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Skončí Slovan
na štadióne?

Lesy by mali patriť
ľuďom

Obmedzená ťažba dreva
v bratislavskom lesopar
ku a viac priestoru pre
oddych a rekreáciu ľudí.
Taká je predstava nové
ho návrhu zonácie. Lesy
v okolí Bratislavy budú
rozdelené do troch zón.

Aké zmeny v doprave
navrhujete?!

Je po prázdninách a mes
to opäť zažíva ranné záp
chy pre uzatvorenú ulicu
Mlynské nivy a obmedze
nia na Prístavnom moste.
Prinášame návrhy čita
teľov, ako zmierniť dopa
dy na dopravu.

Gajdoš: Chce dať
viac peňazí policajtom

Nový šéf
bratislav
skej mest
skej polí
cie Marek
Gajdoš
plánuje
naše mes
to urobiť bezpečnejšie.
Ako to chce urobiť a ako
chce riešiť personálny
podstav?

Menej čakania
na pohotovosti?!

Dlhé hodiny čakania na
pohotovosti a urgente
môžu byť minulosťou.
Národný ústav detských
chorôb chystá rozšírenie
oddelenia urgentu a navy
še všetky pohotovosti do
stanú viac peňazí!
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Exkluzívne! Noviny pre vás zostavil
nový primátor Matúš Vallo
BRATISLAVA
Naše hlavné mesto si pri
pomína výnimočný dátum.
Pred 100 rokmi sa z Pre
šporka, Pozsone či Pre
ssburgu stala Bratislava.
A pri tejto mimoriadnej
udalosti sme oslovili nové
ho primátora Matúša Valla,
aby sa stal pre jedno číslo,
ktoré práve držíte v ru
kách, šéfredaktorom.
Bez zbytočných rečí a po
žiadaviek Matúš Vallo svoju
novú rolu prijal. Redakčná
porada s ním a jeho tímom
bola vecna, konštruktívna.
Mal pripravené aktuálne

témy, ktoré sú podľa neho
pre našich čitateľov zaujíma
vé a nájdete ich v aktuálnom
vydaní. Naši redaktori pri
mátorove témy v spolupráci
s magistrátom pre vás pripra
vili.
„Poučený svojimi predchod
cami som si povedal, že
nechcem využívať žiadne
mestské tlačoviny na svoju
PR. Že v nich budem pravdi
vo komunikovať len problé
my nášho mesta a riešenia,
ktoré prinášame. Ponuka
redakcie Bratislavských no
vín, aby som sa stal šéfre
daktorom jedného čísla, ma

oslovila, lebo sú to súkrom
né noviny. A prišli s témou,
ktorá je pre mňa a naše mes
to významná. Vzťah ľudí
k mestu je dôležitý pre atmo
sféru v ňom. A ten si vytvá
rame nielen cez súčasnosť,
ale aj cez poznanie histórie.
100 rokov názvu Bratislava
je teda ideálnou príležitos
ťou budovať dobrý vzťah
k svojmu mestu, a preto sa
rád na tomto nápade Brati
slavských novín podieľam,“
reagoval Matúš Vallo.
Za redakciu mu ďakujeme, že
ponuku prijal. 
(lb)

Foto: FB Matúš Vallo

BRATISLAVA
Hokejový klub HC Slovan
Bratislava dlhuje už za pre
nájom bratislavského Zim
ného štadióna Ondreja Ne
pelu takmer jeden milión eur.
V hre je aj ukončenie nájmu
s HC Slovan a využitie pries
torov na iné podujatia.
„Nakoľko dlžník ani po viac
násobných upozorneniach
neuhrádzal svoje záväzky ani
čiastočne, STaRZ pristúpil
k vymáhaniu dlhu súdnou
cestou,“ informoval hovorca
Bratislavy Peter Bubla.
Riaditeľ STaRZ Peter Vojtko
tvrdí, že každodenne komuni
kujú so zástupcami HC Slo
van Bratislava vo veci úhra
dy záväzkov. Ako podotkol,
napriek tomu, že organizácia
STaRZ bola ochotná hľadať
mimosúdne možnosti riešenia
úhrady dlhu, postoj zástup
cov hokejového klubu ju núti
k súdnemu vymáhaniu.
Vedenie hlavného mesta na
čele s primátorom Matúšom
Vallom v súčinnosti so STaRZ
preto pripravujú sériu alterna
tívnych opatrení týkajúcich sa
budúcnosti prenájmu a spôso
bu využitia zimného štadióna.
V prípade, že HC Slovan v naj
bližšom období, ale najneskôr
do začiatku novej hokejovej
sezóny svoj dlh neuhradí,
jednou z možností je aj ukon
čenie všetkých nájomných
zmlúv s HC Slovan a využi
tie priestorov na iné kultúrne
a športové podujatia.
(dp)
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Dve stovky
Zhoda okolností a ponuka
Bratislavských novín spojila dve stovky do jedného
stĺpčeka. V marci uplynie
100 rokov, odkedy naše mesto používa názov Bratislava
(mimochodom, len jedno
z dvoch európskych hlavných miest, ktoré v minulom
storočí zmenilo svoj názov).
A v čase, keď píšem tento
stĺpček, to bude už takmer
mojich 100 dní vo funkcii
primátora.
Dejiny Bratislavy sú plné
zmien. Za prvej republiky
narástol počet jej obyvateľov
o 48 % a rodení Bratislavčania tvorili len menšinu. Iba
pre krátke trvanie nezanechalo obdobie vojnového štátu
významnejšie stopy, i keď sa
plánovalo napríklad zbúranie
Bratislavského hradu. V epoche socializmu sa budovaním
satelitných sídlisk Bratislava vyliala zo svojich hraníc
a prestala držať pokope. Došlo k zbúraniu historického
podhradia, ale postavilo sa
niekoľko ikonických stavieb.
Po roku 1989 nastúpilo obdobie experimentovania a bez
plánu roztrúsené výškové
stavby škaredo poznačili panorámu mesta.
Mojich 100 dní je len kratučký úsek v živote mesta.
No už za 100 dní máme
schválený
Metropolitný
inštitút Bratislavy, ktorý
prevezme dôležité úlohy pri
strategickom rozvoji mesta. Máme prijaté pravidlá
na transparentné obsadzovanie manažmentov mestských podnikov. Máme pripravenú zonáciu lesoparku,
ktorá zreguluje ťažbu dreva
v mestských lesoch. Zvládli
sme nástup rozsiahlych dopravných obmedzení, ktoré
boli našou nočnou morou.
S ďalšou stovkou nastupuje obdobie rozumného
rozvoja mesta, participácie
aj novej úrovne komunikácie mesta s obyvateľmi.
Držme si v tom palce!

Matúš Vallo

Nová zonácia lesov: Lesy budú patriť
ľuďom na rekreáciu, nie ťažbe!
Bratislavský
lesopark v troch
zónach:

1. Zóna „intenzívnej rekreácie“
– Partizánska lúka, Kamzík,
Horáreň Krasňany, Kačín.
Bude tu možné budovať
ďalšie detské ihriská, altánky
a chodníky
2. Zóna LES „pokojnejšia“ –
limitovaná ťažba dreva
3. Zóna „kľudu“ (54 percent) –
oblasť bez áut, ťažby dreva
a stavebnej činnosti. Oblasť
určená na šport a rekreáciu.

BRATISLAVA
Masívny výrub stromov,
ktorého sme boli svedkami
v poslednom období, by mal
byť minulosťou. Nové ve
denie mesta spolu s ochra
nármi a verejnosťou prišlo
s návrhom, ako ťažbu dreva
v bratislavskom lesoparku
zastaviť a prírodu nechať
Bratislavčanom na oddych
a šport. Mesto navrhuje
rozdeliť lesopark do troch
zón, kde sa jasne určí, kto
sa bude o konkrétne územie
lesa starať. Verejnosti to
prinesie, naopak, benefity.
Problémom je, že bratislav
ské lesy majú dvoch pánov.
Jedným sú Lesy SR, ktoré
napríklad spravujú územie
na Devínskej Kobyle a za
meriavajú sa predovšetkým
na ťažbu dreva. V lesoch,
ktoré vlastní priamo mesto
Bratislava, sa podľa magis
trátu od roku 2014 výrazne
znížila ťažba dreva. „Sľúbil
som Bratislavčanom, že bu
dem bojovať za naše lesy.
Som veľkým fanúšikom Ma
lých Karpát. Volám ich bra

tislavský poklad,“ povedal
primátor Matúš Vallo. To, že
sa podľa neho podarilo za
posledné roky znížiť ťažbu
z 18-tisíc na 5-tisíc metrov
kubických, považuje na slo
venské pomery za unikátny
precedens. Máme tu lesy,
podľa jeho slov lesy, na ktoré
sa štátny podnik Lesy SR po
zerá len cez ťažbu. „S týmto
nemôžem súhlasiť. Pre nás sú
to stále rekreačné lesy. To naj
dôležitejšie, čo máme, kam
sa rodiny chodia prechádzať,
tráviť voľný čas, športovať.
Nemôžeme to brať ako kubí
ky dreva a za to neprestanem
bojovať,“ dodal Vallo. A pre
to v spolupráci s ochranármi
pripravili na schválenie do
zastupiteľstva novú zonáciu.
„Zonácia prináša jasné pravi
dlá pre citlivý rozvoj rekreač
ných miest a lepšiu ochranu
prírody pri úplnom zachovaní
voľného pohybu osôb. Je to
kľúčová zmena vnímania prí
mestských lesov na Sloven
sku. Ako mestský poslanec
mám jasný cieľ, aby sa bra
tislavský lesopark stal lídrom

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

v podpore rekreácie a ochra
ny prírody a bol inšpiráciou aj
pre štátne lesy, ktoré na úze
mí Bratislavy nehospodária
šetrne,“ doplnil Jakub Mrva
z Iniciatívy Naše Karpaty.
Podľa iného ochranára Jaro
míra Šíbla, schválením zoná
cie vznikne najväčšie súvislé
územie bez ťažby dreva na zá
padnom Slovensku. „Vďaka
bezzásahovému režimu sa
pomaly zvyšuje schopnosť
porastov zadržiavať vodu,
vrátane prívalových dažďov.
Návštevníci sa počas celého
roka môžu tešiť z množstva
vzácnych druhov živočíchov,
ktoré tu nachádzajú bezpečné
útočisko, najmä v porovnaní
s okolitými hospodárskymi
lesmi a poľovnými revírmi,“
vysvetlil Šíbl.
Vo všetkých zónach sa budú
odstraňovať spadnuté a ne
bezpečné stromy v tesnej
blízkosti turistických a cyk
listických trás. Rovnako na
celom území by mal byť za
chovaný voľný pohyb osôb či
zber lesných plodov.  (lb)

Foto: Čitateľka Eva

NOVÁ

ZUBNÁ AMBULANCIA A
AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

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

Otázny osud
stavby pod
Mostom SNP
PETRŽALKA
Úrad nariadil odstrániť
stavbu, stavebník sa odvo
lal. „Trváme na tom, že ide
o nepovolenú stavbu, reali
zovanú bez stavebného po
volenia, súhlasu mesta a v
rozpore s nájomnou zmlu
vou. V tomto zmysle sme
odpovedali aj Petržalke, aby
rozhodnutie o odstránení
nepovolenej stavby bolo po
tvrdené a odvolanie staveb
níka zamietnuté,“ reagoval
magistrát. Na druhej strane
pripúšťa, že existujú záväz
ky vyplývajúce z nájomnej
zmluvy, ktoré predpokladajú
isté využitie tohto priestoru.
„Musí to byť však spôso
bom, ktorý bude minimálne
zasahovať do architektúry
Mosta SNP a bude sa držať
kritérií definovaných v plat
nej nájomnej zmluve,“ do
dal hovorca Bratislavy Peter
Bubla. O ďalšom postupe
rozhodne Okresný úrad Bra
tislava.
(lb)

