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Slavín stále
bez toaliet

Mesto v meste

Dominantou Eurovea City
bude aj prvý mrakodrap
na Slovensku.

Ako na Michalskú
vežu

Tu r i s ti
vraj
nevedia
n á j s ť
vchod na
vyhliadku.

Posedíme si raz na
Panenskej?

Staré Mesto má manuál,
ako zlepšiť život na Panenskej a okolí. Ak podľa
neho začne revitalizáciu,
treba ho pochváliť a dať
za vzor.

Zastávka
Mariánska bude

V druhej polovici augusta by už mala električka
opäť zastavovať v smere
na Námestie SNP.

Aký je dojem turistov z nášho mesta?
BRATISLAVA
O čo sa návštevníci v Bratislave zaujímajú a čo im
komplikuje pobyt? Pýtali
sme sa Mariána Bilačiča,
ktorý je turistickým sprievodcom už 33 rokov. Tvrdí, že Bratislava skrásnela,
a hoci má čo zlepšovať,
väčšinu zahraničných návštevníkov milo prekvapí.
Považujú ju za malé, čisté
a bezpečné mesto.
Od čias socializmu sa turisti nezmenili v jednom - aj
vtedy aj dnes ich zaujíma
náš každodenný život. Kedy
vstávame, kam chodíme na
dovolenku, aká je u nás nezamestnanosť, kedy ideme do
dôchodku, koľko zarábame...
Stále zaznieva otázka, prečo
sa Česi a Slováci rozdelili,
a, naopak, už sa nikto nepýta,
či máme splachovacie toalety.

Marián Bilačič tvrdí, že kým
kedysi prichádzali turisti
menej informovaní, dnes je
to naopak, hoci informácií
o Bratislave je stále málo
a jej propagácia vo svete
slabá. Napriek tomu chváli
náročných nemeckých turistov, ktorí sú po Čechoch
najpočetnejšími cudzincami
na Slovensku. „Občas to, čo
im prednášam, kontrolujú
v knižke alebo v aplikácii.
Majú jasno v tom, čo chcú
vidieť. Napríklad je im ľúto,
že sa nedostanú do Modrého
kostolíka, ktorý na rozdiel
od chrámov v Levoči alebo
Kežmarku neplánuje fara
sprístupňovať,“ hovorí sprievodca.
Chváli aj disciplinovaných
Japoncov, ktorí majú dokonale zmanažovaný program.
Ich opakom sú Číňania a pri

Indoch sa vraj treba obrniť
svätou trpezlivosťou, pretože
u nich čas plynie inak.
Ako si vysvetľuje prudký
nárast návštevníkov z Izraela, ktorí sa minulý rok stali
skokanmi roka? Ich počet
vzrástol o 50 percent. „Pomohli aj letecké mosty,“
vysvetľuje Marián Bilačič
a prezrádza motivácie ich
návštevy. „Mnohí hľadajú
rodinné korene.“ Izraelčanov
vraj naše pamiatky príliš nezaujímajú. Prichádzajú za
prírodou. Milujú naše lesy
a zelenú krajinu, ktorú doma
nemajú.
Všetky národy bez výnimky
však u sprievodcu oceňujú,
keď im výklad o Bratislave
spojí s ich reáliami či osobnosťami. „Aj preto nemám
jeden výklad pre všetkých.

Pokračovanie na str. 2

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

Ročník XXI. ~ Číslo 15

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

STARÉ MESTO
Slavín je nielen významný
vyhliadkový bod, ale podľa
mnohých zahraničných turistov aj architektonický
skvost. A preto je stále hojne navštevovaný. Napriek
tomu mu už roky chýbajú
sociálne zariadenia.
V septembri 2016, keď Bratislavské noviny na tento
problém upozornili, vtedajšia hovorkyňa magistrátu
tvrdila, že absenciu toaliet
by mohlo vyriešiť zriadenie
múzea v priestoroch na Slavíne. Z múzea však napokon
nič nebolo, pretože sa zistilo,
že pamätník potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. A až po
nej je možné opäť sa venovať
budovaniu múzea v podzemí. Zaujímalo nás teda, či
mesto nemá aktuálne v pláne
aspoň dočasné zriadenie toaliet. „Vybudovanie toaliet
na Slavíne, ktorý spravuje
mestská príspevková organizácia Marianum, je otázka,
ktorej sa mesto chce venovať.
Bude závisieť od finančných
možností na ich vybudovanie
a prevádzku,“ informovala
nás hovorkyňa magistrátu
Zuzana Onufer. Dodala, že
v minulom roku začalo mesto v tejto lokalite s výstavbou
bezbariérových prístupov pre
imobilných občanov, ktoré by
mali byť ukončené koncom
tohto leta pre väčšie pohodlie
všetkých návštevníkov.  (in)
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Na margo
cyklistov v pešej
zóne
Čo nás možno onedlho čaká
v Bratislave, môžeme sledovať aktuálne v Prahe. Kým
u nás sme len pred rokom
osadili tabule s cyklotrasami
v meste, a to aj v pešej zóne,
v Prahe sa už pred niekoľkými mesiacmi rozhodli historické centrum pre cyklistov
uzavrieť. Vraj kvôli väčšej
bezpečnosti chodcov.
Cyklistom pred pár dňami
došla trpezlivosť, keď sa
v centre Prahy na dlažobných
kockách objavili nekonečné
dlhé biele čiary a za nimi piktogram prekríženého bicykla
s číslami 10-17. To znamená,
že v týchto hodinách by do
pešej zóny vchádzať nemali.
Zástancovia tohto nariadenia poukazujú na Nemecko,
kde od deviatej do deviatej,
cez deň, pešia zóna patrí
chodcom. Cyklisti, naopak,
tvrdia, že je nepochopiteľné,
že sa zakazuje vjazd cyklistom namiesto toho, aby bola
v centre mesta zakázaná automobilová doprava.
Smutné na celej situácii je,
že sa stavajú proti sebe dve
veľmi blízke skupiny – chodci
a cyklisti. V Bratislave však
ešte máme šancu ich vzťah
tak nevyhrotiť ako v Prahe.
Viete, čo by stačilo? Trochu
viac ohľaduplnosti a trocha
menej bezohľadnosti. Pripustiť, že do centra sa môžeme
zmestiť všetci. Ak sa dokážeme vzájomne rešpektovať.

Ingrid Jarunková

NOVÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

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

Pokračovanie zo str. 1
Rakúšanom musím spomenúť
Mozarta, Nemcov prekvapí,
že sa u nás vo Volkswagene
vyrába Porsche Cayenne, Rusom nezabudnem povedať napríklad to, že cár Peter Veľký
navštívil tunajšie lodenice a Izraelčanom napríklad aj to, že
v Bratislave vyrastal a má tu aj
pamätnú tabuľu Imi Lichtenfeld, ktorý založil Krav magu,
bojový systém izraelských
bezpečnostných zložiek.“
Kedysi vraj trvala štandardná
prehliadka Bratislavy štyri
hodiny. Svet sa však zrýchlil,
dnes žiadame za čo najkratšiu
dobu čo najviac zážitkov, takže niektorí sprievodcovia musia skupinu previesť mestom
aj za 45 minút. Štandardom
sú dve, tri hodiny. Zaujímavé je, že skupiny stále chodia
na Slavín, hoci už nie pešo.
„Jednak je to významný vyhliadkový bod, veď odtiaľ vidíte dve tretiny Bratislavy, ale
Ázijcov a Američanov fascinuje aj samotný pamätník.
Je to podľa nich strohá, nad-



časová architektúra a sú z nej
nadšení,“ hovorí sprievodca.
Skôr pre individuálnych návštevníkov či menšie skupiny
sú potom určené špecializované prehliadky zamerané na
architektúru či hudbu, trendom sú prehliadky pamätníkov
z čias železnej opony a čoraz
populárnejšou sa stáva služba „Meet Locals“, návštevu
miestnych domácností, ktorú
ponúkajú cestovné kancelárie,
ale presadila sa už aj v zdieľanej ekonomike. Návštevník
má tak možnosť objednať si aj
miestneho sprievodcu, bežného
obyvateľa. Niektorí Bratislav
čania svojím mestom prevedú
turistu aj bezplatne, niekto žiada aj desať eur za hodinu.
Dojmy návštevníkov z hlavného mesta Slovenska sú skôr
pozitívne. Prekvapuje ich
veľké množstvo nových áut
v uliciach, obrovský stavebný
boom... „Bratislava je podľa
nich malé, čisté a bezpečné
mesto,“ hovorí Marián Bilačič,
hoci vzápätí dodáva, že tí, ktorí
absolvujú raňajšie sobotné

a nedeľné prehliadky po pešej
zóne, by mohli tvrdiť opak.
A na druhý pohľad vidno aj
ďalšie detaily, ktoré nefungujú.
„Nedávno mi istá nemecká turistka hovorila, že my aj vieme
krásne zrekonštruovať budovy,
chodníky, mobiliár, ale akoby
sme ten stav nevedeli dlhodobo udržiavať. Ukazovala mi
prehrdzavené
´kandelábre´,
okolo ktorých rástla burina,
ohorky medzi dlažobnými
kockami, upchaté kanály pri
ceste a čudovala sa, že o to sa
má predsa niekto starať.“
Čo ešte dokáže rozladiť návštevníka Bratislavy? „Napríklad dobre utajené verejné toalety. Tie, čo patria magistrátu
a nájdete ich na Uršulínskej,
majú vysoký štandard, ale
z Hlavného námestia k nim
nevedie žiadna orientačná
tabuľa. My sme sa snažili,
aby tu boli osadené tyčové
smerovníky, bohužiaľ, zatiaľ
neúspešne,“ hovorí Marián
Bilačič z pozície predsedu
Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu.

