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V Botanickej
zabíjalo umenie!

Maskota šampionátu Macejka pokrstili
ešte v januári na Štrbskom Plese.

Obrovské zrkadlá, ktoré
sa objavili v Botanickej záhrade ako umelecké dielo,
od začiatku prekážali nie
len návštevníkom, ale aj
vtákom, ktoré do nich narážali. Našli sme tam dokonca jedného uhynutého
operenca. Na náš podnet
sa však začali diať zmeny!

S kompromismi
nerátajte

Šéf mestskej kom i s i e
dopravy
a starosta Jaroviec Jozef Uhler
už teraz
naznačuje, že pri schvaľovaní parkovacej politiky
sa s veľkými kompromismi rátať nedá.

Najväčší bunker

Zaujímajú vás vojenské
opevnenia z prvej svetovej vojny? Chcete vidieť
predmety z tohto obdobia?
Cez víkend 4. a 5. mája
môžete nazrieť do najväčšej kaverny KK6 v Bratislave – na Kamzíku.

Za zvonom
sa skrýva nevera

Legenda, ktorá sa spája so
„zvonom lumpov“ na radničnej veži v Prešporku,
hovorí o fešákovi richtárovi a žene zvonára, ktorá
bola samý oheň.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Nielen na štadióne, aj vo fanzóne
pred Istropolisom to bude žiť!
NOVÉ MESTO
Už o týždeň, v piatok
10. mája, odštartujú v Bratislave a Košiciach majstrovstvá sveta v hokeji. Zážitkom môžu byť zápasy na
Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu, ale tiež program
v oficiálnej fanzóne pred
bratislavským
Istropolisom. Nezmeškajte príležitosť, vstup je voľný a navyše môžete vyhrať lístok do
hľadiska arény.
No aj keby sa na vás pri
žrebovaní vstupeniek neusmialo šťastie, nebudete ľutovať. To, že sa oplatí
prísť, potvrdil aj päťnásobný
účastník majstrovstiev sveta
Marcel Haščák: „Fanzóny
sú popri samotnom hokeji to
najkrajšie na MS, preto sa na
to veľmi teším!“
Fanúšikovská „dedina“ pred
Istropolisom je neďaleko štadióna, pešo sa tam dostanete
za niekoľko minút. Podľa
riaditeľa organizačného výboru pre Bratislavu Romana
Štamberského by sa do nej

malo zmestiť približne 9-tisíc
návštevníkov. Na veľkoplošnej obrazovke sa budú, samozrejme, prioritne vysielať
slovenské zápasy.
Keďže je však bratislavská
fanzóna, tak ako aj hokejový štadión, takmer v centre
mesta, rátajte s tým, že môže
byť stále plná. „Vstup je bezplatný, čakáme výbornú atmosféru. Predpokladáme, že
mnohí fanúšikovia sa tu zastavia, keď pôjdu napríklad
z práce. Nájdu tu všetko, aby
sa uvoľnili a užili si hokej.
Dajú si pivko, párok, na pamiatku kúpia Macejka,“ približuje riaditeľ Štamberský.
Z gastro ponuky budú na vás
čakať aj grilované kurčatá
a hamburgery, pripravená je
tiež kokteilová a kaviarenská
zóna. Ceny by mali byť prijateľné, regulované organi-

začným výborom. Konkrétne
informácie však ešte nezverejňuje.
Čo všetko zažijete
Fanzónu otvorí 10. mája
koncert skupiny Hrdza a na
druhý deň by sa mali predstaviť Kandráčovci, ktorí
naspievali Macejkovu pesničku. Vystupovať budú aj
zaujímavé revival kapely
a známy DJ Julo alias Python
so svojimi video diskotékami. Fanzónou budú sprevádzať moderátori Fun rádia
Sajfa, Didiana, Vera a Mimo.
Hlavným lákadlom bude ale,
samozrejme, hokej.
Fanzóna bude pozostávať
z dvoch častí – prvá pre oficiál
nych partnerov a sponzorov
šampionátu, v druhej bude pódium a miesto na občerstvenie.

Pokračovanie na str. 2

Dôležité termíny a časy:

 Fanzóna pred Istropolisom na Trnavskom mýte sa prvýkrát otvorí
10. mája o 14. hodine. Otvorená bude až do konca šampionátu.
 Prísť môžete v každý hrací deň buď o 11. hodine, alebo o 14. hodine
– podľa toho, či sa hrajú v daný deň 2 alebo 3 zápasy.
 Odísť musíte do 1 hodiny po poslednom zápase – vtedy
sa fanzóna zatvorí.

Ročník XXII. ~ Číslo 9

Skončí vzácny
Pečniansky les
u súkromníka?
PETRŽALKA
Absurdná situácia. Až
24 hektárov Pečnianskeho
lesa, ktorý patrí k chráneným lužným lesom na pravej strane Dunaja, môže
skončiť v rukách málo známeho občianskeho združenia Človek a strom.
Naťahovačky o túto cennú
lokalitu trvajú od roku 2008.
Spomínanému združeniu ju
vtedy prikleplo niekdajšie
vedenie ministerstva pôdohospodárstva, keď odobrilo
výmenu 24 hektárov Pečnianskeho lesa za iné lesné pozemky v Šiatorskej
Bukovinke. Ďalšie vedenie
rezortu však tento súhlas odvolalo.
Nasledovali súdne ťahanice. Okresný súd Bratislava
II v novembri 2015 potvrdil
platnosť zmluvy o zámene
pozemkov, no krajský súd
toto rozhodnutie zrušil a vec
vrátil na ďalšie konanie.
Pojednávanie na okresnom súde, naplánované na
17. apríla tohto roku,
však napokon odročili na
13. júna. Do hry sa totiž ako
účastník konania rozhodlo
vstúpiť ďalšie málo známe
združenie Servisné centrum
Ekofóra. Boj o unikátnu lokalitu je tak stále ešte len na
začiatku.
Okolnosti spornej zámeny
pozemkov pritom vzbudzujú
nielen veľké pochybnosti, ale
najmä obavy, že sa Pečniansky les, ktorý je navyše jedným zo záplavových území,
môže neskôr zmeniť na stavebné pozemky. Nie sú totiž
vôbec nereálne.
(ac)
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Robme
Bratislavu lepšou

Za posledné dni sa nám podarili minimálne dve zmysluplné veci. Zastaviť úhyn
vtáctva v Botanickej záhrade a vyčistenie bordelu na
Stromovej ulici neďaleko
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch.
Tri roky sa nedarilo vyčistiť horu odpadkov, naša čitateľka písala bezúspešne
listy na všetky úrady. Po
tom, čo sme upozornili na
tento hrozný stav, sa veci
začali hýbať.
Horším prípadom boli obrovské platne zrkadiel nainštalované v areáli Botanickej záhrady, do ktorých
vrážali vtáky. Zámerom
bolo
prepojiť
umenie
s prírodou. Bohužiaľ, toto
umelecké dielo stálo život
niekoľkých vtákov. Absurdné dielo, napriek nevôli
kompetentných, bolo po našich článkoch odstránené.
Čomu sa úprimne tešíme.
Ďakujeme vám za vaše
tipy a spolu s vami robíme
naše hlavné mesto lepším
a krajš ím miestom na život.

Lenka Bollardtová
Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení
hlavného mesta SR Bratislavy,
Junácka 4, 831 04 Bratislava,
IČO: 00179663
podľa § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5
v spojení s § 9a ods. 9 zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
zverejňuje svoj zámer prenajať
formou priameho nájmu
časť pozemku v Areáli zdravia Zlaté
piesky, parc. č. 4358/1, k. ú. Trnávka
a pri Zimnom štadióne O. Nepelu
v Bratislave, parc. č. 11279/58,
11279/59, 11279/60 a 15141/22, k.
ú. Nové Mesto, na dobu určitú počas
letnej sezóny, za účelom vonkajšieho
sedenia. Podmienky zverejnenia
zámeru – ponukového konania sú
zverejnené na úradnej tabuli STARZ-u
a na internetovej stránke www.
starz.sk. Ponuky je možné podávať
najneskôr do 20.05.2019 do 15:00 h.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová,
tel. 02/44 373 200, e-mail:bublincova@
starz.sk.

Pokračovanie zo str. 1
Partneri pripravili pre fanúšikov rôzne interaktívne hry
a zábavu, čo tiež prispeje
atraktivite a dobrej nálade vo
fanzóne.
Sprievodný program si užijú
nielen dospelí. Na fanúšikov
čaká brankársky simulátor
virtuálnej reality, streľba na
bránku, dokonca simulátor bagrovania, ktorý bude iste zaujímavý pre deti. Pripravený bude
aj známy robot Pepper, rôzne
fotopointy s tvárami hokejistov, maľovanie na tvár, nálepky
tímov... Kto bude chcieť, môže
napísať aj odkaz pre svojho
obľúbeného hokejistu.
Veľkým ťahákom vo fanzóne
bude súťaž o vstupenky, a to
nielen na zápasy v bratislav
skej skupine, ale aj slovenskej reprezentácie. Súťaže
budú s moderátormi Fun rá-

dia priamo na pódiu. Aj vy
teda máte šancu dostať sa do
hľadiska arény a vychutnať si
zápas naživo.
Povinné bezpečnostné
prehliadky
Rátajte s tým, že na štadióne
aj vo fanzóne sa podrobíte
bezpečnostnej prehliadke, organizátori preto odporúčajú

prísť na zápasy v predstihu
(štadión sa otvára 1,5 hodiny
pred zápasom). Pred vstupom
do haly aj do fanzóny prejdete cez bezpečnostný rám, aký
poznáte z letísk. „Nesmiete
mať pri sebe nielen nebezpečné predmety, ale na štadión
vás nepustia ani s jedlom či
pitím,“ pripomenul Roman
Štamberský. To platí aj pre

fanzónu: s vlastným občerstvením vrátane nápojov vás
dnu nepustia.
Pravidlá na štadióne: Malý
fotoaparát môžete mať, ale ak
si vezmete so sebou teleobjektív, budete ho musieť odložiť do úschovne. Na štadión
sa nedostanete ani s dáždnikom. Do haly je zakázané priniesť si jedlo či pitie. Bufetov
na štadióne je dosť, takže do
niekoľko minút by mal byť
každý obslúžený.
Pravidlá vo fanzóne: Samozrejme, ani sem si nesmiete priniesť predmety,
ktoré by mohli niekoho zraniť. Dáždniky a fotoaparáty
(aj teleobjektív!) je však vo
fanzóne v poriadku. Rátajte
s tým, že keď sa fanzóna naplní, bezpečnostná služba ju
uzavrie. 
(ac)

Foto: tasr, shutterstock

Stovky ľudí z okolia štadióna si už poistili parkovanie
BRATISLAVA
Regulácia dopravy počas
šampionátu sa najviac dotkne ľudí, ktorí bývajú či
pracujú v okolí Zimného
štadióna Ondreja Nepelu
alebo sa sem chodia napríklad starať o chorých
rodičov. Vstup autom do
blízkosti arény budú kontrolovať mestskí policajti.
Pustia len vodičov, ktorí
preukážu, že tu majú trvalý
alebo prechodný pobyt.

Zóny regulovanej dopravy,
kam budú môcť vojsť iba
ich obyvatelia, sa týkajú predovšetkým ulíc Vajnorská,
Trnavská cesta, Bajkalská,
Jégého a Záhradnícka. Každý vodič sa pri vstupe musí
preukázať občianskym preukazom, kde má uvedené trvalé bydlisko v danej zóne, a ak
býva v prenajatom byte, tak
rezidenčnou kartou.
Miestne úrady v Novom
Meste a Ružinove začali vy-

dávať rezidenčné karty od
9. apríla a už v priebehu
dvoch týždňov vybavili stovky žiadostí. A ako sme zistili, šancu získať parkovacie
oprávnenie majú aj iní žiadatelia, nielen nájomníci.
„V zóne je asi 1 500 bytov
a doteraz sme vydali približne 270 parkovacích kariet.
V špecifických prípadoch sa
na nás obracajú aj ľudia, ktorí
tam nemajú trvalý pobyt, ale
chodia sa starať napríklad

zubná klinika

POTREBUJETE
NOVÚ ZUBNÚ
PROTÉZU?
Vďaka fixnej protéze si budete
môcť opäť užíváť život na plno!
Profesionáli z Dr.Martin sa postarajú
o vaše nové miniimplantáty, ktoré
sú vhodné takmer pre všetkých
pacientov.

