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Tropické
kliešte aj u nás

Pod Starým
mostom bude pláž!

Tento rok pribudne piesok, ležadlá a plážové
postele aj na Fajnorovom
nábreží.

Okrem jahôd je aj
sezóna čučoriedok

Vedeli ste, že v Bratislave máme aj čučoriedkovú
farmu?

Pozvite rodinu do Bratislavy
Opäť o obnove
propelera

Snahy o obnovu lodnej
dopravy po Dunaji, zapojenej dokonca do MHD, tu
už boli a nevyšli. Podarí sa
tá aktuálna?

Je mesto
pripravené?

Čo má spoločné spustenie parkovacej politiky
s mestským bikesharingom?

BRATISLAVA
Minulý rok navštívilo
hlavné mesto takmer 1,3
milióna návštevníkov. Len
tretina bola zo Slovenska.
Aj preto mesto tento rok
spúšťa historicky najväčšiu kampaň zameranú na
domáci turizmus s mot
tom Aj TVOJE hlavné
mesto. My sme hľadali
odpoveď na otázku, prečo nie je Bratislava pre
Slovákov taká lukratívna
voľba na víkendový pobyt
ako okolité zahraničné
mestá.
Faktom je, že prevaha zahraničných turistov nad domácimi je v hlavných mestách
bežná. Faktom však je aj
to, že mnohí Slováci majú
voči svojmu hlavnému mes-

tu predsudky a o ňom často
zlé alebo nijaké informácie.
Pýtali sme sa zdravotnej
sestry z Dolného Kubína,
60-ročnej Hany, ktorá vyhľadáva kultúru a umenie,
či vie o tom, že v Bratislave
sa dá kúpiť turistická karta.
Trojdňová stojí 20 eur (jednodňová 15 eur) a má v nej
bezplatnú dopravu v MHD
v meste, ale aj okolí, bezplatný vstup do 14 galérií
a múzeí, napríklad na hrad
Červený Kameň alebo Devín či do antickej Gerulaty,
bezplatnú prehliadku mesta
so sprievodcom a viac ako
100 zliav do 50 percent.
„Nevedela som o tom,“ hovorí. „Keď prídem do Bratislavy, vyhľadávam kúpanie
v jazere, pretože to mi je

vzácne a je pravda, že naposledy sme tiež nešli objavovať hlavné mesto, ale vybrali sa do Ledníc na Moravu.
Tam bolo super, dobré jedlo
a keď nám pán dával účtenku za parkovanie, pýtali sme
sa, či to je hodinová sadzba,
také to bolo lacné.“ Prečo si
vybrala práve Lednice? „Čítala som o nich v časopise,
zaujalo ma to. Do Bratislavy
ma médiá lákajú maximálne
na drahé koncerty hviezd.“
Aj toto má zmeniť kampaň
Spoznaj svoje hlavné mesto.
Neznalosť je totiž viac ako
nezáujem dôvodom, prečo sa Slováci do hlavného
mesta nehrnú. Neláka ich to
sem, pretože nevedia, o čo
prichádzajú.

Pokračovanie na str. 2

Predaj jazdených vozidiel aj v sobotu
www.kupaaut.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Ročník XXI. ~ Číslo 11

Motor-Car Bratislava, prevádzka Tuhovská 5
sobota: 9:00 - 13:00

BRATISLAVA
V lesoparku na Železnej
studničke v Bratislave bolo
na borélie pozitívnych minulý rok okolo 28 percent
kliešťov, túto jar to bolo
zatiaľ do 16 percent. Informovali o tom predstavitelia
Ústavu zoológie SAV, v ktorom sa venujú hlavne štúdiu
výskytu a ekológie pôvodcu
lymskej boreliózy.
V dôsledku nielen globálneho otepľovania, ale aj väčšieho cestovania sa u nás môžu
objaviť aj kliešte a následne
nimi prenášané patogény,
ktoré nie sú typické pre naše
podnebné pásmo. Minulú
jeseň zaznamenali v širšom
centre Bratislavy zamorenie
bytu kliešťami Rhipicephalus sanguineus, ktorý sa bežne vyskytuje v stredomorí,
Chorvátsku, Blízkom východe, Afrike alebo v Amerike.
Jeho hlavným hostiteľom
je pes, avšak môže sa pricicať aj na človeka a preniesť
naň nebezpečnú rickettsiu,
ktorá vyvoláva ochorenie Mediteránnu horúčku. Tieto kliešte sú nidikolné, čiže
prežijú vo vnútri bytu napríklad na rozdiel od nášho
kliešťa obyčajného. Kliešte
sa v byte aj rozmnožili a aj
po dezinsekcii bytu sa jeden
kliešť objavil opäť v marci.
Rodina mala psy, no neudávala žiadnu cestu do zahraničia. 
(md)
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v hlavnom meste? „Mám krajine aj konkurencia dovoPokračovanie zo str. 1
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sledy čítal cestopis o Bra- robiť. Viem, že má Bratislava Nepomohli by špeciálne zľatislave a či vôbec,“ hovorí pekné Staré Mesto a otrasnú vy pre domácich turistov?
Ján z Liptovského Mikuláša, hlavnú stanicu. Je drahá. „Nemyslím, že by to malo
Čo chcete vy ako turisti ktorého vášňou i prácou je A nielen cudzinci ju berú ako efekt,“ tvrdí aj Alžbeta Melividieť v cudzom meste? cestovanie. Keď sa ho pý- jednodňové spestrenie pred charová, predsedníčka predBRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
Osobne ma zaujímajú domá- tam, či pozná turistickú kar- návštevou Prahy či Vied- stavenstva Bratislava Tourist
ci. Sledovať ako vyzerajú, tu, pokrúti hlavou a reaguje: ne,“ hovorí a zdôrazňuje, že Board. Jej názor podporuje
kde posedávajú, ako sa ba- „Dvadsať eur sa mi zdá veľa. nerobíme to, čo Česi a Ma- aj Jánova skúsenosť z BulNedávno som bol v Olo- ďari - nebudujeme národné harska. „Prišli sme do reštauvia. Cez nich cítim mesto.
Aj preto si myslím, že cent- mouci, 2-dňová turistická povedomie. Hrdosť, že sme rácie, kde boli dva jedálne
Slováci. Moji
do osadené
karta stála
v prepočte 8 eur estetický
lístky. Jeden
pre tympanónu
cudzincov
rum Bratislavy má pre tu- STARÉ
MESTO
stav známi
fasádycestujú
vrátane
do kartuše
zahraničia,jejnie
po Slovensku.
a okrem MHD som
za ňuMirmal všetkých
a jeden Pozlátili
lacnejší sa
pre kovové
domáristov
stále zvláštne čaro. Zreštaurovanie
BRATISLAVA
fasády
prvkov.
Reštaurá- paláca.
Deti chodia
výlety
bezplatne paláca,
80 percent
Domácich
ešte celkom bachovho
cich. Rovno
sme sarokajový
zdvihli
Dispečing smebratislavského
ktorý zaujíbol v torské
práce na
boliškolské
zamerané
na doplnky,
napríklad
do okolitých
krajín
namiesto štítok,
zmagistrátu
centra má
nevytlačili.
a odišli,
takžebrán
neviem,
či by
mavostí,
pamiatok
a vstupov
dva nové Neslu- zlom
stave,
je hotové.
Práce obnovu
fasády,
kamenných
kľučky
či rokajová
toho, aby spoznávali
uprednostnenie
domácich
do múzeí
v regióne.
Inves- portálov,
prevládajú
tu ešte
skupiny
žobné automobily,
ktoré
budú boli
zamerané
na obnovu
soklov túa svoju...“
ostení, výzdoba
mreží balkóna,
ktoré
To, čo drevených
každá krajina
robí boli
nebolo
skôr kontraproduktívľudí,
prednáša
pani celkovej
tícia sa mifasády,
vrátila doplnenie
už pri pr- obnovu
slúžiť ktorým
pracovníkom
dispečinokien, dverí
zlátené
aj v pôvodnej
už
roky,
teda
že
sa
predáva
sgudáždnikom.
Nie
sú
tu
len
vom
vstupe.“
Olomouc
je
po
ne.“
z oddelenia správy komu- modelácie výzdoby, vytvore- a mreží.
architektúre paláca.
a rámci
promuje
najmä pre prác
svo- Opravené
podniky
na cud- nie
Prahe
druhá
najstaršiaprvkov
a naj V
Cesta je skôr
Branikácií nazamerané
lepšie a operatívnejkópií
jednotlivých
reštaurátorských
boli ukázať,
okenné čo
krídla,
väčšia
mestská
pamiatková
jich
obyvateľov,
že
vsádza
tislava
dokáže
ponúknuť.
zincov.
V
kaviarňach
sedia
šie zasahovanie.
podľa originálov a došlo aj sa upravili kamenné fragmenty, vstupné brány či kamenné
rezervácia
Ani doJán doplnili
na vlastných,
sme my
začali sokle,
A môžete
to urobiť
aj vy pre
aj
miestni
mesta
Služobné
autáa súdourčené
na stále
efek- na
zláteniev Česku.
kovových
modelácie
štukovej
ktoré
vzhľadom
na
by
netušil,
čo
ponúka,
keby
robiť
až
teraz.
„V
Česku
som
svoju
rodinu,
blízkych
či kachodia
Bratislavčania
relatívnejšie zabezpečovanie kon- plnkov. Mirbachov palác má výzdoby a chýbajúcich častí veľký rozsah poškodenia
sa o tom nedočítal
a neza- omietkovej
takú reklamu
počul
už pred
marátov.nové
Ak máte
xovať,
prejsť sa,
zabaviť sa.a aktuálne
troly verejných
priestranstiev
vzhľad pôvodnej
vrstvy,
vytvorili
sa nahradili
kópie.nedostatok
Obnovedvadsiatimi
rokmi.“
My
sme
inšpirácie,
skúste
si otvoriť
Hoci
čoraz
menej.
ujala
ho
natoľko,
že
sa
rozoperatívnejší zásah v teréne pri architektúry zo 60. rokov 18. kópie umelokamennej vázy ný bol aj južný štítový
múr
pred rokmi
vsadili
na za- nachádzajúci
stránku www.visitbratislava.
Charakter
podnikov
sa mení, storočia.
hodol ju spoznať. A neľutuje. odliatím
mimoriadnych
udalostiach.
a farebne
sa upravili
sa nad susedným
com. Našli
smenatam
tie,
na ktoré
zvyk- Cieľom
Bohužiaľ,obnovy
o Bratislave
už erbové
hraničie, polia
prezentujeme
naše objektom,
Automobily
sú sme
ľahkoboli
rozpoznafasády sibolo
v intenciách
pričom
tieto„zážitpráce
dlho nič podobne
lákavé done- heraldickej
krásy napríklad
aj v Číne.
Je bola
ky“, ktoré
sú príťažlivé
nutí,
ich reštaurátorským
teľné,miznú.
pretožeNahrádzajú
sú označené
spôsobom
farebnosti
erbov
potrebná
horolezeckáaj
logom extrémy.
mesta a mestskými
far- siahnuť
najlepší
technický
Nyára.
Tie boli následne
pravda,
že Číňanov
je veľa, technika.
pre samotných Bratislavčačasto
Príliš drahé
prečítal.čoPrečo
si podľa
nehoa grófa
(kk)
bami. lacné sekáče, kebaby... Slováci neužívajú víkendy rovnako veľká je však v tejto nov. Nemáme teraz na mysli
puby,
Bratislavský
magistrát kúpil
dve
O
svoju budúcnosť
bojujú
vozidlá,
obeExistencia
sú v bielej farbe
as
aj
služby.
malých
logom mesta ako
Bratislavy,
za priprevádzok,
je napríklad
bližne 20-tisíc
sú
predajňa
tlačeeur.naVozidlá
SedlársVĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
vybavené
majákom
a výstraž- BRATISLAVA
návštevníkov sme prekona- a trvá do septembra/októbra
kej,
je v sú
kontexte
problémov
ným osvetlením
na zadnom
nášho
mesta možno
detail. V roku 2017 navštívilo li v roku 2015, vtedy sme Najsilnejším mesiacom boli
Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte
okne s sa
nápisom
Správa komuniKeď
ale takéto
detaily Bratislavu 1 291 008 náv evidovali medziročný nárast minulý rok august (133 832
kácií, kde
je uvedený
aj telefosa nazBEZPLATNÉ
toho 419 692 VSTUPNÉ
budú
z centra
strácať,
mo- števníkov,
návštevníkovVYŠETRENIE!
až o 26 percent. návštevníkov), najslabším
nický a e-mailový
kontakt
na Slovákov. Kým cudzinci Počty turistov stále stúpajú, február (71 150 návštevníkov).
tivácia
doň chodiť
bude
mesta
na oddelení strávili v meste v prieme- v roku 2016 o ďalších 15 per- Najviac
návštevníkov
udispečing
miestnych
klesať.
správy
komunikácií.
Aj prítomnosť domácich re 1,75 noci, domáci 2,86 cent, v roku 2017 o ďalších bolo v roku 2017 z Česka
uvedenécentra
kontakty
bude
tiež noci na návštevníka. Je to päť. „Za prvé štyri mesiace (110 203), nasleduje NevNauliciach
však
pomáSA TU:
možné
nahlasovať
prípadné
po- najvINFORMUJTE
iac od roku
2008. Primecko (94 080), Rakúsko
ha tvoriť imidž nášho mesta.
Antolská
4, Bratislava
85107 tohto roka stúpla návštevruchy
cestách,ich
či emerný
A
pretonajemestských
múdre počúvať
nosť o 5,97 percenta a počet (58 786), Veľká Británia
+421 počet
902 605prenocovaní
900 | info@doktormartin.sk
upozorniť
na prekážky
na mestwww.doktormartin.sk
hlasy,
keď
kričia, čo
chcú za posledných
desať rokov prenocovaní o viac ako 10 (54 009). Na 5. mieste možských
komunikáciách
alebo
na
v centrum mať.
však stúpol len minimálne.
percent,“ uviedla Alžbeta no niekoho prekvapí Čína
bratislav- Podľa ubytovacích štatistík, Melicharová, predsedníčka (49 666). Nárast čínskych tuzníženú zjazdnosť
Ingrid Jarunková
ských ciest.
(kk) ktoré má na svojej stránke predstavenstva
Bratislava ristov bol oproti roku 2016 až
Bratislava Tourist Board, Tourist Board.
48,1 percenta. „Skokanmi“
Zavolajte
0902/605
900
a získajte
bezplatné
informácie!
magickú
hranicuna milión
Hlavná
sezóna
začína v máji
boli minulý
rok na 15. mieste

klasickú ZOO, hrad, jazdu
Prešporáčikom či návštevu
mestského múzea, ale počuli
ste už napríklad o bežeckých
prehliadkach so sprievodcom? S turistickou kartou sú
o 20 percent lacnejšie. Alebo
6
večerná Bratislava z vyhliadkovej plošiny na Moste SNP.
Pre mladých hra, počas ktorej
s tímom 2-5 ľudí plnia misiu
a narazia na zaujímavé úlohy
rozmiestnené po historickom
centre Bratislavy. Pre milovníkov adrenalínu SkyWalk na
Pre nostalgikov
re
VUFO-e.
predošlom
článku sme sa
trojazda základným
starou Karosou
a pre
venovali
ustanovetých,Zákonníka
čo to nezažili,
niam
prácepostsocio dovoalistická
prehliadka
mesta relenke. Na článok nadviažeme
a
tro Škodovkou
či spoločným
cyklovýlet
budeme
sa venovať
železnou oponou.
A to práce
sú len
ustanoveniam
Zákonníka
ponuky,
na
ktoré
budú
mať
o dovolenke.
vaši
blízki
vďaka
turistickej
Zamestnávateľ môže určiť
karte zľavy.čerpanie
Myslite
však
zamestnancovi
dovolenna
to,
že
vzhľadom
na
to,
že
ky, aj keď dosiaľ nesplnil podmusí na
byť
mienky
vznikpersonifikovaná,
nároku na dovotreba aksimožno
ju vyzdvihnúť
osoblenku,
predpokladať,
že
ne v niektorom
zamestnanec
tietoz turistických
podmienky
splní
do konca kalendárneho roka,
centier.
(in)
v ktorom dovolenku
čerpá, alebo
Foto: Shutterstock
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestnávateľ tak, aby si zamestnanec
mohol
dovolenku
vyčerpať
návštevníci
z Izraela.
Ichsprapovidla
vcelku aroku
do konca
kalendárčet oproti
2016
stúpol
neho
roka.percenta
Pri určovanínadovolenky
o 48,9
13 528
jenávštevníkov.
potrebné prihliadať
na úlohy
V počte
prezamestnávateľa
na oprávnené
nocovaní bola zaznamenaný
záujmy
Zamestnánajvyššízamestnanca.
nárast z Izraela
(49,0
vateľ
je
povinný
určiť
zamestnan%), Číny (39,8 %) a z Ruska
covi
(27,0čerpanie
%). aspoň štyroch týždňov
dovolenky
v kalendárnom
V roku 2017 boli
zaznameroku,
ak
má
na
ne
nárok, a ak
nané tržby za ubytovanie
vo
určeniu
čerpania
dovolenky
nevýške 99
370 954
eur, z toho
bránia
prekážky
v práci
na strane
26 943
699 eur
za domácich
zamestnanca.
Ak
sa
poskytuje
a 72 427 255 eur za zahraničdovolenka
v niekoľkýchPriemerčastiach,
ných návštevníkov.
musí
byť
aspoň
jedna
časť
ná cena za ubytovanienajmebola
nej
dva týždne,
31,77
eura. ak sa zamestnanec
(in)
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
zamestnancovi aspoň
14a dní
Obhliadk
o
tvvýnins
de
vopred.
Obdobie
môže
byť
ra
a po
NOVÉ DVERE NA MIERU
A
M
močne skrátené
so
súhlasom
zaR
A
UBNÍ ZD
DO PÔVODNÝCH ZÁR
mestnanca. Za časť dovolenky,
Odkúpime v hotovosti:
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ZÁRUBNÍ štyri týždne
ktorá a presahuje
vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky,
základnej výmery dovolenky,
 bez búrania, špiny a hluku
lampy, nábytok, i celé
 žiadne stavenisko
ktorú VOLAJTE
zamestnanec
nemohol
0919 188
535
 kvalitné materiály
pozostalosti, umenie každého druhu
Prevádzka:
24,
 vždy odborná montáž vyčerpať ani
do koncaJelenia
nasledujú1. poschodie, Bratislava
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Čo chceme mať
v centre?

