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Nedostatok
učiteľov

Domček uprostred
výstavby

Kto cestuje z novej autobusovej stanice, nemohol
prehliadnuť žlto-zelený
domček uprostred rastúcich novostavieb. Prežije
výstavbu?

Renesancia parkov

Pozrite sa, ako nádherne
vyzerá Landererov park
z vtáčej perspektívy.

Chcem v meste
dobré vzťahy

Kandidát na primátora
Matúš Vallo prezrádza
v rozhovore, kde vyrastal,
prečo cítil potrebu vrátiť
sa zo zahraničia domov
i to, prečo má zmysel kandidovať s tímom ľudí.

Kúsok dediny
uprostred
Bratislavy

Aj priamo v hlavnom meste nájdete farmu, kde si
deti pohladkajú ovečky
a vy si kúpite výborné kozie mlieko.

Ako sa zmení život psovi v meste?
BRATISLAVA
Od 1. septembra už zviera
nie je vec, ale cítiaca bytosť.
Aj doteraz bolo týranie
zvieraťa trestné, len mnohí to akosi nechceli vidieť.
Vďaka novele o veterinárnej starostlivosti je to však
konečne na papieri napísané jednoznačne a vďaka
rozšíreným právam zvierat
aj veterinárnych inšpektorov je perspektíva, že život
zvierat bude lepší. Napríklad by sa už nemalo stať,
že nikto neriskne rozbiť
okno na aute, v ktorom sa
v horúčave dusí zviera.
Pes ponechaný alebo zabudnutý v rozpálenom aute...
Každoročne uhynie takýmto

krutým spôsobom viacero
zvierat. Túto situáciu však
doteraz
charakterizovala
bezmocnosť. Človek, ktorý
chcel psa zachrániť, sa totiž
vystavoval riziku až trestného stíhania za to, že rozbil
okno na cudzom aute. Posudzovala sa totiž hodnota psa k
hodnote okna, a ak šlo o kríženca, ktorý stál menej ako
okno, človeku hrozilo stíhanie za to, že spôsobil škodu na cudzom aute. „Podľa
novely zákona už zviera nie
je vec, takže okno už budeme môcť rozbiť bez hrozby
zodpovednosti za škodu,“
vysvetľuje Zuzana Stanová,
právnička a zvieracia ombudsmanka.

Ďalšou výraznou zmenou
je povinné čipovanie všetkých psov. „Vďaka nemu
budeme vedieť svoje stratené zviera veľmi ľahko
nájsť,“ pokračuje Zuzana
Stanová. „Doteraz bolo čipovanie nepovinné. Teraz
navyše pribudne povinnosť
veterinára zapisovať do registra údaje a udržiavať ich
aktuálne. Ich pravdivosť
bude zodpovednosťou držiteľa psa. Za neaktuálnosť
údajov, napríklad ak dôjde
k zmene vlastníka, budú
pokuty.“ Chybou na kráse
je hádam len to, že sankcia
za neočipovanie psa bude
len 50 eur.

Pokračovanie na str. 2

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

Ročník XXI. ~ Číslo 17

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

BRATISLAVA
Na Slovensku chýbajú stovky učiteľov, najviac v hlavnom meste.
Na portáli pre učiteľov edujobs.sk bolo minulý týždeň
zverejnených viac ako 550
voľných pedagogických pozícií. Najväčší problém je v Bratislave, viac ako polovica inzerátov na voľné pracovné
miesta je práve zo školských
zariadení nachádzajúcich sa
v hlavnom meste. Túto situáciu potvrdil aj hovorca
mestskej časti Nové Mesto
Marek Tettinger. „Je nedostatok učiteľov prvého stupňa,
po ktorých je v Bratislave
mimoriadny dopyt, ale potrebujeme aj kvalifikovaných
učiteľov cudzích jazykov,
ktorí majú v Bratislave mnohé
možnosti lepšieho finančného
ohodnotenia,“ uviedol.
Bratislavu trápi aj nedostatok učiteľov v škôlkach, učiteľov fyziky a informatiky
a vychovávateľov. „Veľkým
problémom sú nepedagogickí
zamestnanci škôl ako upratovačky, kuchárky, a to z dôvodu minimálnej mzdy, keďže
všade inde si zarobia viac, než
im dokáže ponúknuť škola,“
dodal Tettinger.
Hovorca zároveň dodal, že väčšinou sa hlásia uchádzači o zamestnanie v škole tesne pred
dôchodkom, bývajúci mimo
hlavného mesta alebo uchádzači
bez potrebnej kvalifikácie. (tasr)
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Pohľad
na september
Po prázdninách, počas
ktorých sa všetko javí akési
jednoduchšie, ani najväčšie
kauzy nás príliš „nevytočia“ a akoby relaxovali nie
len naše telá, ale aj mozgy,
prichádza september.
A hneď jeho začiatok je celkom slušná adrenalínová
jazda. Najmä, ak máte školopovinné deti a tobôž, ak ste
nútení voziť ich ešte do školy alebo na krúžky. Cez leto
relatívne prejazdné cesty sa
totiž v septembri upchajú. Pri
tejto predstave vás preto eminentne zaujíma, kedy stavba
bratislavského obchvatu ešte
viac skomplikuje už beztak
komplikovanú dopravu. Ako
bude vyzerať hrôza, pred ktorou varoval primátor už na
začiatku prázdnin, pričom ju
avizoval na september?
Pár dní pred koncom augusta sme sa snažili zistiť, kedy
uzavrú dva kľúčové nájazdy
na Prístavný most – zjazd
smerom z Petržalky na Bajkalskú a zjazd na Prístavnú
ulicu, ako budú vyzerať obchádzky, ako bude premávať MHD... Vraj sa chystá
brífing, kde o tom bude zhotoviteľ stavby informovať.
Kedy? Nedozvedeli sme sa.
Podľa hovorkyne Dopravného podniku majú však linky smerujúce cez Prístavný
most na Bajkalskú premávať
v septembri po pôvodných
trasách.
Takže to vyzerá, že nervy vodičov september ešte zvládnu.

Ingrid Jarunková

NOVOOTORENÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA
ČELUSTNÁ ORTOPÉDIA
Stromová 16, Bratislava

BEZ ČAKANIA

Príjmeme aj zdr. sestru

0915825873

Pokračovanie zo str. 1
Rovnako musia byť začipované aj zvieratá, ktoré sa dostanú do útulkov, a to do 24
hodín. Praktickou výhodou
aj pre ľudí, ktorí nevlastnia
psa, je to, že ak vás nejaký „zatúlanec“ pohryzie,
vďaka informáciám z čipu
bude možné zistiť, aké absolvoval vakcinácie a nebude nutné ako doteraz, automatické očkovanie prípadne
preventívna hospitalizácia.
Ak zvažujete kúpu psa, mali
by ste tiež spozornieť. Ak
vám ho bude niekto, kto sa
strašne ponáhľa, ponúkať na
benzínovej pumpe za výbornú
cenu, je dobré to zvážiť. Ak totiž predávajúci nebude vedieť
zdokladovať, že pes má čip
zapísaný naňho, máte zrejme
dočinenia s niekým, kto porušuje zákon. A tým, že od neho
kúpite nezačipované zviera,
porušíte zákon tiež. Chce sa
vám vystavovať sa pokute?
Ochrancovia zvierat si od
novely zákona sľubujú, že
skomplikujú život práve
nelegálnym, často krutým,



množiteľom. Ak bude niekto čipovať podozrivo veľa
zvierat, môžu sa naň veterinárni inšpektori zamerať
a overiť, či je jeho komerčný chov v poriadku. Mnohí
množitelia totiž neváhajú držať psov celý život v pivnici
bez denného svetla. Novela
zákona teraz umožní veterinárnym inšpektorom vstúpiť
v sprievode polície na majetok vlastníka. Doteraz boli
často bezmocní pri pohľade
na podvýživené zvieratá na
metrovej reťazi v treskúcich
zimách alebo v horúčavách
bez vody. Majiteľovi stačilo jednoducho povedať: „Ja
vás ďalej nepustím!“
Takže, ak máte podozrenie, že
váš sused týra svoje zvieratá,
a to aj hospodárske, a ohlásite
to hoci aj mestskej polícii, váš
telefonát by už nemal zostať
bez reakcie. Prečo hovoríme
už, keď týranie zvieraťa bolo
trestným činom aj doteraz?
„Nový zákon je dobrý v tom,
že pomenoval jasne, že zviera
je cítiaca bytosť, čím vylúčil
pochybnosti. Doteraz sa totiž

akoby účelovo nedodržiavali
isté paragrafy,“ hovorí Zuzana Stanová. So zvieratami
teda už nemôžete narábať ako
s vecami, status zvieraťa sa
zmenil a s názorom „to je môj
majetok, môžem si s ním robiť čo chcem, aj ho zabiť“ si
už pekne skomplikujete život.
Prax bola doteraz taká, že keď
sa človek potreboval „zbaviť“ nechceného zvieraťa,
jednoducho ho zabil. Napriek
tomu, že zákon hovoril, že
zvieraťu treba najskôr intenzívne hľadať náhradnú starostlivosť, príliš sa to nedodržiavalo a ticho tolerovalo.
Neraz boli k bezdôvodnému
smrtiacemu aktu na žiadosť
vlastníka prístupní aj samotní
veterinári. Tomuto je koniec.
„Podľa novely akékoľvek
usmrtenie
spoločenského
zvieraťa musí vykonať len
veterinár,“ hovorí právnička.
Takže už žiadne topenie, zastrelenie jatočnou pištoľou či
vykrútenie krku, ale hľadanie
náhradnej starostlivosti, inak
vám hrozí trestné stíhanie.
Napríklad, za otrávenie via-

Rudolf Kusý: Deti sa vrátia
do vynovených škôl a škôlok
Viaceré deti z bratislavského Nového Mesta sa po
prázdninách vrátia do vynovených priestorov škôl
a škôlok. Mestská časť
už tradične využíva letné
mesiace na rekonštrukciu
a modernizáciu svojich
školských budov a areálov.
„Po tom, čo sme školy a škôlky zateplili a dali im nové fasády, sme sa teraz zamerali
na vnútorné priestory a školské ihriská,“ hovorí starosta
Nového Mesta Rudolf Kusý. Krásne multifunkčné ihrisko vyrastá pri Základnej škole
na Českej ulici. To doterajšie tu fungovalo
prakticky od vzniku školy a už si pýtalo
opravu. „Po vybudovaní nového ihriska na
Českej tak môžeme povedať, že máme všetky areály škôl vybavené funkčnými športoviskami,“ dodáva starosta. Práve táto oblasť
je jednou z hlavných priorít novomestskej
samosprávy v tomto roku – na Základnej
škole Kalinčiakova vyrástol športový areál,
ktorý bez váhania možno označiť za jeden

z najkvalitnejších v Bratislavskom kraji a určite aj
v rámci Slovenska. Zároveň
Nové Mesto spolu s aktivistami dokončuje aj hokejbalové ihrisko Guerera pri
Základnej škole na Cádrovej.
„Verím, že tento rok tak budeme mať v Novom Meste
hotové tri nové krásne športoviská, ktoré budú slúžiť
na aktívny pohyb mladých
ľudí,“ povedal starosta Kusý.
Stavebné práce počas prázdnin zavládli aj vnútri školských budov. Na
Základnej škole Riazanská sa modernizujú
toalety, Materská škola Šancová prechádza
kompletnou rekonštrukciou interiéru (sociál
ne zariadenia, rozvody tepla a vody, radiátory, podlahy, obklady atď.). Podobná modernizácia prebieha aj v škôlke na Rešetkovej
a na rade je aj výmena rozvodov v škôlke Na
Revíne. Pracovný ruch v školách a škôlkach
podľa starostu neutíchne ani budúci rok, pripravené sú ďalšie modernizačné projekty. 
Objednávateľ: Rudolf Kusý, Americká 2, 831 01 Bratislava