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

VSTUPNÉ
VYŠETRENIE
ZADARMO

o staršieho rodiča. V takom
prípade sa im snažíme vyjsť
v ústrety,“ uviedol starosta
Nového Mesta Rudolf Kusý.
Ani v minulosti vraj nebol
s vydávaním kariet problém,
keď napríklad nastali neštandardné situácie – ženích
chcel vyzdvihnúť nevestu či
syn odviezť mamu k lekárovi.
„Týmto ľuďom sme sa snažili
pomôcť a dostali povolenie na
vjazd do zóny,“ spresnil Kusý.
V Ružinove, kde sa regulácia
dopravy týka všetkých ulíc
v lokalite ohraničenej Jégeho, Trnavskou, Bajkalskou,
Záhradníckou, doteraz vydali približne 450 preukazov.
Nie všetci žiadatelia však na
úrade pochodili. „Najviac
žiadostí, ktoré sme odmietli, boli od ľudí, ktorí bývajú
v tejto zóne u známych alebo priateľov, a teda nemajú
nájomné zmluvy,“ vysvetlila
Tatiana Tóthová z útvaru pre
styk s verejnosťou.
Pri žiadosti o vydanie rezidenčnej karty treba totiž predložiť nájomnú zmluvu alebo
podobný dokument, ktorý vás
oprávňuje na vstup do regulovanej zóny. Nezabudnite, že
dopravné obmedzenia začnú
platiť už 9. mája.
(ac)
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S autami pri bufetoch na Kamzíku je už definitívny koniec!
NOVÉ MESTO
Les na Kamzíku nie je parkovisko, ale verejný pries
tor, vyhlásili lesníci. Rozhodli sa preto urobiť rázny
koniec autám parkujúcim
až hore pri bufetoch.
Medzi bufetmi a zastávkou
autobusu už pribudla nová
dopravná značka, zakazujúca
vstup motorovým vozidlám.
Z cesty by tak po novom mala
byť promenáda pre peších
a cyklistov s tým, že priestor
plánujú postupne kultivovať.
„Po dôkladnej diskusii s odborníkmi, mestskou políciou
a na základe sťažností od
návštevníkov, sme sa rozhodli zrušiť nelegálne parkovanie medzi zástavkou autobusu a bufetmi na Kamzíku.
Situácia sa najmä cez voľné

Autá parkujúce na Kamzíku.
dni stávala nezvládnuteľná
a dochádzalo ku konfliktom
medzi pešími, cyklistami
a parkujúcimi autami,“ informovali Mestské lesy na
sociálnej sieti.
„Miesta, na ktorých parkujú
autá po okraji cesty, sú lesné pozemky. Parkovanie tu
nikdy nebolo povolené, plánované ani vhodné, avšak
zo zvyku sa tolerovalo. Parkujúce autá blokujú hlavnú

Ťah pred MS proti
taxikárom špekulantom
BRATISLAVA
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji môžu byť pre
nepoctivých taxikárov zlatou baňou. Preto mesto pripravuje na hlavnej stanici
informačnú kampaň, ktorá
bude varovať pred špekulantmi. A nielen to.
Problémy s predraženými
taxíkmi v Bratislave boli
aj počas hokejových MS v
roku 2011. Mnohí zneužívali voľnú cenotvorbu, vďaka
ktorej neváhali aj za krátku
jazdu vystaviť zákazníkom
extrémne vysoký účet.

„Informačnou
kampaňou
chceme zabrániť tomu, aby
taxikári dobehli zahraničných
turistov, a tí tak mali negatívny zážitok z majstrovstiev
sveta,“ avizoval ešte v marci
námestník primátora Bratislavy Juraj Káčer.
S týmto zámerom uzavrelo
mesto aj dohodu s bratislavským Cech taxi. Počas šampionátu v roku 2011 boli taxíky označené nálepkou fair
play, ktorá zaručovala, že sa
riadia etickým kódexom. Podobné označenia majú mať aj
teraz.
(ac)

prístupovú cestu do tejto časti
lesoparku. V prípade požiaru
či úrazu sa sem záchranné

zložky majú problém dostať
– neprejdú pomedzi zaparkované autá. Posledný prípad sa
stal túto zimu, našťastie nešlo
o ohrozenie života. Na úzkom priestore tu prichádzajú
do konfliktu parkujúce autá,
cyklisti a peší vrátane detí.
Takáto situácia nie je komfortná pre žiadnu z týchto
skupín,“ vysvetľujú lesníci.
Parkovanie však bude naďalej možné na veľkom parko-

visku a dole pri reštaurácii.
Cez víkendy môžete využiť
posilnenú linku elektrobusu
č. 144, ktorá už nadväzuje
na každú linku trolejbusu
č. 203. Asfaltku medzi zastávkou autobusu a bufetmi
vnímajú lesníci ako dôležitú
súčasť rekreačného areálu
Kamzík. Postupne ju plánujú
meniť na príjemnú promenádu. 
(ms)

Foto: Mestské lesy

Po Dunaji pribudli nové atraktívne plavby
Aj tento rok si môžete užívať plavby po Dunaji. Nie
lenže strávite príjemný čas
so svojimi najbližšími, ale
ešte sa dozviete aj veľa zaujímavého. Slovenská plavba
a prístavy – lodná osobná
doprava, a. s., aj tento rok
pripravila pre vás množstvo zaujímavých výletoch.
Najväčší záujem je už tradične o dvojhodinovú plavbu
ku hradu Devín a späť. Na
tejto plavbe boli aj Bratislavské noviny. Dozvedeli sme
sa viaceré zaujímavé veci,
vrátane toho, prečo vznikol
beh Devín – Bratislava. Ak
máte záujem vypočuť si túto
vtipnú príhodu, ktorá súvisí
so štúrovcami, výlet loďou je
to správne miesto.
Záujem o plavby každoročne
stúpa. Uplynulé roky spoločnosť prepravila vyše milióna turistov. Okrem trasy na
Devín veľký záujem je o víkendové plavby do Čunova,

rýchloloďou do Gabčíkova či
dlhšie plavby do Budapešti,
Kremsu a Tullnu.
Ak máte deti, nemusíte sa
báť, že to nezvládnu. Je
to pre nich veľký zážitok.
Z celkového počtu cestujúcich až štvrtinu boli deti.
Tento rok okrem tradičných
výletov spoločnosť pripravila
nové destinácie. „Do ponuky
sme zaradili nové mimoriad-

ne plavby do destinácií, ako
sú Durnstein a Korneuburg –
Klosterneuburg v susednom
Rakúsku. Pribudla aj plavba
do Budapešti s možnosťou
prenocovania,“ povedal riaditeľ spoločnosti Marek Považan.



Viac o plavbách
a destináciách nájdete
na www.lod.sk
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Na Kuchajde
stopli lov rýb

NOVÉ MESTO
Na nezvyčajné množstvo
uhynutých rýb pri brehu
obľúbeného jazera Kuchaj
da nás upozornili viacerí čitatelia. Krátko nato prišiel
zákaz lovu. Čo sa deje?
Keď sme situáciu v okolí jazera preverovali, presvedčili
sme sa, že uhynuté ryby sú
takmer všade. Priemerne po
každých piatich metroch sme
našli aspoň jednu nehybnú vyplavenú rybu! Podľa informácie Slovenského rybárskeho
zväzu Bratislava IV je pravdepodobne príčinou ochorenie
rýb sprevádzané ich úhynom.
Príčinu masívneho úhynu riešia v spolupráci s veterinárom
aj ichtyológom.
(bal)

Z hypermarketu
bude nákupné
centrum

PETRŽALKA
V bratislavskej Petržalke
vzniká prestavbou hypermarketu nové nákupné
centrum s desiatkami obchodov.
Bude mať rozlohu viac ako
11-tisíc štvorcových metrov
a otvorené by malo byť na jar
2020. Nové nákupné centrum
by malo okrem súčasného
hypermarketu ponúknuť viac
ako 50 obchodov, 12 kaviarní
a reštaurácií. V predajni hypermarketu zostávajú všetky
sortimentné skupiny tak ako
doteraz, avšak obchod bude
kompaktnejší.
(tasr)

Cesta mládeže 4,831 01 Bratislava

Ponúkajú na prenájom
formou obchodnej
verejnej súťaže:
Časť C KN p.č.19188/3 k.ú. Vinohrady
o výmere 20 m 2 na prevádzkovanie
predajného stánku s občerstvením
s vonkajším sedením.
Podmienky obchodnej verejnej
súťaže sú zverejnené na internetovej
stránke www.ba-lesy.sk a na úradnej
tabuli magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy.
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POMOHLI Smrtiacu pascu pre vtáky musia
v Botanickej záhrade odstrániť!
SME
KARLOVA VES
Ak ste posledné dni navštívili Botanickú záhradu,
museli ste byť poriadne
prekvapení. Po areáli rozmiestnili niekoľko obrovských zrkadlových plôch.
Aj naša čitateľka Darina nás upozornila, že sa jej takého
„umenie“ nezdá.
Na vlastné oči
sme sa presvedčili,
že oprávnene!
Autori nápadu zjavne nerátali s tým, že
Uhynutý
„Silné žiarivé slnko
obrovské zrkadlá sa stanú pre vtáky pascou.
vták
odrážalo nepríjemné svet
lo a nám nezostalo nič iné, Zamestnanec záhrady nám Ochranári totiž považovali
iba poľutovať stromy, kríky, však prezradil, že vtáky do problém za oveľa naliehavejvtáky i hmyz, ktoré budú mu- nich narážajú a zomierajú. Pre- ší. „Takéto zrkadlá sú veľmi
sieť v tomto priestore žiť,“ šli sme sa po Botanickej záhra- nebezpečné. Je to pasca pre
napísala nám pani Darina do de a skutočne sme aj my našli vtáky. Zrkadliace plochy sú
redakcie.
uhynutého operenca, ktorý preukázateľne zodpovedné
Riaditeľ Botanickej záhrady ležal pod obrovskou zrkadlo- za smrť miliónov vtákov vo
Jaroslav Bella vysvetlil, že vou stenou. O tejto skutočnos- svete, ktoré nerozlišujú medobrovské zrkadlá sú umelec- ti sme okamžite informovali zi skutočnými stromami, kokým dielom Mateja Kréna riaditeľa Bellu. „Mrzí ma, čo nármi, krajinou a jej obrazom
a Galérie mesta Bratislava. sa stalo. Vyskúšame nalepiť v zrkadle, takže narážajú čas„Prípadné negatívne vplyvy siluety dravcov, resp. upevniť to do takýchto plôch, zraňuna životné prostredie sú eli- ich atrapy na rámy exponátov. jú sa a hynú,“ vysvetlil nám
minované v maximálnej mie Ak sa situácia nezlepší, diela Samuel Pečenovský z bratire,“ ubezpečoval nás v prvej budú stiahnuté,“ zaskočil nás slavského pracoviska Štátnej
váhavou odpoveďou.
reakcii.
ochrany prírody SR.