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

Dovolenka
a pracovné
právo II.

KONIEC PROBLÉMOM
VAŠOU PROTÉZOU!
Slovákov
prichádzaSmenej,
ale zostávajú dlhšie
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Polepší si ZOO
aj Marianum

BRATISLAVA
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo zmenu rozpočtu
hlavného mesta. Mesto tak
prerozdelí čiastku 10 miliónov eur na projekty pre
Bratislavčanov.
„Konkrétne napríklad navýšime rozpočet na opravu ciest
o 4 mil. eur, do obnovy verejného osvetlenia investujeme
600 000 eur, na opravu lávok
pod Mostom SNP a opravy
iných mostov dáme 1,5 mil. eur
a 400 00 eur vyčleníme na zriadenie mestského komunálneho
podniku,“ povedal primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal.
V schválenom návrhu na
zmenu rozpočtu je aj navýšenie prostriedkov pre mestské
organizácie. Pre zoologickú
záhradu pôjde 200 000 eur,
160 000 eur pre Marianum
na opravy na cintorínoch,
200 000 eur na opravu budovy Domov Pri Kríži, 100 000
eur pre ubytovňu Fortuna na
vybudovanie multifunkčného ihriska, 150 000 eur na
obnovu kúpaliska Rosnička
a plavárne Pasienky. Kultúrne
a umelecké podujatia v Bratislave podporí mesto čiastkami
150 000 eur na Ars Bratislavensis a 80 000 eur pre BKIS.
Hlavné mesto získalo 10 miliónov eur do rozpočtu vďaka odkladu pôžičky, ktorú malo mesto
v minulosti voči vláde.  (zo)

Pod Starým mostom budeme mať ďalšiu pláž
STARÉ MESTO
V druhej polovici júna sa
priestor Fajnorovho nábrežia zmení. Mestská časť
s ním mala pred rokmi
veľké plány, ktoré bohužiaľ
nevyšli. „Vzhľadom na to,
že projekt revitalizácie dlhodobo stojí, rozhodli
sme sa aktuálne
pozemky prenajať na obdobie
do októbra 2018
záujemcovi, ktorý
sa zaviazal vybudovať
športovo
oddychovú zónu
v podobe bezplatnej mestskej pláže,“ informoval nás Martin Kontúr,
hovorca spoločnosti Verejné prístavy, ktoré sú vlastníkom pozemkov.
V roku 2016 prebiehali diskusie medzi Starým
Mestom a spoločnosťou Verejné prístavy. „S Verejnými
prístavmi, vlastníkmi pozemkov bola podpísaná zmluva o spolupráci a následne
vypísaná medzinárodná architektonická súťaž na priestory Fajnorovho nábrežia
a Šafárikového námestia. Po
vyhlásení výsledkov súťaže
malo Staré Mesto pokračovať s uzavretím finálnej nájomnej zmluvy a objednaním
projektových dokumentácií
na revitalizáciu Fajnorovho

„Vizualizácie sú orientačné, ale chceli by
sme sa čo najviac priblížiť návrhu pána
architekta,“ hovorí nájomca priestoru.
me tento priestor
upratať, trochu ho
zrekultivovať a dobudovať chýbajúci
chodník prechodoSúčasný stav vou drevenou lávkou,“ hovorí nový
nábrežia,“ rekapituluje sta- nájomca. „Celý priestor preromestský poslanec Ľubomír jde zásadnou premenou. PieBoháč. „Diskusia následne sková plocha bude vybavená
v ďalšom roku prestala,“ ležadlami a piatimi kusmi
konštatuje hovorca Verejných plážových postelí známych
prístavov.
z prímorských letovísk. Na
Bratislavčanov preto zrejme promenáde pri Dunaji pripoteší, že kým sa definitív- budnú lavičky a celý priestor
ne rozhodne, ako sa naloží sa osvieži zeleňou. Ústreds týmto územím, nezosta- ným bodom priestoru bude
ne pusté a nevyužité. Tento drevená terasa s ratanovým
rok si v tomto priestore bu- nábytkom. S jedným reštaudete môcť ľahnúť na pláži račným zariadením.“
na ležadlo a relaxovať po- A čo je v ňom pripravené pre
hľadom na Dunaj. „Pláž sa návštevníkov? „V ponuke
bude rozprestierať od Sta- budú čapované nápoje, kokrého mosta až k bývalému taily, nealkoholické nápoje,
detskému ihrisku. Pozemok samozrejme káva. Na zahryz
pod mostom nie je súčasťou nutie bude moderný výber
nájmu, ale keďže je to spo- jedál, hamburgery, netradičné
jovací bod medzi Euroveou hot dogy, cestoviny, rizotá,
a naším projektom, chce- neskôr pribudne aj pizza. Sa-

mozrejmosťou bude aj niečo
pre najmenších návštevníkov
a pre tých, čo kladú dôraz na
zdravú stravu.“
Nájomca tvrdí, že sú v kontakte s niekoľkými trénermi,
ktorí pripravujú športový
program. Rátať vraj môžete
s cvičením vonku, CrossFit,
ale napríklad aj boxerskými
kondičnými tréningami pre
ženy. Súčasťou areálu bude
aj volejbalové ihrisko. „A pre
deti bude malé detské ihrisko,
ale veľké pieskovisko.“
V priebehu leta sú v pláne aj
kultúrne akcie a premietať sa
budú aj filmy. O konkrétnej
programovej štruktúre vás
budeme informovať.
Bratislava tak bude mať po
Magio pláži, ktorá začína sezónu 15. júna, ďalšiu pláž pri
Dunaji. A Bratislavčania sa
môžu len tešiť, že dunajské
nábrežie bude vďaka nej toto
leto o čosi živšie.
(in)
Vizualizácia: Verejné prístavy,
Foto: Matúš Husár

Udáva trend
Nový Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Starožitnosti
Panenská 22

AKCIA:

Nevyhadzujte

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 11,6 – 11,5/7,2 – 7,1/8,9 – 8,7 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 203 – 200 g/km.
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Gatto Matto otvorilo na Ventúrskej bistro

Budujeme hneď
dva nové parky
Po parku na Belopotockého
ulici začala mestská časť s revitalizáciou, resp. budovaním
dvoch verejných parkov. Ide
o revitalizáciu parku na Kmeťovom námestí a budovanie
nového Landererovho parku
na mieste bývalého Landererovho paláca ohraničenom
ulicami Dobrovičova, Alžbetínska a Gajova. V oboch
prípadoch
spolupracujeme
s developermi, ktorí prijali
moju ponuku podieľať sa na
revitalizácii verejných priestranstiev v Starom Meste.
Revitalizáciou Kmeťovho námestia plním sľub, ktorý som
dal na viacerých stretnutiach
s obyvateľmi tejto lokality. Vybudujeme nové mlatové chodníky, ako ich poznáme z parkov
v Schlosshofe či v Schönbrun
ne. Dosadíme živé ploty, vybudujeme detské ihrisko, pribudnú nové lavičky, smetné koše
a kvetinový záhon.
Výraznejšie sa zmení park
v blízkosti Šafárikovho námestia. Zmiznú tu všetky
asfaltové a betónové plochy
a nahradí ich zeleň – trávniky s automatickou závlahou
a čiastočne aj sľubované lúčne
plochy. Výraznou zmenou je
rozšírenie parku smerom na
juh, kde na mieste bývalého
obratiska autobusov bude pestrofarebná lúka. Okrem toho
to pribudne nové osvetlenie,
detské ihrisko a priestor pre
psov. Počítame tu aj s otvoreným pavilónom a toaletami,
ich realizácia však závisí od
stavebného povolenia.
Som rád, že môžem plniť
sľuby, ktoré som dal obyvateľom oboch lokalít, že im tu
vytvoríme príjemné miesto na
oddych.

Radoslav Števčík
starosta Starého Mesta

Krátko po tom, ako Ventúrska ulica prišla o pravú taliansku reštauráciu Taverna di Assisi, presne oproti
na rohu so Zelenou ulicou
otvorili GATTO MATTO
BISTRO. To nahradilo neúspešný projekt Kontakt,
ktorý od začiatku pôsobil
v historickom jadre cudzo.
Koncept Gatto Matto poznajú Bratislavčania z Panskej ulice, kde má svoju ristorante ako aj Rusoviec, kde
sa prezentuje ako trattoria.
Boli sme preto zvedaví na
nové talianske bistro.
Interiér prešiel výraznou rekonštrukciou ešte v čase,
keď tu predajňu parfumov
vystriedala predchádzajúca
krčma. Bistro síce deklaruje
tri podlažia, horné však bolo
uzatvorené a v suteréne sme
objavili len toalety a v ich
blízkosti dva stolíky s kreslami. Celá prevádzka bistra je
zatiaľ sústredné na prízemí,
kde je v prednej časti bar s vitrínou plnou zákuskov a zadnej časti kuchyňa. Drevená
podlaha, drevený strop, steny
obité na tehlu pôsobia rustikálnym dojmom. Čierne stoly
s čalúnenými kreslami a pohovkami pôsobia trochu ležérne. Pred bistrom na Ventúrskej
ulici je niekoľko stolov, ktoré
ponúkajú príjemné posedenie
na frekventovanej pešej zóne.
Jedálny lístok ponúka taliansku kuchyňu, teda antipasti,
zuppe, bruschetta grande, insalata, pasta, rizoto, carne. Kto
nerozumie taliančine, môže

tápať, ale z charakteru jedál by
mohol ľahko pochopiť, že ide
o predjedlá, polievky, veľké
bruschetty, šaláty, cestoviny,
rizotá a mäsové jedlá.
Polievky ponúkajú dve – domácu paradajkovú zahustenú
pečenou bruschettou a parmezánom Grana Padano (3,90 €)
a polievku podľa dennej ponuky. Spravidla ide o polievku
obedového menu, ktoré končí
o 15.00 h. Dali sme si teda paradajkovú, ktorá však nebola
vôbec domáca. Išlo o uvarený
paradajkový pretlak či pyré,
čo nechutilo vôbec výnimočne. Kto ochutnal paradajkovú
z kuchyne pravého Taliana,
ten rozdiel pozná okamžite.
Neodolali sme bruschette, na
radu čašníka sme si dali bruschettu s pomaly konfitovanou
kačkou s červenou cibuľkou
a syrom pecorino (6,50 €).
Prekvapil nás obrovský krajec chleba, ktorý sa bezpečne
ani nedal chytiť do ruky, a tak
sme boli odkázaní na vidličku
a nôž. Opečený chlieb sa je
príborom dosť ťažko, možno
bola lepšia voľba niekoľko
menších bruschett. Mäso bolo
rozvarené, ako má pri konfitovaní byť, ale bolo akési horké.
Ako hlavné jedlo sme si vybrali rizoto s čedarovou omáčkou, baby špenátom, kúskami
hovädzieho mäsa dochutené
parmezánom (12,50 €). Ryža
bola mierne rozvarená, inak
nebolo čo rizotu vytknúť. Ďalej sme si dali domáce cestoviPodunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121
bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek
• Montáž vodomerov a meračov tepla
• Vyregulovanie kúrenia po zateplení
• Vyregulovanie teplej vody

ny s ragú z diviny a koreňovej
zeleniny zjemnené maslom
a vínom Chianti posypané
parmezánom (13,90 €). Na
výber sme dostali špagety,
pappardelle a casarecce. Naša
voľba padla casarecce, čo sú
vlastne trochu väčšie šúľance. Prekvapilo nás, že ragú
nebolo na drobno nakrájané
mäso, ale bolo rozmixované
a pôsobilo skôr ako mäsové
pyré. Bolo navyše opäť trochu
horké, čo možno spôsobilo
červené víno, alebo tam bola
iná príčina.
Predtým sme už navštívili Gatto Matto Ristorante aj
Trattoria, kde sme boli viac
či menej spokojní. Najmä rusovská trattoria nás potešila.
V prípade bistra na Ventúrskej ulici to však napísať
nemôžeme. Možno je to preto, že sme ho akosi podvedome porovnávali s bývalou talianskou tavernou cez ulicu,
možno preto, že sme odvtedy
navštívili viaceré reštaurácie
s talianskou kuchyňou a vie
me, že inak to jedlo chutí,
keď ho pripravuje Talian,
a inak, ak sa o to isté pokúša
Slovák. Napriek tomu nad
Gatto Matto Bistro palicu nelámeme, pretože v porovnaní
s predchádzajúcou krčmou
Kontakt je to výrazne lepšie
voľba.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola
o návšteve informovaná.
Útratu za konzumáciu
si redakcia platila sama.

OBRAZY

NAJLEPŠIE

PREDÁTE

V AUKCII
Žiadne
poplatky

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

Máte
radi jahody?