cerých zvierat jeden až päť
rokov nepodmienečne. Tak
dúfame, že k zabitiu spoločenského zvieraťa pristúpi
veterinár už len vtedy, ak je
nevyliečiteľne choré alebo
tak ťažko zranené, že jeho
ďalší život by bol len utrpením.
Zákon po novom špeciálne
hovorí aj o zákaze zabitia
spoločenského zvieraťa za
účelom konzumácie či predaja na konzumáciu. Doteraz takéto prípady končili väčšinou
nenájdením páchateľa a prerušením trestného stíhania.
Zaujímavé bude po 1. septembri sledovať vymožiteľnosť
tohto nového znenia, samotná
konzumácia totiž trestná naďalej nie je. Podľa právnikov
totiž nie je dosť dobre možné zakazovať niekomu niečo
jesť. Keby vám niekto bez
vášho vedomia naservíroval
„zakázaný“ obed, mali by ste
za to ísť do väzenia?
Prvou lastovičkou spoločenskej zmeny by mohol byť
známy prípad krádeže sučky
aljašského malamuta. Našla
sa z nej len koža. Páchateľov
expresne odsúdili na šesť mesiacov podmienečne.
V prístupe k zvieratám sme
sa posunuli ďalej. Medzi
vyspelé krajiny sveta. Podobný zákon majú Nóri, Švédi,
Dáni, Nemecko, Veľká Británia či Rakúsko. Aj hospodárske zvieratá u nás prestali byť vecami a možno sa
onedlho verejnosť začne
pýtať, či je v poriadku držať sliepky v klietkach tak
natlačené, že si od šialenstva trhajú navzájom perie.
A možno ešte skôr bude naša
spoločnosť pripravená vložiť do zákona aj zákaz mať
psa na reťazi, ktorý sa tam
teraz ešte nedostal.
Ak máte ďalšie otázky
k téme, Aliancia združení
na ochranu zvierat, ktorá
združuje desiatky útulkov
a ochranárskych organizácií
z celého Slovenska, vám ich
zodpovie na bezplatnej linke Zvieracieho ombudsmana 0948 022 121. 
(in)
 Foto: Aliancia združení na
ochranu zvierat
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Uvidíme, čo sa rozpúta od septembra Žltý domček ustúpi parku
BRATISLAVA
Hoci dopravné zmeny
v súvislosti s výstavbou
bratislavského
obchvatu
avizovali kompetentní na
september, v čase našej uzávierky (24. augusta) ich ešte
oficiálne odmietali predstaviť.
Na našu otázku, odkedy
majú Bratislavčania rátať
s obmedzeniami, napríklad
na zjazdoch z Prístavného
mosta, sme z tlačového odboru Obchvatu Nula dostali
odpoveď, že k téme dopravy
počas výstavby obchvatu D4/
R7 a s tým súvisiach dopravných obmedzení, spoločnosť
D4R7 Construction, v spolupráci s Koncesionárom
projektu a ministerstvom
dopravy, bude organizovať
informačný brífing, kde bude
predstavený plán organizácie
dopravy do konca roka 2018.

Termín však nešpecifikovali.
Konkrétnejšia bola hovorkyňa Dopravného podniku
Adriana Volfová: „Linky
smerujúce z Prístavného
mosta na Bajkalskú ulicu
budú premávať v septembri
po svojich pôvodných trasách. O prípadných zmenách
bude DPB cestujúcu verejnosť včas informovať.“
Podľa jej slov sa zdá, akoby sa avizované uzatvorenie
zjazdov z mosta v septembri
ešte nechystalo.
V čase našej uzávierky teda
boli známe len zmeny v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji,
ktoré priniesli pravidelné
cestovné poriadky, posilnenie
spojov, nadväznosť k už posilneným vlakovým spojom
a skrátenie intervalov v dopravných špičkách.
„Pripravili sme cestujúcim

ponuku tak, aby dočasne vedeli pouvažovať nad zmenami
v osobných dopravných návykoch. Aspoň počas toho, ako
sa stavia projekt D4/R7, momentálne najväčší dopravný
projekt v Európe, ktorý predstavuje približne 60 kilometrov rýchlostnej komunikácie
a diaľnice,“ skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
Na otázku, čím chcú cestujúcich motivovať, aby prestúpili z osobnej na verejnú dopravu bez záchytných parkovísk,
odpovedal, že je tým dĺžka
a komfort cesty. „Uvidíme,
čo sa rozpúta od septembra.
Obávam sa, že dôjde k náročným dopravným situáciám a keď ľudia uvidia, že na
Hlavnej stanici budú zo Senca
alebo Pezinka o 20 minút, to
bude pre nich motivácia,“ poznamenal župan. (tasr, in)

STARÉ MESTO
Kto cestuje z novej autobusovej stanice, nemohol
prehliadnuť žlto-zelený
domček uprostred aktívnej
výstavby výškových budov
časti nového centra mesta.
Uprostred budúcich novostavieb doslova svieti. Ide
o objekt pre potreby stavby, nebodaj bývanie pre robotníkov alebo súkromný
dom, ktorý tam zostane aj
po dostavaní nových projektov?

S prosbou o odpoveď sme oslovili Gabriela Tótha, hovorcu
Penta Investments, ktorá v blízkosti stavia projekt Sky Park.
„Uvedená stavba bola súkromným objektom, ktorý sme
prednedávnom odkúpili. Počas
výstavby projektu Sky Park je
budova využívaná pre účely
stavby ako sklad, následne po
dokončení bude asanovaná a na
jej mieste bude pravdepodobne
pokračovanie nové mestského
parku,“ reagoval.
(in)

Foto: in

www.kia.sk

Šikovný ťah.

NOVÁ KIA

Úplne nová Kia Ceed - európske auto zo Slovenska.
Predstavujeme úplne novú generáciu obľúbeného modelu Kia Ceed, ktorá je navrhnutá, aby splnila
najnáročnejšie očakávania a potreby európskeho zákazníka. Dokonalý športovo-dynamický vzhľad
a úplne nové motorizácie spĺňajúce emisnú normu 6D vám zaručia nepretržitý, dynamický zážitok.
Nová Kia Ceed ponúka špičkové ergonomické riešenia, komfort, pohodlie a bezpečnosť pre vodiča
ako aj pre celú posádku. To všetko pri zachovaní absolútnej kvality a spoľahlivosti.
Príďte sa presvedčiť a otestovať Novú Kia Ceed u vášho predajcu Kia.

© 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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Moderná Srdcovka v historickej Redute

Staré Mesto
hospodári
s prebytkom
Mestská časť Staré Mesto
hospodárila uplynulé tri roky
mimoriadne
zodpovedne,
čoho výsledkom bol každoročný prebytok bežného účtu.
Za vlaňajší rok predstavoval
832 661 eur.
Pozitívne hospodárenie potvrdzujú aj nezávislí experti
z Inštitútu pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO)
pri hodnotení hospodárenia
samospráv. Od roku 2015
INEKO hodnotí finančné zdravie Starého Mesta ako výborné. V predchádzajúcom volebnom období bolo hodnotené
len ako dobré, v roku 2011
dokonca len ako dostatočné.
Vlaňajšie príjmy bežného
účtu dosiahli 22,044 milióna
eur a výdavky 21,378 milióna
eur. Najväčšie výdavky ako
každý rok smerovali do oblasti školstva, v rámci investícií
to bolo na opravy komunikácií a rekonštrukcie škôl. Keďže som odmietol pokračovať
v rozpredaji mestského majetku, mestská časť má nízke
kapitálové príjmy. Aby sme
mohli rekonštruovať chodníky, cesty či školy, potrebujeme kapitálové prostriedky.
A tie vieme získať zodpovedným hospodárením práve
z prebytkov bežného účtu.
Prebytok bežného účtu mestskej časti Staré Mesto za
vlaňajší rok tak bol prerozdelený do rezervného fondu
a fondu rozvoja bývania,
ktoré môžeme už tento rok
použiť na investície. Tou najväčšou bude výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby
na Palárikovej ulici, ktorá by
sa mala začať už čoskoro po
podpise zmluvy s dodávateľom, ktorý vzišiel z verej
ného obstarávania.
Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

V neoslohovej budove Reduty na nároží Námestia Eugena Suchoňa, Mostovej ulice
a Námestia Ľudovíta Štúra
nedávno otvorili novú modernú reštauráciu. Ide o koncept plzeňského Gambrinusu, ktorý sa po Plzni, Prahe,
Chomutove a Otrokoviciach
dostal aj do Bratislavy. Nav
štívili sme teda pivovarskú
Reštauráciu SRDCOVKA na
Mostovej ulici.
Treba upozorniť, že ide už
o druhého zástupcu plzenského piva na Mostovej ulici – po Plzeňskom Prazdroji
pribudol Gambrinus, kedysi
konkurenti, dnes patria do
jednej pivovarníckej rodiny. SRDCOVKA vstúpila na
Mostovú ulicu impozantne,
keď zabrala viac ako polovicu chodníka pri Redute.
Interiér je veľmi jednoduchý,
moderný a vkusný. Na mieste
je však otázka, či sa hodí do
budovy historickej Reduty,
ktorá má prvky baroka, rokoka aj secesie. V Obecnom
dome v Prahe je síce tiež pivovarnícka Plzeňská reštaurácia,
tá je však rovnako v secesnom
štýle ako Obecní dům, v prípade Srdcovky je aspoň priznané, že ide o moderný koncept v historickej budove.
Kým české Srdcovky stavajú na českej kuchyni, bratislavská sa odvoláva aj na
prešporskú a viedenskú kuchyňu. Z predjedál sme si
dali prešporskú paštétu z bravčového údeného kolena podávanú s nakladanou hlivou
ustricovou, marinovanými ja
bĺčkami, pažítkovým pestom
a chrenovým tvarohom (6,90 €)
a plátky pečenej marinovanej

NOVÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

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

cvikle s krémom z kozieho
syra, s marinovanými šampiňónmi a opečenými lieskovými orechmi (6,90 €). Obe
predjedlá boli vynikajúce, či
ide v prípade paštéty o nejaký
starý prešporský recept, netušíme, chutí však dobre.
Z polievok sme si dali obe –
hovädzí vývar Tafelspitz so
zeleninou a trhanou hovädzou
kvetovou špičkou, tradičnými
spätzlami, servírovaný s hovädzím špikom na opečenom
chlebíku (6,90 €) a dubákovú
krémovú polievku s chrumkavým cícerom, kúskami opečenej hlivy ustricovej a olejom
z údených pečených paprík
(4,50 €). Aj polievky boli veľmi chutné, koreňová zelenina
vo vývare však nemusela byť
nastrúhaná na rezance, niekomu to môže pri jedení robiť
problém. Za zmienku stojí, že
vývar majú vo dvoch variantoch – tretinový (0,33 l) a dvojtretinový (0,66 l / 11,90 €).
Ako tradičné hlavné jedlá
Srdcovka ponúka osem jedál,
k tomu tri jedlá k pivu ako pečené zaúdené bravčové rebrá
potreté barbecue marinádou
a medovinou, podávané s marinovanou hlivou ustricovou,
tekvicou, paprikou a cuketou
(14,90 €) či burger Gambrinus z pečeného bravčového
kolena s chrenovou majonézou, salsou z feferóniek, ľadovým šalátom, paradajkami,
goudou, chipsom z maďarskej pikantnej salámy, cibuľou
a hranolčekmi so syrom hiadlovec/volovec (11,90 €).
Z hlavných jedál sme si dali
pikantné hovädzie ragout z lý-

tka na červenom víne s tradičnými spätzlami a dekorované
zelerovým chipsom (11,90 €).
Bolo vynikajúce, špecle boli
mierne opečené, nemali sme
proti jedlu najmenšiu výhradu. Ako druhé z hlavných
jedál sme si vybrali vyprážaný teľací viedenský rezeň zo
stehna so zemiakovým šalátom s mladou cibuľkou a bylinkami (13,90 €). Ten bol
príliš tenký, aj vo Viedni robia
hrubšie, aby obal nebol hrubší ako mäso. Navyše, zemiakový šalát bol dosť nahrubo
nakrájaný a zemiaky, cibuľka
a uhorka sa dobre nespojili.
Celkovo hodnotíme reštauráciu SRDCOVKA na Mostovej ulici veľmi dobre. Chutilo nám tu, vyskúšali sme aj
jedlá z obedového menu, kde
ponúkajú dva druhy polievok
a tri hlavné jedlá, v kombinácii polievka + hlavné jedlo
za 5,90 €, resp. 6,90 € alebo
8,90 €. Šafranové rizoto so
zeleninou, kúskami restovaných rýb a parmezánom bolo
vynikajúce, akurát v ňom boli
zbytočne nastrúhané rezance
koreňovej zeleniny, ktoré aj
pri pomalom a pozornom jedení dokážu zafŕkať košeľu.
A pivo tu tiež čapujú dobré
- tankovú desiatku (1,89 €),
dvanástku (1,99 €), tmavú
osemnástku (2,49 €) ale
aj špeciál z voľby sládkov
(1,99 €). A dokonca tu majú
aj „konkurenčný“ Plzeňský
prazdroj (2,29 €).
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola
o návšteve informovaná.
Útratu za konzumáciu
si redakcia platila sama.