Záskok za srdce

Ružinovská nemocnica získala vďaka podpore Slovnaftu nový prístroj pre mimotelový obeh. Cardiohelp System v hodnote
83 tisíc eur bude slúžiť pacientom so závažnými respiračnými ochoreniami.
Ojedinelý prístroj, ktorým okrem ústavov
srdcových a cievnych chorôb nedisponuje žiadna
fakultná nemocnica na Slovensku. „Som veľmi
vďačná za takúto
pomoc. Aj týmto
spôsobom môžeme zvyšovať kvalitu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti našim pacientom,“
povedala riaditeľka UNB Renáta Vandriaková.
Cardiohelp system slúži pacientom so závažným respiračným zlyhaním, ale rovnako
aj pacientom pred transplantáciou pľúc, či

počas hrudníkových operačných výkonov –
prevádzkuje, riadi, a monitoruje mimotelový obeh. Krv pacienta počas chirurgického
zákroku odvedie mimo tela, využiť ho však
možno aj na oxygenoterapiu a tiež v indikovaných prípadoch, keď zlyhá metóda ventilácie pľúc.
Za ostatných 5 rokov daroval Slovnaft bratislavským
nemocniciam
takmer
250.000
eur na zlepšenie
úrovne poskytovania zdravotníckych
služieb. “Chceme
pomáhať fakultnej
nemocnici v starostlivosti o pacientov so
závažným respiračným zlyhaním, ťažkými
popáleninami dýchacích ciest a otvoriť jej
nové možnosti pri transplantáciách pľúc na
Slovensku,“ uviedol Gabriel Szabó, CEO
SLOVNAFT, a.s.
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Nalepiť na zrkadlá siluety
vtákov či iné atrapy podľa
neho vôbec nepomôže. „Považujeme to za zbytočný hazard so životmi chránených
živočíchov a navrhujeme
tieto zrkadlá čo najskôr odstrániť, alebo do takéhoto
rozhodnutia ich aspoň prekryť nejakou plachtou, ktorá
zamedzí zabíjaniu vtákov,“
dodal Pečenovský.
Riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Ivan Jančár na náš
podnet reagoval rázne: zrkadlá treba okamžite prekryť,
aby nezabili ďalších vtákov!
„Ak sa nenájde iné vhodné
riešenie, ktoré by zabránilo
podobnému prípadu, diela
budeme musieť odstrániť
15 mája, kedy sú objednané
mechanizmy, ktoré mali inštaláciu dokončiť.“ Ako sme
sa presvedčili, zrkadlá ešte
v ten deň, v piatok 26. apríla, prekryli. Riaditeľ záhrady
zároveň potvrdil, že ich 15.
mája odstránia.
(lb, ac)

Foto: lb
 Video a viac foto si pozrite
na www.banoviny.sk

Požiar na
Gorkého je
stále záhadou
STARÉ MESTO
Ešte začiatkom apríla došlo
k výbuchu plynu na Gorkého ulici v centre mesta a následnému požiaru.. Špekulácií o príčinách bolo viac.
Pri explózii sa jedno podlažie
zrútilo, evakuovať museli viacerých ľudí. Požiar poškodil
aj pasáž Gorkého – Laurinská,
ktorá sa stále opravuje. K výbuchu plynu došlo pravdepodobne
pri výkopových prácach, šírili
sa aj reči, že následný požiar
spôsobila odhodená cigareta.
Nič také zatiaľ polícia nepotvrdila. „Vyšetrovanie v súčasnosti
aj naďalej pokračuje,“ informoval Bratislavské noviny hovorca krajského policajného riaditeľstva Michal Szeiff. 
(ac)
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EUROVEA CITY

JTRE ako priekopník najmodernejších technológií v oblasti
developmentu prezentoval svoje
najnovšie prírastky na prvom
ročníku unikátneho festivalu
IXPO. Technologické vynálezy,
inovatívne prednášky, zaujímavé
prezentácie a jedinečné IT projekty predstavili účastníci predchádzajúci víkend na Tyršovom
nábreží pri Dunaji. Spoločnosť
JTRE vo svojom pavilóne predstavila verejnosti interaktívny 3D
model prvého slovenského mrakodrapu Eurovea Tower a virtuálnu realitu novovznikajúcej
štvrte Eurovea City, ktorá okrem
detailného prevedenia a vysokej
kvalite zobrazenia predstavila
jeden z najväčších takto spracovaných projektov v Európe.

a prvý slovenský mrakodrap na IXPO v premiére!
Návštevníci festivalu tak mohli zažiť budúcnosť
už dnes vďaka technológiám, ktoré v súčasnosti umožňujú prepojiť pôvodné s plánovaným,
staré s novým, skutočné s virtuálnym. Vďaka
tomu mohol tím odborníkov vytvoriť reálny
pohľad do ešte nezverejnených zákutí štvrte Eurovea City, ktorá bude dokončená v roku 2022.
Súčasťou virtuálnej reality bola aj jedinečná dominanta – 168 metrov vysoká budova Eurovea
Tower, ktorá sa po dokončení stane prvým mrakodrapom na Slovensku. „V dnešnom vysoko
konkurenčnom prostredí predstavujú inovatívne technológie jasnú konkurenčnú výhodu. My
v JTRE sa snažíme stále napredovať a prinášať
našim klientom lepší a reálnejší zážitok. Pomocou najnovších technológií vieme už teraz sprostredkovať budúci výhľad z bytov mrakodrapu.
Virtuálna realita umožnila tiež prelet ponad
zónu Eurovea City či prechádzku jej verejnými
priestormi,“ opísal škálu možností a dôraz na
detail virtuálnej reality výkonný riaditeľ JTRE
Pavel Pelikán. Toto všetko si mohli návštevníci
IXPO vyskúšať buď pomocou herného ovládača
alebo prostredníctvom špeciálneho VR headsetu
HTC Vive Pro.
Milovníkov moderných technológií, svetelných
efektov a aj modelárstva upútal už z diaľky druhý unikát pavilónu JTRE. Mal totiž viac ako dva
metre. Interaktívny model mrakodrapu bol zložený
z 3 000 digitálne vyrábaných oceľových, sklenených a plastových častí, ktoré do seba zapadali tak
presne, že nebolo potrebné použiť žiaden spojovací
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

materiál. Realistický model Eurovea Tower vážiaci pol tony pripravila spoločnosť Subdigital, ktorá
sa špecializuje na prepájanie moderných technológií s fyzickými modelmi. Každé jedno poschodie
bolo precízne vyrezané laserom a ich poskladaním
vznikol dokonalý model mrakodrapu, ktorý bol vybavený až 5 000 LED svetielkami. Každé sa dalo
ovládať samostatne, čo znamená, že bolo možné
naprogramovať nielen jeho intenzitu či farbu, ale

aj frekvenciu svietenia. „Budúci klienti si tak mohli
vybrať konkrétny byt, ktorý sme vedeli vysvietiť,
alebo sme postupne filtrovali byty na základe ich
kritérií,“ opísal rast kvality poskytovaných služieb
Pavel Pelikán. Návštevníkov IXPO zaujali aj ďalšie
zaujímavé svetelné efekty, ktoré využívali poten
ciál LED svetiel naplno, napríklad simulácia východu a západu slnka.
Na festivale nechýbal ani unikátny animovaný 3D model, ktorý JTRE predstavila verejnosti v septembri minulého roka. Ten zobrazil až
60 kilometrov štvorcových mesta v mierke
1:6000. Na ploche necelých 3 metrov štvorcových
videli návštevníci všetky informácie o plánovanej
električkovej trati v rozlíšení 4K. Tie boli dopl
nené o priestorový hologram budov a topografie
Bratislavy. Model dopravnej infraštruktúry Bratislavy prezentoval existujúcu sieť električkovej,
železničnej a cestnej infraštruktúry so zameraním
na koľajovú dopravu.
Prvý ročník technologického festivalu IXPO sa konal od 26. do 28. apríla na Tyršovom nábreží. Bohatý program rozdelili organizátori na 6 pódií, kde
v sobotu diskutoval aj zástupca spoločnosti JTRE,
architektonického štúdia GFI a tvorcovia virtuálnej
reality zo spoločnosti ENLI. Festival bol určený pre
všetkých moderných ľudí a nadšencov technologic
kého pokroku.
www.euroveacity.sk
www.jtre.sk
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Parkovaciu politiku majú v susednom Brne len pár mesiacov
a už ju idú meniť

Uhler o novom parkovaní: Vodičov preveria
kontrolóri osobne aj vozidlá s kamerami

