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BRATISLAVA
Na návrhu parkovacej po-
litiky viacerým poslancom 
niečo „trochu“ prekážalo, 
napriek tomu prešla v mest-
skom zastupiteľstve hladko. 
Za všeobecne záväzné na- 
riadenie (VZN) o parkova-
ní v Bratislave zahlasovali 
27. júna všetci bez výnimky. 
Úplne jasné sú však dnes 
iba ceny, ktoré zaplatíme.
Stopercentne istý zatiaľ nie je 
napríklad termín, kedy začne 
parkovacia politika v Bra-
tislave fungovať: bude to 
naozaj 1. január 2021, alebo 
neskôr? Regulácia parkova-
nia sa totiž nemá spustiť skôr, 
ako sa dobudujú potrebné 
parkovacie miesta v rezident-
ských zónach, záchytné par-
koviská, zlepší tiež MHD... 
Takisto o spoplatnených ča-
soch a zónach môžu byť ešte 

veľké diskusie v jednotlivých 
mestských častiach, ktoré 
budú o nich rozhodovať.  
A, samozrejme, všeličo treba 
doriešiť aj organizačne. Sta-
rostovia však veria prísľubu, 
že ak sa pri zavádzaní parko-
vacej politiky do praxe niečo 
ukáže ako neudržateľné či 
chybné, potrebné zmeny sa 
urobia čo najskôr. 

Rovnaká situácia,  
rozdielny pohľad
Názorov na to, ako regulovať 

autá v Bratislave, komu na-
príklad zľaviť z parkovného, 
kde a pre koho by malo byť 
grátis, si predstavitelia mes-
ta vypočuli množstvo. Od 
polovice januára absolvovali 
k  parkovaniu vyše 60 stret-
nutí, prezentácií, rokovaní... 
Z mestských častí prišlo na 
magistrát 108 pripomienok, 
z ktorých 78 aspoň čiastočne 
akceptovali. Takisto prijali 
viaceré z desiatok podnetov 
od ľudí. 
 Pokračovanie na str. 2

Električka 
pre nové  
centrum
BRATISLAVA
Mestské centrum, ktoré 
vzniká v zóne Chalupkova, 
potrebuje funkčné doprav-
né riešenie. Podľa magist-
rátu je kľúčové vybudovať 
tu novú električkovú trať. 
V lokalite sa stavajú predo- 
všetkým výškové polyfunk- 
čné objekty, ktoré majú 
zväčša viac ako 100 metrov.
Keďže sa tu denne prepraví 
približne 50-tisíc ľudí, indivi-
duálna automobilová doprava 
by spôsobila veľké dopravné 
problémy. Preto sa tu plánuje 
výraznejšia podpora verejnej 
dopravy, najmä električkovej.
„Mesto posudzuje dva va- 
rianty trasy električky v zóne 
Chalupkova, a to popred bu-
dovu SND po Pribinovej ulici 
alebo poza budovu SND po 
Landererovej ulici. Pokra-
čujúca časť trasy vychádza 
optimálne po uliciach Košic-
kej a Miletičovej s logickým 
napojením na ružinovskú 
električkovú radiálu a tiež 
električkový uzol Trnavské 
mýto,“ informoval hovorca 
magistrátu Peter Bubla. 
Zámerom je rozčleniť elek-
tričkové trasy cez centrum 
mesta vybudovaním okruhu, 
prepájajúceho radiály me- 
dzi Šafárikovým námestím 
a Trnavským mýtom, a zá-
roveň preveriť trasu novej 
električkovej radiály do Po-
dunajských Biskupíc a Vra-
kune.  (ts, nc)

3 Čo skrýva 
 luxusné WC  

na Kamzíku?
 Na Kamzíku už niekoľko 

mesiacov stoja úplne 
nové verejné záchody, 
ktoré sú však stále zam-
knuté. Pozrite sa s nami, 
do čoho sa investovalo 
128 250 eur. 

6 Vodiči začnú 
 počítať minúty
 Na aké riziká parkova-

cej politiky upozorňuje 
dopravný analytik Jo-
zef Drahovský?

8 Žijeme na 
 Obchodnej ulici

 Čo najviac trápi ľudí, 
ktorí podnikajú, bývajú 
či pracujú na Obchod-
nej ulici? Uspokojili sa 
s posilnenými policaj-
nými hliadkami?

15 Tajomstvo 
 relikvií sv. Mar-

gity Uhorskej
Osud Mar-
gity, dcéry 
uhorského 
kráľa Bela 
IV., fascinoval 
aj polyhistora 
Mateja Bela. 
Ako jeden 

z mála videl jej relikvie. 
Čo si z nich ukradol?
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Férové parkovanie: Jednohlasne 
schválené, hoci jasné sú iba ceny 

Rezidentská parkovacia karta
Druh karty Ročná Polročná Trojmesačná
1.karta na byt 39 eur nie je nie je
2.karta na byt 150 eur 75 eur 37,50 eura
3. karta na byt 500 eur 250 eur 125 eur

Podmienkou na jej získanie je trvalý pobyt v Bratislave. Vodiči, ktorí 
nemajú trvalý pobyt v hlavnom meste, budú v 4 tarifných pásmach 

za parkovanie platiť od 0,50 eura do 2 eur za hodinu, najviac 
v Starom Meste. Novinkou je aj možnosť zakúpenia rezidenčnej 

karty pre cudzincov po preukázaní pobytu.

Parkovací lístok 
bude po novom 

len elektronický.
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NOVÉ MESTO
Tak takýmto zbytočným 
luxusom sa môže pochváliť 
ozaj málokto! Na Kamzíku 
už niekoľko mesiacov sto-
ja úplne nové verejné zá-
chody, ktoré sú však stále 
zamknuté. S pracovníkmi 
mestských lesov sme vošli 
dnu – pozrite sa, do čoho sa 
investovalo 128 250 eur. 
Verejné toalety na Kamzíku 
mali najskôr prevádzkovať 
Mestské lesy v Bratislave, 
potom to vyzeralo tak, že 
pripadnú mestu... a teraz sa 
karta opäť obrátila. „Napo-
kon zveria záchody nám. 
Na to však potrebujeme 
prijať aspoň dvoch, najlep-
šie troch ľudí, ktorí sa budú 
v službe striedať. V súčasnos-
ti máme len 18 zamestnancov, 
takmer každý má viac funk-
cií, nevieme uvoľniť ani jed-
ného, aby sa staral o stráženie 
a údržbu toaliet,“ vysvetľuje 
Jana Znášiková z mestských 
lesov. (V čase našej redakč-
nej uzávierky mali mať po-
radu na magistráte, na ktorú 
pripravovali materiál aj s vy-
číslenými nákladmi, ktoré si 
vyžiada prevádzka WC.)
Keby ste nevedeli: Mestské 
lesy majú zverených triti-
síc hektárov plochy, starajú 
sa o chodníky, cesty, rybní-
ky, studničky, aj o rekreač-
né strediská, dve včelnice 
a ponúkajú pre školy úspešný 
a obľúbený program lesnej 
pedagogiky... V súvislosti 
s novou povinnosťou však 
neriešia len financie na stráž-
cov toaliet, ale aj to, kde 

budú mať svoje miesto – pri 
stavbe sa akosi nerátalo s ob-
služným personálom. „Nemá-
te si kde sadnúť, prezliecť sa 
či schovať sa pred dažďom,“ 
upozorňuje Jana Znášiková.
A strážiť nové záchody treba, 
väčšina vybavenia sa totiž dá 
odmontovať, stačí šroubo-
vák. Na bezpečnostných dve-
rách jednej z miestností je už 
teraz poškodená zámka, keď 
sa ktosi pokúšal otvoriť ich. 

Čo všetko sa dnu skrýva?
Verejné toalety sú riešené 
naozaj veľkoryso, majú päť 
miestností, všetky vybavené 
podlahovým kúrením. Je tam 
WC pre dámy, pánov aj ŤZP, 
prebaľovacia miestnosť pre 
mamičky s deťmi a dokonca 

tri sprchy (ktoré sa musia po 
každom použití vydezinfiko-
vať, aby sa dodržali hygienic-
ké štandardy). Na vonkajšej 
strane je, navyše, umývačka 
bicyklov. 
Suma takmer 130-tisíc eur 
nám napriek tomu pripadá 
značne premrštená – až na 
podlahové kúrenie nie je 
vnútri nič extra, žiadne po-
zlátené kľučky či batérie. 
Kabínky sú oddelené bežný-
mi umakartovými stienkami, 
priečky sú zo sadrokartónu, 
dlaždice aj obklady bežného 
typu... Podľa odborníkov by 
cena takéhoto WC nemala 
byť vyššia ako 80-tisíc eur. 
Bývalé vedenie mestských 
lesov, ktoré stavbu riešilo, 
sumu obhajovalo tým, že za-
hŕňa aj napojenie na inžinier-
ske siete a vonkajšie terénne 
úpravy.
„Dnes je už zbytočné baviť sa 
o tom. Záchody stoja a treba 
ich čím skôr otvoriť. Uva-

žujeme, že kým sa financie 
na ich prevádzku nedoriešia, 
najmeme aspoň brigádnikov, 
aby sme ich mohli ešte toto 
leto sprístupniť verejnosti. 
Ich používanie by malo byť 
bezplatné,“ uzatvára Jana 
Znášiková. (ac)
 Foto: Marián Dekan
Video a viac foto na 
www.banoviny.sk
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V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej 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

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

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

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

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské 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

osadené do kartuše tympanónu
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. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

Pokračovanie zo str. 1
Na základe pripomienok zapra-
covali do návrhu VZN naprí-
klad možnosť kúpiť si okrem 
ročnej rezidentskej karty aj 
polročné a trojmesačné karty 
na druhé a tretie auto reziden-
tov a tiež týždenné a mesačné 
abonentské karty pre firmy. 
Mimochodom, na rokovaní za-
stupiteľstva sa krásne ukázalo, 
že i tam, kde sa predpoklada-
jú rovnaké priority, môžu byť 
úplne odlišné názory na regu-
láciu parkovania. Svoje stano-
visko totiž prišli povedať po-
slancom aj mamy, ktoré majú 
menšie či väčšie deti. Tie z ini-
ciatívy Znepokojené matky 
jednoznačne podporujú mesto 
bez áut, čo prispeje k zlepše-
niu klímy. Naopak, Caroline 

Líšková, mama dvoch dospe-
lých dcér (a bývalá kandidátka 
na bratislavskú primátorku) 
nesúhlasí s tým, aby sa rodičia 
vzdali auta a presadli s deťmi 
do MHD, ktorá je podľa nej 
nekvalitná, technicky nedosta-
točná a neudržiavaná v čistote.

Čo dostaneme  
za naše peniaze?
Fakt je, že ľudia nechcú platiť 
za „nič“. A vieme, že schválené 
VZN má zabezpečiť regulá-
ciu parkovania, nie parkova-
cie miesto pre každého, kto 
si kúpi rezidentskú kartu. Čo 
nám teda primátor Bratislavy 
Matúš Vallo sľubuje? Regulá-
ciu parkovania, ktorú pokladá 
za nesmierne dôležitú a záro-
veň veľmi nepopulárnu tému, 
po jej schválení mestskými 
poslancami komentoval takto: 
„Je to pre nás obrovský závä-
zok, aby sme v zostávajúcom 
čase do spustenia parkovacej 
politiky urobili maximum... pre 
zlepšenie MHD, nové záchytné 
parkoviská, nové cyklotrasy. 
Dnešné hlasovanie je význam-
ným krokom k lepšej doprave 
a kvalitnejšiemu verejnému 
priestoru v našom meste.“
Pribudnúť by malo 22 km 
nových buspruhov, 39 kri-
žovatiek s prioritou MHD, 8 
expresných liniek MHD aj 4 
expresné linky regionálnej 
dopravy, pripravuje sa tiež 
nákup 80 nových kĺbových 
autobusov MHD a rozbeh-
li sa projekty na predĺženie 
električkových radiál. (bn)
 Foto: ac, lb
Viac sa dočítate v rozhovore 
na strane 6.

ĎALŠIE CENY, BONUSY A ZĽAVY
Spoplatnené zóny budú iba na miestach, kde je výrazný problém 
s parkovaním a iba v časoch, keď problém s parkovaním pretrváva. 

Bonusová parkovacia karta
Ročná 10 eur
Za 10 eur na rok si budú môcť všetci Bratislavčania kúpiť 2-hodino-
vé bezplatné parkovanie v iných spoplatnených zónach.

