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BRATISLAVA
Väčšina bratislavských 
kúpalísk už odštartovala 
„leto“, ďalšie otvoria o pár 
dní. Všetky cenníky sú však 
známe, Správa telovýchov-
ných a rekreačných zaria-
dení (STaRZ) ich zverejni-
la s platnosťou od 1. júna 
a o vstupnom informovala aj 
Matadorka. Rátajte s tým, že 
pri zľavách si priplatíte. 
„Základné ceny za vstup sú 
rovnaké ako v minulom roku, 
zvyšovali sa však pri zľavách 
v podvečerných hodinách,“ 
potvrdila ekonomická ná-
mestníčka STaRZ-u Zlatica 
Čemanová.
Medzi prvými mestskými 
kúpaliskami, kam smerovali 
Bratislavčania za osviežením 
počas uplynulého horúceho 
víkendu, bol Delfín v centre 
Ružinova. „V sobotu prišlo 
asi päťdesiat návštevníkov. 
Bolo by ich aj viac, keby do-
obeda nefúkal silný vietor,“ 
informovala pani pri poklad-
ni. Zato v nedeľu sa už kúpa-
lisko celkom zaplnilo. Vstup-
né nemenili, priplatíte si však 

za podvečerné kúpanie. Zľav-
nený vstup po 17.30 hodine 
stojí na Delfíne 2 eurá, kým 
vlani to bolo o 50 centov me-
nej. Na kúpaliskách STARZ-u 
(Rosnička, Tehelné pole, Del-
fín, Lamač, Krasňany, Rača, 
AZ Zlaté piesky) zaplatíte za 
požičanie ležadla 2 eurá, za 
slnečník 1,80 eura. Matador-
ka má ležadlá so slnečníkom 
zahrnuté v cene vstupného, 

pri veľkom bazéne ich nájde-
te 50.
Pozrite si prehľad aktuálnych 
cien základného vstupné-
ho, ktoré zverejnili STaRZ 
a tiež Matadorka na svojej 
webstránke. Nezabúdajte, 
že s Bratislavskou mestskou 
kartou vás osvieženie v bazé-
ne vyjde oveľa lacnejšie, a to 
aj o 80 centov.  (ac)
 Foto: Shutterstock

Už sa kúpeme, pozrite sa, za koľko

Bez električiek
KARLOVA VES/
DÚBRAVKA
Ďalšie dopravné obme
dzenie, ktoré nám strp-
čí život! Od 22. júna 
štartuje dlho očakávaná 
a zároveň obávaná mo-
dernizácia Karlovesko 
dúbravskej električko-
vej radiály. Na čo sa pri-
praviť?
Karlovesko-dúbravská ra-
diála denne prepraví do 
mesta a z mesta viac ako 
30-tisíc ľudí, takže do-
pad modernizácie na ľudí 
z Karlovej Vsi, Dúbravky 
a ďalších mestských častí 
bude naozaj veľký. Musia 
rátať s kompletnou výlu-
kou električiek od zastávky 
Molecova (pri Riviére) do 
Dúbravky do 27. septemb-
ra a od obratiska Karlova 
Ves do Dúbravky až do 20. 
decembra. Výluku elektri-
čiek budú riešiť náhradné 
autobusy označené X5, po-
silnia sa tiež linky 29, 83 
a 84.
„Modernizácia prinesie 
obyvateľom vyššiu úroveň 
cestovania a bývania. Ces-
tovanie z konečnej zastáv-
ky električiek v Dúbravke 
k zastávke Tunel sa skráti o  
3 minúty a veľké prestupné 
uzly budú riešené ako inte-
grované prestupné zastáv-
ky,“ uvádza okrem iných 
benefitov mesto.
A kedy sa začne aj s rekon-
štrukciou Vajnorskej radiá-
ly?  Hovoriť o termíne je 
podľa hovorcu magistrá-
tu Petra Bublu predčasné 
vzhľadom na fakt, že zatiaľ 
nie je ukončený ani proces 
obstarávania projektovej 
dokumentácie k modernizá-
cii uvedenej električkovej 
radiály.  (ms)
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Tehelné pole: otvorené od 7. júna
Vstupné: dospelí 4 eurá, zľavnené po 16. hodine 3,50 eura, 
deti (3 – 15), seniori a ZŤP 3 eurá, zľavnené po 16. hodine 2,50 eura
Delfín: otvorené od 7. júna
Vstupné: dospelí 4 eurá, zľavnené po 16. hodine 3,50 eura, 
deti (3 – 15), seniori a ZŤP 3 eurá, zľavnené po 16. hodine 2,50 eura
Lamač: otvorené od 8. júna
Vstupné: dospelí 4 eurá, zľavnené po 16. hodine 3,50 eura, 
deti (3 – 15), seniori a ZŤP 3 eurá, zľavnené po 16. hodine 2 eurá
Rosnička: otvorené od 10. júna
Vstupné: dospelí 4,50 eura, zľavnené po 16. hodine 4 eurá, 
deti (3 – 15), seniori a ZŤP 3,50 eura, zľavnené po 16. hodine 3 eurá
AZ Zlaté piesky: otvoria 15. júna (oficiálne)
Vstupné: dospelí 4 eurá, deti (3 – 15), seniori a ZŤP 3 eurá, 
zľavnené po 17. hodine pre všetkých návštevníkov 2 eurá
Matadorka: otvoria 15. – 16. júna
(ak stihnú prípravy a bude dobré počasie) 
Vstupné: dospelí 5 eur, zľavnené po 16. hodine 3 eurá, deti 
(3 – 15), seniori a ZŤP 3,50 eura, zľavnené po 16 hodine 2,50 eura
Krasňany: otvoria 21. júna
Vstupné: dospelí 3,50 eura, zľavnené po 16. hodine 3 eurá, deti 
(3 – 15), seniori a ZŤP 2,50 eura, zľavnené po 16. hodine 2 eurá
Rača: otvoria 28. júna
Vstupné: dospelí 3,50 eura, zľavnené po 16. hodine 3 eurá, deti 
(3 – 15), seniori a ZŤP 2,50 eura, zľavnené po 16. hodine 2 eurá

Zložíme sa na  
dlhy Slovana?
Ako sa dá 
zachrániť 
z n a č k a 
hokejové-
ho Slova-
na, ktorý 
dlhuje nie
len mes-
tu, ale aj 
svojim hráčom? Rozhovor 
s viceprimátorom Jurajom 
Káčerom vás zorientuje 
v horúcej kauze, ale možno 
aj trochu naštve.

MHD rizikovejšia 
ako ulica?
Pozrite sa, koľko inciden-
tov sa stalo v bratislavskej 
MHD za posledné roky a 
prečo je podľa odborníka 
provokujúcim prostre-
dím.

Skrytá tržnica
Ukážeme vám miesta, kam 
sa bežný návštevník ho-
cikedy nedostane – šancu 
však máte o týždeň!

Láska v paláci grófa 
Grassalkovicha
V Grassalkovichovom pa-
láci bude mať prvýkrát 
v našich dejinách sídlo 
slovenská prezidentka. 
Avšak pred vyše 120 ro-
kmi tu pracovala úplne 
iná žena a tá prežila prí-
beh lásky, ktorý ovplyvnil 
naše dejiny. 
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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)
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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

Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej 
16 v Bratislave získala tento školský rok dvoj-
ročný grant vo výške 25 000 € na projekt We 
are smarter than technology (Sme šikovnejší 
ako technológie), na ktorom spolupracujú so 
školami v Nórsku, Macedónsku, Taliansku, 
Rumunsku a Turecku. V marci žiaci navštívili 
Taliansko a práve sa vrátili z projektovej ná-
vštevy z Nórskeho mesta Bryne. Na cesty sa 
vydalo 8 pedagógov a 8 žiakov, ktorí bývali 
v rodinách. Projekt je zameraný na prospešné 
využívanie nových technológií na vyučovaní 
a získanie správnych návykov pri komuniká-

cii na Internete a sociálnych sietí, čo je v dneš-
nej dobe veľmi užitočná a potrebná vec.
Škola pripravila niekoľko nových videí, 
slovníky a spolupracuje na tvorbe projekto-
vej stránky www.wastech.net

Drieňová opäť na cestách - ERASMUS



BRATISLAVA
Mesto už má po krk súčasného ve-
denia HC Slovan, ktoré považujú za 
neseriózneho partnera. Pre dlhy Slo-
vanu je mestský STaRZ v druhotnej 
platobnej neschopnosti. Značka Slo-
van patrí Bratislavčanom a súčasní 
majitelia svojím konaním vážne po-
škodzujú jej hokejovú históriu. S vice-
primátorom JURAJOM KÁČEROM 
sme sa rozprávali nielen o Slovane, 
ale aj o bezpečnosti v uliciach a MHD 
a pripravovaných opatreniach mesta. 

Boli ste na rokovaniach s vedením ho-
kejového Slovanu. Aká je momentálna 
situácia? Juraj Široký ml. naznačil, že 
potenciálny majiteľ odskočil aj pre zá-
ložné právo mesta na značku Slovan.
Presne neviem, aké boli dohody medzi 
Slovanom a investorom. My ako mesto 
sme deklarovali ochotu spolupracovať. 
Prekonať prekážky typu záložného práva 
na značku Slovan. Pre nás je najväčšia 
hodnota Slovanu jeho značka. Tá značka 
nie je spájaná so žiadnymi oligarchami 
ako samotný klub. Značka Slovan patrí 
Bratislave a aj pre mesto má oveľa väčšiu 
cenu ako partnerstvo s majiteľmi klubu. 
Vieme, že potenciálny investor mal pro-
blém so záložným právom mesta na znač-
ku. Neviem sa zbaviť svojho osobného 
pocitu, že stále nás vedenie Slovanu berie 
ako nejakých druhotriednych držiteľov 
pohľadávok. Nikdy nebralo úplne vážne 
to, že okrem hráčov je tu mesto, ktorému 
treba zaplatiť. Záložné právo hovorilo 
len o tom, že sa musí Slovan alebo jeho 
potenciálny investor vysporiadať s dlhom 
voči mestu. Ak toto bol zásadný problém, 
tak sa môžem domnievať, že ani nový in-
vestor nevedel o tom, že v prvom kroku 
sa bude platiť nájomné za štadión.
Slovanisti tvrdia, že peniaze nemajú, 
chcú sa vrátiť do slovenskej extraligy. 

Viete si predstaviť, že zostanú na šta-
dióne naďalej?
Viem si to predstaviť, ale len v prípade, 
že zaplatia. Ak chcú ísť a hrať v extra-
lige, musia sa vysporiadať aj s hráčmi 
a ich záväzkami. Zároveň musia mať 
zmluvu so štadiónom, kde budú hrávať. 
Opäť môžem len povedať, čo hovorím 
stále, že my si nemôžeme dovoliť ďa-
lej mať nespoľahlivého partnera, akým 
dnes vedenie Slovanu je. Nemôžeme 
zväčšovať sumu, ktorú sú nám dlžní. 
Aké je riešenie z tejto situácie?
Ak chce Slovan hrať na štadióne On-
dreja Nepelu, musí svoje záväzky vy-
sporiadať. 
Tvrdia, že nemajú peniaze.
Tak potom na štadióne Ondreja Nepelu 
hrať nebudú.
Budú hrávať v Lamači alebo niekde inde?
Jedinou alternatívou by teoreticky mohlo 
byť, že by hrali v Ružinove. Ale tam, po-
kiaľ viem, dnes hrá HC Bratislava. A tá 
hala je v termínoch extraligy vyťažená. 
Slovan nemá na výber. Ak chce naozaj 
hrať extraligu, tak musí zaplatiť mestu. 
Dnes je STaRZ v druhotnej platobnej ne-
schopnosti a na to, aby sme STaRZ opäť 
dostali do ekonomickej kondície, sa po-
skladáme všetci Bratislavčania. 
Pre dlhy Slovanu?
Áno, je to spôsobené dlhmi Slovanu. 
Vyzerá to tak, že skončia.
Som presvedčený, že značka Slovan nie 
je o jej súčasných vlastníkoch, ale o nie-
čom inom. Patrí Bratislavčanom a aj 
keby to nemalo byť zrovna v tejto se-
zóne, mesto spraví všetko pre to, aby sa 
veľmi rýchlo vrátila na hokejovú scénu. 
Komu dnes patrí značka Slovan?
Dnes patrí Širokým, ale len tá obchodná 
forma. Ako som spomínal, značka Slo-
van vždy bude patriť Bratislavčanom.
Je možné a reálne, aby mesto Brati-
slava vlastnilo hokejový klub Slovan 
a riadilo ho?
Viem si predstaviť, že keby bolo vlastní-
kom značky mesto, jednoduchšie by sme 
zohnali sponzorov a potenciálnych part-
nerov na fungovanie klubu. V tejto chví-
li si neviem predstaviť, ako bude ďalej 
mesto spolupracovať s takýmto neseri-
óznym partnerom, akým je momentálne 
vedenie HC Slovan. 
Skúšali sa dohodnúť na splátkovom 
kalendári?
Splátkové kalendáre boli roky akcepto-
vané zo strany mesta, ale nikdy neboli 
dodržiavané zo strany Slovanu. Už ďal-
šie splátkové kalendáre mesto nebude 