centrum mesta, kde môžu
BRATISLAVA/BRNO
Moravskú metropolu Brno parkovať iba ľudia z tejto
spomenul
primátor
BRATISLAVSKÉ
NOVINYMatúš
20/2016oblasti,“ informoval hovorca
6
Vallo ako jeden z príkladov, brnianskeho magistrátu Filip
keď predstavoval návrh no- Poňuchálek.
vej parkovacej politiky pre Návrh našej parkovacej poBratislavu. Naši susedia ju litiky ráta s tým, že kúpou
zaviedli len vlani: prečo idú rezidenčnej karty v cene
teraz pravidlá meniť?
49 eur MESTO
ročne získame 2 ho- estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
STARÉ
Systém
rezidenčného par- Zreštaurovanie
diny bezplatnéhofasády
parkovania
BRATISLAVA
Mir- všetkých jej prvkov. Reštaurá- paláca. Pozlátili sa kovové
v inej častipaláca,
Bratislavy
tiežv torské práce boli zamerané na doplnky, napríklad rokajový
kovania
platiť najskôr bachovho
Dispečingzačal bratislavského
ktorý abol
100 hodín
ročne obnovu fasády, kamenných štítok, kľučky brán či rokajová V predošlom článku sme sa
vmagistrátu
historickom
centre
má dva
novéBrna,
slu- zlom
stave, parkovania
je hotové. Práce
budú boli
na Za
obnovu
grátis zamerané
pre návštevu.
kaž- portálov, soklov a ostení, výzdoba mreží balkóna, ktoré venovali základným ustanoveažobné
to vautomobily,
septembriktoré
minulého
slúžiť Spracovníkom
dispečinfasády, sadoplnenie
roku.
cenami pre prvé
auto celkovej
dú ďalšiu hodinu
má platiť obnovu drevených okien, dverí boli zlátené aj v pôvodnej niam Zákonníka práce o dovolenke. Na článok nadviažeme a
gu z oddelenia
správy
výzdoby,konkrétnej
vytvore- a mreží.
architektúre paláca.
naozaj
prijateľnými:
na komurok to modelácie
podľa sadzobníka
nikácií
a operatívnejkópií jednotlivých prvkov V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla, budeme sa venovať spoločným
je
600 na
Kčlepšie
(23,40
eura, u nás nie
zóny.
šie navrhuje
zasahovanie.
originálov
a došlo
aj sa upravili kamenné fragmenty, vstupné brány či kamenné ustanoveniam Zákonníka práce
sa
49 eur). Za druhé podľa
Aj v Brne
môže každý
reziSlužobné
autáužsúmajiteľ
určené na
efek- na
do- doplnili modelácie štukovej sokle, ktoré vzhľadom na o dovolenke.
auto
si však
pripladentzlátenie
darovať kovových
návštevníkovi
kon- plnkov.
Mirbachov
má výzdoby a chýbajúcich častí veľký rozsah poškodenia Zamestnávateľ môže určiť
čas, počas
ktoréhopalác
parkuje
títívnejšie
– ročne zabezpečovanie
je to 15 000 Kč (584
Parkovanie v Brne má byť jednoduchšie a lacnejšie.
trolynávrh
verejných
vzhľad
zadarmo: 100
hodínpôvodnej
dostane omietkovej vrstvy, vytvorili sa nahradili nové kópie. Obnove- zamestnancovi čerpanie dovoleneur,
u náspriestranstiev
je 150 eur). a aktuálne
aj keď vdosiaľ
operatívnejší
zásah
teréne pri architektúry
zo 60. rokov
18. kópie
umelokamennej
bol 30
aj južný
štítový
ku karte a ďalších
50 hodín
nižšia,
Kč (1,20
eura)múr
za ky,
využívať
zónenesplnil
okolo podhisO
dva mesiace
sa kv rezidenčplatiť iba
na pracovné dnivázy
a na ný
na vznik
nároku
dovomimoriadnych
udalostiach.
a farebne
upravili nachádzajúci
sa nad susedným mienky
k nim si môže dokúpiť. „Ak odliatím
hodinu.
väčšine územia
len sa
v noci.
nému
systému pripojili
ďalšie storočia.
torického
centra
6 ažna17
hoak možno predpokladať,
že
sú ľahko
rozpoznaobnovy fasády
polia vjadre
intenciách
pričom
na tietooblaspráce lenku,
však návštevník
nejdebolo
na erbové
Vo všetkých
ďalších
V historickom
bude objektom,
3Automobily
oblasti, ktoré
susedia
s his- Cieľom
dín. Týždenný
paušál vyjde
podmienky
teľné, pretože
sú Brna.
označené
spôsobom
do- heraldickej
potrebná
horolezecká
návštevu, zadarmo
môže
parkovanie farebnosti
regulovanéerbov
24 bola
400 Kč (15,6tieto
eura),
mesačný
torickým
centrom
Ve- reštaurátorským
tiach bude
parkovanie
regu- zamestnanec
doKč
konca
kalendárneho
roka,
logom mesta
mesta zároveň
a mestskými
far- siahnuť
čo najlepší
technický a grófa
boliobmedzenásledne technika.
(kk) splní
parkovať
iba krátkodobo,
hodínNyára.
denne:Tiebez
1 200
(46,70
eura) a ročný
denie
rozhodlované iba večer a v noci,
dovolenku
čerpá,Oplatí
alebo
bami.
000 Kč
(467 eur).
lo,
že poplatok za prvé auto podľa oblasti 30 alebo 60 nia tu zaparkujú iba rezidenti aby rezidenti, ktorí sa vrátia v12ktorom
pracovného
pomeru.
Bratislavský
magistrát
kúpil
dve minút. Ďalšie parkovanie je a abonenti, ktorí si kúpia par- z práce domov, ľahšie zapar- do
saskončenia
napríklad
ľuďom,
ktorí
bude
v daných
zónach
nuloČerpanie
dovolenky
by
v
vozidlá,
obe
sú
v
bielej
farbe
a
s
alebo
vý. A podľa najnovších ná- však už preňho spoplatne- kovacie oprávnenie. Na mie- kovali. Od 17. h do 6. h bude sem jazdia za prácou,mal
zmysle
zákona
určovať
zamestnálogom
mesta
Bratislavy,
za
privrhov by mali vodiči v Brne né,“ spresnil Filip Poňuchá- stach určených pre návštev- cena pre návštevníkov 20 Kč turistom, prichádzajúcim na
tak, aby si zamestnanec
bližne 20-tisíc
eur. Vozidlá sú lek. Zrejme už od jesene níkov bude hodina stáť 40 (0,80 eura) na hodinu a počas vateľ
dovolenku.
parkovať
ešte lacnejšie.
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
dovolenkurezidenti
vyčerpať spravybavené sú majákom a výstraž- tohto roka sa však systém Kč (1,60 eura). Raz denne tu dňa tu bude môcť zadarmo mohol
Aj samotní
majú
vidla
vcelku
a
do
konca
kalendárným
osvetlením
na
zadnom
ušetriť
za
parkovacie
oprávparkovať
ktokoľvek.
V čom je rozdiel
rezidenčného
parkovania
budú
môcť
vodiči
zaparkovať
Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte
neho
roka.ZaPriprvé
určovaní
okne szvolilo
nápisomsystém
Správa„kvetinkomuni- zmení.
Brno
Nielen zlacní, ale aj na prvých 30 minút zadarmo.
nenie.
autodovolenky
zaplatia
je
potrebné
prihliadať
kácií,
kde
je
uvedený
aj
telefosa
na
BEZPLATNÉ
VSTUPNÉ
VYŠETRENIE!
Aj v druhej zóne, ktorá tvorí Novinka: predplatné
200 Kč (7,80 eura), na
za úlohy
druhé
ky“: rezidenčné parkovacie zjednoduší.
na aoprávnené
nický a e-mailový
na
návštevníkov
chcú zamestnávateľa
prstenec okolo historického Pre
8 000 Kč (312aeur)
za každé
oprávnenie
neplatí kontakt
len v obzáujmy zamestnanca. Zamestnádispečing mesta na oddelení
jadra, bude parkovanie regu- v Brne zaviesť nové dlhodo- ďalšie 12 000 Kč (467 eur).
lasti, kde má vodič pobyt Tri zóny a nižšie ceny
vateľ je povinný určiť zamestnansprávy komunikácií.
(stred „kvetinky“), ale aj vo Brno sa má rozdeliť na lované 24 hodín denne. Cena bé návštevnícke parkovacie K dispozícii budú mať aj voľcovi čerpanie aspoň štyroch týžNa uvedené kontakty bude tiež
všetkých susedných oblas- 3 zóny,
pre návštevníkov však bude oprávnenie, ktoré budú môcť né parkovacie hodiny pre nápričom regulácia
INFORMUJTE
SA TU: bude
dňov dovolenky v kalendárnom
možné nahlasovať prípadné potiach (okvetné lístky kvevštevy – v najvyťaženejších
Antolská 4, Bratislava 85107
roku, ak má na ne nárok, a ak
ruchy na mestských cestách, či
+421
902
605
900
|
info@doktormartin.sk
V
Prahe
zúfalo
chýbajú
záchytné
parkoviská
prvých dvoch spomínaných
tinky). „Tým sa významne
určeniu čerpania dovolenky neupozorniť na prekážky na mestZónywww.doktormartin.sk
plateného parkovania v podobe, v akej sú dnes, sa v Prahe zaviedli v roku 1996. „Reguzónach získajú oproti súčasrozšírilo územie, na ktorom
lácia dopravy však existuje v Prahe už od 70. rokov,“ informoval tlačový hovorca pražského
bránia prekážky v práci na strane
ských komunikáciách alebo na
môžu vodiči zaparkovať.
nosti dvojnásobne viac. (ac)
magistrátu
Vít
Hofman.
zamestnanca. Ak sa poskytuje
zníženú zjazdnosť bratislavZóny plateného parkovania sa zavádzajú na žiadosť mestských častí tam, kde je nevyhnutné zlepšiť
Výnimkou je len najužšie

Foto: shutterstock
dovolenka v niekoľkých častiach,
ských ciest.
(kk)
situáciu s parkovaním rezidentov. „Mestské časti sa môžu tiež rozhodnúť, či zóny rozdelila na sektory,
musí byť aspoň jedna časť najmeaby mohli obyvatelia zaparkovať auto ešte bližšie k svojmu bydlisku,“ doplnil Hofman. Ceny rezidenčného aj abonentného
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
Zavolajte
na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
parkovania
sa pre každú
so zamestnávateľom nedohodne
lokalitu nastavujú osobitinak. Čerpanie dovolenky je
ne vzhľadom na cenové
pásmo a počet vydaných
zamestnávateľ povinný oznámiť
parkovacích oprávnení
zamestnancovi
aspoň 14 dní
NAJLEPŠIE
na daného užívateľa.
vopred. Obdobie môže byť výniVeľkým problémom
je v Prahe nedostatok
močne skrátené so súhlasom zaparkovísk: podľa analýzy
mestnanca. Za časť dovolenky,
ČVUT denne do českej
ktorá presahuje štyri týždne
metropoly prichádza
Žiadne
základnejpoplatky
výmery dovolenky,
318-tisíc mimopražských vozidiel, avšak na
ktorú zamestnanec nemohol
Galéria Art Invest
parkoviskách, kde by
vyčerpať ani do konca nasledujúmali vodiči nechať auto
Dobrovičova 7, Bratislava
ceho kalendárneho
roka,148
patrí zaa ďalej pokračovať MHD,
Info: 0905 659
je k dispozícii iba
mestnancovi
náhrada
mzdy
v
www.artinvest.sk
Mnohí vodiči v Prahe smerujú do
3,5 tisíca miest, teda
sume jeho priemerného zárobku.
centra,
na
záchytných
parkoviskách
je
málo
miesta.
1 percento.
Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže
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byť zamestnancovi
vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať

v inej zóne a tiež 100 hodín ročne
pre návštevu. Ako sa bude zisťovať,
či v „cudzej ulici“ nie som dlhšie?
Kontrolu vykonajú kontrolóri osobne pomocou ručných skenerov a kontrolnými
vozidlami, ktoré budú skenovať EČV.
V databáze budú potom overovať, či má
dané auto oprávnenie parkovať v zóne. Ak
nie, vodič môže dostať papuču, prípadne
sa priestupok prejedná na mieste. Keď zaparkujem niekde v inej zóne a chcem využiť dve hodiny voľného parkovania, stačí
zadať začiatok parkovania (cez SMS, appku, web, offline). Prvé dve hodiny budú
zadarmo, zvyšné budú zaplatené z kreditného konta alebo z karty. Takto môžete
dať aj voľné hodiny svojej návšteve.

Nie sú teda v hre aj iné alternatívy? Napríklad paušálny poplatok
za týždenné či mesačné parkovanie pre ľudí, ktorí v danej lokalite
nebývajú, ale pracujú a denne tam
dochádzajú autom?
O týždenných či mesačných poplatkoch sa neuvažuje.

Je medzi starostami zhoda v tom, že
rezident s kartou zaparkuje v inej
časti mesta grátis iba na spomínané
2 hodiny?
Na všetkom, čo sa nachádza v návrhu parkovacej politiky, je predbežná
zhoda. V priebehu ďalších mesiacov
sa však určite budú dolaďovať niektoré detaily a technické veci.

Nová parkovacia politika bude
značnou finančnou záťažou aj pre
firmy, ktorých zamestnanci jazdia
na služobných autách. Za každé
tretie a ďalšie auto by mali zaplatiť
500 eur ročne. Ani tu sa neuvažuje
o „mäkších“ pravidlách?
Pre ľudí sú záťažou autá na verejnom
priestranstve. V návrhu parkovacej

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

Jozef Uhler, starosta
Jaroviec a predseda
mestskej komisie dopravy

Dovolenka
a pracovné
právo II.

BRATISLAVA
Hoci pri predstavovaní novej parkovacej politiky šéfovia mestských
častí tvrdili, že súhlasia s návrhom,
ktorý prezentoval primátor Bratislavy Matúš Vallo, dá sa očakávať,
že diskusia bude ešte rušná. Starostovia sú zasypávaní pripomienkami ľudí, ktoré nemôžu ignorovať. Jozef Uhler, starosta Jaroviec
a predseda mestskej komisie dopravy a informačných systémov však
už teraz naznačuje, že s veľkými
kompromismi sa rátať nedá.
K rezidenčnej karte za 49 eur dostane Bratislavčan bonus 2 hodiny bezplatného parkovania denne

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Schvaľovanie v júni

Všeobecne záväzné nariadenie o novej
parkovacej politike (VZN) majú poslanci
mestského zastupiteľstva schvaľovať
v júni tohto roku, ešte predtým bude
môcť návrh pripomienkovať aj verejnosť
(magistrát už teraz reaguje na viaceré
pripomienky ľudí). Zavádzať sa má
postupne od roku 2020. Pripomeňme
tiež, že sa bude týkať len tých zón,
miest či ulíc, kde je problém s parkovaním a tiež len v tých časoch, v ktorých
majú rezidenti problém zaparkovať.