Návštevnícka parkovacia karta
Ročná 0 eur
Držitelia rezidentskej karty získajú benefit - 100 hodín voľného 
parkovania ročne pre iné vozidlo vo vlastnej zóne, ktoré môžu 
využiť napríklad pre rodinu či inú návštevu. V prípade, že na byt 
nie je vydaná žiadna rezidentská karta, má rezident až 150 hodín 
voľného parkovania ročne pre iné vozidlo vo svojej zóne.

Abonentská parkovacia karta
Tarifné pásmo Ročná Mesačná Týždenná
A  2 000 eur 200 eur 50 eur
B  1 500 eur 150 eur 37,50 eura
C  1 000 eur 100 eur 25 eur
D  500 eur 50 eur 12,50 eura
Tieto karty bude samospráva vydávať podnikateľom, ktorí majú 
miesto podnikania v dotknutej zóne alebo fyzickým osobám, ktoré 
sú vlastníkmi nehnuteľnosti v zóne. Po novom si kartu bude môcť 
kúpiť napr. aj spoločník.

Parkovací lístok
Tarifné pásmo Základná cena za 1 h 
A  2,00 eurá
B  1,50 eura
C  1,00 euro
D  0,50 eura
Parkovací lístok bude mať iba formu elektronického záznamu v infor-
mačnom systéme prevádzkovateľa. Lístok je neprenosný, viazaný na 
evidenčné číslo vozidla, konkrétnu zónu a konkrétny čas platnosti. 

Zľavy pre ŤZP aj e-autá
Miesta vyhradené pre autá prepravujúce osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím zostávajú bez zmeny, na týchto miestach sa 
neplatí. Na štandardných spoplatnených parkovacích miestach sa 
podmienky zvýhodnili. Pre vozidlá označené parkovacím preuka-
zom, ktoré slúžia na  prepravu osoby s ŤZP, bude zľava 90 % zo 
základnej ceny hodinového parkovného. 
Zľavu 50 % budú mať elektrické vozidlá registrované v systéme, 
s výnimkou hybridných elektrických vozidiel. Vozidlá registrované 
v mestskom systéme zdieľaných vozidiel majú mať zľavu 100 %.
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Verejné toalety na Kamzíku majú aj podlahové 
kúrenie a sprchy. Ibaže nikomu neslúžia...
SKRYTÝ LUXUS

V nemocnici 
vynovujú  
pavilóny

STARÉ MESTO
Všimli ste si lešenie na fa-
sáde nemocnice v Starom 
Meste zo strany Radlinské-
ho ulice? Práve v týchto 
dňoch prechádza čiastoč-
nou rekonštrukciou. 
Historický objekt, ktorý má 
viac ako 150 rokov, pôsobí 
zvonka deprimujúco, hoci 
viaceré oddelenia vnútri sú 
na tom lepšie, ako by ste oča-
kávali. Najnovšie sa vyčleni-
li státisíce eur na čiastočnú 
rekonštrukciu objektu. Ob-
nova sa týka pavilónu CH, 
ktorý má mimoriadnu histo-
rickú hodnotu. „V pavilóne 
CH prebieha rekonštrukcia 
priestorov pre CT za takmer 
440-tisíc eur. Predpoklada-
ný termín ukončenia je tretí 
kvartál 2019,“ informovala 
Eva Kliská, hovorkyňa Uni-
verzitnej nemocnice Bratisla-
va, pod ktorú patrí aj „Mic-
kiewiczka“. V pavilóne H sa 
zase rekonštruuje a zatepľuje 
strecha, pričom hodnota je 
179-tisíc eur. Termín ukonče-
nia je tiež tretí kvartál. (bn)
 Foto: ac

Na rokovanie mestských poslancov prišli 
aj zástupkyne z iniciatívy Znepokojené matky.

Všade je podlahové kúrenie, teplotu možno regulovať.

Kto sa bude na WC 
sprchovať?

Takto vyzerá  
WC pre dámy.

Verejné toalety na Kamzíku sú stále zatvorené.

Koniec legendy?!
Každým týždňom je smut-
nejšie a depresívnejšie 
sledovať pád slávneho 
bratislavského hokejového 
klubu. Slovan, ktorý bol 
pojmom pre všetky gene-
rácie Bratislavčanov, je 
teraz značkou, ktorej mno-
hí nedôverujú. 
Do tohto nelichotivého 
svetla značku Slovan vysta-
vili súčasní majitelia, ktorí 
sa nielen pre mesto, poten-
ciálnych sponzorov, ale aj 
pre samotných hráčov (bý-
valých a nádejných ) stali 
nedôveryhodným partne-
rom.
Keď sa už zdalo, že po 
splatení vyše 1,2-milió-
nového dlhu mestu môže 
hokejový klub Slovan po-
kračovať v príprave, opäť 
bojovať, vzkriesiť zástavu 
klubu v slovenskej extra-
lige a baviť hokejových 
fanúšikov, prišiel návrh na 
vyhlásenie bankrotu. A to 
od jedného z bývalých hrá-
čov, ktorý už mal plné zuby 
sľubov a domáhania sa 
svojich peňazí. Neuveriteľ-
né 3 milióny eur totiž dlhu-
jú majitelia hráčom na ich 
výplatách. Šialené? Slabé 
slovo! A, navyše, HC Slo-
van nedostal odporúčanie 
hrať v extralige.
Pomôcť značke Slovana 
môže už len dôveryhod-
ný partner – nový majiteľ 
a páni podnikatelia, ktorí 
ho položili na lopatky, by 
sa mali porúčať. 
 Lenka Bollardtová

Cyklistická sezóna je v pl-
nom prúde a bikesharin-
gová služba Slovnaft BAjk 
to svojimi aktivitami len 
potvrdzuje. Pribudli nové 
dokovacie stanice, vyriešil sa 
problém s preplnenými mie-
stami a spustila sa očakávaná 
mobilná aplikácia.
Dlhodobý cieľ – spraviť služ-
bu užívateľsky čo najkomfort-
nejšiu – napĺňa Slovnaft BAjk 
postupne. Nové dokovacie 
stanice pribudli v Sade Janka 
Kráľa pri Auparku, na Nobe-
lovom námestí, na Antolskej/
Krásnohorskej či Ursínyho. 
Dočasnú letnú stanicu nain-
štaloval prevádzkovateľ aj na 
Tyršovom nábreží pri Magio 
pláži. Okrem toho sa najviac 
využívané stanice doplnili 
o núdzové stojany poskytujú- 
ce plnohodnotné parkovacie 

miesta. Momentálne pripravuje 
magistrát podklady k inštalácii 
ďalších 15 staníc a diskutuje sa 
aj so súkromnými subjektami, 
ktoré prejavili záujem o vlastné 
dokovacie stanice.
Na svete je už aj mobilná 
aplikácia. Užívatelia ju nájdu 
v Google Play aj App Store. 
Vďaka nej si vedia jednoducho 
sledovať svoje konto, prezerať 

mapu aj prejdenú trasu, vyu-
žívať notifikácie, nahlásiť po-
ruchy alebo požičať bicykel 
pomocou QR kódu, ktorý je 
priamo na bicykloch.
Služba od svojho spustenia za-
znamenala už takmer 323 000 
jázd. To znamená menej ľudí 
v iných dopravných prostried-
koch a tým aj lepšie ovzdušie 
pre Bratislavčanov.

Na žltých bicykloch o niečo komfortnejšie

Nová dokovacia stanica pri Sade Janka Kráľa
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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

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

BRATISLAVA
Pri cestovaní v neklimatizo-
vaných vozidlách MHD sa 
ideme počas horúčav uva-
riť, v tých klimatizovaných 
zase často mrzneme. Zdra-
votníci varujú, jeden aj 
druhý extrém sa nám môže 
vypomstiť. 
Keď sme pred pár dňami tes-
tovali neklimatizované vozi-
dlá MHD, potvrdili sme si, 
že vydržať v takej horúčave, 
dá naozaj zabrať. V klimati-
zovaných vozidlách zas platí, 
že rozdiel medzi vonkajšou 
a vnútornou teplotou nemá 
byť vyšší ako 5 až 7 °C. Náš 
teplomer však ukázal, že od 
zdravej klímy má hromadná 
doprava v jednom i druhom 
prípade často ďaleko. 

Otvorené okná 
nepomáhajú
Začali sme autobusom č. 39 
z Ivanskej cesty smerom 

na Trnavské mýto. Na tejto 
linke klimatizovaný autobus 
nepremáva. Odviezli sme sa 
6 zastávok a teplota nám na 
konci ukázala 36 °C. Okná 
boli otvorené, ale veľmi to 
nepomáhalo. Druhým testo-
vaným vozidlom bola elek-
trička č. 2, takisto bez funkč-
nej klímy. Odviezli sme sa 
ňou z Trnavského mýta až 
na Hlavnú stanicu. Tu už 
bol vzduch o niečo príjem-
nejší, pofukovalo v celom 
priestore, teplota však aj tak 
dosiahla 34 °C. Električka 
v tom čase ešte nebola, na-
šťastie, preplnená. Na Hlav-
nej stanici sme nastúpili do 
trolejbusu linky č. 204 do 
Trnávky. V trolejbuse bol 
oznam, aby ľudia neotvárali 
okná, lebo nebude fungovať 
klimatizácia. Klimatizácia 
v trolejbuse však nefun-
govala ani pri zatvorených 
oknách. Teplomer na konci 

našej cesty ukazoval 35 °C. 
Viezla sa v ňom aj mamička 
s dieťaťom v kočíku, ktorá 
sa osviežovala papierovým 
vejárikom. 
V klimatizovanej električke 
č. 9, ktorou sme sa odviez-
li z Herlianskej ulice na 
Obchodnú, sme zas išli za-
mrznúť, teplota dosahovala 
iba 26 °C. Nebol by to pro-
blém, keby sme sa predtým 
„nerozohriali“ v autobuse, 
kde bolo až 36 °C Teplotný 
rozdiel bol teda až 10 °C. Čo 
hrozí v takomto prípade?

Pred čím varujú 
zdravotníci
„Vysoké teploty môžu spôso-
biť prehriatie organizmu a via- 
ceré zdravotné komplikácie, 
napríklad malátnosť, ospa-
losť, bolesti hlavy, závraty, 
nevoľnosť či vracanie,“ upo-
zorňujú odborníci z Úradu 
verejného zdravotníctva.
Z mrazivého vzduchu 
vo vozidle môžete zase 
prechladnúť, hrozia aj bo-
lesti hlavy, hrdla, dutín, 
chrbtice či svalov. Keď po-
tom vystúpite do horúčavy, 
môže nastať teplotný šok, 
ktorý značne oslabuje or-
ganizmus. „Ak vám navyše 
chladný prúd vzduchu sme-
ruje priamo do tváre, pris-
pieva k opakovaným zápa-
lom očí, uší, prínosových 
dutín, aj k bolestiam zubov 
a trojklanného nervu,“ va-
rujú zdravotníci. (nc, bn)
 Foto: Marián Dekan
Video a viac foto na 
www.banoviny.sk

V MHD bez klimatizácie sa nedá 
dýchať, ale nechcime ani mraziareň

NÁŠ TEST 

Prestavba  
nemocnice za 
8 miliónov 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Špecializovanú geriatric-
kú nemocnicu v Podunaj-
ských Biskupiciach čaká 
rekonštrukcia a dostav-
ba. Štát by mala vyjsť na 
viac ako 8,1 milióna eur 
s DPH. 
Zámerom je využiť pôvod-
ný Pavilón F v areáli 
nemocnice ako pavilón 
chirurgických disciplín 
s kapacitou 84 lôžok, 
v súčasnosti nevyužíva-
ný, na maximálne vyu-
žitie lôžkových kapacít 
internistických disciplín. 
Zároveň sa uvažuje o pre-
sune pôvodného rádiodia-
gnostického oddelenia do 
nových priestorov v rámci 
objektu, vrátane doplnenia 
prístrojového vybavenia. 
Prínosom zrekonštruova-
ného pavilónu má byť naj- 
mä odľahčenie nemocníc 
na Kramároch, respektíve 
v plánovanej nemocnici na 
Rázsochách, v Ružinove 
a v Petržalke. (TASR)

Cikajúci  
chlapci sú späť

STARÉ MESTO
Rytier Roland sa vrátil na 
bratislavské Hlavné námes-
tie. Rekonštrukcia Maximi-
liánovej fontány opäť vyze-
rá ako v 16. storočí.
Rekonštrukcia sa realizovala 
na základe podnetu Mestské-
ho ústavu ochrany pamiatok 
v Bratislave. Cieľom obnovy 
bolo aj  prinavrátenie pôvod-
ného vzhľadu fontány z roku 
1572. V rámci prvej etapy 
vymenili kubus chlapcov 
s delfínmi za pôvodný kubus 
s cikajúcimi chlapcami. Od-
stránili aj vonkajší prstenec 
z roku 2005 a na východnej 
a západnej strane fontány vy-
budovali schodíky.  (ms)
 Foto: ms