Hirošima sa
začína hýbať
RUŽINOV
Mal to byť najväčší nákup
ný komplex na Slovensku,
no z bývalého Prioru v Ru
žinove sú dnes len ruiny.
Podľa ružinovského sta
rostu Martina Chrena by
sa to však malo zmeniť.
„Hirošima je nočnou morou
nás, Ružinovčanov, už viac
než desať rokov. Počuli sme
veľa sľubov o tom, ako sa
konečne niečo pohne a ako
tá obrovská „skládka“ ko
nečne zmizne, ale nestalo sa
nič. Taký malý „zázrak“ sa
ale už čoskoro udeje. Nový
investor opraví oplotenie,
odprace tie kopy odpadkov,
ktoré tam roky nik neriešil
a vyčistí aj džungľu, ktorá
tam vyrástla a je akurát tak
skvelým miestom pre hlo
davce,“ informoval na so
ciálnej sieti Chren.
(dp)
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Mesto opäť otvorí svoje
brány zadarmo
BRATISLAVA
K histórii Bratislavy už ne
odmysliteľne patria Dni ot
vorených dverí samosprá
vy. Tento rok sa už tradične
koncom apríla uskutoční
16. ročník tohto poduja
tia. Magistrát opäť zadar
mo sprístupní desiatky
podujatí svojich mestských
organizácií. Bratislavské
mestské dni pre všetkých
návštevníkov
prinesú
atraktívny víkend strávený
v meste a v blízkej prírode.
Podujatie sa každoročne
koná v čase sviatku Sv. Ju
raja počas najbližšieho ví
kendu. Cieľom podujatia
je ponúknuť predovšetkým
obyvateľom mesta možnosť
zblízka poznať, že „mesto“
nie je len magistrát a mestské
zastupiteľstvo, ale predstaviť
širokej verejnosti aj mestskú
galériu, múzeá, knižnicu,
zoologickú záhradu či mest
ský lesopark, ako aj divadlo
či športoviská.
Návštevníci budú mať mož
nosť zašportovať si na športo
viskách STARZu bezplatne.
Pripravených je viacero kon
certov detí základných ume
leckých škôl. Spoznať, ako
sa cítia turisti v našom meste,

bude možné prostredníctvom
série prehliadok s odborným
výkladom sprievodcov Brati
slavskej organizácie cestov
ného ruchu. Svojou hravou
formou sa zvyknú predstaviť
aj mestské podniky, napríklad
OLO alebo DPB so svojím
Veselým autobusom. Všet
kým návštevníkom vždy od
porúčame využiť na návštevu
atrakcií MHD, ktorá zvykne
jazdiť v posilnenom reži
me. Priaznivci historických
vozidiel si môžu vychutnať
bezplatné jazdy na viacerých
historických linkách. Na od
dych v prírode bude slúžiť
Vodárenská záhrada a múze
um BVS alebo mimoriadne
sprístupnený ostrov Sihoť.
Pre príjemný nedeľný oddych
v prírode je pripravený nedeľ
ný program Lesníckych dní
na Partizánskej lúke. Súčas
ťou podujatia je tradične aj
obľúbený Dobrý trh, Street
Food Park pred Starou trž
nicou, festival Fjúžn, Sharpe
v Novej Cvernovke a najväčší
technologický festival na Slo
vensku IXPO na Tyršovovom
nábreží. Bratislavské mestské
dni sa budú konať dňoch 26.28. 4. 2019.
(nc)
Foto: TASR

Pripravme sa na prezidentské voľby

BRATISLAVA
Čoskoro si zvolíme novú
hlavu štátu. Pozrite si náš
volebný manuál, aby vás
v tento deň nič nezaskočilo.
Prezidentské voľby sa budú
konať v dvoch kolách. Prvé
v sobotu   16. marca 2019.
Ak v prvom kole ani jeden
z kandidátov nezíska nadpo
lovičnú väčšinu platných hla
sov voličov, bude sa v sobotu
30. marca 2019 konať dru
hé kolo. Volebné miestnosti
budú otvorené už od siedmej
ráno, zatvárajú ich o 22.00 h.
Ak sa v deň volieb nena
chádzate v mieste svojho tr
valého pobytu, teda nebudete
môcť prísť na svoj volebný
okrsok, môžete obec svoj
ho trvalého pobytu požiadať
o vydanie voličského preu
kazu, s ktorým môžete odvo
liť hocikde. Obec vám vydá
hlasovací preukaz len na ten
deň konania volieb, ktorý
uvediete vo svojej žiados
ti. Môžete požiadať o vyda
nie hlasovacieho preukazu na
prvé i druhé kolo volieb, a to
osobne (najneskôr posledný
pracovný deň predo dňom
konania volieb v úradných

Čo na psoriázu a atopický ekzém?
Rýchle množenie kožných buniek a ich nedostatočné dozrievanie sa prejavuje
nadmerným šupinatením suchej pokožky, často doprevádzaným úporným
svrbením s niekedy do krvava rozpraskanými ložiskami.
Psoriáza, aj keď nie je nákazlivá, dokáže človeku zhoršiť kvalitu života a môže
výrazne ovplyvniť jeho fyzické, psychické a sociálne zaradenie v spoločnosti.
Na upokojeníe svrbivosti ložísk s nadmerným šupinatením blahodárne pôsobia
enzýmy produkované mikroorganizmom Pythium oligandrum. Tieto enzýmy
dávajú možnosť nezrelým kožným bunkám spomaliť ich nadmerné množenie,
dozrieť a predčasne sa nešupinatiť.
Na drobné ložiská je vhodná masť Biogama, kde väčšinou behom troch dní dôjde
k upokojeniu pokožky. Pre väčšie ložiská alebo ložiská vo vlasatej časti je lepší
prípravok Biodelta používaný vo forme kúpeľov alebo zábalov.
Atopický ekzém na rozdiel od psoriázy je podmienený zníženou ochrannou

hodinách obce), v listinnej
forme  tak, aby žiadosť o vy
danie hlasovacieho preukazu
bola doručená obci najneskôr
15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (prvé
kolo už nestíhate; pre druhé
kolo volieb najneskôr 11. 3.
2019), elektronicky tak, aby
žiadosť o vydanie hlasova
cieho preukazu bola doruče
ná obci najneskôr 15 pracov
ných dní predo dňom konania
volieb (pre druhé kolo volieb
najneskôr 11. 3. 2019). Obec
na tieto účely zverejňuje
na svojom webovom sídle
e-mailovú adresu na doručo
vanie žiadostí. O vydanie
preukazu môžete požiadať aj
prostredníctvom osoby, ktorú
na to splnomocníte.
Čo, ak sa pomýlime?
A ako budete voliť? Po prí
chode do volebnej miestnosti
musíte preukázať svoju to
tožnosť predložením občian
skeho preukazu. Komisia vás
zakrúžkuje v zozname voli
čov a vydá hlasovací lístok
a prázdnu obálku.
Voliť môžu i občania s tr
valým pobytom v zahraničí,

komisii však musia okrem
pasu predložiť aj čestné vy
hlásenie o trvalom pobyte
v cudzine. Pred hlasovaním
ste povinní odísť za plentu,
kde na hlasovacom lístku
zakrúžkujete poradové číslo
jedného kandidáta, ktorému
ste sa rozhodli odovzdať
svoj hlas. Ak ich zakrúžku
jete viac, hlasovací lístok je
neplatný. Upravený hlaso
vací lístok vložíte do obál
ky a následne do volebnej
schránky.
Ak sa pomýlite, na požiada
nie vám dajú nový lístok.
Ak nemôžete upraviť hla
sovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že
nemôžete čítať alebo písať
a oznámite to pred hlaso
vaním komisii, máte právo
vziať so sebou za plentu
ďalšiu osobu, nie však člena
komisie. Ak máte vážny zdra
votný problém, ktorý vám
neumožňuje prísť, môžete
požiadať obec a v deň kona
nia volieb okrskovú volebnú
komisiu o vykonanie hlaso
vania do prenosnej volebnej
schránky.
(ms)
Foto: TASR

Psoriáza sprevádza ľudstvo
už od staroveku.

bariérou pokožky a neurohumorálnou nerovnováhou, ktorá môže vyvolávať
silné svrbivé prejavy. Potom pokožka neadekvátne reaguje aj na bežné alergény
z prostredia.
Pre posilnenie obranyschopnosti pokožky je vhodný prípravok Pythie Biogama
jemná masť, ktorý upokojuje prejavy svrbenia a premasťuje pokožku. Pri kúpeľoch
je možné použiť do vody prípravok Pythie Biogama olejový kúpeľ.
Koži nepraje ďalšie oslabovanie imunitného systému a každá nová záťaž
(kvasinkové infekcie, plesňové ochorenia,...) možu mať vplyv na priebeh prejavov.

Prípravky s Múdrou hubou dostanete vo svojej lekárni.
Vaše otázky radi zodpovieme na infolinke: 0917 761 893
alebo na e–mailovej adrese: radosa@pythium.cz
informácie na: www.chytrahouba.cz
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Toto sú vaše návrhy, ako zmierniť dopravné zápchy
BRATISLAVA
Je po prázdninách a hlav
né mesto zažíva najväčšie
dopravné obmedzenia. Ve
denie mesta s dotknutými
mestskými časťami týždne
vymýšľali, ako zmierniť do
pady pre uzatvorenú cestu
Mlynské nivy a pre obme
dzenia z Prístavného mosta,
ktoré súvisia s výstavbou
diaľnice D4 a rýchlostnej
cesty R7. Pribudli záchytné
parkoviská, niektoré linky
MHD vozia cestujúcich za
darmo, pre autá sa uzavrela
Páričkova ulica, na Gagari
novej sa zmenila doprava....
Náš portál banoviny.sk sa vás
pýtal, čo by ste chceli zmeniť,
zlepšiť v súvislosti s dopravnými obmedzeniami. A tu sú
vaše pripomienky a návrhy.
Michal Durkac
1. Na obchvate treba vnútorný pruh fyzicky oddeliť cca
250 metrov pred Prístavným
mostom a túto bariéru ukončiť cca 150-200 metrov za
koncom privádzaču od Bajkalskej. A tak by celá tranzitná doprava nemohla byť
náhle zastavená kaskadérmi,
ktorí majú potrebu ísť krížom
cez všetky pruhy od privádzača rovno do ľavého. Veľmi
jednoduché a účinné. To isté
aj v oblasti privádzača od
Gagarinovej. Ďalej, aby sa

zamedzilo nutnosti prudko
šliapať na brzdy a zastavovať dopravu v pruhu, kde sa
predsa len pripája doprava, je absolútne nevyhnutné
úpravou zákona o prevádzke
na pozemných komunikáciách
prikázať dodržiavať minimálny odstup od vozidla predo
mnou a to minimálne na 2-3
násobok dĺžky vozidla. A teda,
ak vodiči začnú používať pri
zaraďovaní sa plynový pedál,
tak sa budú môcť nielenže
plynule rozbehnúť, ale aj plynule sa zaradiť.
2. A čo sa týka nájazdu na
Prístavný most z Dolnozemskej,
tak asi by bolo vhodné, keby sa
počas rannej špičky celý rad
vozidiel pripájal na Einsteinovu
okolo Albera a príjazd na Dolnozemskú by zo Šustekovej bol
možný iba ako pokračovanie na
Most Apollo. Veľmi jednoduché riešenie s efektívnosťou do
budúcna.

Eva Stasinková:
Je nedostatok spojov MHD.
Niektoré linky, napríklad
autobus 70 a trolejbus 201
by mali jazdiť v oveľa
častejších
intervaloch,
v špičke aj každých päť
minút. Mnohé špecifické
trasy v Bratislave obsluhuje
iba jeden spoj a keď jazdí
iba raz za 15 minút, pri
prestupnom systéme musí
cestujúci veľmi dlho čakať
na svoj spoj.
Tiež sú veľmi zlé a nevhodné
cestovné poriadky, meška
júce spoje - autobusy a tro
lejbusy v dopravnej špičke
nejazdia podľa plánovaných
odchodov a príchodov, preto
by sa mali ich jazdné časy
upraviť podľa reality. Opäť,
ako príklad uvádzam lin
ku číslo 201 - tá má podľa
cestovného poriadku prejsť
zo zastávky Miletičova na
Trnavské mýto za sedem

zubná klinika

TRÁPI VÁS
STARÁ PROTÉZA?
MÁME PRE
VÁS RIEŠENIE!
Vďaka fixnej protéze budete môcť
komfortne jesť, rozprávať a usmievať sa.
Praktické miniimplantáty, ktoré
pevne držia protézu, vhodné
pre takmer všetkých pacientov.

