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NOVÉ MESTO
Korona zasiahla aj do na-
šich dovolenkových plánov, 
mnohí budeme tráviť leto 
doma na Slovensku, možno 
dokonca celý čas v Bratisla-
ve. Čo všetko sa dá s deťmi 
zažiť v našom meste okrem 
relaxu na kúpaliskách či ja-
zerách? Máme pre vás viac 
dobrých tipov. 
Mestské lesy v Bratisla
ve vôbec prvýkrát organizu
jú cez letné prázdniny den
ný tábor pre deti. Program 
zameraný na spoznávanie 
prírody bude naozaj pest
rý. „Vždy sa budeme snažiť 
o kombináciu výskumnej, 
bádateľsko-objavnej aktivity 
s praktickou a výtvarnou čin
nosťou,“ uviedol pre Brati
slavské noviny Michal Noga, 
ktorý má na starosti kurzy 
ekovýchovy. Podmienok na 

prijatie dieťaťa do tábora nie 
je podľa neho veľa, okrem 
štandardných, ktoré sa poža
dujú v tomto čase (vyhlásenie 
o zdravotnom stave, kópia 
preukazu poistenca) je hlav
ným kritériom vek od 7 do 
12 rokov. V skupine by však 
nemalo byť viac ako15 detí. 
Pedagogický aj obsahový 
dozor zabezpečia vlastní za
mestnanci mestských lesov.
Ak má vaše dieťa viac ako 
7 rokov, môžete ho prihlá

siť aj na poldenný či den
ný výlet, ktorý takisto pri
pravili mestské lesy. Vaše 
ratolesti sa budú napríklad 
brodiť Vydricou, skúmať 
vodné živočíchy, vyrobia 
si vodný mlynček aj hmy
zí domček, alebo sa vyda
jú za netopiermi, motýľmi 
a divokými včelami či po 
stopách zvierat, ktoré majú 
v bratislavskom lesoparku 
svoj domov. 

Pokračovanie na str. 3

Mestské lesy pripravili prvý detský 
tábor, na svoje si prídu aj dospelí

Rozpočet 
je opäť iný
BRATISLAVA
Až 37 miliónov eur vytiahla 
z rozpočtu Bratislavy koro-
nakríza a ďalších 16 milió-
nov eur je predpokladaný 
výpadok príjmov z hazardu 
a posun príjmov z euro-
fondov. Rozpočet mesta sa 
musel opäť zmeniť.
Najväčšie dosahy pandémie 
sú pritom z výpadku podie
lovej dane (16 miliónov eur) 
a z výpadku tržieb Dopravné
ho podniku Bratislava (asi 15 
miliónov eur). 
Zmena rozpočtu, ktorú mest
skí poslanci prijali na zasad
nutí zastupiteľstva koncom 
júna, znižuje výdavky o 14 
miliónov eur po tom, ako 
sa prvom kole v apríli krátil 
rozpočet o 24 miliónov eur. 
Naopak, o 9 miliónov eur 
zvyšuje transfér pre dopravný 
podnik (v apríli bolo navýše
nie o sumu 7 miliónov eur). 
Schválený rozpočet zároveň 
zvyšuje sumu na opravy ciest 
o 7 miliónov eur, aj rozpočet 
na sadenie stromov o 0,4 mi
lióna eur. „Vyššie výdavky sú 
kryté novým úverom vo výš
ke 10 miliónov eur s cieľom 
nezastaviť rozbehnuté inves
tície a podporiť ekonomi
ku,“ uviedol primátor Matúš 
Vallo.
Dlh mesta bude 48 % v roku 
2020, čo je menej ako na 
začiat ku volebného obdobia. 
Podľa aktuálnej prognózy stúp
ne dlh na 52 % v roku 2021, 
v roku 2022 klesne na 51 %  
a v roku 2023 na 45 %. (ts)
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LETO V MESTE

Nové šantisko na Kamzíku.

Už o pár dní môžete 
ísť na kurz včelárstva 
pre začiatočníkov.

7 Viceprimátorka 
o problémoch  
radiály 

 Tatiana Kratochvílová 
v rozhovore priznáva, 
že mnohé problémy pri 
rekonštrukcii Dúbrav-
sko-karloveskej radiá-
ly ich zaskočili.

8 Ako urýchliť 
 nájomné byty
 Mesto nedávno odo-

vzdalo 6 nájomných 
bytov žiadateľom z reš-
tituovaných bytov, ďal-
šie chystá pre sociálne 
ohrozených. Budovať 
dostupné bývanie chcú 
aj viacerí developeri. 

12 Testovali sme 
nový street food

 Trvalá street food zóna 
vznikla na Poľnej ulici 
len nedávno a už si na-
šla množstvo fanúšikov 
trendových jedál. Láka 
na rôzne špeciality, no 
odchádzali sme hladní.

18 Krčmy hriešnej 
Vydrice

 Niekdajšia rybárska 
osada pod hradným 
kopcom bola známa aj 
svojimi krčmami a zá-
jazdnými hostincami. 
Kedy sa začali meniť 
na raj hriechu?
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Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

Bratislavský samosprávny kraj skvalitňuje život ľudí so zdravotným postihnutím
Predstavte si, že by ste mali celý ži-
vot prežiť v internáte. Vízia spoloč-
nej kúpeľne, znížená miera súkromia, 
komfortu, osobného priestoru či ob-
medzené možnosti sebarealizácie. 
Chceli by ste takto žiť? To, čo vní-
mame ako samozrejmosť, by samo-
zrejmosťou nebolo. A presne taká je 
životná vízia zdravotne postihnutých 
ľudí v inštitucionálnych zariadeniach 
v rámci súčasných štandardov.

Nikto nepochybuje o tom, že ľudské 
zdravie je hodnota úzko ovplyvňujú-
ca kvalitu života. Zdravá populácia si 
neuvedomuje vplyv zlého zdravot-
ného stavu na samotný život. Preto 
nevyhnutnou súčasťou vyspelej spo-
ločnosti musí byť adekvátny model 
starostlivosti a pomoci zdravotne po-
stihnutým.