Srholcovu  
ulicu poslanci 
odmietli
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Nová ulica v Devínskej No-
vej Vsi mala niesť meno po 
saleziánskom kňazovi a po-
litickom väzňovi Antonovi 
Srholcovi. Miestni poslan-
ci odporučili mestskému 
zastupiteľstvu, aby názov 
schválili. Nestalo sa. 
Dôvodom je totiž pravidlo, že 
ulice po už nežijúcich osob-
nostiach sa môžu premeno-
vať až minimálne päť rokov 
po ich smrti, no Anton Srho-
lec zomrel 7. januára 2016. 
Ulica bude niesť napokon 
názov Vukovarská. Po Srhol-
covi chceli pomenovať ulicu 
v blízkosti Eisnerovej a ulice 
Pod Glavicou.  (TASR)

Parkovisko 
oproti PKO 
spoplatnia
STARÉ MESTO
Parkovisko za autobusovou 
zastávkou na Nábreží arm. 
generála L. Svobodu oproti 
bývalému PKO bude po no-
vom spoplatnené. 
Betónová plocha roky 
slúžila ako improvizo-
vané parkovisko. Poze-
mok s rozlohou 1440 m2 
je v správe Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a tá 
sa rozhodla, že ho využi-
je lepším spôsobom. Ofi-
ciálne parkovisko, ktoré 
by malo spustiť prevádz- 
ku začiatkom septembra 
2019, bude mať 49 parko-
vacích miest. Nebude strá-
žené, no 24 hodín bude na-
pojené na dispečing. Cena 
za hodinu státia nemá pre-
siahnuť 1 euro. (ms)

Mediálna LED fasáda je inštalovaná na severo-
východnom nároží budovy na križovatke Lande-
rerovej a Košickej ulice a tvorí unikátny vstup do 
novovznikajúcej štvrte Eurovea City. Obrazovka 
kopíruje tvar budovy, má plochu 558 štvorcových 
metrov, výšku 9 metrov a dĺžku až 62 metrov. 

„Ako mestotvorný developer máme záujem pri-
nášať do nášho hlavného mesta aj unikátne prvky 
a nové technológie. Pri navrhovaní tohto riešenia 
sme sa inšpirovali v zahraničí, kde sú LED fasády 
bežnou súčasťou architektonických projektov,“ ho-
vorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán. 
Podľa dizajnérov, ktorí pripravovali mediálny ob-
sah, ide o významný pokrok v oblasti prepojenia 
architektúry a videa na Slovensku. Takéto inštalá-
cie sú vo svete rozšírené a tešia sa veľkej obľube 
obyvateľov aj turistov. LED fasáda v súčasnosti 
zobrazuje vizualizáciu umeleckých motívov, ktoré 
je možné prispôsobovať okolitému prostrediu. 
„Pri navrhovaní motívu sme museli experimento-
vať, skúšať a objavovať nové cesty, ako vyťažiť 
z daných podmienok maximum. Nakoniec sme 
sa inšpirovali prírodou. Niektoré animácie sa na-
príklad podobajú na morskú trávu, iné pripomí-
najú vrstevnice kopcov,“ približuje proces tvor-
by dizajnér umeleckej animácie Matej Černušák 
z AKASHA VISUALSTATION. 
LED fasáda je orientovaná na jednu z najrušnejších 
križovatiek v Bratislave, čo, prirodzene, prináša aj 
rôzne obmedzenia. Spusteniu LED fasády preto 
predchádzalo niekoľko testov a dôkladná príprava. 
„Bolo potrebné veľmi citlivo narábať s hladinou 
jasu, ale aj so samotným prezentovaným obsahom. 
Kritériá prevádzky LED obrazovky sme preroko-
vali s Krajským dopravným inšpektorátom a bolo 
vykonané aj meranie jasu LED panelu Skúšobňou 

Fakulty elektrotechniky a informatiky STU,“ vy-
svetľuje Ján Ťupek z architektonickej kancelárie 
GFI, ktorá projektovala budovu Landererova 12.
Zaujímavosťou projektu je, že LED technológia 
je použitá aj vo vstupnej lobby budovy ako LED 
podhľad a tematicky prepája exteriér s vnútornými 
priestormi. 
„Na strope vo vstupnej lobby budovy nešlo ani tak 
o dizajn, ako o navodenie atmosféry a dotvorenie 
celkového pocitu z priestoru,“ opisuje Matej Čer-
nušák.

Kancelárska budova Landererova 12 bola dokonče-
ná koncom minulého roka. Sídlia v nej spoločnosti 
Lenovo, SWAN a nedávno ju ministri práce a soci-
álnych vecí členských štátov Európskej únie vybrali 
za centrálu Európskej agentúry práce (ELA), ktorá 
bude sídliť na Slovensku. Objekt s výborným do-
pravným napojením a pestrou paletou služieb vy-
užíva o 32 percent menej energie a spotreba pitnej 
vody je o polovicu nižšia ako v konvenčných bu-
dovách. Aj vďaka tomu získala certifikát zelených 
budov LEED Gold.
Landererova 12 prináša do centra Bratislavy  
23 000 m2 kancelárskych plôch. Prvé štyri pod-
lažia slúžia ako parkovací dom s kapacitou 376 
stojísk. Na 12. podlaží sa nachádza terasa pre 
všetkých nájomcov s rozlohou takmer 250 štvor-
cových metrov s panoramatickým výhľadom a od-
dychovou zónou.

Landererova 12 spustila 
mediálnu LED fasádu

Administratívnu 
budovu Landerero-
va 12 z dielne JTRE, 
ktorá bude aj sídlom 
Európskej agentúry 
práce (ELA), dotvo-
rila umelecká animá-
cia na najväčšej LED 
fasáde v strednej 
Európe. Bratislava sa 
tak zaradila medzi 
svetové metropoly, 
ktoré spájajú archi-
tektúru s vizuálnym 
umením v mestskom 
prostredí.
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oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže for-
mou výberu víťaza elektronickou aukciou

Nebytové priestory v Bratislave:
- nebytový priestor vo výmere 201,09 m2 na Laurinskej 7, 
 k. ú. Staré Mesto.

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 14.06.2019 do 28.08.2019 v čase od 9:00 h do 14:00 h. 
Prihlášky je potrebné doručiť do 28.08.2019 do 14:00 
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.

Hlavné mesto SR Bratislava

STARÉ MESTO
Nekonečný príbeh! Hoci 
chodník na Kúpeľnej ulici 
prešiel nie tak dávno kom-
pletnou rekonštrukciou, 
opäť je rozkopaný.
Aktuálnu rozkopávku chod-
níka na Kúpeľnej realizuje 
firma SPP - Distribúcia. Ide 
o rekonštrukciu plynovo-
dov, práce figurujú aj v plá-
ne rozkopávok na rok 2019, 
ktoré zverejnil magistrát.  
V júni 2017 bola pritom 
Kúpeľná ulica kompletne 
zrekonštruovaná - opravil 
sa chodník, pribudla zeleň... 
Naozaj sa nedala urobiť re-
konštrukcia plynovodov po-
čas rekonštrukcie chodníka 
v roku 2017? „Investičné 
oddelenie vždy pri pláno-
vaných rekonštrukciách 
povrchov vozoviek a chod-
níkov, prípadne pri celkovej 
revitalizácii území oslovuje 
všetkých ´sieťarov´ s po-

nukou koordinácie prípad-
ných stavebných prác z ich 
strany. Prikázať im to však 
nemôžeme,“ vysvetlil ho-
vorca mestskej časti Matej 
Števove.
K stavu sa vyjadrila i spo-
ločnosť SPP - Distribúcia: 
„S cieľom čo najmenej za-
sahovať do komfortu odbe-
rateľov plynu sa snažíme 
všetky rekonštrukčné práce 
plánovať mimo vykuro-
vacieho obdobia... Našu 
spoločnosť mrzí, že musí 
zasahovať do komfortu 
obyvateľov a vzhľadu do-
tknutej ulice, uvedená re-
konštrukcia plynovodov je 
však nevyhnutná pre zvý-
šenie bezpečnosti obyva-
teľov, ochrany ich životov, 
zdravia a majetku, ako aj 
bezpečnosti a spoľahlivosti 
dodávok zemného plynu do 
domácností.“
 (ms)

BRATISLAVA
Ako hodnotí Vallovu par-
kovaciu politiku dopravný 
analytik Jozef Drahovský? 
Na aké problémy upozor-
ňuje už teraz?

Za parkovaciu politiku 
hlasovalo 45 mestských po-
slancov zo 45. Myslíte si, že 
takáto ideálna zhoda bude 
aj v nasledujúcom procese, 
keď sa začnú pripravovať 
už konkrétne kroky na jej 
zavedenie do praxe? 
Myslím si, že zhoda bude, 
lebo sa neschvaľoval len ne- 
jaký všeobecný dokument, 
ale už konkrétny systém, ako 
bude parkovanie vyzerať, a to 
až do takých detailov, ako sú 
napríklad možnosti platby, 
spôsob kontroly atď.

Je podľa vás reálne vybu-
dovať do roku 2021, kedy 
sa má parkovacia politika 
spustiť, dosť parkovacích 
miest, záchytných parko-
vísk, zlepšiť MHD...?
Najprv treba vytvoriť par-
kovací systém, naplniť ho 

dátami, a potom formou in-
štalácie dopravného značenia 
spustiť parkovanie na prvej 
ulici, respektíve do neho pre-
transformovať súčasné rezi-
dentské parkovanie. Takisto 
to bude aj s výstavbou par-
kovísk a zlepšovaním MHD. 
Pôjde o postupný, súčasný 
a trvalý proces.

Aké problémy predpokla-
dáte už teraz? 
Niektoré prvky, hoci sú veľmi 
žiadané, sú zatiaľ v masovom 
meradle neodskúšané, ako na-
príklad parkovanie na minúty 
pri rozvoze detí do školy alebo 
pre zásobovanie. Vodiči, aby 
neplatili zakaždým načatú ho-
dinu ako inde, sa budú musieť 
naučiť pracovať s novou tech-
nológiou, napríklad s apliká-
ciou v mobile. 

To však nemusia zvládnuť 
napríklad seniori. Alebo sa 
vodiči môžu pri zadávaní 
údajov pomýliť... 
Nové technológie si vyžadu-
jú aj určitú gramotnosť. Ale 
každý, kto získal vodičské 
oprávnenie, by to mal zvlád-
nuť. Napríklad platba cez in-
ternet bude podobná, ako sa 
platí za diaľničnú známku. 
Áno, aj tu sa vyskytujú chy-
by, ako zadanie nesprávneho 
evidenčného čísla vozidla, 
ale záleží na programátoroch, 

ako nastavia formulár, kon-
trolu správnosti zadania EČV 
a možnosť opravy chýb. To isté 
bude pri parkovacích automa-
toch, kde sa bude zadávať EČV.

Mnohým ľuďom sa nepo-
zdáva ani to, že parkovací 
lístok nebude mať tlačenú 
podobu, iba formu elektro-
nického záznamu v infor-
mačnom systéme. 
Je to dobre navrhnutý systém, 
šetrný k životnému prostre-
diu. Navyše, tlačené lístky za 
sklom sú výrazne ťažšie kon-
trolovateľné ako automatická 
kontrola podľa evidenčných 
čísel vozidiel voči údajom 
v centrálnej databáze. 

Väčšou komplikáciou pri 
zavádzaní parkovacej poli-
tiky sú desiatky kilometrov 
ciest v Bratislave, ktoré ne-
majú „pána“, nepatria ani 
magistrátu, ani mestskej 
časti. Aké riešenie by ste 
navrhli?
Schválená parkovacia politi-
ka sa týka ciest a parkovísk, 
ktoré má mesto, respektíve 
mestské časti. Áno, je veľa 
ďalších ciest s rôznymi vlast-
níkmi. Typický príklad je 
okolie Slovnaftu. Tu pôjde 
o dohodu, či ich vlastníci 
budú mať záujem začleniť 
parkovacie miesta do ce-
lomestského parkovacieho 

systému, za čo budú dostávať 
podiel na parkovnom.

A ako podľa vás riešiť 
zmluvu s BPS Park, ktorú 
má Staré Mesto uzavretú až 
do roku 2026? Ide o stovky 
parkovacích miest.
Vyzerá to tak, že zmluva 
s BPS bude musieť dožiť do 
konca termínu, na ktorý bola 
uzatvorená. Ale viem si pred-
staviť, že BPS začlení parko-
vacie miesta do celomestské-
ho systému a bude dostávať 
výťažok zo zaplateného par-
kovania za ich miesta. 

