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RUŽINOV
Novinka s názvom re-use 
centrum, ktorú mestská 
spoločnosť OLO plánuje 
spustiť v tomto roku, dá 
nepotrebným veciam druhú 
šancu. Všeličo dnes hádže-
me do kontajnerov, hoci 
iným by ešte urobilo dobrú 
službu. Opätovné využitie 
(re-use) stále funkčných 
zbytočností by tiež výrazne 
znížilo množstvo odpadu. 
Vedeli ste, že jeden takýto 
„blšák“ už v Bratislave fun-
guje? Zisťovali sme, aký je 
oň záujem. 
Re-use centrá by sme mali  
v budúcnosti využívať na od-
loženie alebo kúpu použitých 

vecí namiesto ich vyhadzo-
vania. Pri ich budovaní chce 
OLO začať posilnením obe-
hovej ekonomiky na zberných 
dvoroch. „Už teraz, prostred-
níctvom zberného dvora na 
Starej Ivanskej ceste, prebe-
ráme od darcov veci určené 
na opätovné použitie. Cieľom 
je zintenzívniť komunikáciu 
v oblasti možností opätovné-
ho použitia, definovať spôsob 
odovzdania na ďalšie použí-
vanie a zahájiť kroky smeru-
júce k rozšíreniu existujúceho 
povolenia,“ informovala Bra-
tislavské noviny Ing. Linda 
Golejová zo spoločnosti OLO. 
Viac už prezradiť nechce-
la, o ďalšom postupe vraj 

budú priebežne informovať 
prostredníctvom tlačových 
správ. Pozreli sme sa teda na 
to, ako funguje ten terajší „bl-
šák“ v zbernom dvore OLO 
na Starej Ivanskej ceste. Čo 
všetko tam darcovia prináša-
jú a aký je o použité predmety 
záujem?

Zatiaľ môžeme len darovať 
Pracovník zberného dvora 
nás ochotne zaviedol k skla-
du - veľkému žltému uzatvá-
raciemu kontajneru s číslom 
550, umiestnenému v zadnej 
časti areálu. Na jeho dverách 
bolo výrazné označenie Daj-
me veciam druhý život. 

Pokračovanie na str. 2

Majú Bratislavčania záujem darovať 
použité, no stále funkčné veci?

Aplikácia 
zrýchli  
motoristov
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK) prišiel s webo-
vou aplikáciou, ktorá vám 
poskytne prehľad o doprav-
nej situácii v kraji. Vyhnúť 
sa tak môžete upchatým či 
uzavretým cestám.
Vďaka novej aplikácii sa do-
stanete k informáciám o pre-
biehajúcich rekonštrukciách, 
uzávierkach, ako aj o hoto-
vých úsekoch regionálnych 
ciest. „Tmavomodrou farbou 
sú zvýraznené cesty druhej 
triedy, svetlomodrou cesty 
tretej triedy, žltá zobrazuje 
aktuálne rekonštrukcie a ze-
lená úseky a objekty, kde už 
bola rekonštrukcia ukončená. 
Občania, ako aj inštitúcie tak 
majú prehľad o cestnej dopra-
ve na jednom mieste,“ uviedol 
predseda BSK Juraj Droba.
Prostredníctvom webovej 
aplikácie sa dozviete nielen 
to, kde sa cesta rekonštruuje, 
ale aj to, ako dlho bude re-
konštrukcia trvať. Môžete si 
v nej vyhľadávať, zväčšovať 
či zmenšovať mapy a vyberať 
si objekty na základe rôznych 
kritérií. Zrekonštruované ces-
ty sú spracované od decembra 
2017, webovú aplikáciu však 
bude BSK pravidelne aktu-
alizovať, pridávať chce tiež 
informácie o plánovaných 
rekonštrukciách. Aplikáciu 
si stiahnete na stránke kraja 
https://bratislavskykraj.sk/re-
konstrukcie-ciest. (ts)
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PROJEKT RE-USE

3 Komu autá 
       za 700-tisíc eur?
 Viacerých Bratislavčanov 

prekvapilo, že mesto plánu-
je kúpiť 38 nových áut za 
vyše 700-tisíc eur, z ktorých 
až 32 má byť osobných 
vozidiel. Zisťovali sme, pre 
koho sú určené. 

4 Výkaly, špina
 a nebezpečný
 odpad!
 Pohľad na schátranú 

budovu v areáli nemoc-
nice na Kramároch je 
otrasný. Rakovinotvor-
ný azbest, ktorý sa tam 
povaľuje, môže dokonca 
ohroziť zdravie.

8 Nelegálna 
 stavba v Lamači 
 Nečakaný problém rie-

šia záhradkári v osade 
Zlatá Hora v Lamači. 
Prístupovú cestu ich 
sused oplotil, takže sa k 
svojim záhradám nedo-
stanú autom nielen oni, 
ale v prípade potreby 
ani hasiči, záchranári či 
vodári. Urobil to poza 
chrbát úradov.

11 Hriešny valčík
 Tanec je príležitosť, 

kedy sa muž a žena 
môžu navzájom dotýkať 
bez toho, aby vzbudzo-
vali pohoršenie. To však 
kedysi vôbec neplatilo. 
Dlho trvalo, kým hrieš-
ny valčík začali tanco-
vať aj počestné dámy 
v Prešporku. 

Kontajner s darovanými  
vecami bol takmer prázdny.
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ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky, 
lampy, nábytok, i celé 

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov
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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 
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Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

Pokračovanie zo str. 1
Odomkol ich, no nedali sa 
úpl ne otvoriť, bránil tomu 
betónový múrik, kontajner 
bol pri ňom postavený príliš 
blízko. A keď sme nazre-
li dnu, boli sme sklamaní: 
v poloprázdnom kontajneri 
- sklade bolo len niekoľko 
stoličiek, jedna drevená ve-
šiaková stena, zrolovaný 
koberec a keramický krčah 
na zemi. Darcovia sem za-
tiaľ veľmi nechodia, asi by 
to chcelo lepšiu propagáciu. 
Tým skôr, že do zberného 
dvora na Starej Ivanskej ceste 
môžu nosiť nepotrebné veci 
všetci Bratislavčania. Možno 

by pomohlo, keby bol kontaj-
ner vpredu, kde by si ho ľudia 
skôr všimli a inšpirovali sa. 
Kam idú darované veci? 
„Všetky sú určené výlučne 
pre charitu,“ pripomenul za-
mestnanec, ako však priznal, 
tá o odložené predmety veľký 
záujem neprejavuje. 
Podľa informácie na webstrán-
ke spoločnosti OLO sa daro-
vané veci ponúkajú charitatív-
nym organizáciám v Bratislave 
dvakrát ročne, na jar a na jeseň 
– prvé z nich si odniesli uby-
tovne Fortuna a Kopčany. No 
v prípade, že by ani jedna záu-
jem neprejavila, pôjdu na štan-
dardnú recykláciu.

Darovať však nemôžete ho-
cičo, čo už doma nechcete. 
Preberajú len interiérové dve-
re, police, skrinky, postele bez 
matracov, nečalúnený náby-
tok, obrazy, dekorácie, kve-
tináč a tiež použité knihy (tie 
sa však pri dlhšom skladovaní 
často znehodnotia). Postup pri 
darovaní je jednoduchý, veci 
na opätovné použitie odovzdá-
te v zbernom dvore a vyplníte 
krátky formulár darcu. Po prí-
padných drobných úpravách 
a očistení z nich môžu mať 
osoh zatiaľ iba ľudia núdzi.
Budúce re-use centrá, ktoré 
plánuje OLO, však budú 
slúžiť všetkým záujemcom. 

Prvé pilotné sa má spus-
tiť tomto roku. (ac)
 Foto: Marian Dekan

BRATISLAVA
Viacerých Bratislavčanov 
prekvapilo, že mesto plánu-
je kúpiť 38 nových áut za 
vyše 700-tisíc eur, z ktorých 
až 32 má byť osobných vo-
zidiel. Magistrát sme preto 
požiadali o konkrétne in-
formácie, kto by sa mal na 
nich voziť.
Súťaž vyhlásil magistrát 
v spolupráci s mestskou 
spoločnosťou OLO, pričom 
jej výsledkom má byť „len“ 
uzatvorenie rámcovej do-
hody, čiže nejde o záväzok, 
ale o možnosť nakúpiť autá. 
Mnohí Bratislavčania si však 
v tejto súvislosti neodpus-
tili poznámku, že primátor 
Matúš Vallo nabáda ľudí po-
užívať MHD a pritom sám 
nakupuje osobné autá. Prečo 
vlastne, komu chýbajú?
Hovorca magistrátu Peter 
Bubla vysvetlil, že po výmene 
manažmentov v mestských 
podnikoch a organizáciách 
sa prehodnocovali rôzne ne-
výhodné zmluvy. Spoločnosť 
OLO takto zrušila zmluvu na 
lízing automobilov, v dôsled-
ku čoho musela niektoré vo-
zidlá vrátiť. Dnes tak podľa 

jeho slov nastávajú situácie, 
že majstri prevádzky musia 
namiesto práce v teréne čakať 
na kolegov s autom či jazdiť 
na výjazdy taxíkmi.
Mesto tiež zriadilo komunál-
ny podnik, do ktorého postup-
ne naberá zamestnancov a tí 
na svoju činnosť potrebujú 
úžitkové automobily do te-
rénu. Rovnako mesto spúšťa 
prácu terénnych tímov v so-
ciálnej oblasti – aj tie potrebu-
jú autá. Najviac áut má dostať 
magistrát a jeho organizačné 

zložky. „Nahrádzať sa budú 
len autá s viac ako 250-tisíc 
najazdenými kilometrami,“ 
pripomenul Peter Bubla.
Spolu takto identifikovali po-
trebu kúpiť počas nasledujú-
cich dvoch rokov maximálne 
38 áut. Niektoré počty pre 
OLO aj magistrát sú uvedené 
s rezervou, aby v prípade ne-
hody alebo akútnej potreby 
doplniť vozidlový park ne-
bolo potrebné vypísať počas 
nasledujúcich dvoch rokov 
nové verejné obstarávanie. Pri 
nižšom počte obstarávaných 
vozidiel by totiž vysúťažená 
cena na jedno vozidlo bola 
pravdepodobne vyššia. 
„Súťaž sme vypísali na maxi-
málnu hodnotu zákazky 700- 
tisíc eur bez DPH, čo vo vý-
sledku predstavuje priemernú 
sumu 18,5 tisíca eur na jedno 
auto,“ doplnil Bubla.  (ac)
 Foto: FB/Bratislava - hlavné 
 mesto SR