Riešením tohto problému je deinšti-
tucionalizácia alebo, inak povedané, 
transformácia. Pre ľudí so zdravotným 
postihnutím a ostatné osoby žijúce 

v inštitúciách znamená deinštitucio-
nalizácia možnosť žiť život podľa svo-
jich predstáv a rozhodovať o ňom. Je 
to pojem, ktorý dáva zdravotne po-
stihnutým možnosť žiť lepšie a kva-
litnejšie. Procesom deinštitucionalizá-
cie sa postupne nahrádzajú kapacity 
veľkých inštitucionálnych zariadení 
zariadeniami poskytujúcimi sociálne 
služby v komunitnom prostredí. Men-
ší počet prijímateľov zdravotnej sta-
rostlivosti v jednom zariadení umož-
ňuje jej prispôsobenie individuálnym 
potrebám jednotlivca.

Medzi zariadenia, ktoré sú a budú 
takto transformované, patrí aj Domov 
sociálnych služieb a zariadenie pod-
porovaného bývania MEREMA. Jeho 
zriaďovateľom je Bratislavský samo-
správny kraj. Transformácia tu zlepšila 
predovšetkým ochranu ľudských práv 
a integráciu s okolím. Obdobné kroky 
sú nevyhnutnou podmienkou naplne-
nia úloh a cieľov, ktoré stoja pred ce-
lou oblasťou sociálnych služieb.

„Deinštitucionalizované služby pod-
porujú samostatnosť prijímateľov 
a ich integráciu tým, že s každým 
prijímateľom zaobchádzajú ako s pl-
nohodnotným jedincom, ktorý má 
vlastné potreby, preferencie, silné 
a slabé stránky. Individuálny prístup 
umožňuje udržovanie vzťahov a pre-
vzatie zodpovednosti za vlastný život 
a rozhodnutia. Projekt transformácie 
MEREMY je živým príkladom toho, 
že Bratislavský samosprávny kraj aj 
za pomoci eurofondov systematicky 
skvalitňuje život zdravotne postihnu-
tých,“ vysvetľuje bratislavský župan 
Juraj Droba.

V Bratislavskom samosprávnom kra-
ji sa deinštitucionalizácia postupne 
stáva realitou. Pre župu to však nie je 
len projekt. Je to komplexný proces 
transformácie vzťahu k ľuďom odká-
zaným na dlhodobú pomoc spoloč-
nosti. Je to starostlivosť s osobitným 
akcentom kladeným na individuálne 
potreby jednotlivca.

www.bratislavskykraj.sk

Pokračovanie zo str. 1
Ďalšou aktivitou mestských 
lesov je letný kurz včelárstva 
pre začiatočníkov, ktorý sa 
uskutoční už o pár dní, 22. 
júla na včelnici pod Horár
ňou Krasňany. Určený je pre 
záujemcov nad 15 rokov, 
teda aj dospelých. „Na pra
videlných dňoch otvorenej 
včelnice sa návštevníci do
zvedia zaujímavé informá
cie o včelách a ich živote, 
aj o samotnom včelárení,“ 
doplnil Marek Páva, asis
tent riaditeľa pre manažment 
projektov. Podľa jeho slov 
robia mestské lesy spomína
né aktivity toto leto vôbec po 
prvý raz, v minulosti ich ne
ponúkali. „Ekovýchovu be
rieme ako jednu z našich pri
orít a v budúcnosti chceme 
ponuku ešte viac rozšíriť.“
Novinkou v lesoparku je aj 
prírodné šantisko na Kam
zíku, vytvorené z rôznych 
drevených prvkov  preká
žok v podobe pníkov a lávok, 
ktoré majú deti zdolávať. 
Svoju šikovnosť si záro

veň vyskúšajú na drevených 
preliezkach či lezeckej veži 
z dubových kmeňov. Pripo
meňme ešte nový priestor 
na opekačky pri Partizánskej 
lúke a  vďaka spolupráci so 
Starou tržnicou prísľub bo
hatšej ponuky cateringu.
Nedajte si ujsť ani podujatia 
v rámci festivalu Kultúrne 
leto 2020, ktoré pripravilo 
Bratislavské kultúrne a in
formačné stredisko. Tento
raz sa organizujú na nových 
a výnimočných miestach ako 
sú parky, amfiteátre či kon
certy v Botanickej záhrade. 
V prvý júlový víkend sa ot
vorili aj dvere do Mestského 
divadla P. O. Hviezdoslava, 
kde tiež mysleli aj na deti - 
divadelný workshop priamo 
v divadle im sľubuje päť dní 
zábavy a kreativity. Aktuál
ny program nájdete na strán
ke www.kulturneleto.sk.

(ac)
Foto: Marian Dekan,  

FB Mestské lesy v Bratislave
Video a viac foto na 

www.banoviny.sk

PETRŽALKA
Štúdia športovo-rekreačné-
ho využitia priestoru býva-
lého prírodného kúpaliska 
Lido medzi Starým mostom 
a Prístavným mostom 
v Bratislave má už finálnu 
podobu.
Informoval o tom Martin 
Mišík z Asociácie bratislav
ských vodáckych klubov 
(ABVK) s tým, že bola odo
vzdaná na magistráte a mo
mentálne sa čaká na potrebné 

zmeny a doplnky územného 
plánu. Výsledkom štúdie je 
podľa jeho slov skoordinova
nie, ako v centre Bratislavy 
môže spolu existovať rekre
ácia, šport, pláže i pokračo
vanie činnosti vodáckych 
klubov. 
ABVK tvrdí, že technická 
realizácia projektu je nená
ročná, aj čo sa týka financo
vania. Vodáci to odôvodňujú 
tým, že v prípade realizácie 
projektu by primárne išlo 

o odbagrovanie časti brehu. 
Následná úprava okolia by 
sa mohla realizovať etapovi
to s podporou občianskych 
združení. Projektov, ktoré by 
v Bratislave sprístupnili bre
hy Dunaja, je viac a sú zastre
šené v rámci pripravovaného 
Bratislavského dunajského 
parku, ku ktorému bola spra
covaná už úvodná štúdia.
Lagúna Lido existovala na 
brehu Dunaja niekoľko de
saťročí. Koncom 70. rokov 
minulého storočia zanikla po 
tom, ako vzniklo kamenné 
opevnenie a miesta na vyk
ladanie a skladovanie štrku. 
Územie patrilo kedysi k naj
navštevovanejším v hlavnom 
meste. Idea ráta so vznikom 
lagúny s dĺžkou 400 metrov 
a šírkou až 40 metrov, ktorá 
by bola od hlavného toku rie
ky oddelená. Slúžiť má pre
dovšetkým na kúpanie a iné 
vodné športy.