Veríte tomu, že ľudia po za-
vedení parkovacej politiky 
do praxe zmenia svoje ná-
vyky? Že napríklad presad-
nú z áut do MHD? 
Odhadujem, že ako všade 
inde, ľudia v Bratislave zač- 
nú ekonomicky rozmýšľať. 
Odstránia vraky z ulíc, zop-
timalizujú počet svojich vo-
zidiel a v neposlednom rade 
sa začnú zaujímať o stavebné 
povolenie stavby, kde bývajú. 
Lebo tam môžu nájsť, kde 
sú parkovacie miesta, ktoré 
podľa stavebného povolenia 
mali byť k budove zriadené. 
Odhadujem, že sa to skončí 
auditom pre každú budovu 
z pohľadu statickej dopravy.
  (bn)
 Foto: archív J. D.

Dopravný analytik o regulovanom 
parkovaní: Vodiči budú počítať minúty

Posun v kauze 
Hirošima

RUŽINOV
Nový majiteľ skeletu ob-
chodného domu v brati-
slavskom Ružinove, ľudo-
vo nazývaného Hirošima, 
finalizuje analýzu územia 
a prípravu podkladov pre 
medzinárodnú urbanistic-
ko-architektonickú súťaž. 
Súťaž by sa mala zrealizovať 
v druhej polovici roka, archi-
tekt projektu má byť známy 
do konca tohto roka. Poze-
mok je oplotený a spolu so 
skeletom vyčistený od náleto-
vých drevín a nahromadené-
ho odpadu. Odvezených bolo 
viac ako 42 ton komunálneho 
odpadu z dotknutého územia, 
aj zo skeletu a jeho piatich 
poschodí. Pôvodný obchod-
ný dom vyrástol v roku 1984. 
V roku 1995 ho odkúpil Ivan 
Líška, ktorý ho o tri roky 
zrekonštruoval a vznikol ob-
chodný dom. V roku 2005 
ho však majiteľ zatvoril, pre-
tože tam chcel vybudovať 
obrovské nákupné centrum. 
Pôvodná budova sa mala od 
základov rekonštruovať a do-
stavať. Nestalo sa. (TASR)
 Foto: archív

BRATISLAVA
Dobrý film pod šírym  
nebom, a, navyše, zadarmo. 
Bratislava opäť otvorila 
letné kiná. Pozrite sa, kde. 

Devínska Nová Ves
Kde: Istracentrum, Istrijská
Kedy: každý piatok,v júli o 
21.15 h, v auguste o 20.30 h

Dúbravka
Kde: Pred DK Dúbravka 
Kedy: každý druhý piatok  
od 12. júla o 21.30 h

Karlova Ves 
Kde: Líščie údolie, park SNP
Kedy: každý piatok, v júli 
o 21.30 h, v auguste o 21. h

Lamač
Kde: Malokarpatské nám. 
Kedy: 18. júla, 1. a 15.  
augusta, v júli o 21.15 h, v 
auguste o 21. h 

Nové Mesto
Kde: Kuchajda 

Kedy: každú stredu a sobotu, 
v júli o 21.30 h, v auguste  
o 21. h

Rača
Kde: Amfiteáter  
Kedy: každý piatok  
do 30. augusta, v júli o 21.15 h, 
v auguste o 21. h

Staré Mesto
Kde: Berlinka SNG,  
Kedy: každú stredu  
do 28. augusta o 20.30 h

Kde: Amfiteáter, Mičurin, 
Búdkova ul.
Kedy: každý druhý utorok 
(od 24. júla do 18. septemb-
ra), po 20.30 h

Ružinov
Kde: Amfiteáter, Štrkovec
Kedy: každý utorok  
do 27. augusta o 21. h

Petržalka
Kde: Detské ihrisko  
na Furdekovej ulici
Kedy: každý štvrtok  
v auguste o 20. h

Kde: Magio pláž 
Kedy: od soboty do stredy 
(do 12. augusta) o 21. h

Vajnory
Kde: Park pod lipami 
Kedy: každý piatok  
do 16. augusta o 21.h  (bn)
Foto: Bažant kinematograf

Letné kiná už premietajú, užite si to!

Jozef Drahovský

Chodník na Kúpeľnej 
ulici je opäť rozkopaný

Pozývame Vás na verejnú prezentáciu 
projektu Vydrica.

17. 7. 2019     od 16:00

Miesto: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

BRATISLAVA
Vysadiť 10-tisíc drevín, 
vytvoriť tri mestské aleje, 
zabezpečiť kvalitnú starost-
livosť o zeleň... Aj tieto cie-
le si určili primátor Matúš 
Vallo a mestskí poslanci 
v programovom vyhlásení 
na roky 2019 až 2022.
„Musíme sa postarať o to, 
aby mestské lesy a parky pl-
nili predovšetkým rekreačnú 
funkciu, a musíme obme- 
dziť hospodársku ťažbu dreva 
v nich, bez ohľadu na maji-
teľov alebo správcov lesov,“ 
deklarujú zástupcovia brati-

slavskej samosprávy. Rov-
nako je podľa nich dôležité 
zmeniť prístup k odpadom, 
od ich separácie až po likvi-
dáciu, tak, aby celý proces 
zodpovedal trvalej udržateľ-
nosti a bol maximálne šetrný 
k životnému prostrediu.

Zabezpečiť chcú aj kvalitnú 
údržbu i starostlivosť o zeleň 
a pripraviť novú koncepciu 
jej výsadby. Pri rekonštrukcii 
budov vo vlastníctve mesta 
budú presadzovať používa-
nie inovatívnych prístupov 
pri znižovaní uhlíkovej stopy 
a riešení adaptácie na zmenu 
klímy. Realizovať chcú tiež 
energetickú náročnost budov 
vo vlastníctve hlavného mes-
ta. Koncepcia bratislavských 
brehov má určiť spôsob, 
akým sa budú rozvíjať.

(TASR)
Ilustračné foto: TASR 

V Bratislave vysadia tisíce nových drevín
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STARÉ MESTO
Možno ste si všimli obnovu 
zrejme najstaršieho domu 
na Obchodnej ulici č. 48. 
Postavil ho v roku 1925 
pradedo bratov Pagáčov-
cov, ktorý tam mal obchody 
s koloniálnym tovarom. 
Osud domu, tak ako osud 
celej rodiny, kruto poznačila 
vojna a po nej éra socializ-
mu, keď bol objekt zoštát-
nený... V rámci reštitúcie  
v 90. rokoch zas vysvitlo, že 
má až dvanásť vlastníkov. Od 
vlaňajšej jesene však opäť 
patrí pôvodným majiteľom, 
ktorí hneď začali pracovať 

na tom, aby ho zveľadili. „Na 
tejto adrese bývame dvanásť 
rokov, zažili sme naozaj vše-
ličo, najmä v noci, keď bolo 
v okolí veľa podgurážených 
mladých ľudí. Kým sme sa 
však nestali majiteľmi budo-
vy, situáciu okolo našej adre-
sy sme nevedeli ovplyvniť,“ 
hovorí Matúš Pagáč. 
Dnes si vyberajú nájomníkov 
sami. Nie podľa toho, kto im 
ponúkne viac peňazí. Chcú 
takých, ktorí zapadnú do kon-
ceptu sympatickej 48-čky, 
adresy s peknými prevádz-
kami, ktoré zároveň prinesú 
nejakú pridanú hodnotu.
Zmizol napríklad problémo-
vý pub, ktorého štamgasti 
robili na ulici hluk a nepo- 
riadok. V zrekonštruovanom 
dvore vyrástla výnimočná bio 
kaviareň, o pár dní sa chys-
tajú otvoriť hostel. Hudobný 
klub Radosť síce pokračuje, 
ale podľa úplne nového kon-
ceptu. „Náš zámer je zjavný 
už z jeho nájomnej zmluvy. 

✓ ESLINGEROVÉ ✓ VÝMENA POPRUHU ✓ NÁTER
SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY

. . .spoľahlivosť,  r ýchlosť,  čistota.. .

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 349 274 
info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

Policajti často 
nič nezmôžu
STARÉ MESTO
V malej predajni Starožit-
nosti REX na Obchodnej 
ulici predáva Károly Janc-
só. Aj on vidí, že zákazníci 
z tohto miesta odchádzajú, 
a  nie iba preto, že ich zlá-
kali obchodné centrá. Ide 
najmä o bezpečnosť ulice. 
„Slušných ľudí, ktorí opúšťa-
jú tento priestor, čoraz viac 
nahrádzajú bandy narkoma-
nov či skupiny žobrákov,“ 
konštatuje Károly. Je pre-
svedčený, že okrem perma-
nentnej prítomnosti polície 
treba pretvárať Obchodnú 
tak, aby sa stala príjemným 
miestom, kde sa budú ľu-
dia dobre cítiť. Na mysli má 
predovšetkým skultivovanie 
ulice, ktoré zároveň zlepší jej 
imidž a pritiahne viac hod-
notných prevádzok. „A toto 
je v moci mesta. Spoliehať sa 
len na pomoc polície situáciu 
nezachráni. Alkoholici, nar-
komani, rôzni asociáli tu úto-
čia na ľudí aj cez deň, dokon-
ca i na rodiny s deťmi. Často 
sa však útok udeje v priebehu 
pár minút a agresori sa hneď 
vytratia. Takže kým zavoláte 
políciu, už sú preč,“ hovorí 
Károly o svojich skúsenos-
tiach. (ac)
 Foto: ac

KÁROLY, 
predavač:

MATÚŠ,
majiteľ domu:

DAVID,  
OZ Obchodná:

STARÉ MESTO
Historická Obchodná uli-
ca v srdci Starého Mesta 
je postrachom, kam si vo 
večerných hodinách trúfne 
málokto. Nedávno mesto 
posilnilo policajné hliadky - 
cítia sa ľudia, ktorí tu býva-
jú či pracujú, bezpečnejšie? 
David Čajko z občianskeho 
združenia Obchodná uli-
ca a okolie hovorí, že je to 
určite pozitívny krok. Ale 
nestačí.
Rušnou Obchodnou ulicou 
prejdú denne tisícky ľudí, 
takže pre šikovných podnika-
teľov s dobrými nápadmi by 
mohla byť rajom. Napokon, 
svedčí o tom aj mastné ná-
jomné. Pre mnohé prevádz- 
ky, ktoré si naň trúfli, sa však 
časom stalo likvidačné. Inci-
denty, ktorých v poslednom 
čase pribúda, im totiž vy-
háňajú zákazníkov. A po nich 
miznú obchodíky. 
„Fluktuácia prevádzok je nao-
zaj veľká, na niektorých mie-
stach sú doslova hluché zóny. 
Zlá bezpečnostná situácia je 
však len dôsledkom toho, že 
sa za celé roky na Obchodnej 
ulici nič zásadné nevyriešilo. 
Tvrdíme, že najväčší problém 
je revitalizácia tejto štvrte, 
ktorá si žiada rad konkrétnych 
krokov a zásahov,“ zdôrazňu-
je David Čajko. 
Je nielen zakladateľom spo-
mínaného občianskeho zdru-
ženia, ale zároveň si práve 
Obchodnú ulicu vybral za 
sídlo „svojho“ coworkingo-
vého centra Smart City Hub. 
Aj oni by mohli sídliť na lep-
šej adrese. Prečo zostali? 
„Občianske združenie sme 
síce založili len pred štyrmi 

rokmi, ale dávno predtým 
sme aj s partnerkou uvažova-
li, ako by sa dala táto hlavná 
nákupná ulica premeniť na 
atraktívnejšie, príjemnejšie, 
kultúrnejšie miesto pre ľudí. 
Veríme, že stále sa to dá. Na-
vyše som na Obchodnej vy-
rastal, mám k nej aj osobný 
vzťah,“ vysvetľuje Bratisla-
včan.