+421 2 4569 1979 alebo www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava
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VSTUPNÉ
VYŠETRENIE
ZADARMO

minút! Pritom reálne táto
trasa trvá 15 minút a cestov
né poriadky tento stav vôbec
nereflektujú.
Namiesto liniek zadarmo,
ktoré väčšina cestujúcich
nemôže využiť, keďže musia
pri každej ceste prestupovať,
by sa mali zväčšiť kapacity li
niek, mali by jazdiť častejšie
a mať presnejšie a realistic
kejšie časy odchodov a prí
chodov.
Róbert Bukvay:
Chcel by som venovať pozornosť na úsek výjazd
z Podunajských Biskupíc
smerom na Gagarinovu
a späť. V smere do centra
sa od „záchytného parkoviska“ pred Vrakunským
cintorínom v podstate tri
jazdné pruhy zlievajú do
jedného pre osobné autá
a pravý ostáva pre busy.
Tento úsek má cca 200 m,
potom sa znovu rozširuje
do troch. Potom v opačnom smere je od zjazdu
z diaľnice znovu lievik do
jedného jazdného pruhu,
ktorý sa následne po cca
300 m rozširuje do pôvodných dvoch. Osobne jazdím
denne niekoľkokrát túto
trasu a z pragmatického
hľadiska je, ako to momentálne nastavili, úplne
nelogické. Lievik, ktorý
vytvorili, vytvára zbytočné
zápchy a nervozitu na ceste. Iný účel to nemá, lebo
zase buďme úprimní, autobusová doprava v tomto
smere nejazdí tak často,
aby mala pre seba jeden
jazdný pruh, ktorý je permanentne prázdny!

Martina:
Reagujem na zaťaženie Záhrad
níckej ulice od križovatky so
Svätoplukovou po križovatku
so Špitálskou a následne pokra
čovanie trolejbusových spojov
MHD po Mickiewiczovej na
Kollárovo nám. Navrhujem
opätovne zmeniť dopravné zna
čenie, a to hlavná ulica nech je
Mickiewiczova a vedľajšia Uli
ca 29. augusta. Kolóny, ktoré sa
vytvárajú na Mickiewiczovej,
kde jazdia tri trolejbusové linky
za sebou, by sa podľa môjho
názoru rýchlejšie uvoľňovali.
Ivan Pavlovič:
V prvom rade kvalitnejšie vodorovné značenie. Asi každý, kto
sa viezol po Gagarinovej, uzná,
že nové oranžové čiary sú za
určitých podmienok horšie viditeľné ako pôvodné značenie.
Asi by pomohlo, keby oranžové čiary boli reflexné, prípadne, aby boli robené technológiou ako krajnica na diaľnici
- kvapky vystupujúce nad vozovku. Alebo aspoň na stredovej deliacej dvojitej čiare
odrazky vo vozovke.
Juraj Ondrejička:
Zrušiť nezmyselné provizór
ne dopravné značenie záka
zu pre osobné autá (napr. ul.
Svornosti). Miesto toho po
voliť využívanie daného pru
hu iba pre bus a autá, kde je
minimálne trojčlenná posád
ka. Aby v jednom aute sedela
viac ako jedna osoba.

Projekt Eurovea2 vstupuje do fázy prípravných prác.
Začína sa s odstraňovaním environmentálnej záťaže
Bratislava, 1. marec 2019 – Pripravované rozšírenie komplexu Eurovea, projekt Eurovea2, sa postupne dostáva do
realizačnej fázy, ktorej budú predchádzať intenzívnejšie
prípravné a sanačné práce na dotknutých pozemkoch.
Developer projektu, spoločnosť J&T REAL ESTATE,
už disponuje právoplatnými povoleniami na sanáciu
environmentálnej záťaže. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra, kancelárií a bytov nad
nákupným centrom je v roku 2021, v prípade výškovej
obytnej veže EUROVEA TOWER v roku 2022.
Začiatok prípravných prác je naplánovaný na prvú po
lovicu marca 2019. Kvôli vybudovaniu podzemných
stien po obvode stavebnej jamy sa bude realizovať
v prvej fáze výkop do hĺbky 5 metrov. Z tejto úrovne
sa bude budovať ochranná stena stavebnej jamy a po
tom sa výkop prehĺbi do finálnej hĺbky 15 metrov.

stavby na život súčasných obyvateľov a návštevní
kov štvrte EUROVEA CITY. Vjazd a výjazd vozi
diel zo stavby počas výkopových prác je plánovaný
na mieste existujúceho vjazdu na vonkajšie parko
visko, kde bude umiestnená aj autoumyváreň pre
vozidlá vychádzajúce zo stavby.

Ľuboš Holič:
V USA majú pruh, ktorý je len
pre autá nad dvoch cestujúcich,
možno by pomohlo zefektívniť
dopravu a využitie pruhov.(lb)

Foto: lb

V súvislosti s platnými povoleniami dnes došlo
k uzatvoreniu vonkajšieho verejného parkoviska
pri Eurovea, ktorého pozemok je už oplotený. Pre
verejnosť bude naďalej k dispozícii parkovanie
v podzemných garážach nákupného centra s vjazd
mi z Pribinovej ulice, na vonkajšom parkovisku na
Olejkárskej ulici ako aj na verejnom parkovisku na
1. poschodí obytnej veže PANORAMA TOWER 1
s vjazdom a výjazdom z Landererovej ulice. Ceny
parkovania zostávajú nezmenené.

Pre účely poskytovania informácií týkajúcich sa
výstavby a zasielania podnetov verejnosti zriadil
developer projektu špeciálnu e-mailovú adresu
info@euroveacity.sk a mobilné číslo 0903/998855.

Viac vašich námetov nájdete
na www.banoviny.sk

Všetky prípravné aj stavebné práce bude developer
projektu realizovať tak, aby minimalizoval vplyv

Martin Štofko:
V poobedných hodinách
zosynchronizovať
svetelnú
signalizáciu v smere von
z Gagarinovej a nechať väčšie intervaly zelenej vlny až
za Dunajskú Lužnú, aby sa čo
najskôr uvoľnilo mesto.
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EUROVEA CITY
Existujúci komplex Eurovea a jeho rozšírenie
o druhú fázu Eurovea2 tvoria kľúčové časti budú
cej štvrte EUROVEA CITY. Projekt Eurovea 2
disponuje vydaným územným rozhodnutím v roz
sahu 6 stavebných objektov, vrátane výškovej
obytnej budovy EUROVEA TOWER, a v súlade
s platnými pravidlami pokračuje v územnom ko

naní a získavaní povolení na ďalšie časti a objekty.
Eurovea2 prešla najkomplexnejším dopravno-ka
pacitným posúdením spomedzi všetkých projektov
v lokalite a jeho výsledkom je návrh konkrétnych
opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek
a cestných komunikácií v zóne. Súčasťou celkovej
dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh develope
ra vybudovať nový centrálny električkový okruh,
ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok
súčasných tratí umožní aj prepojenie najväčších
mestských častí Ružinov a Petržalka. Riešením
verejných priestorov v EUROVEA CITY sa kon
cepčne zaoberá svetovo uznávaná architektka
Beth Galí, ktorá sa okrem ich vizuálneho stvár
nenia a zelene venuje aj riešeniu všetkých druhov
mobility v novej štvrti.

www.eurovea2.sk
www.euroveacity.sk www.jtre.sk
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Gajdoš: Časť navýšených peňazí
by som najradšej investoval do
platov policajtov

Jednou z priorít primátora Matúša Valla je bezpečnosť
mesta. Práve preto do funkcie šéfa mestskej polície navrhol
Mareka Gajdoša (bývalého vyšetrovateľa kauzy Gorila).
Práve s ním sme sa rozprávali o nedostatku mestských po
licajtov, ich platoch a ambícií urobiť z Bratislavy bezpeč
nejšie mesto.
Nie ste vo funkcii ani me
siac. Už ste sa stihli zozná
miť s prostredím?
Zoznámil som sa s mnohými
kolegami, s niektorými pria
mo vo výkone služby v brati
slavských uliciach. Pokiaľ ide
o celkové pracovné prostredie
so všetkými jeho špecifikami,
to ešte chvíľu potrvá.
Čo je najväčším problé
mom Mestskej polície Bra
tislavy?
Určite je to často pertraktova
ná personálna poddimenzo
vanosť. Ako isté negatívum
vnímam aj pomerne vysoký
vekový priemer príslušníkov.
Všetci kompetentní tvrdia,
že v mestskej polícii je pod
stav. Koľko policajtov vám
chýba?
V súčasnosti má Mestská polí

OBRAZY

NAJLEPŠIE

PREDÁTE

V AUKCII
Žiadne
poplatky

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

cia Bratislava podľa mojich in
formácií 255 príslušníkov a na
jedného príslušníka pripadá
cca 1600 obyvateľov. Vrchnou
hranicou optimálneho stavu je
1000 obyvateľov na jedného
policajta. Počet policajtov by
sa teda mal zvýšiť o viac ako
jednu polovicu súčasného sta
vu. Dlhodobejšie plánovaný
stav je však až 500 policajtov.
Mnohí mestským policaj
tom vyčítajú, že ich najviac
vidia dávať papuče na autá,
ako riešiť reálne problémy
ľudí v meste. Ako to chcete
zmeniť?
Faktom je (vychádzajúc aj
z dlhodobej štatistiky), že
najviac odhalených a prejed
naných priestupkov sa týka
práve nesprávneho parkova
nia, tzv. statickej dopravy.
Tento fakt je však ovplyvnený
skutočnosťou, že uvedených
priestupkov je v porovnaní
so všetkými ostatnými, ktoré
patria do vecnej príslušnosti
obecnej polície, páchaných
enormné množstvo. To však
neznamená, že by v potreb
nej miere nemali byť plnené
aj ostatné úlohy vyplývajúce
zo zákona a je mojím cieľom
zvýšiť objasnenosť priestup
kov na úseku ochrany verej
ného poriadku a proti majet
ku. V tomto smere by veľmi
pomohlo legislatívne zavede
nie inštitútu tzv. objektívnej
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zodpovednosti a možnosti
jeho uplatňovania obecnou
políciou pri prejednávaní
priestupkov na úseku statickej
dopravy. Nemuseli by sa tak
používať uvedené „papuče“,
objasnenosť priestupkov by
zo začiatku enormne vzrástla,
ľudia by sa už nemuseli pýtať
„Prečo som ja dostal papuču
a ten vedľa mňa nie?“, po
stupne by dochádzalo k po
klesu v páchaní týchto prie
stupkov, a tým by vzrástol
priestor pre plnenie ostatných
základných úloh obecnej polí
cie vyplývajúcich zo zákona.
Aj za súčasného stavu však
vidím priestor pre zlepšenie
a to komplexným zvyšovaním
profesionality a efektivity vý
konu služby a tiež preventív
nym pôsobením.
Budete mať o milión eur
v rozpočte viac ako doteraz.
Na čo ich chcete použiť? Na
zvýšenie platov pre policaj
tov, aby boli viac motivovaní,
či na prijímanie nových síl?
Od začiatku roka 2019 sa re
alizuje 10 percentná valorizá
cia platov, s ktorou je spojené
navýšenie odvodovej povin
nosti. Časť prostriedkov z na
výšeného rozpočtu bude čer
paných práve na toto. Zvyšok
peňazí by som najradšej in
vestoval do platov nových
príslušníkov.
Pozerala som si minulo
ročné podmienky prijatia
do zamestnania a nástupný
plat je cca 773 eur brutto,
k tomu príspevok na býva
nie a nejaké menšie výhody.
Sú podmienky stále tie isté?
Myslíte si, že je to dostatoč
ná motivácia na naberanie
kvalitných ľudí?
Aktuálne podmienky sú pri
bližne také, ako hovoríte. Ja
si myslím, že tieto mzdové
podmienky nie sú dostatočne
motivačné pre uchádzačov
o zamestnanie, najmä pokiaľ
ide o Bratislavu. Pre porov