(TASR)
Foto: ABVK

Nové Lido má už finálnu podobu

BRATISLAVA
Už od tohto mesiaca pre-
chádza sedem mestských 
častí v Bratislave na nový 
systém zberu triedeného 
odpadu z rodinných domov.
Možno sa aj vám stalo, že 
modrý kontajner na papier 
alebo žltý na plast bol bezná
dejne plný, takže vytriedený 
odpad ste nemali kam uložiť. 
Ľudia, ktorí bývajú v rodin
ných domoch, začínajú od 
júla zbierať tento typ odpadu 
do vriec. Do nového systému 
sú však zatiaľ zapojené len 
Vajnory, Vrakuňa, Podunaj
ské Biskupice, Petržalka, 
Staré Mesto, Devínska Nová 
Ves a Devín. „Zo skúseností 
v iných mestách očakávame 
zvýšenú mieru kvality vytrie
deného odpadu,“ predpokla
dá magistrát.
Ako to bude fungovať? Pra

covníci OLO doručia v prie
behu júla do každej domác
nosti dve rolky, v každej je 
po 25 kusov vriec. Na kalen
dárny mesiac tak na jednu do
mácnosť pripadnú dve modré 
vrecia na papier a dve žlté 
vrecia na plasty, kovové oba
ly a nápojové kartóny, všetky 
s objemom 120 litrov. Ak 
vám nebudú stačiť, môžete 
naplniť aj ďalšie. Odvážať sa 
budú raz mesačne a práve tu 
môže byť problém. Devínčan 
Gabriel upozorňuje: „Najmä 

plastu vyprodukujeme v na
šej rodine množstvo, takže 
jedno vrece možno zaplníme 
aj za tri či štyri dni. Kde ich 
všetky budeme skladovať?“ 
Zatiaľ je na to odpoveď - vy
triedený odpad môžete ke
dykoľvek odviezť na zberný 
dvor či zberné miesto.  
Odpad musí byť nielen správ
ne vytriedený, ale aj stlačený, 
do vreca sa ho potom zmestí 
oveľa viac. Nezabúdajte ani 
na to, že má byť podľa mož
nosti „čistý“, do triedeného 
odpadu nepatria napríklad 
použité papierové detské 
plien ky či papierové vrec
kovky. 
„Počas prvého mesiaca od za
vedenia vrecového zberu ešte 
necháme zberné hniezda do
časne na svojich pôvodných 
miestach, aby si mohli oby
vatelia  postupne zvyknúť na 
zmenu,“ doplnila hovorkyňa 
Katarína Rajčanová.
Pokiaľ ide o sklo, zber  sa 
bude robiť cez zberné hniez
da, teda do zelených nádob 
určených na sklo, ktoré sú 
prístupné vonku. (bn)

Foto: shutterstock

Začíname triediť do vriec – zatiaľ iba 
na skúšku

3 otázky – 3 odpovede
Prečo sa mení systém zberu triedeného odpadu zo zberných 
hniezd na vrecový zber?
Zber triedených odpadov v rodinných domoch bol doposiaľ zabez-
pečený prostredníctvom zberných hniezd. Tu však bývajú často 
uložené iné odpady ako tie, ktoré sem patria. Kontajnery tak často 
bývajú preplnené a ich okolie aj samotné odpady znečistené. 
Kedy sa do systému vrecového zberu zahrnú ostatné 
mestské časti?
Ostatné mestské časti mesto zapojí od nového roka na základe 
analýzy výsledkov získaných z prvej etapy a ich zapracovaní do 
systému za účelom zlepšenia jeho kvality. 
Prečo by mal zber prebiehať len raz do mesiaca? Bude to 
stačiť?
Interval odvozu bol nastavený na základe praktických skúseností 
z iných obcí a doterajšieho objemu z triedených zložiek odpadov 
z obalov a neobalových výrobkov. Znížením intervalu odvozu sa 
minimalizujú emisie produkované zvozovou technikou. 
Viac informácií nájdete na www.bratislava.sk

Za podiel 
10,5 milióna
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská 
spoločnosť kupuje 49-per-
centný podiel Infra Services 
za 10,5 milióna eur. Stane sa 
tak jediným akcionárom v 
tejto spoločnosti.
„Akcionári Bratislavskej vo
dárenskej spoločnosti defini
tívne rozhodli o tom, že pe
niaze, ktoré ľudia zaplatia za 
vodné a stočné, ostanú v tom
to regióne a budú investované 
do vodárenskej infraštruktú
ry,“ komentoval generálny 
riaditeľ spoločnosti Peter 
Olajoš. Podľa jeho slov chcú 
už počas tohto leta rozbehnúť 
projekty modernizácie vodo
vodov a kanalizácií.  (ts)

Rezidentskú 
zónu rozšíria
STARÉ MESTO
Staré Mesto chce rozšíriť 
rezidentskú zónu pre lepšie 
parkovanie Staromešťanov 
na ďalších 15 ulíc.
Parkovacia politika sa má re
alizovať na uliciach Holuby
ho, Zrínskeho, Bradlianska, 
Myjavská, Lichardova, Parti
zánska, Hlavatého, Fándlyho, 
Bartoňova, Hummelova, Javo
rinská, Mošovského, Žiarska, 
Krmanova a v hornej časti 
Šulekovej ulice. Šesť z nich 
navrhuje mestská časť zjednos
merniť, a to Lichardovu, Kr
manovu, Myjavskú, Fándlyho, 
Mošovského a časť Zrínskeho.

(TASR)

Na triedený zber do vriec prechádzajú 
prvé mestské časti od tohto mesiaca.