Kto sa bude voziť na nových autách
za 700-tisíc? Takto si ich v meste podelia 

26 áut pre magistrát:
 13 vozidiel nižšej triedy chce mesto za dva roky obstarať 
 pre jednotlivé sekcie a oddelenia, ktorých zamestnanci 
 pracujú v teréne (oddelenie správy komunikácií, sekcia 
 životného prostredia atď.), 
 2 vozidlá, 1 SUV a 1 dodávka, majú posilniť dispečing, ktorý 

najmä počas zimnej údržby musí mať v teréne a na ťažko zjazd-
ných komunikáciách viac dispečerov,

 3 vozidlá vyššej triedy sú určené na obmenu autoparku pre 
 riadiacich pracovníkov a manažment mesta, 
 2 vozidlá strednej triedy budú slúžiť ako referentské autá pre 

pracovníkov mesta,
 2 autá má dostať novozriadený komunálny podnik, konkrétne 
 1 SUV vozidlo do terénu a 1 viacúčelovú dodávku na rozvoz 
 pracovníkov a náradia,
 4 dodávky majú slúžiť pre vznikajúce terénne tímy v oblasti 

práce s ľuďmi bez domova, prevencie násilia a užívania drog.

12 áut pre OLO: 
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) má v úmysle kúpiť 
najviac 7 áut nižšej triedy pre majstrov prevádzky, 4 autá strednej 
triedy (z toho jedno SUV) pre riadiacich pracovníkov v strednom 
manažmente a 1 vozidlo vyššej triedy pre šéfa predstavenstva. 

BRNO
Projekt ReUse, ktorého 
zmyslom je opätovné vyu-
žitie starších vecí, funguje 
u našich susedov v Česku 
už niekoľko rokov. Úspeš-
ný je najmä v Brne a ako 
nám vysvetlil FILIP PO-
ŇUCHÁLEK z magistrátu, 
zberné miesta sa dokonca 
špecializujú.

S koľkými zbernými mies-
tami ste rozbiehali projekt 
ReUse a koľko ich je v Brne 
dnes?
Projekt funguje od mája 
2016, začínal na štyroch br-
nianskych zberných stredis-
kách odpadu a aktuálne ich je 
šesť. O niečo neskôr vznikli 
projekty ReNab a RetroU-
se. V rámci projektu ReNab 
občania odovzdávajú nepo-
trebný nábytok, ktorý potom 
odbor sociálnej starostlivosti 
ponúka na vybavenie sociál-
nych bytov, sociálne slabším 
rodinám aj ľuďom, ktorí ne-

majú peniaze na nové vyba-
venie bytu. RetroUse zase 
využíva staré, ale funkčné 
veci, ktoré ľudia nepotrebujú, 
ale je im ľúto vyhodiť ich. Ide 
pritom o predmety, ktoré mu-
sia byť vyrobené pred rokom 
1989. Distribuujú sa aj medzi 
kultúrne inštitúcie, ktoré ich 
môžu využiť pre svoju čin-
nosť, napríklad v zbierkach 
múzeí či v divadlách. Brňa-
nia tak môžu predĺžiť životný 
cyklus veciam, ktoré by inak 
končili v zberných dvoroch.

Použité predmety, ktoré 
ľudia darujú v rámci pro-
jektu ReUse, sa záujemcom 
predávajú. Kto určuje ich 
cenu a kam ide výťažok 
z predaja?
Cenu určujú pracovníci Zber-
ného strediska odpadu, a to 

na základe dohodnutého od-
porúčaného cenníka. Výťažok 
z predaja ide na verejnú zbier-
ku „Kvetiny pre Brno“, ktorá 
podporuje výsadbu a údržbu 
kvetinových záhonov v mes-
te. Doteraz sa takto vyzbieralo 
takmer 600-tisíc Kč (v prepočte 
takmer 24-tisíc eur). Záujem 
ľudí darovať nepotrebné veci 
rastie každým rokom. Výhodou 
je umiestnenie Re-use centier 
v rámci zberných stredísk odpa-
du, vďaka čomu môžu pracov-
níci stredísk odporučiť návštev-
níkom, aby odložili funkčné 
veci na opätovné použitie. 

Kto predovšetkým chodí do 
ReUse centier nakupovať?
Záujemcovia sú z rôznych so-
ciálnych skupín aj vekových 
kategórií, predovšetkým ale 
študenti a mladé rodiny. Rov-

nako sa však stretávame so 
záujmom umelcov či organi-
zátorov osvetových podujatí, 
napríklad festivalu o minima-
lizme a zero-waste, využívajú 
sa aj pri vybavovaní kaviarní 
v štýle retro.

Viete povedať aspoň pri-
bližne, o aké percento sa 
vďaka projektu znížil ob-
jem vyprodukovaného od-
padu?
Mesto v spolupráci so zber-
ným strediskom realizuje viac 
projektov na predchádzanie 
vzniku odpadu, takže ťažko 
vyčísliť vplyv iba ReUse. 
Navyše, predmety sa nevážia, 
ale počítajú na kusy... môže 
ísť o desiatky ton odpadu. 
Podstatou projektu ReUse je 
zmeniť správanie ľudí. Šíri 
myšlienku znížiť nákup no-
vých vecí, obmedziť konzum 
a spotrebu, vedie ich k za-
mysleniu sa nad nevyhnut-
nosťou výmeny starých vecí 
a nového nákupu. S tým ide 
ruka v ruke pozitívny dopad 
na životné prostredie. Čiže 
ve dieme občanov k zodpo-
vednejšiemu vzťahu k okoliu 
a k zamysleniu sa nad hod-
notami. Dosiahnuté zmeny 
v nastavení hodnôt a v život-
nom štýle občanov sa ťaž-
ko porovnávajú s objemom 
vyprodukovaného množstva 
komunálneho odpadu. (bn)
 Foto: SAKO Brno, archív FP

Re-use centrá v Brne často vyhľadávajú aj umelci

Prečo vyrúbali 
stromy?
RUŽINOV
Viacerí Bratislavčania si 
všimli vypílené vysoké stro-
my v areáli Gymnázia I. 
Horvátha v Ružinove a na-
hnevaní horlivo diskutovali 
na sociálnej sieti, kde tento 
počin odsúdili. 
„Topole bolo treba vy-
rúbať preto, lebo rástli  
v ochrannom pásme vede-
nia vysokého napätia. Sa-
motnú vzdialenosť presne 
určuje zákon o energetike 
kvôli tomu, aby nedošlo 
nielen k ohrozeniu dodáv-
ky elektrického prúdu, ani 
k ohrozeniu života ľudí,“ 
vysvetlila hovorkyňa Ruži-
nova Tatiana Tóthová. Zá-
roveň potvrdila, že mestská 
časť tam plánuje náhradnú 
výsadbu. „Pôjde o nižšie 
stromy - tak, aby sme ne-
prišli o zeleň, ale zároveň 
neohrozovali bezpečnosť,“ 
spresnila. (nc)

Ekocentrum 
v kaštieli
ČUNOVO
Čunovský kaštieľ spo-
lu s priľahlou záhradou 
a sýpkou prejde komplex-
nou obnovou s dôrazom 
na zachovanie historicky 
cenných architektonických 
prvkov. 
Rekonštruovať ho ide Bra-
tislavský samosprávny kraj 
a výsledkom bude vznik 
Ekocentra. Prvých návštev-
níkov má privítať v lete 
2022. „Ekocentrum bude 
plniť nadnárodnú funkciu, 
má sa stať hlavným ekotu-
ristickým centrom regiónu 
a rozvíjať cezhraničnú spo-
luprácu inštitúcií a organizá-
cií v oblasti ochrany prírody, 
prírodného turizmu a eko-
turistických služieb. Určené 
bude pre všetky vekové kate-
górie, od žiakov materských 
škôl až po vysokoškolských 
študentov, odbornú obec ako 
aj širokú verejnosť a zahra-
ničných návštevníkov,“ uvie-
dol bratislavský župan Juraj 
Droba.  (ts)

Projekt ReUse sa v Brne osvedčil.

Pracovníci novozriadeného komunálneho podniku majú 
dostať jedno SUV a jednu dodávku.