nanie, podmienky v Policaj
nom zbore SR, pokiaľ ide
o poriadkovú políciu, nie sú
veľmi odlišné a prirodzeným
dôsledkom tohto faktu je
personálny podstav a nezáu
jem o službu aj v tejto štátnej
inštitúcii. Keď som ja v Bra
tislave pred devätnástimi ro
kmi nastupoval k polícii, „ta
buľky“ boli takmer plné.
Sú viaceré mestské časti ako
napríklad Vrakuňa či Zá
horská Bystrica, ktoré by
chceli svoje „pobočky“ mest
skej polície, aby sa nemuse
li doprosovať o policajtov
z veliteľstva, keď tam majú
problém. Je to reálne?
V zmysle platnej legislatívy
si mestská časť Bratislavy
nemôže zriadiť obecnú polí
ciu. Riešením pre adekvátne
a uspokojivé vybavenie všet
kých vzniknutých situácií je
dosiahnutie optimálneho po
čtu príslušníkov Mestskej po
lície Bratislava. To je závislé
predovšetkým od mzdových
podmienok. Ak jednotlivé
mestské časti majú dostatok
finančných prostriedkov na
optimálne ohodnotenie poten
ciálnych príslušníkov, ktorí
by podľa ich predstáv mali
pracovať v nimi prevádzko
vaných „pobočkách“, viem si
predstaviť diskusiu o finanč
nom podieľaní sa mestských
častí na zvyšovaní počtu prí
slušníkov legálne existujúcej
Mestskej polície Bratislava.
Ktorá mestská časť potre
buje v dnešnej dobe viac
posilniť o prítomnosť mest
ských policajtov?
Potrebujú to všetky mestské
časti. Nerád by som niektorú
z nich diskriminoval.
V máji nás čakajú majst
rovstvá sveta v hokeji. Máte
predstavu, ako chcete bez
pečnosť v meste zvládnuť?
Tak ako doteraz, ako naprí
klad pri majstrovstvách sve
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Káčer: Bratislava musí žiť hokejom!

BRATISLAVA
Hoci Slovensko nehrá na
hokejových majstrovstvách
sveta zápasy v základnej
skupine v hlavnom meste,
ta v hokeji v roku 2011 a pri
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
6
viceprimátor Juraj Káčer
ostatných
bezpečnostných
chce, aby aj napriek tomu
opatreniach – v súčinnosti
Bratislava žila po celý čas
a pri výbornej komunikácii
hokejom.
s Policajným zborom SR.
„Snažíme sa po marketingovej
Po schválení parkovacej po STARÉ stránke
MESTO priviesť naše mesto
estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
k farbám fasády
hokeja. MirPreto pripra
litiky vám pribudne ďalšia Zreštaurovanie
BRATISLAVA
všetkých jej prvkov. Reštaurá- paláca. Pozlátili sa kovové
práca. Budetebratislavského
mať dovtedy bachovho
vujeme
zaujímavých
Dispečing
paláca,viacero
ktorý bol
v torské práce boli zamerané na doplnky, napríklad rokajový
naplnené stavy
policajtov?
vecí,“je povedal
Bratislav
magistrátu
má dva
nové slu- zlom stave,
hotové. pre
Práce
obnovu fasády, kamenných štítok, kľučky brán či rokajová V predošlom článku sme sa
Naplnenie
stavov ktoré
v uvede
ské novinynaJuraj
Káčer, ktorý
žobné
automobily,
budú boli zamerané
obnovu
portálov, soklov a ostení, výzdoba mreží balkóna, ktoré venovali základným ustanovehokejové
majstrovstvá
na drevených okien, dverí boli zlátené aj v pôvodnej niam Zákonníka práce o dovonom čase
nepredpokladám
slúžiť
pracovníkom
dispečin- celkovejmáfasády,
doplnenie
obnovu
starosti.
Chceme
veľkú
rotun
aguako
som
už
uviedol,
efektív
lenke. Na článok nadviažeme a
z oddelenia správy komu- modelácie výzdoby, vytvore- a mreží.
architektúre paláca.
nym riešením
bol inštitút nie kópiídu,
nie obyčajný
fotopoint,
nikácií
na lepšieby
a operatívnejjednotlivých
prvkov
V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla, budeme sa venovať spoločným
120 tisícčieur,“
dodal Káčer.
Zá národný
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každý z vás. Tí, ktorí využívajú tovného lístka. Kontrola vo vozidlách MHD
raz je možné výkon služby
určeniu
upozorniť
na
prekážky
na
mestwww.doktormartin.sk
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Foto: TASR
ju naPredplatný lístok na platobnej karte už využí- s údajmi na platobnej karte, cestujúcimusí
byť aspoň jedna časť najmevajú stovky cestujúcich. Pochvaľuje si to aj vyše nedávajú z ruky.
nej
dva
týždne, ak sa zamestnanec
Zavolajte
na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
študent Michal R. „Je super, že mi na cestu Predplatný cestovný lístok kúpite platobnou
so zamestnávateľom nedohodne
do školy stačí len platobná karta a žiadnu kartou pohodlne z domu, po registrácii
inak.cezČerpanie dovolenky je
ďalšiu plastovú kartičku už riešiť nemusím“, internet na ecard.dpb.sk.
zamestnávateľ povinný oznámiť
V systéme budú predávané všetky typy predhovorí.
zamestnancovi aspoň 14 dní
Podobný názor má aj Eliška P., ktorá pracuje platných cestovných lístkov, a to obyčajné aj
vopred.
v jednom z biznis centier. „Platobnú kartu zľavnené 7, 30, 90 a 365 - dňové, platné
preObdobie môže byť výnimočne
skrátené so súhlasom zamám stále pri sebe, lebo ju každý deň použí- mestské zóny 100 a 101.
mestnanca.
vam na nákupy, preto ma potešila možnosť, Ďalšou novinkou, ktorú DPB, a.s. zave- Za časť dovolenky,
budepresahuje štyri týždne
že na nej môžem mať zakúpený aj predplatný die v druhom polroku tohto rokaktorá
základnej výmery dovolenky,
možnosť kúpy jednorazového cestovného
cestovný lístok. Je to fajn vec.“
priamozamestnanec nemohol
Inovácia v podobe platobnej karty ako no- lístka bežnou platobnou kartou, a to ktorú
siča cestovného lístka má za cieľ zjednodušiť vo vozidlách MHD. Všetky potrebné
in- ani do konca nasledujúvyčerpať
cestovanie v MHD. V praxi to znamená, že si formácie o projekte a registrácii do systému
ceho kalendárneho roka, patrí zamôžete predplatný lístok zakúpiť pohodlne, nájdete na stránke Kartuj.sk.
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

Dovolenka
a pracovné
právo II.

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Kartuj! Cestuj v MHD s platobnou kartou a vyhraj

Nevyhadzujte

Klasika
na organe

BRATISLAVA
Zaujíma vás vážna hudba?
V nedeľu 6. apríla sa v hlav
nom meste začne nový festival
zameriavajúci sa na prepojenia
klasickej hudby s inými žánra
mi. Festival otvorí koncert špič
kového orchestra starého jazzu
Fats Jazz Band, na čele ktorého
stojí jeden z najvšestrannejších
slovenských hudobníkov Ladi
slav Fančovič. Fats Jazz Band
uvedie program, ktorý pripravil
minulý rok na objednávku Bra
tislavského organového festi
valu – repertoár Fatsa Wallera,
prvého jazzmana, ktorý začal
experimentovať s klasickým
organom. Projekt sa minulý
rok podarilo zrealizovať len na
elektrickom organe, tentoraz
však zaznie na veľkom organe
v Slovenskom rozhlase, navy
še doplnený o unikátne dobové
aranžmány
O ďalších koncertoch sa dozviete na našom webe banoviny.sk
(lb)
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Živé námestie – prvé zmeny budú už tento rok

Čo sa v Bratislave dialo pred 100 rokmi?!

Kurátorka výstavy Elena Kurincová
BRATISLAVA
Máte radi naše hlavné mes
to a chcete sa dozvedieť
viac o novodobej histórii
Bratislavy? Aj o tom, ako
sa Bratislava stala súčas
ťou Československa, aká

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

bola v našom meste atmo
sféra a aj kto všetko sa na
tejto udalosti podieľal, sa
dozviete na výstave v Starej
radnici. Výstava Bratislava
1919 – Pripojenie k Čes
koslovensku vás prevedie

dôležitými medzníkmi. Nás
výstavou previedla kurá
torka výstavy Múzea mesta
Bratislavy Elena Kurinco
vá.
„Téma výstavy je pre Brati
slavčanov veľmi zaujímavá.
Bolo to veľmi dramatické
a hektické obdobie. Končila
vojna, rozpadla sa monarchia
a vznikol nový štát Českoslo
vensko. Ešte v októbri 1918
nebolo jasné, čo bude s Bra
tislavou. Kam bude patriť, do
ktorého z novovznikajúcich
štátov. Rozhodli o tom až ro
kovania v Paríži na mierovej
konferencii,“ povedala Ele

9
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Denníky Janka Jesenského.
na Kurincová. Obyvateľstvo
v meste podľa materinského
jazyka zastupovalo 41,9 %
Nemcov, 40,5 % Maďarov
a 14,9 % Slovákov a preto aj
jednou z možností postave
nia mesta bol jeho nezávislý
status.

„Na tejto výstave sme sa
pokúsili predstaviť toto
zvratové obdobie 13 téma
mi. Ťažiskovým médiom
sú plagáty, letáky a noviny.
V závere v galérii štátnosti
sme ukázali prostredníctvom
výtvarných artefaktov za
kladateľov Československej
štátnosti,“ vysvetlila kurá
torka. Súčasťou výstavy je
chronológia základných uda
lostí dokumentovaná dobo
vými fotografiami mesta. Od
vstupu 33. streleckého pluku
československého armádne
ho zboru z Talianska, prijatiu
nového názvu Bratislava
až po pripojenie predmos
tia na pravom brehu Dunaja
(Petržalky) v auguste 1919.
V tejto miestnosti nás zaujali
pôvodné taniere, na ktorých
sa servírovalo v tomto období
na Hlavnej stanici. „Samo
statnou témou je aj posledná
rozlúčka v meste s generálom
M. R. Štefánikom po jeho tra
gickom páde,“ povedala pre
Bratislavské noviny kurátor
ka Elena Kurincová.
Nepochybne za záujem stojí
aj osobnosť Janka Jesenské
ho, ktorého väčšina Slovákov
pozná ako spisovateľa. Na
výstave je zmapovaný jeho
život ako vojaka uhorskej
armády, neskôr legionára.
Nájdete tu aj jeho podrobné
denníky, do ktorých si po
ctivo zapisoval každý deň.
Napríklad v jednom z nich sa
dozviete, že vstal o pol šiestej
ráno. Do denníka si podrobne
písal krajiny, ktoré precesto
val a dokonca aj to, koľko ci
gariet vyfajčil. V miestnosti,
ktorá je venovaná štátotvor
com, nájdete aj cviker, ktorý
skutočne patril Tomášovi G.
Masarykovi. 
(lb)

Foto: Marián Dekan

BRATISLAVA
Už tento rok by mali Bra
tislavčania pocítiť, že oko
lie Kamenného námestia
a Námestia SNP (projekt
Živé námestie) sa bude me
niť k lepšiemu. Prieskumy
ukázali, že na tomto území
je dôležité vytvoriť zjedno
tený verejný priestor. Prá
ve preto nové vedenie ma
gistrátu chce už tento rok
vyhlásiť architektonickú
súťaž.
Prvé návrhy (tzv. quick wins)
by mali už tento rok výrazne
posunúť tvár námestia. Všetky
úpravy boli navrhované tak,
aby nepredstavovali bariéru
pre neskoršiu súťaž. Magistrát
nechce, aby sa zbytočne vy
hodili peniaze na nové prvky,
ktoré by mohli byť považova
né za nadbytočné. Práve preto
v návrhoch nájdete napríklad
umiestňovanie pohyblivých
stromov a mobiliáru na sede
nie, a nie návrhy na umiestne
nie trávniku a pod.