Rudolf Kusý: V Sociálnej výdajni
sme pomohli tisícom ľudí
Rozdaných viac ako 1600
pecňov chleba, 16 tisíc
jogurtov či 360 kilogramov múky. To je len pár
vybraných čísiel z fungovania sociálnej výdajne
v bratislavskom Novom
Meste v roku 2018. Služby výdajne bezplatne využívajú najmä osamelí
seniori s nízkou penziou,
rodiny s deťmi v hmotnej núdzi a rodiny, ktoré
sa ocitli v náhlej krízovej
situácii. Ľudia vo výdajni
dostanú ponúkané potraviny a spotrebný tovar zdarma. Starosta Rudolf Kusý,
z ktorého iniciatívy výdajňa vznikla, vysvetľuje, že sociálna výdajňa slúži všetkým, ktorí to potrebujú. „Jej účelom
je pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú
v ťažkej sociálnej situácii, aspoň čiastočne
preklenúť ich problémy.“
Denne výdajňu navštívi 30 až 40 klientov,
pričom v evidencii je priebežne 200 až 250
klientov. Novomestské zastupiteľstvo tento

rok upravilo Zásady poskytovania pomoci v Sociálnej výdajni. „Rozšírili
sme okruh osôb, ktorým
výdajňa poskytuje pomoc
a jednotlivým skupinám
sme zvýšili počet bodov, za
ktoré si v priebehu mesiaca
môžu vybrať tovar,“ vysvetľuje starosta Kusý.
Tovar zabezpečuje mestská časť prostredníctvom
spolupráce s obchodnými reťazcami a výrobcami.  Okrem mliečnych výrobkov je najväčší záujem o základné druhy
potravín ako múka, cukor, ryža, chlieb a cestoviny, ale aj kávu a rôzne sladkosti.
„Po šiestich rokoch môžeme zodpovedne
vyhlásiť, že projekt Sociálnej výdajne bol
správne rozhodnutie. Ľudia, ktorí sú v núdzi,
sa takto dostanú k tovaru, na ktorý za normálnych okolností nie vždy majú peniaze. Pomáhať slabším je povinnosťou samosprávy a Sociálna výdajňa určite prispela k skvalitneniu
ich života,“ vraví Rudolf Kusý.
(mč) 

Ďalšou výčitkou, ktorú adresuje mestu, je problém odstavných parkovísk pre autobusy,
ktoré do mesta privážajú turistov. „Hľadáme vymyslené. Od
roku 2010 navrhujeme, aby
sa oživilo parkovisko pre autobusy na Tyršovom námestí
pod Mýtnym domčekom. Je
zriadené, má 18 miest, dokonca je tam značka. Namiesto
toho mesto opäť zriadilo odstavné parkovisko vo vozovni
v Janíkovom dvore v Petržalke, ktoré sa neujalo už v roku
2010. Na dlhodobejšie parkovanie je vyhovujúce, ale keď
má vodič vyzdvihnúť skupinu
o hodinu, je celkom zbytočné,
pretože je ďaleko.“
Marián Bilačič sa tiež zamýšľa nad tým, čo bráni
tomu, aby sme pod mostom
SNP vytvorili nástupné a výstupné zóny pre autobusy
a podobne ako vo Viedni by
pri nich bol asistent, ktorý reguluje nástup a výstup a pritom aj dohliada, že si zónu
vodič nepomýli s parkoviskom. Aby sme však Bratislave nekrivdili, s problémom,
ktorý vytvára narastajúca
autobusová turistika, sa boria
všetky európske veľkomestá.
Veľmi citlivou témou je posedávanie a polihovanie ľudí bez
domova na lavičkách v centre
mesta. „Je dobré, že sú organizácie, ktoré týmto ľuďom
podajú pomocnú ruku, čo ale
s tými, ktorí o ich pomoc nemajú záujem?“ pýta sa predseda spoločnosti sprievodcov.
A napokon, čo turisti nevedia
pochopiť, je, prečo máme priamo v pešej zóne cyklotrasu od
Michalskej brány k Dómu sv.
Martina alebo po Hviezdoslavovom námestí. „Vo Viedni sa
síce tiež dostanete na okrajové
časti pešej zóny na bicykli, ale
je neprijateľné, aby ste sa v pešej zóne museli uhýbať bicyklu.
Preto ho tam človek môže maximálne tlačiť,“ hovorí Marián
Bilačič a dodáva, že práve takéto témy si žiadajú názor viacerých zainteresovaných strán.
Počet turistov v Bratislave
z roka na rok stúpa, minulý
rok bolo oficiálnym číslom
1 291 008 návštevníkov. (in)

Foto: Matúš Husár
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Dominantou Eurovea City bude prvý mrakodrap na Slovensku
STARÉ MESTO, RUŽINOV
Dokončením projektov Eurovea2 a Panorama City, a ich
vzájomným prepojením, získa Bratislava novú plnohodnotnú mestskú štvrť. V centrálnej lokalite Bratislavy
vyrastá Eurovea City.
„Projekt Eurovea považujem za jedno z najživších
miest v Bratislave. Ale
o tom, či je nejaké miesto
obľúbené u ľudí, nerozhodujú developeri alebo
vedenie mesta či odborníci, ľudia si svoje obľúbené
miesta vyberajú sami. A tak
sa to stalo aj v Eurovei – developer vytvoril podmienky
a priestor, ale ľudia rozhodli, ako chcú tento priestor
využívať,“ hovorí o atmosfére Eurovey Peter Korbačka, ktorý stojí za víziou
EUROVEA CITY.
„Nad tým, ako túto lokalitu

rozvíjať ďalej, rozmýšľam
už niekoľko rokov. Našou
filozofiou je na základe skú
seností z developmentu a retailu, ale aj za pomoci zahraničných odborníkov, vytvoriť
kvalitný mestský priestor,
ktorý si potom „osvoja“ ľudia a „zaplnia“ ho svojimi aktivitami a svojou predstavou
o trávení času.“
Eurovea City predstavuje
nábrežnú štvrť, ktorej súčasťou sú existujúce projekty

Eurovea, Tower 115 a Panorama City a po dokončení
sa do nej zapoja aj Eurovea2
a všetky administratívne budovy Panorama Business. Po
dokončení pribudnú nielen
byty, kancelárie a obchody,
ale aj kongresové priestory,
ďalšie dve námestia, parky a otvorené športoviská.
Dominantou štvrte by mal
byť vôbec prvý mrakodrap
na Slovensku a ak sa naplní
predložená vízia, celú štvrť

prepojí so zvyškom mesta
električka. „Momentálne pripravujeme realizačný projekt, začiatok odhadujeme na
prelome rokov 2018/2019,
ktorý zahŕňa aj pretvorenie
súčasného bulváru Pribinova, ako ho teraz poznáme.
Aktuálny stav zahŕňa aj
priestorové riešenie projektu električky, ktorá je nielen
víziou, ale aj realizovateľným cieľom a, samozrejme, aj priestor pre chodcov
a cyklistov,“ povedal Ľubomír Kaštan projektový manažér spoločnosti J&T Real
Estate.
Denná návštevnosť Eurovey
sa dnes pohybuje na úrovni 35 000 ľudí. Miesto na
Dunaji, ktoré bolo donedávna
vnímané najmä ako jedinečný priestor pre nákupy a zábavu, vyrástlo až na mesto
s plnohodnotnou zónou pre

mestský život. Zelené parky,
nábrežie, integrovaná doprava, ulice naplnené kultúrou,
a tiež mnohé administratívne budovy pre profesionálny
rast dotvárajú jej samostatný
mestský charakter. „Eurovea City bude stále súčasťou
mesta, ale je dôležité, aby nadobudla svoju vlastnú identitu, bola jedinečná. Zároveň,
aby staré centrum mesta bolo
s novou mestskou časťou kohézne,“ povedala Beth Galí,
krajinná architektka z Barcelony, ktorá pre projekt navrhne kompletný manuál verejných priestorov.
Developer nedávno predstavil aj nové logo EUROVEA
CITY, ktoré reflektuje novovzniknutú mestskú oblasť
a tvarom akoby kopíruje
panorámu budov na brehu
Dunaja.
(cuki, brn)

Foto: JTRE

Presadnite do vyššej triedy
GLC SUV a GLC kupé
Využite príležitosť a získajte ihneď Mercedes-Benz GLC
len za 777 € mesačne. Viac informácií nájdete na stránke
www.mercedes-benz.sk.