Ďalší výbeh 
pre psov
RUŽINOV
V poradí štvrtý oplotený 
výbeh pre psov v Ružinove 
vybudovali pred Paneuróp-
skou vysokou školou na To-
mášikovej ulici. 
Psí výbeh je súčasťou kon-
ceptu ružinovského bulváru. 
„Najväčšou položkou bolo 
oplotenie, mestská časť bude 
ešte financovať napríklad do-
budovanie rôznych hracích 
prvkov pre psíkov a altán-
ku. Zvyšné úpravy sú v réžii 
magistrátu,“ uviedla Tatiana 
Tóthová z miestneho úradu. 
Postupne majú pribudnúť aj 
lavičky či pitná fontánka.
Chodník, ktorý vedie k oplote-
nému výbehu, bude uzavretý. 
Ak ste tadiaľ chodili, budete 
musieť prejsť asi 20 metrov na-
vyše.  Ružinov má v súčasnosti 
tri oplotené výbehy pre psov, 
a to na Astronomickej, Syslej 
a Tomášikovej ulici. (TASR)

Parkovanie 
po novom 
RUŽINOV
Na najstaršom ružinov-
skom sídlisku 500 bytov na 
Nivách v Bratislave začala 
fungovať prvá zóna rezi-
dentského parkovania, teda 
s prednostným parkovaním 
pre miestnych obyvateľov. 
Mestská časť spustila pilotný 
projekt v pondelok 20. janu-
ára. Od tohto termínu dohlia-
da na pravidlá parkovania aj 
mestská polícia. „Regulované 
parkovanie znamená, že od 
pondelka od 13. hodiny do 
piatka do 11. hodiny tu môžu 
zaparkovať len obyvatelia, 
ktorí majú parkovaciu kartu 
rezidenta. To sú tie nálep-
ky, ktoré majú na predných 
sklách svojich áut,“ uviedla 
Tatiana Tóthová z miestne-
ho úradu. Nerezidenti môžu 
parkovať len na záchytnom 
parkovisku v areáli bývalých 
technických služieb na Bazo-
vej ulici, resp. bude pre nich 
vyhradených niekoľko parko-
vacích miest na Velehradskej 
ulici, avšak maximálne tri ho-
diny denne. (TASR)

Filip Poňuchálek

Tolerantní
Aj vy ste pred pár dňami 
neveriacky sledovali v tele-
vízii pád luxusnej bytovky, 
ktorú postavili načierno? 
Pravdaže, nešlo o úkaz zo 
Slovenska, ale z Indie. Kra-
jiny, o ktorej si môžeme 
myslieť všeličo, no v tomto 
prípade sa zákon presadil 
nekompromisne.
Ktovie, koľko nelegálnych 
stavieb by malo takto pad-
núť u nás. Sme tolerantní, 
radšej hľadáme cestu lega-
lizácie čiernoty. Príkladom 
je kauza, ktorú aktuálne 
riešia záhradkári z Lama-
ča: poza chrbát stavebného 
úradu dal ich sused zabetó-
novať plot na niekdajšej 
prístupovej ceste. Hoci po-
rušil aj zákon o lesoch, 
mestská časť pripúšťa do-
datočné  povolenie stavby 
(viac na str. 8). 
Na druhej strane búrame 
i to, čo sa malo zachrániť. 
Keby o osude nemocnice 
na Rázsochách rozhodovali 
iba odborníci, už dávno by 
slúžila chorým. Štát navyše 
toleroval rozkrádanie a po-
stupnú devastáciu objektu, 
na ktorý sme sa skladali 
z našich daní. Státisíce vy-
naložených eur a obrovské-
ho množstva práce sa dnes 
na Rázsochách premieňajú 
na ruinu. Medzitým pre miér 
sľubuje, že čoskoro uká-
že, ako úspešne napreduje 
búranie. O zodpovednosti 
„tolerantných“ za minulosť 
nehovorí nik. 
 Anna Čapková
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Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

PREDÁM 2-IZBOVÝ BYT V 
CENTRE KÚPEĽNÉHO MESTA 
PIEŠŤANY, ROZLOHA 53 M2.

Kontakt:  
0915 620 096

NOVÉ MESTO
Porozbíjané okná, nebez-
pečný odpad, špina a vý-
kaly... Pohľad na budovu 
priamo v areáli nemocnice 
na Kramároch je otrasný. 
Po tom, ako sa dostala do 
rúk  súkromníkovi, celé 
roky chátra. Slúži akurát 
ľuďom bez domova a rôz-
nym asociálom. Dokedy?
Objekt, v ktorom kedysi síd-
lilo riaditeľstvo Kramárov, 
Univerzitná nemocnica Bra-
tislava predala v roku 2008 
bratislavskej firme Protriem. 
Odvtedy chátra. Jej problé-
mom nie sú len vytlčené 
okná či špina. „Najväčší 
problém je znečisťovanie 
ovzdušia, keďže budova 
obsahuje azbest, ktorý sa 
tam všade voľne povaľuje,“ 
upozornil náš čitateľ Filip. 
Keď je azbest uložený na-
príklad v stenách stavby, ne-
škodí. V tomto prípade však 
naozaj môže ohroziť zdravie 
- viaceré štúdie potvrdili, že  
rakovinu a stojí aj za inými 
ochoreniami. 
O nebezpečnom strašiaku na 
Kramároch vedia aj na mie-

st-
nom 

ú r a d e 
Nové Mesto a snažia sa si-
tuáciu riešiť, zatiaľ však 
bez väčšieho úspechu. 
„Daný problém už riešime. 
Vzhľadom na umiestnenie 
nebezpečného odpadu v bu-
dove (azbestový obklad) 
bol odstúpený na Obvodný 
úrad. Zároveň v súvislosti 

s neudržiavaným stavebným 
objektom bola vec odstúpe-
ná na oddelenie územného 
konania a stavebného poriad-
ku, keďže vlastník je povin-
ný stavbu riadne udržiavať. 
V opačnom prípade mu môže 
stavebný úrad vo verejnom 
záujme nariadiť, aby sa v ur-
čenej lehote a za určených 
podmienok postaral o ná-
pravu. Keďže na výzvu sta-

vebného úradu nereagoval, 
bola napísaná druhá výzva,“ 
uviedol pre Bratislavské no-
viny starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý.
Firmu Protriem ako vlastníka 
objektu zároveň vyzvali, aby 
sa postaral o jeho vyčistenie 
od odpadu a výkalov a zabez-
pečil ho tak, aby sa asociáli 
dnu nedostali. „Od spoloč-
nosti Protriem sme dostali 
odpoveď, že naše požiadavky 
v primeranom čase zabez-
pečia. Keďže bezdomovci 
naďalej vnikajú do objektu, 
upozornili sme vlastníka, 
že opatrenia proti bezdomov-
com neboli dostatočne účinné 
a požiadali sme o nápravu,“ 
dodal starosta. (ac)

Foto: Marian Dekan
Video nájdete na 
www.banoviny.sk

V areáli nemocnice výkaly aj rakovinotvorný azbest!

Študenti z odboru dizajnu Ústavu interiéru 
a výtvarníctva navrhovali interiér dvoch bytov 
a spoločných priestorov vstupnej výťahovej haly 
na bytovom poschodí EUROVEA TOWER. Zá-
merom spolupráce organizovanej formou súťa-
že návrhov je zapojenie praxe do študijného 
procesu, čo pomôže študentom získať skúsenosti 
a vysokej škole lepšie ich pripraviť na budúcu 
prácu. JTRE zas spolupráca prinesie poznanie, 
ako sa nová generácia pozerá na svet architektú-
ry a interiérového dizajnu.
„Študenti navrhovali konkrétne interiéry v projekte, 
ktorý sa realizuje a výsledok ich práce pripomien-
koval priamo tím, ktorý pripravuje a stavia EURO-
VEA TOWER. Všetky návrhy tak boli komentova-
né s ohľadom na možnosť realizovateľnosti, aby si 
študenti skúsili, ako tento proces funguje priamo 
v praxi,“ priblížil zmysel spolupráce projektový 
manažér EUROVEA 2 Ľuboš Kaštan.
Päť študentiek a jeden študent s rôznymi skúsenosťa-
mi s navrhovaním interiérov prezentovali svoje návr-
hy v sídle developera pred porotou zloženou z pro-
jektového tímu, interiérovej architektky a zástupcu 
tvorcu interiérov Ekoma Design. Vyskúšali si tak aj 
reálnu situáciu prezentácie návrhov klientovi.
„Víťazka mala naozaj originálny prístup k riešeniu 
interiéru. Bol uchopený netradične, celý ho popre-
pájala a z konvenčného pôdorysu bytu vytvorila 
zaujímavé riešenie. Dúfala som, že medzi prácami 
nájdeme niečo zaujímavé, a tak sa stalo,“ pochváli-
la úroveň návrhov členka poroty, interiérová archi-
tektka Zuzana Cambelová.
Autorka víťazného návrhu Ivona Šramová zdôraz-
nila, že pri tvorbe návrhu bolo dôležité naštudovať 
si identitu projektu Eurovea Tower a budúcich ma-
jiteľov bytov. „Práve s ohľadom na cieľovú skupi-

nu projektu som sa snažila byt prispôsobiť tak, aby 
bol priestrannejší a pôsobil otvorene. Snažila som 
sa klásť dôraz na to, aby boli všetky miestnosti čo 
naj lepšie využiteľné a navzájom prepojené,“ opí-
sala návrh Ivona Šramová, ktorá patrila do skupiny 
študentiek so skúsenosťami s navrhovaním interi-
érov.
Ocenenie získala aj Kristína Fábiková, ktorá má za 
sebou štvorročné štúdium produktového dizajnu a v 
oblasti interiérov je nováčikom. Priznala, že úloha 
bola pre ňu náročná, pretože predtým nemala žiad-
ne skúsenosti s počítačovými programami, ktoré 
boli potrebné pri tvorbe návrhov ani s tým, ako 
sa označujú rôzne interiérové objekty. „Určite je 
pre nás užitočné, keď si môžeme vypočuť spätnú 
väzbu a kritiku zo strany skúsených odborníkov, 
ktorá nás posúva ďalej. Keď som študovala produk-
tový dizajn, nemali sme možnosť participovať na 
podobných spoluprácach a chýbala nám možnosť 
konzultovať naše práce s ľuďmi z praxe,“ privítala 
študentka piateho ročníka.
Dušan Kočlík z Ústavu interiéru a výstavníctva, 
ktorý na fakulte pôsobí ako odborný asistent a so 
študentmi konzultoval ich súťažné návrhy, si myslí, 

že úroveň prác najmä študentov z kategórie skúse-
nejších sa veľmi približuje profesionálnej úrovni. 
„Aj keď víťazný návrh v kategórii pokročilých 
mal isté rezervy z pohľadu priestorovosti, pôdorys 
bol vyriešený veľmi kreatívne. Dokazuje to, že nie 
vždy sa oplatí staviť na istotu, ale treba to skúšať aj 
s odvážnejšími návrhmi,“ zhodnotil.
JTRE plánuje pokračovať v spolupráci s vysokými 
školami a ponúknuť študentom architektúry mož-
nosť vyskúšať si ďalšie reálne projekty, zároveň 
tak získať zaujímavé názory a pohľady budúcich 
kolegov napríklad na pripravovaný peší most cez 
Dunaj, ktorý by mal v budúcnosti spojiť Eurovea 
City s Novým Lidom.
 Foto: JTRE

Projekt prvého slovenské-
ho mrakodrapu EUROVEA 
TOWER vyvolal mimoriadny 
záujem kupujúcich a rovnako 
pritiahol aj pozornosť verej-
nosti a odborníkov. Develo-
perská spoločnosť JTRE preto 
nadviazala spoluprácu s Fa-
kultou architektúry Slovenskej 
technickej univerzity a spoloč-
nosťou Ekoma Design a dala 
možnosť študentom vyskúšať 
si návrh interiérov v projekte, 
ktorý sa už reálne stavia.navrhovali interiéry 

v EUROVEA TOWER

Študenti architektúry

Ocenené študentky  
Michaela Zimmermannová,  
Kristína Fábiková  
a Ivona Šramová.