Koleso
Akosi príliš veľa emócií 
vzbudila dočasná letná 
atrakcia na nábreží Dunaja 
v Starom Meste.
O vyhliadkovom ruskom ko-
lese búrlivo diskutujú stov-
ky Bratislavčanov najmä na 
sociálnej sieti. Tí, ktorých 
neuspokojilo vysvetlenie, že 
ide „len“ o nápad na spes-
trenie leta, ktorý sa s letom 
aj skončí, hovoria o han-
be a paškvile v pamiatko-
vej zóne. Koleso by radšej 
videli na opačnej strane 
Dunaja, pretože nábrežie 
v centre má primárne slúžiť 
na prechádzky či šport. 
A potom sú tí, ktorí za väč-
šiu dehonestáciu tejto časti 
mesta pokladajú napríklad 
kontroverznú fasádu hote-
la Danube. Fakt, že koleso 
núti cyklistov na promená-
de pribrzdiť, ich ruší naj
menej.
Toľko z virtuálneho sveta. 
V tom reálnom sme vide-
li, že vyhliadkové koleso 
teší mnohých ľudí, ma-
lých i veľkých, tak ako je 
to aj v iných metropolách. 
A vôbec im neprekáža, 
že v porovnaní s London 
Eye je štyriapolkrát nižšie  
(30 m vs. 135 m), že dokon-
ca aj to budapeštianske, 
postavené priamo medzi 
historickými budovami na 
Alžbetinom námestí, meria 
oveľa viac (65 m)...
Inak, pozrite sa na koleso 
z petržalskej strany. Pekný 
pohľad.
 Anna Čapková
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Riešenia Baumit Klima
Využi toto leto naplno s produktmi Baumit Klima 
pre zdravé bývanie. Riešenie pre kreatívnu premenu 
interiérových stien obsahuje produkty Klima Dekor 
a Klima Primer. S nimi hravo vytvoríš dekoratívny 
štruktúrovaný povrch s možnosťou výberu 
zo 190 farebných odtieňov a rôznych druhov zrnitostí.

Podrobnosti o produktoch a kalkulačku na presný 
výpočet množstva potrebného materiálu nájdeš na 
našej stránke w w w.baumi t . sk

Dekoruj svoje steny
 a bývaj zdravo!
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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 výbehPETRŽALKA
Petržalka ako príslušný 
stavebný úrad vydala povo-
lenie pre druhú etapu elek-
tričkovej trate v úseku od 
Bosákovej po Janíkov dvor. 
Stavebné povolenie zatiaľ 
nie je právoplatné, plynie 
zákonná lehota na prípadné 
odvolanie sa.
„Stavba predstavuje kom
plexné riešenie novej elek
tričkovej trate vrátane 
siedmich zastávok MHD mi
moúrovňových a úrovňových 
križovaní s cestnými komuni
káciami, obratiska, vozovne 
a doplnkového vybavenia pre 
cestujúcu verejnosť,“ uvádza 
sa v rozhodnutí. Územné 
rozhodnutie vydal petržalský 
stavebný úrad v októbri 2018, 
právoplatnosť nadobudlo vla
ni v máji.
Hlavné mesto potvrdilo, že 
chystá súťažné podklady 
na výber zhotoviteľa pre 
druhú etapu električkovej 
trate v Petržalke. Výberové 
konanie na zhotoviteľa stav
by chce magistrát zverejniť 
do konca augusta. „Keďže 
plánujeme stavbu električ
kovej trate financovať pro

stredníctvom Operačného 
programu Integrovaná in
fraštruktúra, pred vyhláse
ním verejného obstarávania 
na zhotoviteľa stavby musí 
prebehnúť 1. ex-ante kont
rola na ministerstve dopra
vy a výstavby,“ spresnila 
hovorkyňa magistrátu Ka
tarína Rajčanová. 
Mesto deklaruje, že postu
puje podľa harmonogramu, 
ktorý určuje koniec stavby na 
rok 2023. Projekt sa musí zre
alizovať najneskôr do konca 
roka 2023, ak chce mesto vy
užiť eurofondy. 

Pred troma rokmi ešte Brati
slava predpokladala začatie 
stavby v roku 2018 a dokon
čenie v roku 2020. Riešenie 
námietok obyvateľov, odbor
níkov či dopravných policaj
tov stálo mesto (zatiaľ) rok 
a sedem mesiacov. Okrem 
stavebného povolenia Petr
žalky stále nie sú odobrené 
ďalšie tri žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia: od 
hlavného mesta, Okresného 
úradu Bratislava a Bratislav
ského samosprávneho kraja. 

(TASR, bn)
Foto: Matúš Husár

Električka už má povolenie Petržalky

Počas vrcholiacej pandémie 
malo ísť o sanitárny deň, kto
rý mali prevádzky využiť na 
dôkladné vyčistenie a dezin
fekciu priestorov a pripraviť 
ich tak na ďalší pracovný 
týždeň. Po uvoľnení opatre
ní a stabilizácii situácie však 
diskusia o obmedzení nedeľ
ného predaja stále pokračuje. 
V období, keď okolité štáty 
pristupujú k uvoľňovaniu 
reštrikcií s cieľom podporiť 
krívajúcu ekonomiku, sa táto 
diskusia podľa odborníkov 
javí ako krok späť.

Najviac ohrození sú preda-
vači
Hoci voľná nedeľa stráve
ná s rodinou môže pôsobiť 
ako príjemný relax po pra
covnom týždni, po zavede
ní obmedzenia nedeľného 
predaja hrozí, že množstvo 
ľudí príde o prácu. Katarína 

Paule, Associate a Head of 
Retail Agency spoločnosti 
Cushman & Wakefield Slo
vensko, ktorá sa špecializuje 
na prenájom komerčných ne
hnuteľností si myslí, že pre 
človeka pracujúceho v ma
loobchode môžu byť dosahy 
tohto opatrenia viac negatív
ne, ako pozitívne.

„Naša ekonomika, maloob
chod nevynímajúc, značne 
utrpela počas opatrení v dô
sledku pandémie koronaví
rusu. Dokonca ani výsledky 
poskytovateľov základných 
komodít, ktoré mohli mať 
otvorené, nie sú povzbudi
vé,“ hovorí. „Zachovanie 
nedeľného predaja je určite 
cestou, ako podporiť ma
loobchodný priemysel ako 
jednu z významných častí 
slovenskej ekonomiky.“
Vo všeobecnosti sa očakáva, 

že nedeľné voľno najviac 
ocenia rodičia, ktorí budú 
môcť tráviť čas so svojimi 
deťmi. Ide však o indivi
duálnu preferenciu, keďže 
niektoré rodiny nemajú mož
nosť zabezpečiť si nákup 
cez týždeň a víkend je jedi
nou možnosťou, ako vyba
viť domácnosť základnými 
potravinami, potrebami pre 
domácnosť či oblečením pre 
deti. Pre ľudí z menších obcí 
je to príležitosť vydať sa za 
nákupom alebo zábavou do 
okresného mesta.

Na druhej strane sú zamest
nanci, ktorí majú veľký zá- 
ujem pracovať cez víkend 
najmä kvôli príplatkom, kto
ré je zamestnávateľ povinný 
zaplatiť. V súčasnosti je to 
50-percentný príplatok za 
prácu v sobotu a až 100-per
centný príplatok za nedeľu. 