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

Polkilometrový trh

STARÉ MESTO
V uliciach Panenská a Podjavorinskej
nahradia
15. septembra od 10.00h do
17.00h zaparkované autá na
chodníkoch stánky Dobrého trhu.
Dobrý trh sa bude tiahnuť od
Suchého mýta až po Svoradovu ulicu, pre návštevníkov bude pripravených 130
stánkov. Uvoľní sa priestor
na viac oddychových zón
a menej tlačeníc. Pribudnú
dve gastro-zóny, pri evanjelickej záhrade a pri parčíku
Svoradova. Na Dobrom trhu
nájdete už tradične čerstvú
zeleninu, poctivé produkty,
originálny slovenský dizajn,
ale aj koncerty či tvorivé
workshopy. Prezentovať sa
budú neziskové organizácie
a produkty rôznych kultúr.
V centre pozornosti bude
však najmä miestna komunita.
Akú silu má komunita susedov z Panenskej, sa ukáže
po tom, ako im rozdajú vlajočkové reťaze, ktorými si
môžu svoju ulicu na Dobrý
trh vyzdobiť. Stačí sa len
dohodnúť so susedom oproti
a vlajočky natiahnuť z okna
do okna. „Budeme tak sledovať dynamiku miestnej
komunity. Priamo na trhu
uvidíme, ako sú obyvatelia
Panenskej schopní spolupracovať,“ dodáva Illah van
Oijen, programová vedúca
Dobrého trhu.
O meste a jeho komunitách sa
bude rozprávať aj na WhatCity? stage v kaviarni Next
Apache. Návštevníci trhu sa
budú môcť doslova dozvedieť, čo pre nich napiekli
kandidáti do mestského zastupiteľstva. V kaviarni bude
nachystaných 12 stolov s rovnakým počtom kandidátov,
rozprávať sa s ľubovoľnými
troma kandidátmi bude každý
môcť 20 minút.
Rezonovať bude aj nový Manuál verejných priestorov,
o ktorý sa zaslúžili samotní
obyvatelia štvrte okolo Panenskej. 
(lg)
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Presťahuje sa ambasáda? Bikesharing od 7. septembra

BRATISLAVA
Hlavné mesto spolu s Veľvyslanectvom Spojených
štátov amerických v Bratislave začínajú rokovať
o zmene sídla veľvyslanectva. Rokovania budú zamerané na lokalitu súčasného
sídla Dopravného podniku
Bratislavy na Olejkárskej
ulici.
Veľvyslanectvo USA identifikovalo ako možnú lokalitu
práve súčasné sídlo Dopravného podniku Bratislavy,
ktoré by bolo vhodné pre
novú budovu Veľvyslanectva
a ktoré spĺňa bezpečnostné
štandardy. Veľvyslanectvo
má záujem o odkúpenie ne-

hnuteľností. Mesto tento záujem vníma pozitívne a aj
v spolupráci s Dopravným
podnikom Bratislavy by mali
na túto tému začať rokovania
už v najbližších týždňoch.
„Vítam rozhodnutie presťahovať sídlo Veľvyslanectva
Spojených štátov amerických
v Bratislave do novej lokality,
čo by umožnilo Bratislavčanom využívať Hviezdoslavovo námestie bez akýchkoľvek
obmedzení,“ uviedol primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal. Od
roku 2016 sa totiž neustále
konajú diskusie zamerané na
odstránenie oplotenia z historického centra mesta. (zo)

Foto: googlemaps

BRATISLAVA
Bratislavský bikesharing
pod značkou Slovnaft BAjk
avizuje, že v rámci uvádzacieho programu budú do
konca roka jazdy do pol hodiny zdarma.
Podľa hovorkyne magistrátu Zuzany Onufer bude pri
nábehu k dispozícii 550 bicyklov - väčšina z nich bude
ihneď v uliciach, ďalšie budú
priebežne pribúdať. Bicykle
sa pustia do obehu postupne, najskôr cez mestské časti
Petržalka a Staré Mesto, následne aj do Nového Mesta
a Ružinova. V súčasnosti je
pripravených 50 dokovacích
staníc, do spustenia služby sa
ich počet zvýši o ďalších desať. To sú dve tretiny z plánovaného počtu 90 dokovacích
staníc. Stanice sa budú ďalej
priebežne inštalovať.
S prvými bicyklami v uli
ciach mesta sa však obyvatelia a návštevníci Bratislavy
budú môcť stretnúť už od 3.
septembra, keď sa začnú po-

stupne rozmiestňovať. Tieto
práce vrátane nábehu systému potrvajú približne štyri
dni.
Za používanie Slovnaft BAjk-u zaplatia užívatelia na
úvod jedno euro. Slovnaft aj
mesto Bratislava sa dohodli
na tomto symbolickom poplatku aj pre predpokladané
dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Obaja partneri
očakávajú, že výška poplatku
motivuje obyvateľov a návštevníkov Bratislavy k väč-

šiemu využívaniu alternatívnych foriem dopravy, a teda
aj bicyklov.
Cena uvádzacieho programu sa skladá z predplatného, ktoré je v tomto prípade
zdarma a kreditu v hodnote
1 euro. Predplatné pokrýva
všetky jazdy užívateľa do
30 minút. Ešte sa však ráta
aj s časom šesť minút aj na
manipuláciu s bicyklom pri
stojane, takže v skutočnosti budete mať zdarma až 36
minút. To znamená, že pokiaľ užívateľ ukončí svoju
jazdu vždy v tomto čase,
môže využívať službu zdarma prakticky neobmedzene. Potom bude používanie
bicyklov spoplatnené a z
kreditu sa bude odpočítavať
12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy. Tarify
pre budúci rok budú predstavené neskôr. Pokiaľ užívateľ
nevyčerpá svoj kredit v tomto roku, má ho k dispozícii aj
v roku 2019.
(zo, ms)

Foto: Matúš Husár

Ján Mrva: starosta s výsledkami zabojuje za Bratislavčanov
Nie je to tak dávno, čo na Slovensku prebehli župné voľby. V Bratislave sa vtedy podceňovaný kandidát, dlhoročný
starosta mestskej časti Vajnory, Ján Mrva dostal takmer do víťazného finišu. Bolo to veľké prekvapenie. Tento rok sa
Bratislavčania postavia k volebným urnám znova. Kandidátov je veľa a na hlasovacom lístku nebude chýbať ani J.
Mrva, starosta s výsledkami a s odvahou popasovať sa s problémami Bratislavčanov, najmä v doprave.
Minulý rok rodák z hlavného mesta
Mrva kandidoval ako nezávislý, tento
rok jeho bojovnosť a dobré výsledky
presvedčili celé spektrum strán, aby sa
postavili práve za neho. Do volieb tak
pôjde s podporu OĽaNO, SaS, Sme
rodina a očakáva sa aj podpora zo strán
Zmena zdola, NOVA a OKS.
„Mrva je starostom už dvanásť rokov a
vidno za ním hotové parky, cyklotrasy,
škôlky, nový kultúrny dom a ihriská. Je
skúsený a má energiu, ktorú na ňom

všetci obdivujeme. Pre mnohých to
môže byť až príliš, ale presne takého
bojovného primátora na čele mesta s
množstvom dlhodobo neriešených
problémov všetci potrebujeme. Je čas
na výsledky a on ich skrátka má,“
povedala Bratislavčanka Veronika
Remišová, poslankyňa NR SR a
staromestská poslankyňa, ktorá vajnorského starostu pozná z komunálnej
politiky.
Viac informácií: www.janmrva.sk

Objednávateľ: Ján Mrva, Bratislava, Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Renesancia parkov v hlavnom meste

Na senioroch
Bratislave
záleží
Každé dobré mesto má dbať
o to, aby sa v ňom dobre žilo,
pracovalo, študovalo, trávilo
voľný čas. Má byť priateľské
k ľuďom, poskytovať príležitosti pre kvalitný život
a bezpečie. A musí sa vedieť
postarať aj o najzraniteľnejších. Možno to je náhoda,
možno to tak zariadil osud v posledných týždňoch som
mal tú česť zapriať všetko
dobré dvom jubilantkám,
ktoré oslávili požehnaný
vek 100 rokov. 100 rokov je
úctyhodné číslo a hoci sa vek
pri dámach taktne obchádza,
takéto jubileum je naozaj
vzácne a zaslúži si pozornosť. Špeciálne v tomto roku
plnom okrúhlych výročí, pri
ktorých je plasticky vidieť,
čo všetko tieto dve dámy už
osobne zažili.
Viem, že dôchodcom sa
nežije najľahšie. Aj preto dbám osobne o to, aby
im naše mesto venovalo
zvláštnu pozornosť. Nielen
vo forme výhod a zliav,
ale aj v priamej podpore
možností pre dôstojné prežitie dôchodku. Snažíme sa
v tejto oblasti robiť všetko,
na čo máme prostriedky napríklad sa nám cez prázdniny podarilo odovzdať
nový pavilón Domova jeseň života, ktorý prešiel
pod mojím vedením prvou
veľkou rekonštrukciou od
svojho otvorenia v roku
1979. A chceme a budeme
investovať aj ďalej, pretože
nám na našich najstarších
záleží. Kvalita ich života je
vizitkou nás všetkých.
Ivo Nesrovnal 
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

STARÉ MESTO
Na Námestí slobody aj
v Landererovom parku,
ktorý by mal verejnosti začať slúžiť začiatkom septembra, pribudli závlahové
systémy, takže by sa už nemalo stať, že namiesto trávy tam budúce leto nájdeme
len vyprahlú popraskanú
zem.
„Už čoskoro sa môžete na
vlastné oči presvedčiť, ako
vyzerá v histórii hlavného
mesta najväčšia realizácia zavlažovaného kobercového trávnika s rozmerom až 5000 m2, na
ktorom budete môcť relaxovať,“ informoval na sociálnej
sieti o novinkách na Námestí

Zrušenie
trvalého pobytu

slobody primátor Ivo Nesrovnal. „Okrem neho sme už
vymenili povrchy za nové,
opravili vodovod, začíname
s budovaním workout ihriska,
ktoré si vyskúšate už koncom
augusta. Potom prídu na rad
zelené záhony a projektujeme

Námestie slobody

aj rekonštrukciu krásnej fontány Družba.“
Podobnými zmenami prechádza aj priestor na Šafárikovom námestí, ktorý sa
mení na Landererov park.
Množstvo zelene, drevín
a trávnatých plôch má byť
pritom oproti pôvodnému
stavu niekoľkonásobne vyššie, zmizol tiež asfalt. Pribudli nové lampy, lavičky
a smetné koše. Vybudované
je detské ihrisko a zrekonštruovaná fontána. „Fontánu
opravilo hlavné mesto. Je
vyčistená, je tam nová strojovňa a nové rozvody. Bude
nasvietená,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík.
(brn, tasr)

Foto: FB Staré Mesto,

Bratislava works

Naštartuj svoju budúcnost́
Pridaj sa k nášmu tímu zákazníckej podpory
Rád komunikuješ so zákazníkmi? AT&T je svetovým lídrom v oblasti
komunikácie, zábavy a technológií. Pridaj sa k nám, zdokonal'
si angličtinu a objav možnosti ako naštartovat́ kariéru.

att.jobs/customercare

Make a global impact
Technology | Media | Entertainment

PODNIKÁTE ALEBO ZAČÍNATE PODNIKAŤ?

ZASTAVTE SA VO FRONT OFFICE

rôzne témy, zúčastniť sa workshopov, seminárov či networkingových stretnutí, kde sa dozviete všetko o najzaujímavejších
podnikateľských témach. Získať
členstvo v podnikateľskom inkubátore, miesto v coworkingovom
centre, odcestovať na medzinárodné podujatia, alebo na stáž.
Pomôžeme vám zapojiť sa do
komunitárnych programov EÚ,
alebo získať skúsenosti s novými
technológiami v našom Creative
pointe.
Zaujali vás naše služby? Získajte viac informácií, a majte prehľad o tom, čo plánujeme!

