodstatne-
nie. Mali byť napojené na met-
ro a celú infraštruktúru . Rovno 
z domu vás mali bezpečne do-
viesť k zastávke metra.
Dobudovaniu poslednej eta-
py tzv. „Centra“ zabránila 
revolúcia v roku 1989. Toto 
územie tak na svoju premenu 
čaká už 40 rokov.  (in)

Foto: archív GIB, 
Karol Kleibl, Ľubo Stacho

Vavilovova ulica

Výstavba Domu kultúry Zrkadlový háj, okolo 1985

Ihrisko v „účku“ na 
Romanovej ulici

NA STAREJ VAJNOR-
SKEJ  v skladoch, ob-
javili colníci stovky 
falzifikátov textilných 
výrobkov za takmer  
500 000 eur. Colníci naj-
skôr odhalili podozrivo 
vyzerajúce tričká s lo-
gom a nápisom Tommy 
Hilfiger. Kontrola po-
tvrdila, že v priestoroch 
sa predávajú falzifikáty 
svetoznámych módnych 
značiek Tommy Hil-
figer a Gucci v počte  
535 kusov. Oprávnená 
osoba vyčíslila výšku 
škody, ktorá vznikla jej 
klientom ako majiteľom 
ochranných známok 
v súvislosti so zaisteným 
tovarom, vo výške obvyk-
lej predajnej ceny zodpo-
vedajúcej originálnemu 
tovaru v celkovej hodno-
te 497.581 eur. Colníci 
zaistili 464 tričiek zna-
čiek Gucci za 494 173 
eur a 71 kusov falzifiká-
tov tričiek Tommy Hil-
figer v sume 3408 eur. 
Zaistený tovar s najväč-
šou pravdepodobnosťou 
skončí v spaľovni. Ak to 
bude možné, po posúdení 
jeho zdravotnej nezávad-
nosti a odstránení chrá-
neného označenia, môže 
byť poskytnutý aj na hu-
manitárne účely. (da)

vyjdú o 2 týždne
6. júna 2018
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EKO – podnik verejnoprospešných služieb
príspevková organizácia mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto

v y h l a s u j e
Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ 
č. 11488 o výmere 3080 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto na 
Račianskej ulici, zapísanom na LV č. 2382.

Súťažné podmienky môžete získať: 
- Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, Junácka č. 1, 

832 91 Bratislava (III. poschodie č. dverí 313 – oddelenie právne, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy po-
zemkov),

- EKO–podnik VPS, príspevková organizácia mestskej časti Nové 
Mesto, Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, 

- stiahnuť si na webovej stránke mestskej časti Nové Mesto:  
www.banm.sk a EKO–podniku VPS: www.ekovps.sk  .

Kontaktné osoby: právna časť (Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – 
tel. 02/49 253 133, e-mail: marianna.moravcova@banm.sk, Miestny 
úrad Bratislava–Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava, oddelenie práv-
ne, č. dverí 313), technická časť (Ing. Ivana Chrenková – tel. 0903 455 
907, e-mail: ekozelen@ekovps.sk, EKO-podnik VPS, Račianska ul. 28, 
Bratislava). 

Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na  
adresu EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 
Bratislava v termíne do 15. 7. 2018 do 12.00 hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – pozemok 
parc. č. 11488 - NEOTVÁRAŤ!“