GLC len za

777 € mesačne

*

*
Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu;
RPMN 2,92 %; fixný úrok p.a. 2,49 %; akontácia 10 000 €; splátka (1. – 35.)
777 €; posledná zvýšená splátka 20 776,82 €; celková výška spotrebiteľského
úveru vrátane akontácie 55 527,60 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 36; celková
suma hradená spotrebiteľom 58 285,46 €; spracovateľský poplatok 277,64 €;
odkupný poplatok 36,00 €.

Ponuka je platná do 31. 8. 2018 a vzťahuje sa na vozidlá určené na priamy odber.
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 16,9 – 6,8/10,5 – 5,4/11,9 – 5,9 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované: 271 – 156 g/km.

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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Talian pozdvihol úroveň Krížnej ulice

Nové chodníky
bez záplat
Od roku 2015 mestská časť
Staré Mesto kompletne rekonštruuje ulice vo svojej
správe. Na cesty sa naťahuje nový asfalt, kamenné obrubníky sa opravujú,
chodníky sa dláždia. Do
budúcnosti to znamená, že
staromestské chodníky nebudú pripomínať vrece plné
záplat, pretože v prípade
potreby každý správca sietí
– plynári, elektrikári, vodári, prevádzkovatelia káblových rozvodov – rozoberie
dlažbu, opraví siete a dlažbu opäť položí späť. Žiadne
asfaltové záplaty tak už na
nové chodníky nepribudnú.
Už štvrtý rok opravujeme
staromestské ulice. Sú to
desiatky ulíc, kde chodci
chodia po nových chodníkoch, po bezbariérových
priechodoch, kde opravené a vyčistené kanalizačné
vpusty odvádzajú dažďovú
vodu a cesty majú nový asfaltový koberec. Za necelé
štyri roky sme opravili viac
ulíc, ciest a chodníkov, ako
sa opravilo za predchádzajúcich 12 rokov, to je fakt,
ktorý je nespochybniteľný.
Výsledky našej práce vidí
každý Staromešťan a náv
števník mesta.
Pred každou rekonštrukciou chodníkov a ciest intenzívne
komunikujeme
so správcami sietí, ktorým
dávame možnosť skontrolovať si, vymeniť či opraviť
ich rozvody, aby o rok či
dva nemuseli rozkopávať
opravené cesty. Verím, že
postupne opravíme všetky staromestské chodníky
a cesty a ulice v našej mestskej časti budú bez záplat. 
Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Ku Krížnej ulici, keď sa ešte
volala Steinerova, neodmysliteľne patrila reštaurácia
Stein. Bola to legenda, ktorá
však po zmene spoločenských a vlastníckych pomerov neprežila a posledné
roky nárožie Krížnej a Blumentálskej ulice ovládli
Číňania, presnejšie čínska
reštaurácia a s ňou spojené
problémy. Na lepšie časy
začalo svitať, keď tu Andrea
Ena koncom minulého roka
otvoril taliansku reštauráciu SAPORI ITALIANI,
čo v preklade znamená Talianske chute, ale podnik
sa promuje aj jednoducho
U TALIANA.
Rovnomennú reštauráciu
prevádzkuje majiteľ už
niekoľko rokov v Ružomberku a chýr o nej už dávnejšie dorazil aj do Bratislavy. Preto nás potešilo,
že ošumelý a skoro už zabudnutý priestor bývalého
Steinu ožil. Kompletná rekonštrukcia zmenila inte
riér na nepoznanie. Priestor
sa otvoril do ulice, sklenené
výplne na oboch podlaž iach
dovnútra vpustili svetlo
a súčasne ho prepojili s ulicou. Pribudla presklená
zimná záhrada s terasou na
streche, škoda len, že bola
postavená bez stavebného
povolenia a na mestskom
pozemku bez súhlasu mesta. Toto sa nerobí azda ani
na Sardínii či v Ružomberku.
Drevená podlaha, drevený
mobiliár, sklenené výklady
a vitríny, to všetko dáva interiéru šmrnc, už prvý pocit pri

návšteve je príjemný. A ten
býva často rozhodujúci.
V jedálnom lístku U Taliana
ponúkajú predjedlá (antipasti), polievky, šaláty, cestoviny, rizotá, mäso, jednu
rybu a, pochopiteľne, pizzu.
Z predjedál sme si dali Carpaccio Di Manzo con Rucola
e Grana, teda tenké hovädzie
plátky s rukolou a parmezánom (8,00 €), z dvojice polievok sme si dali paradajkovú s parmezánom (3,50 €).
Carpaccio bolo štandardné,
polievka však bola vynika
júca.
Z cestovín sme si vybrali
zemiakové gnocchi s rukolovým pestom, s parmezánom, cherry paradajkami a surovou šunkou
(9,9, €), ktoré rovnako nemali chybu. Nemohli sme
si nechať ujsť ani rizoto,
pred niektorým z trojice
rizot v jedálnom lístku sme
dali prednosť špeciálnej
ponuke špenátového rizota
s kroketami plnenými kozím syrom (11,00 €). Bolo
vynikajúce.
Pochopiteľne sme nemohli odísť bez toho, aby sme
ochutnali pizzu, vybrali sme špecialitu podniku
U Taliana, ktorú tvorí paradajková omáčka, mozzarella, rukola, cherry
paradajky, mozzarella di
bufala, a prosciutto crudo,
čiže surová šunka (14,90 €/
510 g). Bola veľmi chutná.
Potešilo nás, že sme v jedálnom lístku talianskej

Starožitnosti
Panenská 22

Odkúpime v hotovosti:
sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky,
lampy, nábytok, i celé
pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdrama aj u Vás doma
tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

reštaurácie nenašli Pizzu
Hawai, ktorá rozhodne nepatrí do talianskej kuchyne.
Vymyslel ju totiž kanadský Grék a nemá s Talianskom spoločné nič. Aj keď
v Ružomberku vyšiel Talian chutiam „gurmánov“
v ústrety.
Z dezertov sme si na záver
dali Tortino al Cioccolato, čiže čokoládovú tortičku s vanilkovou zmrzlinou
(5,00 €). Bola možno trochu menšia, ako ponúkajú
v iných reštauráciách, ale o to
bola chutnejšia.
Prekvapilo nás, že káva tu
stojí len 1,00 €, čo je podľa
všetkého asi najlacnejšia
káva v Bratislave. Navyše, pravá talianska. Stojí
toľko, čo na Sardínii či
inde v Taliansku. Ostatné
ceny sú primerané ponuke
a kvalite jedál, najdrahšie
jedlo je steak z hovädzej
sviečkovice s opekanými
zemiakmi a omáčkou podľa
výberu (24,00 €), ostatné jedlá stoja v priemere
10,00 €.
Celkovo, sme boli s návštevou Sapori Italiani či
U Taliana veľmi spokojní.
Kuchyňa výborná, obsluha pozorná. Nezažili sme
to tu však večer, keď je tu
vraj stále plno. Rezervácie si Bratislavčania robia
U Taliana už niekoľko dní
vopred.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola
o návšteve informovaná.
Útratu za konzumáciu
si redakcia platila sama.

Ako na Michalskú vežu?