STARÉ MESTO
V dňoch 14. – 16. júna 2018
sa budú konať v rámci projektu Bratislava Culinary
days obľúbené Jahodové
dni. Na výber bude viacero
druhov jahodových špecialít v štýle obľúbeného
streetfood konceptu, ktorý
bude prebiehať na Prima
ciálnom námestí.
Po kulinárskom špargľovom
projekte z mája si milovníci dobrého jedla môžu teraz
pochutnať na delikatesách
a nápojoch z jahôd. Obľúbené a zdravé ovocie dáva Bratislavčanom a návštevníkom
mesta príležitosť dopriať
si napríklad studenú jahodovú polievku s jahodami,
jahodové gule či netradičný
kurací filet s jahodovo-zázvorovou omáčkou, čerstvou
mätou a pistáciovou divokou
ryžou. Cieľom kulinárskeho projektu je prezentácia
regionálnej a sezónnej kuchyne, špecialít tradičnej
prešporskej kuchyne, ale
aj trendov a nezvyčajných
avšak chutných kombinácií ingrediencií.
„Počas siedmich rokov, čo
organizujeme Jahodové dni,
je určite najväčším trhákom „Kaiserschmarrn“ - cisársky trhanec s jahodami,“
hovorí Linda Šaradinová zo
spoločnosti Sharkam catering, ktorá podujatie spoluorganizuje. „Je to sladká trhaná
palacinka pečená na masle,
ktorá sa podáva s rôznymi
ovocnými omáčkami, v našom prípade s jahodami. Názov Kaiserschmarrn dostalo
toto jedlo po rakúsko-uhorskom panovníkovi Františkovi Jozefovi I., ktorý bol
veľký nadšenec tohto sladkého dezertu.“ Novinkou
tohto ročníka je zmrzlinová
rolka, čo je zmrzlina, ktorá sa pripravuje na studenej
platni. Môžete ju ochutnať
v rôznych ovocných príchutiach, na Jahodových dňoch
určite nebude chýbať jahodová príchuť a čerstvé jahody. 
(nc)
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V Novom Meste ukázali ako na to.
S bytmi pribudne aj veľký verejný park
Nový verejný park na súkromnom pozemku, detské ihrisko, či opravená
cesta, ktoré samospráva vyrokuje s developerom ako bonus pre miestnych
obyvateľov – na Slovensku takáto prax ešte stále nie je samozrejmosťou.
Je to škoda, no niekoľko pozitívnych prípadov sa predsa len nájde. Niečo
podobné sa napríklad podarilo realizovať v bratislavskom Novom Meste, kde starosta Rudolf Kusý presadil vytvorenie doteraz najväčšieho verejného parku na súkromnom pozemku v Bratislave. Spoločnosť Lucron
Group, ako developer projektu Urban Residence na Račianskej ulici, vyšla
v ústrety aj ďalším požiadavkám občanov, ktorí už čoskoro v novej štvrti
privítajú nových susedov.
Kúsok za Račianskym mýtom sme- Nové Mesto preto zorganizovala prvé
rom do Rače ožíva okolie bývalej stretnutie verejnosti s novým investoželezničnej stanice Filiálka. Budovy rom. Občania požadovali zapracovať
projektu Urban Residence začínajú v novom projekte 18 úprav. Naprívytvárať kompaktnú mestskú štvrť klad vybudovanie verejného parku
na miestach, ktoré boli ešte donedáv- so športoviskom a detským ihriskom,
na nebezpečné a špinavé. Prvé plány zníženie budov na maximálne 11 nads týmto územím mala už v roku 2005 zemných podlaží, ustúpenie budov od
rakúska spoločnosť Wien-Süd Hol- frekventovanej cesty, bezbariérové
ding Beteiligungsges.
Jej projekt Nové Slovany však verejnosť neprijala. „Problémom bola
najmä 29-poschodová
výšková veža, ale aj zámer developera nalepiť
budovy priamo k frekventovanej Februárke,“
vracia sa k prvej podobe
projektu starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Ekonomická
kríza
z roku 2008 ale Rak- Časť „Februárky“ sa mení na moderný mestský bulvár
úšanov prinútila projekt s cyklotrasou, zeleňou a malými obchodnými prevadzkami.
predať a novým vlastníkom sa stala spoločnosť Lucron prepojenie Račianskej a KukučínoGroup, za ktorou stojí luxemburský vej ulice a ďalšie. „Niektoré návrhy
kapitál a skúsenosti z developerských obyvateľov Februárky boli aj pre nás
projektov po celom svete. Okrem obohatením a inšpiráciou. Tie, ktoré
toho majú v Lucrone 15-ročné skúse- vyšli z prepočtov ako ekonomicky
nosti na slovenskom trhu a za sebou únosné, sme sa rozhodli aj realizovať.
viac ako 1000 postavených bytov. Postupne sme si získavali dôveru,“
Obchodný riaditeľ spoločnosti Peter spomína Peter Kavecký.
Kavecký vraví, že najväčšou výzvou Memorandum o spolupráci
bola možnosť ovplyvniť podobu celej Mestská časť Bratislava
štvrte: „Cieľom bolo vytvoriť nielen Nové Mesto a Lucron Group
Memorandum
pekné budovy, ale aj dobré miesto podpísali
pre život, pulzujúci mestský bulvár o spolupráci, v ktorom sa
s drobnými obchodnými prevádzkami zaviazali rešpektovať záujmy
a potreby obyvateľov mestskej
a službami.“
časti, dbať na vyvážený urbaÚspešný príbeh komunikácie
Už prvé kontakty medzi samosprávou nistický rozvoj a súlad projektu
a novým developerom ukázali, že zo novej výstavby s platným územspolupráce môžu ťažiť všetky zúčast- ným plánom, prispieť k integrácii
nené strany – teda mestská časť, jej novej štvrte do okolitého prostredia
obyvatelia aj developer. Mestská časť prostredníctvom nových peších preWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Výstavba Urban Residence na
Račianskej vstupuje do poslednej fázy,
čoskoro budú hotové fasády.

pojení a cyklotrás a poskytnúť obyvateľom novej štvrte a existujúcim
obyvateľom mestskej časti primeranú
občiansku vybavenosť a priestor na
odpočinok a trávenie voľného času.
Nasledovalo ďalšie stretnutie verejnosti s investorom
a mestskou časťou
a predstavenie upraveného projektu, ktorý si kládol za cieľ
priniesť
veľkorysý
verejný priestor, kultivované prostredie
a služby pre všetkých
obyvateľov
štvrte.
„Osobne som najviac
ocenil, že sme sa dohodli na vybudovaní
najväčšieho verejného
parku na súkromnom
pozemku v Bratislave
s rozlohou 6000 štvorcových metrov, ktorý postaví a zaplatí developer
na svoje náklady,“ hovorí starosta
Kusý.

služieb a obchodov
Jednou z požiadaviek obyvateľov
bolo aj vytvorenie nových priestorov
pre malé obchodné prevádzky a služby. Po mnohých rokoch sa tu opäť
objaví drogéria, farmárska predajňa,
mäsiarstvo, kaviarne a reštaurácia,
ale aj lekáreň alebo ambulancia všeobecného lekára. Štandardom je bezbariérovosť a pohodlná prístupnosť.
„Dialóg, ktorý sme vyše roka viedli
s mestskou časťou Bratislava Nové
Mesto a jej obyvateľmi, priniesol
taký výsledok, s ktorým môžeme
byť všetci spokojní,“ konštatuje Peter Kavecký. Ďalšie zmeny oproti
pôvodnému projektu opäť hodnotí
starosta Kusý: „Výstavba ustúpila
od ulice o celé tri metre a vznikol
tak priestor aj na cyklotrasu, chodník

a zeleň.“
Text a foto: Cyril Adamják,
vizualizácie Lucron Group

Vo vnútrobloku bude najväčší verejný

Návrat park na súkromnom pozemku v Bratislave.
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Dispečerov park
Landererov
– práce zabrzdili
Mirbachov
palácfinancie
je zreštaurovaný
mesta spoznáte
jednoduchšie

Aj Bratislava
je les

Podľa nedávno zverejneného rebríčka je Bratislava
tretie najzelenšie mesto na
svete. Je to fantastický výsledok a potvrdzuje to, že naše
mesto je aj v zahraničí vnímané ako dobré miesto pre
život. Máme zelené sídliská, máme množstvo parkov,
konečne otvárame aj nové,
máme lužné lesy a hlavne – máme Malé Karpaty.
A tu si treba naliať čistého
vína – to, čo sa tam aktuálne deje, je neprijateľné.
Problém je v tom, že našim
Mestským lesom patrí len
zlomok lesného porastu
v okolí mesta. V zastupiteľstve sme napriek nevôli
lesníkov presadili výrazné zníženie objemu ťažby
a investujeme do rekreačnej funkcie lesov – do mobiliáru, altánkov, značení,
smetných košov a atrakcií
pre všetky vekové skupiny.
Skrátka – dostať čo naj
viac ľudí do lesa. Na druhej
strane štátne Lesy SR vnímajú okolie Bratislavy ako
priestor na podnikanie. Aj
preto som spoločne s ministerstvom životného prostredia začal dialóg na tému
vyhlásenia časti Malých
Karpát v okolí Bratislavy za
národný park. Pri dobrom
nastavení takéto riešenie
umožní voľný pohyb ľudí
a cyklistov a zároveň prísne zreguluje ťažbu dreva.
Lesy v okolí Bratislavy
majú mať rekreačný účel
a nesmú slúžiť ako plantáž
na drevo a prekážková dráha pre ťažké mechanizmy.
Ivo Nesrovnal 
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v bielejLanderefarbe a s
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logom
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za prirov
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mal
byť dokončebližne
20-tisíc
eur.
Vozidlá
sú
ný a prístupný pre verejnosť
vybavené
sú
majákom
a
výstražv júni tohto roka. Minulý týžným predstavitelia
osvetlením na mestskej
zadnom
deň
okne
s
nápisom
Správa
komuničasti, mesta a investora inforkácií, kdežejezačínajú
uvedenýs aj
telefomovali,
prácami
nický a e-mailový kontakt na
na budovaní Landererovho
dispečing mesta na oddelení
parku. Bude sa nachádzať
správy komunikácií.
medzi Dobrovičovou, ŠtúroNa uvedené kontakty bude tiež
vou a Alžbetínskou ulicou,
možné nahlasovať prípadné pojeho súčasťou bude i známa
ruchy na mestských cestách, či
fontána Marína a zaberie aj
upozorniť na prekážky na mestplochu časti bývalého obraských komunikáciách alebo na
tiska autobusov. Dokončený
zníženú zjazdnosť bratislava prístupný pre verejnosť by
ských ciest.
(kk)
mal byť v priebehu augusta.
Čo spôsobilo oneskorenie?
Návrh na revitalizáciu územia vyberalo Staré Mesto
v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži
na prelome rokov 2015/2016,
no termín realizácie projektu sa odďaľoval. „Predstavy projektanta a autora sa
rozchádzali s našimi finančnými možnosťami. Trvalo
nám chvíľu, kým pochopil,
že sa môžeme zakrývať len
takou perinou, na akú máme.
Bolo potrebné ten projekt
opakovane prepracovať,“ vy-

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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podľa architektúry z 18. Vzdanie
storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mirbachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvorenie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových doplnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom dosiahnuť čo najlepší technický a

sa dedičského
podielu

estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
všetkých jej prvkov. Reštaurá- paláca. Pozlátili sa kovové
torské práce boli zamerané na doplnky, napríklad rokajový
obnovu fasády, kamenných štítok,
kľučky brán
či rokajová
Ak sa niekedy
v živote
rozhodportálov, soklov a ostení, výzdoba
ktoré
nete, že samreží
chcetebalkóna,
vzdať svojho
obnovu drevených okien, dverí boli
zlátenépodielu
aj v zpôvodnej
dedičského
rôznych
a mreží.
architektúre
paláca.
dôvodov, ako
napr. rozdeliť
V rámci reštaurátorských prác Opravené
okenné
krídla,
dedičstvo boli
medzi
súrodencov
sa upravili kamenné fragmenty, vstupné
brány
či
kamenné
atď., vzdať sa dedičského
doplnili modelácie štukovej sokle,
vzhľadom
na
podielu ktoré
v prospech
presne
výzdoby a chýbajúcich častí veľký
rozsah
poškodenia
určeného dediča nie je možomietkovej
vytvorili
sa nahradili
nové kópie.
Obnovené. Po oznámení
vášho
práva
ktorou vrstvy,
nemajú
chýbať
kópieaniumelokamennej
vázy
ný
bol
aj
južný
štítový
nolúčne kvety, budú v dedičskom konaní vás múr
odliatím
a farebne
sa upravili nachádzajúci
sa nadžesusedným
polievať
zavlažovacím
tár zároveň poučí,
v lehote
erbové
polia Park
v intenciách
pričom namôžete
tieto práce
systémom.
by tak objektom,
jedného mesiaca
odheraldickej
farebnosti
potrebná
mal zostať
zelený erbov
a zá- bola
mietnuť
dedičstvo.horolezecká
Dedičstvo
grófaroveň
Nyára.saTie
boli následne
(kk)
sa však odmieta ako celok
predíde
scenáru technika.
svetlil starosta Starého Mesta z minulosti, keď vysadené a následne sa celé bude deliť
Radoslav Števčík. Autorom byliny neprežili horúce letné medzi ostatných dedičov rovprojektu je uznávaný archi- dni. Pribudne i nové detské nakým podielom, ak sa nedoihrisko a oplotený výbeh pre hodnú inak. Nedá sa určiť, aby
tekt Hans Michael Földeak.
psov. VBUDETE
budúcnosti
sa OPÄŤ
ráta DÔVOD
NovýVĎAKA
park zaberie
plochu
časť, ktorej
sa vzdali, bola
MINIIMPLANTÁTOM
MAŤ
NAsteÚSMEV!
vyše 7-tisíc štvorcových me- aj s postavením pavilóna na určená vašim súrodencom. Ak
výstavy
a podobne,
no sa však napriek týmto okoltrov. Navštívte
„Teraz je tu veľká
časť rôzne
Dr. Martin
zubnú
kliniku
a objednajte
asfalt a betón. Asfalt zmizne, v tomto prípade stále prebie- nostiam chcete vzdať svojho
sa naneho
BEZPLATNÉ
VYŠETRENIE!podielu v prospech svojich
namiesto
bude tráva, VSTUPNÉ
ha stavebné konanie.  
zeleň a dláždené kamen- Na projekte sa okrem mest- súrodencov, bolo by najvhodné chodníky. Priestor bude skej časti a hlavného mesta nejšie, ak by ste dedičstvo po
slúžiť predovšetkým na re- podieľa aj Občianske zdru- poručiteľovi nadobudli do
lax. Rátame
tu ajSA
s kultúrnyženie Dobré miesto zalo- svojho vlastníctva a následINFORMUJTE
TU:
mi aktivitami,
sú výstavy,
Antolská 4,ako
Bratislava
85107 žené Nadáciou HB Reavis. ne by ste ním mohli nakladať
+421 902
605 900diskusie,
| info@doktormartin.sk
komorné
koncerty,
Spomínané združenie dá na podľa svojej vôle, t.j. mohli
www.doktormartin.sk
čítačky v okolí fontány Marí- vybudovanie parku 200-tisíc by ste z predmetnej sumy vyna. Fontána ostane zachova- eur, ďalších 25-tisíc poskyt- platiť vaše dlžoby voči svojim
ná a v spolupráci s Generál- nú jeho partneri. Staré Mes- súrodencom.
nym investorom Bratislavy to má vyčlenených 200-tisíc A ako je to s osobnou účasťou
sa opraví tak, aby bola plne eur a ďalších 20-tisíc pôjde na dedičskom konaní? Ak sa
Zavolajte
na 0902/605
900 a získajte
bezplatné
neviete informácie!
dostaviť na dedičské
funkčná
a technológiou
zod- na rekonštrukciu
chodníkov
konanie, môžete splnomocniť
povedala súčasným požia- v lokalite.
Ozvali sa nám však aj niek- buď nejakú fyzickú osobu na
davkám,“ vysvetlil Števčík.
Projekt iniciovala mestská torí nespokojní obyvatelia, zastupovanie vašej osoby alečasť, ktorá je správcom po- ktorým prekáža, že plot okolo bo advokáta, ktorý bude hájiť
zemku, no zapojilo sa i hlav- budúceho parku v súčasnosti vaše záujmy v dedičskom koné mesto, ktoré umožnilo zabral i 15 parkovacích miest naní.
rozšíriť park o asfaltovú plo- na Alžbetínskej ulici. Ako JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk
chu bývalého obratiska auto- sme sa dozvedeli, obyvate02/322 222 47
busov. Park tak získa ďalších lia o ne neprídu, ale priľahlý
takmer 600 štvorcových me- chodník sa začne rekonštruotrov.
vať medzi prvými, osadenie
Števčík sľúbil, že zo súčas- plota má preto zabrániť možných stromov nevyrúbu ani nému poškodeniu áut. (ms)
ZUBNÁ AMBULANCIA
jeden a novú zeleň, medzi 
Foto: Matúš Husár, ms
PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

NOVÁ

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

Dovolenka
a pracovné
právo II.