akceptovať. Hovorím veľmi otvorene, 
že mesto si naozaj nemôže dovoliť tlačiť 
pred sebou dlhy Slovanu. 
Firmy Širokých dostávali štátne zá-
kazky od štátu za stovky miliónov eur 
a oni nemajú peniaze?
Toto si nedovolím komentovať. Osobne 
sa vždy zakrývam takou perinou, na ktorú 
mám. A keď by som mal poškodiť znač-
ku, akou hokejový Slovan je, určite by 
som ho silou-mocou nedržal a nedecimo-
val takto celú hokejovú verejnosť. Súčasní 
majitelia svojím konaním vážne poško-
dzujú hokejovú históriu značky Slovan. 
Nemáte pocit, že incidentov je v po-
slednom čase naozaj veľa? Útočník na 
Obchodnej ulici, strelec na Holíčskej 
či napadnutia v MHD. 
Sledujeme štatistiky. Incidenty v MHD 
napríklad klesajú. Viac sa o tom ho-
vorí, medializujú sa prípady a ľudia sa 
prestávajú báť o tom hovoriť. A polícia 
o prípadoch aj informuje cez sociálne 
siete. Prípad napadnutých manželov 
z Dúbravky sa medializoval a po troch 
dňoch boli páchatelia zadržaní. Je super, 
že ľudia sa prestávajú báť a nemajú pro-
blém sa hlásiť ako svedkovia. Bratislava 
je naďalej bezpečným mestom. 
Aké opatrenia pripravujete spolu 
s Dopravným podnikom na minimali-
zovanie útokov v prostriedkoch MHD?
Sú opatrenia, ktoré sa dajú prijať hneď 
a budú rýchlo účinné. A potom ide 
o dlhodobejšiu koncepciu práce. Musím 
zdôrazniť, že MHD nie je nebezpečná. 
Nemôžeme tolerovať prípady, ktoré sa 
stali v poslednom čase. Jedným z prvých 
opatrení bude, že väčšina nočných spojov 
bude mať v interiéri kamery. Rovnako 
pracujeme na tom, aby bolo ako v londýn-
skom metre pod heslom „See something, 
say something“ – aby pod jednoduchým 
kódom mohli ľudia kontaktovať buď 
dispečing alebo mestskú políciu. Aby 
sa človek nemusel do konfliktu zapájať. 
Rovnako chceme pracovať so šoférmi, 
čo v takých prípadoch robiť. I keď kaž-
dý človek je iný, každý inak reaguje pod 
stresom... Určite nové bezpečnostné ško-
lenie v spolupráci s mestskou políciou 
a štátnou políciou zavedieme.  Rovnako 
by sme chceli upozorniť, že ak sa v MHD 
niečo deje a vodič sa to dozvie, aby bolo 
okamžite na obrazovke namiesto zastávok 
vysvietené, že polícia je na ceste. Agreso-
rov alebo iných narušiteľov verejného 
poriadku by to takto mohlo odradiť. 
 Lenka Bollardtová
 Foto: Marián Dekan

Viem si predstaviť, VICEPRIMÁTOR KÁČER:

že hokejový Slovan by vlastnilo a riadilo mesto
Desaťtisíce eur 
pre mládež
BRATISLAVA
Hlavné mesto finančne pod-
porilo desiatky projektov, 
ktoré sú zamerané na zmy-
sluplné využívanie voľného 
času detí a mládeže, šport 
a sociálne aktivity.
Komisia Grantového pro-
gramu pre voľný čas, šport 
a sociálne aktivity odporučila 
podporiť celkom 142 projek-
tov v sume 113 800 eur. Ide 
o 51 projektov zameraných 
na športové aktivity v sume 
42 150 eur, 61 projektov 
v oblasti voľnočasových ak-
tivít v sume 43 100 eur a 30 
projektov na sociálne aktivity 
v sume 28 550 eur. Žiadosti 
do ďalšieho kola môžete po-
dávať do 30. júna 2019. Cel-
kový rozpočet pre grantový 
program je 190-tisíc eur.  (ts)

Na Kamzíku 
pribudli  
lavičky
NOVÉ MESTO
Firma mestské lesy pokra-
čuje v zmenách, ktoré sprí-
jemnia návštevníkom pobyt 
v lokalite bratislavskej Ko-
liby.
„Po zavedení zákazu vjazdu 
k bufetom pracujeme na ďal-
ších opatreniach na podpo-
ru rekreácie. V hornej časti 
sme k existujúcim lavičkám 
osadili tri nové sety lavičiek 
s výhľadom na lesopark. Od-
stránili sme staré pokazené 
zábradlie aj nepotrebný sme-
rovník, ktorý už pôsobil len 
ako vizuálny smog,“ infor-
movali mestské lesy na sociá-
lnej sieti. Pri detskom ihrisku 
zase na žiadosť rodičov osa-
dili dva nové sety lavičiek 
a stolov pod stromami.  (ms)

Juraj Káčer

BRATISLAVA
Skúste hádať: Ako výraz-
ne stúpol počet incidentov 
v bratislavskej MHD za 
posledné obdobie? Zle po-
ložená otázka, je to naopak: 
dopravný podnik hovorí 
o 30percentnom poklese! 
Tomu by po medializácii 
brutálneho útoku tínedže-
rov na manželský pár v au-
tobuse asi len málokto veril. 
Po incidente v autobuse sme-
rujúcom do Dúbravky sa roz-
trhlo vrece s komentármi aj 
na našom portáli www.bano-
viny.sk. Niektorí obviňovali 
vodiča, že nezasiahol, iní 
dvadsiatku cestujúcich, lebo 
vystúpili a nepočkali na prí-
slušníkov polície, aby svojím 
svedectvom pomohli k dola-
peniu agresorov. Mnohí pri-
znali, že keby nemuseli, do 
vozidiel MHD by nenastúpili.
Okamžite zareagoval aj pri-
mátor Matúš Vallo, inicioval 
stretnutie so zástupcami do-

pravného podniku aj políciou 
k téme bezpečnosti v MHD. 
Vysvitlo totiž aj to, že nie 
všetky autobusy sú vybavené 
kamerovým systémom. 
Vodiči však majú jasné po-
kyny. „Pokiaľ by išlo o sku-
pinu agresívnych cestujúcich, 
pokyn pre nás znie - neza-
sahovať! Vo vozidle máme 
núdzové tlačidlo, ktorým 
kontaktujeme dispečing. 
Po jeho stlačení pracovníci 
dispečingu počujú všetko, čo 
sa vo vozidle deje, a posielajú 
políciu,“ vysvetlil nám „auto-
busár“ Jaroslav Lokaj.
Zároveň priznáva, že za vo-
lantom nemusí mať vždy 
dobrý prehľad o dianí. „Zlo-
žité je to najmä vtedy, keď sa 
niekto postaví tak, že do voza 
vôbec nevidíte. A že spomí-
naní agresori boli hluční? 
Viete, to zažívame už bežne, 
takže samotný krik nemusí 
byť pre nás okamžitým sig-
nálom, že treba zasiahnuť,“ 

podotkol skúsený šofér. 
Prečo by však mali byť vo-
zidlá MHD rizikovejšie ako 
ulica či iné verejné miesto? 
„Priestor MHD je najmä 
pre mladých ľudí pod vply-
vom alkoholu provokujúcim 
prostredím - chcú ukázať 
svoju silu a nadvládu nad 
tradíciou, nad slušnosťou, 
ktorá sa v MHD berie ako 
samozrejmosť. V základoch 
ide nielen o nerešpektovanie 
spoločenských noriem, ale aj 
o  neschopnosť ovládať svoje 
správanie, deficit empatie,“ 
vysvetlil skúsený psychológ 
Miron Zelina. (ac)
 Ilustračné foto: ac

Je MHD rizikovejšia ako ulica?

Počet útokov vo 
vozidlách MHD
Rok 2015: 139 incidentov
Rok 2016: 138 incidentov 
Rok 2017: 107 incidentov 
Rok 2018: 96 incidentov 
Od roku 2015 počet incidentov 
vo vozidlách MHD klesol o 30 
percent. 

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava

Po nedávnom incidente v autobuse  
mnohí ľudia nastupujú do MHD s obavami.

Vabank s mestom
Hokejový Slovan sa už 
mesiace vysmieva hlavné-
mu mestu. Majitelia klu-
bu pôvodom z východné-
ho Slovenska sa rozhodli 
tlačiť pred sebou obrov-
ské záväzky k Bratislave 
a hrať vabank s hlavným 
mestom. No zdá sa, že 
poriadne narazili. 
Problém je, že na túto 
neférovú hru Širokých ne-
doplatí nikto iný, len Bra-
tislavčania. Vďaka maji-
teľom hokejového Slovana 
a ich dlhom voči STaRZu 
je tento mestský podnik 
v druhotnej platobnej ne-
schopnosti. Tak aspoň 
tvrdí viceprimátor Káčer. 
A čo to pre nás obyčajných 
ľudí znamená? Chýbajúce 
peniaze bude musieť mesto 
niekde nájsť - zobrať. A to 
buď priamo od bežných 
Bratislavčanov, napríklad 
tých, ktorí chodia na kúpa-
liská, kde už teraz zvýšili 
niektoré ceny vstupného, 
alebo z rozpočtu mesta. 
V konečnom dôsledku to 
opäť zaplatíme len a len 
my - Bratislavčania. 
Drzosťou je,  že majitelia 
sa tvária ako obete mes-
ta bez peňazí,  ktoré sú 
tlačené do kúta, a pritom 
je všeobecne známe, že 
len jedna z ich firiem do-
stala štátnu zákazku za 
milióny na rekonštrukciu 
Bratislavského hradu. 
 Lenka Bollardtová

Na autobuske 
mrakodrap
RUŽINOV
Na mieste Centra Bottova, 
kde je dnes dočasná autobu-
sová stanica, plánujú vybu-
dovať polyfunkčný objekt 
B7. Má mať najviac 19 nad-
zemných podlaží administ-
ratívy, 1 technické podlažie 
a 3 podzemné podlažia. 
Polyfunkčný objekt B7 vyras-
tie na pozemku vymedzenom 
ulicami Továrenská, Bottova 
a Chalupkova. Jeho výstavba 
je priamo podmienená premie-
stnením existujúcich prevádzok 
do nových priestorov a násled-
ným zbúraním Centra Bottova. 
Investor odhaduje spustenie 
búracích prác na prelome rokov 
2020 a 2021 a  ukončenie o dva 
roky neskôr. (ts)

Zvýši sa daň 
pre turistov?
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Matúš 
Vallo pripustil, že by sa 
mohla zvýšiť daň za ubyto-
vanie pre turistov. 
Téma zvyšovania daní sa 
otvorila v rámci diskusie na 
konferencii Globsec 2019 
Bratislava Forum. Vallo in-
formoval, že ak ho okolnosti 
prinútia k tomu, že by musel 
pre rozvoj mesta zvýšiť niek-
toré miestne dane, tak to uro-
bí. „Debata bola o možnos-
tiach zvýšiť tzv. bed tax (daň 
za ubytovanie), ktorá je u nás 
podstatne nižšia v porovnaní 
so zahraničím,“ spresnil ho-
vorca Peter Bubla.  (TASR)

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny
Píšte, pýtajte sa, komentujte



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

12/2019 12/20194 5

NOVÉ MESTO
Namiesto autoservisu nový 
polyfunkčný objekt – také 
sú plány v blízkosti rušnej 
Križovatky Jozefa Čabelku 
a Račianskej ulice, vedľa 
známej výškovej budovy 
Manhattan. Prečo sú ľu-
dia z okolia rozhorčení? 
A majú pravdu?
Účastníkom konania je aj 
spoločenstvo vlastníkov by-
tov a nebytových priestorov 
Na terase (Sibírska 60, 62, 
64), ktoré upozorňuje na 
viac nezrovnalostí.  „Inves-
tičný zámer Polyfunkčný 
objekt Račianska – Pionier-
ska podľa nášho názoru nie 
je v súlade s územným plá-
nom hlavného mesta, lebo 
predstavuje razantnú a radi-
kálnu zmenu stabilizované-
ho územia. Pritom hlavné 
mesto vo svojom záväznom 
stanovisku uvádza, že sa 
predpokladajú také staveb-
né zásahy, ktoré charakter 
územia zásadne nemenia 
a treba ho chrániť,“ napísala 
do redakcie za spoločenstvo 
Soňa Sladká. Je presvedče-

ná, že magistrát bol pri po-
sudzovaní projektu oklama-
ný, zjavne posudzoval iný 
projekt (tomu aktuálnemu 
vyčíta napríklad chýbajúcu 
verejnú zeleň a nedostatoč-
nú občian sku vybavenosť). 