Víťazný návrh. Autorka: Ivona Šramová, 
študentka FA STU

Ocenený návrh. Autorka:  
Kristína Fábiková, študentka FA STU

Špeciálne ocenenie. Autorka:  
Michaela Zimmermannová, študentka FA STU

BRATISLAVA
Mesto sa chystá prostred-
níctvom urbanistickej 
štúdie preveriť možnosti 
umiestnenia nájomného 
bývania. Vytypovalo 17 lo-
kalít.
Medzi lokalitami, kde by 
v budúcnosti mohli byť ná-
jomné byty, je 5 v Rači (Pas-
tierska, Pekná cesta 1, Pekná 
cesta 2, Východná, Račian-
ska), 5 v Dúbravke (Na vrát-
kach 1, Na vrátkach 2, Agáto-

vá 1, Agátová 2, Agátová 3), 
5 v Petržalke (Bratská, Sos-
nová, Šustekova, Muchovo 
námestie, Viedenská cesta) 
a 2 sú v Ružinove (Bazová, 
Mlynské Nivy).
Presnú lokáciu nájdete v do-
kumente „nájomné byvanie 
– zadanie“ na  stránke www.
bratislava.sk, (cesta – klikni-
te - Chcem vedieť – Magistrát 
– Úradná tabuľa – vyhľadaj-
te zverejnené 20. 12. 2019, 
pozn. red). 

„Je potrebné uviesť, že celý 
projekt je vo fáze, keď sa 
ešte nevynaložili žiadne 
peniaze na štúdiu realizo-
vateľnosti, čiže úplne v pr-
vej fáze,“ povedal pre Pe-
tržalské noviny petržalský 
a mestský poslanec Milan 
Vetrák, podľa ktorého by 
však obyvatelia mali záme-
ry mesta poznať a v prípade 
výhrad pripomienkovať už 
teraz, pretože mesto chce 
stavať nájomné byty a ak 

nebudú vážnejšie výhrady, 
tak sa stavať bude.
K návrhu zadania urbanis-
tickej štúdie môžete posielať 
pripomienky do 31. januára 
na adresu Magistrát hlavné-
ho mesta SR Bratislavy, Od-
delenie obstarávania územ-
noplánovacích dokumentov, 
Primaciálne nám. č. 1, 814 
99 Bratislava 1, prípadne na 
e-mailovú adresu:
uzemnedokumenty@bratisla-
va.sk. (in)

Kde v Bratislave môžu stáť nájomné domy?

Dve karty, 
jedna cena 
STARÉ MESTO
Cena oboch ročných parko-
vacích kariet vydávaných 
v Starom Meste je od tohto 
roka zjednotená na 39 eur. 
Týka sa to karty, ktorú vydáva 
súkromná firma BPS Park, ako 
aj karty, ktorú vydáva mestská 
časť. Do konca minulého roka 
sa v zónach BPS Park platilo 
ročne za kartu 60 eur, v zó-
nach mestskej časti stála ročná 
karta 10 eur. Naďalej však pla-
tí, že ak budú chcieť obyvate-
lia parkovať v oboch zónach, 
musia si kúpiť obe karty. Po 
novom však v takomto prípa-
de zaplatia o 8 eur viac ako 
doteraz. (TASR)

Otestujte 
aplikáciu 
BRATISLAVA
Mesto Bratislava pripravu-
je aplikáciu zameranú na 
zjednodušenie informácií 
o mestskej hromadnej do-
prave. Vyzýva občanov, aby 
sa zapojili do jej testovania.
Aplikáciu môžete otestovať cez 
stránku nezmeskajto.sk. Ma-
gistrát informuje, že v aplikácii 
nájdete notifikácie o meškaní 
liniek a informácie o dopravnej 
situácii v meste. Obsahuje tiež 
mapu so zastávkami vyzna-
čenými vo všetkých smeroch 
spolu s informáciou o aktuál-
nych odchodoch spojov, ako 
aj mapu zobrazujúcu stanice 
Slovnaft bicyklov spolu s ak-
tualizovanými informáciami 
o ich obsadenosti. (TASR)

Nebezpečný azbest sme videli všade...

Chátrajúca budova je priamo v nemocničnom areáli. Špina a výkaly vnútri.
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Za férové
a hrdé  
Slovensko

Príspevok na bývanie pre 
mladých ľudí a rodiny s deťmi

Regulácia vonkajšej reklamy

Predloženie zákona o daňovej 
rezidencii

www.luciastasselova.sk

Objednávateľ: SPOLU – občianska demokracia, Tallerova 5/10, 811 02 Bratislava, IČO: 51 313 901  
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava 821 04, IČO: 35 712 058

LUCIA ŠTASSELOVÁ
35

STARÉ MESTO
Skúste si raz za čas urobiť 
pohodovejší štart do pra-
covného dňa a vychutnajte 
si raňajky pri dobrej ká-
vičke niekde v meste. V prí-
pade, že ste beznádejný 
vorkoholik, tak aspoň cez 
víkend. Máme pre vás dob-
rý tip.
Kaviareň Rannô Ptáča na 
rohu Štefanovičovej ulice 
pod Hlavnou stanicou sa špe-
cializuje práve na ponuku 
raňajok. A tá je naozaj bohatá. 
Okrem klasiky, ako sú mieša-
né vajíčka, chlieb vo vajíčku, 
volské oká, omelety či párky, 
pripravujú rôzne netradičné 
jedlá, ktoré v Bratislave len 
tak hocikde nenájdete. V po-
nuke nás milo prekvapila aj 
krupicová kaša, spomienka 
na naše detstvo. 
Poteší tiež nápaditý jedál-
ny lístok v štúrovčine, občas 
„mixovanej“ s cudzojazyčný-
mi názvami. Môžete si dať 
napríklad „k vajcu ruskjemu 
na virovnavku geopolitickú 
sleď polskí v omáčke našej 
smotanovej, s cibulou duse-
nou, jablkami a kôprom“. 
Vtipný je i nápojový lístok: ak 
si objednáte Margitu a Besnú, 
v pohári budete mať džin 
s grepovou šťavou, sódou, 
mätou a ľadom, ak Smrť Já-
nošíkovu, prinesú vám absint 

s broskyňovou šťavou a ľa-
dom. Ale to si dáte asi až ve-
čer, kaviareň je otvorená do 
22. hodiny. Na raňajky, ktoré 
podávajú od siedmej ráno (cez 
víkend od ôsmej), môžete 
prísť aj krátko pred obedom, 
ale pozor, kuchyňa v plnom 
režime funguje len do 14. ho-
diny. Neskôr vám pripravia už 
iba niečo rýchle a nenáročné, 
napríklad sendvič.
Porcie sú veľké, je to viac 
brunch ako rýchle raňajky 
a jedlo sme mali na stole 
v priebehu asi 10 minút. Naj-
skôr sme si objednali omeletu 
s caprese a dvoma toastami. 
K tomu nám ešte ponúkli na 
výber zemiaky z grilu alebo 
zeleninový šalát, zvolili sme 
druhú možnosť. Mozarella 
bola výborná, aj plátky pa-
radajok chutili napriek tomu, 
že z čerstvej slovenskej úrody 
určite neboli. Omeletu sme si 
mohli prisoliť, ale to sa nám 
vôbec nežiadalo. Skôr by sme 
ju prichutili červenou mletou 
paprikou, tú sme však k dis-
pozícii nemali. 
Skvelý bol aj sendvič kari 
čedar – priniesli nám chrum-
kavú celozrnnú bruchettu 
zapečenú so syrom a k tomu 
šalát z listovej zeleniny. Boli 
v ňom aj kúsky mäty a tiež 

trochu pesta, táto kombinácia 
chutila zaujímavo.
Do tretice sme ochutnali 
lievance. Robia ich aj so sla-
ninou a javorovým sirupom, 
my sme však stavili na slad-
kú verziu, na ljevance ame-
rikánskje čučorjedkovje so 
šlahačkou. Neboli to však 
lievance, na aké sme zvyknutí 
z domu, chuťovo pripomínali 
skôr bublaninu. Oba koláčiky, 
ktoré sme mali na tanieri, boli 
nadýchané, nie veľmi ťažké 
a vďaka čučoriedkam osvie-
žujúce. No konštatovali sme, 
že čučoriedok  mohlo byť viac 
– alebo spojiť koláčiky lekvá-
rom, boli by šťavnatejšie.  
Zázvorový čaj, ktorý sme si 
k jedlu objednali, bol štandard-
nou kvalitou, zato káva espre-
sso naozaj vynikajúca. Na 
výber máte viac druhov káv, 
aj ľadové a bohatá je aj ponu-
ka nápojov vrátane čerstvých 