V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanoveniam Zákonníka práce o dovolenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ Milí
môžepriatelia,
určiť
zamestnancovi čerpanie
dovolenvolám sa Caroline
ky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznikLíšková,
nároku na dovo-mám 47 rokov
lenku, ak možno predpokladať, že
a rozhodla
som sa
zamestnanec tieto
podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
kandidovať na post
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného
pomeru.
primátorky
Bratislavy.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať
zamestná- tri minútky,
Ak máte
vateľ tak, aby si zamestnanec
prečítajte
mohol dovolenku
vyčerpať spra- si niečo o mne
vidla vcelku a do konca kalendára mojom pláne, ktorý
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať
na úlohy
mám
pre naše krásne
zamestnávateľa a na oprávnené
mesto.
záujmy zamestnanca.
Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
KTO SOM?
určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky Vyštudovala
v práci na strane som Ekonomickú univerzitu
a postgraduálne štúdium
zamestnanca. Ak
sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých
častiach, manažmentu. Takmer
na Fakulte
musí byť aspoň jedna
časť najme10 rokov
som popri pracovných
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
povinostiach vyučovala predso zamestnávateľom nedohodne
manažment
a o tejto téme
inak. Čerpaniemet
dovolenky
je
som napísala
aj knihu. Pracovala
zamestnávateľ povinný
oznámiť
zamestnancovi som
aspoň na
14 viacerých
dní
manažérskych
vopred. Obdobiepozíciách,
môže byť výni- neskôr som si založila
močne skrátené so súhlasom zavlastnú poradenskú spoločnosť
mestnanca. Za časť dovolenky,
v niekoľkých
ﬁrmách som pôktorá presahujea štyri
týždne
sobila
ako
krízová
manažérka.
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec
nemohol
V podnikateľskom prostredí som
vyčerpať ani do známa
konca nasledujúako človek, ktorý dáva
ceho kalendárneho roka, patrí zaveci do normálu.
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže
PREČO SOM SA ROZbyť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, sHODLA
výnimkou, ak siKANDIDOVAŤ?
túto dovolenku nemohol vyčerpať
Pretože
aj Bratislavu treba dať
z dôvodu skončenia
pracovného
mňa do normálu. Narodila
pomeru. JUDr.podľa
Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

som sa tu, vychovala som tu dve
krásne dcéry a na tom, ako Bratislava vyzerá, mi skutočne záleží.
V súčasnosti je Bratislava riadená živelne, jednoúčelovo a nesystematicky. Za posledné roky
kvalita života v Bratislave klesá,
žijeme v dopravnom strese, bez
jednoznačných pravidiel parkovania, či s nedokončenou integrovanou mestskou dopravou.

ČO PONÚKAM AKO
KANDIDÁTKA
Bratislava si zaslúži stať sa moderným metropolitným mestom strednej Európy. Viem, že niektoré veci
fungovania nášho hlavného mesta sa nedajú zmeniť za jedno volebné obdobie. Tvrdiť že sa to dá,
by bol populizmus. Preto je najvyšší čas vypracovať strategický plán
Bratislavy do roku 2030. Túto moju
víziu som nazvala Fungujúca Bratislava a verím, že sa k jej tvorbe
pridáte. Chcem spájať odborníkov, občianskych aktivistov, aj vás
občanov.

Už bolo dosť
sľubov, je najvyšší čas
začať pracovať.

Viac si prečítajte na:
www.fungujucabratislava.sk
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Slovákov uprednostňujú pred inými národmi

Snívala sen, ktorý sa stal
skutočnosťou. Žije životom,
ktorý by mnohí z nás chceli
žiť. Pred pár rokmi opustila Bratislavu a začala nový
život s chorvátskym manželom, s ktorým má krásnu
5-ročnú dcéru. Ako žena
v domácnosti sa rozhodla,
že nebude nečinne sedieť
doma a bude sa realizovať.
Dnes plní sny dovolenkárom. Na ostrove Vir neďaleko historického Zadaru
sprostredkováva ubytovanie od miestnych Chorvátov
slovenským a už aj českým
turistom. Sama na ostrove
vlastní apartmánový dom
a žije tam polroka. Ako si
zvykala na nový domov?
Ako ju prijali medzi seba
Chorváti a čo si domáci myslia o našich dovolenkárov?
Energická a večne pozitívne
naladená
Bratislavčanka
Mirka Kelečic.
Nikdy ste neuvažovali nad
životom pri mori v inej krajine ako Chorvátsko?
Nie, pre mňa je Jadran
a Chorvátsko to najlepšie, čo
som si mohla vysnívať.
Aké sú najväčšie rozdiely v mentalite Balkáncov
a Slovákov?
Ťažko povedať. Som Slovenka a manžel Chorvát, no zdá

sa mi, že sme úplne rovnakí.
Je cítiť, že Balkánci sú takí
pohodovejší. Ranná kávička
vypitá v kľude musí byť.
Čo vás najviac prekvapilo na každodennom živote
v Chorvátsku?
To, že sú veľmi otvorení, ako
keby vás poznali celý život.
Prijmú Chorváti hneď
medzi seba cudzinca? Dávajú najavo, že človek nie je
domáci?
Cudzinca ako cudzinca, turistom radi ochotne nezištne pomôžu. Sú chvíle, kedy mám
pocit, že som pre nich stále
tá Slovenka. Všimla som si,
že sa pomenovávajú štýlom
Dalmatínec, Slavonec, Bosanec a inak, podľa kantóna,
odkiaľ pochádzajú. No to je
iba môj postreh zo života tu,
nikdy som nepocítila, že by
som bola nežiaduca. Niekedy
mi to však padne vhod, keď
môžem povedať: Viete, ja
nie som Chorvátka, som Slovenka, poradíte mi? Na mne
už nie je ani podľa prízvuku poznať, že som cudzinka
v Chorvátsku.
Chorváti radi hodujú a stále niečo oslavujú. Majú
v sebe veľa temperamentu.
No iného ako Taliani, Španieli či Portugalci... Vyhovuje vám to či ste sa prispôsobili?
Ja toto na nich milujem. Tance, zábava a stále veselo, aj
keď majú milión problémov
ako exekúcie či iné veci. Oni
sú proste tu a teraz, žijú plnými pľúcami. Úplne som sa
medzi nich včlenila.
Napriek tomu, nemali ste
niekedy chuť zbaliť kufre
a vrátiť sa do Bratislavy?

Joj a koľkokrát, hlavne, ak
riešite neriešiteľné veci. No
nakoniec vždy sa tie neriešiteľné veci samy vyriešia.
Ono to balenie kufrov asi
zažil každý, kto žije ďalej od
domova.
Na ostrove Vir máte svoj
apartmánový dom a tiež
ponúkate ubytovanie pre
Slovákov a Čechov od iných
majiteľov apartmánov. Je
to práca, ktorá vás baví?
Ja tomu vravím práca, ale
v podstate to nie je moje
zamestnanie, keďže v Chorvátsku je úplne iný systém
zákonov, nie je potrebné, keď
robíte pre rodinu, priateľov
a susedov službu, aby ste
mali firmu alebo ste boli zamestnaní. Som úplne obyčajná nadmieru komunikatívna
žienka v domácnosti, ktorá
sa rada samovzdeláva. Viem
niekoľko jazykov, a tak to
vlastne všetko spontánne začalo.
Spomeniete si na prvú sezónu?
Prvá sezóna bola ťažšia
a druhá nie je, už sa naplnila sama. Keďže mi bolo ľúto
ľudom povedať, že nemajú kam prísť a vedela som
o priateľoch, známych, susedoch, ktorí dokončovali svoje
apartmány, tak som ich tam
iba ´preposlala´. Je to veľmi
milá práca. A naozaj ma to
baví sprostredkovať všetko
pekné a podeliť sa o praktické rady pre mojich Slovákov.
Prečo ste si vybrali práve
ostrov Vir?
Ostrov Vir si vybral môj
manžel. V roku 1999 kúpil
pozemok a postavil dom,
ktorý som si podľa seba do-

končila v rokoch 2008 do
2015. Od roku 2008 som začala poznávať ostrov a ostala
som očarená. Toľko krásy, lesov, rôznorodých pláži, čisté
more bez priemyslu, krásne
plytčiny a pieskové dno na
jednom mieste.... Nájdete tu
aj miesta na potápanie, kde
je množstvo mušlí, ježkov...
Jednoducho na tak malom
mieste nájdete rozmanitú nedotknutú prírodu. Z ostrovu
Vir je navyše všade blízko.
Koľko turistov ročne ide
cez vás na ostrov Vir?
Najprv to boli iba známi kolegovia, priatelia, spolužiaci
a až neskôr ich známi a priatelia.. dnes sú to aj celkom
neznámi ľudia – turisti. Prvýkrát som si počítala, koľko
ich bolo minulé leto 2017
a teda ostala som sama prekvapená a ešte obzvlášť preto, že som sa skoro s každým
stretla. Minulé leto to bolo
122 turnusov, čo je 300 dospelých a 155 detí.
Akí sme my Slováci dovolenkári? Majú nás Chorváti
radi?
Veľmi, my Slováci sme veľmi
obľúbení hostia v apartmánoch. Sme čistotní, kultúrni a veľmi veselí. Tak nás
Chorváti vnímajú. Osobne
mám pocit, že nás Slovákov
uprednostňujú pred ostatnými a hlavne aj rečová bariéra
nie je taká veľká.
Je rozdiel medzi Slovákmi
a Čechmi. Vnímajú to aj
Chorváti?
Nie. Pre Chorvátov to je stále iba jeden národ. Často im
vysvetľujem, že to je ako ich
bývalá Juhoslávia. Dokonca
aj bratia Česi už nemajú po-

vesť paštikárov, hoci ešte tie
sandále a biele ponožky tu
rezonujú.
Za tie roky, čo sprostredkovávate ubytovanie na ostrove Vir pre Slovákov, vyprofiloval sa nejaký typický
klient?
Typický klient je rodina - 2
dospelí a v priemere 3 deti.
Rodina chce mat všetko
a všade blízko a priemerný
štandard. To je wifi, klíma,
bez toho to nejde. Potešila by
som sa, ak by ľudia pochopili, že na ostrove Vir je najviac
slnečných dni v roku a teda
sezóna tu začína už koncom
apríla. Keďže je tu more plytké a pieskové dno, jeho teplota je vyššia.
Koľko Slovákov sa tento
rok chystá na Vir?
Zatiaľ sme s domácimi úspešne rezervovali 136 turnusov,
čo je cca 1205 nocí, z toho 389
dospelých a 261 detí. Pevne
verím, že táto sezóna prejde
v zdraví a nebudeme musieť
nikomu volať sanitku, ako
to bolo minulé leto, keď nám
skoro 5-ročný chlapec z Moravy skolaboval a dostal epilepticky záchvat. Osobne som
im zabezpečila sanitku a prevoz do nemocnice a bola som
prítomná na príjme a tlmočila
som mamine. Rodina bola na
odchode domov a zvyšnú rodinu otca s dcérkou sme u nás
v priváte ubytovali, pokiaľ sa
malého stav stabilizoval. Priala by som si takýchto zážitkov čo najmenej. Som veľmi
šťastná, keď mi ľudia – turisti
napíšu po dovolenke, ako boli
spokojní a majú perfektné zážitky z leta. 
(lb)

Foto: Archív M. K.

Poľná ulica ako atraktívny priestor s trhom
a chutným street food? Prečo nie?
Ak aj vy dávate prednosť čerstvej zelenine a ovociu z trhu a ste priaznivcom
street food, pretože viete, že „pouličné“ jedlo už dávno nie sú len nezdravé
hotdogy, potom by sa vám moja idea pre novú Poľnú ulicu mohla páčiť.

Nový mestský priestor
Kto náhodou nepozná – Poľná je ulička medzi Medickou
záhradou a Ondrejským cintorínom.
Kedysi priemyselná periféria mesta, dnes nenápadná, ale dôležitá spojnica, po ktorej denne „pendluje“ veľa Staromešťanov. Na Poľnej v súčasnosti
nájdete pár stánkov, jedno „autíčko“ s ponukou
jedla. Prečo ale nevyužiť celú Poľnú ulicu a nepretvoriť ju na štýlové street foodové a trhové
miesto? Len si to predstavte - príjemný priestor,
kde si dáte s rodinkou chutný obed, pri ktorom
ale nebudete sedieť v uzatvorenej reštaurácii,
ale pri stole v tieni stromov. Alebo si len tak
chvíľu posedíte na lavičke so šálkou chutnej,
voňavej kávy. A pri odchode si nakúpite čerstvú zeleninu zo slovenskej farmy u milej panej,
s ktorou sa už dobre poznáte, pretože u nej nakupujete pravidelne. Ako sa vám páči táto predstava? Mne veľmi a som presvedčený, že priestor
Poľnej ulice je na to ako stvorený.

farmári s ťažkým srdcom zo Starého Mesta odišli.
Nie celkom dobre rozumiem tomuto postupu nášho
staromestského úradu. Veď tam boli pre ľudí! Ja presne opačne – vidím na Poľnej nielen občasné
farmárske trhy, ale každodenné stanovisko pre
celé spektrum farmárskych stánkov a street foodových prevádzok so širokou ponukou čerstvých
výrobkov a chutného jedla od „výmyslu sveta“.

Farmárske trhy boli zrušené
Štvrtkové farmárske trhy na Poľnej už nenájdete.
Keď som zisťoval dôvody, dozvedel som sa, že
staromestský úrad a súčasné vedenie s farmármi
nespolupracovali, pre propagáciu trhov nechceli
nič urobiť. Na rozdiel od iných mestských častí,
kde majú farmárske trhy dvere dokorán otvorené
a veľkú podporu zo strany miestnej samosprávy. Tak

Inšpirácia v zahraničí, realizácia v Bratislave
Vždy, keď navštívim nejaké mesto v zahraničí
a nájdem tam niečo zaujímavé, predstavujem si,
ako by to asi fungovalo v Bratislave. Napríklad
taký street food Karavan v Budapešti. Videl
som, ochutnal som a vrelo všetkým odporúčam.
Kombinácia fixných a pojazdných stánkov
a v nich mix všetkých kuchýň, aké si viete pred-

Celková doba vybavenia objednávky je závislá od rozsahu
servisných úkonov

*

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vizualizácia: Trhy
a street food na Poľnej ulici

staviť - mexické burritos, americké burgre,
vietnamské polievky, francúzske palacinky.
Jedlo jedna báseň! Presne takéto niečo si viem
predstaviť aj na Poľnej ulici.
Vynikajúci street food aj v Bratislave
Po návšteve Budapešti som absolvoval ochutnávku
v uliciach Bratislavy a našiel som veľa skvelých
„street foodistov“ s vynikajúcim jedlom. Nechcem
nikoho presviedčať o svojej pravde, ale dnešné jedlo
na ulici nemá naozaj nič spoločné so socialistickými
hotdogmi. Dnešný street food – to je vo väčšine
prípadov vysoká kvalita, čerstvosť, preferencia
slovenských výrobkov, to všetko zmixované s láskou a nadšením pre dobré jedlo. Preto niet divu,
že popularita street foodu u ľudí stále rastie. Mimochodom - aj spomínané hotdogy u dnešných street
foodistov sú kvalitné a chutia vynikajúco.
Čo dodať na záver? Veľmi by som si želal oživiť
túto lokalitu Starého Mesta. Veď predsa nikde
nie je napísané, že všetko zaujímavé sa musí diať
len v najužšom centre, naopak, ja by som bol rád,
keby to žilo aj v širšom Starom Meste. Verím, že
projekt si získa priazeň verejnosti aj podporu
u ďalších staromestských poslancov a na Poľnej
vznikne takýto unikátny verejný priestor, kam

budú Staromešťania radi chodiť.