Porušil stavebný úrad zákon?
Spoločenstvo Na terase tiež 
tvrdí, že v konaní bol poru-
šený zákon: „Rozhodnutím 
zo dňa 6. 6. 2018 stavebný 
úrad Nového Mes-
ta vyzval navrho-
vateľa Račiansku 
69, s. r. o., aby 
doplnil podklady 
územného roz-
hodnutia na umie-
stnenie stavby 
najneskôr do 31. 
8. 2018 a územné 
konanie prerušil. 
Navrhovateľa po-
učil, že ak podanie 
nedoplní v stano-
venej lehote, bude 
územné konanie zastavené. 
Podanie načas doplnené ne-
bolo, konanie však pokračo-
valo... Je neprijateľné, aby 

správny orgán neplnil svoje 
vlastné rozhodnutie a poru-
šoval zákon.“ 
Dotknutí obyvatelia navy-

TIP OD VÁSĽudia zo Sibírskej ulice: 
Oklamali nás, aj magistrát! 

še tvrdia, že o rozhodnutí 
o umiestnení stavby sa do-
zvedeli len z médií a žiadajú 
investičný zámer v celom 
rozsahu zamietnuť. „Máme 
odôvodnené pochybnos-
ti, či sa občianska vyba-
venosť a ponuka služieb 
realizáciou polyfunkčného 
objektu naozaj rozšíri. Aké 
služby ponúknu, to sme sa 
od investora na prezentácii 
nedozvedeli,“ uviedla ďalší 
argument Soňa Sladká.
Čo na to magistrát? Hovor-
ca Peter Bubla pripomenul, 
že hlavné mesto posudzuje 
predložený investičný zámer 
a vydáva záväzné stanovis-
ko k žiadosti a k projekto-
vej dokumentácii. Súčasťou 
záväzného stanoviska, ktoré 
je podkladom pre stavebný 
úrad v územnom konaní,  je 
opis stavby. „Za predloženú 
projektovú dokumentáciu 
predmetnej stavby na prí-
slušnom stavebnom úrade 
zodpovedá v plnom rozsahu 
žiadateľ - investor. Ak sta-
vebný úrad zistí nezrovna-
losti, môže si uvedené sku-

točnosti preveriť,“ doplnil 
hovorca Bubla. (ac)
 Foto: Marian Dekan, 
 vizualizácia www.yimba.sk

S letnými horúčavami prichádza Slnovrat 
na Dunaji, aby vás zblížil s našou najväč-
šou riekou. 
Vyberte sa na vyhliadkové plavby, relax 
v prírode lužných 
lesov, návštevy vo-
dáckych klubov, ale-
bo sa príďte potešiť 
umením na nábreží 
či priamo na lodi. 
Odvážnejší môžu 
vyskúšať pádlovanie 
na kajaku či kanoe, 
zviezť sa plťou, ba-
lansovať na paddle-
boarde, preskúmať 
skryté zákutia dunaj-
ských ramien či ob-
divovať dunajských 
otužilcov. 
Dunaj môžete objavovať až do konca júna. 
Podujatia spojené s riekou pripravili pre ve-

rejnosť organizácie a komunity pôsobiace na 
Dunaji od Bratislavy až po Štúrovo. Kom-
pletný program nájdete na webovej stránke 
www.slnovratnadunaji.sk.

Projekt Slnovrat na 
Dunaji spája organi-
zácie pôsobiace popri 
Dunaji a otvára ich 
vzácne územie pre ve-
rejnosť. Iniciátorom je 
Stredoeurópska nadá-
cia, pre ktorú je to jed-
na z aktivít nadačného 
programu Dunajský 
fond. Ten sa usiluje 
cez lepšiu spoluprácu 
združení, podnikov 
a komunít skvalitňovať 
verejne prístupné prie-

stranstvá okolo Dunaja a pritiahnuť ľudí 
k živej premenlivej kráse najväčšej rieky 
v našom regióne.

Poďte k Dunaju



V ponuke projektu, za ktorým stojí developerská 
spoločnosť JTRE a realitný fond Náš prvý realit-
ný, zostáva posledných 8 bytov z celkového počtu 
82. K dispozícii sú ešte dvojizbové byty a jeden 
slnečný štvorizbový s veľkou terasou a výhľadom 
na mesto. 
„Na výbere lokality si vždy dávame záležať, 
lebo patrí k hlavným benefitom našich projek-

tov. Úspech Novej Vlárskej v obľúbenej mestskej 
štvrti Kramáre potvrdzuje, že sa nám tento princíp 
opäť osvedčil. Za popularitou projektu však vidí-
me aj efektívne dispozície bytov a zelený charak-
ter lokality,“ konštatuje výkonný riaditeľ JTRE 
Pavel Pelikán. 
Nová Vlárska sa nachádza neďaleko Železnej Stud-
ničky, Kamzíka alebo Horského parku a pritom pár 

minút od centra Bratislavy. Výhodou umiestnenia 
projektu je blízkosť pestrej ponuky služieb, školy, 
škôlky, nemocnica, lekáreň a ďalšie plusy, ktoré 
robia z Kramárov obľúbenú mestskú štvrť. Naj-
menších obyvateľov poteší detské ihrisko a zeleň 
priamo pri dome. Zastávka MHD je vzdialená len 
jednu minútu od nového projektu. Developer mys-
lel aj na životné prostredie. Nízkopodlažné domy 
sú vybavené solárnymi panelmi, ktoré zabezpečia 
k prírode šetrnejšiu výrobu teplej úžitkovej vody. 
Projekt Nová Vlárska je ideálnou voľbou pre všet-
kých, ktorí uprednostňujú súkromie a rodinnú at-
mosféru. Vhodný je pre aktívnych ľudí, milovníkov 
prírody, športu i rodiny s deťmi.

Posledné voľné byty na Vlárskej na Kramároch
Úspešný rezidenčný projekt Nová Vlárska Kramáre, ktorý sa nachádza 
v tichej lokalite pri lese, dopredáva posledné byty. Výstavba projektu ide do 
finále. Budúci majitelia sa začnú sťahovať do svojich nových domovov už 
začiatkom budúceho roka.



Nové Mesto: 
Všetko je  
transparentné 
Starosta Nového Mesta Rudolf 
Kusý informoval, že investor 
chcel pôvodne postaviť tzv. 
Manhattan II. a druhý zámer 
bol postaviť 10-podlažnú 
budovu, s čím súhlasil magis-
trát. „Naša požiadavka bola, 
že budova nesmie presahovať 
zástavbu bytového domu, 
ktorý je za ňou, teda práve 
spomínanú Sibírsku,“ uviedol.
Pripomína, že ešte pred vypí-
saním konania zorganizovali 
dve stretnutia s občanmi, aby 
mohli pripomienkovať investič-
ný návrh. „Tieto pripomienky 
sme prijali a zapracovali do 
stanoviska mestskej časti 
a následne do územného 
rozhodnutia. Inak povedané 
- požiadavky miestnych obyva-
teľov si mestská časť osvojila 
a dala ich splnenie ako jednu 
z požiadaviek do územného 
rozhodnutia. Celý proces bol 
zo strany úradu maximálne 
transparentný a investor po 
niekoľkoročných rokovaniach 
akceptoval, že jeho projekt 
bude menší ako to, čo mu 
povoľuje územný plán, aj ako 
to, s čím súhlasil magistrát,“ 
ubezpečuje Kusý. 
Novomestský starosta tiež 
zdôrazňuje, že vzhľadom na 
veľký počet účastníkov ozná-
mili začatie konania na úradnej 
tabuli, a majú tiež zriadenú 
službu, vďaka ktorej každý 
záujemca dostane notifikáciu 
o všetkých novinkách na 
úradnej tabuli. Informáciu zve-
rejnili aj v miestnych novinách.

Polyfunkčný objekt majú 
postaviť  na mieste, kde je 
dnes predajňa áut spojená  
s autoservisom.
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STARÉ MESTO
Dlhých päť storočí slúžilo 
dnešné Námestie SNP tr-
hovníkom, neskôr sa z neho 
začali vytrácať a pred de-
siatimi rokmi sa dokonca 
hovorilo, že v Starej tržni-
ci bude možno diskotéka... 
Dnes to tu opäť žije naplno. 
Ukážeme vám miesta, kam 
sa bežný návštevník hocike-
dy nedostane – šancu však 
máte o týždeň!
„Keď sme pred piatimi rokmi 
získali budovu Starej tržnice, 
začali sme uvažovať, ako by 
sa dala oživiť. S výnimkou 
ojedinelých podujatí bola už 

niekoľko rokov verejnosti 
neprístupná. Rozhodli sme 
sa zmeniť ju na mestské cen-
trum, ktoré ľuďom ponúkne 
trhy, ale aj podujatia a služby 
s pridanou hodnotou,“ vy-
svetlil Gábor Bindics, spo-
luzakladateľ Aliancie Stará 
tržnica.
Nájomnú zmluvu a prebratie 
historickej budovy z roku 
1911 podpísali v lete 2013 
a už v septembri sa uskutoč-
nil prvý potravinový trh „Trh 
– Piac – Markt“ (názov je slo-
venský, maďarský i nemec-

ký, tak ako sa hovorilo v sta-
rom Prešporku). Spočiatku sa 
trhy konali raz do mesiaca, 
dnes sú už každú sobotu.
„Priestory tržnice ponúka-
me aj na organizovanie rôz-
nych koncertov, konferencií, 
workshopov, komunitných 
aktivít. Tieto podujatia sa ko-
najú cez týždeň a v princípe 
ony dotujú fungovanie trhov, 
takže môžeme mať reálnych 
farmárov. Väčšina z nich do-
káže fungovať vďaka tomu, 
že sem pravidelne chodí pre-
dávať svoje produkty,“ dopl-

nil Gábor Bindics.
V budove sú tiež viaceré pre-
vádzky, pričom každá záro-
veň ponúka nejakú pridanú 
hodnotu. Napríklad Výčap 
u Ernőho má v suteréne pi-
vovar a navyše sa stará o čis-
totu námestia pred tržnicou. 
Bistro Foodstock s ázijskými 
špecialitami zas organizuje 

Skrytá tržnica: Sem sa dostanete iba raz za mesiac

každú sobotu komunitnú ku-
chyňu – dozviete sa aj to, ako 
takéto jedlo pripraviť z hľa-
diska kumštu či hygieny. Vie-
cha malých vinárov zas nad-
väzuje na myšlienku svojho 
predchodcu, kaviarne Dob-
re&Dobré, ktorá zamestná-
vala ľudí bez domova – jedno 
percento z vašich útrat venuje 
na projekty na ich podporu. 
Ak sem zavítate, odporúčame 
ochutnať aj vínko od Zsoltiho 
z vinárstva Strekov 1075. 
Jeho unikátny produkt Porta, 
tvorený šiestimi ročníkmi, 
šiestimi rozličnými formami 
vinifikácie a štvoricou odrôd, 
si vychutnávajú fajnšmekri 
v tých najlepších reštauráci-
ách sveta..

„Jednotlivé prevádzky si po-
máhajú aj navzájom, naprí-
klad cyklokuriérska služba 
Švihaj Šuhaj má v Starej trž-
nici zázemie, kde upravujú 
a skladujú bicykle. Zároveň 
na svojich cargo bicykloch 
pomáhajú distribuovať 
v meste sódovku a pivo, 
ktoré sa v tržnici vyrába-
jú. Viecha malých vinárov 
zase kupuje rôzne špeciality 
od tunajších predajcov, na-
príklad klobásy od mäsiara 
Laca či paštéty od Jelínkov-
cov. Komunitný duch tu fun-

guje veľmi dobre,“ spresnil 
náš sprievodca.
Aj túto skvelú myšlienku sa 
rozhodli sprístupniť širokej 
verejnosti. V apríli prvýkrát 
(a v máji druhýkrát) zorgani-
zovali exkurziu po zákutiach 
Starej tržnice, z ktorých kaž-
dé si žije svoj príbeh. Alian-
cia Starej tržnice plánuje 
exkurzie raz za mesiac, naj-
bližšia má byť o týždeň, v so-
botu 22. júna. Prídete? (ac)

Foto: Marian Dekan
Video a viac foto na 
www.banoviny.sk

Oáza
Z preskleného 
priestoru na 
prízemí je dnes 
skleník, kam 
ľudia poprinášali 
z domu kvety, 
ktoré už nepo-
trebujú alebo im 
„prerástli“ cez 
hlavu. Každú 
sobotu sa mení 
na čajový dom, 
kde môžete relaxovať pri degustácii rôznych druhov čajov. Pointa je 
však trochu iná. „Snažíme sa separovať odpad, ktorý je z kompo-
stovateľného materiálu, a kompost potom používame ako hnojivo 
do kvetín. Je to experiment, ktorým chceme ukázať udržateľnosť 
takéhoto fungovania,“ vysvetlil Gábor Bindics. Rastliny do Oázy 
môžete odovzdať aj vy, a to v sobotu počas potravinového trhu.