Cez víkend radi pracujú aj 
študenti, ktorí túto možnosť 
využívajú ako príležitosť 
privyrobiť si popri štúdiu, 
kvôli ktorému cez týždeň ne
majú čas pracovať. Rovnako 
si k dôchodku prilepšujú aj 
penzisti.

Aké vplyvy by malo obme-
dzenie nedeľného predaja?
Podľa štúdie INESS s ná
zvom Proti zákazu nedeľné
ho predaja, môže v maloob
chodnom segmente ubudnúť 
až 600 pracovných hodín 
na jednu pracovnú pozíciu. 
V nákupnom centre s 50 pre
vádzkami a tromi osobami na 
prevádzku predstavuje zákaz 
nedeľného predaja úbytok 
90tisíc pracovných hodín 
ročne. Hrozí, že takýto vý
padok sa prejaví aj na počte 
zamestnancov jednotlivých 
obchodov, ktoré budú musieť 
redukovať náklady a pri-stú
piť k prepúšťaniu.

Okrem toho je pravdepodob
né, že vymiznú študentské 
pozície a možnosti privyrobiť 

si aj pre iné skupiny obyva
teľstva. „V oblasti gastronó
mie už dnes zaznamenávame 
pokles v zamestnanosti, pre
raďovanie kvalifikovaných 
zamestnancov na nižšie po
zície a registráciu bývalých, 
ťažšie zamestnateľných oby
vateľov na úradoch práce,“ 
upozorňuje Katarína Paule. 
„Štát sa tak pripraví o príjem 
z daní z tohto segmentu, a zá
roveň zaťaží svoj rozpočet 
podporami v nezamestnanos
ti a ďalšími súvisiacimi prob
lémami.“
Ďalšia oblasť, v ktorej by 
Slovensko po zákaze nedeľ
ného predaja značne utrpe
lo, je tzv. nákupná turistika. 
Obyvatelia susediacich štátov 
– napríklad Rakúska – pravi
delne dochádzajú v nedeľu 
do Bratislavy či iných sused
ných miest nielen za nákup
mi, ale aj za gastronómiou 
či zábavou. Tieto návštevy 
predstavujú ďalšie príjmy 
nielen do pokladníc sloven
ských zamestnávateľov, ale 
aj do štátnej kasy.

Pokračovanie na str.13

Zákaz nedeľného predaja: 
Pomôže predavačom, alebo ohrozí ich zamestnanie?

Viac voľného času pre zamestnancov maloobchodu a víkend strávený s rodinou, verzus 
hroziaci pokles ekonomiky a zánik tisícok pracovných miest na celom Slovensku. Téma 
obmedzenia nedeľného predaja pretrváva aj napriek uvoľneniu opatrení proti pandémii 
nového koronavírusu. Po troch mesiacoch zatvorených obchodov sa do nich v júni vrátili 
nielen zákazníci, ale aj ich zamestnanci.

Vzniklo Korzo 
Horský park
STARÉ MESTO
Na susediacich uliciach Ne-
krasovovej, Lesnej a No-
vosvetskej vznikla obytná 
zóna prispôsobená chod-
com a cyklistom.
Korzo Horský park, ktoré 
vzniklo spojením novej obyt
nej zóny s Hlbokou cestou 
a promenádou v Horskom 
parku, vytvorilo jednu z naj
rozsiahlejších promenádnych 
trás v Starom Meste. Maxi
málna povolená rýchlosť tam 
je 20 km/h a zároveň platí 
zákaz státia, takže na spomí
naných troch uliciach už ne
zaparkujete. (ts)

 Užitočná mapa 
pre vodičov
KARLOVA VES
Obyvatelia Karlovej Vsi si 
môžu vďaka aktualizovanej 
interaktívnej mape opäť 
skontrolovať stav vyhrade-
ného parkovania v okolí.
Vodič, ktorý si v počítači 
alebo mobile otvorí strán
ku mapa.karlovaves.sk, si 
môže vybrať, či chce presk
úmať vyhradené parkovacie 
miesta pre fyzické osoby, 
miesta pre držiteľov európ
skeho parkovacieho preu
kazu (ŤZP-S), svojpomocne 
vybudované miesta či miesta 
pre rezidentov v parkova
cích zónach. (ts)

Detská škola 
bude online
BRATISLAVA
Až do 19. júla sa môžu deti 
registrovať do Detskej Uni-
verzity Komenského, a to 
na stránke www.duk.sk. 
Tento ročník je aj kvôli pan
démii špecifický, univerzita 
bude online prostredníctvom 
živého streamovania. Počet 
záujemcov teda nie je nijako 
obmedzený. Študovať môže 
každé dieťa a prednášky so 
zaujímavými profesormi 
môže sledovať z domu, od 
babky či kdekoľvek z prázd
nin. Stačí len pripojenie na 
internet.  (ts)

Kardiocentrum 
pre deti 
NOVÉ MESTO
Nové detské kardiocentrum 
na Kramároch už čoskoro 
otvorí brány pre malých 
pacientov.
Špičková nemocnica pre deti 
s chorým srdiečkom by sa 
mala stať skutočnosťou na 
jeseň tohto roka. V tesnej 
blízkosti Národného ústavu 
srdcových a cievnych chorôb 
a nového Detského kardio
centra tak bude na jednom 
mieste komplexná zdravotná 
starostlivosť pre pacientov 
s kardiovaskulárnymi ocho
reniami od narodenia až do 
staroby.  (ms)

Krstili nové 
workoutové 
ihrisko
DÚBRAVKA
Ďalšie workoutové ihrisko 
otvorili nedávno v mestskej 
časti Dúbravka.
Workoutové ihrisko, ktoré 
nájdete na Valachovej ulici 
v blízkosti multifunkčného 
ihriska, vzniklo s pomocou 
dotácie Bratislavského sa
mosprávneho kraja. Dopl
nilo tak ponuku športova
nia a cvičenia na čerstvom 
vzduchu. Workoutové ihriská 
v tejto mestskej časti náj- 
dete aj v Parku Pekníkova, 
Parku Družba, na ihrisku 
STaRZ na Harmincovej alebo 
tiež  v športovom areáli Brit- 
skej školy. (ts)

Prvé stavebné povolenie na predĺženie električkovej 
trate v Petržalke je už vydané.
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BRATISLAVA
Od štartu rekonštrukcie 
Dúbravsko-karloveskej 
radiály uplynul rok, počas 
ktorého vyskočilo viac váž-
nych problémov. Niektoré 
sa dali predvídať a riešiť, 
iné nie, hovorí viceprimá-
torka Bratislavy TATIANA 
KRATOCHVÍLOVÁ, kto-
rá zodpovedá za dopravu.