Od marca 2018 som rozveZačínajúci podnikatelia majú prístup k množstvu informácií, no niekedy je ťažké sa v nich zorientovať.
dená. Trvalý pobyt mám
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
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V našom klientskom centre - Front Office - vás nasmerujeme, BEZPLATNE poradíme ako a kde začať, na
v rodinnom dome môjho ex
čo si dať pozor, spoločne objavíme nové možnosti realizácie.
manžela. On mne, aj mojim
šia finančnú pomoc na podporu
deťom chce zrušiť trvalý poprodukcie a obchodovania s včebyt nakoľko už 6 mesiacov
lími produktmi?
bývam v podnájme. Problém
„Elektronická komunikácia
je však v tom, že do podnáj STARÉ MESTO
estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
so štátom je aj pre zabehnutých
mu
mi trvalý pobyt nedajú. Zreštaurovanie fasády Mir- všetkých jej prvkov. Reštaurá- paláca. Pozlátili sa kovové
BRATISLAVA
podnikateľov častým problémom
A
keď ma môj
ex manžel bachovho paláca, ktorý bol v torské práce boli zamerané na doplnky, napríklad rokajový
a preto poskytujeme bezplatnú
Dispečing
bratislavského
odtiaľ
odhlási,
budem
technickú
podporu článku
pri elektronicV predošlom
sme sa
magistrátu
má dva
nové bezslu- zlom stave, je hotové. Práce obnovu fasády, kamenných štítok, kľučky brán či rokajová
kom podávaní
dokumentov
cez
domovec.
Čo mámktoré
urobiť?
venovali základným
ustanovežobné automobily,
budú boli zamerané na obnovu portálov, soklov a ostení, výzdoba mreží balkóna, ktoré
portál finančnej správy,” dopĺňa
Žiaľ,
vlastník
nehnuteľnosslúžiť pracovníkom dispečin- celkovej fasády, doplnenie obnovu drevených okien, dverí boli zlátené aj v pôvodnej niam Zákonníka práce o dovosvoju skúsenosť Vlasta Púpalová,
tigu zmôže
komukoľvek,
kto modelácie výzdoby, vytvore- a mreží.
lenke. Na článok nadviažeme a
oddelenia
správy komuarchitektúre paláca.
pracovníčka poverená zastupovanemá
žiadny
vlastnícky
vzťah
budemeFinančnej
sa venovaťsprávy.
spoločným
nikácií na lepšie a operatívnej- nie kópií jednotlivých prvkov V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla,
ním partnera
kšienehnuteľnosti,
zasahovanie. zrušiť trva- podľa originálov a došlo aj sa upravili kamenné fragmenty, vstupné brány či kamennéVo ustanoveniam
Front OfficeZákonníka
dostanetepráce
odlý
pobyt autá
aj bez
jeho súhlasu.
Služobné
sú určené
na efek- na zlátenie kovových do- doplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľadom povede
na o dovolenke.
na
vaše
otázky
aj
od
záVo Front Office dostanete všetky potrebné informácie. Nezáleží na tom, či sa iba chystáte
Toto
žiadnym
spôsobomkonne- plnkov. Mirbachov palác má podnikať,
môže a určiť
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Nevyhadzujte

Dovolenka
a pracovné
právo II.
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Matúš Vallo: Chcem v meste dobré vzťahy. Hádky problémy nevyriešia.

Hovorí, že je Bratislavčan
s dobrým tímom a plánom.
Kandiduje za primátora
Bratislavy. V rozhovore
hovorí o svojom vzťahu
k tomuto mestu. O tom, ako
ho architektúra priviedla
k mestskému aktivistovi
a neskôr aj ku kandidatúre.
Pýtali sme sa na riešenia,
ktoré so svojím Teamom
Vallo prináša.
Ste rodený Bratislavčan,
ale počas svojho života ste
žili v rôznych mestách vo
svete. Prečo ste sa vrátili do
Bratislavy?
Som človek, pre ktorého sú
veľmi dôležité vzťahy. Či už
v Ríme alebo Londýne, kde
som dlhšie žil, som si vedel
nájsť rýchlo priateľov a dodnes s nimi udržujem kontakty. Tie najsilnejšie vzťahy
však pre mňa boli vždy tu
v Bratislave. Tiež som stále Bratislavu považoval za
skvelé miesto pre život, napriek tomu, že je to mesto,
ktoré nevyužíva svoj potenciál na sto percent. Príkladom
je aj to, ako málo ťažíme
z toho, že tu máme takú úžasnú rieku ako je Dunaj alebo
skvelé Karpaty.
V ktorých mestských častiach Bratislavy ste žili a ku
ktorým máte najbližšie?
Vyrastal som na konci
Dúbravky, kde sme bývali.
Pamätám si, ako sme veľa
chodievali k Technickému
sklu na záhradu. V mojej
piatej triede základnej školy
sme sa presťahovali do Starého Mesta, čo bola úplná
zmena. Vymenil som dobré
sídlisko s dobrou dostupnosWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

ťou do lesa, na skok od Devínskej Kobyly, za centrum
mesta. Tam som zase využíval, že som mohol všade
chodiť pešo. Navštevoval
som množstvo krúžkov, chodil som na Jesenského školu
a začal navštevovať tábornícky oddiel Vlčia svorka,
čo bola úžasná partia. Chvíľu
som žil aj v Ružinove vo štvrti 500 bytov.
Zmenil sa Váš pocit z Bratislavy, keď ste prišli do metropol ako Londýn, Rím či
New York?
Určite to bolo veľké vytriezvenie. Keď sme tu, nejako si
zvykneme na rozbitý chodník, ošarpané fasády, na zlé
riešené verejné priestory.
Pamätám si, že keď som sa
prvýkrát vrátil po roku späť
do Bratislavy, zrazu som videl
všetky tie chyby, ktoré som
predtým ani nevnímal. Myslím si, že to vytriezvenie z návratu a zároveň moje štúdium
architektúry, mi nedovolilo to
nechať tak a začal som sa zaujímať o zmenu mesta.
Ako architekt navrhujete
budovy, ale mesto nie je len
o budovách...
Presne, ako hovoríte. Vždy
keď riešim podobu budovy,
musím sa pozerať na to, ako
funguje so svojím okolím.
Či esteticky a výškovo zapadá do okolitej zástavby, ale
musím myslieť aj na to, kde
budú ľudia tráviť čas a ako
sa tam budú cítiť, keď z tej
budovy vyjdu na ulicu do
verejného priestoru. Dennou
prácou architekta je uvažovať
o meste.
Dobre, ale nie každý architekt kandiduje za primátora. Čo vás k tomu vedie?
Keď som začal robiť so svojím kolegom, tiež architektom,
Oliverom Sadovským projekt
Mestské, začal som dostávať
pozvánky na odborné konferencie, kde som napríklad
mohol diskutovať so šéfkou
dopravy z New Yorku alebo
s riaditeľkou kultúry v Londý-

ne. Tam som pochopil na základe príbehu iných skvelých
komunálnych politikov s aktivistickou minulosťou, že len
aktivizmom mesto nezmením
a začal som sa pripravovať na
kandidatúru na post primátora.
Mojou prirodzenou vlastnosťou je spolupracovať a spájať
okolo seba ľudí, ktorí vedia
o jednotlivých oblastiach viac
ako ja sám. Aj vďaka tomu
máme Plán Bratislava, ktorý
je najkomplexnejší návod na
lepšie mesto, aký sme tu kedy
mali. Vyšiel knižne a jeho plná
verzia má na internete vyše
600 strán.
Čo je podľa Vás potrebné
urobiť v našom meste ako
prvé?
Určite ukončiť hádky primátora s poslancami, kvôli ktorým sa dôležité veci
nepohli dopredu. Na zmenu potrebujeme primátora,
ktorý má odbornú podporu,
nejde na magistrát sám, ale
má svoj tím. Práve preto som
dva roky venoval veľké úsilie
tomu, aby som spojil 76 najlepších odborníkov na mesto
pre písanie Plánu Bratislava.
Časť z nich ide kandidovať
so mnou do zastupiteľstva a u
ostatných budem rád, ak prídu pracovať na magistrát.
Najviac sa medzi Bratislav
čanmi skloňuje doprava.
Ako sa dá spraviť doprava
v Bratislave plynulejšia?
V prvom rade si potrebujeme
prestať stavať vzdušné zámky a vylepšiť to, čo tu dnes
máme. Doprava v Bratislave
kolabuje dnes a my nemôžeme čakať so založenými rukami na metro, ktorého sa naša
generácia možno ani nedožije. Nosným dopravným systémom v Bratislave je električka a vieme na ňu čerpať
zdroje z EÚ. Kľúčové električkové radiály v Dúbravke,
Ružinove a Petržalke musíme
predĺžiť a modernizovať jej
koľajiská, aby bola rýchlejšia. Musíme jej dať prioritu
na križovatkách a vybudovať
pekné a funkčné prestupné

uzly. Napríklad na Račianskom mýte je takýto prestupný uzol nevyhnutnosť. Tam,
kde nevieme dostať električku, musíme posilniť autobusy a mali by sme tiež zaviesť
nové expresné linky, ktoré nestoja na každej zastávke, ale
dokážu rýchlo ľudí prepraviť
na dlhé vzdialenosti.
Nebudú ale aj tieto autobusy trčať v zápchach?
Nemusia, ak urobíme to, čo
urobiť máme. Potrebujeme
znížiť počet áut, ktoré denne
prichádzajú do Bratislavy.
Na to slúži jednotná parkovacia politika zvýhodňujúca
rezidentov a na to tiež budú
slúžiť záchytné parkoviská postavené na vonkajšom
okruhu mesta. Chceme, aby
vstup do mesta autom pre dochádzajúcich bola tá najdrahšia alternatíva. Máme tiež
dáta o tom, že časť ľudí presadne na bicykle, keď budú
mať bezpečné a od cesty oddelené cyklochodníky. Vieme
o konkrétnych lokalitách, kde
na pozemkoch mesta dokážeme postaviť za osem rokov
až 75 km takýchto chodníkov. Nebudeme len maľovať
značky bicyklov na asfalt.
To ale nie sú úplne nové riešenia. Predpokladám, že ste
to od mnohých počuli...
Áno, problémom je, že
o týchto riešeniach všetci
roky len rozprávajú, ale pritom to dodnes nikto neurobil. Nemáme postavené ani
jedno záchytné parkovisko,
nemáme funkčnú parkovaciu
politiku, MHD má prioritu
na križovatkách len minimál
ne a oddelených cyklociest
máme len zopár kilometrov.
Ak by existovalo jedno zázračné riešenie, už by dávno
bolo na stole. Existuje len
množstvo menších, aj menej
populárnych, ale treba ich
urobiť. Som presvedčený, že
potom menej času strávime
v zápchach, menej stresov zažijeme pri parkovaní a MHD
sa pohodlne a rýchlo dostaneme, kde chceme.

Martin Borguľa, poslanec za Staré Mesto

Nebudú Vám na to chýbať
skúsenosti z politiky?
Vnímam ako výhodu, že som
nezaťažený politickými vzťahmi. Mnoho ľudí sa ma pýta,
či ma systém nezomelie a či
tiež neskončím v hádkach,
ktoré sú dnes medzi primátorom a zastupiteľstvom. Moja
odpoveď je, že chcem priniesť do mesta novú kultúru
spolupráce, a preto do toho
nejdem sám, ale so skvelým
tímom ľudí, ktorí pod značkou Team Vallo kandidujú
do mestského zastupiteľstva.
Vieme, čo nás čaká a sme na
to pripravení.
Vráťme sa ešte k programu. Bratislava je dynamické, rýchlo sa rozvíjajúce
mesto. Ako zabezpečíte, aby
nezabúdala na svojich starších obyvateľov?
Stále hovorím, že kvalitné
mesto spoznáte podľa toho,
či vidíte na ulici sa pohybovať malé deti a seniorov. Deti
znamenajú, že mesto je bezpečné, že je dobre zregulovaná doprava a seniori tráviaci
čas vo verejnom priestore
zase hovoria o tom, že je spravený kvalitne a funkčne, že si
majú kde sadnúť, oddýchnuť
a porozprávať sa. Keď sa rozprávate s ľuďmi vo vyššom
veku, väčšina z nich sa obáva
momentu, keď budú odkázaní
na starostlivosť od rodinných
príslušníkov. Nechcú im byť
na obtiaž a boja sa, že to naruší ich vzťahy. Mesto má
poskytovať domácu opatrovateľskú službu a tiež podporovať existujúcich neverejných
poskytovateľov, aby každý,
kto spĺňa kritériá, mal túto
službu zabezpečenú. Vďaka
tomu aj mladí ľudia budú
vedieť, že v čase, keď nie sú
alebo nemôžu byť so svojimi rodičmi, je o nich dobre
postarané a ich spoločný čas
potom môžu tráviť omnoho
kvalitnejšie. To je presne tá
myšlienka, o ktorej stále hovorím. Pre život v meste sú
dôležité medziľudské vzťahy
a vedenie mesta tomu musí
napomáhať.


Vás pozýva na prehliadky po našej mestskej časti

k

II. rocní

Spoznaj Staré Mesto JE SE N
Chcete sa dozvedieť o histórii Starého Mesta viac?
Príďte spoznávať zaujímavosti, pamätihodnosti
a tajomstvá našej mestskej štvrte!
Termíny prehliadok: od 8. septembra do 13. októbra 2018
Čas prehliadok: 15.00 – 16.30
Prihlásenie sa na prehliadku: cez online formulár
na www.borgula.sk/spoznajstaremesto

Pozri – Spomaľ – Podeľ sa
▸DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ KAMPAŇ
www.bratislava.sk
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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)
17/2018

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

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení hlavného
mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, Junácka 4, 831 04
Bratislava, IČO 00179663
podľa ust. § 9a ods. 1, písm. a) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nebytového priestoru na
1. nadzemnom podlaží haly I. Zimného
štadióna Ondreja Nepelu, ul. Odbojárov
9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc.
č. 15142/1, súpisné číslo 1295, zapísané na liste vlastníctva č. 1516 v celkovej výmere 22,13 m2 na obchodné
účely s výnimkou stravovacích služieb
na dobu neurčitú.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na úradnej tabuli STARZu a na internetovej stránke www.
starz.sk. Súťažné návrhy je možné
podávať najneskôr do 14.09. 2018 do
12:00 h.
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Bublincová, tel. 02/44 373 200,
e-mail:bublincova@starz.sk.