Sódovkáreň
Nevedno, či sa v tržnici v mi-
nulosti sódovka aj vyrábala, 
ale našli sa tu historické 100-
ročné fľaše. A tak sa nadšenci 
z Aliancie Stará tržnica rozhod-
li obnoviť tradíciu. Vyrába sa tu 
sódová voda, pričom proces 
plnenia fliaš je rovnaký ako 
pred 100 rokmi. Počas exkur-
zie si môžete sami vyskúšať, 
ako to funguje – fľašu neotvá-
rate, plníte ju zhora. Sódovka 
vyrobená v tržnici putuje aj na 
stoly reštaurácií v meste. 

Dielňa Lab
Ak vás baví tvoriť, môžete využiť služby vzdelávaco-komunitnej 
dielne Lab, ktorá je v suteréne. Za mesačné členské od 9 eur 
získate prístup 
k rôznym 
strojom a prí-
strojom, od tých 
jednoduchých 
ručných až po 
hi-tech, ako 
je napríklad 
3D tlačiareň 
či laserová 
rezačka. Možno 
práve toto 
kreatívne pro-
stredie vás in-
špiruje k novým 
nápadom.

Pivovar Shenk
V suteréne tržnice sa varí pivo, 
a nie hocijaké! Remeselne vy-
rábaný zlatý mok so, vtipnými 
názvami (Bohumil - základné 
pivo, Pamela – americké 
pivo, Jožo – ražné pivo, 
Haruki – pivo s primiešením 
japonského zeleného čaju) 
môžete ochutnať v spomína-
nom Výčape u Ernőho. Gábor 
Bindics upozorňuje aj na špe-
ciálne Pivo S, ktoré sa zrodilo 
vďaka spolupráci tržnice 
a vinárstva Strekov 1075: 
„Keď sa toto pivo navarí, 
putuje do vínnych sudov 
v Strekove, kde spontánne 
vykvasí. Chuť je veľmi kyslá 
a zároveň vynikajúca. V tomto 
roku sme vyrobili približne 800 
fliaš Piva S, záujem oň mali 
Kanaďania, predtým Švédi... 
Veľký úspech malo aj vlani na 
festivale v Londýne, pár fliaš 
sme tam predali, no chceme 
ho mať predovšetkým doma, 
pre našich zákazníkov.“  

BRATISLAVA
Organové recitály, spojenie 
organu s iným nástrojom, 
organ v nemom filme, ale 
aj ako hlavná téma det-
ského projektu – to všetko 
ponúkne 8. ročník Brati-
slavského organového fes-
tivalu. 
Festival sa začne na Brati-
slavskom hrade 25. júna pro-
jektom pre deti, koncertným 
workshopom Tomáša Boroša 
Farby vzduchu. V nedeľu  
30. júna je na programe prvý 
koncert prinášajúci zaují-
mavé a zriedkavé spojenie 
organu a klavíra. Česká or-
ganistka Hana Bartošová 
predstaví so svojou dcérou, 
klaviristkou Ivou Bartošovou 
raritné spojenie dvoch nástro-

jov v dielach neopočúvaných 
autorov.
Koncerty Bratislavského or-
ganového festivalu (BOF) sa 
vlani prvýkrát konali v prie-
storoch Katedrály sv. Šebas-
tiána v Krasňanoch. Pôsobivý 
interiér katedrály dopĺňa naj-
mladší organ v hlavnom meste, 
ktorý je mimoriadne kvalitný. 
Spojenie BOF a krasňanského 
organu pokračuje na dvoch 
koncertoch aj v rámci tohto 
ročníka. Festival vyvrcholí 
koncertom vynikajúceho orga-
nového improvizátora Martina 
Baka, ktorý veľkým píšťalo-
vým organom v Slovenskom 
rozhlase „ozvučí“ legendárny 
český nemý film Příchozí 
z temnot. (ts)
Viac na www.banoviny.sk

Organový festival 
otvorí projekt pre deti

„Som veľmi rada, že developeri, ako 
aktéri v území chápu, čo znamená 
verejný záujem. Verím, že všetci Bra-
tislavčania ako aj návštevníci ocenia 
zušľachtenie dunajskej promenády,“ 
povedala starostka Starého Mesta Zu-
zana Aufrichtová.
„Dunajská promenáda ako jeden z naj-
významnejších mestotvorných prvkov 
bude po dokončení rekonštrukcie ako 
jednotný celok tvoriť plnohodnotnú 
súčasť mestského života Bratislavča-
nov,“ povedal Pavel Pelikán, výkonný 
riaditeľ JTRE. 

Rekonštruovaný úsek je dočasne uza-
vretý. Bratislavčania však môžu využiť 
bezkolíznu obchádzkovú trasu okolo 
detského ihriska. 

„Rozumieme, že rekonštrukcia dočasne 
skomplikuje pohyb na promenáde, ale 
robíme všetko pre to, aby to ľudí zasia-
hlo čo najmenej. Bratislavčania za svoju 
trpezlivosť dostanú do užívania krajšie 
a bezpečnejšie nábrežie,“ dodal Pelikán.

Opravený úsek sa po skončení prác 
stane súčasťou Zóny tolerancie, ktorá 
vznikla na nábreží. Cieľom kampa-
ne pod názvom Zóna tolerancie bolo 
motivovať rôzne skupiny užívateľov 
promenády k vzájomnej ohľadupl-
nosti. Podobné iniciatívy sú pravi-
delnou súčasťou života západných 
metropol. 

Rekonštrukcia časti dunajskej prome-
nády je ďalšou z aktivít JTRE, ktorou 

sa spoločnosť usiluje zlepšiť kvali-
tu života Bratislavčanov. Začiatkom 
roka v spolupráci s Hlavným mestom 
SR zrekonštruovala a sprejazdnila 
na vlastné náklady Dúbravskú cestu. 
Celkové náklady na sprejazdnenie, 
ktorých súčasťou bolo aj vybudovanie 
novej cyklotrasy a chodníka, presiahli 
200 000 eur. Cesta predstavuje dôle-
žitú alternatívnu spojnicu medzi biznis 
zónou WESTEND a mestskou časťou 
Dúbravka. 

Opravujú ďalšiu časť promenády
Ďalší úsek dunaj-
skej promenády pri 
ihrisku River Parčík 
sa dočkal potreb-
nej rekonštrukcie. 
V spolupráci s bra-
tislavskou mestskou 
časťou Staré Mesto 
ho na vlastné náklady 
opravuje developer-
ská spoločnosť JTRE. 
Práce sa začali v pon-
delok 3. júna 2019 
a potrvajú približne 
mesiac. Rekonštruk-
cia nadväzuje na 
minuloročnú etapu 
obnovy promenády 
po Most SNP. Ob-
chádzka vedie okolo 
detského ihriska.  



Do škôlky 
vezmú viac 
detí
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Aj Záhorská Bystrica 
bojuje s nedostatkom 
miest v materskej ško-
le. Vedenie mestskej 
časti sa rozhodlo riešiť 
problém nadstavbou. 
Vzniknú dve nové trie-
dy, takže na jeseň bude 
môcť nastúpiť do škôl-
ky o 48 detí viac ako 
vlani.
„Okrem toho sme v pro-
cese nadstavby zistili, 
že pristavením jedného 
poschodia existujúcej 
prístavby jedálne, by moh-
la vzniknúť ďalšia trieda, 
prinajmenšom by sa však 
kapacita nadstavovanej 
materskej školy zvýši-
la o päť detí,“ vysvetlil 
starosta Jozef Krúpa. Do 
škôlky by teda mohli pri-
jať 100 detí zo 160 zapí-
saných.  (ts)

Netušíte, čo všetko sa  
skrýva v historickej budove 

Starej tržnice.

Náš sprievodca  
Gábor Bindics (vľavo)



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

12/2019 8 12/2019 9

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

Toto je presne to obdobie, kedy 
mnohí rodičia tŕpnu a čakajú na 
vyjadrenie, či ich dieťa prijmú 
alebo neprijmú do štátnej škôl-
ky. A práve naša mestská časť 
má každoročne veľký deficit 
miest, a tak škôlky nevedia vy-
hovieť všetkým žiadosťam. Je to 
úplne aktuálny údaj... Aj tento 

rok máme cez 800 žiadostí a pri-
jať môžeme len 339 detí. Mno-
hé škôlky sa v minulosti, keď 
nebolo toľko detí, pozatvárali 
a začali využívať na iné účely. 
Vtedajší mocipáni nemysleli na 
populačné cykly a dnes napriek 
neustálemu navyšovaniu miest 
a otváraniu nových tried, do-
konca škôlok, máme stále nedo-
statok. Podľa zákona nemôžete 
diskriminovať dieťa na základe 
trvalého pobytu. V praxi to zna-
mená to, že pokiaľ dostaneme 
v Novom Meste žiadosť dieťaťa, 
ktoré ma trvalý pobyt napríklad 
v Ružinove, nemožno ju za-
mietnuť a poslať do Ružinova. 
Asi ste mnohí zachytili kauzu 
v Petržalke, kde sa vedenie roz-
hodlo riešiť situáciu s nedostat-
kom tak, že nastavili jednotné 

pravidlá platné pre všetkých 
rovnako. Zároveň sa rozhodli 
uprednostnovať deti, ktoré majú 
trvalý pobyt v Petržalke. Takže 
cezpoľní škôlkari si budú mu-
sieť výrazne priplatiť. Zdvihla 
sa obrovská vlna nevôle a všetky 
riaditeľky petržalských škôlok 
odstúpili. Súhlasím s tým, že 
jednotné pravidlá potrebujeme aj 
my v Novom Meste, ale význam 
majú len vtedy, ak pre všetky 
deti, ktoré tieto kritéria splnia, 
budeme mať miesto. Poznám aj 
prípady z iných mestských častí, 
na ktoré ma upozornili samot-
ní rodičia, že sa deti posudzujú 
nespravodlivo a absolútne neob-
jektívne. Zažila som aj to, ako 
išla ráno vystáť babička miesto 
pred škôlku, aby boli na zápise 
medzi prvými, lebo sa dopočuli, 

že tak majú väčšiu šancu. Toto 
nepovažujem za správne a malo 
by to fungovať tak, že rodičia 
by jasne poznali kritériá prijatia 
a za predpokladu, že ich spĺňa-
jú by pokojne bez stresu podali 
jednu žiadosť, kde by zazname-
nali viac preferovaných škôlok 
vo svojom okolí a mali by istotu, 
že škôlku dostanú. Zjednodušiť 
celý proces, stransparentniť, po-
súdiť podľa jednotných kritérií 
a hlavne spravodlivo. Na tom-
to chcem popracovať a naďalej 
ostáva prioritou budovanie no-
vých miest, tak, aby sme na kon-
ci tohto volebného obdobia mali 
situáciu pod kontrolou. 

Katarína Augustinič 
Mestská poslankyňa za MČ 

Bratislava –  
Nové Mesto



Nočná mora rodičov – dostať dieťa do škôlky.
BRATISLAVA
Spoznáte ho podľa sla-
meného klobúka, bez kto-
rého si za volant Prešpo-
ráčika nesadne. Talian 
Claudio Agrifoglio pozná 
pamätihodnosti Bratislavy 
možno lepšie ako mnohí 
z domácich a približuje ich 
turistom spoza hraníc. Tvr-
dí, že máme unikát, ktorý 
nie je ani v jeho rodnom 
Ríme. 
To, že sa Claudio ocitol 
v Bratislave, nie je náhoda. 
Jeho manželka Jana je totiž 
Slovenka, mimochodom, niek-
dajšia muzikantka orchestra 
SĽUK-u a Lúčnice. Až do 
minulého roku žili v Ríme, 
napokon sa rozhodli pre Slo-
vensko. 
„S manželkou sme sa dávno 
dohodli, že raz prídeme na 
Slovensko, len nebolo jasné, 
kedy. Presťahovali sme sa 
sem pred rokom, čomu na-
hrala aj situácia v Ríme. Ne-
rozpráva sa o tom veľa, ale 
v Ríme je veľa čiernej práce, 
mnohí ľudia tam nemajú stá-
le zamestnanie, o prácu som 
prišiel aj ja. V Bratislave sme 
si našli zamestnanie obaja. 
Dokonca takú, že sme takmer 
stále spolu,“ pochvaľuje si 
Claudio.
Hoci v Ríme pracoval ako 
typolitograf (návrhy písma 
pre knihy, časopisy ai.), na 
život v Bratislave sa pripra-
voval tak, že ako prvé zložil 
vodičské skúšky. Zvažoval 
totiž, že by v našom hlavnom 
meste robil vodiča MHD, 
tých je stále málo. Napokon 

sa však zamestnal ako vodič 
v spoločnosti Tour4u, ktorá 
organizuje výlety po Bra-
tislave na Prešporáčikoch. 
Jeho manželka Jana zas robí 
pre túto firmu sprievodkyňu, 
radí turistom najlepšie trasy 
vyhliadok.
Na čo si zvykal najťažšie? 
„Na počasie. V Ríme vás za-
bíja vlhkosť, v Bratislave je 
zase zima suchá a mrazivá. 
A tiež na slovenčinu, roz-
právate veľmi rýchlo,“ tvrdí 
Claudio, ktorý sa s naším 
jazykom stále pasuje. Za vo-
lantom Prešporáčika to však 
neprekáža, výklad pre turis-
tov je v 21 jazykoch. A keď 
treba, vždy nájde spôsob, ako 
sa dohovoriť.