Pri vypísaní súťaže alebo re
vitalizácii sú extrémne dôle
žité a cenné dáta, ktorými
už dnes magistrát disponuje
- participáciu viac ako 1000
respondentov/ľudí, ktorí pre
chádzajú cez námestia, kom
pletné mapovanie podnetov
z posledných 7 rokov z úze
mia, dendrologicky výskum
172 stromov, historický výs
kum a iné podklady.

Pôjde teda o relatívne nená
kladné zmeny na oboch ná
mestiach, ktoré sú postavené
na uskutočnených analýzach.
Možno ich preto začať rea
lizovať v pomerne krátkom
čase a s obmedzeným roz
počtom. Ľudia by takéto
zmeny mali pocítiť ihneď.
Z podkladov napríklad vy
plýva, že na námestiach sa
nachádza spolu 61 rôznych

typov objektov a mobiliáru
- kvetináče, koše, sedenia,
cyklostojany, kiosky či in
formačné tabule. Návrhom
je časť z nich odstrániť úplne
a ďalšiu časť nahradiť alebo
presunúť, čím by sa na ná
mestiach vytvoril kvalitnejší,
estetickejší a hlavne funkč
nejší priestor pre ľudí.
Na základe pozbieraných
dát sa tiež zistilo, že cez ná

mestia prechádza denne viac
ako 40-tisíc ľudí, prichádzajú
najmä pešo či MHD, autami
iba približne 5 percent. Pri
zúženej časti Námestia SNP
by sa mal rozšíriť chodník
pre chodcov na úkor parko
vania a vyvýšiť priechody
pre chodcov pri Hlavnej poš
te a na rohoch ulíc Špitálska,
Kolárska, Dunajská a Štúro
va.
„Urbanistická hranica mes
ta sa posúva vďaka novým
developmentom. To, čo
sme vnímali pred piatimi
rokmi ako priestor mimo
mesta, je už súčasťou mest
skej štruktúry. Námestie
SNP a Kamenné námestie
je urbanisticky bariérou na
hranici pôvodného starého
mesta. Naším cieľom je,
aby to územie znova prepá
jalo ľudí, tak ako fungovalo
vyše 500 rokov, keď slúžil
ako trhové námestie,“ tvrdí
magistrát.
(nc)

Fotovizualizávia: Ž. N.
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Dispečerov
Mirbachov
palác
je zreštaurovaný
Pohotovosti si prilepšia, ministerstvo zdravotníctva
Teľací
steak
s
pečenou
dyňou,
mesta spoznáte
podľa
architektúry
z 18. storočia
im prikleplo viac peňazí
rukolou
a
bylinkovou
salsou
jednoduchšie
STARÉ MESTO
estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
BRATISLAVA
lých detí. Dôvodom bola práve

Nestačí látať
cesty, ulice treba
opravovať
komplexne.
V našej mestskej časti, ale
aj v meste sa čoskoro bude
schvaľovať rozpočet na na
jbližší rok. A práve teraz
je priestor naplánovať aj
strategickejšie ciele. Mesto
a rovnako aj mestká časť
vyčleňuje prostriedky na
opravy ciest. Po zime máme
opäť mnohé komunikácie
plné výtlkov a obyvatelia mi
denne píšu a prosia o opra
vu Sliačskej, Kukučínovej,
Na Koziarke a mnohých
ďalších. Ale ulice nie sú len
cesty, ale aj chodníky, ob
rubníky, zeleň a ďalsie mes
totvorné prvky. Opravou ces
ty vyriešíme len zlomok. Ak
chceme naozaj tvoriť pekný
verejný priestor, musíme sa
na ulice pozerať komplexne.
A preto navrhujem, aby sme
opravovali vždy celé ulice.
Aby sme v meste, ale aj v
mestskej časti vytvorili akč
ný plán opráv na celé 4 roky.
Kde bude jasne uvedené, kedy
môžu obyvatelia rátať s opra
vou. Budú si môcť nájsť svoju
ulicu a dozvedieť sa, aké ma
s ňou samospráva plány na
najbližšie obdobie. Toto si
dávam ako svoju najbližšiu
prioritu. A nielen to, akúkoľ
vek opravu treba pri prebe
raní dôkladne skontrolovať
a prípadne ju aj reklamovať.
Stáva sa často, že opravova
ná cesta je po krátkom čase
opäť plná dier. Rovnako pri
rozkopávkach je dôležité
dbať na to, aby sa násled
ne nezalátal len rozkopaný
kúsok, ale cesta alebo chod
ník v celom profile.

Katarína Augustinič

Mestká poslankyňa za BANM
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Dlhé hodiny čakania na po
hotovosti či urgente v det
skej nemocnici môžu byť
minulosťou. Národný ústav
detských chorôb (NÚDCH)
totiž chystá rozšírenie Od
delenia urgentného príjmu.
Navyše, od 1. marca dostanú
všetky pohotovosti mesač
ne viac peňazí ako doteraz,
vrátane tej na Kramároch.
Len necelý rok fungujú poho
tovosti po novom, keď sú ot
vorené len do 22.00 h. a minis
terstvo zdravotníctva už chystá
zmenu. Že je to nepostačujúce,
sa ukázalo najmä počas uply
nulých týždňov, kedy Brati
slavu zmohla chrípková epi
démia. Návaly a plné čakárne
zažili nielen ambulantní lekári
počas dňa, ale aj večer a počas
víkendov ambulancie pohoto
vostných služieb.
Ministerstvo zdravotníctva
sa preto rozhodlo zvýšiť
mesačný paušál, ktorý do
stávajú ambulancie pohoto
vostnej služby, z pôvodných
8 288 eur na 9 800 eur.
„Pre toto navýšenie sme sa
rozhodli z dôvodu skúsenos
tí z praxe, ktorá priniesla pre
pevné ambulantné pohoto
vostné služby zvýšené nákla
dy v súvislosti so mzdovým
ohodnotením sestier či ná
rastom nepriamych nákladov
na vybavenie ambulancie,“
uviedla hovorkyňa rezortu
Zuzana Eliášová.
Hodiny čakania
Na chaos a dlhé čakania sa
sťažovali najmä rodičia ma

novinka v zákone, že poho
tovosť je otvorená len do 22hodiny. „Náš šesťmesačný syn
bol po očkovaní a mal zlú re
akciu, tak sme museli ísť v so
botu na pohotovosť. Po hodi
nách čakania lekárka o 21.45
h. zahlásila, že končí a máme
sa presunúť vedľa na urgent
ný príjem. A opäť sme čakali
ako poslední, lebo tam už bola
plná čakáreň ľudí, ktorí prišli
pred tebou,“ opísala svoju skú
senosť zo začiatku februára
mladá mamička Katka z Pe
tržalky. Po tejto skúsenosti sa
o pár dní, kedy počas víken
du potrebovala lekára zase jej
dvojročná dcéra, počkala doma
do 22.00 h. hodiny a prišla už
rovno na urgentný príjem.
Toto by však už malo byť mi
nulosťou. „Situáciu, ktorú opi
sujete, sa stala počas víkendu,
kedy sa viac ako zdvojnásobil
počet pacientov s akútnymi
respiračnými
ochoreniami.
Kým počas pracovného týž
dňa sme denne ošetrili okolo
120 detí, počas víkendu lekári
ošetrili viac ako 500 až 570
malých pacientov, ktorí k nám
prichádzali aj zo vzdialenej
ších okresov ako napríklad
z Trnavy, Galanty či Dunaj
skej Stredy. Staralo sa o nich
päť lekárov pediatrov a jeden
chirurg. Napriek tomu všet
ci pacienti s najzávažnejším
zdravotným stavom, ktorí
potrebovali akútnu zdravotnú
starostlivosť, ju dostali oka
mžite a bez omeškania,“ po
tvrdila hovorkyňa NÚDCH
Dana Kamenická.

Kedy pacient neplatí:
Pacient NEPLATÍ ZA OŠETRENIE na ústavnej pohotovosti:
- v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku. Uvedené
neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu,
inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo
odporučené lekárom,
- ak ošetrenie trvalo viac ako dve hodiny,
- ak bol pacient následne hospitalizovaný,
- ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie starostlivosti
žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na
základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
- držitelia zlatej Jánskeho plakety po preukázaní sú oslobodení od
poplatkov na urgentnom príjme,
- tehotné ženy - ak im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť
v súvislosti s tehotenstvom.

Ako dodala, niektorí rodičia
v takejto situácii namietajú,
že na vyšetrenie treba dlhšie
čakať. „Chceme všetkých
ubezpečiť, že zdravotný stav
dieťaťa sledujeme hneď po
príchode na OUP. Každé dieťa
je vyšetrené v triediacej ambu
lancii, kde sa ihneď zhodnotí
závažnosť jeho zdravotného
stavu a podľa toho je zaradené
na vyšetrenie. Prednostne sú
ošetrovaní najakútnejší paci
enti, ktorí sú ohrození na ži
vote, pacienti, ktorí na zvlád
nutie svojho stavu potrebujú
hospitalizáciu, sledovanie na
expektačných lôžkach a ďalej
podľa závažnosti ich stavu.
Pacienti s menej závažným
zdravotným stavom musia,
nie našou vinou, na vyšetre
nie čakať dlhšie. Podľa našich
skúseností zhruba 33 % vyše
trených detí nepotrebovalo na
zvládnutie svojho zdravotné
ho stavu predpísať medika
mentóznu liečbu. Prichádzali
na vyšetrenie s príznakmi,
ktoré trvali kratšie ako tri ho
diny a prišli skôr pre istotu,“
dodala hovorkyňa.
Nemocnica pracuje na viace
rých projektoch, jedným z nich
je aplikácia, ktorá jednodu
chým užívateľským spôsobom
dokáže rodičov zorientovať
v tom, kedy ich dieťa potrebuje
neodkladnú návštevu u lekára,
kedy môžu s návštevou lekára
počkať a kedy sa dá jeho zdra
votný stav zvládnuť v domá
com prostredí.
„Často dostávame otázky, či
neplánujeme posilňovať služ
by na pracoviskách OUP. Ve
rejnosť si už zvykla, že počas
sviatkov a iných očakávaných

BRATISLAVA
Dispečing
bratislavského
magistrátu má dva nové služobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečingu z oddelenia správy komunikácií na lepšie a operatívnejšie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efektívnejšie zabezpečovanie kontroly verejných priestranstiev a
operatívnejší
teréne pri
udalostí
sme zásah
vždy vposilňovali
mimoriadnych
služby
lekárov v udalostiach.
ambulanci
Automobily
sú ľahko
rozpoznaách.
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označené
vteľné,
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režime sú
permanentne
a mestskými
faralogom
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Bratislavský magistrát
kúpilPre
dve
nedokážeme
zabezpečiť.
vozidlá,
obe
sú
v
bielej
farbe
as
to sme pristúpili k rozšíreniu
logom
mesta
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priOUP. V súčasnosti prebieha
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
jú stavebné práce. Veríme, že
vybavené sú majákom a výstražv nových podmienkach doká
ným osvetlením na zadnom
žeme ošetriť ešte viac pacien
okne s nápisom Správa komunitov a v kratšom čase,“ uviedla
kácií, kde je uvedený aj telefoD. Kamenická.
nický a e-mailový kontakt na
Cieľom nového rozšíreného
dispečing mesta na oddelení
OUP je podľa jej slov nielen
správy komunikácií.
rozšírenie priestorových ka
Na uvedené kontakty bude tiež
pacít, ale aj celková zmena
možné nahlasovať prípadné poorganizácie práce na tomto
ruchy na mestských cestách, či
frekventovanom pracovis
upozorniť na prekážky na mestku.
to tak, aby alebo
pacient
ských„Akomunikáciách
na
od
prvého
kontaktu
s
OUP
zníženú zjazdnosť bratislavvedel,
že jeho zdravotný stav
ských ciest.
(kk)
je lekárom známy a moni
torovaný a podľa toho ďalej
usmerňovaný na pracovis
ku v zmysle jeho závažnosti
a potreby jednotlivých vyše
trení. Teda čo najskôr iden
tifikovať vážne stavy a čo
najskôr im poskytnúť neod
kladnú zdravotnú starostli
vosť,“ dodala hovorkyňa.
Boxový systém poskytova
nia zdravotnej starostlivosti
umožní lekárom pracovať
efektívnejšie, navyše praco
visko bude mať nové prístro
jové vybavenie.
(lv)

Foto: shutterstock

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

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

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

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

2 porcie
Ingrediencie:
Dovolenka
300g teľacie karé
1 citrón
a pracovné
olivový olej
právo
soľ II.