Nápadov majú veľa
Prvým úspechom je, že sa im 
podarilo dostať Obchodnú uli-
cu do pozornosti: po konzul-
táciách s odborníkmi vytvorili 
štúdiu, ktorá poskytla nápove-
du, čomu sa treba venovať 
v prvom rade, aby sa znížila 
kriminalita, aby bola ulica čis-
tá, príjemná a nevyháňala ľudí.
„Vedeniu mesta sme v mi-
nulosti poslali viac inšpi-
ratívnych projektov, žiaľ, 
ďalšie kroky nenasledovali. 
Vieme pomôcť, máme ná-
pady, ktorým venujeme svoj 
osobný čas. Robíme to preto, 
lebo máme radi naše mesto 
a sme ľudia, ktorí o veciach 
nielen rozprávajú, ale kona-
jú... Radi budeme relevant-
ným partnerom pre súčasné 
vedenie magistrátu, ktoré 
bude s nami spolupracovať 
a prijímať aj naše nápady 
a projekty,“ pokračuje David. 
Hoci z Obchodnej neuteka-
jú, posledné udalosti, najmä 
májová streľba za bieleho 
dňa pred očami množstva 

ľudí, zaskočili aj ich. „Už aj 
my sme si povedali, že toho 
máme dosť. Už nejde len 
o to, že sa decká opijú cez 
víkend. V poslednom čase sa 
stalo viac incidentov, ktoré 
ukazujú, že energia v tejto 
lokalite nie je dobrá. Aj pre-
to sme dali dokopy rôznych 
expertov, aby sme spoločne 
vytvorili odborný názor pre 
magistrát, ako posunúť tému 
bezpečnosti ďalej. Viacerí 
majitelia sú totiž odhodlaní 
robiť si poriadky s asociál-
mi sami, čo nie je riešenie. 
Alebo odídu a my sa budeme 
pozerať na prázdne prevádz-
ky v samotnom srdci Starého 
Mesta. Nechýba veľa k tomu, 
aby sa z Obchodnej naozaj 
stala ´no go´ zóna,“ konštatu-
je šéf združenia.
Ako teda riešiť problém Ob-
chodnej ulice? Okrem posil- 
nenia bezpečnosti David po-
kladá za kľúčové, aby sa táto 
zóna pozitívne transformova-
la cez rôzne projekty: 
 Projekt Zelená Obchod-

ná: Zámerom je vytvoriť 
na ulici svieže zelené plo-
chy, komunitnú záhradu, 
pridať pergoly... Dnes je 
ulica „betónová“, sálajúce 
teplo z nej vyháňa ľudí.

 Projekt čistota: Po kaž-
dom piatku či sobote to na 
ulici vyzerá ako na bojisku, 
je špinavá, páchne, nečudo, 
že ľudia sem nechcú prísť. 
Okrem posilnenia uprato-

vacích čiat sa treba zamy-
slieť nad otváracími hodi-
nami obchodov s lacným 
alkoholom či fastfoodov. 

 Projekt Nová Obchodná: 
Chce odstrániť vizuálny 
smog, ktorý nielenže zne-
hodnocuje ulicu, ale tiež 
zvyšuje agresivitu. Za bý-
valého vedenia magistrátu 
sa občianskemu združeniu 
podarilo vydať manuál 
Nová Obchodná na umie-
stňovanie reklamy. Prvé 
dobré príklady sa už reali-
zovali, no je ich málo. 

Občianske združenie zverej-
nilo na stránke https://bit.
ly/novaobchodna dotazník, 
ktorý chce priblížiť vnímanie 
Obchodnej ulice každodenný-
mi návštevníkmi a majiteľmi 
prevádzok. Na základe ich 
odpovedí bude prebiehať re-
alizácia a spolupráca na pro-
jekte Nová Obchodná.  (ac)
 Foto: TASR, archív DČ 

Dobrý príklad, ako upútať bez agresívnej reklamy
Občianske združenie Obchodná ulica a okolie vypracovalo zásady pre majiteľov prevádzok, ako citlivo 
a esteticky umiestňovať reklamy vrátane zásahov do fasády (samozrejme, po konzultácii s pamiatkarmi). 
Bratia Pagáčovci sa zariadili podľa ich manuálu Nová Obchodná. Každý jeden nájomca má v zmluve 
podmienku, že bude pri úprave prevádzky postupovať podľa tohto manuálu.

Obchodná ulica si zaslúži viac, nielen 
posilnenie policajných hliadok

O akej ulici snívam ja 

DNES: Fasáda historickej budovy z roku 
1925 v divokej ružovej.

PO OBNOVE: Takto príjemne bude  
vyzerať dom Pagáčovcov už o pár dní.

Je dôrazná, čo sa týka poriad-
ku a bezpečnosti, no majiteľ 
klubu presne chápe, o čo nám 
ide a je naozaj súčinný,“ vy-
svetľuje Matúš.
Má viac inšpiratívnych nápa-
dov, ktoré však nejdú cestou 
„represie“. Je napríklad pre-
svedčený, že Obchodná by 
bola čistejšia, príjemnejšia, 
keby sa šéfovia nočných pre-

vádzok starali aj o poriadok 
na tej časti verejného pries-
toru, ktorá prináleží k ich ad-
rese. Sám ide príkladom - ich 
nájomcovia majú túto pod- 
mienku v zmluve. „Keby to 
robil každý podnik, pribudli 
by ďalšie krajšie ́ kúsky´ ulice.
K jej bezpečnosti by prispelo 
aj lepšie osvetlenie. Bol by 
som tiež rád, keby tu bola iba 

jedna električková trať. Zís-
kali by sme obrovský priestor 
pre chodcov, vznikla by tu 
naozaj pešia zóna. A tiež viac 
zelene. Na Obchodnej boli 
kedysi kvety na každom stĺpe, 
tie, žiaľ, zmizli. Pomohlo by 
aj to, keby sa električková trať 
zatrávnila. O takej Obchodnej 
snívam,“ uzatvára.  (ac)
 Foto: archív DČ

Zásahy polície na Obchodnej ulici nie sú výnimočné. 

Showroom Nová Vlárska Kramáre
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava  02/59 418 855  vlarska@jtre.sk  www.novavlarska.sk
Showroom Nová Vlárska Kramáre
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V BILLE sa v potravinách vyznáme. 
Preto máme s našou rozmanitou 
ponukou riešenie pre každého.

Odteraz ešte bližšie k vám.

BRATISLAVA
BACHOVA 2

OTVORILI SME 

PRE VÁS
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RUŽINOV
Výstavba bizniscentra, 
ktoré nahradí svojho pred-
chodcu so zlou statikou, sa 
stáva realitou. Starosta Ru-
žinova Martin Chren podpí-
sal územné rozhodnutie pre 
objekt Nové Apollo.
Na mieste starého Apollo Bu-
siness centra na Prievozskej 

ulici, ktoré je už roky zatvo-
rené pre problémy so statikou, 
vyrastie nový objekt. Starosta 
sa pritom dohodol s investorom 
aj na ďalších podmienkach. 
„Poslednou mojou podmien-
kou bola koordinácia develo-
perov pri úpravách križova-
tiek v tejto oblasti... Pred pol 
rokom som požiadal magist-

K novému bizniscentru Apollo pribudnú aj stovky parkovacích 
miest, ktoré bude môcť využívať verejnosť

Čo sľúbil investor:
	Investor vytvorí v podzemí 

o vyše 300 parkovacích 
miest viac, ako pôvodne 
oznámil (namiesto pôvod-
ných 484 až 800), hoci to 
prevyšuje požiadavky normy.

	Po dokončení stavby 
bezplatne mestu alebo 
mestskej časti odovzdá 
300 existujúcich vonkajších 
parkovacích miest na ulici 
Mlynské nivy (takže zostanú 
verejné, prípadne namiesto 
nich v budúcnosti bude môcť 
mesto postaviť 

 električkovú trať).
	Pôvodné Apollo sa bude 

rozoberať šetrne, postupne 
a bez použitia výbušnín, 
fasáda smerom na Prievoz-
skú pôjde preč ako posled-
ná, aby čo najmenej trpeli 
obyvatelia domov oproti.

	Technológie na budove, 
ktoré v minulosti hlukom 
obťažovali obyvateľov Prie-
vozskej, budú modernejšie 
a umiestnené tak, aby už 
neprekážali.

	Investor zaplatí rekonštruk-
ciu detského ihriska na Bu-

dovateľskej ulici, vybudujú 
tam aj časť so špeciálnymi 
prvkami pre hendikepované 
deti; s pasportom ihriska 
už začali a prvé opravy 
existujúceho stavu vykonajú 
čoskoro.

	Investor zabezpečí napojenie 
novej stavby segregovanou 
cyklotrasou.

	Investor zabezpečí vypraco-
vanie projektu novej cyklo- 
trasy po ulici Mlynské nivy, 
od križovatky s Košickou až 
po Bajkalskú pri obchodnom 
dome Obi.

www.sreal.at

AT-2305 Witzelsdorf bei 
Eckartsau oáza pre život: nád-
herný obytný dom v kľudnej 
okrajovej polohe, pozemok 
cca. 2.741 m². obytná plocha 
275 m², 5 izieb, 3 kúpeľne, zim-
ná záhrada, wellness, sauna, 
vinná pivnica, garáž, odstavné 
plochy, alarm, vlastná studňa, 
náklady na vykurovanie: 182. 
koeficient energetickej triedy: 
2,17. kúpna cena € 695.000,–

Christian Fröschl
T +43 5 0100 - 26218
M +43 664 8387655
christian.froeschl@sreal.at

Inserat_Froeschl_80x65mm_0619.indd   1 24.06.2019   12:37:06

NOVÉ MESTO
Firma, ktorá na 15 rokov zís-
kala do nájmu objekt v par-
ku JAMA v lokalite Tehelné 
pole, je už známa. Poslanci 
novomestského miestneho 
zastupiteľstva ho odsúhla-
sili eseročke Marks&Marcs. 
Zámer sa však niektorým 
nepozdáva, boja sa, že tam 
vznikne „krčma“, kde sa 
bude podávať najmä alko-
hol. Aké sú plány? 
Keď vstúpite do tohto nád-
herného parku so športovis-
kami a dvoma jazierkami, 
ako prvé si všimnete pre-
vádzkový poriadok. Okrem 
iných pokynov jasne uvádza, 
že je zakázané „vchádzať 
a zdržovať sa v areáli parku 
pod vplyvom alkoholických 
a návykových látok“. Nová 
gastroprevádzka vo voľnoča-
sovom areáli JAMA, ktorej 
dali novomestskí poslanci 
pred pár dňami zelenú, však 
alkohol ponúkať bude. 
„Máme záujem o prevádzku 
zariadenú v štýle wine and 
tapas, kde by sme ponúka-

li bohaté raňajkové menu, 
celodenné menu a tiež a la 
card, všetko zamerané hlav-
ne na chutné a zdravé jedlá, 
rôzne druhy šalátov, domáce 
pečivo, bio nátierky, raw de-
zerty, s posedením pri dobrej 
káve alebo pohári kvalitného 
vína,“ uviedla spoločnosť 
Marks&Marcs vo svojom 
súťažnom návrhu.
Miestne zastupiteľstvo jej 
schválilo nájom na dlhých 15 
rokov, platiť majú 2 500 eur 
mesačne, čo je 30-tisíc eur za 
rok. Poslanec za Nové Mesto 
Tomáš Korček však s rozhod-
nutím nesúhlasí, presadzoval 
totiž, aby bola v objekte cuk-
ráreň, zmrzlináreň či bistro. 
„Bohužiaľ, môj ďalší návrh, 
aby išlo o prevádzku bez 
podávania alkoholických ná-
pojov, miestne zastupiteľstvo 
neschválilo. V športparku 
JAMA sa teda bude podávať 
15 rokov alkohol,“ roztrpčene 
konštatuje rodák z Tehelného 
poľa, ktorý si – ako mnohí 
Bratislavčania – dodnes pa-
mätá na vynikajúcu zmrzlinu 

z niekdajšej Jamy. „Ľudia na 
ňu stáli v rade aj bez toho, 
že by bol jej predaj spojený 
s predajom alkoholu,“ podo-
týka Korček. „Budúci nájom-
ca chce v prostredí tohto špor-
tového a rekreačného areálu 
winebar, to pokladám za ne-
náležité. Navyše, takýchto 
prevádzok je v okolí veľmi 
veľa,“ zdôrazňuje. K jeho ná-
zoru sa pripojili aj ďalší dis-
kutujúci na sociálnej sieti. 
Poslancovi sa nepozdáva ani 
znenie zmluvy, podľa neho 

je „neštandardne“ formulo-
vaná. „V konečnom dôsledku 
môže nový nájomca objektu 
predávať akýkoľvek alkohol, 
nielen víno, a zmluvu nepo-
ruší,“ tvrdí ďalej. 
Bratislavské noviny oslo-
vili zástupcov spoločnosti 
Marks&Marcs s otázkou, čo 
bude hlavným sortimentom 
ich gastroprevádzky a aké 
druhy alkoholu v nej plá-
nujú predávať. „V žiadnom 
prípade nemienime vybudo-
vať v objekte lacnú krčmu. 
Chceme tam vytvoriť príjem-
né prostredie pre športovcov 
a rodiny s deťmi. Také, ktoré 
bude v súlade s náplňou voľ-
nočasového areálu JAMA. 
Napokon, my sami s part-
nerom sme tiež športovci,“ 

ubezpečuje konateľka spo-
ločnosti Beáta Markovičová.
Vysvetľuje, že ich JAMA Bis-
tro nebude len o jedle. „Bude 
to o príjemnom posedení pri 
dobrej káve, domácich limo-
nádach a keď niekto dosta-
ne chuť na víno k jedlu, tak 
bude mať k dispozícii výber 
kvalitných vín zo Slovenska, 
Talianska, Rakúska či Špa- 
nielska. Ak niekto dostane 
chuť na pivo, bude podávané 
fľaškové pivo. Celý koncept 
je postavený na princípoch 
bio, nulový odpad, mini-
málne plastov, eko friendly, 
niečo aj pre vegánov/vege-
tariánov a home-made, teda 
domáca výroba,“ doplnila 
podnikateľka.  (ac)
 Foto: Marián Dekan

Vináreň v športovom parku JAMA? Zámer vás asi prekvapí

V parku JAMA sú aj dve jazierka.