Bratislava už nie je 
spiace mesto 
Príjemne ho vraj prekvapili 
kolegovia v práci, ktorí ho 
prijali veľmi dobre, vo všet-
kom mu vychádzajú v ústre-
ty. Ľudia v uliciach mu však 
spočiatku pripadali príliš 
uzavretí. „Keď som napríklad 
niekoho oslovil, strhol sa, bol 
zaskočený. S odstupom času 
si však uvedomujem, že na 
vine boli asi viac moje ťaž-
kosti so slovenčinou ako ľu-
dia, ktorí mi mali odpovedať. 
Je pravda, že Taliani sú otvo-
renejší, no ľudia v Bratislave 
sú naozaj milí, ústretoví,“ do-
dáva Claudio.
Prvýkrát bol v Bratisla-
ve v decembri 2004, takže 
môže porovnávať. „Vtedy 
to bolo mŕtve mesto, s troma 
či štyrmi tavernami v centre. 

Dnes sa už Bratislava vyrov-
ná veľkomestám, pulzuje tu 
život. Turistická sezóna sa 
nezastaví, z leta prechádza-
me rovno do zimy, stále je 
plno. Navyše, oproti Rímu je 
oveľa čistejšia. Španielsky 
novinár, ktorého som viezol 
v Prešporáčiku, tvrdil to isté: 
Berlín, kde pracuje, je vraj 
desaťkrát špinavší ako Bra-
tislava!“ 
Claudio oceňuje aj brati-
slavské reštaurácie, za tých 
12 rokov sa výrazne rozšíri-
la ponuka a zlepšila kvali-
ta. „Vaša kuchyňa uspokojí 
naozaj všetkých, spokojný 
musí byť Rakúšan, Angli-
čan či Švéd... naozaj každý. 
Ani ja sa nemôžem sťažo-
vať,“ pokračuje Claudio, 
ktorému z našich jedál 
najviac chutia bryndzové 
halušky a tiež bravčová pa-
nenka preliata akoukoľvek 
omáčkou.

Bratislavský unikát, ktorý v 
Ríme nenájdete 
Z pamiatok ho v Bratislave 
fascinuje najmä Dóm sv. Mar-
tina a tiež Kostol a kláštor 
Klarisiek. O Modrom kosto-
líku hovorí ako o ferrari v Ta-
liansku: pre turistu je určite 
lákadlom, no urobí si osem 
či desať fotiek a tam sa končí 
jeho zvedavosť. „Zato vnútri 
Dómu sv. Martina, ktorý je 
najväčším a najstarším brati-
slavským chrámom, prežíva-
te úžasné pocity. Premýšľate 
o histórii, čo všetko sa tu za 
tie stáročia udialo, ako fun-
goval v 14. či 15. storočí... 
Podobné pocity a myšlienky 
vyvoláva aj Kostol a kláštor 
Klarisiek. V Modrom kosto-
líku to nenájdete, je len za-
ujímavý. Architektúrou mi 
pripomína nádhernú marcipá-
novú tortu,“ hodnotí Claudio.
Zároveň prekvapuje: Bra-
tislava má unikát, ktorý 

v Ríme nenájdeme, a to bo-
tely na Dunaji. „U nás sa 
môžete na lodi najesť, za-
tancovať si, ale nie prespať. 
Nedávno som viezol na 
vyhliadku po meste talian-
skych turistov, ktorí tiež 
bývali v boteli a veľmi si to 
pochvaľovali. Kým prišli do 
Bratislavy, urobili si prie-
skum po viacerých hoteloch 
– ukázalo sa, že botely ne-
majú konkurenciu, čo sa týka 
ceny, služieb aj atraktivity.“
Aj v Ríme sa mu vraj sta-
lo, že keď svojim známym 
hovoril o Bratislave, hneď 
si ju spojili s botelmi. „Vaše 
mesto je nádherné, máte čo 
ponúknuť, množstvo histo-
rických pamiatok, bohatú 
kultúru. Turisti však vždy 
hľadajú aj niečo, čo doma 
nemajú. A pre nás Talianov 
sú to aj botely,“ uzatvára 
Claudio s úsmevom. (ac)

Foto: ac

Krásy Bratislavy ukazuje turistom Talian Claudio:  
Aký unikát u nás objavil?

Claudio na Prešporáčiku. Záleží mu na tom, aby turisti videli v Bratislave čo najviac.

STARÉ MESTO
Program, ktorý nedávno 
schválili poslanci zastupi-
teľstva Staré Mesto, určil 
priority na roky 2019 až 
2022. Jednou z nich je aj 
boj proti grafiti, ktoré vy-
táčajú mnohých Bratisla-
včanov.
Staré Mesto plánuje od-

straňovať a eliminovať 
pomaľované fasády budov 
či múry, ktoré „znečisťu-
jú“ verejný priestor. Záro-
veň chce v spolupráci so 
školami a umelcami nájsť 
spôsob, ako grafiti dostať 
na vyššiu úroveň a nájsť 
preň ten správny priestor 
v meste. (ts)

Ako zatočia s grafiti?

BRATISLAVA 2 | BRATISLAVA 3
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Menej skládok, viac recyklácie
Bio odpady ukladané na skládku totiž 
podliehajú v určitej úložnej vrstve tzv. 
anaeróbnemu rozkladu, pri ktorom 
sa uvoľňuje metán  skleníkový plyn, 
ktorý je mimoriadne nebezpečný pre 
životné prostredie. Už z tohto dôvodu 
je žiaduce, aby sa objem bio odpadov  
ukladaných na skládky v maximálnej 
miere znižoval. Primárnym nástrojom na 
znižovanie objemu skládkovaných BRKO 
je ich triedený zber, zvoz a následné  
spracovanie a využitie. 

Zapojenie miest a obcí – áno, ale...
Obce a mestá dostali od roku 2016 za úlohu 
začať riešiť separovaný zber niekoľkých 
zložiek BRKO. Je to určite chvályhodná 
aktivita, zároveň však obce nedostali od 
štátnych zložiek presné inštrukcie, ako 
majú pri separácii tohto špecifického  
druhu odpadu postupovať. Také malé 
Kocúrkovo... Je potrebné si totiž 
uvedomiť, že kuchynský a reštau-
račný odpad sa doteraz separovane 
nezberal a že pri nakladaní s ním je 
nutné dodržiavať prísne podmien-
ky. 

Asi si viete len ťažko predstaviť, že by 
ste mali kuchynský odpad nosiť napríklad 
denne do kontajnera, ktorý sa nachádza 
o niekoľko ulíc ďalej. Úplne najväčším  
problémom je, ak sa kontajner s bio  
odpadom vyváža len raz týždenne (špeciálne 
v letných mesiacoch). Okamžite hrozí  
proces „kysnutia“, zápach pokazených  
potravín, hmyz a hlodavce. Tento typ  
odpadu je jednoducho potrebné zvážať  
minimálne raz denne. Tak sa to robí  
napríklad v neďalekej Viedni.

V krajinách, kde sa seriózne dlhodobo  
venujú kuchynskému a reštauračnému  
odpadu, jeho separovaný zber zabezpeču-
jú povinnosťou už pri výstavbe bytových  

domov a reštauračných zariadení. V každej 
kuchyni musí byť pri dreze nainštalo-
vaný drtič kuchynského odpadu, ktorý  
samostatným kanalizačným potrubím 
odvádza tento odpad do zhodnocovacieho 
zariadenia. Že takýto drtič máte aj vy 
doma? Bohužiaľ, máme pre vás zlú  
správu – u nás k drtičom nie je nainšta-
lované osobitné potrubie, takže odpad 
končí ktovie kde...

Treba sa konečne zobudiť a začať konať
Jednoznačne najefektívnejším zhodnocova-
ním kuchynského odpadu je tzv. anaeróbna 
fermentácia. Čo to je? Zjednodušene  
povedané - bioplynový komplex s technológiou 
na spracovanie biologického odpadu. Taký-
mito komplexami v severských krajinách 
Európy, Nemecku, Rakúsku a ďalších  
štátoch už dávno vyrábajú elektrickú  
energiu, plyn, teplo alebo zachladzovanie. 

Už teraz vieme, že MHD môže využívať 
aj dopravu poháňanú plynovými  
motormi, ktoré majú podstatne menší 
dopad na životné prostredie. Biopalivo 
pre MHD je možné vyrobiť aj v takomto 
biokomplexe. 

Takáto prevádzka môže zastrešovať aj 
lokálny zdroj elektrickej energie a tepla. 
Že teplo nepotrebujeme? Dokáže sa pre-
transformovať na chlad. Tieto komplexy 
ponúkajú obrovské množstvo využití 
a vedia sa nastaviť podľa potrieb regiónu, 
v ktorom sa nachádzajú. A v Bratislave 
by sme takéto zariadenie potrebovali ako 
soľ!

ZABIJÚ NÁS ODPADY?
Jedným zo základných druhov komunálneho odpadu  
je biologicky rozložiteľný komunálny odpad, tzv. BRKO. 
Do skupiny BRKO patrí aj kuchynský a reštauračný  
odpad. Presná evidencia, ako je nakladané s týmito  
odpadmi, neexistuje (!), ale je všeobecne známe,  
že prevažná časť sa stále skládkuje. Pritom skládkovanie 
je ten najnevhodnejší spôsob likvidácie BRKO.

Skládky s kuchynským odpadom – časovaná bomba

3. ČASŤ

Bioplynová stanica, severné Nemecko

PRIJMEME 
KONTROLÓRKY 
UPRATOVANIA 
TEL. Č. 0903 712 196
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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)

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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BRATISLAVA
Bratislavský chlapčenský 
zbor prezentuje naše mesto 
na celom svete. Len za po-
sledný rok spevaví chlapci 
navštívili New York, Mo-
skvu, Berlín, Istanbul či 
Muscat v arabskom Omá-
ne. Môžete si ich vypočuť 
aj vy, a to už túto sobotu na 
Hlavnom námestí v Brati-
slave.
„Partnerom v zahraničí veľa 
rozprávame o Bratislave, len 
v priebehu júna navštívi naše 
mesto na pozvanie Bratislav-
ského chlapčenského zboru 
viac ako sto spevákov z Ne-

mecka a Kanady,“ hovorí 
Magdaléna Rovňáková, za-
kladateľka a dirigentka Bra-

tislavského chlapčenského 
zboru. 
Chlapci radi cestujú a rovna-

ko radi stoja na pódiu v SND 
aj v Redute. „Vážime si spo-
luprácu s prvými scénami, 

ktorá trvá už viac ako tridsať 
rokov. Diváci môžu vidieť 
náš zbor v šiestich operných 
tituloch a na koncertoch Slo-
venskej filharmónie. Nieke-
dy dokonca v jeden večer 
na oboch miestach,“ prekva-
puje Gabriel Rovňák ml., 
zbormaj ster telesa. 
Poznáte 7- až 8-ročného 
chlapca, ktorý rád spieva 
a chcel by tiež cestovať po 
svete? Priveďte ho na kon-
kurz do Novej budovy SND: 
prvý bude 19. júna od 16.30 h 
do 18.00 h, druhý 22. júna od 
15.30 h do 17.00 h. (bn)
 Foto: archív BCHZ

Spevavých chlapcov z Bratislavy obdivuje celý svet 

Stredovek 
v Sade Janka 
Kráľa

PETRŽALKA
Dobový tábor a remeslá, 
šermiarske vystúpenia, det-
skú arénu, tanečné aj hu-
dobné vystúpenia! To všet-
ko prinesie do Sadu Janka 
Kráľa druhý ročník kultúr-
neho podujatia Stredovek 
v Sade.
Historický tábor sprístup-
nia návštevníkom v sobotu  
15. júna už od 9. hodiny, kedy 
si budú môcť pozrieť jednot-
livé šermiarske zoskupenia. 
Remeselníci budú zhotovo-
vať svoje výrobky priamo na 
mieste, a to zo železa, dreva, 
kože a skla. Nebude chýbať 
ani turnaj družín, lukostre-
lecký turnaj či detská aréna. 
Hlavným bodom programu 
bude rekonštrukcia stredove-
kej poľnej bitky, na ktorej sa 
zúčastní viac ako 120 bojov-
níkov. (ts)
 Foto: Matúš Husár

LAMAČ
Slovenská komora archi-
tektov vyzýva vyhlásiť 
architektonickú súťaž na 
novú nemocnicu, ktorá sa 
má postaviť v bratislavskej 
lokalite Rázsochy.
Komore sa nepozdáva, že 
ministerstvo zdravotníctva 
vyhlásilo verejné obstaráva-
nie na komplexnú prípravu 
projektu novej nemocnice. 
Upozorňuje, že hodnota zá-
kazky vo výške 17,5 milióna 

eur bez DPH niekoľkonásob-
ne presahuje zákonný limit 
povinnosti vyhlásiť archi-
tektonickú súťaž návrhov. 