DETSKÉ
IHRISKO

BÝVAJTE
V CENTRE
PRÍRODY

OBRAZY

PREDÁTE

V AUKCII

Nevyhadzujte
knihy

Čo autoškoly či taxislužby, ktoré
prevádzkujú viac áut: ako budú
platiť ich majitelia?
Mimo služby sú taxíky aj autoškoly
ako každé bežné auto. To znamená, že
majiteľ je povinný zabezpečiť priestor na ich parkovanie. Platiť bude
podľa toho, koľko áut vlastní.

politiky nie je podstatné, kto je vlastníkom auta. Dôležité je, že vodič má
nejaký legálny vzťah k autu. Motorové vozidlá určené na podnikateľskú
činnosť majú primárne parkovať
v areáli firiem, prípadne na miestach na to určených. Servisné služby,
opravári, ktorí navštívia vašu domácnosť alebo firmu, zaparkujú ako
návštevník, zaplatia hodinové parkovné a pravdepodobne si premietnu
túto sumu vo faktúre za služby, ktoré
u vás vykonali.
(ac)
Foto: archív

Viac o parkovaciej politike na
dočítate na www.banoviny.sk

Showroom Nová Vlárska Kramáre
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava
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Z Bratislavy vyrazí pelotón 150 elitných cyklistov
Už o pár dní, v nedeľu 12.
mája, odštartuje v našom
hlavnom meste pelotón cyklistov v rámci medzinárodného podujatia Visegrad 4
Bicycle Race – Grand Prix
Slovakia. Preteky sú zaradené do kalendára Medzinárodnej cyklistickej únie
(UCI) v cestnej cyklistike
ako Európsky pohár.

Na podujatí, ktoré sa
koná každý rok v členských
krajinách Vyšehradskej štvorky (Poľsku, Maďarsku, Česku
a na Slovensku), sa tentoraz
zúčastní 150 pretekárov z 25
družstiev reprezentujúcich
14 krajín. Preteky odštartujú
v nedeľu 12. mája v Bratislave na námestí M. R. Štefánika o 12. hodine a pokračovať

budú cez Devín, Stupavu,
Pernek, Pezinskú Babu, Pezinok, Šenkvice až do Senca,
kde pretekári absolvujú štyri
okruhy. Predpokladaný cieľ
je o 15.30 hodine na Slnečných jazerách – Sever.
Víťazov podľa pravidiel
Medzinárodnej
cyklistickej federácie čakajú finančné ceny v celkovej hodnote

2 570 eur. Najlepší pretekári
za jednotlivé krajiny dostanú
navyše Vyšehradský pohár.
Podujatie organizuje Slovenský zväz cyklistiky pod záštitou ministra zahraničných
vecí a Európskych záležitostí
Miroslava Lajčáka a primátora
Bratislavy Matúša Valla.(red)
Viac informácií nájdete na
www.bratislavskenoviny.sk

12 MÁJ 2019

ŠTART 12:00

CIEĽ 15:35

Nám. M. R .Štefánika

Slnečné jazerá –Sever

SENEC

4x

BRATISLAVA NÁM. M.R.Š. DEVÍN PERNEK PEZINOK SENEC SL. JAZERÁ VEĽKÝ GROB SENEC SL. JAZERÁ
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BRATISLAVA
Pravidelnú vodnú osobnú dopravu po Dunaji
do Bratislavy s názvom
Dunajbus stále čaká dokončenie štúdie uskutočniteľnosti v zmysle posudzovania vplyvov na životné
prostredie (EIA).
Potvrdil to predseda Združenia obcí pre miestnu
dopravu po Dunaji – Pro-Danubia Gabriel Meszáros. „Už len na to čakáme,
aby EIA bola ukončená,
a preto bolo treba predĺžiť
termín odovzdania štúdie.
Dávno to malo byť hotové, ale stále sú rôzne pripomienky, tak kvôli tomu
bežia zákonné lehoty,
ktoré treba vypísať,“ vyjadril sa Meszáros. Podotkol, že koncom mája tohto
roku by už mala byť štúdia
kompletná. 
(tasr)

Na podporu
bezdomovcov
150 000 eur

155 KM
BRATISLAVA

Na čo čaká
Dunajbus?

BRATISLAVA
Hlavné mesto vyhlásilo výzvu na podporu
inovatívnych integračných
projektov
neverejných
subjektov,
ktoré pracujú s ľuďmi
bez domova.
Cieľom týchto projektov
má byť „ukončenie bezdomovectva prostredníctvom
bývania a intenzívneho
sociálneho poradenstva“,
spresnil magistrát na svojom webe. Hlavné mesto
vyčlenilo v rozpočte na
tieto projekty 150-tisíc
eur.   Do projektu sa môžu
zapojiť právnické osoby
(nezisková
organizácia,
občianske združenie, nadácia), pôsobiace na území Bratislavy, ktorých zakladateľom nie je hlavné
mesto a sú oprávnené na
poskytovanie sociálnej starostlivosti. Žiadosť treba
poslať do 6. mája. (tasr)
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Najväčšia kaverna na Kamzíku skrýva poklady. Vstúpte!

Vstup do najväčšej kaverny.
Na snímke Peter, predseda
občianskeho združenia
BRATISLAVA
Zaujímajú vás vojenské
opevnenia z prvej svetovej vojny? Chcete vidieť
predmety z tohto obdobia?
Cez víkend 4. a 5. mája môžete nazrieť do najväčšej
kaverny KK6 v Bratislave
– na Kamzíku.
V tejto dvojpodlažnej kaverne nájdete vzácne predmety
z obdobia prvej svetovej
vojny, ale aj skutočný trezor, kam si dôstojníci odkladali zbrane. Rovnako vás
nepochybne zaujmú zbrane
či iné predmety, ktoré dob-

rovoľníci z občianskeho
združenia Bunkre kúpili za

Kaverna je dvojpodlažná.

Zastávka v Dúbravke:
Nepodarený vtip?
DÚBRAVKA
Pred mesiacom sme upozornili, že ľudia na električkovej zástavke MHD
Damborského v Dúbravke
si skracujú cestu cez vybité
sklenené výplne. Ohrozujú
vodičov na cestáe aj seba.
A výsledok?
Pred pár dňami Dopravný
podnik Bratislava inštaloval
na niektoré miesta pletivo,
aby ľudia nevchádzali do
cesty. Ako nám vysvetlili
z dopravného podniku, sú
to „dočasné zabezpečovacie
práce“. A ďalej bude pre nich
určujúci termín začatia modernizácie radiály (je v kompetencii magistrátu), keď sa
stanoví ďalší postup opravy
prístrešku.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

A kedy sa začne s rekonštrukciou? „Súťaž prebehla
a máme vysúťaženého dodávateľa. Chceli sme začať už
toto leto,“ informoval hovorca mesta Peter Bubla.
Do plánov však vstúpil Úrad
pre verejné obstarávanie, ktorý
vyhodnocoval súťaž, zorganizovanú ešte predchádzajúcim
vedením mesta. A ten napadol
vylúčenie jedného z uchádzačov. „Musíme preto znovu vyhodnotiť všetky ponuky, vrátane tej od vylúčenej firmy. Až
po opätovnej kontrole s kladným výsledkom je možné pristúpiť k podpisu zmluvy o dielo
s vybraným zhotoviteľom pre
túto stavbu,“ dodal Bubla.(lb)
Video si pozrite na
www.banoviny.sk

sponzorské príspevky alebo
dostali od darcov. Aj túto
kavernu, rovnako ako ďalšie
v Dúbravke či na Železnej
studničke, vyhrabávali roky
sami a dobrovoľne spod
zeme, aby vám mohli priblížiť kus histórie. Občianske
združenie Bunkre je zoskupenie mladých ľudí, ktorí
sa ako jediní popri svojich
skutočných zamestnaniach
venujú „bunkrom“ z prvej
svetovej vojny (kavernám).
Ak teda máte chuť, v sobotu a nedeľu 4. a 5. mája
od desiatej dopoludnia vás
každú polhodinu čaká komentovaná prehliadka. Po-

sledný vstup je o 15.30 hod.
Tabule na cestách smerom
na Kamzík vás budú presne
navigovať, kde toto fascinu-

júce miesto nájdete.  (lb)

Foto: lb
Viac foto a video nájdete na
www.banoviny.sk

Vo vnútri

Predmety z prvej svetovej vojny

Únikový východ

Turistickým vlakom Záhoráčik
do Plaveckého Podhradia
OD
27. APRÍLA

www.bratislavskykraj.sk
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Z Kramárov zmizol bordel Zaplnia sa bratislavské nemocnice
Sudy plné jedov už kontaminovali
Dispečerov
Mirbachov
palác je zreštaurovaný
NOVÉ MESTO
cuje v tamojšej nemocnici.
pacientmi
z
regiónov?
pôdu
na
Železnej
studničke
mesta
spoznáte
Po rokoch sťažností nečaka- Takmer tri roky sa snažila
ná zmena! Pár dní po tom,
ako sme v Bratislavských
novinách informovali o čier
nej skládke na Stromovej
ulici neďaleko nemocnice
na Kramároch, niet po odpadkoch ani stopy!
Na odpudzujúci neporiadok
pri zastávke MHD Magurská nás upozornila čitateľka Katarína, ktorá pra-

„riešiť“ problém sťažnosťami na miestnom úrade
i magistráte, no neúspešne. Bordel, ktorý súkromná
spoločnosť ABD Development napriek výzvam neodstránila, však pred pár dňami zázračne zmizol. „Už
je tam čistota a poriadok,“
napísala nám spokojná Katarína.
(ac)

Vaše obľúbené
Bratislavské noviny
nájdete každé dva
týždne aj tu!
Turistické informačné centrum BTB
Magistrát Hl. mesta Bratislava
Miestny úrad Staré Mesto
Miestny úrad Ružinov
Miestny úrad Vrakuňa
Miestny úrad Podunajské Biskupice
Miestny úrad Dúbravka
Miestny úrad Lamač
Miestny úrad Záhorská Bystrica
Miestny úrad Devín
Miestny úrad Devínska Nová Ves
Miestny úrad Karlova Ves
Miestny úrad Petržalka
Autobusová stanica – Slovak Lines
Miestny úrad Nové Mesto
Miestny úrad Rača
Miestny úrad Vajnory
Miestny úrad Jarovce
Miestny úrad Čunovo
Miestny úrad Rusovce
Aupark
Bratislavský samosprávny kraj
BigMedia
Dom kultúry Ružinov
Spoločenský dom Nivy
Spoločenský dom Prievoz
DK VESNA
DK Vajnory
SK Vajnorská
DK Dúbravka
KC Istracentrum Devínska Nová Ves
Spoločenský dom Záhorská Bystrica
Dom kultúry Zrkadlový háj
Poštová banka
J&T banka - recepcia
Eurovea
Nemecký kultúrny dom
Karloveské centrum kultúry
DK Devín
KC Školská
KC Gaštanová
KC Pistoriho palác
DK Kramáre
Spoločenské centrum Lamač
Lekáreň SCHNEIDER - Poliklinika
Rovniankova
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Klobučnícka 2
Primaciálne nám. 1
Vajanského nábr. 3
Mierová 21
Šíravská 7
Trojičné námestie 11
Žatevná 2
Heyrovského 2
Námestie Rodiny 1
Kremeľská 39
Novoveská 17/A
Námestie sv. Františka 8
Kutlíkova 17
Mlynské nivy 31
Junácka 1
Kubačova 21
Roľnícka 109
Palmová 1
Hraničiarska 144
Vývojová 8
Einsteinova 18
Sabinovská 16
Ivanská cesta 2D
Ružinovská 28
Súťažná 18
Kaštieľska 30
Biskupická 1
Pod Lipami 2
Vajnorská 21
Saratovská 2A
Hradištná 43
Gbelská 6
Rovniankova 3
Dvořákovo nábr. 4
Dvořákovo nábr. 8/blok D
Pribinova 10
Barónka 3
Molecova 2
Rytierska 2
Školská 14
Gaštanová 19
Štefánikova 25
Stromová 18
Malokarpatské nám.č. 9
Rovniankova 1

jednoduchšie

BRATISLAVA
Dnešná podoba siete nemocníc na Slovensku zmení. Po novom má verejnú
minimálnu sieť s kompletnou zdravotnou starostlivosťou tvoriť 46 nemocníc
namiesto súčasných 78.
Z ostatných budú napríklad doliečovacie zariadenia. Ako sa zmena dotkne
Bratislavy?
Súčasťou Zdravej zmeny,
teda projektu stratifikácie,
je nová typológia nemocníc
a indikátorov kvality, medzi
ktoré patrí napríklad stanovenie minimálneho počtu výkonov, ktoré dané oddelenie či
nemocnica musí ročne vykonať, či reoperácií a rehospitalizácií, teda prípadov, keď
musia pacienta znova zoperovať či hospitalizovať.
Po novom budú na Slovensku
tri skupiny nemocníc – lokálne, regionálne a národné.
Lokálna nemocnica musí
mať urgent 1. typu, oddelenie vnútorného lekárstva so
zabezpečeným neurológom,
chirurgiu s dostupným gynekológom, pediatriu a OAIM-