• V prípade potreby zabezpečíme odtiahnutie vozidla do servisu.
• Garancia vybavenia objednávky do 3 dní.*

INTRO.CO, s .r. o., Kopčanská 35, Holíč
tel.: +421 34 624 33 63, e-mail: introco@introco.sk, http://www.introco.sk
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Vizualizácia: Trhy a street food na Poľnej ulici
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Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto
martin@borgula.sk, 0905 803 527
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Okrem jahôd je aj sezóna čučoriedok
BRATISLAVA
Sezóna jahôd je v plnom
prúde, ľudia sa hádajú, či sú
lepšie tie z Dunajskej Lužnej
alebo z Rajky, ale vedeli ste,
že v Bratislave existuje aj
čučoriedková farma a o pár
dní začne predávať svoju
prvú úrodu?
Na čučoriedkovej farme v
Devínskom jazere majú na
jednom hektári zasadených
4-tisíc kríkov čučoriedok.
Úroda je raz do roka a na farme odhadujú, že jeden kríčok

vyprodukuje 4 až 5 kíl plodín. Keď budú staršie, bude
to postupne aj viac.
Tento rok budú na farme
zbierať prvú úrodu, a to na
jednej tretine starších kríčkov. „Nejde však o samozber,“ upozorňuje Jana Dittrichová z farmy. „Záujemcom
ponúkneme možnosť kúpiť si
najmenej kilogram čučoriedok za 8 eur. Začiatok predaja odhadujeme na polovicu
júna.“
Nejde o klasické lesné

čučoriedky, aké si nazbierate na výlete na Orave. Na
jedinej čučoriedkovej farme
v Bratislave pestujú
pôvodom
kanadskú odrodu, plody
sú väčšie a podľa
reakcií
návštevníkov z minulého
roka veľmi chutné.
S tými, čo na ceste do
našich obchodov dozrievajú
v kamiónoch, ich ani netreba porovnávať. „Každý deň
mi ľudia volajú a pýtajú
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Objavte rieku počas Slnovratu na Dunaji

sa, kedy začne
predaj,“ hovorí
Jana Dittrichová. Dostane sa na všetkých? „Úroda bude asi dva až tri tony
a tretinu z toho ponúkne-

me bežným ľuďom, ktorí
k nám zavítajú.“ Ak chcete
čučoriedky dozreté na kríčkoch vyskúšať, sledujte Fb
farmy.
(in)

Foto: Berry Farm

BRATISLAVA
Myšlienkou Slnovratu na
Dunaji je predstaviť verejnosti svet rieky Dunaj
a umožniť im zažiť ho na
vlastnej koži. Počas celého
júna bude na programe tretieho ročníka iniciatívy 40
verejných podujatí, po celom slovenskom toku Dunaja ako aj na Malom Dunaji. Na väčšinu podujatí je
vstup zdarma.
Návštevníci a obyvatelia si
budú môcť vyskúšať, čo to

znamená pádlovať na kajaku
alebo kanoe, skúsiť sa udržať
na paddleboarde, zažiť domácku atmosféru vodáckych
klubov, pozrieť sa na svoje
mesto z paluby vyhliadkovej
lode, zažiť hudbu, tanec a výtvarné umenie, obdivovať
dunajských otužilcov, vyskú
šať si vytrvalosť na bežeckých pretekoch, objavovať
chránené územia, učiť sa od
prírody, pozorovať večernú
oblohu...
Už najbližší víkend je na

9. Júna pripravená exkurzia na ostrov Sihoť, kam
sa v bežný deň nedostanete. Treba sa však vopred
prihlásiť. Kontakt nájdete na webovej stránke
Slnovratu. V rámci podujatia Odomykanie Malého
Dunaja v Zálesí vás organizátori pozývajú do lodenice
v Zálesí 9. júna na 200 metrovú súťaž o najrýchlejšiu
posádku katamaránu. Súťaž
je určená hlavne pre rodiny
s deťmi a všetkých, čo si

chcú zapádlovať. Na prihlásenie do súťaže je potrebné
vyplniť prihlasovací formulár. Ďalší víkend 16. júna
sa môžete prísť pozrieť na
Stand up paddle marathon
2018. Bude sa konať ako
súčasť River Show 2018.
Súťažiaci zjazdia 23 km
dlhú trať od Karloveského
ramena Dunaja po areál Divoká Voda. Predpokladaný
štart je o 14 h. Trať povedie
nielen po Dunaji. Pretekári
odbočia do Jarovského ra-

mena, kde prejdú checkpointom a ďalej budú pokračovať do areálu Divoká Voda.
A 17. júna si na Jaroveckém
ramene môžete aj vy vychutnať tajné zákutia Dunaja z paddleboardu. Krásna
príroda, ticho a vy budete
pádlovať na “nafukovacom
surfe”, ktorý zvládnu aj začiatočníci či deti.
Kompletný program podujatí
na celý jún nájdete na rovnomennej webovej stránke Slnovratu na Dunaji.
(brn)

Hurá do Kauflandu
v Avione !

Pre váš úsmev

Nebezpečný materiál pri stavbe obchvatu?

Platobná karta ako „električenka“

Kauf 430x132 A.indd 1

JAROVCE
Pri budovaní bratislavského obchvatu v okolí Jaroveckého ramena sa zrejme
používa aj nebezpečný
materiál. Upozornili na to
bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Jaroviec
Jozef Uhler a bratislavský
mestský poslanec a vicestarosta Rusoviec Radovan
Jenčík. Tí majú podozrenie,
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

že na stavbu sú použité aj
tisíce ton betónového recyklátu s podielom škvary, čo
podľa nich môže ohroziť
podzemné vody a následne
aj pitnú vodu.
„Podarilo sa nám získať objednávku, kde si subdodávateľ objednáva od firmy Vassal
EKO do lokality výstavby D4
Bratislava-Jarovce priviezť
napríklad 100 000 ton recy-

klovaného kameniva, zloženého z betónového recyklátu s podielom škvary. To je
10 000 nákladných vozidiel,“
uviedol poslanec Jozef Uhler.
Škvara sa podľa neho nesmie
používať na stavbách od
roku 1983, pretože obsahuje
nebezpečné látky, ako napríklad najťažší zo vzácnych
plynov ako je radón. „Môže
byť rádioaktívny a obsahuje

ťažké kovy. Môže sa stať,
že to všetko pôjde do pôdy
a podzemných vôd.“ Prúdenie spodných vôd v tejto lokalite je podľa Jenčíka cez
Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Ako podotkol, škodliviny sa
však môžu dostať aj za hranice, a to do Maďarska a Rakúska. „Vassal EKO nám poskytla zmluvu s konzorciom
D4R7, kde sa píše najprv, že

poskytnú 100 000 ton škvary, v dodatku číslo jeden až
300 000 ton. Máme obavy, že
idú zlikvidovať čistú škvaru,“
uviedol Jenčík.
Konzorcium, ktoré obchvat
stavia, uviedlo, že Podzemná ani povrchová voda nie je
v dôsledku výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7
znečistená, čo preukázali aj
výsledky skúšok. 
(tasr)

BRATISLAVA
Od mája majú cestujúci
možnosť zakúpiť si predplatný cestovný lístok priamo na bezkontaktnú platobnú kartu. Bratislava je
prvým mestom na Slovensku s touto službou.
V praxi to znamená, že si
cestujúci môže lístok zakúpiť
pohodlne, online cez e-shop
DPB, a.s. a ušetriť tak čas.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Zakúpené cestovné sa priradí
k jeho existujúcej platobnej
karte a stáva sa tak nielen platobným nástrojom, ale taktiež
identifikátorom platného cestovného lístka. Cestujúci už
nemusí nosiť žiadnu ďalšiu
plastovú kartu. Kontrola vo
vozidlách MHD prebehne
jednoduchým spôsobom a to
priložením karty k revízorskej čítačke.

Táto služba je pre cestujúcu
verejnosť spustená na všetkých platobných kartách
Mastercard a VISA. Navyše,
pri zakúpení predplatného
cestovného lístka na BMK –
Bratislavskú mestskú kartu,
bude cestujúcim automaticky
poskytnutá desaťpercentná
zľava na kúpu tohto lístka.
Záujemcovia si môžu zakúpiť predplatný cestovný

4/26/18 10:20 AM

lístok na platobnú kartu pohodlne z domu po registrácii
cez internet na www.dpb.sk.
Mesto myslelo aj na občanov,
ktorí by s tým mali problémy.
Pracovníci na všetkých predajných miestach DPB, a.s.
sú pripravení im pomôcť.
Ďalšou novinkou, kde vidí
hlavné mesto s dopravným
podnikom budúcnosť, je
možnosť kúpy jednorazové-

ho cestovného lístka bežnou
platobnou kartou a to priamo
vo vozidlách MHD.
Nové vozidlá, teda 90 nových
autobusov a 18 elektrobusov,
sú už vybavené označovačmi,
ktoré umožňujú použitie platobnej karty na nákup lístka vo
vozidle. Všetky ďalšie, ktoré
v budúcnosti DPB, a.s. nakúpi,
budú vybavené touto funkcionalitou automaticky. 
(av)
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Podarí sa konečne obnova propelera?

STARÉ MESTO
Opäť je tu snaha obnoviť
lodnú dopravu po Dunaji, ktorou by sme sa mohli
presúvať, dokonca v rámci
MHD.
Mestská časť Staré Mesto
zrušila verejnú súťaž na prenájom budovy Propelera.
Podľa jedného z iniciátorov,
staromestského poslanca Mateja Vagača by sa z nej zrejme
stala kaviareň, čo by bola škoda, pretože má väčší poten
ciál. „Prioritne by mala slúžiť
svojmu pôvodnému účelu,
teda ako „zastávka“ vodnej
osobnej a verejnej dopravy,“
vyjadril sa. V novom výberovom konaní by tak malo
byť hlavným kritériom práve
využitie budovy Propelera
ako ‚mestskej stanice‘ vodnej verejnej dopravy, v kombinácii s turistickým servisným bodom. „Chceme týmto
spôsobom iniciovať obnovu
kyvadlového spojenia staromestského a petržalského brehu, tzv. propelera. Sme presvedčení, že do jeho oživenia

Viac článkov
zo života
v Bratislave nájdete na

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

by sa mali zapojiť všetky dotknuté samosprávy, MČ Staré Mesto, MČ Petržalka, Hl.
mesto Bratislava, ale aj Bratislavský samosprávny kraj.
Okrem kyvadlového spojenia medzi brehmi, by mohol
obsluhovať aj vzdialenejšie
centrá – napr. od Eurovey cez
Nové Lido, Zuckermandel až
po River Park. Zaujímavé by
bolo tiež využitie potenciálu
rieky a ponúknuť alternatívnu dopravu pre vzdialenejšie
časti samotného mesta Devín,
Čunovo - Danubiana, ako aj
prímestskú dopravu z južných
obcí Hamuliakovo, Šamorín.“
„Snahy o oživenie nábrežia
už tu sú celé roky. Napríklad
už v roku 2008 prišli architekti v rámci Mestských zásahov
s návrhom tzv. móla,“ hovorí
staromestský poslanec Ľubomír Boháč. „Nábrežie situované v predĺžení Mostovej
ulice je totiž vstupnou bránou
do mesta pre mnohých turistov.“ Architekti tvrdia, že
„nie je dostatočne veľké na
to, aby slúžila ako rozptylová

plocha pre turistov a Bratislavčanov“. Preto sa rozhodli
zväčšiť plochu a navrhnúť
„mólo“ s vyhliadkou, ako aj
s odstupňovanými úrovňovými platami klesajúcimi smerom k vode. Bohužiaľ, z toho
projektu nič nebolo.
Lodná kyvadlová doprava
tzv. propeler premával od
roku 1893 do roku 2003, kedy
boli plavby pre stratovosť zastavené. Legendárny propeler chceli obnoviť celé roky.
V roku 2012 podpisoval vtedajší primátor Milan Ftáčnik
so starostami Starého Mesta
a Petržalky a spoločnosťou
Nautivia memorandum k ob-

NEBRASTAV

VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM

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

0915824062
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Linka zistí aj to, ako separuje vaša mestská časť

nove propelera. „Staré Mesto
spolu s bratislavským magistrátom a partnerom projektu
spoločnosťou Nautivia vybuduje rýchle a moderné lodné
spojenie medzi centrom mesta a Petržalkou. Spojením
oboch brehov Dunaja lodnou
dopravou by sa tak v Bratislave zaviedol druh dopravy,
ktorý tu zatiaľ chýba. Propeler bude nielen turistickou
atrakciou, ale začlení sa aj
do mestskej hromadnej dopravy,“ informovala stránka
magistrátu. „Brehy Dunaja
by mala spájať loď typu katamarán s kapacitou 60 cestujúcich. Loď bude premávať
celoročne, s výnimkou zastavenia lodnej dopravy v prípade povodní alebo silného
ľadochodu. V projekte sa počíta s vybudovaním štyroch
prístavísk pre výstup a nástup cestujúcich - Sad Janka Kráľa, mestské centrum,

Eurovea a Riverpark.“ Loď
mala premávať každých 45
minút a cena lístka mala byť
podobná ako v MHD.
Propeler však zabrzdili problémy s vybudovaním prístavísk, ale i privysoké náklady
na nové plavidlo či jeho prevádzku, informovala svojho
času agentúra SITA.
V roku 2014 sa premávku
opäť pokúsili obnoviť. Propeler premával od konca augusta do konca októbra v pilotnej prevádzke v piatok a cez
víkend. Hovorkyňa Starého
Mesta vtedy tvrdila, že 7000
prepravených ľudí je signálom, že záujem o obnovenie
mestskej dopravy na Dunaji je. Plánovali vybudovať
pravidelnú mestskú linku po
Dunaji a uvažovali o možnosti zapojiť propeler do MHD.
Ani z toho nič nebolo.
Naposledy sme o lodnej linke, a to medzi Bratislavou
a Šamorínom, počuli v marci
tohto roka od župana Juraja Drobu a staromestského
poslanca Martina Borguľu.
Návrh tejto lodnej linky súvisel aj s využitím priestorov
bývalej kaviarne Propeler na
Rázusovom nábreží.
Uvidíme teda o rok, ako sa najnovšia snaha vyvinie. (brn, in)

Foto: ms, archív,

mestskezasahy.sk

CESTOVNÁ KANCELÁRIA JEDNODENNE-VYLETY.SK
VÁM PONÚKA AJ TIETO VÝLETY:
23.-24.6. HÉVÍZ (KÚPANIE), HRAD SUMEG A PÁTRANIE
PO PRIBINOVOM KNIEŽATSTVE PRI BALATONE 
23.-24.6. KUTNÁ HORA, ZÁMKY KAČINA A ŽLEBY 
NEDEĽNÉ KÚPANIE SA V BALATONE 
1.7.
KRÝZOVE JASLIČKY V JINDŘICHOVOM HRADCI
7.7.
A ZÁMOK ČERVENÁ LHOTA 
11.-14.7. ČESKÉ ŠVAJČIARSKO, TEREZÍN A DRÁŽĎANY 
ZÁMOK NOVÉ HRADY A MESTO LITOMYŠL 
28.7.
3.-5.8. ADRŠPAŠSKÉ A TEPLICKÉ SKALY
A KLÁŠTOR BROUMOV 

DOPRAVA+UBYTOVANIE = 95€
DOPRAVA+UBYTOVANIE = 90€
DOPRAVA = 20€
DOPRAVA = 23€
DOPRAVA+UBYTOVANIE = 180€
DOPRAVA = 24€
DOPRAVA+UBYTOVANIE = 110€

WWW.JEDNODENNE-VYLETY.SK 0918 987 224 alebo 0944 737 763

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

RUŽINOV
V areáli Spaľovne OLO
už funguje nová automatizovaná separačná linka.
Miera vytriedenia odpadu
zo žltých a modrých kontajnerov by sa tak mala zvýšiť
viac ako dvojnásobne.
Predseparovaný odpad z nádob na plasty a papier bol
doteraz v hlavnom meste dotrieďovaný len ručne. Kým
v zahraničí sú štandardom
špeciálne automatizované triediace linky, v Bratislave takéto
riešenie chýbalo, čo sa negatívne odrážalo najmä na efektivite vytriedenia druhotných
surovín. Situácia by sa mala
výrazne zlepšiť práve vďaka
novej linke, ktorá je prvou
svojho druhu na Slovensku.
„Linka triedi odpad na základe spektrofotometrie, čo
v praxi znamená, že každý
predmet nasvieti silným
halogénovým svetlom a na
základe správania sa odrazeného lúča senzory vy-

hodnotia, o aký typ odpadu
z hľadiska materiálového
zloženia, farby aj veľkosti
ide. Nasnímaný predmet
vyfúknu vzduchové trysky
na konci dopravníkového
pásu do príslušného kontajnera, kde sa spolu s ďalšími podobnými kusmi lisuje. Výstupom z linky sú
teda balíky vytriedených
druhotných surovín, ktoré
putujú na ďalšie spracovanie,“ vysvetlil princíp
fungovania separačnej linky generálny riaditeľ spo-

ločnosti Vassal EKO Martin
Andrejčák.
Linka
dokáže vytriediť a lisovať
plasty, papier, tetrapakové obaly aj plechovky,
v budúcnosti sa počíta aj
s inými surovinami. „Linka
je takmer bez obmedzenia
prispôsobiteľná a programovateľná na rôzne typy
druhotných surovín,“ dodal
Andrejčák.
Linka patrí podľa jej predstaviteľov k najmodernejším v Európe a dokáže
v priebehu hodiny dotriediť

až tri tony predseparovaného odpadu a následne druhotné suroviny zlisuje do
balíkov určených na recykláciu. Softvér linky zároveň priebežne zbiera a vyhodnocuje digitálne dáta
o kvantite a kvalite vytriedeného odpadu. Z údajov sa
dá zistiť napríklad aj to, ako
separujú odpad jednotlivé
mestské časti, čo je veľmi
motivujúci faktor. Tie môžu
samosprávy v budúcnosti využiť napríklad aj pri
určovaní poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu.
V súčasnosti sa v kontajneroch na plasty nachádza až
40 percent odpadu, ktorý do
nich vôbec nepatrí. Takýto
typ odpadu linka tiež identifikuje a následne putuje
do spaľovne. Problémom
však je, že často sa ním
znehodnotia aj plasty, ktoré
by mohli byť ďalej spracovateľné. 
(brn, ms)