STARÉ MESTO
„Nedávno sa turisti zatúlali
až do čitárne U červeného
raka, v snahe zistiť, ako
sa dostanú na Michalskú
vežu,“ zatelefonovala nám
čitateľka Etela Jarošová.
Keďže mala pocit, že mnoho turistov nevie na vežu
trafiť, rozhodla sa pred
poldruha rokom nalepiť na
múr priľahlej budovy fotku
veže a šípku ku vchodu.
„Keď totiž chcete vyjsť na
vežu, musíte vojsť do Múzea
zbraní, ktoré v nej má expozíciu, a to turisti nevedia,“
tvrdí. „Trápi ma to, pretože
zvrchu je krásny výhľad na
Bratislavu, turisti by o to nemali prichádzať.“
Jej orientačnú fotografiu
múzeum sňalo, inú upútavku
na vchod do veže neplánuje. „Nie je mysliteľné, aby
každý, kto uzná za vhodné,
oblepil vežu obrázkami. Navyše sa nestotožňujeme s názorom pani Jarošovej. Vchod
do Michalskej veže je zrejmý, viditeľne označený aj
vo vnútri, turisti to poznajú,
veď tam masívne navštevujú
veľmi obľúbený foto point,“
povedala nám Beáta Husová z oddelenia komunikácie
Múzea mesta Bratislavy. Korunovačný foto-video point
na poschodí Michalskej veže
umožňuje turistom stať sa na
chvíľu panovníkom. „Môžete sa tu odfotiť, nahrať video
v dobovom kostýme s korunovačnými insígniami a stať
sa súčasťou historického výjavu,“ informuje stránka visitbratislava.com.
(in)

policajti v súčasnosti používajú pomoci pri projektoch jedno95 kamier. Všetky kamery sú tlivých mestských častí.
otočné, digitálne a poskytujú Starostov napríklad informovali
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekonvšetkých sa dá v prípade potre- štrukciu materských škôl, ktorá
by urobiť záznam.
15/2018
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
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všetky existujúce kamerové systémy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bratislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratislave a Mestského kamerového systému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimálne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamerový systém sa tak využíva jednostranne.
(lm)

boli v krajských mestách zriadené sprostredkovateľské orgány priamo v mestských úradoch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

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

Zažite
otvorených
dverí
Bude raz Panenská
ulicaDni
priateľskejšia
k ľuďom?
v Malých
PREDKrasňanoch
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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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poradia aj s možnosťami financovania pri kúpe nehnuteľnosti.
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športovca, špecialistu na výživu a
aživotný
redukcia
parkovaštýl apočtu
moderátora
Marcích
je nevyhnutná.
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prispeje ochutnávka výninežiadanou
záťažou
a premočných malokrasňanských
kážkou
normálneho
užívania
vín z miestnych viníc.
ulice. V súlade s koncepciou
definovania funkčných plôch
členených na jednotlivé pásy
pre chodníky, chodníky určené na pobyt, prejazdné pruhy
a pruhy určené na parkovanie
bol redukovaný počet parkovacích miest na 299. Redukcia počtu parkovacích miest

PO

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného.
nielentroch
v tejto
mesta,
ale
Počas
dní časti
vás čaká
bohatý
v kontextektorý
Bratislavy
program,
si užijeje však
celá
rodina
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najmenších.
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ňan svojich najbližších a progV manuáli je navrhnuté osaram si užijete dvojnásobne.
denie stromoradí na časti Kozejwww.malekrasnany.sk
ulice, na Zochovej ulici

a tiež na Štetinovej ulici.
Inšpiruje sa postupom Starého Mesta aj mesto samotné?
Vytláčanie peších a života
v uliciach parkujúcimi a tranzitujúcimi autami sa totiž
deje v súčasnosti na mnohých
miestach mesta.
(brn)
 Vizualizácia: Ateliér Urban

Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plocha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov.
(st)
5

Pieta

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

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 777 eur

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

Na týchto službách
ušetríte minimálne
240 eur
Mlynské nivy 8
02 / 5263 1181
www.pieta.sk
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Ste v meste pripojení na bezplatnú WiFi?

Od slamiek
k národnému
parku
Určite ste zachytili globálnu vlnu odporu ľudí voči
plastom v prírode. Fotky
špinavých pláží a a zvierat zranených zvyškami
plastového odpadu. Vznikla aj iniciatíva, ktorá ľudí
nabáda, aby vždy z pláže
so sebou zobrali aspoň tri
odpadky, ktoré tam nájdu.
Samozrejme, toto problém
celkom určite nevyrieši, ale
aspoň pomáh uvedomiť si,
koľko zbytočných plastových odpadov denne používame.
Čistá Bratislava je niečo,
čo chceme určite takmer
všetci. Aj preto sme pred
pár dňami spustili kampaň
v podobnom duchu - odpadky netreba zbierať len
na pláži, máme ich plné
lesy, rovnako do každého
leteného drinku nepotrebujeme 2 jednorazové plastové slamky a kávu si vieme
z obľúbenej kaviarne odniesť aj v poháriku, ktorý sa dá
použiť viackrát. Bratislava
má šťastie na kvalitnú vodu
z vodovodu, preto si ju stačí
napustiť doma alebo v práci
do fľašky a netreba zakaždým kupovať balenú.
Na životnom prostredí
mi veľmi záleží a okrem
veľkých projektov, ako napríklad národný park Malé
Karpaty záleží aj na každodenných maličkostiach,
ktoré nášmu okoliu a prírode veľmi pomôžu. A začať môže každý a hneď.
Prajem vám krásny zvyšok
leta.
Ivo Nesrovnal 
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

BRATISLAVA
Najvyťaženejšími lokalitami mestskej WiFi siete sú
Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP.
Magistrát informoval, že
bezplatné bezdrôtové WiFi
pripojenie budú môcť Bratislavčania i návštevníci mesta
využívať aj naďalej. Hlavné
mesto v spolupráci s Bratislava Tourist Board (BTB) nad
viazali spoluprácu s mobilným operátorom O2, vďaka
čomu bude aj naďalej možné
v Starom Meste surfovať na
internete bezplatne.

Hlavné mesto tak bude pokračovať v poskytovaní služby, ktorá bola zriadená v roku
2016 pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade
EÚ. Dôvodom je najmä vysoká využiteľnosť, pričom
za posledné dva roky využilo WiFi pripojenie viac ako
170-tisíc užívateľov a mesačne sa do nej opakovanie
pripojí aj 80-tisíc zariadení.
V špičkách je súčasne pripojených aj 1 300 zariadení, ktoré
prenesú priemerne 170 GB
užívateľských dát denne.
„Význam tejto služby dokumentuje aj záujem zo strany

zahraničných návštevníkov,
ktorých podiel na všetkých
pripojeniach tvorí až 40 percent,“ priblížila A. Melicharová, predsedníčka predstavenstva BTB.
Služba je dostupná aj v lokalitách Rázusovo nábrežie,
Vajanského nábrežie, Fajnorovo nábrežie, Šafárikovo
námestie, Rybné námestie,
Františkánske námestie, Primaciálne námestie, Námestie Ľudovíta Štúra, Námestie slobody a v okolí ulíc
Židovská,
Staromestská,
Kapucínska, Gondova a Rigeleho. 
(zo)

Do septembra ošetria 2 500 drevín
BRATISLAVA
Hlavné mesto spustilo pilotný projekt bezpečnostných
orezov stromov v mestských častiach Petržalka,
Staré Mesto, Nové Mesto
a Ružinov.
„Bratislava
je
zeleným
mestom a musí to tak zostať.
Hlavné mesto preto vyvíja
množstvo aktivít, najnovšou
je systém komplexnej starostlivosti o dreviny. Spočíva v preventívnych orezoch,
ktoré sú bezpečnostné, redukčné a zdravotné. Vďaka
tomuto projektu ošetríme
viac ako 2 500 drevín v priebehu 2 mesiacov, čím prispe
jeme k bezpečnosti a estetizácii v našom meste,“ povedal

primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Orezy sa vykonávajú vysokozdvižnými
plošinami
a stromolezcami. V prvej fáze
projektu sa zabezpečí komplexná starostlivosť v MČ
Petržalka a MČ Staré Mesto,
v druhej to bude v Ružinove
a Novom Meste. Po vykonaní
prác bude v týchto lokalitách
potrebné vykonávať údržbu drevín len príležitostne,
prípadne pri kalamitných situáciách a haváriách. Ďalší
predpokladaný orez stromov
v daných lokalitách odhaduje
mesto po 5 rokoch.
Kritériami na výber lokalít
v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke boli

množstvo evidovaných podnetov a sťažností obyvateľov
na danom území, rozloha
a odhadovaný počet drevín,
spojitosť plôch vo vlastníctve
a v priamej správe hlavného
mesta na stabilizovanom území s prevládajúcou funkciou
bývania hromadnej bytovej
výstavby.
Po vyhodnotení pilotného
projektu komplexnej starostlivosti o dreviny budú navrhnuté nové lokality v ďalších
mestských častiach. V prípade tohto projektu ide o iniciatívu mesta s cieľom vypracovať do budúcna koncepciu
a harmonogram starostlivosti
o dreviny na celom území
Bratislavy. 
(zo)