štiav. Navyše si môžete do-
priať z domácich dezertov, vy-
ložených v chladiacej vitríne. 
Rátajte však s vyššími cena-
mi: omeleta s caprese stála 
6,95 eura, sendvič 4,25 eura, 
lievance 4,50 eura. K tomu 
dva zázvorové čaje (spolu 5 
eur) a káva (1,70 eura), tak-
že účet pre troch vyšiel na 
24,30 eura. Ale jedlo bolo 
chutné a výdatné, pripravené 
z čerstvých kvalitných su-
rovín, a prostredie kaviarne 
zariadenej v retroštýle útulné. 
Prívetivý a ochotný bol aj ob-
sluhujúci personál. 
K dokonalosti často chýba 
maličkosť. V tomto prípade 
to boli vešiaky, na ktoré by 
ste si zavesili kabát či bundu 
- v kaviarni sme videli iba je-
den pri vchode. A tiež dlhšie 
čakanie na platenie, napokon 
sme museli sami zájsť k baru, 
hoci v čase našej návštevy 
nebolo plno. Ale inak, od-
porúčame, raňajky stoja za 
vyskúšanie! (ac, md)
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumáciu 

si redakcia platila sama.
 Foto: Marian Dekan

Raňajky v meste so šmrncom vtipnej štúrovčiny 



DÚBRAVKA
Deje sa niečo? Fakt, že elek-
tričky v Dúbravke nepre-
mávajú pre problémy s me-
niarňou, je známy. Viacerí 
Dúbravčania si však kladú 
otázku, či sa nezastavili aj 
práce, ktoré s meniarňou 
nesúvisia. Zisťovali sme viac.
Pre spor o vstup na pozem-
ky pod elektrickou stanicou 
– meniarňou Dolné Krčace, 
keď majitelia pozemku ne-
umožňujú prístup pracovní-
kom DPB do meniarne, nie 
je možné zásobovať vozidlá 
elektrickou energiou. Ľudia 
si však všimli, že sa nedo-
končujú ani stále nehotové 
časti trate, ako sú zastávky 
a podobne.
„Práce neboli zastavené. 
Dodávateľ dokončuje ne-
dorobky, ktoré je možné, aj 
s ohľadom na počasie, robiť 
- napríklad dokončovanie 
mobiliáru na zastávkach, 

osadenie zábradlia,... Mo-
biliár na zastávkach by mal 
byť dokončený v priebehu 
januára, svetelná signalizá-
cia by tiež mala fungovať 
v priebehu januára, vegetač-
né úpravy predpokladáme 
ukončiť v mesiacoch apríl 
– máj, pracovať sa bude ešte 
aj na osadení výťahov na 
zastávke „Karlova Ves“ (po 
novom „Kútiky“) a práce na 
komunikáciách (osadenie 

obrubníkov a kladenie no-
vej vozovky) sa budú robiť 
priebežne tak, ako klimatické 
podmienky dovolia,“ uviedol 
pre www.banoviny.sk hovor-
ca magistrátu Peter Bubla.
Finálny a záväzný termín 
dokončenia modernizácie 
Karlovesko-dúbravskej elek-
tričkovej radiály vo všetkých 
etapách je 12. september 
2020. (ms)
 Foto: ms

Zastavili sa práce na rekonštrukcii 
električkovej radiály v Dúbravke?

STARÉ MESTO
O  rekonštrukcii ne-
mocnice na Mickiewic-
zovej ulici sme prvý-
krát informovali vlani 
v júni. Lešenie na fa-
sáde budovy z Radlinského 
ulice bolo prísľubom, že 
chátrajúci objekt dostane 
novú tvár. Výsledkom je 
sklamanie.
Podľa informácie Univerzit-
nej nemocnice Bratislava, pod 
ktorú patrí aj „Mickiewiczka“, 
malo ísť o čiastočnú rekon-
štrukciu objektu. Za 440-tisíc 
eur sa mali obnoviť priesto-

ry pre CT v pavilóne C a za 
179-tisíc sa mala zrekonštruo-
vať a zatepliť strecha pavilónu 
H. Keď teraz robotníci zhodili 
z budovy lešenie, zvonka sú na 
nej pekné iba nové okná, opa-
dávajúcu fasádu nechali tak. 
Zjavne na ňu nevyšlo. Smutný 
pohľad - príznačný pre situáciu 
v našom zdravotníctve... (bn)
 Foto: ac

Smutný výsledok obnovy 

Propeler bude 
mať nápis 
STARÉ MESTO
Na budove Café Propeller 
na Rázusovom nábreží pri-
budne replika pôvodného 
svetelného nápisu. 
Má ísť o ďalší príspevok 
mestskej časti k zachovaniu 
pôvodného kultúrneho odka-
zu architekta Emila Belluša, 
ktorý stojí za naprojekto-
vaním zastávok propeleru 
na oboch stranách Dunaja. 
„Projekt ako súčasť aktivít na 
oživenie bývalej legendárnej 
stanice lodnej prepravy je za-
meraný na vytvorenie miesta 
stretnutí pre turistov, návštev-
níkov aj obyvateľov Bratisla-
vy. Kontinuálne nadviažeme 
aj na historický a kultúrny od-
kaz architektov, ktorí formo-
vali tvár centrálnej mestskej 
časti,“ poznamenala starostka 
Zuzana Aufrichtová. (ts)

Pre ľudí 
bez domova
BRATISLAVA 
Sociálny tím mesta Brati-
slavy spracoval príručku 
pre ľudí bez domova. Kaž-
dý, kto má problém s bý-
vaním, ošatením či jedlom 
v nej nájde praktické rady.
Viaceré organizácie ponúka-
jú v publikácii sociálne po-
radenstvo v teréne, základné 
ošetrenie, jedlo a prikrývky 
v krízových situáciách, odvoz 
do nocľahárne/nemocnice 
v prípade ohrozenia na živo-
te, ako aj napojenie na ďalšie 
sociálne služby. Sú v nej tiež 
informácie týkajúce sa uby-
tovania a nocľahu, stravy, 
hygie ny a ošatenia.  (nc)

Sendvič Omeleta Lievance

Interiér kaviarne je útulný, nechýba wifi.

Električky do Dúbravky blokuje spor o vstup na pozemky 
pod elektrickou stanicou - meniarňou Dolné Krčace. 

V lete bolo na budove lešenie...

Nové okná, stará fasáda.
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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
Na označenie Ipeľskej  
ulice čakáme 44 rokov
Nedávno ste uverejnili upozornenie čitateľky, že Hanácka ulica v 
Bratislave nemá doteraz označenie. Nie je jediná, aj ulicu Ipeľskú 
na Dolných Honoch zbytočne hľadajú „okoloidúci“, pretože ani po 
44 rokoch od jej výstavby a pomenovania sa nenašiel čas na jej vy-
značenie na niektorom obytnom dome. Dúfajme, že sa to čoskoro 
zmení, veď na to čaká už druhá generácia jej obyvateľov.
 Čitateľka Mária

Stanovisko starostu Podunajských Biskupíc Zoltána Péka: 
Pracovníci miestneho úradu preveria skutkový stav a následne 
bude v riešení nahlásenie s požiadavkou o osadenie tabúľ na 
bytové domy na Ipeľskej ulici u zodpovedného oddelenia Ma-
gistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.. Označovanie ulíc, resp. 
osádzanie tabúľ s názvami ulíc je v jeho kompetencii.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Polícia zabránila znečisteným vozidlám zo stavby 
D4 a R7 vstup na vozovku

Lenka Vasikova: Konečne! Situácia tam už bola naozaj neú-
nosná.
Martin Littmann: Niekoľkokrát som to nahlasoval poli-
cajtom. Kým bola cesta bežne zasrdená, čert to ber, ale keď 

tam bolo 5 – 10 cm blata, tak akože, prepáčte, ale to kde sme? Vždy mi len bolo oznáme-
né, že pošlú hliadku, ale reálne som za ten rok nikdy nevidel, že by sa udialo, až teraz...
Vojtech Belovič: Takto by ich mali kontrolovať každý deň, cisterna to poleje vodou a vzniká 
tam ľadová plocha.
Evička Kovačič-Majcherová: Na Lieskovskej ceste by bolo dobré aj osadiť dopravné znač-
ky, aby vedeli, ktorá je hlavná a vedľajšia cesta, lebo si myslia, že im to tam patrí.
Martin Olah: Vlakové priecestie smerom do Vajnôr od Ivanky pri Dunaji je tiež pekne rozbité, 
kde vychádzajú nákladiaky. Aj s tým by mohli niečo urobiť.
Meszároš Andrej: To teraz po roku, čo tam robia bordel, všade blato, v lete prach... Dobré 
ráno.
Maximilian Podstupka: Konečne, jedna cesta do Slovnaftu a môžem umývať. A to nehovorím 
o prachu, čo sa šíri do okolia, keď je sucho.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

✓ 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

LAMAČ 
Nečakaný problém musia 
riešiť záhradkári v osa-
de Zlatá Hora v Lamači. 
Prístupovú cestu, ktorá 
slúžila celé desaťročia, 
ich sused oplotil, takže sa 
k svojim záhradám nedo-
stanú autom nielen oni, 
ale v prípade potreby ani 
hasiči, záchranári, elektri-
kári či vodári. Urobil 
to poza chrbát úradov 
a pomohla mu pritom 
verejná vyhláška, hoci 
o verejnom záujme 
možno pochybovať.
Atmosféra v kedysi 
pokojnej lokalite, kde 
ľudia donedávna naží-
vali v zhode, je v týchto 
dňoch poriadne napätá. Proti 
sebe stoja desiati vlastníci 
pozemkov a ich sused Pe-
ter K. s manželmi Milanom 
a Katarínou B., ktorí dali na 
prístupovej ceste zabetóno-
vať 18 oceľových stĺpov a na-
tiahnuť pletivo. Od apríla mi-
nulého roku totiž môžu nie len 
vlastniť, ale aj obhospodaro-
vať parcelu č. 2974/31, ktorá 
je súčasťou tejto cesty – do-
vtedy ju mal v správe štátny 
podnik Lesy SR.
Žiadosť o ohradenie parcely 
podal Peter K. v júni 2019 
na Pozemkový a lesný odbor 
Okresného úradu Bratislava 
(OÚBA PLO). Argumento-
val aj tým, že ide o les, kto-
rý mu susedia zdevastovali 
a vyjazdili v ňom nelegálnu 
cestu. Úrad rozhodol rýchlo: 
už do mesiaca vydal verejnú 

vyhlášku o obmedzení využí-
vania lesa verejnosťou. Záro-
veň uložil „označiť zreteľne 
miesta obmedzenia prejazdu 
a státia motorových vozidiel 
na predmetnom lesnom po-
zemku tak, aby bolo zame-
dzené ďalšiemu porušovaniu 
zákazov...“ Slovo „označiť“ 
si noví majitelia vysvetlili 
ako „oplotiť“, takže cesta je 
dnes neprejazdná.