Ministerstvo argumentuje, 
že architektonický návrh je 
súčasťou tendra.  (ac)
 Foto: TASR

Rázsochy: Architekti chcú súťaž

BRATISLAVA
Tisíce plávajúcich sviečok 
na rieke Morave a vizuálne 
večerné divadlo, z ktorého 
budete mať zimomriavky 
po celom tele. Presne takto 
vyzerá každý rok vítanie 
leta kúsok za hranicami 
v rakúskom Marcheggu. Aj 
tento rok si môžete krásne 
predstavenie vychutnať 
v sobotu 22. júna. 
Susedným mestom cez rieku 
Moravu je Stupava. Aj zo 
slovenskej strany sa môžete 
pozerať na túto šou, ktorá 
začína západom slnka. A tí, 
ktorí chcú zažiť atmosféru 
priamo na mieste, neváhajte 
a navštívte Marchegg. Urči-
te vám tam budú rozumieť, 
keďže posledné roky tam 
práve na vítanie leta prišlo 
množstvo Slovákov. Dokon-
ca aj omšu tam bude celebro-
vať obľúbený farár Stupav-
čanov Félix Mikula. 

Množstvo atrakcií bude po-
čas celého víkendu priprave-
ných pre malých a veľkých 
pred miestnym kaštieľom. 
Odtiaľ v sobotu večer po zot-
mení pôjde veľký sprievod 
k rieke Morave. Každý účast-
ník sprievodu dostane svieč-
ku, ktorú po zotmení pustí na 
rieku Moravu. Počas uplynu-
lých rokov zaujali osvetlené 
atrapy dominánt  Bratislav-
ského hradu, Stefansdomu, 
hradu Devín, či iných, ktoré 
plávali po nočnej rieke Mo-
rave. Za nimi nasledovali 
sviečky, ktoré sprievod pustil 
na rieku. 
Marchegg je malé mestečko, 
ktoré má v erbe bocianov. 
Keď tam prídete, pochopíte 
prečo, na jednom strome sú 
ich desiatky. A nie umelých, 
ale naozaj živých. Je to rarita, 
ktorú len tak ľahko nikde ne-
uvidíte. (lb) 
 Foto: Shutterstock

NÁŠ TIP

Vítanie leta - zážitok zo 
sviečok osvetlenej MoravyBRATISLAVA

Kúpacia sezóna sa rozbehla 
naplno, môžete si vyberať, 
či sa osviežite na umelom 
alebo prírodnom kúpalisku. 
Ale pozor, voda nemusí byť 
taká čistá, ako sa vám zdá. 

Nástrahy kúpalísk 
Aj keď je na umelých kúpa-
liskách voda v bazénoch chló-
rovaná, nezabráni tomu, aby 
sme sa nedostali do kontaktu 
s množstvom mikroorgani-
zmov, od vírusov a baktérií 
cez huby a plesne až po črevné 
parazity. Najproblémovejšie 
bývajú podľa hygienikov det-
ské bazény. Na znehodnotenie 
vody pritom stačí málo – aby 
do nej vošli ľudia bez hygie-
nických návykov, ktorí sa 
pred vstupom do bazéna ne-
osprchovali, majú otvorené 
rany na pokožke, alebo si ho 
dokonca zamieňajú s WC... 
A tiež správca kúpaliska, ktorý 

zabudne vydezinfikovať vodu 
a nevymieňa ju pravidelne. 
Baktérie a vírusy na umelých 
kúpaliskách môžu vyvolať 
črevné hnačkové ochorenia, 
zápaly očných spojiviek, 
vírusový zápal pečene. Mi-
kroskopické huby, plesne, 
kvasinky nám môžu spôsobiť 
ochorenie kože, nechtov, vla-
sov, svrbenie i gynekologické 
problémy. Ak máte podozre-
nie na zlú kvalitu vody, ob-
ráťte sa priamo na prevádz-
kovateľa kúpaliska, prípadne 
na regionálny úrad verejného 
zdravotníctva.

Nástrahy jazier
Výhodou jazier je, že sa 
v nich nekúpe také množstvo 
ľudí ako v bazéne, a teplota 
vody nepresahuje 37 stup-
ňov, ktorá je pre množenie 
mikróbov doslova rajom. 
Kúpanie nám však často ka-
zia sinice, ktoré môžu spôso-

biť rôzne alergické reakcie – 
hrozia kožné vyrážky, zápaly 
očných spojiviek, tráviace či 
dýchacie ťažkosti. Dokážete 
ich odhaliť aj sami: ak uvidí-
te na jazere vodný kvet, ktorý 
pôsobí ako kaša na povrchu 
vodnej hladiny, nekúpte sa! 
To, či sú vo vode, zistíte aj 
jednoduchým testom. Naber-
te do priesvitnej nádoby vodu, 
dajte ju postáť na svetle, a ak 
sa po 15 minútach vytvorí 
na hladine prstenec farebnej 
hmoty, pravdepodobne sú 
vo vode sinice. Hygienici 
neodporúčajú ani kúpanie 
v jazerách, kde je množstvo 
vodných vtákov.
Oplatí sa preto sledovať ak-
tuálne informácie o kvalite 
vody, ktoré počas celej let-
nej sezóny bude pravidelne 
zverejňovať Úrad verejného 
zdravotníctva na svojej inter-
netovej stránke.  (ac)
 Foto: ÚVZ SR

Pri kúpaní pozor, aj voda môže ublížiť

Hygienici budú celé leto monitorovať kvalitu vody na prírodných aj umelých kúpaliskách.
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Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Labute zo Štrkovca  
dojímajú Bratislavčanov
Smutný príbeh labutej „mamy“ na Štrkoveckom 
jazere, ktorá sa vraj udusila plastom, dojal aj 
našich čitateľov. Mláďat sa ujal „otec“, no keď 
jedno uhynulo po útoku kuny, zdalo sa, že re-
zignuje. Mladé denne chodí kŕmiť na jazero istá 
Ružinovčanka. Tá dokonca chcela vziať zvyšné 
mláďatká, lebo sa bála, že otec sa o ne nepostará.

A tu sú reakcie
Andrea Schwarzova Prepáčte, ale v takomto prípade nie je nutné ešte zasahovať, verte, že by 
to situáciu zhoršilo... Je možné, že samec je unavený alebo frustrovaný z toho, že neuchránil 
mláďa ktoré, ako sa píše, napadla škodná... 
Ak by sa mu však odobrali mláďatá, mohol by uhynúť... jednoducho, prestane prijímať potravu 
a nikto s tým nič neurobí... To isté by sa mohlo stať s mláďatami. Odchyt, zmena prostredia by 
boli pre ne veľmi stresujúce. Žiaľ, všetka pozornosť sa upriamila na ne a práve to im nemusí 
vyhovovať...
Anežka Jozefčina Veľmi smutný príbeh...
Alena Gregušová Smutné je, že uhynula samička, ale celý príbeh je úžasný.
Martin Bachraty Je to naozaj rarita, že sa stará. Dobrý otec.
Macka Martuska Prečo im nepomôžu odborníci?
Danielka Rősselová Olenočinová Ornitológovia nevedia pomôcť...? 

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Zeleninový šalát s kozím syrom, 
olivami a ančovičkami

ČO POTREBUJEME
2 porcie
100 g kozieho syra
100 g  prekrojených cherry 
paradajok 
1 čerstvú uhorku
hrsť mladých šalátových  
listov, 1 červenú papriku 
hrsť zelených olív
6 filetov ančovičiek, soľ
čierne korenie
extra panenský olivový olej
1 citrón

AKO NA TO:
Očistenú, umytú a osušenú 
zeleninu nakrájame na men-
šie kúsky a dáme do misy. 
Ochutíme soľou a čiernym 
korením. Pokvapkáme olivo-
vým olejom, citrónovou šťa-
vou. Pridáme olivy a natrhané 
mladé šalátové listy. Zľahka 
premiešame a rozložíme na 
taniere. Na vrch pridáme 
kúsky kozieho syra a ančo-
vičky.

✓ 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

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
Ad: Umelecké dielo Rudolfa  
Sikoru zakryli panely

V Bratislavských novinách č. 10 sme informovali o diele Ru-
dolfa Sikoru – kocke v aule Univerzity Komenského, ktoré 
je obstavané panelmi s plagátmi. Univerzita totiž oslavuje 
storočnicu a potrebovala priestor uvoľniť na svoje poduja-
tia – panely však zakryli výhľad na dielo. Riaditeľ Galérie 
mesta Bratislavy to vyhodnotil tak, že rektor univerzity nemá 
vzťah k umeniu. Na článok zareagovala naša čitateľka Oľga 
Mockovčiaková:
„V budove Univerzity Komenského som zažila (okrem svo-
jej) viac promócií. Univerzita tretieho veku tu má ešte stále 
prednášky. Preto môžem povedať, že som videla aj zaujíma-
vý drevený domček s nezvyčajnými okienkami. Bez upútav-
ky, o čo vlastne ide... Až sa zrazu dozviem z Bratislavských 
novín, že ide o dielo Rudolfa Sikoru Väzenie pre Maleviča... 
V konfrontačnom tóne riaditeľa Galérie mesta Bratislavy 
Ivana Jančára. O význame výtvarníka Rudolfa Sikoru v slo-
venskom, ale aj medzinárodnom kontexte nik nepochybuje. 
Riaditeľ galérie však napísal ostrý list novému rektorovi 
univerzity profesorovi Marekovi Števčekovi... 
Nuž, každá minca má dve strany a storočnica UK je vý-
znamné jubileum. Z úvodného panela výstavy sa na nás 
pozerá tvár Jana Amosa Komenského, ktorého meno univer-
zita hrdo nesie. Ďalšie panely zaujímavo približujú bohatú 
a pestrú históriu tejto vzdelávacej a kultúrnej ustanovizne.“

Bude už  
Obchodná  
bezpečná? 
 Magistrát tvrdí, že zriadením 
stanice mestskej polície na 
Obchodnej ulici zavádza nový 
model fungovania mestskej 
polície, ktorý nielen v Bratisla-
ve, ale ani na Slovensku nemá 
obdobu. Chce, aby bola polícia 
ešte viac otvorená ľuďom. Na 
novom pracovisku budú môcť 
podávať podnety na rušenie ve-

rejného poriadku, sťažnosti a žiadosti o informácie, v prípade núdze by tu mali dokonca nájsť 
bezpečný priestor, kde ich nik nebude ohrozovať. 

Branko Klein Určite to nie sú vyhodené peniaze, ale len toto 
určite nebude stačiť... Treba ísť do ulíc a hliadkovať a nie vyse-
dávať a čakať, kým zavolajú ľudia, že sa niečo deje....
Marta Kučerová Bolo by lepšie, keby ich bolo vidieť na ulici 
a nie za sklom.
Jozef Podhorny Na koncepcii sa predsa pracuje. Mestská 
polícia nemá skoro žiadne kompetencie. Keď niekoho zaistia, 
musia zavolať štátnych, aby ho zatkli. Uvidí sa, s čím prídu a 
ako bude fungovať tá špeciálna jednotka.

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

Hodinky možu byť aj 
nefunkčné, nekompletné. 

tel.: 0903 102020

Letná  
čitáreň je už 
otvorená
STARÉ MESTO
Letná čitáreň v Medic-
kej záhrade v Starom 
Meste otvorila svoje 
brány pred pár dňa-
mi. K dispozícii  máte 
viac ako 50 študijných 
miest.
„Jej hlavným poslaním 
je poskytnúť obyvateľom 
a návštevníkom Bratislavy 
možnosť stráviť príjemné 
chvíle s časopismi, denník-
mi a knihami v prostredí 
areálu historickej Medickej 
záhrady,“ priblížila riadi-
teľka Staromestskej kniž-
nice Judita Kopáčiková. 
Môžete si bezplatne poži-
čať a prečítať knihy, ktoré 
sú vyradené zo zbierok Sta-
romestskej knižnice, alebo 
ich darovali občania.  Letná 
čitáreň je otvorená denne 
od 10. do 18. h až do konca 
augusta.  (ts)

Showroom Nová Vlárska Kramáre
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava  02/59 418 855  vlarska@jtre.sk  www.novavlarska.sk
Showroom Nová Vlárska Kramáre

BÝVAJTE
V CENTRE
PRÍRODY ENERGETICKY 

ÚSPORNÉ

BLÍZKOSŤ
ZELENE

DETSKÉ 
IHRISKO
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Sobota – 15.6.2019

KNIŽNÉ HODY
Hviezdoslavovo nám., od 
15:00
Festival čítania pre všetky 
deti, rodičov, starých rodičov 
a milovníkov detskej knihy. 
Bratislava sa opäť prenesie 
do rozprávky. 

Nedeľa – 16.6.2019

ŠMÁTRANIE V ŠIROČINE
Slovenské národné divadlo, 
19:30
Virtuózna poézia jedného z 
našich najmodernejších bás-
nikov, kultového inšpirátora 
celých generácií, sa dostáva 
na divadelné dosky.