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
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Aj priamo v Bratislave nájdete farmu, kde si deti
pohladkajú ovečky

Kto vybuduje park
na Komenského námestí?

RAČA
Nemusíte ísť do Stupavy,
ani do Schloss Hofu. Stačí
zájsť na koniec Krasňan.
Pri ceste, ktorú domáci využívajú na prechádzky okolo
vinohradov, nájdete Hospodársky Dvor. Dospelí sem
chodia pookriať, deti kŕmiť
sliepky, husi a kačice, pohladkať ovečky alebo povoziť sa na koni. Tento kúsok
dediny uprostred mesta oceňujú nielen miestni Račania,
poznajú ho aj starí ľudia, čo
prichádzajú s nostalgickými spomienkami na vlastné
detstvo, či materské škôlky
a školy z iných častí mesta.
Každé ráno dá Robert
Hammer do chladničky, ktorá
stojí pri bývalej družstevnej
budove, 10 litrov kozieho
mlieka a 60 vajíčok. „Keby
nebolo sucho, mlieka by bolo
aj 30 litrov,“ hovorí a dodáva,
že potraviny sa vždy rýchlo
rozchytajú. „Predal by som aj
trikrát viac.“
Ľudia si neváhajú privstať.
Funguje tu samoobslužný
predaj. Vezmete si liter mlieka a vhodíte do téglika od
jogurtu, ktorý je pri tovare,
2,50 eura. Veľká dôvera, hovoríme si. Robert Hammer
však tvrdí, že hoci mal spočiatku chytrákov, ktorí vzali
tovar a nezaplatili, dnes už to,
zväčša so stálymi klientmi,
funguje bezproblémovo.
Ľudia z mesta o jeho produkty stoja. Nie každý z nás má
totiž prístup k domácich produktom. A tie sú dnes žiadané. Nielen preto, že súčasným
trendom je „eko, bio, raw“.
Fakt je, že vajcia od sliepok,
ktoré behajú po dvore a nie
sú natlačené v klietkach,
sú výrazne lepšie. „Kozie
mlieko radšej nevyskúšame.
Nemáme radi tú špecifickú
vôňu a chuť,“ vysvetľujeme
farmárovi. Ten sa len usmeje a hovorí: „Stavte sa, že
ho nerozoznáte od kravského.“ Opatrne chutnáme. Má
pravdu. Chutí skvele a my
nechápeme. „Moje kozy sa

STARÉ MESTO
Hlavné mesto má v pláne tento rok vybudovať
niekoľko mestských parkov. Jeden aj v centre
Bratislavy. Zámer však

pasú vonku, nemajú prečo
smrdieť,“ skonštatuje.
Ako sa z človeka, ktorý sa
roky živil kancelárskou prácou - organizovaním konferencií pre komoru lekárov,
stane farmár s 80 ovcami a kozami, 150
sliepkami, husami a kačicami,
koňom a kravou? Príbeh
o
vyhorení
a znovuzrodení nám Robert
Hammer
nepovie. „Takýto život mi
je blízky. A mám rád dobré
domáce jedlo,“ zareaguje
prosto. Jeho rodičia boli hospodári, napriek tomu tvrdí,
že začínal od nuly a učil sa
z vlastných chýb a za pochodu. Len tak sa dá totiž zistiť,
kedy je koze zle alebo kedy
chce rodiť. S pôžičkou na
krku založil prvú farmu na
Muránskej planine. Tam mu
polovicu stáda roztrhali vlci,
a tak v novembri 2015 previezol zvyšok zvierat do hlavného mesta.
Dnes jeho farmu v zanedbaných vinohradoch a v maštali, kde svojho času bývali
len bezdomovci, pozná celá
Rača. Majú to tu radi. Rodiny nosia sliepkam suché
pečivo, chystajú sa zložiť na
trampolínu pre deti, v zime
sa stretávali neďaleko pri živom Betleheme, ktorý Robert
Hammer urobil deťom pre
radosť. Na jeseň pripravuje
mini zoo, priestor pri budove
ohradí, deti doň budú môcť
vojsť a pohladkať ovečky.
Keď sa ochladí, budú sa

Kúsok dediny uprostred mesta
môcť opäť
voziť na
koni.
Má aj iné
plány.
Rád
by vyrábal syry
a ponúkal aj kravské mlieko,
veď má kravu aj teliatko.
Rád by zveľadil prostredie
farmy. Lenže s pozemkami, pri ktorých hospodársky
dvor stojí, má mestská časť
iné plány. Skôr či neskôr sa
tu bude stavať. A tak sa bude
musieť farma, ktorá by bola
pýchou a atrakciou každej
mestskej časti, presťahovať.
„V Rači, bohužiaľ, nemám podporu vedenia. Som predbežne
dohodnutý s mestom a mestskou časťou Karlova Ves, žeby
som sa mohol presťahovať na
Kráľovu horu, čo je nádherná
lúka kúsok od konečnej trolejbusov na Dlhých Dieloch,“
hovorí Robert Hammer. Práve
tu plánuje rozbehnúť aj svoj
projekt, ktorý nazval Psychologicko-terapeutická výchova
na Farme. Tento rok naň získal
aj dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja v hodnote
10-tisíc eur. Či napokon peniaze aj dostane, nevie ani on
sám. BSK sa totiž nepáči, že
sa projekt nebude realizovať
v Rači, ale v Karlovej Vsi. Len

ako realizovať projekt tam, kde
vám dávajú jasne najavo, že
vás tam už nechcú? „Niekedy
mám pocit, že som nepohodlný, pretože kazím morálku
ľudí tým, že ich vraciam späť
k prírode.“
„Projekt rozbehnem tak či
tak,“ hovorí Robert Hammer
odhodlane, hoci o ziskoch sa
ani po troch rokoch nedá hovoriť. „Chcem, aby si deti posilňovali nielen vzťah k zvieratám a predstavivosť, ale aj
imunitu kontaktom s ovečkami, kozami, kačicami. Plánujem ich zapojiť do kŕmenia,
čistenia, strihania či dojenia,“ hovorí. Ak sa mu podarí
presťahovať, rád by začal aj
s chovom včiel. V pláne má aj
presklený úľ, aby deti videli,
ako to v ňom funguje a tiež
zistili, ako sa vytáča med.
Ak sa mestská farma Roberta Hammera presťahuje,
Račania budú smutní a Karlovešťania sa zrejme potešia. Získajú totiž ďalší cieľ
prechádzok, miesto, kde je
príjemne, možno si odtiaľ
odniesť domáci produkt a ich
deti zážitok.
(in)

Foto: Matúš Husár

komplikovala súťaž na zhotoviteľa, do ktorej sa nikto
neprihlásil.
GIB tak bude musieť vyhlásiť nové súťaže. Hlavné
mesto má pritom na tento

Nové koše
rok vyčlenené peniaze na výstavbu. Predpokladaná cena
za vybudovanie parku na
Komenského námestí pri historickej budove SND je 468
000 eur s DPH. 
(tasr)

STARÉ MESTO
V Starom Meste bolo doposiaľ cca 580 smetných
košov. Ďalšími tridsiatimi
v celkovej hodnote takmer
8 500 eur prispela začiatkom augusta spoločnosť
A.I.I. Technické služby.

Väčšina z nich (27) bola
rozmiestnená na dunajskej
promenáde.
Spoločnosť sa už tretí rok
stará o čistotu v tejto mestskej časti a v letnom období
z jej ulíc vyvezie 400 ton odpadu.
(lch)

Odpočet:
Verejné priestory
3 NOVÉ PARKY:
Šafárikovo námestie, Belopotockého,
Kmeťovo námestie
VYDLÁŽDENIE A VYNOVENIE
NÁBREŽNEJ PROMENÁDY:
1000 metrov, 6000 metrov štvorcových
NOVÉ KVETINOVÉ ZÁHONY:
Grassalkovičova záhrada, Medická záhrada,
Hviezdoslavovo námestie

STAROSTA, KTORÝ SA STARÁ.
Radoslav Števčík

Objednávateľ: Radoslav Števčík, Bratislava
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058

SEVCIK_STAROSTA_BA noviny_206x132.indd 1
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Samoobslužná chladnička

Krava Tereska si hladkanie
vychutnáva ako bežný psí maznáčik.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Stromy na Kulíškovej sa nateraz podarilo zachrániť
RUŽINOV
Plánovaná obnova Kulíškovej ulice v ružinovskej štvrti 500 bytov, v rámci ktorej
malo byť vyrúbané celé
stromoradie – 18 dospelých stromov druhu sofora
japonská, bola predbežne
zastavená.
Občania i časť poslancov
mestskej časti sa postavili
proti tomuto zámeru a v pondelok na zasadnutí územno-plánovacej komisie rozhodli, že výrub stromov, ale ani
plánovaná rekonštrukcia cesty a chodníkov sa tento rok už
realizovať nebude.
Bratislavské noviny kontaktovali aj stavebnú firmu
Strabag, ktorá mala zabezpečovať obnovu cesty a chodníkov na Kulíškovej ulici
s otázkou, či má pripravenú
aj alternatívu uskutočniť
opravu ulice bez toho, aby
muselo dôjsť k výrubu celého
stromoradia. „Zistili sme, že
korene stromov na Kulíško-

vej ulici prerastajú do telesa
vozovky a chodníkov. Ako
zhotovitelia stavby sme povinní pri výkone prác rešpektovať projektovú dokumentáciu, čo by v tomto prípade
nebolo technicky možné bez
poškodenia koreňov stromov.
Preto bolo našou povinnosťou na túto situáciu investora
upozorniť, a to sme aj urobili.
V súčasnosti je na jeho rozhodnutí, ako bude vzniknutú
situáciu riešiť. V žiadnom
prípade si nechceme prácu nijako uľahčovať, ale ak máme

Hlavné mesto SR
Bratislava
v súvislosti s organizovaním Vianočných Trhov 2018
vyhlasuje výberové konanie na prenájom stánkov na
Hlavnom a Františkánskom námestí v Bratislave na obdobie
od 23.11.2018 do 22.12.2018. Podmienky výberového
konania a tlačivo prihlášky sú k dispozícii na webovej
stránke hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk
a na pracovisku Služby občanom. Prihlášky je potrebné
doručiť do 20.9.2018 do 16:00 hod. do podateľne Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1,
814 99 Bratislava, alebo zaslať poštou. V prípade doručovania
prihlášky poštou sa za deň doručenia prihlášky považuje
deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

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

vybudovať funkčné chodníky
a vozovku, tak nemôžeme
postupovať podľa projektu
bez toho, aby nedošlo k poškodeniu sústavy stromov,“
odpísala nám Mgr. Jana Kohoutová z oddelenia komunikácie firmy Strabag.
„Stromy sa tento rok rúbať
nebudú a takisto bola pozastavená aj naplánovaná rekonštrukcia Kulíškovej ulice,“
informovala nás ružinovská
poslankyňa Lucia Štasselová,
ktorá spoločne s poslankyňou
Katarínou Šimončičovou proti

výrubu intervenovali. „Medzitým by sa mal uskutočniť
arboristický posudok všetkých
sofor japonských a prípadne aj
odborný orez stromov. My si,
samozrejme, uvedomujeme,
že tie stromy sú na vrchole
svojho vegetačného obdobia,
ale určite by nemali byť naraz
vyrúbané. Oveľa prijateľnejšia by bola postupná obmena stromoradia v priebehu
niekoľkých rokov a jednou
z vízií je aj to, že by na Kulíškovej ulici raz mohol vzniknúť verejný priestor bez áut,
teda niečo na spôsob parku.“
Postup mestskej časti zarazil
aj kandidáta na starostu Ružinova Martina Chrena. „Je absolútne neprijateľné, aby sa
o takýchto zásadných veciach
rozhodovalo v tajnosti, na
úrade, bez účasti verejnosti,“
napísal na svojej oficiálnej
facebookovej stránke. V ďalšom príspevku konštatuje, že
tento rok vyschlo v Ružinove
rekordné množstvo stromov,

pretože starostlivosť o ne je
zanedbávaná a podfinancovaná. Navrhuje aj riešenie: „V
prvom roku nového volebného obdobia treba okamžite
urobiť audit a pasport verejnej zelene - stromov, kríkov,
ale aj košov a lavičiek. Počet
robotníkov vo VPS treba zvýšiť tak, aby každé z ružinovských sídlisk malo vlastnú
čatu, ktorá bude kosiť, strihať, polievať. Okrem nej treba založiť ešte jednu „rýchlu
rotu“, ktorá bude operatívne
riešiť nahlásené problémy po
celom Ružinove.
Okrem väčšieho množstva
robotníkov potrebuje úrad
alebo VPS zamestnať aj
odborníkov - záhradníkov,
ktorí budú garantovať nielen
objem, ale aj kvalitu práce.
Ako starosta by som rád mal
pri sebe aj hlavného záhradníka Ružinova, ktorý bude
zodpovedný za kvalitu zelene.“
(ars, brn)
 Foto: Fb Lucia Stasselova

Dvanásty superšport
Mercedes-AMG GT S roadster

V júli obohatí paletu vozidiel roadster
Mercedes-AMG GT S.
Rodina vozidiel AMG
GT sa vďaka novému
prírastku
rozrastie
na tucet členov: štyri
dvojdverové kupé, tri
roadstery, dve amatérske pretekárske vozidlá
a tri štvordverové kupé.