Vážna komplikácia vznikla 
koncom minulého roka, a to 
pre spor o vstup na pozem-
ky pod trakčnou meniarňou 
v Dolných Krčacoch.  Neda-
lo sa predvídať, že vlastník 
pozemkov môže vydierať 
mesto – a teda riešiť situá-
ciu v predstihu?
Modernizácia Dúbravsko-kar
loveskej radiály nie je jedno
duchá stavba, vyskytujú sa 
na nej rôzne problémy. Čo sa 
do určitej miery dalo očaká
vať, je náročnosť z hľadiska 
nachádzania vopred neinde
tifikovaných inžinierskych 
sietí, stavebnotechnického 
stavu rekonštruovaných častí 
stavby, ktoré si vyžadujú na
príklad nové riešenia osadzo
vania trakčného vedenia alebo 
zásadnejší stavebný zásah do 
opráv niektorých objektov. 
Majetkovoprávne problémy 

sme ale neočakávali – stavba 
mala vydané stavebné povo
lenie. S dodatočným riešením 
vysporadúvania pozemkov 
sme nepočítali.

Aktuálnym problémom sú 
stĺpy umiestnené v strede 
novovybudovaného chodní-
ka pozdĺž trate na Nábreží 
L. Svobodu. Kontroloval 
niekto projekt, upozornil 
na chybu, alebo aj táto vy-
skočila až teraz?
Problémy s umiestnením 
stĺpov verejného osvetlenia 
a trakčného vedenia sa po
stupne prejavovali s postu
pom prác na realizácii rekon
štrukcie. Neočakávali sme, 
že sa objavia takéto chyby. 
Projektovú dokumentáciu 
zhotovuje odborne spôsobilá 
osoba, ktorá zodpovedá za 
správnosť návrhu. V niek
torých miestach napriek 
správnosti návrhu vznikala 
situácia, ktorá neumožnila 
osadiť stožiare v projekto
vanej polohe. Dôvodom je 
veľké množstvo jestvujúcich 
sietí umiestnených v mie
stach, kde sú projektované 
stožiare. V takých prípadoch 
sa stožiare osadili do jedi
ných možných polôh, ktoré 
predstavovali voľný priestor 
pre stožiare a ich základy. 

Pre chodcov však bude pre-
chod po tomto chodníku 
veľmi nepohodlný, v jed-
nej jeho časti sme namerali 
voľnú šírku iba 0,65 m. Aká 
je minimálna šírka podľa 
normy? Je to 1,50 m, alebo 

stačí jeden voľný pruh širo-
ký 0,75 m? 
Norma hovorí, že stĺpy verej
ného osvetlenia nemajú zasa
hovať do hlavného dopravného 
priestoru. Ten ohraničuje vzdia
lenosť 0,5 m od obrubníka. Ďa
lej hovorí, že pre chodcov má 
byť vyhradený priestor mini
málne 2 x 0,75 m, čo je 1,5 m. 
To znamená, že minimálna 
šírka chodníka, ak nie je lemo
vaný pozdĺžnou prekážkou, je 
2 m. Do priestoru 1,5 m môže 
byť osadený stožiar. Nikde 
však v norme nie je definova
né, ako ďaleko môže stožiar 
zachádzať do chodníka. 

Susedný pozemok, kde by 
sa dal chodník rozšíriť, nie 
je vo vlastníctve mesta a nie 
je ani súčasťou stavebného 
povolenia. Ako rýchlo by sa 
dali tieto a ďalšie prekáž-
ky odstrániť, aby sa mohli 
stĺpy posunúť tam, kde by 
nezavadzali? 
Presun stĺpov vzhľadom na 
prítomnosť množstva inži-
nierskych sietí pravdepodob
ne nebude možný. Mapujeme 
všetky miesta pozdĺž rekon
štruovanej trate a zistíme 
majiteľov priľahlých po
zemkov, na ktorých by bolo 
možné chodník rozšíriť. Pre 
takéto riešenie bude potrebné 
spracovať projektový návrh 
a návrh na majetkovopráv
ne vysporiadanie. Po získaní 
súhlasov bude možné pris
túpiť k prípadnému rozšíre
niu chodníkov v kritických 
miestach. Nevieme odhadnúť 
dĺžku tohto procesu, urobíme 

však maximum pre zlepšenie 
kritických miest.

Objavili sa aj na iných mie-
stach rekonštruovanej ra-
diály podobné „prekvape-
nia“, s ktorými ste nerátali? 
Robíme opatrenia pre to, aby 
stavba spĺňala všetky očaká
vania modernej električkovej 
trate, vrátane prístupu na za
stávky. Kolegovia pracovali 
na zmene dizajnu, prakticky 
denne vyhodnocujeme so 
zhotoviteľom stavby úpravy 
a zmeny, ktoré urobia elek
tričkovú trať príťažlivejšiu 
pre cestujúcich, pričom li
mitom je čas a stavebné po
volenie. Je to náročná práca, 
ale keďže súčasne pracujeme 
na projektovaní električky do 
Petržalky, všetky nedostatky 
na Dúbravsko-karloveskej 
radiále sa pri príprave tejto 
stavby snažíme odstrániť.

Karlovešťania sa sťažu-
jú na rušivé dunenie pre-
chádzajúcich električiek. 
Rieši sa tento problém? 
Na úseky trate medzi Moleco
vou ulicou a tunelom sme pris
túpili k alternatívnemu riešeniu 
konštrukcie električkovej trate.

Áno, tento posledný úsek 
radiály sa rekonštruuje 
odlišným spôsobom, kto-
rý má eliminovať dunivý 
hluk. Prečo sa však rovnaká 
metóda nepoužila aj na úse-
koch, kde sa ľudia sťažujú 
na nadmernú hlučnosť? 
Technický návrh riešenia 
na zrekonštruovanom úse

O mnohých  
problémoch na električkovej radiále sme netušili
Viceprimátorka Kratochvílová:

ku bol vypracovaný odborne 
spôsobilou osobou, ktoré
ho výsledkom mali byť tiež 
priaznivé parametre po jej 
spustení do prevádzky. Na 
v tomto čase realizovanej 
časti radiály uplatňujeme al
ternatívne technické riešenie, 
ktoré zabezpečí požadované 
parametre trate po spustení 
do prevádzky. Toto technic
ké riešenie má zabezpečiť 
ochranu obyvateľov pred hlu
kom a vibráciami vo vonkaj
šom a vnútornom prostredí. 
Súčasne pracujeme na odstrá
není príčin hluku na už zre
konštruovanom úseku.