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 zásah v teréne pri
mimoriadnych
udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpoznateľné, pretože sú označené
mesta a sa
mestskými
farSúčasnýchlogom
78 nemocníc
zredukuje
na polovicu. Ako
sa to dotkne Bratislavy?
bami.
Bratislavský magistrát kúpil dve
-JIS. „Aby sme upratali rostlivosť
robiť.
vozidlá, obe už
sú vnebude
bielej farbe
as
v tom, ktorá nemocnica čo Napríklad
pôrodnice
sú
už
logom mesta Bratislavy, za primôže a čo nesmie poskyto- dnes
v
Bratislave
plné.
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
Univerzitnej
vať, a taktiež sme to spravili „V
vybavené
sú majákomnemocnia výstražpreto, aby si jednotliví po- ci
Bratislava
sa rodí
najviac
ným osvetlením
na zadnom
zo
všetkých
sloskytovatelia nemohli vyberať bábätiek
okne s nápisom Správa komuniiba ziskové časti a to, čo ich venských
nemocníc,
lebo
kácií, kde je uvedený aj telefonezaujíma a čo im nezarába, sme
nický najväčšou
a e-mailovýnemocnicou
kontakt na
by nechali pre iných poskyto- na
Slovensku
a poskytujeme
dispečing
mesta
na oddelení
servis mamičkám
vateľov,“ uviedol generálny komplexný
správy komunikácií.
Bratislavy,
ako aj
z okoriaditeľ Inštitútu zdravotnej tak
Na zuvedené
kontakty
bude
tiež
politiky Martin Smatana. lia.
Kapacita
pôrodníc
v našej
možné
nahlasovať
prípadné
poruchy na mestských
cestách,
či
Nová typológia nemocníc nemocnici
je pravidelne
napl
upozorniť
na prekážky
na mestbude platiť až od 1. januá- nená.
Minulý
rok sme
mali
alebo
na
250 komunikáciách
pôrodov, z toho
v Rura 2023, takto sa jednotlivé 8ských
zníženú 2 zjazdnosť
bratislavnemocnie môžu prispôsobiť, žinove
975, na Kramároch
(kk)
prípadne reorganizovať, aby 2ských
036 ciest.
a v Petržalke na Antolzostali v „prvej lige“. Finálny skej 3 239 pôrodov,“ uviedla
stav by mal byť v roku 2030. hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Minimálny počet pôrodov by
Pôrodnice v Bratislave sú
pritom mal byť 640.
už teraz plné
Na otázku, či budú po zmene
Vzhľadom na to, že Uni- stíhať kapacitne pôrodnice
verzitná nemocnica Brati- alebo chirurgické oddelenia,
slava je už dnes koncovou hovorkyňa nechcela zatiaľ odnemocnicou a spĺňa väčšinu povedať. „V tejto chvíli je ešte
kritérií, jej zmena na iný typ predčasné hovoriť o dôsledzdravotnej starostlivosti ne- koch na Univerzitnú nemochrozí. Môže sa však stať, že nicu Bratislava. V súčasnosti
sa zvýši počet pacientov na je materiál v procese medziniektorých oddeleniach, kam rezortného pripomienkového
prejdú pacienti z regiónov, konania,“ povedala. 
(lv)
kde ich nemocnica danú sta- 
Foto: shutterstock

Kúpim do zbierky staršie hodinky
Omega, Tissot, Ulysse Nardin,
Heuer, IWC Schaffhausen,
Movado, Eterna, Zenith, Patek
Philippe, Longines, a pod.

PREDÁM 4 BYTY

Hodinky možu byť aj
nefunkčné, nekompletné.

www.ehw-group.eu
0043 664 3471 007
abzfinance@seznam.cz

tel.: 0903 102020

po 78 m2 v Kittsee,
Pressburger strasse 4,
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Parkovacia politika

Už niekoľko dní sa v Bratislave
Dovolenka
podľa
architektúry
z
18.
storočia
diskutuje o parkovacej politike.
bager a množstvo znečistenej ku. „Vzhľadom na štádium
NOVÉ MESTO

Konečné znenie bude schválené
Stále verím,
s toxickým odpadom,
bližšie inSTARÉ Sudy
MESTO
estetickýpôdy
stav odstrániť.
fasády vrátane
osadené trestného
do kartuše konania
tympanónu
až na júnovom zastupiteľstve,
Zreštaurovanie
fasády vyhodil
Mir- všetkých
paláca. formácie
Pozlátili vsasúčasnosti
kovové nie je
podaríReštauráodhaliť autorov
ktoré niekto
na žejejsaprvkov.
ale už boli predstavené základné
bachovho
paláca, ktorý
bol v stihli
torské práce
zameranéinformoval
na doplnky,možné
napríklad
rokajový uviedla
tohtoboli
barbarstva,“
Železnej
studničke,
poskytnúť,“
rámce.
Chcem
obyV
predošlom
článku
smeubezpečiť
sa
zlom stave,
je
hotové.
Práce
obnovu
fasády,
kamenných
štítok,
kľučky
brán
či
rokajová
kontaminovať aj tamojšiu Kusý.
pre portál banoviny.sk brativateľov,
že
poslanci
schvália
len
venovali
základným
ustanoveboli zamerané
na
obnovu
portálov,
soklov
a
ostení,
výzdoba
mreží
balkóna,
ktoré
Je však možné, že policaj- slavská policajná hovorkyňa
pôdu.
taký
model,
ktorý
zvýhodňuje
niam
Zákonníka
práce
o
dovocelkovejInformoval
fasády, doplnenie
obnovu
drevených
okien,
dverí
boli
zlátené
aj
v
pôvodnej
o tom na sociál ti v čase našej redakčnej Veronika Slamková.
ktorí tuamajú trvalý
lenke. Na obyvateľov,
článok nadviažeme
modelácie
vytvorea mreží.uzávierky už boli na stope
architektúre
paláca.
nej výzdoby,
sieti starosta
bratislavSudy
sa v obľúbenej rekreačpobyt
a
platia
tu dane. Samozrejbudeme
sa
venovať
spoločným
nie kópiíského
jednotlivých
prvkov
V
rámci
reštaurátorských
prác
Opravené
boli
okenné
krídla,
Nového Mesta Rudolf páchateľom. Zasahovali totiž nej oblasti Železná studnička
me,
ozvývajú
sa
obyvatelia, ktorí
ustanoveniam
Zákonníka
práce
podľa originálov
a
došlo
aj
sa
upravili
kamenné
fragmenty,
vstupné
brány
či
kamenné
Kusý. „Ukázalo sa, že po su- v areáli na Gessayovej ulici objavili 11. apríla. „Práve som
o
dovolenke.
na zlátenie
kovových
dodoplnili
modelácie
štukovej
sokle,
ktoré
vzhľadom
na
tu
dlhodobo
žijú,
ale v prenajatom byte a majiteľ bytu im nechce
doch s toxickým odpadom na v Petržalke, kde sa možno sa vrátil zo Železnej studZamestnávateľ
môže
určiť
plnkov. Železnej
Mirbachov
palác
má
výzdoby
a
chýbajúcich
častí
veľký
rozsah
poškodenia
povoliť
si
trvalý
pobyt
prihlásiť. Po zmene zákona sa tento proces
studničke sa dostali nachádzali sudy s identic- ničky. Nejaký chrapúň tam
zamestnancovi
čerpanie
dovolenaktuálne
vzhľad
pôvodnej
omietkovej
vrstvy,
vytvorili
sa
nahradili
nové
kópie.
Obnovevýrazne
zjednodušil
a
preto
mesto povedie rozsiahlu informačnú
nebezpečné chemické látky kým obsahom, ako niekto do lesa vyhodil 16 veľkých
dosiaľ nesplnil
pod- problém odstránil. Súčasná situácia v mesarchitektúry zo 60. rokov 18. kópie umelokamennej vázy ný bol aj južný štítový múr ky, aj keďkampaň,
aby sa tento
aj do pôdy. Preto musel prísť vyhodil na Železnú studnič- sudov plných nebezpečného
vznik
nároku na dovostoročia.
odliatím a farebne sa upravili nachádzajúci sa nad susedným mienky na te
je neudržateľná
a sme posledné krajské mesto, ktoré nemá
toxického odpadu. Na mieste
predpokladať,
že Verejný priestor máme len jeden. Ulice
Cieľom obnovy fasády bolo erbové polia v intenciách objektom, pričom na tieto práce lenku, ak možno
pravidlá v parkovaní.
bola envirokriminálka, špecitieto podmienky
reštaurátorským spôsobom do- heraldickej farebnosti erbov bola potrebná horolezecká zamestnanec
a chodníky
máme zapratané autami. Zavedenie je nevyhnutné,
alizovaná jednotka hasičov aj
kalendárneho
siahnuť čo najlepší technický a grófa Nyára. Tie boli následne technika.
(kk) splní do konca
ale čaká nás ešteroka,
veľa práce. Na to, aby to celé mohlo fungovať,
Inšpekcia životného prostrev ktorom dovolenku
čerpá, alebo
musíme výrazne
posilniť MHD, mestskú políciu a tam, kde to
dia. Podľa prvotného rozboru
do skončenia
pracovného
bude
možné, pomeru.
zväčšiť parkovacie plochy. Zároveň primátor nás
sa v sudoch nachádza odpad
Čerpanie dovolenky by mal v
ubezpečil, že výnos z parkovania sa bude späť vracať do systézo zatiaľ nešpecifikovaných
zmysle zákona určovať zamestnámu. Hlavným cieľom je uľahčiť rezidentom parkovanie v okolí
ropných látok. Sudy aj s odpavateľ tak, aby si zamestnanec
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVODdom
NAbudú
ÚSMEV!
svojho bydliska, zároveň znížiť počet mimobratislavských áut,
bezpečne odvezené
mohol dovolenku vyčerpať spraktoré denne dochádzajú do Bratislavy a tým odľahčiť dopravu
a po detailnejšej analýze spolu
vidla vcelku a do konca kalendárv meste,
zlepšiť
aj kvalitu života obyvateľov a znížiť emisie. 
Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte s obsahom zlikvidované,“neho
in-roka. Pri
určovaní
dovolenky
Katarína Augustinič
formoval
vtedy
Kusý.
(ms)
je potrebné prihliadať na úlohy
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!
Poslankyňa
MZ
hlavného mesta SR

Foto: FB Rudolf Kusý
zamestnávateľa a na oprávnené

a pracovné
právo II.