O pridelenie kompostéra zdarma
môžu požiadať aj bytové domy
BRATISLAVA
Od 1.8.2018 nadobúda účinnosť novela VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území hlavného mesta. Novinkou je, že bytové domy,
ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou, môžu požiadať o kompostér.
Bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou,
majú možnosť riešiť nakladanie s bio odpadom zo záhrad
a zelene. Správca nehnuteľ-

nosti môže podať žiadosť na
Oddelenie miestnych daní,
poplatkov a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér.
K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva, prípadne
súhlas vlastníka pozemku.
Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Distribúciu
kompostérov zabezpečí spoločnosť OLO podobne, ako
tomu je pri distribúcií hnedých
zberných nádob na bio odpad

zo záhrad, resp. kompostérov
pre rodinné domy. Na podporu správneho kompostovania
zároveň Oddelenie životného
prostredia a mestskej zelene
hlavného mesta pripravuje
projekt s názvom “Podpora
komunitného kompostovania,” v rámci ktorého bude
poskytovaná odborná, technická pomoc a poradenstvo
pri zriaďovaní komunitných
kompostovísk a poskytovanie
školení k správnemu kompostovaniu. 
(bh)
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Rozkopávky ciest hneď po ich rekonštrukcii? Áno, v Starom Meste je to možné!
Nároky po
rozvode
manželstva

V manželstve som už tri roky
a vždy som s manželom mala
spoločnú adresu. Bývame
v dome, ktorý je písaný na
neho. Manžel sa mi vyhráža,
že po rozvode bude dom iba
jeho a že nemám na nič nárok a vyhadzuje ma z domu.
Na čo mám ja a deti nárok?
Pokiaľ ide o dom, ktorý je
písaný na Vášho manžela,
v tomto smere je rozhodujúce,
či dom nadobudol pred uzavretím manželstva alebo až
po uzavretí manželstva a to,
z akých finančných prostriedkov bol nadobudnutý. Uvedené informácie sú rozhodujúce
preto, aby bolo možné určiť,
či predmetný dom patrí do
Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (bez
ohľadu na to, ako je evidovaný v katastri) alebo či je skutočne výlučným vlastníctvom
Vášho manžela. Po rozvode
máte nárok na vysporiadanie spoločného majetku patriaceho do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
V rámci konania o rozvod sa
rieši aj úprava rodičovských
práv a povinností k deťom (t.j.
ktorému z rodičov budú zverené do starostlivosti, či bude
striedavá starostlivosť, aké
výživné sa bude na deti platiť
a pod.). Okrem toho, ak by
ste objektívne neboli schopná
sama sa živiť, môžete podať
návrh na určenie príspevku na
výživu rozvedeného manžela.
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk 02/322 222 47

Opravujeme, obnovujeme,
revitalizujeme.
A hneď vzápätí zas
búrame a rozbíjame.
Pýtate sa, prečo sa také
niečo deje? Pretože neexistuje koncepčná príprava a uprednostňuje
sa tzv. „hurá“ systém.

opravách. To vedenie Starého Mesta nenapadlo
naplánovať rozkopávky v súčinnosti so spomínanými firmami a eliminovať tak nezmyselné rozbíjanie ciest? To nikto na staromestskom úrade nevidí, ako nám takto zbytočne unikajú peniaze hore
komínom? Alebo to nikomu na úrade neprekáža?

To, že sa vedenie Starého Mesta snaží opravovať
výtlky a obnovovať staromestské cesty a chodníky, je určite chvályhodná vec. Menej chvályhodné
je, že nemá k tomu pripravenú žiadnu koncepciu
a systém. A tak môžeme v uliciach Starého Mesta často vidieť, že vzápätí po oprave dochádza
k rozkopávke, ktorú urobí niektorá zo sieťových spoločností SPP, BVS alebo ZSE. Naposledy tak dopadla napríklad Klemensova ulica.
Novopoložený asfalt krátko po položení nanovo rozbila SPP, ktorá tu začala rekonštruovať
plynovod. Samozrejme, že po oprave zacelili
len rozbitú časť, takže na ceste sa dnes vyníma
„veľmi estetická“ asfaltová „záplata“.

Ja sa snažím pracovať systémovo. Radšej dlhšia
príprava, ale potom dlhodobé, koncepčné riešenie
s viditeľnými výsledkami. Riešením by v tomto
prípade bolo podľa mňa vytvorenie spoločnej
pracovnej komisie v zastúpení kompetentných
staromestských úradníkov, všetkých spomínaných sieťových spoločností a mobilných operátorov. Komisia by dostatočne dopredu naplánovala a skoordinovala všetky práce. Vždy, keď by
mestská časť riešila nejakú rekonštrukciu, uvedené
spoločnosti by preverili, či v danej lokalite nie je
potrebné riešiť aj ich opravy, revízie či prerábky.
Všetko by bolo následne vykonané naraz. Čo by
sme týmto postupom získali? Predovšetkým
šetrenie verejných financií, ale aj času a tiež
„nervov“ obyvateľov, ktorí už strácajú
trpezlivosť pri večne rozkopaných uliciach.

Bez plánovania je to zbytočná práca
Ako som zistil, nie je to vôbec ojedinelý prípad.
Staromestské cesty a chodníky sú úplne bežne
pokryté takýmito záplatami po opakovaných

Program obnovy chodníkov schválený, ale
nerealizovaný
Samostatnou kapitolou pri tejto téme je celkový vzhľad staromestských chodníkov. Program

obnovy chodníkov ako komplexný materiál
riešenia ich stavu, ktorý som navrhol, bol staromestským zastupiteľstvom schválený ešte
na jeseň minulého roka. Jeho realizácia je
ale v nedohľadne. Pán starosta, hoci ho k tomu
zaviazalo uznesenie zastupiteľstva, nepripravil
dizajn manuál vzhľadu chodníkov, ktorý sa mal
stať základným dokumentom pre začiatok koncepčného riešenia opráv chodníkov. A tak sa síce
chodníky obnovujú, ale po starom a s rôznymi
povrchmi. Ale ako som už napísal vyššie – je to
o systémovosti, plánovaní a tiež kompetentnosti, ktoré mi, bohužiaľ, vo vedení našej mestskej

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

Cesty a chodníky v Starom Meste sú samá “záplata“

NOVOOTORENÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA
ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA
Stromová 16, Bratislava

BEZ ČAKANIA

Príjmeme aj zdr. sestru

0915825873

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

BRATISLAVA 1
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Dom športu
zrekonštruujú

NOVÉ MESTO
Do Domu športu by sa mali
opäť vrátiť športové zväzy,
pribudne olympijský park
aj múzeum. Informoval
o tom Hlas Nového Mesta.
„V prvej etape (približne do
januára 2019) je plánovaná
rekonštrukcia administratívnej budovy s 11 podlažiami,
hotelovú časť by mali nahradiť apartmány a štúdiá,“ informuje letné číslo.
„V priestoroch dnešnej kongresovej sály by malo vzniknúť múzeum športu a počas
tejto etapy sa má uskutočniť
aj revitalizácia priľahlého
parku. Celkový počet parkovacích miest by sa mal zvýšiť zo súčasných 90 na 161.
V druhej etape (približne do
septembra 2019) príde na rad
priľahlá administratívna budova, rekonštrukcia súčasnej
športovej haly a výstavba novej tréningovej dvojhaly,“ píše
Hlas Nového Mesta. (brn)