Nový nájomca plánuje prevádzkovať v tomto objekte bistro, 
kde sa bude podávať aj kvalitné víno či čapované pivo.

Koncept bistra je postavený na 
princípoch bio, eko, nulový odpad...

rát, aby tieto práce koordino-
val a zabránil developerom 
opakovane rozkopávať čers-
tvo dokončené cesty, no nedo-
čkal som sa dodnes žiadneho 
výsledku. Preto som sa roz-
hodol tlačiť na developerov aj 
sám ako starosta - je ich mo-
rálnou povinnosťou voči mes-
tu a jeho obyvateľom dohod-
núť sa a zapracovať všetky 
požadované zmeny v cestách 
na jeden raz a koordinovane, 
aby sme sa vyhli opakovaným 

rozkopávkam, ktoré by zas 
a znova ochromovali dopra-

vu,“ dodal Chren. (ms)
 Foto: TASR
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Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Smutný pohľad na 
legendárnu „Zošku”
Rozhodnutie zrušiť legendárnu pôrodni-
cu na Zochovej ulici, kde prišli na svet 
tisícky Bratislavčanov, padlo po roku 
2000. V roku 2008 ju od vtedajšej Fa-
kultnej nemocnice získal nový majiteľ 
za 141 miliónov korún (cca 4,7 milióna 
eur). Historický objekt, ktorý je národ-
nou kultúrnou pamiatkou, však dodnes 
chátra.

A tu sú reakcie:
Dadova Bencicova: Ani som nevedela, že Zoška nefunguje. Boli tam vynikajúci lekári.
Daniela Kanovska Sidlo: Tam sa mi narodil prvý syn pre 33 rokmi. Už vtedy to tam vyzeralo 
hrozne!
Mária Škorpi Danišová: Obe moje deti sa narodili na Zochovej, ja som bola spokojná.
Milka Palkova: Voľakedy boli všetky nemocnice na úrovni, teraz chcú peniaze od vás, len čo 
kľučku chytíte a h...o urobia. Dajú termín za pol roka. A keď hneď, tak zacvakáte.

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.

Váš názor nás zaujíma

Z REDAKČNEJ POŠTY
Síce pokosili, no nechali nám 
kopy trávy aj kosačky 

Pred týždňom u nás veľmi narýchlo kosili, ale pokosenú trá-
vu neodviezli, len ju nasypali na chodník. Keby tam parko-
valo auto, dostane pokutu, ale pokosená a dnes už hnijúca 
tráva na chodníku? Komu dá pokutu polícia za „parkova- 
nie“  trávy na chodníku? Posielam fotky z Vavilovovej  
č. 1 ako dôkaz, že si nevymýšľam. A na úzkych pásoch tiež 
nedokosili. To by bolo treba urobiť ručne!
Kosačky po pokosení však zostali vo dvore Vavilovovej  
č. 3 a č. 5,  už tu parkujú asi týždeň. Nikomu nepatria? Deti 
lozia na ne a hrajú sa, že kosia. 
Jednoducho, kose-
nie trávy tento rok 
je fiaskom. A nie- 
len kosenie, ale aj 
vynášanie odpad-
kov z košov na ve-
rejných priestran-
stvách. Napríklad 
na Obchodnej, na 
Šafárikovom námestí. Tu sa tiež nekosí nasadený anglický 
trávnik. Odobralo sa z trávnika a teraz je tu burina. Nikomu 
to neprekáža?
 Čitateľ z Vavilovovej ulice

Stanovisko MČ Petržalka:
Odvoz trávy je zabezpečený a Miestny podnik VPS a aj do-
dávatelia majú povinnosť pokosenú trávu do 24 až 48 hodín 
odviezť a pokiaľ možno, kopy ani nevytvárať, ale hneď od-
vážať. Nie každý pozemok však patrí alebo je zverený Mest-
skej časti Petržalka a vítame, že nás na kopy trávy upozor-
ňujú aj občania a my tak môžeme rýchlejšie konať a urobiť 
nápravu. Ak sa na nejakom mieste v Petržalke nachádza 
dlhodobo kopa nepokosenej trávy, uvítame, keď nás upo-
zornia občania. Hoci máme v teréne inšpektorov životného 
prostredia, nemôžu pokryť všetky miesta naraz, preto spo-
luprácu občanov vítame. Pokiaľ ide o „zabudnuté“ kosač-
ky, tie nepatria mestskej časti. Zrejme patria dodávateľskej 
firme, s ktorou mestská časť plánuje ukončiť zmluvu. Viac 
informácií nemáme.

Na letnom kúpalisku Ekoiuventa, zná-
mom Mičurine, sa mala začať nová 
sezóna v pondelok 1. júla, ale jeho brá-
ny zostali zatvorené. Dôvod? Hygie- 
nicky nevyhovujúca voda! Obľúbené 
kúpalisko napokon otvorili vo štvrtok 
4. júla.

Tomas Citi: Majú minimálne polroka 
na „prípravu“ kúpaliska pred letnou 
sezónou, a nakoniec ho aj tak neotvoria načas. Nemám slov.
Alexander Axell: No proste to po...li. Keby prvého nebolo pondelok, možno by to šlo ale, sorry, 
to fakt chcete hneď po víkende otvárať? 
Jozef Sladeček: Je mi smutno z toho, akým spôsobom je drancovaná naša krásavica na Dunaji. 
Prečo to píšem ? Žijem tu pomaly 80 rokov a za ten čas som zažil všeličo a všetko malo rovnaký 
scenár. Bol nejaký zámer a ten sa „musel“ realizovať za každých okolností a mám pocit, že aj 
kúpalisko Mičurin čaká rovnaký osud ako napr. PKO. Napriek tomu, že minulý rok sme sa stali 
akýmisi víťazmi občianskeho protestu...

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Tagliattele s mozarellou, 
cuketou, rajčinami a kaparmi

ČO POTREBUJEME
4 porcie
300 g tagliattele
200 g mozzarely
4 strúčiky cesnaku
4 ks jarnej cibuľky
1ks čili
1 menšiu cuketu
hrsť kapar
1 ks paradajok 
v konzerve
olivový olej

AKO NA TO:
Na rozohriatu panvicu dáme 
olivový olej. Pridáme nakrá-
janú cuketu na malé kúsky, 
nasekaný cesnak a čili paprič-
ku. Ochutíme a restujeme do 
zlatista. Pridáme paradajky, 
kapari a na miernom ohni 10 
minút povaríme. Potom stiah-
neme z ohňa.
Pridáme cestoviny uvare-
né vo vriacej osolenej vode 
a premiešame. Pripravené 
tagliattelle rozložíme na ta-
niere. Pred podávaním pridá-
me na vrch kúsky mozzarelly 
a posypeme nakrájanou jar-
nou cibuľkou.

6BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej 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

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

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

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

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské 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

osadené do kartuše tympanónu
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. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

Aká „zmrzka“ 
chutí vám?
BRATISLAVA
Viac ako polovica Slovákov 
má podľa prieskumu naj-
radšej čokoládovú zmrzli-
nu. Druhou najobľúbenej-
šou je vanilková a treťou 
citrónová. Čo preferujú 
Bratislavčania? 
Oslovili sme 36 našich čita-
teľov a ukázalo sa, že každý 
má tie svoje top mrazené po-
chúťky. Na čokoládovej si naj- 
radšej pochutia „len“ desiati 
z opýtaných, zato prekvapujú- 
co mnohým chutí mango či 
iná ovocná zmrzlina. Naprí-
klad Barbora uprednostňuje 
banánovú a z ďalších druhov 
jogurtovú a jablkovú. A aká 
chutí vám? (ars)

Bývalá Matadorka: Zbúrajú všetko?
V areáli bývalej Matadorky nájdete množstvo krásnych tehlových objektov, ktoré nájomcovia 
postupne opúšťajú. Pozemky dnes patria súkromným firmám. Rozbieha sa tu výstavba nových 
polyfunkčných objektov, ďalšie čakajú na stavebné povolenie. Zbúrajú všetko?
Branko Klein: Zbúrajú. Na Slovensku je to tak. Budova sa nechá schátrať a môže byť aj vyhlá-
sená za pamiatkovú a potom sa zbúra a postaví nová...
Aurel Staňo: Všetko nechali zruinovať.
Tibor Dergnovich: Zbúrať! Po starom sa žiť nedá. To povedal už A. Zápotocký.
Luboš Šmidák: V strede mala ísť parková os s cyklotrasou a promenádou, škoda to rozkúsko-
vať a každý na svojom piesočku...

Mičurin zmeškal termín otvorenia
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Sobota – 13.7.2019

LETNÉ SHAKESPEA-
ROVSKÉ SLÁVNOSTI: 
RÓMEO A JÚLIA
Bratislavský hrad, 20:30
“Náš príbeh by sme chceli 
zasadiť kamsi na súčasné 
predmestie veľkého mesta. 
Niekam tam, kde minulosť 
rozdelila dve susedské ro-
diny.“

Nedeľa – 14.7.2019

ŠPACÍRKA: KOSTOL 
TRINITÁROV
Kostol najsvätejšej trojice, 
15:00
Kostol svätého Jána z Mathy 
je baroková sakrálna stavba, 
ktorá sa nachádza na sever-

nom okraji 
historic-
kého jadra 
Bratislavy. 
Je jedným 
z mála ka-
tolíckych 
kostolov 
na našom území, ktoré majú 
centrálny, elipsovitý pôdorys.

Pondelok – 15.7.2019

CVIČENIA VO VODÁ-
RENSKEJ ZÁHRADE
Vodárenská záhrada, Karlova 
Ves, 18:00
Karloveský športový klub 
v spolupráci s Vodárenským 

múzeom 
BVS vám 
počas leta 
prináša 
obľúbené 
cvičenia 
v záhrade. 
Pondelky 
zumba.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Lenka Bollardtová  

 E-mail: redakcia@banoviny.sk 
Telefón: 02/62801182  

Inzercia: Vladimíra Stoklasová 
Telefón: 0905 273 416 

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
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
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 kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 
športovať na
novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
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

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Ako jeden z mála videl re-
likvie sv. Margity Uhors-
kej. Osud Margity, dcéry 
uhorského kráľa Bela IV., 
bol zaujímavý, už keď ju 
matka nosila pod srdcom. 
Tiež v nasledujúcich rokoch 
a ešte aj dlho po jej smrti. 
Fascinovaný ňou bol aj po-
lyhistor Matej Bel, ktorý 
ako jeden z mála videl na 
vlastné oči jej pozostat-
ky, kým sa navždy stratili 
v múroch kláštora klarisiek.
V roku 1637, keď Matej Bel 
tvoril svoje životné dielo Noti-
tia Hungariae novae historico 
geographica (Historické a ze-
mepisné vedomosti o súvekom 
Uhorsku), žila v Prešporku 
ešte posledná dominikánska 
abatiša, ktorá dohliadala na 
pozostatky uctievanej panny 
Margity. Matej Bel si veľmi 
želal vidieť ich a keď sa mu to 
podarilo, opísal relikvie kvet-
nato, s dojatím a veľkou úctou. 
Ani to mu však nezabránilo 
ukradnúť z nich niečo. „Odtr-
hol som nepatrné kúsky z častí 
cilícia a tuniky a uschoval som 
ich,“ priznal sa v Notíciách 
Matej Bel. 