Mesiace nič netušili
Dotknutí susedia prízvukujú, 
že o žiadnej devastácii les-
ného pozemku nemôže byť 
reč. „Cesta tam existovala 
minimálne od 50. rokov mi-
nulého storočia a už vtedy 
na nej nebol žiaden lesný po-
rast. Vždy sme po nej jazdili 
autom a jazdil po nej iste aj 
sused Peter K., ktorý má po-
zemok nižšie od nás,“ upo-
zornila pani Hilda, zrejme 
jediná pôvodná lamačská ma-
jiteľka parcely v Zlatej Hore. 
Existenciu cesty dokladuje, 
okrem iných, mapa Štátnej 
ochrany prírody SR. Vedie 
po nej vodovodná prípojka aj 
elektrické vedenie, nachádza-
jú sa tam odberné miesta 
ZSE, takže nejde o náhodnú 
či dočasnú komunikáciu. 
Podľa záhradkárov je za 
celým sporom špekulácia 
nových majiteľov. „Z tohto 
kúska lesa s rozlohou nece-
lých 800 štvorcových metrov, 

na ktorom je časť prístupovej 
cesty, sa obchádzaním a zne-
užívaním zákonov a vydie-
raním susedov snažia urobiť 
stavebný pozemok,“ predpo-
kladá pán Martin, ďalší z do-
tknutých. 
A vydaním verejnej vyhlášky 
im úrad pomohol. Nielenže 
sa nezaujímal o argumen-
ty záhradkárov, tí sa navyše 
dozvedeli o vyhláške až po 
niekoľkých mesiacoch, keď 
si jej kópiu našli na bráne. 
„Predmetná Verejná vyhláš-
ka bola na Miestnom úrade 
mestskej časti Bratislava La-
mač vyvesená od 26. 7. 2019 
a zvesená bola 9. 8. 2019, čo 
OÚBA PLO považuje za riad-
ne zverejnenie,“ informoval 
tlačový odbor ministerstva 
vnútra. Teda 14 dní vrátane 
víkendov, v čase vrcholiacej 
dovolenkovej sezóny, keď asi 
nikomu nenapadne vybrať sa 
na úrad len tak, bez konkrét-
neho dôvodu...
„Keďže na internetovej strán-
ke úradu vyhláška zverejnená 
nebola, celé mesiace sme nič 
netušili, takže sme sa nemohli 

proti nej okamžite odvolať,“ 
pokračuje Martin. Zdôrazňu-
je, že verejná vyhláška nerie-
ši nijaký „verejný“ záujem, 
len znemožnila záhradkárom 
riadne sa starať o svoj ma-
jetok - keby bola napríklad 
potrebná väčšia oprava cha-
ty, zablokovaný prístup majú 
aj nákladné autá či stavebné 
mechanizmy. Nehovoriac 
o hasičoch, elektrikároch či 
záchranároch.
Protistrana zdôvodňuje 
oplotenie parcely predo-
všetkým ochranou lesa. 
„Podľa územnoplánovacej 
informácie Magistrátu hlav-
ného mesta SR Bratislava 
ide o lesný pozemok, ktorý 
sa nachádza v CHKO Malé 
Karpaty v II. stupni ochra-
ny, teda je na ňom zakázaný 
vjazd aj státie motorových 
vozidiel,“ uviedli majite-
lia pozemku v stanovisku 
pre Bratislavské noviny. Aj 
toto je však sporné. „Mapa 
Štátnej ochrany prírody SR 
hovorí niečo iné, podľa nej 
sa príjazdová cesta nachádza 
mimo lesa. Okrem toho, pre 

nás ako vlastníkov lesa ne-
platí zákaz vjazdu do lesa 
motorovým vozidlom,“ po-
dotýka záhradkár Gustáv. 

Naozaj chráni prírodu?
Záhradkári nám ukazujú foto-
grafie ako dôkaz, že samotný 
Peter K., ktorý pred úradmi 
vystupuje ako ochranca lesa, 
jazdí do lesa v Zlatej Hore 
autom. Vraj denne, aby nakŕ-
mil psy, ktoré chová na svo-
jom pozemku. Stavba plotu je 
však oveľa vážnejším problé-
mom. „Oceľové rúry, zabetó-
nované do hĺbky až 60 cm, 
poškodili lesný pôdny kryt 
a korene stromov. Okrem 
toho, postavené sú v ochran-
nom pásme vodovodu 
a podzemného elektrického 
kábla, čím sa porušil zákon 
o energetike a vodovodoch,“ 
zdôrazňuje pán Gustáv.
Navyše vysvitlo, že oplote-
nie je čiernou stavbou, ktorá 
nebola ohlásená a nezískala 
ani stavebné povolenie! Pôj-
de teda preč? „Vo veci plota 
bude stavebný úrad konať 
v intenciách stavebného zá-
kona o dodatočnom povolení 
alebo odstránení stavby,“ vy-
jadrila sa nekonkrétne Bla-
žena Kusá z mestskej časti 
Lamač. Stanovisko štátneho 
podniku Lesy SR je jasné: 
„Stavbou plota majiteľ jed-
noznačne porušil ustanovenia 
zákona o lesoch č. 326/2005, 
§ 31  odsek a) Zákaz niek-
torých činností tým, že vyko-
nal neoprávnené činnosti na 
lesných pozemkoch.“ Podľa 
Lesov SR mali byť vlastnícke 
hranice pozemku označené 
citlivo na stromoch či dreve-
nými kolíkmi... (ac)
 Foto: Marian Dekan, 
 archív M. H.
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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
Nelegálny plot zablokoval ľuďom prístup k ich záhradámTIP OD VÁS

AJ TAKÁ BOLA BRATISLAVA

Záhradkári chcú dohodu. Aké môže byť riešenie? 
Keďže príjazdová cesta je na pozemkoch viacerých vlastníkov, záhradkári navrhujú riešiť oprávnenie 
prejazdu zriadením vecného bremena na všetky dotknuté pozemky. Protistrana je za vybudovanie novej 
cesty, ktorá by viedla prevažne cez pozemky záhradkárov, s čím oni nesúhlasia. Sú za spoločnú cestu, 
tak, ako to bolo doposiaľ „Peter K. a manželia B. si kúpili pozemok, na časti ktorého vždy bola a je 
prístupová cesta k záhradám a druhá časť prístupovej cesty vedie po pozemku záhradkárov. Pri kúpe 
pozemku to vedeli, lebo túto cestu aj sami využívali. Navyše vedeli, že v ceste je 1 KV elektrický kábel 
a vodovod, čo znamená, že nad nimi musí byť vždy nezastavané, nezarastené a prístupné ochranné 
pásmo v šírke tri metre,“ vysvetľuje pán Gustáv.
Záhradkári zdôrazňujú, že chcú mať s novými susedmi dobré vzťahy a dohodu namiesto súdneho 
sporu. Očakávajú, že stavebný úrad dá čiernu stavbu plotu odstrániť a OÚBA PLO verejnú vyhlášku 
zruší.

NOVÉ MESTO
Túto fotografiu z roku 
1959, na ktorej je niekdajší 
kúpeľný dom na Železnej 
studničke, nám poslala Bra-
tislavčanka Eva Szakálová. 
Dodnes sa pamätá na veselé 
tancovačky, ktoré tu bývali. 
Spomínate si aj vy?
Kúpeľný dom, ktorý posta-
vil prešporský mešťan Jozef 

Bergameny v roku 1928, 
dostal názov Ferdinandove 
kúpele (Ferdinandbad) podľa 
vtedajšieho kráľa Ferdinanda 
V. 
Prvú liečebnú a spoločenskú 
sezónu otvorili o dva roky,  
7. júna 1830. Liečivú železitú 
minerálnu vodu využívali ni-
elen v kúpeľoch, ale dopra-
vovali ju aj do mesta, kde ju 

ľuďom ponúkala jedna z mie-
stnych lekární.
V roku 1844 kúpil kúpele 
vinár a tiež majiteľ prešpor-
ských hostincov a hotelov Ja-
kub Palugay, ktorý ich prebu-
doval na hotel. O zaujímavej 
histórii budovy sa dočítate aj 
priamo na mieste, kde kedysi 
stála – na rázcestí medzi Ces-
tou mládeže a lesnou cestou 

Na Železnej studničke bývalo veselo, 
sem sme chodievali tancovať!

do Kačínskej doliny.  
„Pamätám sa, že pred ho-
telom bol veľký betónový 
kruh, kde sa tancovalo. Orga-
nizovali sa tam rôzne bály či 
majálesy, hudba hrala vonku. 
Tancovať tam chodili aj moji 
rodičia, ktorí ma brávali so 
sebou. A na jazere za budo-
vou sa Bratislavčania člnko-
vali, vídala som tam najmä 
mladých ľudí. Po ľavej strane 
hotela bola zelená búda, pi-
váreň pre trampov. Sedávali 
vonku pod veľkými stroma-
mi, mali tam aj indiánske 
totemy a vždy bolo veselo,“ 
spomína pani Eva na roky, 
keď sem chodievala už ako 
mladá študentka fotografie 
v rámci turistického oddielu. 
Neskôr začala budova chátrať 

a v roku 1970 ju asanovali. 
O plánoch na obnovu sa ho-
vorí dlhšie, zatiaľ sa však za 
plotom areálu nič nedeje. Na 
mieste pôvodného kúpeľné-
ho domu má byť Záhradná 
reštaurácia s posedením na 
dvoch terasách a Labutí pavi-
lón postavia na mieste pôvod-
ného historického pavilónu. 
Slúžiť má ako bar, kaviareň, 
aj na spoločenskú zábavu.
 (ac)
 Foto: Eva Szakálová

Výzva
Máte aj vy zaujímavú fotografiu 
či spomienku na niekdajšiu 
Bratislavu? Pošlite nám ju na 
mail redakcia@banoviny.sk 
alebo poštou na adresu Brati-
slavské noviny, Ivanská cesta 
2D, 821 04 Bratislava.