Vysoké jazdné výkony nového roadstera
AMG GT S (šprint z 0 na 100 km/h za 3,8
sekundy; maximálna rýchlosť 308 km/h) zabezpečuje ľahká hliníková karoséria, štvorlitrový motor V8 biturbo (384 kW/522 k; 670
Nm), sedemstupňová dvojspojková prevodovka, elektronicky regulovaný zverný diferenciál zadnej nápravy a športový podvozok.
Svojimi vlastnosťami pritom zaujíma pozíciu
medzi roadsterom AMG GT, oproti ktorému je
dynamickejší, a vrcholovým roadsterom AMG
GT C.
Sériovo je AMG GT S roadster vybavený
podvozkom s adaptívnym nastaviteľným tl-

mením, ktorý priebežne
prispôsobuje
tlmenie
na každom kolese aktuálnej potrebe. Päť
jazdných
programov
umožňuje navoliť od
komfortnej až po veľmi
športovú jazdu. Samostatným tlačidlom „M“
sa aktivuje režim prevodovky s ručným radením. Zvýšenému výkonu roadstera je prispôsobená vysokovýkonná kompozitná brzdová
sústava AMG (na želanie aj keramická).
Športový vzhľad exteriéru novinky umocňuje výrazná smerom dopredu naklonená maska
chladiča AMG, dlhá kapota motora či atletická
zadná časť a vysúvateľné zadné krídlo ako aj
kombinované veľké pneumatiky (19-palcové
disky na prednej a 20-palcové disky na zadnej
náprave). Nechýbajú vysokovýkonné svetlo
mety s LED.
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Váš názor nás zaujíma

Dispečerov
mesta spoznáte
Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne z nich vyberieme
jednoduchšie
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
BRATISLAVA
Dispečing
bratislavského
redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk
alebo na
magistrátu má dva nové slunašom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečingu z oddelenia správy komunikácií na lepšie a operatívnejšie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efekPosielam dve snímky z dietívnejšie zabezpečovanie konry uprostred chodníka, ktotroly verejných priestranstiev a
rá tu vznikla asi pred dvooperatívnejší zásah v teréne pri
ma mesiac mi a celé, na čo
mimoriadnych
udalostiach.
sa zmohol správca je, že to
Automobily sú ľahko rozpozna´zadekloval´ kusom plastu.
teľné, pretože sú označené
Diera sa nachádza medzi
logom mesta a mestskými farKrížnou 38 a 40.
MZ
bami.
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy, za približne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstražným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komunikácií, kde je uvedený aj telefonický a e-mailový kontakt na
Keď sa začali stavať nové obytné bloky na Račianskej ulici, kúsok za Račianskym mýdispečing mesta na oddelení
tom, ožila trochu viac aj slepá ulica Kominárska. Dostala nový asfalt a značenie a na
správy komunikácií.
jej križovatke s Račianskou vyrástli nové semafory. Najskôr čierne, potom blikajúce na
Na uvedené kontakty bude tiež
oranžovo a pred pár mesiacmi ožili veselými farbami. Nebolo by na tom nič zlé, keby
možné nahlasovať prípadné pozrazu nenastali situácie, ktoré tam predtým neboli. Semafory nie sú zladené s hlavnými
ruchy na mestských cestách, či
semaformi na Račianskom mýte a keď sa už natešení vodiči z Radlinského rozbehnú,
upozorniť na prekážky na mestzastanú hneď na križovatke s Kominárskou, aby pustili päť čakajúcich áut na odbočenie
ských komunikáciách alebo na
z Račianskej na Kominársku. Tých päť áut tam už stálo pekne dlho a čakalo na bliknutie
zníženú zjazdnosť bratislavsemaforu. Ich vodiči len nechápavo pozerali, prečo sa nemohli pohnúť, kým bola na
ských ciest.
(kk)
Račianskom mýte červená a nešli po nej žiadne autá? Nemohli sa pohnúť, pretože mali
červenú.
V tejto lokalite žijem celý život a z Kominárskej vyrážam denno-denne obomi smermi vo
všetkých denných aj nočných hodinách. Kým sa spustili semafory, nedochádzalo na tejto
križovatke myslím k žiadnym kolíziám, pretože semafory na Račianskom mýte a Pionierskej dostatočne regulujú dopravu na Račianskej tak, aby vždy vznikla prirodzená medzera
v premávke pre odbočujúcich vodičov. Chápem, že toto bol zrejme pokus, ako zabrániť
prípadným kolíziám s električkami, ktoré musia často na podobných priecestiach brzdiť
kvôli nepozorným vodičom (napr. križovatka Vajnorskej a Škultétyho pri Istropolise),
ale toto riešenie vyvolalo podľa mňa viac negatív ako pozitív. Momentálne nastavenie
signalizácie premávku doslova brzdí. A nielen premávku. Aj chodci a cyklisti na nej nezmyselne stoja a čakajú na prázdnej ulici, aby im blikla zelená. Zmizla plynulosť, ktorá
tam doteraz bez semaforov fungovala a vodiči, ktorí križovatku poznajú, strácajú nervy
a trúbia na autá pred sebou, aby nečakali na prázdnej ulici a šli na červenú. Dúfam, že sa
kompetentným podarí nájsť spôsob, ako urobiť túto križovatku bezpečnú bez toho, aby
bol pohyb na nej zbytočne brzdený.

Jana Fančovičová



Z REDAKČNEJ POŠTY

„Oprava“ diery

O novej svetel
nej križovatke
na Račianskej / Kominárskej ulici.

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám

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

Kontakt: 0907 701 786
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FACEBOOK palác je zreštaurov
Mirbachov
Bývalý hotel Kyjev chcú začať rekonštruovať
podľa
z 18. storo
budúci
rok. Čoarchitektúry
všetko sa zmení?
www.facebook.sk/banoviny

Podzemné
garáže pre takmer 500
áut i nové
námestie.
STARÉ MESTO
estetický
stav malé
fasády
vrátane
To
všetko by mala
so sebou
hotela
Zreštaurovanie
fasády
Mir- priniesť
všetkýchrekonštrukcia
jej prvkov. Reštaurábachovho paláca, ktorý bol v torské práce boli zamerané na
Kyjev.
zlom stave,
je hotové.
obnovu fasády, kamenných
Peter
Wayne
ViemPráce
si
boli zamerané
obnovu portálov, soklov a ostení,
predstaviť
menšiena
nákupné
celkovej fasády,
obnovu drevených okien, dverí
centrum,
hotel nadoplnenie
úrovni
výzdoby,
a mreží.
amodelácie
nejaké naozaj
peknevytvorespranie
kópií
jednotlivých
prvkov
V rámci reštaurátorských prác
vené, neasfaltové (obľúpodľa
originálov
a
došlo
aj
sa upravili kamenné fragmenty,
bený slovenský materiál)
na
zlátenie
kovových
dodoplnili modelácie štukovej
námestie a pod ním garáže,
plnkov.
Mirbachov
palác
má
výzdoby a chýbajúcich častí
ktoré by riešili ´preautovaaktuálne
vzhľad
pôvodnej
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
né´ centrum mesta. To by
architektúry
zo
60.
rokov
18.
kópie umelokamennej vázy
som ostatne spravil aj s Nástoročia.SNP, kde by autá boli pod
odliatím
a farebne
sa upravili
mestím
povrchom
a hore
by bol
Cieľomzákaz
obnovy
prísny
stáť.fasády bolo erbové polia v intenciách
reštaurátorským
spôsobom
farebnosti
Mino
Minotaurus
Hoteldo-nechheraldickej
zostane hotelom,
necherbov
pod
siahnuť čoparkoviskom
najlepší technický
a grófa
Nyára.garáž
Tie boli
terajším
vybudujú
podzemnú
prenásledne
hotelo-

osadené do kar
paláca. Pozlát
doplnky, napr
štítok, kľučky b
výzdoba mreží
boli zlátené
architektúre pal
Opravené boli
vstupné brány
sokle, ktoré
veľký rozsah
nahradili nové
ný bol aj juž
nachádzajúci sa
objektom, pričo
bola potrebn
technika.

vých hostí a zvyšok námestia nech je park so stromami, trávou,
streetfood stánkami a kaviarničkami, veľa lavičiek.
Anoushka Black Tak dúfam, že sa na projekte zúčastní i zeleň.
JozefVĎAKA
ChovanMINIIMPLANTÁTOM
Keď preplatí asfalt, možno
sa dostane
už- DÔVOD NA Ú
BUDETE
MAŤdoOPÄŤ
šieho výberu.

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZ

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

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

Čo hovoríte na umiestnenie cyklopruhov
Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné infor
v Lamači?
Juraj Mravec Podľa mňa katastrofa... Autá ohrozujú cyklistov, nakoľko to nie je výškovo ani tvarovo oddelené (jazdné
pruhy áut od cyklistov) a všetok bordel z ciest, štrk a podobne
bude automaticky v jazdnom pruhu cyklistov .... Nevhodný
variant pre cyklistov.... Naviac extrémne neprehľadné a nebezpečné aj pre cyklistov a aj pre autá.
Tomasko Janosik To sú cyklotrasy, keď sa na cestu označí
pás pre bicykle? Treba urobiť úplne samostatnú trasu oddelenú
od áut.

Starožitnosti
Panenská 22

Odkúpime v hotovosti:
sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky,
lampy, nábytok, i celé
pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma
tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov
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Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

Komédia o móde, diéte,
túžbe po láske, milostných
dobrodružstvách, chlípnom
včelárovi a prekvapení
v komposte.

Utorok – 4.9.2018
Streda – 29.8.2018
BISTRO RAMEN
bratislavské kiná
Príbeh o zvláštnej moci jedla
zbližovať ľudí a napravovať staré krivdy. Film vo
francúzsko-japonskej koprodukcii.

Štvrtok – 30.8.2018
POSTFAKTÓTUM
Divadlo Stoka, 19:00
Zem je plochá, Fínsko neexistuje. Pravda nie je podstatná. Päť hercov sa pohybuje
po nejasnom obraze, v neurčitých vzťahoch, miestami
ich postavy celkom zanikajú.

Piatok – 31.8.2018
POLEMIC
Magio pláž, 18:30
Kapelu Polemic Vám
predstavovať asi netreba,
pozná ju už niekoľko generácií, pretože v apríli
tohto roka na slovenskej
hudobnej scéne oslávili

neuveriteľných 30 rokov.

Sobota – 1.9.2018
FOLKOVÉ KONCERTY
U MARKA TWAINA
Mark Twain, 18:00
V spolupráci s Klubom Mark
Twain a Hudobným klubom
Kamel vám prinášame výber
folkových koncertov. 1. septembra vystúpi Aďo Juráček.

Nedeľa – 2.9.2018
CELEBRITY
Stará tržnica, 19:00
Celovečerné stand-up comedy Ondřeje
Sokola.
Nečakaný
pohľad
do jeho
súkromia
a takmer
všetkých
umelcov v Českej republike.

Pondelok – 3.9.2018
4 SESTRY
Stará tržnica, 19:00

PREDSTAVÍM
ŤA OTECKOVI
Dom kultúry Zrkadlový háj,
19:00
Zašmodrchaná zápletka plná
nečakaných zvratov od najvychytenejšieho súčasného
britského dramatika s výborným hereckým obsadením.

Streda – 5.9.2018
BEÁTA GERBÓCOVÁ
A HENRIETA KURČÍKOVÁ / ZAMATOVÉ JAZERO (TRADÍCIA INAK)
Dizajn štúdio ÚĽUV, 12:00 –
18:00
Diela
výtvarníčok spája
digitálny
prístup
k textilnej
tvorbe. Beáta je majstrom žakárového
tkania, Henrieta vyniká vo
vyšívaní.

Štvrtok – 6.9.2018
KURÁTORSKÝ VÝKLAD: FILLA - FULLA
OSUD UMĚLCE - OSUD
UMELCA
Slovenská národná galéria

po...“ bude venovaná udalostiam z 21. augusta 1968.
Výstava potrvá do 11. novembra.

Pondelok – 10.9.2018
Bratislava, 18:00
Tematický výklad Kataríny
Bajcurovej k vybraným dielam aktuálnej výstavy Filla
- Fulla - Osud umělce - Osud
umelca.

Piatok – 7.9.2018
OKUPÁCIA 1968
Nová Cvernovka
Pri príležitosti 50-teho výročia vpádu vojsk Varšavskej
zmluvy do Československa
v auguste 1968, si dvojdňovým podujatím v Novej
Cvernovke pripomeniete túto
dôležitú historickú udalosť.