V predošlom
čiernečlánku
koreniesme sa
venovali 1základným
ustanovelyžica masla
niam Zákonníka
práce
o dovocesnak
lenke. Narozmarín
článok nadviažeme a
budeme petržlenová
sa venovať spoločným
vňať
ustanoveniam
mäta Zákonníka práce
o dovolenke.
1 menšia dyňa hokaido
Zamestnávateľ
môže semienok
určiť
hrsť dynových
zamestnancovi
čerpanie
dovolenhrsť rukoly
ky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky naPostup:
vznik nároku na dovolenku, ak Dyňu
možno predpokladať,
že
očistíme, nakrájame
zamestnanec
tieto podmienky
na menšie
kúsky a dáme
splní do konca
kalendárneho
roka,soľou a
do misy.
Ochutíme
v ktoromčiernym
dovolenkukorením.
čerpá, alebo
Ďalej pri
do skončenia
pracovného
pomeru.
dáme
nasekaný
rozmarín,
Čerpanie olivový
dovolenky
v
olejbya mal
premiešame.
zmysle zákona
určovať
zamestnáPreložíme na plech a dáme
vateľ tak, aby si zamestnanec
piecť do rozohriatej
mohol dovolenku vyčerpať sprarúry na 200 stupňov
vidla vcelku a do konca kalendárzhruba pol
neho roka. Pri určovaní dovolenky
hodiny do
je potrebné prihliadať na úlohy
zlatohneda.
zamestnávateľa a na oprávnené
Mäso osolíme
záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v
18:00
hod
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík
Autopolis.ba
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Exkluzívne s Marcelom
v kuchyni celý rok 2019

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!
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INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk
www.doktormartin.sk

NAJMODERNEJŠÍ
HYUNDAI
PRI BORY MALL

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

NOVÝ HYUNDAI CENTRUM BORY
OTVORENÉ DENNE DO 19:00 a v sobotu AŽ DO

HYUNDAI CENTRUM BORY, Lamač, pri Bory Mall, Bratislava
HYUNDAI CENTRUM RAČIANSKA, Račianska 69, Bratislava
HYUNDAI CENTRUM PETRŽALKA, Panónska cesta 32, Bratislava
+421 2 49 300 200, hyundai@autopolis.sk
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a dáme čierne korenie. Na
rozohriatu panvicu pridá
me olivový olej a položíme
steaky. Steaky opekáme
po oboch stranách zhruba
7min, do zlatohneha. Pred
koncom na panvicu pridá
me maslo a citrónovú šťavu.
Stiahneme z ohňa, zakryje
me a necháme chvíľu po
stáť.
Petržlenovú vňať a mätu na
sekáme na drobno. Potom
preložíme do misy, pridá
me olivový olej, citrónovú
šťavu, soľ a čierne korenie.
Všetko spolu dobre pre
miešame.
Hotové steaky posypeme
semienkami a servírujeme
s pečenou dyňou, bylinko
vou salsou a čerstvou ruko
lou.
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Divadlo bez domova: Nových členov nevyberajú cez konkurzy
BRATISLAVA
Divadlo bez domova je ob
čianske združenie, ktorého
hlavným poslaním je inte
grácia sociálne znevýhod
nených skupín cez samotné
divadlo. V role hercov a he
rečiek tu nájdete nielen ľudí
bez domova, ako napovedá
názov, ale aj ľudí s telesným
postihnutím, osoby s psy
chiatrickou diagnózou či po
výkone trestu a iných, ktoré
žijú na okraji našej spoloč
nosti.
DBD funguje od roku 2006
a ich základňou je Pisztoryho
palác na Štefánikovej ulici.
Fungujú v štýle komunitného
divadla, zviditeľňujú rôzne
sociálne témy.
Principálka divadla Uršula
Kovalyk v roku 2005 pôvod
ne pracovala ako sociálna
pracovníčka v o.z. Proti
Prúdu, ktorý vydáva aj ča
sopis Nota Bene. Jedného
dňa Anka Grusková a Patrik
Krebs prišli s nápadom nas
kúšať s predajcami Nota bene
divadelnú hru. “Veľmi sa mi
tento nápad zapáčil a keď
že som o dramaterapii mala
nejaké teoretické informácie,
vzala som si tento divadelný
projekt na starosti. Stretli sme
sa v Štúdiu 12, v Divadelnom
ústave, ktorý nám poskytol
priestor na skúšanie a vydali
sme sa na jednu úžasnú, diva
delno-experimentálnu cestu,
ktorá trvá dodnes,” prezradila
nám Uršula Kovalyk.
Úplne prvá divadelná hra
mala názov Krvavý kľúč
a zohrala taký úspech, že po
premiére im herec Augustín
Horváth položil otázku: „A
čo budeme skúšať ďalej?“
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Divadelné predstavenie Divadla bez domova s názvom Povinné čítanie inak
Odvtedy divadlo funguje na
pravidelnej báze.
Dozvedeli sme sa, že bezdo
moveckých divadiel na svete
nie je veľa. “Má to mnoho
príčin, napríklad predsudky
majoritnej spoločnosti voči
ľuďom bez domova, slabá
podpora zo strany štátnych
inštitúcií, aj ťažkosti pri práci
s pomerne ťažko uchopiteľ
nou sociálnou skupinou, akou
sú ľudia bez domova,” tvrdí
Uršula. Zároveň prezrádza,
že ich devízou, za čo je veľ
mi vďačná, sú ľudia so zruč
nosťami zo sociálnej práce,
dramaterapie aj herectva a v
neposlednom rade aj trpezli
vosť, vďaka čomu prekonali
aj ťažkosti, kvôli ktorým čas
to zaniknú iné bezdomovecké
divadlá. Veľkou inšpiráciou
pre nich bolo české divadlo
Ježek a Čížek, ktorých diva
delné produkcie boli na vyso
kej umeleckej úrovni.
V ich tíme sú ľudia, ktorí
dokážu písať projekty, robiť

fundraising (získavanie zdro
jov), sú odborníci na nejakú
oblasť ako napr. sociálna
práca, herectvo, ekonómia.
Externe spolupracujú naprí
klad aj s hudobným sklada
teľom Oskarom Rózsom.
Skúšanie jednej divadelnej
hry trvá v priemere 10 me
siacov. Za ten čas sa herci
na skúškach neformálne vz
delávajú, učia sa dodržiavať
skupinové pravidlá, čas, rie
šiť konflikty, cítiť zodpoved
nosť. Priúčajú sa rôznym he
reckým technikám, pohybujú
sa na javisku a umelecky tvo
ria. Divadelná komunita im
však pomáha aj v inej rovi
ne.”Tým ľuďom nahrádza
sociálne či rodinné vzťahy,
vytvorili sme si medzi sebou
ľudský vzťah a bezpečný
priestor. Herci a herečky už
sami dokážu vytvoriť autor
ské divadelné texty, hovoria
o svojich pocitoch, snoch,
obavách a túžbach,” rozpráva
s pokorou v hlase Uršula Ko
valyk. Aktuálne hrá v divadle
14 hercov, ktorí dostávajú
normálne honoráre a môžu si
tak zaplatiť ubytovňu, lieky
alebo kúpiť jedlo.
Nových členov do divadla
nevyberajú cez konkurzy.
“Ak niekto z cieľovej skupi
ny prejaví záujem o divadlo,
môže začať chodiť na skúšky,
aj keby tvrdil, že nemá žiaden
talent,” tvrdí Uršula. DBD
im vytvára také podmienky,

aby to zvládol a robil v diva
dle iba veci, ktoré dokáže aj
napriek svojmu hendikepu.
Samozrejme, každý musí do
držiavať skupinové pravidlá,
medzi ktoré napríklad patrí aj
absencia alkoholu. S novými
hercami pracujú veľmi opatr
ne a dávajú im dostatok času,
aby získali sebavedomie. Za
ujímavosťou je napríklad to,
že herečka Jela Medvecká
Matuškovičová sedela pol
roka v hľadisku, kým naz
bierala odvahu. Potom síce
chcela hrať na javisku, ale
iba pod podmienkou že ju
nebude vidieť ani počuť. Vy
mysleli jej špeciálnu postavu
speváčky v hre Día de muer
tos. Stála za podsvietenou
plachtou, takže diváci videli

len jej tieň a spev jej púšťali
z playbacku, takže ju ani ne
bolo počuť. Dnes Jela nabrala
toľko sebavedomia a skúse
ností, že s prehľadom odohrá
samostatný výstup s vlast
ným textom.
Odlišnosťou medzi DBD
a tradičným divadlom je to,
že tu môžu vymýšľať nové
netradičné techniky, majú
oveľa viac času na tvorenie,
nemusia a ani nechcú hrať hry
s komerčnou témou, ich herci
na javisku nehrajú, ale sú jed
noducho sami sebou. Nedostá
vajú pravidelné dotácie, musia
zháňať financie na všetko, čo
je v divadle potrebné. Sú akési
divadelné laboratórium a spo
ločným prienikom s klasic
kým divadlom je aj to, že často
používajú výrazové prostried
ky klasického divadla.
A kto je momentálne ich pu
blikum? V publiku sedia štu
denti, režisérky, dôchodkyne,
teatrologičky, telesne postih
nutá mládež, ale aj iní ľudia
bez domova. “Môžete u nás
stretnúť úspešných podnika
teľov, utečencov, poslancov
aj prekladateľov literatúry,”
rozpráva s úsmevom Uršula.
Hrali už aj na Úrade vlády,
festivale Pohoda či pre pa
cientov v psychiatrickej ne
mocnici v Pezinku. Raz ročne
zahrajú aj pre odsúdených na
výkon trestu odňatia slobody
vo väzení. 
(nc)

Foto: archív DBD

Hlavné mesto SR Bratislava

oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže
formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytové priestory
v Bratislave v podchode na Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto:
- nebytový priestor č. 1.30 vo výmere 112,04 m²,
- nebytový priestor č. 1.43 vo výmere 47,26 m²,
Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné
podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke
www.bratislava.sk. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť
osobne v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“,
v pracovných dňoch od 20.02.2019 do 30.04.2019 v čase
od 9:00 h do 16:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do
30.04.2019 do 16:00 h do podateľne Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy alebo zaslať poštou. V prípade
doručovania prihlášky poštou sa za deň doručenia prihlášky
považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
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Najviac vás zaujalo na našom Váš názor nás zaujíma
webe banoviny.sk
Namiesto starého kina bude drogéria
Kino Mier poznali pred rokom 1989
najmä deti z centra Bratislavy, ktoré
sem chodievali na tzv. školské ki
noprojekcie. Neskôr kino v Liga
pasáži zaniklo a budova sa stala ma
jetkom Matice slovenskej, ktorá ne
využívané priestory nedávno ponúkla
na prenájom. A už je jasné, že od
polovice marca tu namiesto kultúry
bude samoobslužná predajňa známe
ho reťazca s drogériou.
V uplynulých dňoch panoval na tomto mieste intenzívny stavebný ruch a slnkom presvietená
dvorana sa zmenila na už len umelo osvetlený prízemný obchodný priestor, v ktorom vznikne
ďalšia bratislavská predajňa obchodného reťazca Teta drogerie.
Po rekonštrukcii už nevidno svetlík, nakoľko cez celú sálu bol postavený nie príliš vábny
sadrokartónový strop, tak sme sa pokúšali zistiť aj to, či si nový prevádzkovateľ vyžiadal pred
stavebnými úpravami povolenie od Krajského pamiatkového úradu Bratislava, nakoľko celá
budova je národnou pamiatkou.