Foto: Matúš Husár

Sindibád
a šikana

BRATISLAVA
Bratislavské
bábkové divadlo mieri do škôl
s unikátnym projektom.
Predstaví na záver sezóny
inscenáciu s názvom Adventura humana - Dobrodružstvo byť človekom,
ktorou bude v telocvič
niach základných škôl hovoriť o téme šikany.
Režisérka a autorka textu Júlia Rázusová túto tému spracúva originálnym spôsobom:
detský divák sleduje dobrodružný príbeh námorníka
Sindibáda, ktorý si v kolektíve námorníckej posádky musí nájsť svoje miesto.
Inscenácia interaktívne zapája deti do príbehu, bohato
využíva bábky a rôznorodé
objekty, ktoré zmenia priestor telocvične na magickú
loď. Inscenácia je určená pre
4.-6. stupeň základných škôl,
objednať si ju môžu na tel.č.:
52638227.
(brn)

Jedna návšteva divadla môže zachrániť

až 4 ľudské životy

ZDÁ SA VÁM NEPRAVDEPODOBNÉ, ŽE NÁVŠTEVOU DIVADLA JE MOŽNÉ ZACHRÁNIŤ
NIEKOMU ŽIVOT? ZÁLEŽÍ NA SPRÁVNOM NAČASOVANÍ. AK TOTIŽ PRÍDETE DO VYBRANÝCH
SLOVENSKÝCH DIVADIEL V TÝŽDNI OD 11. DO 14. JÚNA 2018 A V RÁMCI PROJEKTU DIVADELNÁ KVAPKA KRVI, KTORÚ ORGANIZUJE SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ SO SPOLOČNOSŤOU KAUFLAND DARUJETE KRV, MÔŽETE ŇOU POMÔCŤ ZACHRÁNIŤ AŽ 4 ĽUDSKÉ ŽIVOTY.
TOĽKO ICH TOTIŽ MÔŽU ODBORNÍCI PODĽA PREPOČTOV ZACHRÁNIŤ VĎAKA OBJEMU,
KTORÝ ZVYČAJNE PRI JEDNOM ODBERE KRVI DARCOVI ODOBERÚ.
VEDELI STE, ŽE ...?
Slovenský Červený kríž (SČK)
 Krvné skupiny sú v rôznych zemepisných šírkach zastúpené rôzne. Na Slovensku je
a spoločnosť Kaufland aktívne
najčastejšia krvná skupina typu A, potom 0, B a nakoniec AB.
spolupracujú v rámci organizácie
 Krv je pre ľudí mimoriadne potrebná najmä po úrazoch a nehodách. Darovaním krvi
pomáhame pacientom s leukémiou, chorobami krvi, nádorovými ochoreniami či tým, ktorí
dobrovoľníkov na darovanie krvi už
čakajú na operáciu.
od roku 2013. Počet pravidelných
 Muži môžu darovať krv 4x do roka, ženy 3x do roka.
 V ostatných rokoch počet ocenených mnohonásobných darcov pravidelne prekračuje
darcov, ale aj prvodarcov, neustále
11-tisíc.
rastie. Podľa oficiálnych štatistík sme  hranicu
Pravidelní darcovia bývajú oceňovaní bronzovou, striebornou, zlatou či diamantovou
mali na Slovensku v roku 2016 takmer
plaketou alebo Kňazovického medailou.
 Od roku 2004 si pripomíname každoročne dňa 14.6. Svetový deň darcov krvi.
318-tisíc evidovaných dobrovoľných
darcov krvi, z toho najviac v BratiA ČO BY STE MALI VEDIEŤ,
slavskom, Žilinskom a Prešovskom
SA CHCETE STAŤ PRVODARCOM?
kraji. Pravidelných darcov je približne AK
 Darovať krv môže každý zdravý človek od 18-60 rokov. Darovať krv však môžu stále aj
100-tisíc. Najviac odberov sa však
ľudia nad 60, maximálne však do 65 rokov. Platí to pre pravidelných darcov a k odberu
súhlas svojho lekára.
uskutočnilo v Žilinskom, Prešovskom  potrebujú
Darca krvi musí mať minimálne 50 kíl.
a Nitrianskom kraji. Tak neváhajte
 Na odber krvi by ste mali prísť oddýchnutí a večer pred odberom by ste mali vynechať
športové aktivity.
a pridajte sa do veľkej rodiny darcov
 Pred odberom krvi by ste mali vypiť veľa vody (aspoň pol litra) a môžeme si dať aj
krvi. Zahoďte obavy, tak ako 8 562
kávu, najlepšie však bez mlieka.
 Večer pred odberom a na raňajky by ste mali vynechať tučné jedlá (údeniny, mäso,
prvodarcov, ktorí sa vlani zapojili
mliečne výrobky,...). Radšej si dajte niečo ľahké napr. ovocie, zeleninu, sucháre, pečivo,
do lokálnych aj celoslovenských
džem, med,...
kampaní SČK zameraných na nových  Fajčiari minimálne 6 hodín pred odberom nesmú fajčiť a rovnako nie je vhodný alkohol
12 až 14 hodín pred odberom.
bezpríspevkových darcov krvi a urobte
 Odber krvi trvá len necelých 10 minút.
dobrý skutok, ktorý si zaslúži poklonu  Po odbere krvi nie je vhodné sa niekam ponáhľať, treba si posedieť, vypiť vodu, čaj,
niečo zjesť, prípadne dať si kávu.
od nás všetkých.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Dobré skutky si zaslúžia poklonu
Jedna návšteva divadla zachráni až 4 ľudské životy.
Príďte aj vy darovať krv a pomôžte zachrániť mnoho životov.
14. 6. 2018 od 8:00 do 11:00 h
Bratislava – Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Divadelná
kvapka krvi

Podujatie sa koná pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava – Staré mesto, Mgr. Radoslava Števčíka.
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Chceli by „veľký“ Bratislavský lesopark
BRATISLAVA
„Lesy SR chcú tento rok
v bratislavských lesoch vyťažiť najviac dreva za posledných 7 rokov,“ vyjadril
sa Marek Páva zo združenia
Iniciatíva Naše Karpaty.
Pri tak vysokom objeme
ťažby predpokladá poškodenie viacerých cyklistických
a turistických trás ťažobnými mechanizmami rovnako,
ako sa to stalo už v minulosti. „Bohužiaľ štátni lesníci
dodnes nepredstavili žiadne
konkrétne opatrenia, ako
zmierniť negatívne dopady

ťažby dreva. Kvôli zanedbateľnému príjmu z predaja
dreva tak bude obľúbený les
v strede Bratislavy zbytočne
devastovaný drevorubačmi.“
Názor ochranárov zdieľa aj
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal: „Názor, že prímestské lesy v okolí Bratislavy
majú byť hospodárskou plantážou, patrí do minulého storočia. Dnes chceme zdravé
lesy ako priestor pre športové, rekreačné aktivity a oddych.“
Z toho dôvodu, po tom, čo
štátny podnik Lesy Slovens-

kej republiky oznámil pokračovanie ťažby na Devínskej
Kobyle a Vydrici, zástupcovia združenia Iniciatíva Naše
Karpaty s podporou mesta
Bratislavy a mestských častí
Devín, Karlova Ves a Dúbravka ako aj s podporou mimovládnych organizácií, zaslali
ministerke pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Gabriele
Matečnej list, v ktorom žiadajú zastavenie ťažby dreva
v týchto pre Bratislavčanov
cenných lokalitách a hľadanie
riešenia, ktoré prinesie systémovú zmenu v prístupe k le-

Sprinter tretej generácie: inteligentný,
interaktívny a inovatívny
Nový Mercedes-Benz
Sprinter
prináša komplexné
systémové riešenia
budúcnosti a definuje nové poňatie
veľkého transportéru. Ako prvý využíva inovatívne
technické vybavenie pre internetové pripojenie, spolu s ôsmimi balíkmi služieb
Mercedes PRO connect. Nový Sprinter
umožňuje komunikovanie a používanie
služieb prostredníctvom nového multimediálneho systému MBUX , pomocou
dotykovej obrazovky či intuitívne hlasom.
Ponúka maximálnu hmotnosť do 5,5 tony,
zaťaženie viac ako 3 tony, v závislosti od
vyhotovenia 2 až 20 sedadiel, ložný objem
až 17 m3, ako skriňová dodávka miesto
pre sedem a valník pre osem europaliet.
Poskytuje jedinečnú prispôsobivosť: rôzne
nadstavby, koncepcie pohonu, stvárnenia
kabíny, dĺžok nadstavby, nosností a výšok

ložného priestoru
umožňuje
voľbu
z vyše 1,7-tisíca
variantov
individualizácie. Ponúka
riešenia pre rôzne oblasti použitia
priamo z výroby
- od jednoduchého
stavebného vozidla až po vozidlo kyvadlovej dopravy, pribudne mu elektrický pohon
ako aj samostatné hardvérové riešenia pre
ložný priestor či kombinácia s ponukami
zdieľania a prenájmu.
Osvedčené koncepcie náhonov na zadné
alebo na všetky kolesá sa v najnovšej generácii rozšírili o náhon na predné (umožňujúci zvýšiť užitočné zaťaženie o 50 kilogramov a zníženiť hrany ložnej plochy
o 80 mm), s nanovo vyvinutými prevodovkami: 9-stupňovou automatickou a 6-stup
ňovou manuálnou.
Viac informácií nájdete na:
www.mercedes-benz.sk , www.motor-car.sk

COWORKING – jedinečný priestor
pre váš budúci biznis
Nosíte v hlave podnikateľský plán, ale chýbajú vám možnosti, ako ho uviesť do reálneho života? Chýba
vám kancelária, optimálne podmienky na prácu na svojom nápade, ale aj spoločnosť ľudí s podobným
nastavením? Pozývame vás do Coworkingu Akceleračného programu! Staňte sa na 4 mesiace členom
výnimočnej komunity, získajte nové kontakty a pracujte na svojich nápadoch.

som v okolí Bratislavy.
Iniciatíva Naše Karpaty víta,
že štátne lesy odložili ťažbu
na koniec júla. Podľa ich názoru však nejde o systémovú
zmenu v prístupe k lesom
v okolí Bratislavy, ktorú
žiada verejnosť, a ani o žiadne dlhodobé riešenie,
s cieľom posilniť rekreáciu
a ochranu prírody v lesoch
Devínskej Kobyly a Vydrice.
Ide len o posunutie ťažby,
ktorá sa bude v plnom plánovanom rozsahu realizovať
v druhej polovici roka.
„Ako najvhodnejšie trvalé
riešenie uvedených problémov, ktoré je aj v záujme
obyvateľov, navrhujeme obnovenie tzv. „veľkého“ Bra-

tislavského lesoparku, a to
v jeho pôvodných hraniciach
z r. 1973, od Bratislavy až
po Stupavu, Borinku a Svätý
Jur, vrátane lesov na území
Devínskych Karpát a lužných lesov na oboch brehoch Dunaja. Na území tohto
„veľkého“ BLP by mal platiť
jeden spoločný štatút a mala
by byť zabezpečená aj jeho
jednotná správa s prioritou
rekreácie a ochrany prírody.
Tento návrh sme opakovane
predložili Lesom SR aj ministerstvu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, na odpoveď zatiaľ márne čakáme už
vyše pol roka,“ uviedli v tlačovej správe.
(brn)
Foto:Iniciatíva Naše Karpaty

Milióny pre nemocnice
BRATISLAVA
Do najväčšej slovenskej
nemocnice,
Univerzitnej
nemocnice Bratislava na
Kramároch, investuje štát
30 miliónov eur na rekonštrukciu, modernizáciu ako
aj investície do prístrojovej
techniky.
Univerzitná nemocnica bude
mať nové CT prístroje –
konkrétne na Kramároch,
v Ružinove a v Petržalke.
Do nemocníc boli dodané aj
monitory vitálnych funkcií

a inkubátory. Pre tretí a štvrtý
kvartál sú plánované dodania
RTG prístrojov a C ramien,
operačných stolov, angiografu
a na Kliniku ORL v Petržalke
operačný mikroskop. Univerzitnej nemocnici bola dodaná
aj počítačová technika.
„Nemocnica Kramáre tu bude
minimálne dovtedy, pokiaľ
nebude uvedená do prevádzky
nová univerzitná nemocnica
Rázsochy,“ povedal generálny
riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács.(ze)

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 mikroóry, ktorá rozkladá tkanivá
a bráni hojeniu, takže sa nemuselo pristupovať k amputácii.“

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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„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

„Chodí k nám veľa študentov,
mladých ľudí, samostatne i v skupinách, ktorí v tvorivých podmienkach
pracujú na svojich podnikateľských
nápadoch. Výnimkou nie sú ani
pracujúci ľudia, ktorí chcú časom
rozbehnúť svoj vlastný biznis. Rovnako u nás nájdu výborné zázemie
mamičky na materskej, alebo krátko po nej, ktoré by sa radi pustili do
vlastného podnikania,“ dodala Martina Pirošková.

Prístup do zdieľaných kancelárskych priestorov Coworkingu v centre Bratislavy je
nonstop, budúci podnikatelia ho môžu získať na 4 mesiace.

Návšteva Národného podnikateľského centra (NPC) v Bratislave,
v ktorého priestoroch sa služba
Coworking Akceleračného programu poskytuje, je pre budúcich podnikateľov skvelou, a navyše bezplatnou príležitosťou, ako priviesť
svoj podnikateľský nápad a budúci
biznis reálne k životu. O službu sa
môžete uchádzať jednoducho. Stačí sa prihlásiť na výzvu uverejňovanú
na stránkach www.npc.sk alebo
www.sbagency.sk.
„Výzva je otvorená priebežne
počas roka, takže prihlásiť sa dá
kedykoľvek počas jej trvania, alebo do naplnenia kapacity. Budúci
podnikatelia potom získajú až 4-mesačné členstvo v priestoroch NPC
v Bratislave. Chceme ich motivovať
k tomu, aby Coworking AP využili na
rozvíjanie svojich podnikateľských
ideí a nadväzovanie nových podnikateľských kontaktov.“ povedala
Martina Pirošková, vedúca manažérka Akceleračného programu, zameraného výlučne na fyzické osoby
– nepodnikateľov.
Službu Coworking Akceleračného
programu zabezpečovanú prostredníctvom Národného projektu NPC II
– BA kraj môže využívať akákoľvek
fyzická osoba – nepodnikateľ – s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Uchádzať sa o ňu však môžu aj
cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením o prechodnom
pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Rovnako
výnimku majú aj študenti s trvalým
pobytom mimo územia BSK, ktorí
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

doložia platné potvrdenie o dennom
štúdiu na niektorej z univerzít, vysokých či stredných škôl sídliacich
a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Coworkingové priestory nájdete
v Slovak Business Agency - Národné
podnikateľské centrum na Karadžičovej 2, v budove Twin City Blok A.

Bližšie informácie o Coworkingu AP i ďalších poskytovaných službách Akceleračného
programu dostanete na telefónnom čísle +421 2 203 63 224,
alebo prostredníctvom e-mailu:
ap@npc.sk.
Službu Coworking AP môže fyzická osoba - nepodnikateľ absolvovať
len počas jedného 4-mesačného obdobia. Ale to v žiadnom prípade nie
je koniec možnej spolupráce s Národným podnikateľským centrom
v Bratislave. V prípade, že svoje pod-

nikanie naozaj rozbehne, môže sa aj
naďalej uchádzať o ďalšie komplexné služby, ktoré poskytujeme.
- Rastový program poskytuje
nefinančné služby so zameraním na malých a stredných podnikateľov, poskytuje im individuálne konzultácie a skupinové
poradenstvo vo forme odborných seminárov, workshopov
a prednášok.
- V Stážovom programe majú
podnikatelia možnosť navštíviť
konferenciu či workshop v rámci
Európskej únie.
- Inkubačný program podporuje na začiatku podnikania
životaschopné podnikateľské
projekty.
- Firmy a FO - nepodnikatelia
môžu využiť aj potenciál tvorivej
dielne Creative Point. Skupinové aktivity vo forme workshopov a odborných seminárov
sa od roku 2018 poskytujú aj
pre mikro, malých a stredných
podnikateľov z BSK.
Zaujali vás naše služby? Získajte viac informácií, a majte
prehľad o tom, čo plánujeme!

www.sbagency.sk | www.npc.sk

Kalendár pripravovaných podujatí:

V priestoroch Coworkingu organizuje NPC
množstvo rôznych podujatí, seminárov či
besied na aktuálne podnikateľské témy.