Práce pribrzdila aj koro-
nakríza. Stihne sa septem-
brový termín, kedy má byť 
stavba odovzdaná?
V kontexte mimoriadnej situ
ácie, ktorú vyhlásila vláda 12. 
marca, došlo k obmedzeniu 
prác. Uzatvorenie hraníc spô
sobilo zníženie kapacity jed
ného člena združenia, ktorý 
má sídlo v Česku, a nedostup
nosť materiálov dodávaných 
zo zahraničia. Niektoré dodá
vateľské firmy boli uzatvore
né úplne. Hygienické nároky 
obmedzili prácu v skupinách. 
Toto všetko malo vplyv na 
lehotu výstavby, ktorá je sta
novená na 15 mesiacov s ter
mínom ukončenia 11. septem
bra 2020. K dodržaniu tohto 
dátumu sa mesto snaží sme
rovať všetky svoje aktivity 
v súvislosti s rekonštrukciou 
radiály.
 (ac)
 Foto: bratislava.sk

KARLOVA VES
Posledná etapa rekonštruk-
cie Karloveskej radiály sa 
realizuje odlišne ako pred-
chádzajúce etapy. Výsled-
kom by mala byť tichšia 
prevádzka električiek.
Na rekonštruovanú trať 
v Karlovej Vsi prišli sťaž
nosti pre dunivý hluk pri 
prejazde električiek. Po no
vom, teda na úseku medzi 
tunelom a Molecovou, ktorý 
rekonštruujú v týchto dňoch, 
by to už malo byť lepšie. 
Antivibračnú rohož (na foto
grafii modrej farby) už totiž 
umiestňujú inak ako predtým.
„Oproti predchádzajúcim 

úsekom rekonštrukcie sme 
skrátili dosky pevnej jazdnej 
dráhy z 24 metrov na 6 me
trov a antivibračná rohož sa 
premiestnila pod drenážny 
betón, ktorý sa rozdelil na 
dva samostatné celky. Každá 
koľaj tak bude fungovať sa
mostatne. Tým, že meníme 
akustické vlastnosti dráhy, už 
by sa nemal objaviť nízkofre
kvenčný hluk ako v Karlovej 
Vsi. Podľa projektanta ide 
o riešenie, ktoré vychádza 
z konštrukcií trate používanej 
vo Viedni,“ vysvetlila nám 
hovorkyňa magistrátu Katarí
na Rajčanová.  (ms)

Foto: Matej Štrbák

KARLOVA VES
Nový chodník pozdĺž mo-
dernizovanej karloveskej 
radiály by mal slúžiť, ako 
inak, na pohodlný prechod 
chodcov - ibaže sú v jednej 
jeho časti priamo v strede 
umiestnené stĺpy. Nechápe-
te, ako je to možné?
Každému je asi jasné, že 
chodníky sú určené na bez
pečný a tiež pohodlný po
hyb chodcov, a to aj idúcich 
v protismere. V prípade no
vovybudovaného chodníka 
pozdĺž rekonštruovanej Dúb
ravskokarloveskej radiály 
(DKR) na Nábreží L. Svo
bodu to tak nie je. V strede 
chodníka sú zabetónované 
stĺpy verejného osvetlenia aj 
trakčného vedenia. 
Pre chodcov komplikácia. 
Presvedčili sme sa o tom, 
keď sme zmerali voľnú šírku 
chodníka v úseku nad PKO, 
neďaleko Výskumného ústa
vu vodného hospodárstva: 
od stĺpa v jeho strede po ob

rubník sme namerali z jednej 
strany iba 65 cm a z druhej 
ešte menej. Po takomto chod
níku s ťažkosťami prejde 
obéznejší človek, nieto vo
zičkár či mama s kočíkom.
Hovorkyňa magistrátu Ka
tarína Rajčanová nám vy
svetlila, v čom je problém, 
ktorý je podľa jej vyjadre
nia ťažko riešiteľný. „Stĺp 
verejného osvetlenia a stĺp 
trakčného vedenia v stre
de chodníka boli súčasťou 
projektovej dokumentácie 
a schváleného stavebného 

povolenia pre celú rekon
štrukciu DKR. Nevieme ich 
v tomto štádiu rekonštrukcie 
umiestniť inde, lebo by bola 
potrebná zmena stavebné
ho povolenia, čo by zase  
predĺžilo termín ukončenia 
DKR. Stĺpy tak budú po re
konštrukcii Dúbravsko-kar
loveskej radiály stáť v stre
de chodníka pre peších na 
Nábreží L. Svobodu. Ani 
mesto s týmto riešením nie je 
spokojné, nateraz ho ale nie 
sme schopní zmeniť.“ (ac)

Foto: Marian Dekan

V strede nového chodníka nechali stĺpyJeden úsek bude tichší

Stĺpy zostanú v strede chodníka aj po rekonštrukcii  
Dúbravsko-karloveskej radiály.

POMÔŽEME VÁM ZÍSKAŤ POKOJNÝ A KĽUDNÝ ŽIVOT

„TRÁPIA VÁS DLHY“? Máme pre Vás riešenie v podobe osob-
ného bankrotu na kľúč! BONATO je garancia a preto sa môžete spoľahnúť na 

overenú, bezpečnú a rýchlu pomoc!

Napíšte nám na www.bonato.sk v časti „Dohodnúť si schôdzku“
Volajte na bezplatnú linku 0800 221 331

DENNÉ TÁBORY

!!! uplatnite si príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa až do výšky 55% z ceny tábora !!!

už od 80 €PRIHLÁS SA do tábora a 

  a ďalšie skvelé ceny!!!

ST

Kultúrne zariadenia PetržalKy

viac INfO a PRIHLÁškY na www.kzp.sk
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Začni teraz svoj letný projekt.
Všetko, čo potrebuješ, nájdeš
v HORNBACHu.

Stále je čo robiť.