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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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
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
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

BRATISLAVA 2 | BRATISLAVA 3
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Ingrediencie:
500g upečeného
kačacieho mäsa, ktoré
oberieme od kosti
200g bielych fazulí
alebo hrachu
200g krúpy
2 cibule
4 strúčiky cesnaku
soľ
čierne korenie
olej
majoránka
kôpor

Šolet

Exkluzívne s Marcelom
v kuchyni celý rok 2019
Príďte si užiť
majáles

PETRŽALKA
Bratislavský majáles sa
bude konať počas tohto
víkendu, v dňoch 3. až 5.
mája, v tradičnom dejisku
na dunajskom nábreží me
dzi Divadlom Aréna a mestskou plážou.
Svojou dramaturgiou opäť
nadviaže na open air podujatia v iných veľkých európskych mestách. Čakajú
na vás skvelé živé koncerty, ale aj celý rad sprievodných podujatí, z ktorých
viaceré sú neodmysliteľnou súčasťou festivalu
už od jeho vzniku v roku
2008. Príďte si užiť unikátnu atmosféru na nábreží
Dunaja doplnenú lahodným jedlom, oddychovou
zónou a veľkolepým ohňostrojom.
Bratislavský majáles nie je
zďaleka iba hudobný festival. Dôležitou súčasťou
programu je už niekoľko
rokov Café Európa, ktoré
pripravuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Kto má záujem,
môže sa pri dobrej káve
zúčastniť na niektorej
z diskusií o aktuálnych témach.
(ts)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Postup:
Fazuľu alebo hrach prepláchneme a namočíme asi
na 4 hodiny do studenej
vody. Potom uvaríme do
mäkka a scedíme. Krúpy dobre prepláchneme,
dáme do väčšieho množ-

Trhovníci už predávajú melóny,
oplatí sa kúpiť?
RUŽINOV
Leto si bez melónov nevieme
predstaviť, ale jar? Viacerí
Bratislavčania sa čudovali,
keď ešte pred Veľkou nocou
objavili u trhovníkov červené vodové melóny. Samozrejme, z dovozu. Oplatí sa dať
za ne hriešne peniaze?
„Hovorí sa, že máme jesť
domáce ovocie, je oveľa hodnotnejšie ako to, ktoré sa často ešte nezrelé zbiera v exotike a vezie k nám v kamiónoch
stovky kilometrov,“ komentovala pani na trhovisku Miletičova. No ani ona neodolala
a dala si odkrojiť z vodového melóna z Maroka, ktorý
predavač pred veľkonočnými sviatkami ponúkal v cene
2,99 eura za 1 kg.

Melóny na Miletičke mali za 2,99 eura/1 kg, pred
Martinským cintorínom až za 3,50 eura /kg.
Podľa skúseného ovocinára dať, že aj kvalita dopravy
Mariána Komžíka sa však a skladovania zohráva svoju
možno ani veľmi nepomýlila, rolu,“ vysvetlil.
až na tú „luxusnú“ cenu.
Ak teda máte na červený me„Na Slovensku síce dozrieva- lón chuť, doprajte si, zvážte
jú melóny v priebehu leta, však cenu. Mimochodom,
no aj tie dovozové môžu byť v obchodnom reťazci v Brarovnako kvalitné. Samozrej- tislave sme kúpili jeden kime, ak sa neodtrhnú príliš logram červenej dyne zo
včas, a teda necestujú k nám Španielska za 1,69 eura. (ac)
polozrelé. Treba tiež pove- 
Foto: ac

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

NOVÁ

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

stva osolenej vody a taktiež uvaríme do mäkka.
Krúpy občas premiešame,
pretože majú tendenciu sa
lepiť.
Uvarené krúpy scedíme,
schladíme studenou vodou a necháme odkvapkať. Medzitým si očistíme
cibuľu a cesnak. Nakrájame nadrobno. Na panvici rozpálime olej a cibuľu
s cesnakom osmažíme dozlatista. Krúpy premiešame
s fazuľami, pridáme cibuľu, cesnak, majoránku
a podľa chuti zmes osolíme a okoreníme. Do šoletu
pridáme natrhané kačacie
mäso a nasekaný kôpor
a kyslé uhorky alebo ho
podávame samostatne so
zeleninovým šalátom.

Prvý beh na
princípe
zero-waste
DEVÍN
Prvý ročník originálneho
bezodpadového bežeckého
podujatia Less Waste Run
2019 na princípe zero-waste
sa bude konať 4. mája v Devíne.
Koncept bežeckého podujatia
Less Waste Run je nastavený
tak, aby nevznikol akýkoľvek nespracovaný odpad. Aj
odpad, ktorý pri organizácii
nevyhnutne vznikne, bude
z kompostovateľných materiálov a zhodnotí sa v kompostárni. Všetky produkty,
potrebné na tento typ akcie,
nebudú použité jednorazovo,
ale viacnásobne aj na ďalších
podobných akciách. Beh je
situovaný do oblasti Devína, resp. Devínskej Novej
Vsi s presahom do Rakúska
– pobeží sa cez cyklomost
Slobody k rakúskemu zámku
Schlosshof a späť.
(ts)

Najviac vás zaujalo na našom Váš názor nás zaujíma
webe banoviny.sk
Chcete nové bytovky v susedstve bývalej
cvernovky?
Projekt výstavby v
areáli bývalej bratislavskej cvernovky
sa dostáva do ďalšej fázy. Na úvodnú
etapu z jesene 2018,
ktorou bol začiatok
rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne, by mala
už na jeseň tohto roku
nadviazať prvá etapa
výstavby. Pozostáva z troch bytových
7- až 8-podlažných
domov, ktoré sa plynule napoja na existujúcu zástavbu na rohu Páričkovej a Košickej ulice a vytvoria vnútroblok s
priehľadmi na priľahlé námestie a budovu Pradiarne.

www.banoviny.sk

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

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

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



Z REDAKČNEJ POŠTY

Kadiaľ cyklista a kadiaľ chodec?
Poriadne chaotické značky sú na chodníku vedúcom popri
Chorvátskom ramene v Petržalke. Na začiatku chodníka neďaleko zastávky MHD na Farského je jasné označenie, že
cyklisti tu majú zákaz, na konci chodníka pri Jungmannovej
ulici je už značka Zosadni z bicykla. Navyše, z chodníka,
ktorý stále využívajú tak cyklisti, aj chodci, sa stala „dvoj
smerná cesta“: rozdeľuje ho biela prerušovaná čiara.
Čitateľ Ivan Č.
Foto: čitateľ

A tu sú reakcie:

FACEBOOK

www.facebook.sk/banoviny

Juraj Grebeci: Bytovky, bytovky, a čo parkovanie? Kedy skončí to nezmyselné zahusťovanie,
ktoré len znepríjemňuje život v meste?
Julia Suchova: Haló... toto je hlavné mesto a mesto je živý útvar. A ten rastie, rozširuje sa. Vari
majú ostať v meste zvyšky starých ruín a nevyužité plochy?
Ernest Rotbauer A postavia aj poschodovú komunikáciu pre dopravu??? Nebodaj lanovku či
tunel nejaký?
Juraj Klein: Čo tak postaviť tam park, detské ihriská a pod tým podzemné parkoviská?
Nia Danilová: Vyzerá to pekne, ale len v najbližšom okolí je cca 17 nových výškoviek či mrakodrapov... A cesty sa nerozširujú.

Mestská časť Bratislava
- Záhorská Bystrica
vyhlasuje

VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
ambulancia lekára v budove Zdravotného strediska na ulici Gbelská 8,
pod súpisným číslom 7426, o výmere 77,72 m²
DOBA NÁJMU
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov v zmysle zákona
116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových riestorov v znení neskorších predpisov.
ÚČEL NÁJMU
Poskytovanie pediatrickej starostlivosti najmä pre obyvateľov mestskej
časti Bratislava – Záhorská Bystrica.
VÝŠKA NÁJOMNÉHO
Minimálna výška nájomného za nebytový priestor 25,-/m²/rok + energie.
V prípade potreby drobnej rekonštrukcie nájomca ju zabezpečí na
vlastné náklady.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV
- projekt poskytovania pediatrickej starostlivosti - váha kritéria 60%
- cena za m2 podlahovej plochy ročne - váha kritéria 40%

Viac článkov zo života
v Bratislave nájdete na

My zuby neťaháme,
my ich liečime
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VZOREC:
v prípade ak bude záujemca pediater vzorec
0,6 x 1 + 0,4 x cena ponúkaná /25
v prípade ak záujemca nebude pediater vzorec
0,6 x 0 + 0,4 x cena ponúkaná /25

Bližšie podmienky VOS sú zverejnené na web stránke mestskej
časti www.zahorskabystrica.sk..
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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založenia a to sa podpísalo
aj na programe. Ten bude
ešte lepší a pestrejší ako pred
rokom.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
Sobota – 4.5.2019
NOVÁ DRÁMA 2019
Bratislava
Celoslovenský festival inscenácií súčasnej slovenskej
a svetovej drámy sa uskutoční po 15-krát. Tento rok
vo viacerých bratislavských
divadlách a kultúrnych priestoroch.

valú udržateľnosť, podporuje
humánny prístup a podnecuje
k etickej konverzácii.

Piatok – 10.5.2019

B-COMPLEX B-DAY
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

llywoodska hviezda najžia
rivejšieho formátu. Týmto
slávnostným koncertom si
pripomenieme Deň Európy.

PARTY

humorom
bez ošúchaných
vtipov
a samoúčelných
vulgarít.

Obrovský požiar vypukol
pred pár dňami v ubytovni na
MLYNSKÝCH LUHOCH.
Hasilo ho viac ako 50 profesionálnych a dobrovoľných
14
hasičov niekoľko hodín.
Podľa svedkov z okolia išlo
o problémový objekt, v ktorom horelo už viackrát.
Hasiči hľadali najskôr iba
jednu nezvestnú osobu, napoPETRŽALKA
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Futbal,
či
budove hokejbal,
uviazli ažvolejbal
dvaja nehádzanú,
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600
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Štvrtok – 16.5.2019
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kamery za približne 17-tisíc €
V starostlivosti o chrup a dutinu ústnu ponúka nové riešenie Múdra huba Pythium kompetície tak vytláča z priestorov patogénne plesne, kvasinky a baktérie.
(vrátane
inštalačných
prác).
Po splnení úlohy (vyčerpanie parazita) uvoľňuje priestor pre znovuosídlenie
oligandrum. Svojou unikátnou schopnosťou rozrušiť
biolmy
nedáva patogénnym
baktériám a ďalším mikroorganizmom možnosť sa
v nich ukryť.
Magistrát
navrhuje aj vytvorenietzv. normálnou mikroórou.
biotechnológia eliminuje plesne a kvasinky priamym parazitizmom a jee
Na trhu sú ústne vody pripravené zo suchej zmesi Bio Plus alebo šumivé tablety
jednotného
mestskéhochránia
kamerové-Použitá
odborníkmi považovaná za najbezpečnejšiu technológiu dostupnú na súčasnom trhu.
Múdra huba Pythie Bio Plus. Výplachové kúry
týchto prípravkov
ho systému,
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napríklad
po chemoterapii,
všetky
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sys-Prípravky s múdrou hubou dostanete vo svojich lekárňach
keď predstavujú jednu z mála dostupných alternatív pre zdravotne oslabených alebo u svojej dentálnej hygieničky.
v Bratislave
- kamerovýNa Vaše otázky radi odpovieme na telefóne: 0917 761 893
jedincov alebo osoby s rezistenciou či alergiou natémy
chemické
látky ústnej hygieny.
e-mail: radosa@pythium.cz, informácie na: www.chytrahouba.eu
Dezinfekčný mikroorganizmus Pythium oligandrum
predstavuje
predel
medzi Brasystém
Dopravného
podniku
hubami a riasami. Pythium oligandrum preniká svojmi vláknami do buniek parazita
tislava,potrebné
Krajského
riaditeľstvaVýrobca: Bio Agens Research
(plesne alebo kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu
látky. Podstatou
pôsobenia je aj produkcia enzýmov. Na podklade
výživovej
a priestorovej
Policajného
zboru
SR v Bratisla-and Development – BARD, s.r.o.
ve a Mestského kamerového systému mestskej polície.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

´
Paradontóza začíná zápachom z ust.