Štvrť milióna na komunitné projekty
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny
kraj po prvý raz v histórii
spustil projekt participatívneho rozpočtu. O štvrť milióna eur môžu ľudia rozhodovať na stránke www.
rozhodni-bsk.sk.
„O dotáciu prejavilo záujem 150 žiadateľov, čo potvrdilo, že tento krok bol
správny. Predložené projekty
zahŕňali všetky oblasti komunitného života, či už na
podporu mládeže, športu,
kultúry, vzdelávania, voľnočasových aktivít,“ vyjadril sa
predseda BSK Juraj Droba.
Hlasujúci si na stránke naj
prv zvolí okres a v rámci
neho projekt, za ktorý chce
hlasovať. Hlasovať je možné
len raz. Potrvá do pondelka
27. augusta 2018. Výsledky
budú známe koncom augusta.
Úspešní žiadatelia s najvyšším počtom hlasov budú mať
čas na realizáciu projektu do
konca roka 2018.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava, zastúpené primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom
oznamuje podľa § 9a ods. 1 a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať formou
priameho nájmu:
- Časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc.
č. 3284/29, LV č. 1656, vo vnútrobloku ulíc Suché mýto – Veterná, na
dobu neurčitú, za účelom užívania 5 parkovacích státí pre osobné
motorové vozidlá.
- Garážové stojiská nachádzajúce sa v objekte na Bajzovej 8/A
v Bratislave, parc. č. 11020/17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36, k. ú. Nivy.
- Garážové stojiská nachádzajúce sa v objekte na Námestí Martina
Benku 1-16 v Bratislave, parc. č. 10 211, 10 215/2, k. ú. Staré Mesto.
- Garážové stojiská nachádzajúce sa v objekte na Jurigovom nám. 1,
KOTVA v Bratislave, parc. č. 1160/5, k. ú. Karlova Ves.
- Garáže nachádzajúce sa Tománkovej ulici 5 v Bratislave, parc.
č. 1426/565, k. ú. Karlova Ves.
- Garáže nachádzajúce sa na Jasovskej ulici 6-8 v Bratislave, parc.
č. 2464/53 a 2464/51, k. ú. Petržalka.
Podmienky priameho nájmu a podklady k podaniu cenovej ponuky
sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke www.bratislava.sk.
Záujemcovia si podklady môžu vyzdvihnúť aj osobne v budove
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na adrese: Primaciálne
nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, v pracovných dňoch
od 18. 07. 2018 do 28. 09. 2018 v čase od 09:00 h do 14:00 h.

CHYSTÁTE SA KANDIDOVAŤ NA PRIMÁTORA,
STAROSTU ALEBO POSLANCA?
Špeciál BN
Komunálne
voľby 2018 je tu
pre vás.
Oslovte svojich
voličov!

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

A aké projekty môžete podporiť? Tanečné konzervató
rium chce získať jednotné oblečenie pre deti i pedagógov,
ateliér má ambíciu ukázať
deťom, ako vzniká fotografia,
v Petržalke chcú petangové
ihrisko, OZ Petržalské ihriská
chce osadiť slnečné clony na
detské ihriská. Vrakuňa chce
nové ihrisko v lesoparku, na

Kadnárovej chcú komunitnú
relax záhradu, OZ žiada peniaze, aby mohlo zorganizovať jednodňovú konferenciu
pre generáciu mileniálov,
o peniaze sa uchádzajú aj materské centrá, seniori či divadelníci. Vyberte si a svojmu
favoritovi dajte svoj hlas. Nie
je to zbytočné. 
(lf)

Foto: Lýdia Ovečková

Zastávka
Mariánska bude

STARÉ MESTO
Dopravný podnik Bratislava
informuje cestujúcich, že od
4. augusta 2018 od začiatku
dennej premávky bude vylúčená električková doprava
na Špitálskej ulici z dôvodu
prebiehajúcej výstavby zastávky „Mariánska“ smerom na Námestie SNP.
Predpokladaný termín ukončenia prác a obnovenia električkovej dopravy je v druhej polovici augusta 2018. Električky
č. 3, 4, 7, 9 budú presmerované
cez Obchodnú ulicu. Zastávky
Kamenné námestie, Mariánska a Americké námestie budú
dočasne nefunkčné.
(brn)
Viac článkov zo života
v Bratislave nájdete na

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

Výkonný pikap Mercedes-Benz:
Trieda X s motorom V6 a náhonom 4x4

Modelový rad prémiových pikapov
rozširuje
výkonná Trieda X 350
d 4MATIC poháňaná šesťvalcovým
odľahčeným turbomotorom 3,0-litra (190 kW/258 k;
550 Nm). Novinka
využíva automatickú prevodovku 7G-TRONIC PLUS s radiacimi páčkami na volante, tri režimy
ponúkajúci stály náhon na všetky kolesá 4MATIC (pevné rozdelenie momentu: 40/60) a terénnu redukciu (voliteľne
doplnenú o zverný diferenciál zadnej
nápravy). Výkonná Trieda X dosahuje
v segmente stredne veľkých pikapov nezvyčajne vysokú dynamiku jazdy a vyniká
suverénnou schopnosťou presadiť sa v teréne. Vozidlo sa zároveň vyznačuje štýlovým prejavom a poskytuje mimoriadny
komfort, výbavu, asistenčné, bezpečnostné a komunikačné systémy.
Nový model ponúka vysoké užitočné zaťaženie (965 kg) a ťažnú silu, akceleruje z 0 na 100

km/h za 7,5 sekundy
a dosahuje maximálnu rýchlosť 205
km/h. Zdolá stúpanie
do 45 stupňov, prejde vodou s hĺbkou
do 60 cm a suverénne zvládne bočný
náklon až takmer 50
stupňov. Prispieva
k tomu pre daný segment vozidiel zvlášť široký rozchod kolies
(1 632 mm na prednej a 1 625 mm na zadnej
náprave), dlhý rázvor (3 150 mm) a komfortný podvozok z robustného rebrinového rámu
(svetlá výška na želanie až 222 mm).
Systém DYNAMIC SELECT novému modelu umožňuje meniť odozvu motora a prevodovky v piatich jazdných režimoch. Vozidlo
dopĺňa mimoriadne rozsiahla bezpečnostná
výbava, ponuka širokých možností individualizácie a nechýba ani zabudovaný komunikačný modul či rozsiahle služby Mercedes

me connect.
Viac informácií o značke
Mercedes-Benz nájdete na:
www.mercedes-benz.sk a www.motor-car.sk
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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

Intolerancia k prerábaniu
historickej budovy nemá konca
Koľko trvá zrekonštruovanie historickej budovy? Koľko
trvá odvoz odpadu zo súkromného pozemku, ktorý svojím
výzorom pripomína koniec vojny? Dlhšie než postavenie
nového developerského projektu a dlhšie než celé jedno volebné obdobie komunálnych politikov.
Pravidelne chodím po promenáde a blízkych častiach Starého Mesta. Potom, čo podhradie ukázalo
svoju tvár starých pivníc mám časť bývalej Vydrice ešte radšej. Jedno mi však po tie roky nedá spávať. Oproti Múzeu kultúry karpatských Nemcov, medzi novými stavbami a kostolom na Žižkovej
ulici je dlho opustený dom. Podľa oplotenia a čiastočných úprav je zrejmé, že patrí súkromnému
vlastníkovi. Ale aj tak! Prekáža mi, že sa o to vôbec nezaujíma. Oplotený je iba skelet budovy a odpad, ktorý tam za roky z budovy pribudol, a ktorý vôbec neodvážajú. Rozumiem, že si každý robí
na svojom pozemku, čo chce, ale nemali by sme takúto situáciu tolerovať, pretože sa takto mohlo
pokojne pristupovať pri všetkých budovách v Bratislave. Na plote sú umiestnené reklamné plochy,
ktoré sú najmenej využívané v danej oblasti. Nikto ich nechce. Je na hanbu, že nemáme inú možnosť
iba sa prizerať na to, ako nám nádherné budovy a pozemky chátrajú a špatia okolie blízkeho centra
mesta. A to všetko s jasným vedomím vlastníkov.
Skúste len vyjsť z múzea, je to katastrofa. Dúfam, že sa majiteľ čoskoro spamätá, a keď nemá chuť renovovať budovu, ktorá má vyznám, tak si aspoň uprace pred vlastným dvorom. Nech nečakáme ďalšie roky.

Čitateľka Katarína

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

Na tribúnach Národného futbalového štadióna sú
už sedadlá a začali aj s úpravou hracej plochy

Juraj Grebeci Štadión,
na ktorom nebude možné
usporiadať ani jeden zápas
majstrovstiev sveta či Európy... ale bude tam super
bývanie a kancelárie...
Samuel Repka To isté si
vravím, že keby namiesto
tých kancelárií a bytov radšej investovali do zvýšenia kapacity,
ale nie, byty a kancelárie sú prvoradé, futbal až na druhom
mieste.
Peter Hudec Stačilo by zrušiť polovicu sky boxov, ktoré zaberajú celú tribúnu.

Na Veľkom Draždiaku vás čakajú novinky: prezliekacie kabínky i toalety

Alena Gregušová Je to
veľká hanba! Veľmi málo
wc aj prezliekarní. Veľké
wcka aj prezliekarne boli aj
v areáli, kde sú plavčíci, čo
je s nimi? Ako to, že opätovne skrachovaný hotelisko s obrovským nevyužívaným areálom sa rozťahuje priamo
na bývalej pláži a neslúži nikomu?
Gabriel Gmgm Matula 21. storočie a my sa tešíme takým
hlúpostiam...