Jeho uctievaná patrónka 
Margita mala zvláštny údel. 
Jej otcom bol uhorský kráľ 
Belo IV., dlhé roky ohrozo-
vaný kočovníkmi z Mongol-
ska. V čase, keď jeho žena 
čakala deviate dieťa, údajne 
vo veľkom zúfalstve sľúbil 
Bohu, že mu tohto potomka 
obetuje z vďaky za ochra-
nu pred nepriateľom. Ako-
by zázrakom sa mongolskí 
plieniči v lete roku 1242, 
náhle vrátili do svojej vlas-
ti. Dozvedeli sa totiž, že im 
doma umrel ich najvyšší chán 
a veliteľ bojovej skupiny sa 
chcel uchádzať o jeho miesto. 
Tým bol Belo IV. na čas za-
chránený. Keď sa mu potom  
27. 1. 1243 narodila dcé-
ra, vyčkal pár rokov a splnil 
sľub. Takmer štvorročnú Mar-
gitu dal do kláštora sestier do-
minikánok v meste Vesprém. 
Kráľovská dcéra sa, podľa 
viacerých legiend, od útleho 
detstva správala mimoriad-
ne zbožne. Ako Margita do-
spievala, viedla dokonca čo-

raz prísnejší asketický život. 
Odopierala si spánok, jedlo 
a všetko svetské pohodlie. Na-
vyše, v mene Ježiša Krista sa 
šľahala bičom, spôsobovala si 
rôzne fyzické utrpenie a krva-
vé rany. Oblečenie vraj nosila 
ušité z drsnej konskej srsti, za-
ťažené kameňmi a kovovým 
opaskom. Bez oddychu pomá-
hala ľuďom nakazenými rôz-
nymi chorobami. Nemocnice 
upratovala vlastnými rukami 
a stále sa modlila. 
Keď Margita dovŕšila 10 ro-
kov, presťahovali ju rodičia do 
nového kláštora, ktorý pre ňu 
dali vybudovať na Zajačom 
ostrove na rieke Dunaj. O dva 
roky nato zložila rehoľný sľub 
dominikánskeho rádu. 
Napriek tomu však, ako 
kráľovská dcéra, mala istú 
možnosť opustiť kláštor a vy-
dať sa. Obzvlášť, ak by išlo 
o dynastický sobáš, ktorý mal 
zabrániť vojne. Uchádzal sa 
o ňu napríklad poľský kráľ 
Boleslav Pobožný, aj český 
kráľ Přemysl Otakar II. či 
brat francúzskeho kráľa Ka-
rol z Anjou, neskorší neapol-
ský kráľ. Všetkých odmietla. 
Možno tiež chcela zabrániť 
tomu, aby jej otec porušil 
sľub, ktorý dal Bohu tesne 
pred jej narodením. 
Margita Uhorská žila v seba-
týraní a podobne ako sestra jej 

otca, svätá Alžbeta Durínska, 
hlavne v odriekaní a v neu-

stálom kontakte s chorými 
a spoločensky najnižšie po-
stavenými ľuďmi. Zomrela 
ako 28-ročná. Jej hrob sa 
vzápätí stal pútnickým mie-
stom a ostrov, na ktorom zo-
mrela, premenovali na Mar-
gitin ostrov. Šesť rokov po 
smrti bola pápežom blaho-
rečená a pre rôzne kompli-
kácie trvalo ďalších takmer 
670 rokov, kým ju pápež 
uznal za svätú. Je zobrazo-
vaná s ľaliou, kvetom čisto-
ty a s kráľovskou korunou 
pri nohách, symbolizujúcou 

vzdanie sa svetských pôžitkov. 
Sestry dominikánky s naj- 
väčšou pietou opatrovali jej 
telesné pozostatky, oblečenie 
i predmety, ktorými sa mučila. 
A to aj potom, keď v strachu 
pred novým tatárskym ne-
priateľom utekali z kláštora. 
S posvätnými relikviami sa 
schovávali niekoľko rokov 
na viacerých miestach až po-
kým neskončili v Prešporku, 
v kláštore klarisiek. 
Práve tam ich v roku 1637 na-
vštívil náš slávny polyhistor 
Matej Bel. Do svojich Notícií 
poznačil všetko, čo videl. Jej 
hlavu a kosti z tela, ktoré vraj 
boli červenkavej farby. Tiež 
časti oblečenia, vrátane bielej 
kvetovanej tuniky z hodvábu, 
pôvodne čierneho, ale údajne 
tým, že v nej bolo pochované 
panenské telo, farba zázračne 
obelela. Bolo tam aj cingulum, 
časti bičov a prútov, ktorými 
sa Margita šľahala. Matej Bel 
bol presvedčený, že posledná 
dominikánska abatiša tieto po-
zostatky, vtedy ešte „len“ bla-
hoslavenej Margity Uhorskej 
zamurovala niekde do krypty. 
Je to pravdepodobné, ale ani 
v roku 2007 ich archeológov 
pri výskume nenašli. Jej pozo-
statky zrejme navždy ostanú 
ukryté v kláštore klarisiek 
v Bratislave. Zostal len opis, 
ktorý nám zanechal Matej Bel.

Katarína Králiková,
sprievodkyňa dejinami

a blogerka

Zdroj foto: tasr, kk, 
Bratislava Mateja Bela, 

vydavateľstvo OBZOR 1984

Tajomstvo relikvií sv. Margity Uhorskej

Matej Bel opísal relikvie  
sv. Margity Uhorskej.

Kaplnka sv. Margity Uhorskej je v Kláš-
tore pod Znievom. Jej pozostatky sú však 

v Prešporku v kláštore klarisiek.

Dramatická situácia sa odo-
hrala pred pár dňami v areáli 
prírodného kúpaliska KU-
CHAJDA. Nič netušiacu 
ženu, ktorá sa opaľovala na 
ležadle, si vyhliadli 50-roč-
ný Ján G. z okresu Malacky 
a 22-ročná Terézia R. z Bra-
tislavy. Pokúsili sa jej vziať 
kabelku, no pani si to včas 
všimla. Kabelka sa pri ich vzá-
jomnom súboji roztrhla a vy-
padla z nej peňaženka, s kto-
rou chcela Terézia R. ujsť. 
Našťastie, na krik poškodenej 
pribehli ostatní návštevníci 
a tí krádeži zabránili. Muža 
priamo na mieste zadržali ob-
čania až do príchodu hliadky 
polície. Tereza sa síce dala na 
útek, no policajtom sa ju po-
darilo v krátkom čase zadržať. 
Po preukázaní viny im hrozí 
7- až 12-ročné väzenie.  (ars)

Utorok – 16.7.2019

ŠERMIARI V STAREJ 
RADNICI
Stará radnica, 18:30
Už tradične vám počas leta, 
prinesie skupina historického 
šermu Corvus Arma - Ha-
vrani, podvečer plný šermu, 
divadla a zábavy na nádvorí 
Starej radnice.

Streda – 17.7.2019

DOG EAT DOG 
+ SUPPORT: BOX
Kulturák, 19:30
Legenda, ktorá je na scéne 
už takmer 30 rokov, dorazí 
v lete do bratislavského klu-
bu Kulturák! Dog Eat Dog 
v Bratislave.

Štvrtok – 18.7.2019

MILAN KUNDERA /  
(NESTRATENÝ)  
V PREKLADOCH
Univerzitná knižnica 
Výstava o svetovo najúspeš-

nejšom 
a najpre-
klada-
nejšom 
autorovi, 
ktorého 
romány 
a eseje 

výrazne prispeli k vývoju 
románu ako žánru. 

Piatok – 19.7.2019

RETRO (SUMMER  
EDITION)
KC Dunaj, 21:00
Pretancujte sa do čias minu-
lých s Tonym a jeho Tryskáč-
mi! Tanečný parket bude naše 
ihrisko a hudobné pecky zo 
70. a 80. rokov našimi parťákmi. 

Sobota – 20.7.2019

DÚHOVÝ PRIDE 2019
Hviezdoslavovo námestie, 
13:00
Deviaty ročník pestrofareb-
ného festivalu Dúhový Pride 
Bratislava nadväzuje na 
podobné sprievody vo svete, 
ktoré upozorňujú, že všetci 
ľudia sú si rovní bez ohľadu 
na ich sexuálnu orientáciu 
alebo rodovú identitu.

Nedeľa – 21.7.2019

EŠTE JEDEN ZÁZRAK
Stará radnica, 20:30
Nový letný projekt Túlavé-
ho divadla nás privádza za 
jednej temnej noci do kraja 
- niekde za 
Viedňou, 
ktorý je síce 
teraz zvaný 
Hornými 
Uhrami, raz 
však bude 
aj Sloven-
skom.

Pondelok – 22.7.2019

LETNÉ SHAKESPEA-
ROVSKÉ SLÁVNOSTI: 
KOMÉDIA OMYLOV
Bratislavský hrad 20:30
Fraška o dvoch súrodenec-
kých dvojiciach – identic-

kých dvojčatách na Brati-
slavskom hrade.

Utorok – 23.7.2019

FINALISTI ANASOFT  
LITERA 2019
Mestská knižnica v Bratislave - 
Úsek odbornej literatúry, 18:00
Účinkujú: Vanda Rozenber-
gová, Juraj Kováčik, mode-
rátorka Zuzana Belková.

Streda – 24.7.2019

ĽUBO STACHO / SVET-
LO A CITLIVÁ VRSTVA
GMB – Pálffyho palác
Výstava Ľuba Stacha Svetlo 
a citlivá vrstva približuje jeho 
experimentálne fotografické 
výskumy, ktorým sa venoval 
na konci osemdesiatych a na 
začiatku deväťdesiatych ro-
kov minulého storočia.

Štvrtok – 25.7.2019

VIVA MUSICA!: BACH 
RECOMPOSED BY  
PETER GREGSON  
& CELLO ENSEMBLE
Veľký evanjelický kostol, 20:00
Posledný album Petera 
Gregsona Bach Recomposed 
je zmesou elektroniky a kla-
sickej hudby. V slovenskej 
premiére zaznie v podaní Pe-
tra Gregsona a slovenského 
violončelového ansámblu.

Piatok – 26.7.2019

BRATISLAVA - INLINE 2019
Bratislava
Letné piatkové jazdy sú 
skvelým spestrením nielen 
pre korčuliarov, ale aj cyk-
listov, kolobežkárov, skate-
boardistov, longboardistov 
či bežcov, ktorí si chcú užiť 
nočné mesto z inej perspektí-
vy. Trasy sa menia, sledujte 
stránku podujatia.

vyjdú o 2 týždne
26. júla 2019
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RAČA
Obyvatelia Rače sú trochu 
prekvapení, keď vidia, ako 
napreduje rekonštrukcia 
bývalej administratívnej 
budovy spoločnosti AB 
Kozmetika v Krasňanoch. 
Budú tam kancelárie alebo 
byty?
Hoci občania, ako aj Miest-
ny úrad v Rači dostali infor-
máciu o tom, že charakter 
budovy sa po rekonštrukcii 
nezmení, teda v nej budú 
kancelárie, tak už teraz je 
zrejmé, že na nej robia bal-
kóny. A to by naznačovalo, 
že asi skôr pôjde o bytové 
jednotky... 
„...Dnes už začali dávať aj 
balkóny zvonku a pre istotu 
dali preč aj tabuľku o stavbe 
a stavebnom povolení. Tá by 
tu však mala byť zo zákona 
umiestnená, aby ste si mohli 
prečítať základné informácie 
o danej stavbe,“ napísal na 
facebookovú stránku Priate-
lia Rače Jaroslav Pullman, 

ktorý pridal aj aktuálnu foto-
grafiu.
 Starosta Rače Michal Droto-
ván k téme napísal: „...Ro-
bil sa tam stavebný dohľad, 
pošlem tam dohľad opäť. 
Majiteľ budovy bol viackrát 
informovaný, že objekt sú 
kancelárie a bodka. Na tie 
balkóny tam bolo vydané 
stavebné povolenie v lete 
2018. Účel budovy však 

majú byť kancelárie a maji-
teľ bol jasne informovaný, 
že to tak aj v skutočnosti 
bude.“
Práve spomínané balkóny 
však v ľuďoch evokujú pred-
poklad, že sa budova bude 
využívať skôr na bývanie, 
lebo pre kancelárie sú bal-
kóny prakticky zbytočné. 
„Predpokladám, že je tam 
zámer z toho napokon spraviť 
ubytovňu,“ tipovali viacerí 
diskutéri pod zverejnenou fo-
tografiou.    
Podľa starostu nemá celý 
objekt jedného vlastníka: 
„Majiteľka budov mimo tej 
výškovej budovy, kde je iný 
vlastník, predstavila štúdiu 
projektu, ktorým chcú celý 
areál opraviť a mať tam síd-
lo firmy, pripravujú to na 
podanie na stavebný úrad 
a odhadujú vypracovanie 
projektovej dokumentácie na 
dva mesiace,“ dodal Michal 
Drotován. (ars)
 Foto: TASR