Prístup do zdieľaných kancelárskych priestorov je nonstop, 24
hodín, 7 dní v týždni. K dispozícii budete mať vlastný pracovný
stôl, uzamykateľnú skrinku, prístup
k multifunkčnému zariadeniu, pripojenie na wifi.
V priestoroch Coworkingu organizuje Národné podnikateľské centrum množstvo rôznych podujatí,
seminárov či besied na aktuálne
podnikateľské témy, ktoré vám ponúknu potrebné informácie a môžu
pomôcť naštartovať váš vlastný biznis. Budete jednoducho v centre
diania, v komunite ľudí, ktorá vám
dá veľmi cennú spätnú väzbu na
vaše nápady.

SBA clanok - Bratislavske noviny (samotny clanok, 206x268mm).indd 1

11. 6. Seminár: Zapojte sa do komunitárnych programov
12. 6. Urob si sám: LED lampa
14. 6. Predstavenie nového zákona o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch
18. – 22. 6. - Kurz podnikateľských zručností
19. 6. Zodpovedné podnikanie – Spoločenská zodpovednosť
firiem CSR
19. 6. Urob si sám: 3D papierový objekt
26. 6. GDPR nová európska smernica k ochrane osobných
údajov a povinnosti podnikateľov
26. 6. Urob si sám: Zosilňovač na slúchadla (elektronický workshop)
Prihláste sa na odber Newslettru na www.npc.sk a získajte aktuálne informácie.
Sledujte nás aj na facebooku - @SlovakBusinessAgency

Podporu podnikania v Bratislavskom kraji zabezpečuje Národný
projekt NPC II – BA kraj, spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

21.5.2018 17:13:10
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Váš názor nás zaujíma

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

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Bol som v Japonsku a nestačil som sa čudovať...

Na uliciach niet smetných košov, ale ani smetí na
zemi. Od mladosti sú vychovávaní, že nič sa nemá
odhadzovať na zem, ale priniesť domov a dať to do
kontajnera, za ktorý si platím. Vo verejnom priestore je zákaz fajčenia. Na uliciach nevidíte žiadneho fajčiara, každý vie, že tak môže iba doma alebo
v reštauráciach s oddelenou zónou pre fajčiarov.
Čo keby Bratislava ako prvá na Slovensku začala
s revolučnými bilbordami, ktoré by upozorňovali,
že na zem sa nemá nič hádzať /papier, cigaretové
špaky, PET fľaše, plechovky od piva a všeličo iné.../
Keby bol zákaz fajčenia na celom území Bratislavy
na verejných priestranstvách s upozornením, nech
tak robia doma či v iných vyhradených priestoroch.




Juraj Tevec

Jazero v škôlke

Počas dlhšieho daždivého počasia je
umenie sa dostať do, alebo z areálu
MŠ, ktorá sídli na Bohrovej ul. č.1,
lebo sa tam vytvorí jazero, kde voda
dosahuje niekedy až výšku od 5 cm
do 20 cm. Neexistuje tu žiadny odvodňovací funkčný systém na odtok dažďovej vody. Vzniká tým nebezpečná
situácia pre vznik rôznych úrazov, najmä u detí. Návštevníci musia použiť
čižmy alebo sa brodiť v blate a bahne,
ktoré je niekedy až vyše členkov, a pritom si zašpiniť odev, prípadne i znehodnotiť normálnu obuv.

Rastislav Gemerský

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

Nekosená tráva v Ružinove? Zobral kosačku
a pokosil pred bytovkou sám!

Tomas Pindur Ja
tiež kosím pred bytovkou a niekedy aj
okolo detského ihriska, aby sa deti mali
kde hrať, lebo čo
som písal na MÚPB,
tak tam vyčlenili peniaze len na kosenie
3-5-krát a to je málo.
Písal som starostke
3 roky a stále len to
isté. Starostka tu nebýva, nevidí to, a ani jej to preto neprekáža. Ona si doma u seba pokosí a to jej stačí (moja domnienka). Navyše všade v zahraničí je to úplne normálne pomáhať
takto mestu. Aj tam sa platia dane a dokonca vyššie, ale ľudia
viac pomáhajú komunite a robia spoločné projekty. Myslím,
že aj tu by sa to mohlo ujať, veď ako vidíme, už sa našlo zopár
super ľudí, čo už začali. Nehovorím, že teraz robme všetko
namiesto MÚ, ale už by sme sa mohli zaujímať viac o naše
okolie a pridať ruku k dielu a nie len sa stále sťažovať a len
na FB písať. Vedľajší panelák u nás si napríklad spravil svoju
vlastnú predzáhradku.
Barbora Benčičová Tento pán bol aj pri jazere Rohlík a veľmi rýchlo na neho niekto zavolal mestských policajtov...

Nové centrum Apollo chce developer začať
budovať koncom roka 2019, staré zbúrajú asi ešte
tento rok

Michal Stankoviansky Tréning robí majstra - snáď sa im to
na druhýkrát už podarí..
René Reno Koval V blízkosti stavajú autobusovú stanicu, koľko prachu
a blata, kamienkov
po ceste je a to ešte
aj Apollo sa pridá...
Lubo Macho Radšej nech tam postavia parkovací dom
pre tie ostatné biznis
centrá!

GURMÁN�FESTBratislava�2018
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Aj vodiči a chodci by sa mali pripraviť na bikesharing

BRATISLAVA
Čo má spoločné opätovné
odloženie spustenia parkovacej politiky s mestským
bikesharingom?
Mestskí poslanci minulý
týždeň stihli schváliť novelu
VZN o parkovaní, ale opäť
nerozhodli o dodatku štatútu
hlavného mesta, ktorý upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských
mestských častí vo veci užívania komunikácií. Bez toho
nemôžu mestské časti začať
vyznačovať parkovacie miesta. Argumentom odporcov je,
že počet parkovacích miest
sa zníži o 30 percent, nie sú
vytvorené záchytné parkoviská, na parkovaciu politiku
nie je pripravená ani MHD...
Zástancovia naopak tvrdia,
že hoci návrh možno nie je
ideálny, parkovaciu politiku treba konečne rozbehnúť
a dolaďovať „za jazdy“.
V tejto súvislosti nám napadla asociácia s mestským
bikesharingom. Magistrát so
spoločnosťou Slovnaft rozbiehajú systém zdieľaných
bicyklov a začali osádzať
prvé dokovacie stanice. Tie
už sú osadené na Prievozskej, Miletičovej, Záhradníckej, Trnavskej, Bajkalskej,
na Hodžovom námestí alebo
Trnavskom mýte. Dokopy ich

má byť v júni pripravených
na prevádzku 90 pre 750 bicyklov v štyroch mestských
častiach - Petržalka, Staré
Mesto, Nové Mesto a Ružinov.
Do redakcie sa nám však
začínajú ozývať ľudia a pýtajú sa, prečo sa napríklad
pri Martinskom cintoríne
objavila dokovacia stanica,
keď tade nevedie žiadna cyklotrasa. Ďalší spomína zničený chodník plný výmoľov
rovno pri ďalšej stanici
a žiada ho pri tejto príležitosti opraviť. Po chodníku
by však cyklisti podľa zákona jazdiť nemali... Majú
používať
cyklochodníky
a cyklopruhy. Lenže aké?
Facebook je plný fotografií
áut, ktoré stoja v priestore
cyklopruhu. Čitateľ Peter
Bella nám do redakcie poslal na ilustráciu dve ulice
– Košickú, kde vyblednuté
vodorovné značenie už nevidno a v cyklopruhu parkujú autá a Paričkovú, kde
kedysi existujúci pás pre
cyklistov dokumentuje už
len dopravná značka. Naša
cyklopýcha, cyklochodník
od Starého mosta cez Štúrovu je bežne zatarasený autami na blikačkách. Pozrite si
facebookovú stránku Útrapy
bratislavského cyklistu.

www.GurmanFestBratislava.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Hlavné mesto spravodajskej
televízie Tablet.TV. Na otázku, či 750 bicyklov, ktoré
budú v prvej fáze prostredníctvom 90 staníc k dispozícii,
nebude napokon málo, reagoval slovami, že niečo také si aj
želá. „Budeme mať tak možnosť doplniť ich a postupne
rozšíriť celý systém o ďalšie
stanice a ďalšie trasy.“
To, čo bude nasledovať, môže
dať odpoveď aj na otázku, či
spustiť parkovaciu politiku aj
napriek tomu, že Bratislava
na ňu nie je pripravená. Iste,
nedá sa celkom porovnať
vyše 30-tisíc áut každé ráno
prichádzajúcich do Bratislavy so 750 bicyklami. Dá
sa však pozerať na to, ako
bude mesto „za jazdy“ riešiť
problémy, ktoré sa s rozbehnutím bikesharingu objavia.
Ak oň bude záujem a mesto
začne cyklistom život uľah
čovať, trvať na voľných cyklopruhoch, stavať nové cyklotrasy pokojne aj od jednej

dokovacej stanice k druhej,
je šanca, že podobne by „za
behu“ mohlo zvládnuť aj
parkovaciu politiku. Ak však
po sfunkčnení bikesharingu
budeme svedkami len hádok
chodcov a šoférov, ktorým
sa do cesty pletú cyklisti,
a mestské bicykle budú napokon zostávať bez záujmu
v stojanoch, potom si radšej
počkajme na poriadne záchytné parkoviská a parkovacie domy. 
(tasr, in)

Foto: Peter Bela,

FB Maroš Mačuha

Nové kúsky z Parndorfu alebo
fotka pri #neusiedlersee
Dokonalý deň autobusom

CHYSTÁTE SA KANDIDOVAŤ NA PRIMÁTORA,
STAROSTU ALEBO POSLANCA?

24. júna
.
22 v Sade J

. K r á l ’a

A tu je súvislosť medzi parkovacou politikou a bikesharingom. Nemáme teraz
na mysli skutočnosť, že po
zavedení parkovacej politiky
by sa parkovanie na chodníkoch alebo v cyklopruhoch
malo stať minulosťou. Mám
na mysli fakt, že rovnako
ako na spustenie parkovacej
politiky nie je Bratislava pripravená ani na mestský bikesharing. Má málo cyklotrás,
ktoré navyše často nenadväzujú. Ľudom tak zostávajú
chodníky a tým odvážnejším
presun v prehustenej doprave
po často nebezpečných krajniciach.
Koncom mája primátor Ivo
Nesrovnal informoval, že
do systému bikesharingu sa
už zaregistrovalo vyše 1700
ľudí. „Ak do toho rátame
i fakt, že predbežný záujem
signalizovalo okolo 25 000
ľudí, vyzerá to, že bikesharing v Bratislave bude ‚megavec‘,“ povedal v relácii

Jazdíme od piatka do nedele, tam a späť
Dospelý do 10 €, dieťa do 5 €
Špeciál BN Komunálne voľby 2018 je tu pre vás.
Oslovte svojich voličov!

viac na www.banoviny/inzercia
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

www.slovaklines.sk
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Štvrtok – 14.6.2018

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

NIKITIN X ŠRÁMEK
X GRIGLÁK X BUNTAJ
X RAITL
Nová Cvernovka, 20:00
Warm Up hudobného festivalu Zvuk for Štiavnica! V sále
Novej Cvernovky zahrá špička slovenského jazzu a vy
môžete byť pri tom.

ročník bude venovaný 100.
výročiu vzniku Československa.

Pondelok – 18.6.2018

VZNIK ČSR V ROKU
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te navštíviť úplne nové vzorové 19.00 bude svojím koncertom Vezmite so sebou na Dni otvopreventívne.
byty navrhnuté profesionálny- sprevádzať speváčka Barbara rených dverí do Malých KrasV prípade páchania priestupku
mi bytovými dizajnérmi. Weiss. K špeciálnej atmosfére ňan svojich najbližších a progalebo trestného činu zase môže
Možno sa nimi dáte inšpirovať isto prispeje ochutnávka výni- ram si užijete dvojnásobne.
operátor na miesto rýchlo
pri zariaďovaní vlastného býva- močných malokrasňanských
poslať hliadku. Kamerové
www.malekrasnany.sk 
nia. Odborníci vám ochotne vín z miestnych viníc.
záznamy pomáhajú aj Policajnému zboru SR pri objasňovaní Medzinárodný festival divadelných
vysokých škôl od 8. do 13. júna
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové www.istropolitanaproject.sk
kamery za približne 17-tisíc € www.vsmu.sk
(vrátane inštalačných prác).
drama das Drama dramat il dramma drama
ДРАМА դրամա דרמהMagistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerového systému, ktorý by zjednotil Organizátori:
Z verejných zdrojov podporil:
Festival podporili:
všetky existujúce kamerové systémy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bratislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratislave a Mestského kamerového systému mestskej polície.
WWW
.B
RATISLAVSKE
N
OVINY
.
SK
istropolitana_bn_206x85.indd 1
7.5.18 16:50
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
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sviatkom súčasného dizajnu.

Pod hlavnou
stanicou majú
novú kameru

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

Zahráme všetko!

DRÁMA!
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NA
STAROMESTSKEJ
ULICI 30. mája v noci obvinený 26-ročný Florian,
občan Nemecka, spolu s doposiaľ neznámou osobou
14
spoločným konaním poškodil betónový múr v blízkosti nadjazdu tým spôsobom,
že na neho nastriekal nápis
o rozmeroch 800 x 250 cm.
Následne sa presunul na
PETRŽALKA
opačnú
stranu ulice v smeFutbal,
volejbalkde
či
re
do hokejbal,
centra mesta,
hádzanú,
ale
aj
ďalšie
športy
na plechové oplotenie na
si môžu nápis
zahraťo deti
a mládež
striekal
rozmere
cca.
na xnovom
75
50 cmmmultifunkčnom
a v blízkosti
ihriskumiesta
v pri Základnej
tohto
nastriekal škole
ďalna nápis
Nobelovom
námestícca.v
ší
o rozmeroch
Petržalke.
75
x 200 cm. Spozorovala
Okrem
školákov
sa môžu
tešiť
ho
policajná
hliadka
a zadraj miestni
obyvatelia,
ktorým
žala.
V prípade
preukázania
bude ihrisko
k dispozícii
viny
mu hrozí
za takétomimo
kovyučovacích
plonanie
trest hodín.
odňatiaHracia
slobody
chanaihriska
má rozlohu 600
až
jeden rok.
štvorcových metrov.
(st)

Deti môžu
športovať na
novom ihrisku

Pieta

pohrebná služba
Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 24 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 777 eur