Po niekoľkých rokoch tlaku naj-
mä zo strany novomestských 
poslancov na rekonštrukciu 
podchodu na Trnavskom mýte 
sa ľady pohli a dnes je podchod 
konečne v rekonštrukcii. Pre-
stavbu nerealizuje mesto ako 
také, ale súkromný investor. 
Otázne je, či to muselo tak dlho 
trvať, kedže to ponúkali už dáv-
no, či obmedzenia a obchádzky pre peších boli šťastne zvolené, 
ale nakoniec smerujeme do zdarného konca a konečne budeme 
mať podchod hodný 21. storočia s výťahmi, fungujúcimi eska-
látormi, kamerami a strážnou službou. To však nie je koniec 
problému Trnavského mýta. Stačí vyjsť z podchodu pri Tržnici 
a vraciame sa opäť v čase. Vnímam tu viac problémov a tre-
ba ich postupne začať riešiť. Prvým je samotné priestranstvo 
v okolí Tržnice. Rozbitý asfalt, nevzhľadné stánky, každý v inej 
„architektúre“, chýbajúca zeleň, neprispôsobiví občania a ne-
poriadok. A pritom by tam mohlo vzniknúť pekné malé zelené 
námestie, ktoré sa v tak dôležitom prestupnom bode úplne pýta. 
Druhý veľmi dôležitý bod je samotná tržnica  a jej účel. Mestská 
časť pripravuje architektonickú súťaž na jej revitalizáciu. Stav-
ba sama o sebe je zaujímavá, ale je veľmi energeticky náročná. 
Dnešný koncept je dlhodobo neudržateľný a začínajú prevládať 
lacné putiky a oblečenie. Možno by stálo za úvahu nerobiť ar-
chitektonickú súťaž, ale zamyslieť sa nad jej viacúčelovým vy-
užitím, napríklad tak ako funguje Stará Tržnica v Starom Meste. 
Plní aj funkciu kvalitného trhoviska, bývajú tam aj iné zaujíma-
vé predajné akcie, ale aj spoločenské podujatia a funguje to.  
Prečo by sme niečo podobné nemohli priniesť aj obyvateľom 
Nového Mesta. Čistý priestor, kde pohodlne nakúpia starší ľu-
dia, ale aj rodiny s deťmi, kde si každý na tak veľkej ploche ná-
jde to svoje. Kde pritiahneme ľudí na ďalšie akcie a podujatia. 
Tým vytlačíme opilcov a ponevieračov a synergicky skultúrni-
me prostredie. Preto budem navrhovať na najbližšom miestnom 
zastupiteľstve revitalizáciu priestranstva pred Tržnicou a tiež 
súťaž návrhov na samotné využitie Tržnice. O výsledkoch Vás 
budem rada informovať.  Posledným a nie menším problémom 
je parkovisko pri samotnom objekte. Bohužiaľ, kolegovia po-
slanci odhlasovali jeho prenájom súkromnej spoločnosti za 
zlomok jeho trhovej hodnoty. V súčasnosti sa tam nachádza 
okolo 150 parkovacích miest. Cena nájmu je 13 400 eur ročne. 
Už sedliacky rozum hovorí, že pokiaľ by inkasovali 5 eur na 
jedno miesto denne, za rok získajú 274 000 eur. Zaujímavý bi-
znis model, čo poviete ? Nikdy nebudem súhlasiť s podobnými 
praktikami a ani za ne hlasovať. A budem na ne upozorňovať. 

Nehovoriac o možných prepo-
jeniach niektorých poslancov, 
ale o tom v ďalšom článku. Nie 
je dodržaná ani dohoda, ktorá 
hovorila o nezvyšovaní sadzby 
za parkovné, to sa navýšilo už 
niekoľkokrát. Opäť budem žia-
dať vypovedanie tejto zjavne 
nevýhodnej zmluvy. Ak máte 
akékoľvek iné postrehy a pod-
nety, budem rada, ak mi ich po-
šlete na katarina.augustinic@
gmail.com. Ďakujem 