SLOVENSKO-NEMECKÝ
DEŇ
Hviezdoslavovo námestie, 16:00
Oslava 25 rokov nemecko-slovenských vzťahov. Čakajú
vás koncerty kapiel Pressburger Klezmer Band a Quadro
Nuevo. Na záver sa predstaví
veľkolepá show umelcov so
svetlom „Xenorama“

Sobota – 8.9.2018
RÍMSKE HRY + LIMES
DAYS 2018
Rusovce, 10:00 – 19:00
Podujatie Rímske hry prináša
návštevníkovi pohľad do dejín starovekého Ríma. Už 21
rokov je brána do dejín Ríma
otvorená.

Nedeľa – 9.9.2018
LADISLAV BIELIK / 50
ROKOV PO...
Danubiana Meulensteen Art
Museum, 10:00 – 18:00
Fotografická výstava Ladislava Bielika „50 rokov

Utorok – 11.9.2018
CESTOVATEĽSKÉ KINO:
JAPONSKO
KC Dunaj, 20:00
Krajina vychádzajúceho slnka, v ktorej každý nový deň
znamená nový príbeh. Vydajte sa na opačný koniec sveta,
kde sú srnky posvätné, kde
sa ľudia tešia dlhovekosti.

N A N O VO S V E T S K Ú
U L I C U bola 16. augusta
v skorých ranných hodinách
vyslaná hliadka Policajného zboru. Majiteľ v priestoroch svojho rodinného
domu spozoroval neznámeho muža, ktorý utiekol cez
okno. Na miesto sa dostavil
aj psovod. Služobný pes,
8-ročný nemecký ovčiak
Vels, zachytil pachovú stopu, ktorú sledoval 500 m až
k opustenej záhrade, kde
v kríkoch štekotom označil
prítomnosť neznámej osoby. Nachádzali sa pri nej
odcudzené veci z rodinného
domu. Policajti zistili, že na
41-ročného muža z Bratislavy, ktorého zadržali, je
vydaný príkaz na jeho dodanie do výkonu trestu odňatia
slobody.

PRIJMEME
AUTOELEKTRIKÁROV,
MECHANIKOV
NA MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍCH
SYSTÉMOV PROTI KRÁDEŽI ÁUT.
Možnosť práce pracovná zmluva, živnosť

vyjdú o 2 týždne
12. septembra 2018

PLAT 2 000 EUR.
VAM system, s.r.o.
info: 0903 249 841

Jesenné cestovanie v čase prostredníctvom jazzu a swingu
BRATISLAVA
V sobotu 8. septembra sa
v bratislavskom V-klube
presuniete vďaka Golden
Age Festivalu do 20-tych
až 40-tych rokov minulého
storočia, do kolísky jazzu New Orleansu či legendárneho Cotton Clubu v Harleme v New Yorku. A keď
vám nebude stačiť, o necelý mesiac, 5. októbra sa do
Starej Tržnice vracia obľúbená swingová tančiareň.
Golden Age Festival je jediný medzinárodný festival na
Slovensku, ktorý sa zameriava na interpretáciu hudby
z počiatkov vzniku jazzu,
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

jeho tzv. zlatej éry. Tento rok
sa môžu návštevníci tešiť
napríklad na Hot Jazz Band
z Maďarska, čo je jedno
z najlepších autentických telies starého jazzu na svete, ale
aj náš Fats Jazz Band, ktorý
tento rok ponúkne poslucháčom viaceré novinky v repertoári a predstaví aj unikátny
raritný nástroj bas saxofón.
Vyvrcholením večera bude
poľské zoskupenie Jazz Band
Ball Orchestra, ktoré už vyše
50 rokov prináša divákom
po celom svete tradičný jazz
na špičkovej úrovni. Po koncerte nasleduje už tradičná
improvizovaná jam session

všetkých účinkujúcich, ktorá
sa teší veľkej obľube poslucháčov, ale aj samotných hudobníkov.
Veľký tanečný večer v Starej Tržnici, ktorý je zároveň
aj súbojom dvoch svetoznámych orchestrov Bratislava
Hot Serenaders a Melody
Makers Ondřeja Havelku,
predstaví to najlepšie z obdobia svetovej i česko-slovenskej éry swingu a tanečnej
hudby.
Zoskupenie Bratislava Hot
Serenaders, hudobní matadori a vlaňajší 25-roční jubilanti, na Slovensku ako jediní
spĺňajú parametre legitím-

neho big bandu. Orchester
má aktuálne 20 členov: 15
hudobníkov, ale tiež vokálne
trio Serenaders Sisters či spevákov Miloša Stančíka a Jozefa Kuriľáka.
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers disponujú širokým repertoárom známych
skladieb populárnej hudby
obdobia raného a vrcholného
swingu od začiatku 30. rokov.
Orchester 14 hudobníkov vedie ich líder, ktorý jazzom
a swingom z obdobia medzi
dvoma svetovými vojnami
žije od svojich študentských
čias.
Veľký tanečný večer, ktorý je

koncertným i tanečným zážitkom, zrkadlí americkú tradíciu 20.-30. rokov, v rámci
ktorého bolo ku koncu sezóny zvykom usporiadať súboj
orchestrov, tzv. Big Band
Battle. Na tomto súboji sa
zúčastnil ako víťazný orchester z predošlého roku, tak aj
orchester, ktorý sa o tento
angažmán uchádzal v nadchádzajúcej sezóne. Obe telesá sa striedali pri hraní tanečných kôl po celý večer. Ten
nakoniec vyvrcholil súbojom
piesní súťažiacich orchestrov.
Samozrejme, big band, ktorý
zožal najväčší úspech, získal
angažmán na ďalší rok.(brn)
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OBRAZY

NAJLEPŠIE

PREDÁTE

V AUKCII
Žiadne
poplatky

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
REDAKCIA

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho
22. časť
Ako okradli
slávneho herca
V polovici minulého storočia hviezda popularity
viedenského herca Hansa
Mosera závratne stúpala.
Obľúbené boli nielen jeho
filmy a divadelné predstavenia, ale najmä estrádne
vystúpenia, v ktorých svojím šarmom a charakteristickým dialektom spieval
tradičné viedenské pesničky a dobové šlágre. Bratislava bola v tých časoch
k Viedni blízko nielen geograficky, ale aj mentalitou
svojich obyvateľov. Naši
chodili do Viedne na operu
a k Sacherovi na kávičku
a vychýrenú tortu, Viedeňáci zas pod naše viechy (Heurigen), na vínko a husacinu.
Cez fašiangy roku 1942 vystupoval Hans Moser v Bratislave. Sála bola vypredaná
a predstavenie malo veľký
úspech. Po predstavení umelci, tak, ako bývalo dobrým
zvykom, zašli pod viechu.
Nálada bola vynikajúca,
vínko tieklo potokom. Spoločnosť bola veľká a veselá.
K umelcom sa pripojila aj
partia, ktorá tam bola ešte
pred ich príchodom a zopár
hosťov, ktorí prišli neskôr.
Takéto akcie využívali rôzne
indivíduá, ktoré vymetali lokály a prikmotrili sa k zabávajúcim. Bola to aj príležitosť
pre vreckárov, pasákov a ich
dievčatá. Ale keď bolo veselo, všetci si boli rovní, všetci boli kamaráti. Zabávali sa
až do skorého rána. Keď sa
pán Moser na druhý deň ráno
v hoteli zobudil, svet už taký
krásny nebol. Ešte sa celkom
ani nedal do poriadku a už
na dvere klopal pingl z viechy. Priniesol účet za včerajší
cech. Vtedy Hans zistil, že

mu zmizla bríftaška aj s dokladmi. Vzápätí som mal na
stole nový prípad.
Situácia bola delikátna z via
cerých dôvodov. Nielenže
pán Moser nemal ako zaplatiť
hotel a tiež ten cech z viechy,
ale strata cestovných dokladov mu neumožňovala vrátiť
sa do Viedne (teda do Nemecka), kde mal mať na druhý
deň predstavenie. Aj keď bol
„prominentom“, cez hranice
by ho bez dokladov nepustili.
Začal som s výsluchom majiteľa viechy a obsluhujúceho
personálu. Majiteľ bol síce
môj známy, uviedol však, že
sa sústredil najmä na kontrolu jedál a obsluhy pre prominentných hostí. Personál
tiež nebol príliš zhovorčivý,
nikto nič nevidel, nepočul.
Našťastie tam slúžila aj kučeravá Amálka, mladé dievča
z dediny niekde od Trnavy,
do Bratislavy sa prišla vyučiť
za cukrárku. Bolo to veselé
a celkom milé stvorenie, narazila však na nejakého pasáka a nakoniec skončila v jednom vykričanom dome na
Vydrici. Tam dostala prezývku kučeravá Amálka. Keď sa
to jej mamka dozvedela, prišla do Bratislavy a udala majiteľku bordelu za kupliarstvo.
Amálku som vytiahol z brlo-

hu neresti a prihovoril som
sa u majiteľa viechy, aby ju
zobral do služby.
Amálku som teda odviedol
nabok a prísnym hlasom sa
spýtal: „Amálka, nebol tu
včera večer nejaký náš spoločný známy?“
Pochopila, že mám na mysli
niektorého z „chmatákov“,
ktorí operovali v tomto rajóne. „Pán inšpektor, boli tu
včera iba dlhý Ištván, malá
Gréty a ešte dvaja, ktorých
som nepoznala. Ale boli veľmi nóbl oblečení a nevyzeralo, že by boli v službe, veselo
sa bavili s ostatnými.“ Svätá
prostota - pomyslel som si,
vreckári sú vždy v službe.
Ešte v ten deň mi predviedli
dlhého Ištvána, Grétu a výkvet bratislavských vreckárov. Vreckári sa pokladali
v podsvetí za niečo lepšie
a veľmi dbali na svoju povesť. Samozrejme, pokiaľ ich
nepristihli a neusvedčili. Boli
sme takmer ako starí známi.
„Hanbím sa za vás,“ začal
som na nich zhurta. „Okradli ste chýrneho herca Hansa
Mosera. Porušili ste našu dohodu, že známych ľudí, vdovy a invalidov necháte na pokoji. Pokazili ste meno nášho
mesta až vo Viedni.“
„To musel byť nejaký cez-

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?
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02/32688830.
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Hans Moser na javisku

poľný,“ namietal starý Fritzi,
ktorý požíval v tejto spoločnosti všeobecnú úctu.
„Mňa teraz nezaujíma, kto to
bol,“ pokračoval som. „Pán
Moser má šľachetnú dušu
a je ochotný stiahnuť udanie,
pokiaľ sa mu peňaženka do
zajtra vráti.“
Tušil som, kto to spravil.
Dlhý Ištván mal tiky v ľavom
oku, a tie mal vždy, keď bol
nervózny. Ale mal som dobrý
dôvod na takúto taktiku. Slovo peňaženka, tento chlebíček každodenný pre každého
vreckára, má magickú moc.
„Pán inšpektor, prepáčte, ale
je to beznádejné. Iba korunovaný somár by vrátil peňaženku, keď ju už má v hrsti,“
poznamenal starý Fritzi.
„Pán Moser chce peňaženku
iba s dokladmi, písomnosťami a cestovným pasom,“
pokračoval som zvýšeným
hlasom. „Hans Moser musí
byť zajtra vo Viedni, jeho
angažmá ho zaväzuje,“ zaburácal som. „Zajtra ráno musí
byť peňaženka na tomto stole. A nezabudnite poutierať
odtlačky prstov.“
Peňaženka prišla rannou poštou, samozrejme, bez peňazí.
Ale inak komplet. Pánovi
Moserovi sa zjavne uľavilo,
keď som mu ju odovzdal, vybral svoju fotografiu a napísal
na ňu: Známemu detektívovi
venuje Hans Moser. Tú fotografiu mám dodnes vo svojom
archíve. Dostal som aj pozvanie do Viedne do divadla na
jeho predstavenie. S potešením som ho prijal. Návštevu
som ale dlho odkladal a po
fronte (po r. 1945) a v nasledujúcich rokoch som mal
úplne iné starosti. Napokon
v roku 1948 prišlo „víťazstvo
pracujúceho ľudu“ a padla
Železná opona. Do Viedne
som sa už nikdy nedostal. Do
Viedne sa však potom už nedostal ani ten pracujúci ľud.

Jozef Šétaffy
Neskrátený text tohto
prípadu nájdete v knihe
„Zabudnuté prípady
inšpektora Šétaffyho“.
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Johann
Wolfgang
Goethe

odtrhnú
(expr.)