Plot postavený načierno vedie po prístupovej ceste.
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Piatok 24.1.2020

LFO ŽÚR
KC Dunaj, 22:00
Ani sme sa nenazdali 
a máme tu nový rok. Pri tejto 
príležitosti otvárame v LFO.
sk nový semester veľkolepou 
diskotékou, na ktorú vás po-
zývame do KC Dunaj.

Sobota 25.1.2020

SVADOBNÉ MECHECHE
Bless Nu Spirit, Medená 16
Pre všetkých vydaja chti-
vých, zasnúbených, zaľúbe-
ných a každého, kto má rád 
lokálny dizajn a tvorbu na 
Svadobné Mecheche. Sva-
dobná výstava trochu inak. 

Nedeľa 26.1.2020

OREST DUBAY /  
GRAFIKA
Staromestská galéria Zichy, 
13:00 – 18:00
Pred sto rokmi sa narodil 
významný slovenský ma liar, 
sochár, ilustrátor, pedagóg, 
jeden zo zakladateľov slo-
venskej grafiky - národný 
umelec Orest Dubay.

Pondelok 27.1.2020

JÁN OŠÍK A POMSTITEĽ 
S FUJARU
A4 - priestor súčasnej kultu-
ry, 20:00
Ján Ošík zbíja v netradičnom 

marionetovom westerne. 
Dezorzovo lútkové divadlo 
uvádza bábkový western 
o legendárnom zbojníkovi 
v dramatickom spracovaní 
známeho slovenského básni-
ka, spisovateľa a scenáristu 
Agda Bavi Paina.

Utorok 28.1.2020

TORNÁDO LUE
Slovenský rozhlas, 20:00
Prvá Pohoda_FM Live 
v roku 2020 bude patriť ka-
pele Tornado Lue! Príďte si 
vypočuť prierez jej reperto-
áru, ktorý čoskoro doplní aj 
plánovaný album.

Streda 29.1.2020

GITARRISSIMA
Rakúske kultúrne fórum Bra-
tislava, 18:00
Tento multikultúrny súbor 
publikum vždy nadchne. 
Repertoár zahŕňa popri 
aranžmánoch známych ja-
viskových a orchestrálnych 
diel z klasického hudobného 
fundusu aj jazzové a popové 
skladby, rovnako ako hudbu 
exotických etnických skupín.

Štvrtok 30.1.2020

ÍRÁN:CI FILM FESTI-
VAL 2020 BRATISLAVA
Kino Mladosť, 18:00
Festival Írán:ci odštartuje 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktorka: Anna Čapková  

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

Inzercia: Claudia Škrabáková 
Telefón: 0911 668 469 

E-mail: skrabakova@banoviny.sk 
PR reklama  

je graficky vyznačená  

 www.banoviny.sk

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

Pieta
pohrebná služba

Pieta – pohrebná služba
Mlynské Nivy 8
02/52 63 11 81 
www.pieta.sk

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov.
~ ~ ~
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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

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 min. 

300 eur.

~ ~ ~

Tanec je príležitosť, keď 
sa muž a žena môžu navzá-
jom dotýkať bez toho, aby 
vzbudzovali pohoršenie. 
Toto kedysi vôbec neplati-
lo. Telesný kontakt bol ne-
prípustný. V intimite tanca 
nastal veľký zlom až pred 
150 rokmi a symbolizoval 
predovšetkým zmenu v spo-
ločnosti.
Zdá sa až neuveriteľné, že 
taký krásny tanec ako valčík 
mohol byť kedysi považova-
ný za hriešny tanec. Apropo, 
pojem „hriešny tanec“ je 
známejší až z rovnomenného 
filmu z roku 1987, ktorý bol 
natočený podľa skutočného 
príbehu scenáristky Eleanor 
Bergstein. V časoch, keď 
prichádzal do módy valčík, 
používali súčasníci pravde-
podobne výrazy ako pohor-
šujúci, nemravný, poburujú-
ci, škandalózny. A niet sa čo 
čudovať. 
Prvýkrát bol oficiálne uve-
dený do aristokratickej, tzv. 
vysokej spoločnosti na pa-
novníckom dvore na prelome 
rokov 1814/1815. Bolo to 
v čase, keď rakúsky minister 
Klemens Lothar Metternich 
(1773 – 1859) pozval v mene 
nerozhodného puntičkárske-
ho rakúskeho cisára Františka 
I. (1768 – 1835) do Viedne 
najdôležitejších zástupcov 
takmer 200 vtedajších štá-
tov Európy na tzv. Vieden-
ský kongres. Jeho súčasťou 
bol aj kultúrny, spoločenský 
a zábavný program. Knieža 
Metternich možno nemal až 
taký dobrý charakter, ale hlú-
py nebol. Vedel, že naj viac 
dohôd sa vybaví v neformál-
nych debatách, pri víne, na 
poľovačke a hlavne večer pri 
tanci. Na to spoliehal. Ne-
prekážalo mu, že následne 
diplomati jednotlivých krajín 
museli po každej takej doho-

de podávať nadľudské výko-
ny. Už vtedy sa totiž každý 
s každým dohodol a keď si 
prípitky navzájom odporo-
vali, bolo potrebné strategic-
ky vykľučkovať, aby niekto 
niekomu nevyhlásil vojnu. 
Je priam neuveriteľné, ako 
práve s týmito okolnosťami 
súvisí tanec. 
Začiatkom spomínaného 
19. storočia ešte platili kon-
vencie, teda ustálené zvyky, 
ktoré všetci dodržiavali už 
niekoľko stáročí. Na cisár-
skom dvore vo Viedni sa 
dokonca riadili prísnou Špa-
nielskou etiketou. Jej pravid-
lá zaviedol ešte v roku 1420 
burgundský vojvoda Filip 
zvaný Dobrý (1396-1467), 
zakladateľ rytierskeho Rádu 
Zlatého rúna. Podľa odbor-
níčky na diplomaciu Márie 
Holubovej vytvoril rafinova-
ný dvorný ceremoniál, Bur-
gundský protokol. Postavený 
bol na náboženských princí-
poch a jeho cieľom bolo čo 
najviac oddeliť panovníkov 
od ostatných ľudí, ktorí boli 
prísne a jednoznačne rozčle-
není podľa titulov a posta-
venia. Protokol neskôr, keď 
už Burgundsko patrilo pod 

Francúzsko, premenovali na 
Španielsku etiketu, ktorú aj 
vďaka sobášnej politike pre-
vzali všetky kráľovské dvory 
v Európe. Jej súčasťou bol aj 
spôsob tancovania. 
Keďže katolícka cirkev za-
kazovala voľnú, obzvlášť ri-
tuálnu zábavu pri hudbe, vy-
tvorili nové tance, ktoré mali 
prísne pravidlá a náročnú 
choreografiu. Naučiť sa ich 
mohli len vyvolení, teda tí, 
ktorí boli v hierarchii najbliž-
šie k vládcovi. Na panovníc-
kych dvoroch získavali nové, 
výnimočné postavenie učite-
lia tanca. Dohliadali na dodr-
žiavanie spôsobu tancovania, 
obzvlášť na jeho prudérnosť. 
Muži a ženy sa pri ňom dotý-
kali len náznakom končekov 
prstov na rukách. Dovolené 
boli iba plaché pohľady a aj 
vďaka dobovej móde širo-
kánskych sukní, vystužených 
krinolínami boli tancujúci od 
seba primerane vzdialení.
Zrazu, z ničoho nič, začal sa 
medzi urodzenou spoločnos-
ťou šíriť nový tanec. Jeho 
melódiu už na cisárskom 
dvore poznali, ale iba ako 
súčasť baletných či hudob-
ných predstavení. Aj rodák 

z Prešporku, žiak W. A. Mo-
zarta, klavirista Johann Ne-
pomuk Hummel, ktorý pre 
nich už v roku 1808 napísal 
valčík. Ale tancovať na takú-
to hudbu? To bolo neprípust-
né. Čiastočne preto, že tento 
tanec pochádzal z nižších 
vrstiev, no predovšetkým pre 
spôsob tanca. Vyžadoval, aby 
sa páry navzájom dotýkali 
a dokonca, aby sa po celý čas 
držali čo najtesnejšie pri sebe. 
To bolo poburujúce. Počas 
bálov, ktoré si šľachtici orga-
nizovali, pri valčíku pohorše-
né dámy údajne ostentatívne 
opúšťali tanečné sály. Avšak, 
uvoľnenejším mravom nebo-
lo možné zabrániť a kultúru 
milujúci Habsburgovci tanec 
povolili napriek prísnej Špa-
nielskej etikete. A tak, po 
Viedenskom kongrese, začali 
valčík tancovať aj počestné 
dámy na slávnych spolko-
vých báloch v Prešporku. 

Katarína Králiková, 
sprievodkyňa dejinami 

a blogerka
Foto: shutterstock

Hriešny valčík bol symbolom zmeny aj v Prešporku

Zdroje: Marian Hochel: 
Viedenský kongres: Ako 
sa dohadoval mier pri 

valčíku? Historická revue 
10/2015

Jana Verešová: Tanec a ta-
nečné aktivity. Metodicko 

pedagogické centrum. 2015

30. januára v Kine Mla-
dosť. Uvidíte vybrané filmy 
z Cannes, Berlína, Benátok, 
Locarna, Amsterdamu.