A tu sú reakcie:

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

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 skúse
nosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte
sa, komentujte na mejl redakcia@banoviny.sk, pod člán
kami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na našom
Facebooku www.facebook.sk/banoviny.



Z REDAKČNEJ POŠTY

Staré lístie v Sade Janka Kráľa
Chcel by som sa iba informovať, aký problém vznikol
v údržbe Sadu J. Kráľa v Petržalke, keď kompetentní pra
covníci neboli schopní od jesene minulého roka pohrabať
napadané lístie v celom parku?
V predchádzajúcich rokoch to stíhali! Žeby nové vedenie, či
stále omielanie financií?

Čitateľ Viliam V.

Parkovanie nadivoko
Nezdá sa vám, že sa nám vra
cajú 90. roky 20. storočia?
Myslím tým tento súkromný
super parking pred nemeno
vanou práčovňou na námestí
SNP ?

s pozdravom Tichý Ľ.

Karol Konárik Bývam kúsok, ale pokus omyl prevádzok sa tam deje už roky. Podľa mňa to
zatvoria po roku ....
Radovan Cerovský Škoda, takýto priestor využiť takto... Viem si tam predstaviť x vecí pre
ľudí, ale nie drogériu...
Viera Kubalová Je to súkromný priestor, čo robí majiteľ, je jeho vec! Iná vec je, či sa nám to
páči...

Zaplatil pokutu za staršieho pána
Príbeh z autobusu, ktorý sa stal pred dvomi rokmi, dojíma aj teraz. „Bol som po nočnej
a išiel som z letiska autobusom 61 smerom na Hlavnú sta
nicu. Na jednej zo zastávok nastúpil aj približne 50-ročný
pán, ktorý si nestihol cviknúť lístok, pretože pred ním si
ho označovali ďalší cestujúci. Keď sa dostal na rad, tak si
ho už nemohol označiť, pretože strojček bol zablokovaný
z dôvodu prepravnej kontroly. Vysvetľoval to revízorovi,
ale márne. Ten si mlel svoje a vôbec nebral do úvahy jeho
argumenty. Práve naopak, správal sa k nemu podľa mňa
dosť drzo, neprístojne, povýšenecky a jediné, čo revízora
zaujímalo, bolo udelenie pokuty a zaplatenie peňazí,“ opí
sal príhodu pre Bratislavské noviny Peter Martinko, podľa
Bachova 4, Bratislava
ktorého to bola situácia naozaj na hrane. Nakoniec za pána
ÝCH
zaplatil pokutu.
PRIJME NOV AJ
DETSKÝCH
DOSPELÝCH
www.facebook.sk/banoviny
PACIENTOV
H
C
Ý
K
T
VŠE
ÝCH
Marek Pavol Väčšinou sú bratislavskí revízori len obyčajné
ZDRAVOTN Í
N
V
O
Ť
IS
hovädá. Prirovnal by som ich k troskám :-) Správajú sa naozaj,
PO
ako keby boli niečo viac. A čo bolo spomenuté v článku, že za
Kontakt:
30 sekúnd po zatvorení dverí? Hlúposť. Ešte sa mi nestalo, že
by počkali 30 sekúnd. Proste nastúpia a v momente zabloku
jú. Takisto si kupujem električenku :-) A gesto tohto pána je
veľmi milé

DETSKÁ ZUBNÁ
AMBULANCIA
A ČELUSTNÁ
ORTOPÉDIA
V RUŽINOVE

FACEBOOK

02/43420049
0915 825 873

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

GRIF, SPOL.Název
S.R.O.,
PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA,
dealera s.r.o. | Adresa 45, Město | 777 777 777 | www.lorem.cz/sk
TEL.: 02/68 201 411 – 22, ČAPAJEVOVA 7,
MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382,
0907 754 442, FAX: 02/63 823 174,
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK
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RE:GGAENERACIA
Re:fresh Club, 22:00
Že reggae nie je iba mužskou
doménou vám dokážeme na
tomto žúre!
Selectress:
Basha The
Ugly Se
lectors a Du
bassová.

Sobota – 9.3.2019
SVET PODĽA GABRIELA
/ FESTIVAL TRANSRO
DOVEJ KULTÚRY
A4 - priestor súčasnej kultú
ry, 17:00
Festival transrodovej kul
túry venovaný pamiatke
tragicky zosnulého Gabriela
Švábenského. Súčasťou fes
tivalu bude výstava fotografií
„Sami sebou“ fotografky
Doroty Holubovej

Nedeľa – 10.3.2019
Z AKADÉMIE DO PRÍ
RODY. PODOBY KRAJI

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Pod hlavnou s hosťami,
Deti môžu
Sobota –ponúklo
16.3.2019
ktorí k tomu majúmesto
Al Dimestským
Meola, jeden
Hlavné
AKO SA HRALI NAŠI
z najuznávanejších a naj
stanicou majúčo povedať.
športovať
na
Na NÁMESTÍ 1. MÁJA
Apponyiho palác,pri
14:30 projektoch
všestrannejších sveto
častiam
pomoc
– 13.3.2019
v Bratislave sa
v sobotu 2.
Múzeum mesta Bratislavy
vých gitaristov a držiteľ
novú kameru Streda
novom
ihrisku
by mala byť zverejnená už v jeho hlavných činností sú tvorBRATISLAVA

otvára depozitár historických Grammy, zavíta 19. marca
SHOWCRATES 2019
Na stretnutí pracovníkov najbližšom čase. Zástupcov ba a aktualizácia riadiacej dohračiek. Múzeum pozýva do
do Bratislavy a predstaví
KC Dunaj, 17:30
Mestská polícia bude môcť lep- oddelenia Sprostredkovateľ- mestských častí však zaujímali kumentácie. Ďalej ide o prípraApponyiho paláca na medzi svoj koncertný program
šie dohliadať na verejný poria- ského orgánu hlavného mesta aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a vu výziev na predkladanie progeneračné stretnutia „Ako sa k aktuálnemu albumu
NOMAĽBY V STREDNEJ
dok v meste. Rozšírila počet (SO) pre Integrovaný regio- ekologickej dopravy, prostred- jektových zámerov a žiadostí o
hrali naši...“, tentokrát s hos Opus.
EURÓPE 1860–1890
kamier, ktoré sú napojené na nálny operačný program níctvom ktorej bude možné nenávratný finančný príspevok
Slovenská národná galéria,
ťom Karolom Čálikom.
mestský kamerový systém. Ešte (IROP) so zástupcami mest- financovať napríklad aj výstava o posudzovanie
projektových
Streda
– 20.3.2019
10:00 – 18:00
koncom leta spustili kameru na ských častí Bratislavy rozobebu
cyklotrás.
zámerov
a
ich
odborné
hodnoNedeľa – 17.3.2019
Výstava je jedným z prvých
MFFK FEBIOFEST 2019
Námestí Franza Liszta. Mestskí rali možností poskytnutia Na čerpanie z programu IROP tenie v časti aplikácie bodovapokusov zamerať sa na
Štvrtý ročník festivalu Sokra TAXI BRATISLAVA (TE
bratislavské kiná
policajti v súčasnosti používajú pomoci pri projektoch jedno- boli v krajských mestách zria- ných kritérií v rámci konania o
tvorbu osobností výtvarnej
26. ročník Medzinárod
tovho inštitútu Showcrates
KUTÁ REALITA)
95 kamier. Všetky kamery sú tlivých mestských častí.
dené sprostredkovateľské orgá- žiadosti o nenávratný finančný
scény, ktorí sa pohybovali
prinesie do Bratislavy tému
GUnaGU, 19:30
ného festivalu filmových
otočné, digitálne a poskytujú Starostov napríklad informovali ny priamo v mestských úra- príspevok/vypracovanie hodnomedzi dunajskou monarchiou vzťahu spoločenského akti
Dramatik
klubov Febiofest sa bude
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekon- doch. V prípade Bratislavy túto tiacich správ k projektovým
a súdobými centrami výtvar
Kli
niesť v znamení zmien,
vizmu a štrukciu
politiky,materských
krst knihy škôl, Viliam
ktorá úlohu plní magistráte. Jednou
všetkých sa dá v prípade potrez zámerom.
(kk)
ktoré prispejú k modernému
o
deradikalizácii
aj
brazílske
máček
vo
ného umenia.
by urobiť záznam.
a atraktívnemu festivalu.
favely.
svojej novej
Kameru
na Námestí Franza
Pondelok
– 11.3.2019
Tohtoročnou témou bude
hre
Taxi
Liszta nainštalovali preto, lebo
Štvrtok – 14.3.2019
Zlo.
Bratislava
DEBRISideCOMPANY:
o prístupové miesto turistov
(tekutá
WOW! do Bratislavy a aj týmto spôsoTHE ILLS
Štvrtok – 21.3.2019
realita)
A4 - priestor
súčasnej
kultúich bezpečFuga, 20:00
bom chcú
zvyšovať
rozohráva
na sedadlách
bra finanPiaty album
SCHUMANN
/ ELGAR
ry, 20:00nosť. V okolí Hlavnej železničnej
Novovznikajúce Malé Krasporadia
aj s možnosťami
PD Vinohrady
vás zasvätí do
The
Ills
Slovenská
Predstavenie
inšpirované
tislavských
taxíkov
niekoľko
ňany
vás
pozývajú
od
štvrtka
vinárstva v
covania pri kúpe nehnuteľnosti. tajov tradičného
stanice dochádza k zhromažďos modernou
V piatok
sa program začína už priamom susedstve
s názvom20.10 do soboty 21.10. priamo
filharmó
poéziou vaniu
Eugenaviacerých
Gindla zís
paralelných
príbehov.
neprispôsobido svojho areálu. Dni otvore- ráno po desiatej. Pri predajnom mestskou architektúrou.
Aby
Disco
Vo
kalo v minulom
roku
ocene
nia
19:00
vých osôb, policajti kontrolujú
Pondelok
ných
dveríje ponúknu
počas
naprázdno,
mieste– 18.3.2019
Malých Krasňan na ste nedegustovali
Pod
tak
lante
/
Mt.
Average
vonku.
nie GRAND
PRIX
Nová
najmä dodržiavanie všeobecne
predĺženého
víkendu atrakulici si poobede chýbať nebude
Po piatich
koncertoch po
Dráma 2018.
URBANRačianskej
GARDENING
tovkouani chutný
záväzného nariadenia o čistote
a
tívny
program
a
zábavu
aj
domáci
guláš
podľa receptu
môžete
dať
poradiť
od
športovslovenských mestách chalani (PESTOVANIE V MESTE)
Jamesa
poriadku a nariadenie o zákaze
pre najmenších. Tešiť sa ca, špecialistu na výživu a miestneho pivničného.
Utorok
– 12.3.2019
nevynechajú ani Bratislavu.
Nová Cvernovka, 18:00
Judda
požívania alkoholu na verejnosti.
môžu všetci, ktorí sa zaujíma- životný štýl a moderátora Mar- Počas troch dní vás čaká bohatý
Aké
jedlé
rastliny
si
viete
bude vio
VNOŘEN
V rozširovaní počtu kamier v
jú –o moderné
trendy v bývaní tina Šmahela, s ktorým môžete program, ktorý si užije celá
Piatok
15.3.2019
ľahko
vypestovať
v
obmed
Miesto M,
19:30
lončelistka
Ophélia
Gaillard
meste sa má pokračovať, keďže
a zdravý životný štýl.
najmenších.
absolvovať aj špeciálny tréning rodina vrátane
Divadelné
predstavenie
na
hrať
diela
Roberta
Schuman
AXA
ARÉNA
NTC,
20:00
zenom
priestore
mestskej
kamerový systém zvyšuje bezSvoje brány doširoka otvoria na posilnenie imunity a na Kreatívne dielne pre šikovné
motívy pečnosť v uliciach Bratislavy.
Radio_Head
Ceremo
záhradky
a ako sa
o záhradku na a Edwarda
Elgara.
chudnutie.
ruky, maľovanie
na tvár a
MaléAwards
Krasňany
vo štvrtok
o správne
známej Kamery pôsobia v prvomniál,
správne
starať
sa
dozviete
na
slávnostné
udeľovanie
zábavné
hry s animátormi.
Sobotou
vás
od
10.00
až
do
15.00.
Počas
troch
dní
tu
môžerade
Ibsenovej
prednáške.
hudobných
cien Rádia_FM
19.00 bude svojím koncertom Vezmite so sebou na Dni otvote navštíviť
úplne nové vzorové
preventívne.
byty navrhnuté
profesionálny- sprevádzať speváčka Barbara rených dverí do Malých Krashry budeV prípade páchania priestupku
a Rádia Devín!
Naživo vy
Utorok
– 19.3.2019
mi bytovými
dizajnérmi.
Weiss.
K špeciálnej atmosfére ňan svojich najbližších a progdoplnenéalebo trestného činu zase môže
stúpia Ultrazvuk,
FVLCRVM,
isto
prispeje
ochutnávka
výni- ram si užijete dvojnásobne.
Možno
sa
nimi
dáte
inšpirovať
o tema operátor na miesto rýchlo
Autumnist, LUVVER, The
AL DI MEOLA
/ OPUS
&
vyjdú o 2 týždne
močných
malokrasňanských
pri
zariaďovaní
vlastného
bývaYouniverse, Ľudové Mladis
MORE 2019
tickú poslať hliadku. Kamerové
22. marca
2019
www.malekrasnany.sk
vín20:00
z miestnych viníc.
nia. Odborníci vám ochotne