Zničte paradontózu hubou.
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Pieta

pohrebná služba
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

REDAKCIA
Ivanská cesta 2D
821 04 Bratislava
Šéfredaktor: Lenka Bollardtová
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Za zvonom sa skrýva
nevera
Domy v starom Prešporku
sa každý večer zatvárali
o desiatej. Platilo to najmä
pre domy s viacerými bytmi. Dodržiavať nariadenie
mali domovníci, podobne
ako mali dbať na poriadok v okolí, čistotu dvora
a chodníka. Aby obyvatelia vedeli, že sa už majú
poberať z krčiem domov,
ukončiť debaty nad vínom,
bol na radničnej veži zvon
„lumpov“. Ten nezvolával
veriacich na večerné modlitby, ale pripomínal popíjajúcim, že je čas dopiť.
A o tom, ako sa tam tento
posledný zvon dostal, hovorí jedna z legiend.
Keď ešte v okolí mesta boli
samé lesy a vinice, prišiel do
Prešporku istý veľmi bohatý
kupec. Keďže až na druhý
deň mal stretnutie, zabezpečil si nocľah a sadol si popoludní k poháru vína. Započul miestnych, ako sa bavili
o poľovačke v lesoch v okolí
mesta. Vraj takýchto revírov
je už málo v Európe. Rýchlo zaplatil a pobral sa na
magistrát kúpiť si poľovný
lístok. No, bohužiaľ, nemali
pre neho žiadneho sprievodcu. Kupcovi to neprekážalo a povedal, že zájde len
na okraj lesa sám. Len čo
do lesa vstúpil, zbadal mohutného diviaka. Vystrelil,
diviaka trafil, no ten bežal
ozlomkrky ďalej. Naháňačka
po lese trvala dlho. Diviak
nakoniec ušiel, no kupec sa
v lese stratil. Nevidel žiadne
svetlá mesta. A už začal panikáriť, keď sa ozval zvon
„lumpov“ z Prešporka. Otočil sa a letel na koni k zvuku
zvonu. Práve ten ho vyviedol
z lesa a dostal sa späť do
bezpečia.
Keď prešiel mestskou bránou, rovno sa vydal za
richtárom. Vyrozprával mu,
E-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: Vladimíra Stoklasová
Telefón: 0905 273 416

čo sa prihodilo, ako ho zvon
zachránil pred istou smrťou.
Nakoniec vytiahol mešec
dukátov a nechal si zavolať aj notára, aby spísal, že
peniaze sú určené na nový
zvon, ktorý bude mať ešte
mocnejší zvuk.
Richtár a notár sa poďakovali. Hneď sa dohodli, že
zvon dajú urobiť u majstra
zvonára na Zelenej ulici.
Majster zvonár mal len dve
lásky – svoju mladú ženu
a rozžhavené kovy. Tie
miešal tak, že jeho zvony
mali neopakovateľný a čistý zvuk. Objednávku prijal a sľúbil, že o desať dní
sa do nej pustí. Richtárovi
povedal, že sa kedykoľvek
môže na jeho prácu prísť
pozrieť. Ten to len privítal.
Už dlho totiž pokukoval po
majstrovej žene. A takto ju
bude môcť predsa častejšie
vídať. Už nechodil rovno do

Zvon na veži nezvolával na večerné modlitby, ale
pripomínal popíjajúcim, že je čas ísť domov.
mi, keď ho oslovila suseda,
ktorú všetci prezývali strigou
a všetko majstrovi povedala.
Toho nevera ženy veľmi zabolela, no nedal na sebe nič

Na vnútornej strane zvona je vraj dodnes kameň
z richtárovho prsteňa.
dielne, ale cestou sa zastavil
v byte. Majster sa mu nemohol venovať, tak sa o richtára starala jeho mladá žena.
Pri pohári vína sa zblížili.
A keďže richtár bol fešák
a majstrova žena samý oheň,
stalo sa, čo sa stať nemalo.
Raz sa majster vracal večer
domov z posedenia s priateľ-

znať. Jedného dňa, keď už
jeho pomocníci z dielne odišli, zavolal richtára, aby sa
prišiel pozrieť na prácu.
Ten, samozrejme, prišiel.
Myslel si, že si pozrie dielo
a potom, kým majster bude
pokračovať v práci, on si
bude užívať s milenkou.
Keď vošiel richtár do dielne,

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

Nedostávate Bratislavské noviny?
Nahláste nám vašu presnú
adresu na: 02/32688830,
redakcia@banoviny.sk

pred ním stála kaďa s roztaveným žeravým kovom.
Majster ho schmatol a hodil
rovno do kade. Richtár sa
rozplynul ako súčasť liatiny.
Nezostalo po ňom ani stopy.
Až na malý detail.
Keď kov vychladol a pieskové formy sa rozbili, zvon
zažiaril v plnej svojej kráse. Vytiahli ho kladkami na
vežu a osadili. Jeho vznešený hlas každý večer zvolával oneskorencov domov.
Raz čosi zvonár opravoval
vo zvonici, keď si všimol
na vnútornej strane zvona
trblietavý drahokam. Je tam
vraj dodnes. Je to kameň
z richtárovho prsteňa, ktorý
sa neroztopil. A vraj práve na Silvestra udrie srdce
zvona na toto miesto. Zvon
vtedy vydá akýsi iný zvuk.
Prekvapí to aj Rolanda na
Maximiliánovej
fontáne.
Chce sa poobzerať, čo sa
deje, ale kamenní rytieri sa
nedokážu obzerať, a tak sa
na silvestrovskú noc otočí
okolo svojej osi. 
(lb)
Túto históriu sme čerpali
z knihy Prešporské
rozprávky od Igora Janotu
z vydavateľstva
PT Marenčin.
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Christian
Friedrich zhnusenie
Hebbel

let

zbaviť
zakliatia

hrdúsilo

hlodanie
(bás.)

Pomôcky:
strata
moa, ohar, na hmotnosti
teint, oro,
tovaru
Zola, kalo
Karol
(dom.)
dedina
(z rus.)

vzorec
oxidu
zlatnatého

Pomôcky:
EČV
uvoľňovať
stoa, vae,
Rimavskej zatváracie
tavot, salSoboty zariadenie
pa, Ahura

páli
horúcou
parou

dramatické javiskové
umenie

veľmi
sa opili
(hovor.)

skratka
odseku
vyúsťovať

vpíja
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(kniž.)
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prírody
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3. časť
tajničky
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sliedil,
stopoval
role
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plochá
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sekery
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2. časť
tajničky

autonómna oblasť
značka
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oblúkovitá
kosť

Pomôcky: mužský
hlas
diona, porto, niveau, polovička
roka
lunula

4. časť
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pobudol

oraním
obhrnula
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sipenie

kyslý,
po česky

stena
tutúkať
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hranou
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po česky
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rímska
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stĺpová
sieň
čaptavo
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husté
mastivo

plášť
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hoď
(expr.)

bol zamilovaný
sladkovodný krab

oddiel
silúru
jedovatá
látka
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takmer piatich mesiacoch,“
upozornila čitateľka.
Hovorca starostky Starého
Mesta Zuzany Aufrichtovej
potvrdil, že Strmá cesta je
od 30. novembra 2018 uzavretá. „Opravu zabezpečuje
spoločnosť Infra Services,
dodávateľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, termín ukončenia je do 21. apríla 2019,“ informoval Matej
Števove.
Na Strmú cestu sme sa teda
išli pozrieť presne na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla. Na
viacerých miestach sme si
museli dávať veľký pozor,
aby sme bezpečne prešli,
schody na úzkom chodníku
naozaj nie sú v dobrom stave.
Spomínaný približne dvoj

značka
neónu
chlopňa
(zastar.)
tvorca,
pôvodca
francúzsky
spisovateľ
sklad,
skladisko
čudo,
zázrak

často
vodievam
značka
pre kilovolt

skratka
vodnej
elektrárne

koral
v tvare
olivy

citoslovce
prekvapenia

úroveň
(kniž.)

nevyhĺbiť
rytím

Koľko áut je
v meste?

Takmer päť mesiacov bol v takomto stave.

BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Matúš
Vallo upozornil na enormný
nárast áut za posledné roky.
„Od roku 2004 stúpol počet
osobných vozidiel registrovaných v Bratislave zo 165
075 na 311 051. Statickú aj
dynamickú dopravu pri takomto náraste naše mesto bez
účinnej regulácie jednoducho
nezvládne,“ vysvetli primátor
Matúš Vallo na svojom profile na Facebooku.
(lb)

24 hodinová odborná
starostlivosť

základná
číslovka
skratka
leukocytu

prehŕňaním vlasov hľadalo vši

PRED

Komfortné 1-2 lôžkové
bezbariérové izby
s novým nábytkom
a vlastnou kúpeľňou

kedysi
dievky
(kniž.)

obrat
beda, po
latinsky

mesiačik
(anat.)

metrový úsek však už bol
v poriadku, hoci stavbári stále neodstránili pásky, ktorými
označili problémové miesto.

BRATISLAVA
Dozerať na efektívne nakladanie s majetkom a kontrolovať príjmy a výdavky
mesta bude nový kontrolór
Bratislavy Marián Miškanin.
Vo funkcii nahradí mestského kontrolóra Petra Šinályho.
Poslanci mestského zastupiteľstva ho do tejto funkcie zvolili v druhom kole voľby 24
hlasmi z 38 hlasujúcich. Miškanin predtým pracoval ako
hlavný kontrolór na Finančnej
správe SR. Neúspešným kandidátom v druhom kole bol bývalý starosta Vajnor Ján Mrva,
ktorý získal 9 hlasov. Voľba
bola verejná. 
(ts)

NOVÉ ZARIADENIE PRE SENIOROV
V CENTRE BRATISLAVY
PRIJME NOVÝCH KLIENTOV

palatín,
po česky
kurací

rozdeľujú
do tried
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STARÉ MESTO
Na zdĺhavú opravu Strmej
cesty, ktorou sa z dunajského nábrežia pri tuneli dostanete pešo do polhodiny
na Mudroňovu ulicu neďaleko hradu, nás upozornila
čitateľka Dominika.
Nielen ona, ale aj ďalší
Bratislavčania až do vlaňaj
šieho decembra využívali
tento úzky chodník plný
schodov počas víkendových
vychádzok.
„Keď som sa však vybrala na
Strmú cestu pred Vianocami,
mala som problém prejsť,
chodník bol v jednej časti
rozbitý po celej šírke. Horko-ťažko sa mi podarilo obísť
asi dvojmetrovú ´jamu´. A tá
je tam dodnes, teda aj po

Prečo však oprava trvala celé
mesiace?
Hovorca starostky vysvetlil,
že Bratislavská vodárenská
spoločnosť
zabezpečovala
opravu prasknutého kanalizačného potrubia, pričom
súčasťou opravy bolo aj uvedenie chodníka do pôvodného stavu. „Tieto práce boli
vykonávané v 16. týždni
2019. K dnešnému dňu (k 24.
aprílu, pozn. red.) však neboli správcovi komunikácie
odovzdané,“ doplnil Matej
Števove. Zároveň dodal, že
podľa finančných možností
mestská časť opraví ďalšie
schody.
(ac)

Foto: čitateľka, ac

Kontrolór je
od daniarov

neodsekol

nadstrkávať
nuž, teda
(zastar.)

boh
svetla
a dobra

stal sa
starším

dusno
(zastar.)
kôň hnedej strsti

dá podnet
(zastar.)
kyprila
pluhom

značka
rádia

skratka
pre a dato

citoslovce
radosti
poštovné

ženské
meno
dozretý

druh
poľovného
psa

Už je opravený, no minulý týždeň ho ešte správca komunikácie neprevzal.
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