4. časť
tajničky

overili
pomocou
testu

druh
skúšky

mäkký
nerast

Pomôcky:
scink, silit, kolm,
pedicel

prejavená
dobrá vôľa
vyhovieť

druh
jaštera

ďateľ,
po česky

pošomrával
spočíval

naľakal

vzorec
oxidu
kobaltnatého

Pomôcky:
zakrivený
stoa, Lac,
obuvnícky
zapriahal
alait, nuta,
nôž
karosol

obruč

hustý sibírsky les
zotrvávajú
v spánku

malý les
pohanský
boh star.
Slovanov
Andrej
(dom.)
natrafil,
naďabil

rozhodnutie
(zastar.)
lapaj
(expr.)
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V nedeľu na dostihy
PETRŽALKA
Nenechajte si ujsť v nedeľu
2. septembra štvrtú klasickú
skúšku dostihovej sezóny.
Do Slovenských Oaks prihlásili majitelia štyroch krajín
spolu 25 kobýl, no do štartovacích boxov o Veľkú cenu
Rádia SiTy (rovina Listed na
2000 m o celkovú dotáciu
23 000 €) sa môže postaviť
maximálne 14 koní (v čase
vydania tohto čísla už štartová
listina na www.dostihy.sk). Na
nedeľné popoludnie je pripravených spolu deväť rovinových a prekážkových dostihov.
V sprievodnom programe, ktorý je venovaný „Svetovému

láka
(hovor.)
mužské
meno
zvlečená
hadia koža
sladkovodná ryba

spletaním
nespájal

rozlož
okolo

malý oltár

rozhovor
druh
poloopice
prichytávali sa
odborník
v logike

starogrécka
stĺpová
sieň

2. časť
tajničky

citoslovce
zvuku
žaby
tamten

maj
radosť
opera
G. Verdiho

nahý
model

skratka
okresného
výboru

EČV
Trnavy
kvas
(zdrob.)

tarifa,
po česky
1. časť
tajničky

natierala
masťou

skratka
bytového
podniku

žliabok,
drážka
(stav.)

druh
obilniny
štuchol

nástroj
na kresanie iskier

Pomôcky:
indri, salve, knajp,
Oslad

citoslovce
hnevu

11

17/2018

dňu prvej pomoci“, si diváci
môžu pozrieť ukážky poskytnutia prvej pomoci a osobne
si vyskúšať svoju zručnosť
v poskytnutí prvej pomoci. Spevácky súbor seniorov
Petržalská melódia spríjemní
prestávky medzi dostihmi; deti
sa môžu zadarmo povoziť na
koníkoch, požičať si detské
elektrické autíčko či dať si namaľovať tváričku. Návštevníci
môžu stávkovať na dostihy
s výplatou výhier ihneď po
dobehu, pripravené sú i rôzne
gurmánske špeciality ako i výborná jadranská zmrzlina.
Dostihové popoludnie v Starom
háji začína o 13.30 hod. (zr)

Deň otvorených dverí
PETRŽALKA
V CC Centre sa 12. septembra môžu deti aj dospelí
prihlásiť do keramického
a výtvarného krúžku.
Program začína od 15:30h
dielničkami pre najmenších.

Zápisy do krúžkov sú od
16.00h. Deti od 6 do 14 rokov platia za polročný kurz
43 eur, dospelí 46 eur. Ak sa
nestihnete prihlásiť 12. septembra, môžete tak urobiť aj
neskôr telefonicky.
(brn)

Vyriešený tisíci podnet
NOVÉ MESTO
Nové
Mesto
vyriešilo
v uplynulých dňoch jubilejný tisíci podnet na portáli
Odkazprestarostu.sk. Prostredníctvom tohto projektu sa občania obracajú na
samosprávy s rôznymi podnetmi, ktoré sa týkajú znečistenia životného prostredia, zelene či poškodených
ciest a chodníkov.
Mestská časť ich od spustenia
projektu v roku 2010 vyriešila už 1048, pričom spomedzi
štyroch veľkých mestských
častí v Bratislave má Nové
Mesto najvyššie percento
vyriešených podnetov. „Za
takmer osem rokov sa portál
Odkazprestarostu.sk ukázal,
ako efektívny nástroj na riešenie podnetov. Novomešťania chodia s otvorenými
očami a zaslaním svojich
postrehov nám pomáhajú odstraňovať rôzne nedostatky,“
vraví starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý.

Najviac podnetov, ktorými
sa občania obracajú na novomestskú samosprávu, sa
týka ciest a chodníkov (353),
zelene a životného prostredia
(287) a opustených a nepojazdných vozidiel (160). „Na
území Bratislavy je množstvo majetku v správe mesta, mestských častí, prípadne
zodpovednosť za riešenie
podnetu majú súkromné spoločnosti. V prípade, že je
podnet adresovaný nám, spolu s príslušnými oddeleniami

miestneho úradu sa spoločne
snažíme o efektívne odstránenie nedostatkov,“ uviedla
Jana Plevová, správkyňa portálu za Nové Mesto.
Bratislavské Nové Mesto
sa pritom v hodnoteniach
projektu Odkazprestarostu.
sk dlhodobo umiestňuje me
dzi aktívnymi samosprávami
v rámci celého Slovenska.
Za roky 2013 a 2015 mestská časť získala od Inštitútu
pre dobre spravovanú spoločnosť a Odkazprestarostu.
sk v hodnotení prínosu práce
samospráv opakovane čestné
ocenenie Zlaté vedro Milana
Cupáka.
Nahlasovanie podnetov prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk využíva
viac ako 100 samospráv na
Slovensku. Od roku 2010
bolo vďaka tomuto projektu
na celom Slovensku vyriešených viac ako 23-tisíc podnetov. 
(mt)
 Foto: odkazprestarostu.sk
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Budova starej pošty prestane strašiť
DÚBRAVKA
Budova Starej pošty na Saratovskej ulici je dlhodobo tŕňom v oku mnohých
Dúbravčanov. Stará, zanedbaná a rozpadávajúca sa
budova však ukrýva dôležitý komunikačný uzol. Napriek tomu by sa Dúbravčania mali v roku 2020 dočkať
zbúrania tohto objektu.
Dúbravka od roku 2015 intenzívne rokovala s vlastníkom
budovy o možných riešeniach.
Jedným z nich bolo vytvore-

Príspevok na
súkromnú
škôlku

RAČA
Keďže pôvodne naplánované otvorenie novej materskej školy na Novohorskej
sa z objektívnych príčin
nezrealizuje, rozhodlo sa
vedenie mestskej časti Rača
pomôcť tým rodičom, ktorí
s touto možnosťou počítali.
Rekonštrukcia
schátranej
budovy na rohu Novohorskej a Sadmelijskej ulice
a jej kompletná prerábka na
materskú školu mala byť
pôvodne ukončená ku koncu
októbra 2018, pričom škôlka
mala začať svoju prevádzku
ku koncu roka 2018. Situácia sa skomplikovala, a hoci
v súčasnosti už opätovne prebiehajú na budove stavebné
práce, nová škôlka sa v plánovanom termíne neotvorí.
Z tohto dôvodu budú viacerí
rodičia nútení riešiť túto situáciu prostredníctvom súkromnej
škôlky, ktorá však vyžaduje
neporovnateľne vyššie náklady. Preto sa račianska samospráva práve týmto rodičom
rozhodla finančne pomôcť.
Mestská časť plánuje na jedno
dieťa prispieť formou nenávratného príspevku sumou vo
výške 80 eur na dieťa na mesiac, a to od 1.10.2018 až do
termínu uvedenia novej škôlky. Návrh musí ešte schváliť
zastupiteľstvo mestskej časti
na svojom septembrovom zasadnutí. 
(em)
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nie a postavenie nového telekomunikačného uzla a presťahovanie zariadení, druhou
možnosťou bola optimalizácia
dvoch
telekomunikačných

miestností, zachovanie priestoru a jeho zakomponovanie
do novej výstavby.
Na základe posledných rokovaní sa zainteresovaní dohod-

li na spolupráci.
„Pri aktuálnom technickom
stave nehnuteľnosti spoločnosť Slovak Telekom podporí
úplné vymiestnenie technológií, čím by sa záujem vlastníka posunul k zámeru, t.j.
zbúraniu pôvodnej stavby.
V prípade, že dôjde k dohode,
môže byť o dva roky zámer
vlastníka zbúrať stavbu realizovateľný,“ hovorí Branislav
Trnavský zo Slovak Telekomu. 
(lm)

Foto: MC Dúbravka

Spokojní s podchodom?
NOVÉ MESTO
Rekonštrukcia podchodu
na Trnavskom mýte skončila, v pondelok ho mali slávnostne otvoriť. Bude teraz
na verejnosti, aby ho začala
testovať a žiadala nápravu
prípadných nedostatkov.
Doteraz bol problém, že
výťahy sa v rámci skúšobnej prevádzky o ôsmej večer
odstavili a imobilný človek,
napríklad na invalidnom
vozíku, sa nemal ako do
podchodu dostať. Tak uvidíme, ako budú fungovať
v bežnom režime. Podchod
sa v súčasnosti prezentuje
ako bezbariérový, pohybli-

vé schody boli pri viacerých
vstupoch nahradené výťahmi, nad ktorými vyrástli aj
nové prístrešky. Využívať ich
zrejme budú najmä starší občania, keďže eskalátory smerom dole, boli zrušené.
V interiéri sa celoplošne opravovala dlažba, stropy a osad-

zovali nové svietidlá, pribudli
nové obchodné prevádzky,
pričom sa opticky aj objemovo zmenšil priestor pre samotných chodcov. Ako sa vám
zrekonštruovaný
podchod
pozdáva? Budeme vďační za
všetky postrehy.
(ars)

Foto: ms

Prečo nás dažde obchádzajú
BRATISLAVA
Pri dažďoch odtečie väčšina vody v Bratislave kanalizáciou. Je možné s tým
niečo robiť?
„Ak by sme vodu viac akumulovali v meste, napr.
v dažďových jazierkach,
záhradách, pomocou zelených striech, vsakovacích
jám či špeciálnych povrchov umožňujúcim vsakovanie vody do pôdy, vzduch
by sa vďaka tejto zadržanej
vode postupne ochladzoval aj v dňoch bez zrážok,“
povedala nám Lucia Leváková z Bratislavského regionálneho ochranárskeho
združenia (BROZ). „V naj
ideálnejšom prípade by žia

dna zrážková voda z mesta
neodtekala, ale časť z nej
by vsiakla do pôdy a časť
by sa zachytila v zásobníkoch na dažďovú vodu - tá
by sa v suchom období používala na polievanie mestskej zelene, ktorá taktiež
svojím tienením, vyparovaním a akumuláciou vody
v koreňovom systéme prispieva k znižovaniu teploty v mestách.“ Tým by sa
predchádzalo aj ďalšiemu
nežiaducemu javu vznikajúcemu nad vyhriatymi veľkomestami – tzv. tepelnému
ostrovu, ktorý mraky sľubujúce dážď často obchádzajú. „Pozitívnymi aktivitami
tohto typu v Bratislave sú

napr. umiestnenia zásobníkov na dažďovú vodu v Devínskej Novej Vsi a Rači,
vytvorenie zelenej strechy
na domove dôchodcov na
Kramároch, či začatie realizácie projektu „LIFE17
CCA/SK/000126 Sídliská
ako živé miesta odolné voči
zmene klímy“ finančne podporeným Európskou komisiou v mestskej časti Karlova Ves s cieľom zmierniť
dopady klimatickej zmeny
na život na sídliskách –
okrem iného budú vytvorené klimatické jazierka,
zelené steny, vysadené stromy a kry, rekonštrukciou sa
zníži energetická náročnosť
verejných budov.“ 
(ll)

Petržalka
potrebuje
bezpečnejšie cesty
Socialistickí architekti stavali pred polstoročím Petržalku v štýle „na čo najmenšej ploche čo najviac
bytov“. Paneláky sa nám
dnes darí obnovovať, s cestami je to trochu ťažšie.
Pri ich projektovaní sa
nerátalo s tak vysokou intenzitou dopravy, a tak si
napojenia na diaľnicu a na
hranice s Rakúskom vyžaduje urgentnú reorganizáciu
dopravy. Križovatky Einsteinova-Viedenská cesta
a Rusovská -Lenárdova
patria k najnehodovejším
v Petržalke.
Už pred dvoma rokmi som
na to upozornil mesto,
ktoré uznalo naliehavosť
problému a pripravilo návrh riešenia. Na križovaní
Einsteinovej a Viedenskej cesty naprojektovalo
kruhový objazd a na križovatke Rusovská-Lenardova novú svetelnú križovatku.
V tomto roku sa má na tento projekt preinvestovať
1,2-milióna eur, ale výstavba nezačala. Prečo? Lebo
mestskí úradníci naťahujú
schválenie projektovej dokumentácie, čím odďaľujú
proces vydania územného
rozhodnutia a teda aj za
čiatok výstavby.
Neviem, koľko nehôd je
dosť na to, aby sa vyzbierali
potrebné pečiatky k projektu
s už schváleným rozpočtom.
Byrokrati na to zjavne majú
vlastnú optiku.

PaedDr. Oliver Kríž,
poslanec, predseda Mladej
Petržalky
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