Čo bude v budove bývalej AB Kozmetiky?
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NOVÉ MESTO
Na Teplickej ulici vznikne 
nová škôlka pre 100 detí. 
Mestská časť Nové Mesto 
už vyhlásila verejné obsta-
rávanie na dodávateľa.
V škôlke budú štyri triedy, je-
dáleň pre 50 detí, v ktorej sa 
deti budú stravovať v dvoch 
skupinách. Všetky vnútorné 
aj vonkajšie priestory sú navr-
hované v bezbariérovej úpra-
ve. Predpokladané náklady sú 
takmer 800-tisíc eur, presná 
suma však vzíde z verejného 
obstarávania. Výstavba škôl-
ky bude financovaná najmä 

z prostriedkov  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 
Ďalšou zložkou financovania 
bude štátny rozpočet a pe-
niaze mestskej časti.  Vďaka 
tomuto projektu sa podarí 
zvýšiť kapacity v obecných 
materských školách v Novom 
Meste. Za uplynulých osem 
rokov tu pribudli dve nové 
materské školy, ďalším dvom 
škôlkam pribudlo poschodie 
a ďalšie dve sa rozširovali. 
Vďaka tomu sa počet miest 
v škôlkach zvýšil o tretinu.
 (ts, nc)
 Foto: FB Rudolf Kusy

Bezbariérová škôlka  
na Teplickej
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RAČA
Obyvatelia Rače sú trochu 
prekvapení, keď vidia, ako 
napreduje rekonštrukcia 
bývalej administratívnej 
budovy spoločnosti AB 
Kozmetika v Krasňanoch. 
Budú tam kancelárie alebo 
byty?
Hoci občania, ako aj Miest-
ny úrad v Rači dostali infor-
máciu o tom, že charakter 
budovy sa po rekonštrukcii 
nezmení, teda v nej budú 
kancelárie, tak už teraz je 
zrejmé, že na nej robia bal-
kóny. A to by naznačovalo, 
že asi skôr pôjde o bytové 
jednotky... 
„...Dnes už začali dávať aj 
balkóny zvonku a pre istotu 
dali preč aj tabuľku o stavbe 
a stavebnom povolení. Tá by 
tu však mala byť zo zákona 
umiestnená, aby ste si mohli 
prečítať základné informácie 
o danej stavbe,“ napísal na 
facebookovú stránku Priate-
lia Rače Jaroslav Pullman, 

ktorý pridal aj aktuálnu foto-
grafiu.
 Starosta Rače Michal Droto-
ván k téme napísal: „...Ro-
bil sa tam stavebný dohľad, 
pošlem tam dohľad opäť. 
Majiteľ budovy bol viackrát 
informovaný, že objekt sú 
kancelárie a bodka. Na tie 
balkóny tam bolo vydané 
stavebné povolenie v lete 
2018. Účel budovy však 

majú byť kancelárie a maji-
teľ bol jasne informovaný, 
že to tak aj v skutočnosti 
bude.“
Práve spomínané balkóny 
však v ľuďoch evokujú pred-
poklad, že sa budova bude 
využívať skôr na bývanie, 
lebo pre kancelárie sú bal-
kóny prakticky zbytočné. 
„Predpokladám, že je tam 
zámer z toho napokon spraviť 
ubytovňu,“ tipovali viacerí 
diskutéri pod zverejnenou fo-
tografiou.    
Podľa starostu nemá celý 
objekt jedného vlastníka: 
„Majiteľka budov mimo tej 
výškovej budovy, kde je iný 
vlastník, predstavila štúdiu 
projektu, ktorým chcú celý 
areál opraviť a mať tam síd-
lo firmy, pripravujú to na 
podanie na stavebný úrad 
a odhadujú vypracovanie 
projektovej dokumentácie na 
dva mesiace,“ dodal Michal 
Drotován. (ars)
 Foto: TASR

Čo bude v budove bývalej AB Kozmetiky?
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NOVÉ MESTO
Na Teplickej ulici vznikne 
nová škôlka pre 100 detí. 
Mestská časť Nové Mesto 
už vyhlásila verejné obsta-
rávanie na dodávateľa.
V škôlke budú štyri triedy, je-
dáleň pre 50 detí, v ktorej sa 
deti budú stravovať v dvoch 
skupinách. Všetky vnútorné 
aj vonkajšie priestory sú navr-
hované v bezbariérovej úpra-
ve. Predpokladané náklady sú 
takmer 800-tisíc eur, presná 
suma však vzíde z verejného 
obstarávania. Výstavba škôl-
ky bude financovaná najmä 

z prostriedkov  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 
Ďalšou zložkou financovania 
bude štátny rozpočet a pe-
niaze mestskej časti.  Vďaka 
tomuto projektu sa podarí 
zvýšiť kapacity v obecných 
materských školách v Novom 
Meste. Za uplynulých osem 
rokov tu pribudli dve nové 
materské školy, ďalším dvom 
škôlkam pribudlo poschodie 
a ďalšie dve sa rozširovali. 
Vďaka tomu sa počet miest 
v škôlkach zvýšil o tretinu.
 (ts, nc)
 Foto: FB Rudolf Kusy

Bezbariérová škôlka  
na Teplickej
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www.sreal.at

AT-2305 Witzelsdorf bei 
Eckartsau oáza pre život: nád-
herný obytný dom v kľudnej 
okrajovej polohe, pozemok 
cca. 2.741 m². obytná plocha 
275 m², 5 izieb, 3 kúpeľne, zim-
ná záhrada, wellness, sauna, 
vinná pivnica, garáž, odstavné 
plochy, alarm, vlastná studňa, 
náklady na vykurovanie: 182. 
koeficient energetickej triedy: 
2,17. kúpna cena € 695.000,–

Christian Fröschl
T +43 5 0100 - 26218
M +43 664 8387655
christian.froeschl@sreal.at
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Mestská časť 
Bratislava – DNV 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž (OVS) 
na prenájom objektu Kina  
Devín, súp. č. 5719, ležiaci 
na pozemku registra „C“ KN 
parc.č. 545, pozemok registra 
„C“ KN parc.č. 545 o výmere 
513 m² a pozemok registra „C“ 
KN parc.č. 547/1 o výmere 
1 359 m².
Bližšie informácie o súťažných 
podmienkach a podklady 
k súťažiam nájdete na  
oficiálnej stránke: 

www.devinskanovaves.sk

PETRŽALKA
Plán výsadby v Sade Jan-
ka Kráľa v bratislavskej 
Petržalke by mal byť odo-
vzdaný do konca novembra 
tohto roka. Posun termínu 
odobril Krajský pamiatko-
vý úrad Bratislava. 
Pôvodne mal byť plán vý-
sadby vypracovaný do konca 
minulého roka, pamiatkový 
úrad však prihliadol aj na 
oneskorené vypracovanie 

dendrologického posudku 
stromov, ktorý je podkladom 
pre plán výsadby. Ak sa však 
termín 30. november 2019 
nedodrží, úrad je odhodlaný 
pristúpiť aj k sankciám.
V prípade Sadu Janka Kráľa 
je pamiatkový úrad mie-
stnym a vecne príslušným 
orgánom štátnej správy na 
úseku ochrany pamiatkového 
fondu, keďže ide o historic-
kú zeleň a park je národnou 

kultúrnou pamiatkou. Ten 
vo svojom záväznom stano-
visku z decembra 2015 určil 
lehotu na vypracovanie plá-
nu výsadby do troch rokov. 
Zohľadniť sa má historický 
kontext kompozície parku 
s jeho dominantami, jeho 
plošné a priestorové štruktú-
ry vegetačných prvkov a tiež 
druhové zloženie parkových 
porastov. Termín však uply-
nul koncom vlaňajšieho roka.
V súčasnosti je po rokoch 
známy aspoň aktuálny zdra-
votný stav stromov v Sade 
Janka Kráľa, ktorý bol podľa 
dostupných informácií zalo-
žený v rokoch 1774 – 1776. 
Inventarizáciu a dendrologic-
ký posudok zhotovila do kon-
ca minulého roka firma, ktorú 
súťažením získala mestská 
časť. Ide napríklad o hnilobu, 
preschnutie, trhliny, tlakové 
vetvenie či imelo. Konkrét-
ne práce budú vychádzať z  
dendrologického posudku. 
Týkajú sa zdravotného a bez-

Plán výsadby v Sade Janka Kráľa sa posúva
pečnostného orezu, redukcie 
koruny, odstránenie imela či 
výrubu.
Samospráva uvádza, že 
v súčasnosti v parku rastie 
takmer 60 druhov drevín vrá-
tane viacerých exotických. Za 
najväčšie unikáty sú považo-
vané približne 200-ročné pla-
tany javorolisté s rozmermi 
obvodov kmeňa viac ako 500 
či 600. (TASR, bn)
 Foto: Matúš Husár
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ČERSTVÉ PRÍLEŽITOSTI.
PRIHLÁS SA HNEĎ!

BILLA, súčasť skupiny REWE Group, je úspešný potravinový reťazec na medzinárodnej úrovni s predajňami v 6 európskych krajinách. 
Našich zákazníkov sa snažíme získať širokým sortimentom, kvalitou poskytovaných služieb a vždy ochotným personálom.

V prípade svojho záujmu pošlite životopis na adresu BILLA, s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, e-mailom na praca@billa.sk alebo sa  informujte 
telefonicky na čísle 0910 836 603 alebo v predajni BILLA. Na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a súvisiace nakladanie s údajmi o vás je 
potrebný váš súhlas. V životopise preto, prosím, uveďte: „Súhlasím so spracovaním osobných údajov.“ Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Bližšie 
informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov na uvedený účel získate na www.billa.sk v časti Kariéra/Pracovné príležitosti. 

  POKLADNÍK/PREDAVAČ 
mzda 720 € brutto
(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka 96 € brutto/mesiac)

  PREDAVAČ V LAHÔDKACH 
mzda 760 € brutto
(základná zložka 624 € brutto/mesiac + variabilná zložka 136 € brutto/mesiac)

ČERSTVÁ PONUKA PRÁCE
PONÚKAME
   Trvalý pracovný pomer aj na skrátený 
úväzok
   Zaujímavé benefity
   Prax získate priamo u nás
   Nástup ihneď

 OC CENTRÁL,
OC Eurovea
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STAVEBNE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
•okná • dvere • žalúzie 

• rolety • siete 
• garážové brány 

• servis okien a dverí

kontakt: 0901 921 968
www.pjttgroup-com.webnode.skBRATISLAVA

O tom, že východná lávka 
na Moste SNP je deravá, 

vidieť cez ňu na Dunaj 
i cestu, sme písali ešte 
v máji. S jej opravou sa 

malo začať v júni. Prešiel 
mesiac, no stále sa nič ne-
deje.
Čaká sa totiž na ukončenie 
opravy lávky na západnej 
strane Mosta SNP (na stra-
ne Viedeň). Tieto práce mali 
byť hotové do konca mája, 
zistili sme však, že na ot-
vorenie „viedenskej“ lávky 
si ešte počkáme. A takisto 
na začiatok rekonštrukcie 
východnej lávky (na strane 

Diery na Moste SNP zaplátali, na opravu si však počkáme
Budapešť). Čo zapríčinilo 
zdržanie?
„Rekonštrukčné práce na 
„viedenskej“ lávke Mos-
ta SNP naďalej prebiehajú. 
Máme tam istý časový posun 
vzhľadom na to, že počas re-
konštrukcie sme zistili, že je 
potrebné urobiť aj niektoré 
ďalšie nevyhnutné zásahy, 
ktoré sa nedali predpokla-
dať pred rekonštrukciou, 
resp. pred odstránením as-
faltu. Vzhľadom na skutočný 
stav nosných plechov pod 
asfaltom bola potrebná ich 
kompletná výmena. Po vý-
mene plechov sa realizova-

la povrchová úprava lávky. 
Akonáhle budú všetky práce 
dokončené a prevzaté, bude 
lávka spustená do užívania. 
Spustenie predpokladáme už 
v najbližších dňoch. Násled-
ne sa začne oprava „budapeš-
tianskej“ lávky,“ informoval 
hovorca magistrátu Peter 
Bubla.
Lepšou správou je, že aspoň 
diery na Moste SNP „zaplá-
tali“ betónom, aby nehrozil 
úraz. Prenosné dopravné zna-
čenie, ktoré na ne upozorňo-
valo, totiž vždy niekto „potia-
hol“. (ac)
 Foto: ac
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PRED TERAZ Západná lávka sa opravuje, 
východná musí počkať. 