Pondelok – 17.6.2019

TALIANSKY TRH
Hviezdoslavovo nám.
V rámci festivalu Dolce Vitaj 
aj tento rok zavíta do his-
torického centra Bratislavy 
typický taliansky trh „Mer-

cato italiano“. Trh potrvá do 
26. júna.

Utorok –  18.6.2019

ONE DAY JAZZ  
FESTIVAL 2019
Bratislavský hrad, 19:00
11. ročník bude opäť výni-
močný - na jednom pódiu sa 
predstavia hviezdy svetovej i 
domácej hudobnej scény ako 
Kenny Garrett, izraelská spe-
váčka NOA spolu so Sloven-
skou filharmóniou, či Ida Kela-
rová so zborom Čhavorenge.

Streda – 19.6.2019

ANIELLO DESIDERIO
Zrkadlová sieň Primaciálne-

ho paláca, 
19:00
V rámci 
Festivalu 
J.K. Mertza 
vystúpi 
taliansky 
klasický gi-

tarista Aniello Desiderio, ktorý 
počas svojej kariéry získal 18 
prvých cien na medzinárod-
ných a národných súťažiach.

Štvrtok – 20.6.2019

TOM JONES
Axa Aréna NTC, 20:00

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

NOVÉ ZARIADENIE PRE SENIOROV 
V CENTRE BRATISLAVY
PRIJME NOVÝCH KLIENTOV
Komfortné 1-2 lôžkové 
bezbariérové izby  
s novým nábytkom  
a vlastnou kúpeľňou

24 hodinová odborná 
starostlivosť

Príjemné prostredie,  
bohatý program 

Heydukova 14, Bratislava, +421 910 842 162, infoba@casa-sk.sk, www.casa-sk.skKomplexné sociálne služby

Prvýkrát v našich dejinách 
bude mať v Grassalkovi-
chovom paláci sídlo prezi-
dentka Zuzana Čaputová. 
Avšak pred vyše 120 rokmi 
pracovala v paláci úplne iná 
žena, a tá prežila zaujímavý 
príbeh lásky, ktorý ovplyv-
nil naše dejiny. 

V tom čase vlastnil Grassal-
kovichov palác arcivojvoda 
Fridrich Tešínsko - Habsbur-
ský, ktorý v ňom žil s man-
želkou Isabellou z Croÿ 
a Dülmenu s dcérami. A tiež 
vzdelaná a príjemná dvorná 
dáma Žofia Choteková, kto-
rá arcivojvodkyňu Isabellu 
všade sprevádzala. A práve 
vďaka tomu sa často stretá-
vala aj s mužom, ktorého si 
arcivojvodkyňa Isabella 
vyhliadla ako potenciál-
neho ženícha pre niek-
torú zo svojich dcér. 
Lenže on, František Fer-
dinand, následník trónu, 
sa odmietal oženiť z ro-
zumu. Roky plynuli, mal 
už 30 rokov a stále hľa-
dal tú pravú lásku. Ve-
ril, že si vyberie srdcom, nie 
rozumom. Situáciu mu však 
skomplikovala samovražda 
jeho bratranca Rudolfa, kto-
rý bol pôvodne následníkom 
trónu. A tak kritériá, ktoré 
musela spĺňať jeho manžel-
ka, už neurčoval iba samotný 
František Ferdinand, ale aj ci-
sárske protokolárne pravidlá.
Láska však nehľadí na predpi-
sy. Vzplanie tam, kde si ľudia 
rozumejú, kde majú rovnaké 
záujmy, hodnoty a postoje. 
František Ferdinand bol čas-
tým hosťom arcivojvodky-
ne Isabelly. Pozývala ho do 
dnešného Grassalkovichovho 
paláca pri každej príležitos-
ti. A on sa tak čoraz častejšie 
stretával aj s jej múdrou a ve-
selou dvornou dámou, grófkou 
Žofiou Chotekovou. Zistil, že 
s ňou dokáže viesť zmyslu-
plné a zaujímavé rozhovory 

a nachádza pri nej to, čo celé 
roky hľadal.
František Ferdinand a Žofia 
sa v mnohom dopĺňali. Mali 
rovnaké myšlienky, kde jeden 
vetu začal, tam ju druhý do-
končil. Ich vzťah sa vyvíjal 
od jari v roku 1894 a silnel 
každým ďalším stretnutím, 
každým ďalším listom. 
Po štyroch rokoch sa im do-
konca podarilo urobiť si tajný 
výlet loďou. Ako čas plynul, 
boli si čím ďalej tým viac istí, 
že z ich priateľstva vzniká 
skutočná a tá pravá láska. 
Nuž ale, spoločenský škan-
dál na seba nedal dlho čakať. 
O ich vzťahu sa dozvede-

la arcivojvodkyňa Isabella. 
Tá okamžite podnikla rázne 
opatrenia. Napísala žalujúci 
list cisárovi do Viedne. Žofii 
oznámila termín prepustenia 
zo služieb, Františka Ferdi-
nanda prestala pozývať do 
ich paláca a ukončila s ním 
doposiaľ intenzívnu kore-
špondenciu. Pochopiteľne, 
v hneve šírila klebety a zlé 
meno Žofie, dovtedy svojej 
obľúbenej dvornej dámy.
František Ferdinand musel 
konať. Požiadal cisára o po-
volenie na sobáš. Argumento-
val, vysvetľoval a obhajoval 
lásku k Žofii. Cisár nesúh-
lasil s takýmto nerovným 
sobášom. Predsa len, išlo 
o následníka trónu a Žofia 
Choteková, hoci mala šľach-
tických predkov známych až 
do 13. storočia, nepochádzala 
z tzv. „magickej krvi panovní-

kov“. Žofiu medzitým 
dokonca navštívil kňaz 
s odporúčaním, aby 
sa vzdala svojej lásky 
a vstúpila do kláštora. 

František Ferdinand však vy-
trvalo chodil za cisárom a ne-
oblomne prosil o súhlas. 
Trvalo šestnásť mesiacov, 
kým mohol Žofii napísať: 
„Milovaná Žofia! Moja láska! 
Tvoj Franzi je, jednoducho, 
bláznivý od šťastia!“ a v eu-
fórii oznámiť, že cisár im 
konečne povolil zosobášiť sa. 
Samozrejme, nebolo to také 
jednoduché ani potom. Žofia 
sa musela vzdať všetkých 
privilégií, ktoré prislúcha-
jú spoločensky rovnocennej 
manželke následníka trónu. 
František Ferdinand sa mu-
sel neodvolateľne zaviazať, 
že sa vzdáva nárokov na trón 
v kráľovstvách a územiach 
zastúpených v Ríšskej rade, 
a to nielen pre svoju manžel-
ku, ale aj ich deti a ďalších 
potomkov. Pre nich však bolo 
dôležité, že môžu svoju lásku 

spečatiť sobášom.
Svadbu mali 32-ročná Žofia 
Choteková a 37-ročný Franti-
šek Ferdinand Rakúsky-d´Es-
te 1. júla 1900. Dlhých šesť 
rokov od začiatku ich vzťahu, 
ktorý prekonal väčšie i men-
šie životné aj spoločenské 
prekážky. Nikomu sa nepoda-
rilo rozdeliť ich. Konečne sa 
mohli slobodne stretávať, byť 
spolu na verejnosti, chodiť do 
prírody a rozprávať sa. Po-
stupne sa tešili aj zo svojich 
detí a boli spolu šťastní snáď 
ako v rozprávke. Až kým ne-
pomreli. A my už z dejepisu 
vieme, že zahynuli 28. júna 
1914 rukou atentátnika v Sa-
rajeve. Zomreli spolu, ani 
smrť nerozdelila ich lásku.  
 Katarína Králiková,  

sprievodkyňa históriou  
a blogerka

Zdroj foto: Múzeum mesta 
Bratislavy, vydavateľstvo 

Marenčin

Hlavný zdroj informácií 
spracovala Beate  

Hammondová v knihe  
Príbeh veľkej lásky 

v Habsburskom rode  
z vydavateľstva IKAR

Príbeh lásky chudobnej grófky a následníka trónuSir Tom Jones sa po štyroch 
rokoch vracia na Slovensko! 
V rámci svojho vystúpenia 
legendárny spevák ponúkne 
prierez svojej vyše 50-ročnej 
tvorby.

Piatok – 21.6.2019

VÍKEND SO SLOVEN-
SKOU AKADÉMIOU 
VIED

Primaciálne námestie, 10:00 
– 20:00
Počas Víkendu so SAV sa v 
priebehu dvoch dní predstaví 
verejnosti viac ako 20 ústa-
vov a vedeckých centier SAV 
so zaujímavými výsledkami 
svojej práce v stánkoch na 
námestí.

Sobota – 22.6.2019

KOMÚNA
Divadlo Astorka Korzo ´90, 
19:00
Komúna je príbeh harmonic-
kého manželstva architekta 
Erika a Anny, ktorí z ekono-
mických dôvodov poskytnú 
svoju zdedenú veľkú vilu 
v dobrej štvrti priateľom 
Olemu, manželskému páru 
Steffenovi a Ditte,  cudzinco-
vi Virgilovi a Mone.

Nedeľa – 23.6.2019

V ÚSTRETY KRÁSE   
TALIANSKA KRAJINA 
VO FOTOGRAFII
Slovenské národné múzeum
Výber z diel najvýznamnej-
ších predstaviteľov talianskej 
fotografie vypovedá o vývoji 
Talianska na prelome dvad-
siateho a dvadsiateho prvého 
storočia. 

Pondelok – 24.6.2019

JARO FILIP 70
Axa Aréna NTC, 19:30
Na koncerte vystúpia viaceré 
osobnosti slovenskej hudby, 
ktoré počas svojho života 
s Jarom Filipom spolupra-
covali. Počas večera sa na 
pódiu vystriedajú tri hudobné 
zostavy.

Utorok – 25.6.2019

UMELCOVA (ŤAŽKÁ) 
BATOŽINA
Slovenská národná galéria
Samostatná výstava Arnol-
da Petra Weisza-Kubínčana, 
ktorá vznikla pri príležitosti 
nového výskumu autoro-
vej tvorby, sa sústreďuje 
na jeho jedinečné tvorivé 
rozmýšľanie a expresívny 
kresbový rukopis a jeho 
vývoj.

Streda – 26.6.2019

ANDREJ DÚBRAVSKÝ / 
LARVA RUN 2
White & Weiss Gallery
Výstava Andreja Dúbravské-
ho, jedného z najvýraznej-
ších predstaviteľov sloven-
skej mladej maľby, ktorý už 
od ukončenia štúdií úspešne 
figuruje v medzinárodnom 
umeleckom kontexte.

Štvrtok – 27.6.2019

VIVA MUSICA! 2019
Bratislava
Koncerty 15. ročníka festi-
valu Viva Musica! sa budú 
konať od 27. júna do 22. au-
gusta 2019 na rôznych mies-
tach v Bratislave. Čakajú vás 
veľké hudobné hviezdy. 

Piatok – 28.6.2019

BRATISLAVA  INLINE 
2019
Bratislava
Korčuliari, cyklisti a iné 
nemotorové kolieska budú 
opäť jazdiť po bratislavských 
cestách. Letné piatkové 
jazdy sú skvelým spestrením 
nielen pre korčuliarov, ale 
aj cyklistov, kolobežkárov, 
skateboardistov, longboardis-
tov či bežcov.

vyjdú o 2 týždne
28. júna 2019

Hádka o peňaženku, bit-
ka a pád z okna. Tak sa 
skončila bujará noc na 
BILÍKOVEJ ULICI 
v Dúbravke. Podľa in-
formácie TV JOJ partia 
ľudí popíjala, až došlo 
ku konfliktu, údajne pre 
zmiznutú peňaženku. Po 
hádke mal Jozef spolu 
s Jurajom surovo zbiť La-
dislava a ten mal podľa 
informácií televízie sám 
vyskočiť z okna na 3. po-
schodí a dopadnúť rovno 
na schodisko pred pane-
lákom. Muža previezli 
záchranári do nemocnice 
na Kramároch, dvojicu 
obvinili zo zločinu vydie-
rania. V prípade preuká-
zania viny im hrozí basa 
na 4 až 10 rokov. (bn)

Lásku Žofie Chotekovej a  Františka  
Ferdinanda nerozdelila ani smrť.

Grassalkovichov palác
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Johann  
Wolfgang  
Goethe

zobák  
(zried.)

1. časť 
tajničky

autor  
elégií šetril

jednotka 
dedičnosti  

(gen.)

epocha  
kriedy  
(geol.)

staro-       
rímska  
bohyňa  

smrti

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

4. časť 
tajničky obkrútilo značka  

ruténia
znášaj  

utrpenie

balkánska  
objemová  
jednotka

Pomôcky: 
Agon, ibn,  
Aal, iktus,  
akov, tiara

oblečte  
(kniž.)