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

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

REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Ingrid Jarunková
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho
19. časť
Peniaze
v matraci
a krásna slúžka
V predvojnovej Bratislave
mala na Štefánikovej ulici
módny salón vdova pani
Rozália. Vo svojom veľkom
byte si zriadila krajčírsku
dielňu a zamestnávala v nej
šesť dievčat. Za pomerne
krátky čas našetrila dosť
veľkú sumu, okolo stotisíc
korún. Schyľovalo sa k vojne, pomery sa zhoršovali
a ona usúdila, že peniaze
v banke sú neisté. Rozhodla
sa ich ukryť doma. Vložila
ich do hodvábneho vrecúška a zašila do matraca. Keď
jedného dňa s hrôzou zistila, že vrecúško s peniazmi
chýba, prišla ihneď podať
trestné oznámenie. Bol to
celý jej majetok.
Vypočul som poškodenú a vybral sa na miesto činu. Prezrel
som dôkladne celý byt, všetky
zámky boli neporušené. Musel to byť niekto z domácich.
Začal som s vypočúvaním
zamestnaných dievčat, ale
ani jedna z tých šiestich sa mi
nezdala podozrivá. Do zamknutej spálne pani domácej
prístup nemali. Na rad prišla
Marietta. Prišla do domácnosti pred niekoľkými rokmi
pôvodne ako slúžka ale za ten
čas sa s paňou zblížili. Bola
to oslnivo pekná mladá žena.
Kostým ušitý na mieru zvýrazňoval jej krivky a dokonalú
postavu. Predvádzala najnovšie modely salónu. Vôbec
som nemal dojem, že sa rozprávam so slúžtičkou, bola to
dokonalá dáma. Tak sa správala aj pri výsluchu. Sebavedome odpovedala, ponúkla
ma dokonca cigaretou. Sama
si pôvabným pohybom zapálila a rozkošnícky vyfukova-

la dym. Keď som jej kládol
otázky, uprene na mňa hľadela svojimi prenikavými zelenými očami. Vnímal som jej
vôňu... Vlastne to už ani nebol
výsluch. Čím ďalej, tým viac
sme odbočovali od témy, ktorá ma mala zaujímať. Až sme
skončili pri najnovšom modeli
kostýmu, v ktorom sa mi chcela predviesť. Premohol som
zvedavosť a odmietol. Pre
istotu som výsluch prerušil.
Radšej sa o nej porozprávam
s domácou paňou. Tá si ju ale
bránila a vylúčila z akéhokoľvek podozrenia. Iba jedna vec
ju trápila. Marietta dala pred
niekoľkými dňami výpoveď,
odcestuje z Bratislavy a vydá
sa. A že ona nemá namiesto
nej náhradu.
Tak to bola informácia, ktorá
nemohla nevzbudiť podozrenie. K sobášu je potrebná výbava a peniaze. Mala Marietta
nejaké? Vraj drobné úspory,
asi tritisíc korún. S tým sa
chcela vydávať taká dáma
ako Marietta? Vraj už má aj
zbalené! Treba rýchle konať.
Požiadal som domácu paniu,
aby slúžku pod nejakou zá
mienkou poslala do mesta,
aby som mohol urobiť prehliadku v jej izbe. Domáca

uviedla, že Marietta už má
pripravené dva veľké a jeden
malý kufor. V Mariettinej izbe
boli skutočne dva veľké kufre,
no tretí chýbal. Ani to paniu nevyviedlo z rovnováhy.
„Ten si včera odniesla k svojej
strynej.“ Okamžite som k nej
zašiel. Hneď po vstupe do
bytu, v predsieni, som si všimol malý kufrík za dverami.
Podľa opisu to mohol byť ten
hľadaný. Dotyčná rozhodne
poprela, že by niečo vedela
o obsahu kufríka. Nemal som
dôvod jej neveriť. Bolo potrebné vyčkať, aby sa Marietta
usvedčila. O necelú hodinku
vrazila celá bez seba do bytu
strynej s úmyslom, že si kufor
zoberie a odnesie, pravdepodobne na bezpečnejšie miesto.
Bola veľmi prekvapená, keď
ma tam stretla. Vyzval som
ju, aby sa dobrovoľne priznala. Zbytočne. Požiadal som ju
teda, aby ma nasledovala na
policajné riaditeľstvo. Kufrík
som zobral pre istotu k sebe.
V kancelárii som jej prikázal
kufor otvoriť. Kus po kuse
z neho opatrne vyberala bielizeň, až bol celkom prázdny.
To nie je možné, hovoril som
si, peniaze tam predsa musia
byť. Zo všetkých strán som

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.

Model spoločenských
šiat z r. 1932

ho poprevracal, nemal dvojité
dno ani tajný priečinok. Bol to
bežný cestovný kufrík. Takéto
niečo sa mi ešte nestalo, to je
blamáž, bol som si taký istý.
Vypýtala si odo mňa cigaretu,
nenúteným pohybom si ju zapálila, pritom si ma povýšenecky premeriavala, akoby chcela
povedať: „Kde sa ty na mňa
hrabeš!“ Začal som jej bielizeň
nie príliš šetrne hádzať naspäť
do kufra, že ju pošlem do čerta
bez ohľadu na to, aké to bude
mať následky. Z košieľky zrazu vypadol balíček. Obaja sme
naň civeli, čas akoby sa na pár
sekúnd zastavil. Ona však nestratila duchaprítomnosť. Vrhla sa mi do náručia, aby tam
- zamdlela. V tom momente
sa aj mne vrátila duchaprítomnosť a zavolal som zapisovateľa. Očakával som finále tohto
divadielka a tým aj priznanie.
Marietta nesklamala. Začala
úpenlivo plakať, kľakla si na
kolená, prosila o odpustenie
a vyrozprávala celú nepodarenú históriu. Keď u panej
upratovala, objavila v matraci
balíček s peniazmi. Nerozmýšľala, aké to bude mať následky a vzala ich. Veľmi sa jej
hodili, veď sa má o pár týždňov
vydávať. Myslela si, že keď
odíde z Bratislavy, na všetko
sa zabudne. Úbohá Marietta,
teraz by ju musel poľutovať
každý. Svoje krásne oči mala
plné sĺz. Herečka.
Pani Rozália bola z vývoja situácie prekvapená, ale
zároveň rada, že má svoje
peniaze. Dokonca odvolala
trestné oznámenie, čím Mariettu oslobodila od ďalšieho
vyšetrovania aj stíhania. Ešte
ju aj nabalila na cestu a kúpila lístok na vlak. Spolu sme
ju vyprevadili na stanicu. Na
peróne sa krásna Marietta poďakovala a rozlúčila s paňou.
Potom sa obrátila ku mne,
a kým som sa stačil spamätať,
nechala mi na líci odtlačok
svojho sladkého rúžu... Práca
detektíva je niekedy naozaj
zaujímavá.

Jozef Šétaffy

Foto: Archív J. Š.
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André
Maurois

prázdne
frázovité
reči

4. časť
tajničky

starobabylonské
mesto

dym,
čmud

Abovská
stolica
(hist.)

povaha

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

stala sa
vráskavou

skratka
vysokej
školy

štýl
populárnej
hudby

africká
antilopa

oblý
(v med.)

Pomôcky:
galipot, teres, glezg,
álen, adas

bzučal
(zried.)

náhla
zmena

Tomáš
(dom.)

rúbaním
oddelí
od celku

všadiaľ
Olympia
(dom.)

chorobná
zúrivosť
vlk z Knihy džunglí

skratka
pre minulého roka

časť
stroja
zorať isté
množstvo

kašľom
ofŕkal

sultánsky
palác
pokladnica
doslovný
preklad
slova
vynadá

sliedia
(expr.)

EČV
Krupiny
mravne
upadol

skratka
leukocytu
popevok

nadišla
zosilnený
súhlas

trýznil

značka
rádia

2. časť
tajničky

často
sekáš
eventualita
Rastislava
(dom.)
MPZ Ilavy

abakus

Pomôcky: citoslovce
dežma, se- pohŕdania
cirkevný
rail, kalk,
ajaja, ast hodnostár
horský
chodník
vyšliapaný
zverinou

obteká,
obmýva

obrna,
ochrnutie
1. časť
tajničky
telefonuješ
bankrot
(hovor.)

peňažná
poukážka

ceremoniálne
rúcha
sudcov

usadenina
roztoku
pooblepuj

zabávajte
sa
chradne
(bás.)

otravné
látky
značka
pre gill

dezertné
víno
matematika (slang.)

3. časť
tajničky

rod
vtákov
pripoja,
zapoja

EČV
Malaciek
uchmatneš

stupeň
jury
desiatok
(hist.)

prinášala
citovo
pohol
(kniž.)
združenie
podnikov
vyhynutý
kočovník

bahniakovitý vták
naberaj,
zberaj

mužské
meno

štádium
vývinu
stupeň
neogénu

vrátnik
(zastar.)

klamstvá
súhlas
tvorená
ílom
obyvateľ
Írska

vzpružia

európsky
pohár
infarkt
myokardu

štekot
(zried.)

mohutný
zemský
útvar

Ján
(dom.)

tíš,
tíšina
(zried.)

záhradná
rastlina

aromatický uhľovodík

surová
živica
borovice
prímorskej

9

11/2018

Takmer 4 600
„oficiálnych“
psov
PETRŽALKA
Tento rok majitelia psov
uhradili za svojich takmer
4 600 štvornohých miláčikov daň vo výške 150 874
eur. Vlani to bolo o takmer
20-tisíc viac ( 170 273 eur).
Psičkári, ktorí majú zaplatenú daň za psa, sa s ním
môžu bezplatne zúčastniť na
základnom výcviku v psom
parku na Wolkrovej ulici
a dostanú 300 kusov vrecúšok na psie exkrementy.
„V Petržalke už máme tri
oplotené výbehy pre psov
(na Wolkrovej, Holíčskej
a Vyšehradskej). Našou ambíciou je každý rok vybudovať jeden oplotený výbeh pre
psov, určite ďalší pribudne
tento rok, lokalita ešte nie je
presne určená, v hre je viacero možností,“ vyjadrila sa
Silvia Vnenková z komunikačného odboru Petržalky.
„Na tento rok je v rozpočte
„na psičkárov“ vyčlenených
62-tisíc eur. Z toho sa bude
hradiť zber exkrementov –
vyprázdňovanie a čistenie
košov, dopĺňanie vrecúšok
do nich a vrecúška pre tých,
ktorí zaplatia za svojho psa
daň, a 20-tisíc je vyčlenených
na vybudovanie ďalšieho výbehu pre psov.“
(sv)

Najviac dostanú futbalisti
PETRŽALKA
Dotácie mestskej časti pre
športové kluby boli tento
rok 160-tisíc eur.
Petržalskí poslanci vlani na
dotácie pre športové subjekty
vyčlenili takmer 40-tisíc eur.
Počet žiadostí bol však vyšší,
než mohla táto suma pokryť.
Petržalka preto tento rok zašla ďalej. Keďže doteraz sa
všetky športové subjekty bez
ohľadu na veľkosť ich členskej základne, náročnosť ich
odvetvia alebo výkonnosť
uchádzali o rovnaký balík
financií, prišli poslanci s novým dotačným modelom pre
deti a mládež vo veľkých
športových kluboch. O prerozdelení týchto dotácií rozhodol jasne daný vzorec.
Týka sa viac ako 1 300 detí
a zohľadňujú sa v ňom napríklad počty mladých účastníkov na súťažiach, významnosť športového odvetvia,
ale aj strednodobé ambície
klubu.
„Som rád, že sa dobrá vec
podarila a na základe rozhodnutia poslancov mestská časť
vyčlení zo svojho rozpočtu
1,5 percenta z podielu na dani
z príjmov fyzických osôb pre
tento rok, čo je takmer 160-tisíc eur,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Mechanizmus sa týka petržalských detí a mládeže od

5 do 23 rokov, ktoré sú organizované vo veľkých športových kluboch kolektívnych
aj individuálnych športov.
Poslanci schválili dotácie
pre FC Petržalka, Občianske
združenie Hockey club Petržalka 2010, Školský športový
klub B.S.C. Bratislava, Gymnastické centrum, Klub modernej gymnastiky Danubia,
ŠK Juventa Bratislava, MŠK
Iskra Petržalka, Športový
klub polície Bratislava a OZ
Rekreačný beh.
Pred hlasovaním o tom,
koľko zo sumy dostane tenktorý klub sa na facebookovej stránke klubu FC Petržalka rozpútala vášnivá debata
o spravodlivosti prerozdeľovacieho systému. „Koncom
roka 2017 odhlasovali poslanci MČ Petržalka VZN
o finančnej podpore veľkých
klubov v oblasti športu. V tejto skupine sa nachádza aj náš
klub FC Petržalka s viac ako
500 deťmi. Prvé odhlasované
VZN malo byť historickým
míľnikom v oblasti podpory
športových klubov v Petržalke, ktorá je doteraz prakticky
nulová v porovnaní s inými
obcami na Slovensku. Športové kluby by mali byť podporované na základe vzorca,
ktorý zohľadňuje najmä počet detí a kvalitu súťaží. Náš
klub FC Petržalka s najväč-

šou mládežníckou základňou
má logicky dostať aj najväčšiu sumu spomedzi všetkých
športových klubov v Petržalke. Toto sa však niektorým poslancom nepáči,“
informovali na facebookovej
stránke klubu jeho predstavitelia a boli pripravení vzdať
sa z princípu dotácie, ak im
bude znížená. Nepáčilo sa im
totiž, že všetky kluby mali
dostať dotáciu podľa vzorca,
len ich klubu mala byť dotácia znížená.
„Aktuálne sa má medzi
všetky veľké kluby rozdeliť
159 000 eur. FC Petržalka má
z tejto sumy dostať 64 100
eur na 470 detí (136 eur na
jedno dieťa). Zvyšných osem
klubov má na 1 203 detí dostať 95 000 eur (79 eur na
jedno dieťa). Druhý a tretí
klub v poradí dostanú 17 100
eur a 16 200 eur. Ostatné kluby ešte menej. Niektorí poslanci si myslia, že by bolo
spravodlivejšie, keby sa časť
peňazí pre FC Petržalka rozdelila aj pre ostatné kluby,
keďže nebolo hlavným zmyslom podporovať masívne iba
jeden šport a iba jeden klub,“
vysvetlil v diskusii pohľad
z druhej strany petržalský poslanec Ján Hrčka.
Petržalskí poslanci napokon odhlasovali pôvodný
návrh.
(brn, sv)

Hádam nám nadchod nespadne na hlavu

PETRŽALKA
V marci minulého roka
mesto avizovalo, že má pripravenú rekonštrukciu úseku terasy na Blagoevovej
ulici...
Už vtedy informovalo, že
z technického hľadiska je
nevyhnutné spolu s terasou
rekonštruovať aj jedno schodišťové rameno nadchodu pre
peších ponad ulicu Bulíkova,
ktoré je podobne ako terasa
v zlom stave. Petržalka na
svojej stránke pred pár dňami
informovala, že po spracovaní projektovej dokumentácie
mesto zabezpečuje výber statika na posúdenie konštrukcie
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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nadchodu nad cestou pri bytovom dome Blagoevova 24.
Po spracovaní posudku a dopracovaní projektovej dokumentácie hlavné mesto začne
proces výberu zhotoviteľa na
opravu terasy. „Po obhliadke
nadchodu ale pracovníci petržalského miestneho úradu zistili možné riziko poškodenia
zaparkovaných áut pod lávkou
a riziko úrazu osôb pohybu
júcich sa pod lávkou od padajúcich úlomkov poškodenej
omietky,“ informovali na svojej webovej stránke. „Nakoľko
nám záleží na bezpečnosti obyvateľov a ich majetku, mestská
časť si u svojho zmluvného

zhotoviteľa objednala urýchlené odstránenie porušenej
omietky nadchodu nad cestou
Blagoevova 24. Momentálne
čakáme na vyjadrenie statika,
ktorý posúdi konštrukciu nadchodu a, samozrejme, aj začatie opráv uvedenej terasy magistrátom hl. mesta SR, keďže

terasa aj nadchod sú technologicky prepojené a rekonštrukčné práce oboch objektov na
seba nadväzujú.“
Hádam mesto stihne začať
s rekonštrukciou ešte predtým, než sa nadchod rozpadne.
(brn)

Foto: MČ Petržalka

Neodsúvajte
električku na
druhú koľaj!

Spomínam si, ako Primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal
bezprostredne po svojom
zvolení do funkcie nešetril
kritikou na svojho predchodcu pre meškajúci projekt prvej etapy električkovej trate
do Petržalky. Dokončenie
zdedeného projektu tak, aby
mohol byť preplatený z eurofondov, ho stálo nemálo
úsilia. No namiesto toho, aby
sa z chýb svojho predchodcu
poučil, rovnaký problém má
dnes aj on.
Bruselskí úradníci zatiaľ
taktne naznačujú, že druhá
etapa výstavby električkovej
trate do Petržalky nepatrí
medzi úplne ukážkové projekty a existuje riziko, že sa
pre časové prieťahy nestihne projekt ukončiť do konca
programovacieho obdobia
v roku 2023. Bude tak ohrozená refundácia 77-79 miliónov eur z eurofondov.
Preto sme na Changenete
zverejnili hromadnú výzvu
adresovanú
primátorovi,
aby v rámci svojich kompetencií vyvinul maximálne
úsilie na urýchlenie prípravných prác. Pripojiť sa k nej
môže každý, kto zdieľa naše
obavy.
Električku si zaslúžia všetci
Petržalčania, nielen tí, ktorí
žijú na jej začiatku. Scenár,
že sa projekt nestihne preplatiť z eurofondov, by bol
pre Petržalku katastrofou.
Verejne preto vyzývam pána
primátora, aby neodsúval Petržalku na druhú koľaj a zabezpečil urýchlenie procesu
prípravy tohto strategického
projektu.

PaedDr. Oliver Kríž
Poslanec MsZ Bratislava
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