Piatok 31.1.2020

OLIVER HELDENS
Edison park, 20:00
Oliver Heldens – génius 
a superstar, ktorý svojím 
menom pokoruje 1. priečky 
miliónov stream-ov, je hlav-
nou postavou novej generá-
cie house-ových hudobných 
hviezd. 

Sobota – 1.2.2020

SERGEJ PROKOFIEV - 
PETER A VLK
Slovenský rozhlas, 10:30
Zažite najslávnejšie a najtr-
valejšie momenty klasickej 
hudby na koncerte, ktorý 
využíva silu hudby a detskej 
predstavivosti. Rozprývač 
Vladimír Kobielsky.

Nedeľa – 2.2.2020

ANDREJ BARČÍK / 
OSOU CEZ HORIZONT

Galéria Nedbalka, 13:00 – 
19:00
Výstava slovenského ma-
liara obdobia moderny 
Andreja Barčíka. Barčík 
maľoval, kreslil, venoval 
sa litografii a používal ma-
kulatúry z tlačiarní. Spájal, 
kombinoval a nič nenechá-
val na náhodu.

Pondelok – 3.2.2020

DUŠA A FILM
Kino Film Europe, 18:00
Kino Film Europe si pre 
vás pripravilo cyklus na-
zvaný Duša a film, kde 
predstaví filmy sprevádza-
né diskusiami. Tvoria ho 
3 samostatné podcykly 
a premieta sa naďalej vždy 
v pondelok.

Utorok – 4.2.2020

BACH / KONVERGEN-
CIE 2020
Bratislava
Špeciálna zimná edícia med-
zinárodného festivalu ko-
mornej hudby, zameraná na 
tvorbu jedného skladateľa, 
sa uskutoční už po piatykrát 
– od 4. do 15. februára 2020 
v Bratislave.

Streda – 5.2.2020

VEČER NAJSILNEJŠÍCH 
HOROROVÝCH FILMOV
KC Dunaj, 20:00
Spoznajte skutočný strach, 
keď vám filmy nedajú spať! 
Tajomné zvuky sa začnú ozý-
vať zo všetkých strán. Nikto 
sa nebude cítiť v bezpečí.

Štvrtok – 6.2.2020

MILAN RASTISLAV 
ŠTEFÁNIK. GENERÁL – 
OSLOBODITEĽ
Historické 
múzeum 
SNM, 
09:00 – 
17:00
Astronóm, 
vojak, letec, 
politik, di-
plomat, francúzsky brigádny 
generál. Výstava, ktorá pred-
stavuje bohatý život význam-
ného slovenského diplomata 
Milana Rastislava Štefánika.

vyjdú o 2 týždne
7. februára 2020

ČÍTAJTE NÁS AJ NA WEBE

www.banoviny.sk
Nájdete nás aj na Facebooku, www.facebook.com/banoviny.

Píšte, pýtajte sa, komentujte.

Denne aktuálne informácie, spravodajstvo a témy zamerané na život v Bratislave.

Trúfli si! Minulý štvr-
tok v noci po 2.30 hodi-
ne sa neznámi muži za-
čali dobýjať do predajne 
s luxusnými hodinkami 
v priestoroch obchodného 
centra na PRIBINOVEJ 
ULICI. Zámer im nevy-
šiel, po pár sekundách sa 
dali na útek. Poškodili 
však sklenenú výplň dverí, 
pričom škoda, ktorú spô-
sobili, bola vyčíslená na 
8-tisíc eur. V tejto súvis-
losti sa policajti obrátili 
na verejnosť so žiadosťou 
o pomoc pri identifikácii 
páchateľov. Akékoľvek 
informácie môžete ozná-
miť na bezplatnom čísle 
polície 158, ktorá na Face-
booku Polícia SR – Brati-
slavský kraj, zverejnila aj 
video. (ms)

Dlho trvalo, kým aj počestné 
dámy v Prešporku začali tancovať hriešny valčík.
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Seneca

skratka  
študent-     
ského  

domova

1. časť 
tajničky

Apolón  
(dom.)

rúrkovitá 
schránka

vzorec  
teluridu  
uránu

citoslovce  
radosti

azbestovo-  
cementová 

krytina

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

2. časť 
tajničky

hrubý  
povraz

bylina  
s drobný-    
mi žltými  
kvetmi

značka  
argónu

obíjať    
latami

Pomôcky: 
Sco, depu-   
tát, aplom,  
PAL, etol

vypestova-   
né zo se-    

mena

3. časť  
tajničky

ako  
(bás.)

obaly  
pevného  

tvaru

liatím  
zhotovil

sulfid  
cínatý  

formovať  
do vĺn

časť mzdy  
vyplácaná  
v naturá-    

liách

nahovoriť  
operený  
stavovec

Pomôcky: 
škvor, sa-   
po, namur, 

animal

udiera  
zobákom  
mohame-    
dánstvo

Eva  
(dom.)  

kanárik,  
po česky

dlaba,  
laba  
druh  

zliatiny

vykríkla  
ich  

krt  
noša

otvorený  
účet  

poníž,  
potup

pohonná  
zmes pre  
výbušné  
motory

skratka  
súhvezdia  
Škorpión

tropický  
plod  

myslelo  
(bás.)

vyjadríte  
slovami  
pukol,  

praskol

EČV  
Levoče

robiť  
manikúru  
štádium  
vývinu

skr. rádio-   
telefónu  

borovodík  
(chem.)

útok na  
život z po-   

litických  
pohnútok

jemne  
klepkať  
odkroj

oxid  
berylnatý  
Kornélia  
(dom.)

lietavica

ušetri  
biblické 
mužské  
meno

noblesný  
(hovor.)  

vylučovať  
pot

Pomôcky: 
osmia, pa-   
ter, ulkus,  

ikterus

gyps

hydrid  
hliníka  

4. časť 
tajničky

ucholak  
zakýval

štát  
v Južnej  
Amerike  

prevaľoval

vyjadrenie  
rovnosti  
dvoch  

pomerov

mydlo  
(v med.)

mužské  
meno  

postaviť sa

kričia  
zelený  
porast

Alena  
(dom.)

vývin  
druh divej  

včely

vezmem  
do väzby  

tep  
(kniž.)

od  
(z lat.)

adoptívni 
rodičia  

žŕdka, tyč

značka  
telúru  
chráni  
(kniž.)

rebrina  
(tel.)

drobiť,  
mrviť  
vred  
(lek.)

šero  
(bás.)  

tropický  
strom

živočích  
(kniž.)

mal  
úspech  
kúpeľ  
(z tur.)

uctievajú  
vytýčený  

smer

Pomôcky: 
kovar, va-   
por, ceiba,  

ribstol

okiadzať  
(expr.)  

Romuald  
(dom.)

pažravec  
(expr.)  

mastiaci  
olej

alkaloid  
v čaji  

malá plť

uložilo sa  
na lôžko

úloha  
herca

prázdna  
strana  
v knihe  
notopis  

prichýľ  
(expr.)  

posadila  
sa

Oskár  
(dom.)

stupeň  
karbónu  

otec  
(v med.)

časť  
slova  
viacej  

značka  
molybdé-    

nu

chvíľu sa  
pasovať  
rojtica

značka  
ródia  

postihni  
čarami

ihneď

Sidónia  
(dom.)  
sklený  

výrobok

zn. auto-    
sviečok  
požívate  
potravu

Pomôcky: 
teín, ha-     

mam, boa,  
iva, vakat

úradník  
notárstva  
juhoame-    
rický had

postavila  
sa  

nasával

Jozef  
(dom.)  
skratka  
rotného

bojovník  
(bás.)

prípravný  
náčrt  

Hewlett  
Packard

nepravdivé 
chýry  

značka  
milikelvina

znížený  
tón A

strihaním  
skrátila smotánka

Anastázia  
(dom.)

andradit  
(miner.)

žltačka  
(lek.)

Ahoj Matúško.
Pekne ťa poprosím spracovať vizuál Panorama 8 - 122x132 mm, v prílohe posielam, čo mi dodal.

Mám takéto zadanie od klienta:
____________________

ten text: „otvorili sme pre vás novú štýlovú prevádzku“
ak by to bolo vela a text by zaberal príliš veľa miesta tak by stačilo „nová prevádzka“
adresu tam treba dať: Zuzany Chalupovej 8, Petržalka - Slnečnice mesto - blok A1.

K vizuálu neprezentoval by som primárne jedlo, ale skôr to ako je prevádzka štylizovaná
a preto by som vybral fotku s tým dievčaťom odfoteným v podniku a do spodnej časti by
som umiestnil napr. 4 fotky jedál, burger, steak, tortillu a palacinky.
A do ľavého horného rohu naše logo.
____________________

Ďakujem!!!

Zuzany Chalupovej 8, Petržalka - Slnečnice mesto - blok A1

NOVÁ 
PREVÁDZKA

PRIPOJ SA DO NÁŠHO TÍMU A POMÔŽ NÁM DORUČOVAŤ 
ZÁSIELKY V LOKALITE, KTORÚ TAK DOBRE POZNÁŠ!

ČO PONÚKAME? 
• stabilné zamestnanie
• úvodné školenie a adaptácia na pracovisku
• preplácanie nadčasov a zastupovaní
• benefity (zľavy na tovary a služby)
• pracovný pomer na 37,5 hod/týždeň
• mzdové podmienky: základ 770€/brutto + motivačné odmeny 

a prémie do výšky 140€/brutto + 5,10€/netto („cestovné“/deň)

POĎ PRACOVAŤ PRE STABILNÚ FIRMU
Slovenská pošta hľadá do Petržalky kolegu 

POŠTOVÉHO DORUČOVATEĽA, ktorým môžeš byť aj TY!