3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto
Je tu čas dovoleniek a asi jedno z najhorších prekvapení, ktoré nás môže čakať doma po príchode
z dovolenky, je nepríjemný zápach z roztopenej chladničky s mrazničkou.
Preddovolenkový frmol nám dá všetkým vždy
poriadne zabrať a občas sa môže stať, že zabudneme uhradiť platbu za elektrinu. Aby sme
po príchode neriešili namiesto pozerania fotiek
z dovolenky čistenie chladničky a mrazničky,
je dobré mať ešte pred odchodom vyrovnané
účty za energie. Ak by ste náhodou zabudli,
nič to! V prípade, že máte dodávateľa energií
ZSE, faktúru za elektrinu a plyn môžete zaplatiť
priamo z vášho online účtu kedykoľvek a kdekoľvek. Navyše online účet so sebou prináša aj
mnoho ďalších výhod.

Plaťte za energie, kedy vám to vyhovuje
Platíte zálohové platby za elektrinu v termíne, ktorý vám nevyhovuje? Vďaka online účtu
ZSE si môžete zmeniť deň splatnosti aj výšku
zálohových platieb za energie tak, ako potrebujete. „Ďalšou výhodou online účtu je aj možnosť
upraviť si spôsob platby a čísla bankových účtov
na zasielanie preplatkov. Zákazníci si môžu upraviť kontaktné údaje, zmeniť sadzbu za elektrinu,
urobiť online prepis odberateľa elektriny a plynu či objednať služby od ZSE,“ dopĺňa Daniel
Klúčovský zo ZSE.

Majte všetko pod kontrolou

Znížte si náklady za energie

Výhodou online účtu od ZSE je, že máte všetky
informácie o vašich odberných miestach pekne
na jednom mieste. V rámci online účtu získate
prístup k faktúram a platbám za posledných
6 rokov a môžete uhrádzať faktúry priamo
cez platobnú bránu. „Zákazníci určite ocenia
aj možnosť aktivovať si e-faktúru, aby ju mali
poruke skôr, ako by prišla poštou, či zobrazenie
odstávok elektriny vo svojom online účte,“ hovorí Daniel Klúčovský, produktový manažér pre
online služby v ZSE.

Ak chcete poznať najväčších žrútov elektriny vo
vašej domácnosti, je načase urobiť si bezplatnú
online analýzu spotreby. Stačí si aktivovať online
účet na www.zse.sk, v rámci ktorého si môžete
urobiť online analýzu vašej spotreby. „Pri analýze
spotreby elektriny je potrebné zadať, či bývate
v byte alebo v dome, akú máte úžitkovú plochu,
koľko máte členov v domácnosti, čím vykurujete
a aké spotrebiče, technológie či osvetlenie využívate. Na základe zadaných parametrov vám
aplikácia odporučí vhodnú sadzbu a poskytne

WWW
.BRATISLAVSKE
NOVINY.SK
Bratislavske
noviny_206x132mm_0718_I.indd

1

200 000
zákazníkov využíva
online účet ZSE

122 000

23 000

40 000

14 000

zákazníkov si aktivovalo
elektronickú faktúru

zákazníkov si urobilo
analýzu spotreby elektriny

zákazníkov si online
zmenilo výšku záloh alebo
termín splatnosti

zákazníkov si upravilo
spôsob platby online

Ďakujeme!
množstvo tipov a rád, ako znížiť spotrebu v domácnosti a ušetriť až desiatky eur ročne,“ dodáva
Daniel Klúčovský zo ZSE.
18.7.2018 14:19
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nia v záhrade Vodárenského
múzea. Pondelky: Pilates

Utorok – 7.8.2018

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
Streda – 1.8.2018

Sobota – 4.8.2018

CESTOVATEĽSKÉ KINO
Námestie Eurovea, 20:30
Príďte si virtuálne pocestovať a nechať sa previezť príťažlivými krajinami. Prvého
augusta bude témou Írsko
– smaragdový ostrov.

RYTIERI NA DEVÍNE
Hrad Devín, 10:00 – 19:00
Už piaty ročník celodenného
podujatia pre veľkých i malých, milovníkov histórie aj
romantiky.
Téma: Tovarišstvo
starých
bojových
umení
a remesiel.

Štvrtok – 2.8.2018
MARI SAMUELSEN &
VIVA MUSICA! ENSEMBLE / FROM BACH TO
GLASS
Veľký
evanjelický kostol,
20:00
Po minuloročnom
úspešnom
vystúpení na Vive Musice!
Bratislavu opäť očarí nórska
husľová virtuózka Mari Samuelsen.

Piatok – 3.8.2018

Nedeľa – 5.8.2018
STARÝ RUŽINOV
Obratisko trolejbusov, Jégeho ul. Bratislava15:00
Poďte na novú zábavnú
prehliadku Bratislavy po
Ružinove, tentoraz po uliciach: Jégeho, Palkovičova, Bajzova, Líščie Nivy,
Priekopy, Sartorisova,
kúsok Bajkalskej a Prešovskej.

Pondelok – 6.8.2018

KULTÚRNE HRADBY
A REMESELNÉ DIELNE
Bratislavské mestské
hradby

Prvý festival pod záštitou občianskeho združenia Kultúrne hradby. Čakajú vás remeslá, šermiari, hudba, čítačky,
tance či meditácie.

OBRAZY

NAJLEPŠIE

PREDÁTE

ŠPORTOVÉ LETO 2018
V KARLOVKE
Vodárenská záhrada, 18:00
V rámci 4. ročníka Kultúrneho a športového leta ste
s radosťou pozvaní na cviče-

Streda – 8.8.2018
ALTERNATÍVY TEXTILNÉHO ŠPERKU IV
Galéria X,
14:00 –
18:00
Ako sa
dá spojiť
textil
v tvorbe
autorského šperku vám ukáže 15
autoriek a jedna autorská
dvojica z ôsmich krajín,
okrem Európy aj Japonsko
a Argentína.

Štvrtok – 9.8.2018
LITERÁRNY KLUB V ZICHYHO PALÁCI
Zichyho palác, 18:00
Na ďalšom vydaní literárneho klubu slávnostne uvedie-

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
Obhliadka
tvo
a poradens
NOVÉ DVERE NA MIERU
DARMA
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ Z

V AUKCII
Žiadne
poplatky

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
BA_38x65.indd 2

TOLSTOYS
Letná čitáreň U červeného
raka, 18:00
Výrazná slovenská skupina
na čele so speváčkou a skladateľkou Elou Tolstovou
vystúpi aj v Letnej čitárni
u Červeného raka.

19.3.2018 8:18

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

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

AKCIA:
Ku každým dverám
kľučka ZDARMA

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

európska jednotka v renováciách

15/2018
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Mirbachov palác
je zreštaurovaný
Zabudnuté
prípady inšpektora Šétaffyho
Dovolenka
podľa architektúry
z 18. storočia
21. časť

me tretiu zbierku aforizmov
Tomáša Uleja s názvom
Žuvot, ktorú ilustroval Matúš
Maťátko. Moderuje František
Malík.

Nedeľa – 12.8.2018
Dispečerov
HUMMEL FEST 2018
mesta spoznáte
OPEN-AIR
Hlavné nájednoduchšie
mestie, 19:30

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
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Ako k električkám?
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množstvo
Pomôcky:
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stisnutie

prečo
3. časť
tajničky
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sa ropy
1. časť
tajničky
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(text.)
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pechoty
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(expr.)

spozná
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slovami
krájanie

značka
india

zakaľoval

EČV Star.
Ľubovne
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často holí
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hrubá
Tomáš
(dom.)

dotieravý
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stužovať
prístavné
zariadenie

posielať
(bás.)

hendikepovaní, ženy s kočíkmi či cyklisti dopravujú
k električke a k Chorvátskemu ramenu. „Veľmi sa

Stále nedoriešenú „rampu“
v trávniku od Vlasteneckého
námestia k Chorvátskemu
ramenu sľúbila mestská časť
začať realizovať v októbri
2018. Ostáva ale stále nebez-

pečná situácia nedoriešeného
prístupu k zastávke električky cez pontónový mostík
z Lachovej,“ vyjadrila sa poslankyňa.
(brn)

Foto: archív E. P.