Istropolis,
diskusiuzáznamy pomáhajú aj Policajtvá či Katarzia.
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerového systému, ktorý by zjednotil
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)

Viac kultúrnych podujatí nájdete naSTARÉ
www.citylife.sk
MESTO
Piatok – 8.3.2019

14
5/2019
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Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

marca predpoludním zrútil
PETRŽALKA
počas búracích prác žeriav.
Futbal, hokejbal, volejbal či
Podľa výzvy na tiesňovú
hádzanú, ale aj ďalšie športy
linku 155 spadol muž asi
si môžu zahrať deti a mládež
z trojmetrovej výšky. Bol
na novom multifunkčnom
pri vedomí a zranil si nohu.
ihrisku v pri Základnej škole
Povedala hovorkyňa Ope
na Nobelovom námestí v
račného strediska záchrannej
Petržalke.
zdravotnej služby SR Alena
Okrem školákov sa môžu tešiť
Krčová s tým, že k pacientovi
aj miestni obyvatelia, ktorým
boli okamžite vyslaní záchra
bude ihrisko k dispozícii mimo
nári. Tí ho s poranením dolnej
vyučovacích hodín. Hracia plokončatiny previezli do jednej
cha ihriska má rozlohu 600
z bratislavských
nemocníc.(st)
štvorcových
metrov.

Pieta
pohrebná služba

Bratislavou sme už sto rokov
riaci Braslavovi. V stredo
veku sa používalo aj pomeno
vanie Istropolis čiže Dunajské
mesto. Aj prvá bratislavská
univerzita, ktorú založil uhor
ský kráľ Matej Korvín, mala
názov Academia Istropolita
na. Od začiatku 11.storočia
sa Bratislava nazývala aj Po
žoň či Požúň a tento názov sa
ustálil aj ako maďarský názov
a aj v polatinčenej podobe
Posonium. Korene treba opäť
hľadať v mene, tentokrát je to
Božan. V rámci monarchie sa
až do roku 1919 potom ako
oficiálny či úradný názov
používala podoba Pozsony.
Tá sa nám zachovala už len
v označení sídliska Pošeň.
Prišiel december 1918 a po
litickí predstavitelia prešpor
ských Maďarov a Nemcov sa
snažili zabrániť pričleneniu
mesta k novovzniknutému
Česko-Slovensku. Keď však
videli, že vývoj udalostí
k tomu neodvratne smeruje,
zmenili stratégiu a vyhlásili
Prešporok za slobodné mes
to. Mal sa stať akýmsi Mona
kom či Singapurom. V snahe
zavďačiť sa víťazom prvej
svetovej vojny premenovali
mesto na počesť vtedajšieho
amerického prezidenta na
Wilsonovo mesto – Wilson
stadt. Nebola to úplne nová
myšlienka, pretože krátko

predtým prišli americkí Slo
váci takisto s návrhom na
zvať Prešporok Wilsonovom.
Propagácii slobodného mesta
sa venovala aj náležitá pozor
nosť, vyrobili sa dokonca po
hľadnice a známky, či mapy
a pečiatky s označením Wil
sonstadt. Ako sa však uká
zalo, tento taktický manéver
so slobodným mestom bol
celkom zbytočný. Víťazné
mocnosti už boli na všetkom
dohodnuté.

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

Výhodná zemepisná poloha
pod vrchmi Malých Karpát
a riečiskom Dunaja s bro
dom boli pre našich pred
kov už od čias praveku stra
tegicky zaujímavé. Neskôr
sa cez územie nášho mesta
presúvali obchodníci, veľké
sídlo u nás vytvorili Kelti,
Mária Terézia obliekla Bra
tislavu do barokového šatu
a boli sme hlavným koruno
vačným mestom Uhorska,
centrom župy, akademickou
pôdou a miestom, kde sa od
nepamäti písala história.
Tak, ako sa menili ľudia,
ktorí mesto bránili, dobýjali,
ktorí v ňom žili i umierali,
menil sa aj jeho názov. Pred
Bratislavou sa mu po sloven
sky hovorilo Prešporok alebo
v okolitých dedinách nárečo
vo Prešporek či Prešpurek.
Dôkazy o tomto názve máme
aj v ľudovej tvorbe, kde sa
spieva o Prešporskej kasárni
maľovanej. Všetky podoby
vznikli z nemeckého pome
novania Pressburg, no v sta
rých nemeckých kronikách sa
píše aj o pamätnej bitke me
dzi bavorským a maďarským
mestom v lokalite Wratissla
burgium. Tu už tak trochu
znie súčasné meno, najmä
pri prepisoch názvu Brasla
vespurch či Brezalauspurc,
ktoré označovalo hrad pat

REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Matúš Vallo

E-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: Jozef Špaček
Telefón: 0911 668 469

E-mail: reklama@banoviny.sk
PR reklama
je graficky vyznačená.
www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?
Nahláste nám vašu adresu
na telefónnom čísle
02/32688830.

Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 30 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 850 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

Viac článkov
zo života
v Bratislave nájdete na

www.banoviny.sk

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Bratislava bola počas vzniku
a utvárania Česko-Slovenska
významným
strategickým
miestom, Dunaj sa totiž na
juhu stal prirodzenou hra
nicou a mesto bolo spojo
vacím článkom námornej
a železničnej dopravy a vý
chodiskom pre plánovaný
česko-slovensko-juhoslo
vanský koridor, ktorý mal
mať šírku 4 kilometre a viesť
až k hraniciam Juhoslávie.

Mesto však stále nevedelo,
či patrí do Maďarska, alebo
Česko-Slovenska. V noci na
1. januára 1919 preto vojská
Dohody, s dobrovoľníkmi
z USA, Ruska, Talianska
a Francúzska obsadili hlavnú
stanicu a vyzvali obyvateľov,
aby odovzdali doma držané
zbrane a zakázali posielať
akékoľvek telegrafické sprá
vy do zahraničia. 6.januára
uzavreli aj jediný most cez
Dunaj, dnešný Starý most.
O týždeň neskôr bola potom
Bratislava vymenovaná za
hlavné mesto Slovenska a 4.
februára už do mesta prišla
aj dočasná slovenská vláda,
ktorá zaručila, aj keď už slo
venčina bola oficiálnym úrad
ným jazykom, aj obyvateľom
neslovenskej
národnosti
rozvoj po kultúrnej stránke.
Novovymenovaný
župan
Samuel Zoch potom presa
dil aj oficiálny názov mesta,
pričom sa takisto inšpiroval
tradíciou. Názov Bratislava
totiž v 40.rokoch 19.storo
čia používali aj Štúrovci. Na
Bratislavu ešte čakal jazyko
vý prerod, nemecké a maďar
ské obyvateľstvo totiž tvori

lo až 90 percent, a tak sme
boli trojjazyčným mestom,
kde začiatkom storočia ešte
v reštauráciách odmietali ob
sluhovať ľudí hovoriacich po
slovensky a po česky. Prícho
dom vlny nových úradníkov
a učiteľov sa však napokon
presadila čeština a neskôr aj
slovenčina. A tak je to už sto
rokov.

Robert David
Fotografie sú z výstavy
Bratislava 1919 –
Pripojenie k Československu.
So súhlasom Múzea mesta
Bratislavy.
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Johann
Wolfgang
Goethe

volalo sa

zavesí

EČV
Zvolena

Pomôcky:
tabon,
lanista,
bakla
mužské
meno
obojživelník

hrubý
povraz

skratka
odseku

na tomto
mieste

ibiš
(zastar.)

1. časť
tajničky

hlučne
kráča
kakaový
nápoj

Pomôcky: ženské
meno
avans, mako, čákov, nahromadenie
keporkak

starodávna skriňa
miestne
(zastar.)

pokrývka
hlavy
druh
zeleniny

zbaviť
prikovania
mužské
meno

4. časť
tajničky
pukol

EČV Ilavy
park

buchne
(expr.)
miešaný
nápoj

odbíjal
pigu
darček

značka
argónu
vreskot

od nedávneho času
obytná
predsieň

vylieči

činí
pokánie
(zastar.)

vykrikovanie
oxid
hlinatý

džbánkar
usadenina
roztoku
kužské
meno
značka
titánu

atestát
skratka
pre a podobne

cinkal

3. časť
tajničky

skalila,
zamútila

kosticová
bezzubá
veľryba

Nové wellness
v hoteli
Thermia Palace 5*
už na jar 2019

alpský
škriatok
siaha
(zastar.)

sulfid
meďnatý
bozk
(bás.)

zato
hrana
(zdrob.)

Pomôcky: hudobný
nástroj
cink, láktor, alonž, MPZ Čes.
vicinálne republiky

praktický
lekár
(hovor.)

poburuj
rímske
číslo 1501

otrok
(kniž.)
rozdeľuje
na časti

pokropí
rosou

značka
lawrencia

učiteľ
šermu
(hist.)

tohto
mesiaca
druh
fazuľky

vykašliavaj
hodlajte
(zastar.)

tvorilo sa
(bás.)

tamto
(hovor.)

ohundrať,
ofrflať

vydávalo
zvuk bzz
hrabavý
vták

priraďovacia spojka
prívrženec
arianizmu

odváž

5. časť
tajničky

Elena
(dom.)
trochu
odpilo

preddavok
prívesok
(fin.)
skratka
tympanu

Alena
(dom.)

egyptská
bavlna

2. časť
tajničky

Autor
krížovka:
Juraj
Mitošinka

sečné
zbrane

krájala

1 osoba + 1 osoba zdarma

Platnosť balíka: do 30.4.2019 okrem 19.-22.4.2019

Cena od 270 € / 2 os./3 noci
BALÍK OBSAHUJE:
 3 noci s polpenziou v dvojlôžkovej izbe vybranej kategórie
 welcome drink, aktívny program, Wiﬁ zdarma a ďalšie služby
TO NAJLEPŠIE Z BALÍKA:
 voľný vstup do vodného a saunového sveta v hoteli Esplanade 4*
 voľný vstup do Premier Fitness centra a sauny do Balnea Health Spa
centra a relaxačného bazéna s vodnými bicyklami
CENA:
 Health Spa Resort Thermia Palace 5* od 369 € /os./3 noci
 Health Spa Resort Esplanade 4* od 270 € /os./3 noci
 Pri objednávaní uveďte kód: „PN19“

www.kupelepiestany.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Rezervácie a viac informácií
Tel.: +421 33 775 7733
E-mail: booking@spapiestany.sk