2. časť   
tajničky

ohraničená 
plocha

postupne  
poskladám 
zavesené  
predmety

srdcovnica oká,  
po česky

stalo sa  
mladším

žmurknu-    
tie (expr.)  
získavaj 

vedomosti

darček  
šarha  

(zastar.)

jedovatá  
bylina  
horkej  
chuti

mužské  
meno  

nesúlad  
(kniž.)

rezaním  
poraní  

poplach  
(hovor.)

Pomôcky: 
toast, žor-   
žet, orfik,  
Lato, aryk

balet  
I. Stra-      

vinského 
odlial

spočíta  
oblizlo

vodca  
Cigánov  
mocnel

stal sa  
divým

email  
prípitok  
(kniž.)

na stom  
mieste  

chorobný  
zápach

ázijská  
zavlažo-     

vacia  
priekopa

nálezisko

hlaveň  
(zastar.)  
5. časť 
tajničky

ženské  
meno  

tetanus

skratka  
pre Inži-     
nierske  
stavby

Lazár  
(dom.)  

plienenie  
(zried.)

jemná  
tkanina  

žilka  
(bot.)

značka  
erbia  

stúpenec  
orfizmu

skratka  
adenozín-   
trifosfátu

vnútorné  
strany rúk  
mužské  
meno

lietavice  
druh ku-     

žeľosečky

bledo-      
fialový

obseje  
kočovník

malý lotor  
vzlykot  
(bás.)

Pomôcky: 
kurhan,  
drholec,  

alb, cubes

opil sa  
(expr.)

v arab. me-  
nách syn  
6. časť 

tajničky

šúchalo  
kokosový  

orech

citoslovce  
úderu  

austrálsky 
medvedík

3. časť 
tajničky

mužské  
meno

priamy  
účastník  
udalosti

vtlač,  
po česky  

druh  
cukru

poniže  
napi sa  
(hovor.)

plnomo-     
censtvo  
(bás.)

prosením  
obmäkči  
obruba,  
lemovka

druh  
zeleniny  
odstrko-     

vanie

dvojhláska

kúpený  
tovar  

prestať  
tlieť

zdochnú  
7. časť 
tajničky

značka  
samária  

trojitá 
koruna

druh  
narkotika

bokom  
(hovor.)  
dochyť

lístie  
(kniž.)  
motal  

(hovor.)

autostop  
(hovor.)

podanie  
(šport.)  

neodohral

pasák  
šumivé  

víno

mužské  
meno

bodá  
(hovor.)  
trocha 
roztrhlo

mongolský 
pastier  
gloriola

tisne sa

Pomôcky: 
fetor,  
porta,  
arat

cudzie  
žen. meno  

prvok  
zn. Os

žen. meno  
starší 
poľský  

futbalista  

obrad ude-  
lenia mena 

milenec  
Dalily

obviazal

úder  
(kniž.)  
oválny 

výrastok

úhor, po  
nemecky  
solmizač-    
ná slabika  

zašepotal  
(bás.)

mužské  
meno  

8. časť 
tajničky

EČV  
Žiliny  
Viktor  
(dom.)

zametaj  
(arch.)

larynx  
(anat.)  

základná  
číslovka

lemovacie  
zariadenie  

listnatý  
strom

skratka  
pre iteretur

dereš  
(zastar.)  
obrnený 

transportér

oslí  
(zried.)  
značka  

tória

ukul metla  
(zastar.)

vzorec  
sulfidu  

vápena-     
tého

namotá-     
valo

mohyla  
(archeol.)

Olympia  
(dom.)

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

STAVEBNE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
•okná • dvere • žalúzie 

• rolety • siete 
• garážové brány 

• servis okien a dverí

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

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novej vyhliadkovej veže 
na bratislavskej Devínskej 
Kobyle by sme sa mohli doč
kať ešte tento rok. Mestská 
časť Devín ako príslušný 
stavebný úrad začala kon-
com mája stavebné konanie.
Výstavba by sa podľa 
predbežných odhadov 
mohla začať budúci me-
siac. „Vzhľadom na zložité 
dokladovanie veľkého počtu 
dokumentácie a vyjadrení sa 
celý proces natiahol. Je však 
pravdepodobné, že prvého 
júla začneme so samotnou 
výstavbou,“ uviedol devín-
skonovoveský starosta Dári-
us Krajčír. Pôvodne sa totiž 
malo začať s výstavbou v au-
guste minulého roka, neskôr 
sa ako termín sprístupnenia 
novej vyhliadky spomína-
la prvá polovica tohto roka. 
Trvanie výstavby sa odhaduje 
na zhruba dva mesiace.

Vyhliadka v areáli býva-
lej raketovej základne má 
byť vysoká 21 metrov, teda 
zhruba ako sedemposchodo-
vá budova. Tvoriť ju bude  
7 vyhliadok, tie najkrajšie 
majú ponúkať najvyššie po-
schodia. Návštevníkom by 
mala ponúkať výhľady na 
Alpy či Viedeň, v prípade 
dobrého počasia až na Zobor 

v Nitre. Dostupná by mala byť 
peším aj cyklistom. Má to byť 
verejne prístupná atrakcia, 
samospráva vstupné neplá-
nuje vyberať. Budú tam však 
výstražné tabuľky, ktoré budú 
upozorňovať na to, že naprí-
klad v zime bude na vyhliadku 
vstup zakázaný.  (tasr)
 Vizualizácia: Architekti 
 Šebo Lichý

Z veže na Devínskej Kobyle dovidíme 
až do Viedne 
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STARÉ MESTO
Priestory objektu Prope-
ler na Rázusovom nábreží 
v Starom Meste sprístupní 
mestská časť v najbližších 
týždňoch. Okrem kaviarne 
by tu malo byť aj informač-
né centrum či trhové miesto 
pred budovou. 
„Určite chceme mať od let-
ných prázdnin kompletnú 

prevádzku aj s barom. Teraz 
sa obstaráva vnútorné vybave-
nie,“ priblížila starostka Staré-
ho Mesta Zuzana Aufrichtová. 
Ambíciou mestskej časti 
je spraviť z Propelera opäť 
ikonické miesto, ktoré bude 
informačné, kultúrne a bude 
zároveň ponúkať kaviarenské 
služby. Ráta sa aj s organizo-
vaním diskusií či vernisáža-
mi. Hlavné aktivity by mali 
smerovať k informovaniu 
o aktivitách v Starom Meste, 
v meste Bratislava a na území 
Bratislavského kraja.  (TASR)
 Foto: TASR

Propeler sprístupnia 
čoskoro
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Johann  
Wolfgang  
Goethe

zobák  
(zried.)

1. časť 
tajničky

autor  
elégií šetril

jednotka 
dedičnosti  

(gen.)

epocha  
kriedy  
(geol.)

staro-       
rímska  
bohyňa  

smrti

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

4. časť 
tajničky obkrútilo značka  

ruténia
znášaj  

utrpenie

balkánska  
objemová  
jednotka

Pomôcky: 
Agon, ibn,  
Aal, iktus,  
akov, tiara

oblečte  
(kniž.)

2. časť   
tajničky

ohraničená 
plocha

postupne  
poskladám 
zavesené  
predmety

srdcovnica oká,  
po česky

stalo sa  
mladším

žmurknu-    
tie (expr.)  
získavaj 

vedomosti

darček  
šarha  

(zastar.)

jedovatá  
bylina  
horkej  
chuti

mužské  
meno  

nesúlad  
(kniž.)

rezaním  
poraní  

poplach  
(hovor.)

Pomôcky: 
toast, žor-   
žet, orfik,  
Lato, aryk

balet  
I. Stra-      

vinského 
odlial

spočíta  
oblizlo

vodca  
Cigánov  
mocnel

stal sa  
divým

email  
prípitok  
(kniž.)

na stom  
mieste  

chorobný  
zápach

ázijská  
zavlažo-     

vacia  
priekopa

nálezisko

hlaveň  
(zastar.)  
5. časť 
tajničky

ženské  
meno  

tetanus

skratka  
pre Inži-     
nierske  
stavby

Lazár  
(dom.)  

plienenie  
(zried.)

jemná  
tkanina  

žilka  
(bot.)

značka  
erbia  

stúpenec  
orfizmu

skratka  
adenozín-   
trifosfátu

vnútorné  
strany rúk  
mužské  
meno

lietavice  
druh ku-     

žeľosečky

bledo-      
fialový

obseje  
kočovník

malý lotor  
vzlykot  
(bás.)

Pomôcky: 
kurhan,  
drholec,  

alb, cubes

opil sa  
(expr.)

v arab. me-  
nách syn  
6. časť 

tajničky

šúchalo  
kokosový  

orech

citoslovce  
úderu  

austrálsky 
medvedík

3. časť 
tajničky

mužské  
meno

priamy  
účastník  
udalosti

vtlač,  
po česky  

druh  
cukru

poniže  
napi sa  
(hovor.)

plnomo-     
censtvo  
(bás.)

prosením  
obmäkči  
obruba,  
lemovka

druh  
zeleniny  
odstrko-     

vanie

dvojhláska

kúpený  
tovar  

prestať  
tlieť

zdochnú  
7. časť 
tajničky

značka  
samária  

trojitá 
koruna

druh  
narkotika

bokom  
(hovor.)  
dochyť

lístie  
(kniž.)  
motal  

(hovor.)

autostop  
(hovor.)

podanie  
(šport.)  

neodohral

pasák  
šumivé  

víno

mužské  
meno

bodá  
(hovor.)  
trocha 
roztrhlo

mongolský 
pastier  
gloriola

tisne sa

Pomôcky: 
fetor,  
porta,  
arat

cudzie  
žen. meno  

prvok  
zn. Os

žen. meno  
starší 
poľský  

futbalista  

obrad ude-  
lenia mena 

milenec  
Dalily

obviazal

úder  
(kniž.)  
oválny 

výrastok

úhor, po  
nemecky  
solmizač-    
ná slabika  

zašepotal  
(bás.)

mužské  
meno  

8. časť 
tajničky

EČV  
Žiliny  
Viktor  
(dom.)

zametaj  
(arch.)

larynx  
(anat.)  

základná  
číslovka

lemovacie  
zariadenie  

listnatý  
strom

skratka  
pre iteretur

dereš  
(zastar.)  
obrnený 

transportér

oslí  
(zried.)  
značka  

tória

ukul metla  
(zastar.)

vzorec  
sulfidu  

vápena-     
tého

namotá-     
valo

mohyla  
(archeol.)

Olympia  
(dom.)

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

STAVEBNE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
•okná • dvere • žalúzie 

• rolety • siete 
• garážové brány 

• servis okien a dverí

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

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Novej vyhliadkovej veže 
na bratislavskej Devínskej 
Kobyle by sme sa mohli doč
kať ešte tento rok. Mestská 
časť Devín ako príslušný 
stavebný úrad začala kon-
com mája stavebné konanie.
Výstavba by sa podľa 
predbežných odhadov 
mohla začať budúci me-
siac. „Vzhľadom na zložité 
dokladovanie veľkého počtu 
dokumentácie a vyjadrení sa 
celý proces natiahol. Je však 
pravdepodobné, že prvého 
júla začneme so samotnou 
výstavbou,“ uviedol devín-
skonovoveský starosta Dári-
us Krajčír. Pôvodne sa totiž 
malo začať s výstavbou v au-
guste minulého roka, neskôr 
sa ako termín sprístupnenia 
novej vyhliadky spomína-
la prvá polovica tohto roka. 
Trvanie výstavby sa odhaduje 
na zhruba dva mesiace.

Vyhliadka v areáli býva-
lej raketovej základne má 
byť vysoká 21 metrov, teda 
zhruba ako sedemposchodo-
vá budova. Tvoriť ju bude  
7 vyhliadok, tie najkrajšie 
majú ponúkať najvyššie po-
schodia. Návštevníkom by 
mala ponúkať výhľady na 
Alpy či Viedeň, v prípade 
dobrého počasia až na Zobor 

v Nitre. Dostupná by mala byť 
peším aj cyklistom. Má to byť 
verejne prístupná atrakcia, 
samospráva vstupné neplá-
nuje vyberať. Budú tam však 
výstražné tabuľky, ktoré budú 
upozorňovať na to, že naprí-
klad v zime bude na vyhliadku 
vstup zakázaný.  (tasr)
 Vizualizácia: Architekti 
 Šebo Lichý

Z veže na Devínskej Kobyle dovidíme 
až do Viedne 
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né centrum či trhové miesto 
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„Určite chceme mať od let-
ných prázdnin kompletnú 

prevádzku aj s barom. Teraz 
sa obstaráva vnútorné vybave-
nie,“ priblížila starostka Staré-
ho Mesta Zuzana Aufrichtová. 
Ambíciou mestskej časti 
je spraviť z Propelera opäť 
ikonické miesto, ktoré bude 
informačné, kultúrne a bude 
zároveň ponúkať kaviarenské 
služby. Ráta sa aj s organizo-
vaním diskusií či vernisáža-
mi. Hlavné aktivity by mali 
smerovať k informovaniu 
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