DOBRÝ STAROSTA
MUSÍ PLNIŤ SĽUBY
OLIVER KRÍŽ

Kandidát na starostu Petržalky

www.mladapetrzalka.sk

Objednávateľ: MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana, Fedinova 5,
851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 42364078. Dodávateľ: NIVEL
PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058

syn
Penelopy
kachle

vládze
(arch.)
značka
tália

vek
(bás.)

ženské
meno

PETRŽALKA
Petržalská a mestská poslankyňa Elena Pätoprstá
upozorňovala, že po spustení električky do Petržalky bude už neskoro riešiť
problém
bezbariérového
prístupu k zastávkam.
„Bezpečný prístup z Vlasteneckého námestia k chodníku pri Chorvátskom ramene,
ale aj mostík cez rameno zo
strany Lachovej požadujem
od mestskej časti Petržalka
a hlavného mesta od roku
2014,“ hovorí. Požiadavku
podporili v roku 2016 svojimi podpismi aj obyvatelia
námestia a okolitých ulíc.
Z fotografií je jasné, ako sa

teším, že v týchto dňoch sa
začala konečne riešiť zastávka pri Vlasteneckom námestí
a obyvatelia sa z nej čoskoro bezbariérovo dostanú
k zastávke električky. Pred
spustením električky sa podaril zrealizovať „labutí priechod“ pre chodcov a cyklistov pri Námestí hraničiarov,
ale farby cyklotrasy aj priechodu neboli kvalitné a mali
by sa urýchlene obnoviť.

ligotavo
značka
radónu

4. časť
tajničky
tričko
bez rukávov

záhyby
na šatách
(hovor.)

opera
G. Verdiho

MODERNÉ BÝ VANIE
V ATRAK TÍVNEJ LOK ALITE
RAČIANSKEHO MÝ TA
Dohodnite si obhliadku vzorových bytov:
info@urbanresidence.sk
0910 980 717

www.urbanresidence.sk
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NBS
22. september 2018 (sobota) 9.00 h – 15.00 h
Prehliadka začína...
Prízemie
▪
▪

exponáty z archívu NBS
exponáty Múzea mincí a medailí
Kremnica
interaktívna výstava
Od koruny k euru
výstava Euro naša mena
zlatá tehlička
výmena slovenských korún, výmena
eurovej hotovosti

▪
▪
▪
▪

Prehliadka
pokračuje smerom dole...
16. poschodie
▪

ukážky falzifikátov a ochranné prvky
bankoviek a mincí

pracovňa guvernéra NBS

▪
▪

Výťahy vyvezú
návštevníkov až
na 30. poschodie...

4. poschodie

30. poschodie

3. poschodie
Átrium – detský kútik

▪

rokovacia miestnosť
Bankovej rady NBS
prezentácia Európskej
centrálnej banky
jedinečný výhľad na
Bratislavu a okolie

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

10.30 h - stretnutie
guvernéra NBS s verejnosťou
13.30 h – prednáška odboru ochrany
finančných spotrebiteľov

Priestor pred
hlavným vchodom

10. poschodie
▪

Kongresová sála

▪

ochrana finančných spotrebiteľov
– aktivity pre deti aj dospelých

tvorivé dielne pre deti
trampolína, cashbox, fotokútik
razba pamätných žetónov

ukážky prepravy peňazí
pancierové vozidlá
na prepravu peňazí
nafukovacia šmykľavka

Okrem toho...
▪
▪
▪

uvidíte, ako vyzerá milión eur
spoznáte hlavné míľniky
25 rokov NBS
pre deti je pripravený
Detský pas, do ktorého si môžu
zbierať pečiatky
a dostanú odmenu 

Národná banka Slovenska, oddelenie komunikácie, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
www.nbs.sk, info@nbs.sk
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Na ktorých miestach je najteplejšie?

Pomôžete?

BRATISLAVA
Okolie Riazanskej ulice a Primaciálneho námestia sú najteplejšími
miestami v Bratislave.
Zistili to pracovníci
SHMÚ spolu s kolegami
z Výskumného ústavu
pôdoznalectva a ochrany pôdy.
Klimatológovia robili merania v priebehu 12. júla na via
cerých miestach, ktoré odrážali rôznorodosť prostredia
v Bratislave a z hľadiska
mestskej klímy predstavovali relatívne homogénne oblasti, ako napríklad zástavby, mestská zeleň, les alebo
diaľnica. „Výsledky meraní
ukazujú pomerne veľkú variabilitu v rozložení teploty
vzduchu na území mesta.
V niektorých termínoch boli
rozdiely teploty vzduchu
štyri stupne Celzia,“ informoval SHMÚ.  
Pozitívny ochladzujúci efekt
preukázali zelené a vod-

DÚBRAVKA
Dúbravka organizuje aj
tento rok zbierku použitých
aj nepoužitých školských
pomôcok.
Zbierka má pomôcť deťom
zo sociálne slabších rodín či deťom slobodných
mamičiek, ktoré mestská
časť eviduje. Dúbravka
ju ukončí 22. augusta.
Školské pomôcky sa dajú

né plochy v meste. „Park
Slovenského
národného
povstania v Líščom údolí
bol stabilne takmer o dva
stupne Celzia chladnejší ako neďaleká zástavba
v Karlovej Vsi. Podobne
jazero Kuchajda bolo v popoludňajších hodinách približne o jeden stupeň Cel
zia chladnejšie ako okolie
Riazanskej ulice,“ vysvetlil
SHMÚ.

Teplotný režim v meste
ovplyvňujú reliéf krajiny,
nadmorská výška, orientácie svahov voči svetovým
stranám či prevládajúcemu
vetru. Nadobudnuté poznatky by bolo vhodné zapracovať do plánu rozvoja
stratégie hlavného mesta
Bratislavy za účelom podpory rozširovania zelených
plôch.
(tasr)

Foto: Marián Dekan

počas leta odovzdať budove miestneho úradu na
Žatevnej 2, v kancelárii
Štefana Macejáka na prízemí. Samospráva sa pri
organizácii zbierky inšpirovala v bratislavskej
Karlovej Vsi, kde zbierka
prebieha už niekoľko rokov, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou.
(lm)

Zrekonštruujú starú
radnicu

RUŽINOV
Ružinov plánuje kúpiť
a zrekonštruovať budovu
starej radnice v miestnej
časti Prievoz. Ružinovskí
poslanci už na kúpu radnice uvoľnili v rozpočte
400 000 eur.
Miestne zastupiteľstvo však
bude musieť ešte v septembri schváliť kúpno-predajnú
zmluvu. Súčasný vlastník ne-

hnuteľnosti s postupom ružinovskej samosprávy súhlasí.
Mestská časť plánuje v budove, ktorá v súčasnosti chátra, zriadiť kultúrny stánok,
sobášnu sieň, reprezentačné
i výstavne priestory. Stará
radnica je podľa starostu
Dušana Pekára architektonický unikát a jej reliéfy sú
národnou kultúrnou pamiatkou. 
(tasr)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NBS
22. september 2018 (sobota) 9.00 h – 15.00 h
Prehliadka začína...

16. poschodie

Kongresová sála

Prízemie

▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

exponáty z archívu NBS
exponáty Múzea mincí a medailí Kremnica
interaktívna výstava Od koruny k euru
výstava Euro naša mena
zlatá tehlička
výmena slovenských korún, výmena
eurovej hotovosti

Výťahy vyvezú návštevníkov
až na 30. poschodie...
30. poschodie
▪
▪
▪

rokovacia miestnosť Bankovej rady NBS
prezentácia Európskej centrálnej banky
jedinečný výhľad na Bratislavu a okolie

Prehliadka
pokračuje smerom dole...

ukážky falzifikátov a ochranné prvky
bankoviek a mincí

▪

10. poschodie
▪

pracovňa guvernéra NBS

4. poschodie
▪

ochrana finančných spotrebiteľov
– aktivity pre deti aj dospelých

3. poschodie
Átrium – detský kútik
▪
▪
▪

tvorivé dielne pre deti
trampolína, cashbox, fotokútik
razba pamätných žetónov

10.30 h - stretnutie
guvernéra NBS s verejnosťou
13.30 h – prednáška odboru ochrany
finančných spotrebiteľov

Priestor pred hlavným
vchodom
▪
▪
▪

ukážky prepravy peňazí
pancierové vozidlá na prepravu peňazí
nafukovacia šmykľavka

Okrem toho...
▪
▪
▪

uvidíte, ako vyzerá milión eur
spoznáte hlavné míľniky
25 rokov NBS
pre deti je pripravený Detský pas, do
ktorého si môžu zbierať pečiatky
a dostanú odmenu 
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