Tržnica aj Trnavské mýto si 
zaslúžia obnovu. 
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NOVÉ MESTO
Medzi Bratislavčanmi vy-
volala v predchádzajúcich 
dňoch vášnivú diskusiu in-
formácia, že Mestské lesy 
spoplatňujú prenájom al-
tánku na Partizánskej lúke, 
„pri dele“ sumou 100 eur 
na deň. Onedlho k nemu 
pribudne aj väčší dvojal-
tánok pri rybníku. Tiež sa 
zaň bude platiť, sumu kom-
petentní ešte zvažujú. 
„Výstavba nového dvojal-
tánku stála 50-tisíc eur a fi-
nancovali ju Mestské lesy, 
príspevková organizácia Ma-
gistrátu mesta Bratislavy,“ 
informoval nás Rudolf Ivičič 
z Mestských lesov.
Bratislavčanov šokuje nielen 
cena (pre porovnanie výstavba 
domčeka na strome pod Kačí-
nom stála 13-tisíc eur), ale 
pýtajú sa aj, prečo majú platiť 
za niečo, čo sa financovalo 
z „ich“ peňazí. Podľa Rudolfa 
Ivičiča zámerom nebolo na al-
tánku pre 25 ľudí zarábať, ale 
zabezpečiť ho pre tých, ktorí 
chcú mať istotu, že im ho ni-
kto neobsadí. Altánky sú totiž 

počas sezóny veľmi vyťažené. 
Argumentom Mestských le-
sov, prečo stanovili sumu za 
prenájom na 100 eur, je, že 
na ich výstavbu boli použité 
kvalitné materiály a nechcú, 
aby ich návštevníci zničili. 
Predpokladajú totiž, že tí, 
ktorí si za grilovačku zaplatia, 
sa budú aj adekvátne starať 
o priestory a samotný altánok.
V cene za prenájom je drevo 
a balík uhlia na gril. A tak-
tiež súkromie, keďže altánky 
sú oplotené pletivom. Otáz-
ka je, či si ho za tým plotom 
užijete... Aj nový dvojaltánok 
pre 50 ľudí, ktorý by mal byť 
sprevádzkovaný v najbližších 
dňoch, je ohradený plotom. 
Podľa Rudolfa Ivičiča aktu-

álne zvažujú, že v čase, keď 
nebude rezervovaný, bude ot-
vorený, a teda k dispozícii  ho-
cikomu. Bude platiť, kto skôr 
príde, ten si ho obsadí. „Máme 
v pláne ho zatvoriť iba v mo-
mente predplatenia, aby sme 
vedeli zaručiť rezerváciu,“ in-
formoval. Rezerváciu je zatiaľ 
možné vybaviť len telefonic-
ky. Oznam o možnostiach re-
zervácie Mestské lesy plánujú 
vyvesiť aj na svojom webe 
a tiež na facebookovej stránke.
Aktuálne mestské lesy spra-
vujú dokopy 57 altánkov, 
okrem týchto dvoch sú ostat-
né bezplatné. Vyberať je teda 
z čoho, len si musíte privstať 
a ten svoj obsadiť.  (nc)
 Foto: Matúš Husár

Pre cyklistov
VAJNORY
Cyklisti už môžu využívať 
cyklochodník Pri starom 
letisku.
Celkové náklady na stavbu 
boli 117 621 eur. Cyklochod-
ník popri Starom letisku je 
bezpečný, vedený samostat-
nými pruhmi. Samotná stav-
ba trvala necelé 3 mesiace. 
Cyklotrasa “Pri starom letis-
ku” pomáha zvýšiť aj atrak-
tivitu cyklistickej dopravy 
vo Vajnoroch. Napojí sa na 
cyklotrasy, ktoré už existujú, 
či už sú to chodníky smerom 
k Zlatým pieskom cez Vaj-
norský nadjazd alebo spoje-
nie cyklochodníka do Rače 
cez Rendez. 
Na koncepcii cyklodopravy 
v Mestskej časti Bratislava- 
Vajnory sa pracuje už od roku 
2009. Je navrhnutá tak, aby sa 
dalo na bicykli dostať do alebo 
z Vajnôr do všetkých okoli-
tých častí mesta či dedín.  (ik)

Dvojaltánok stál 50-tisíc eur
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