 Tvoja záhrada 
ťa potrebuje.
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Primátor Matúš Vallo ešte 
vlani v novembri informoval, 
že pri spisovaní nehnuteľnos
tí „našli“ 22 neobývaných 
bytov, ktoré mesto po obno
vení ponúkne na nájomné bý
vanie. „Zrekonštruovaných je 
prvých 15 bytov, z nich 6 sme 
odovzdali novým nájomcom 
z reštituovaných bytov. Ďal
ších 9 bytov je vyčlenených 
pre ľudí zaradených do pro
jektu dostupného nájomného 
bývania so sociálnou podpo
rou, založenom na vybraných 
prvkoch prístupu Housing 
first - najprv bývanie,“ infor
movala hovorkyňa magistrá
tu Katarína Rajčanová.
Pre žiadateľov z reštituova
ných bytov mesto vyčlenilo 
dohromady 11 bytov, zvyšné 
2 byty (do počtu spomína
ných 22) pripravuje na krát
kodobé ubytovanie ľudí, kto
rí sa ocitnú v akútnej životnej 
kríze. A to je zatiaľ všetko. 
Magistrát chcel tiež odkúpiť 
bývalú železničiarsku nocľa
háreň v Rači za takmer pol 
milióna eur, aby slúžila na 
nájomné bývanie, no nestalo 
sa. „Kúpa objektu na Rendezi 
vzhľadom na komplikácie zo 
strany ŽSR a vzhľadom na 
šetrenie po prvej vlne pandé
mie Covid-19 je odložená,“ 
vysvetlila hovorkyňa.
Dostupné bývanie, a to aj 
pre učiteľov či zdravotní
kov, by chcelo mesto riešiť 

tiež v spolupráci s partnermi, 
napríklad developermi ale
bo finančnými inštitúciami. 
Realizovať tento zámer však 
zjavne nebude jednoduché. 
„Priebežne rokujeme s via
cerými inštitúciami. Najväč
ší záujem je o PPP projekty, 
kedy by mesto malo vložiť 
do projektu svoj pozemok. 
Situácia s vlastnými pozem
kami mesta však nie je op
timálna a len málo z nich je 
z hľadiska bezproblémové
ho vloženia do spoločných 
projektov vhodných. Tie, na 
ktorých netreba meniť územ
ný plán alebo vysporiadať 
majetkovo-právne vzťahy, je 
len pár a tie bude mesto deve
lopovať samo. Preto sú roz
behnuté rokovania primárne 
o modeloch dofinancovania 
mestských projektov pro
stredníctvom štandardných 
finančných nástrojov,“ pri
blížila hovorkyňa Bratislavy 
Katarína Rajčanová. 

Ako to vidia developeri

Pavel Pelikán, výkonný ria-
diteľ JTRE: „Pre správne 
fungujúce nájomné bývanie 
je nevyhnutné, aby všetky 
zúčastnené strany ťahali za 
jeden povraz  štát, samo
správy, finančné inštitúcie, 
súkromný a stavebný sek
tor. V prvom rade však musí 
mať oporu v záujme ľudí, 

ktorí by takto chceli bývať. 
Jednoznačne vyšší záujem 
o nájomné bývanie by mohol 
nastať vtedy, ak mesačný ná
jom bude zaujímavo nižší ako 
splátka hypotéky. Pre rozvoj 
nájomného bývania je tiež 
potrebné prijať legislatívu, 
ktorá zrýchli a zjednoduší 
procesy potrebné na prípravu 
územia a schválenie výstav
by, pričom všetky karty na to, 
aby tieto veci fungovali rých
lo a pružne, má v rukách štát. 
V JTRE sme zvažovali, ako 
by sme mohli vyjsť v ústrety 
ľuďom, pre ktorých je prvé 
samostatné bývanie v súčas
nej situácii takmer nedosiah
nuteľné a prišli sme s projek
tom Ovocné sady v lokalite 
Trnávka. Funkčná a efektívna 
architektúra prináša na trh bý
vanie za dostupné ceny nielen 
pre mladých, ale aj pre rodiny 
s deťmi a seniorov. Na dlho
dobo nevyužívanom území 
vznikne nová obytná štvrť, 
ktorá ponúkne nielen najdo
stupnejšiu cenu za byt v kva
litnom štandarde vo svojom 
segmente, ale aj dostatočný 
počet parkovacích miest, ve
rejnú materskú školu, vlastný 
park s okrasnými a ovocnými 
stromami, detským ihriskom 

i komunitným grilom a v ne
poslednom rade je to blízkosť 
komplexnej občianskej vyba
venosti. Samozrejme, zaujíma 
nás aj koncept nájomného bý
vania a určite budeme chcieť 
na tento trh vstúpiť, pokiaľ 
celé nastavenie bude dávať 
logiku.“
Juraj Nevolník, výkonný 
riaditeľ pre Penta Real 
Estate Slovensko: „Z pohľa
du developera je manažment 
portfólia nájomných bytov 
náročný z technickej aj práv
nej stránky, navyše ide o po
liticky citlivú tému. Ak by 
štát a samosprávy motivova
li developerov k budovaniu 
nájomných bytov napríklad 
veľmi rýchlym povoľovaním 
stavieb alebo odpustením 
poplatku za rozvoj v rámci 
projektu výmenou za byty 
v ekvivalentnej hodnote, 
obce by mohli rýchlo a bez 
námahy získať pomerne roz
siahle portfólio bytov, a to 
hlavne tam, kde je to potreb
né najviac, a to vo väčších 
mestách. Pri takýchto alebo 
podobných podmienkach 
sme na tému nájomného 
bývania pripravení diskuto
vať.“ (ac)

Foto: magistrát

Rozvoj nájomného bývania brzdí aj legislatíva
BRATISLAVA
Šesť nájomných bytov dostali minulý mesiac Bratislavča-
nia z reštituovaných bytov, ďalších deväť je pripravených 
pre sociálne ohrozených ľudí. Ide o staršie mestské byty, 
ktoré bolo potrebné zrekonštruovať. Projekt dostupného 
bývania zaujíma aj viacerých developerov, mnohé proce-
sy však pokladajú za príliš zložité. 

ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

DREVENÉ ROLETY

DREVENÉ ROLETY – Korenačka, Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

...spoľahlivosť, rýchlosť, čistota...

info@drevenerolety.sk 
www.drevenerolety.sk

ESLINGEROVÉ ESLINGEROVÉ 
VÝMENA POPRUHU VÝMENA POPRUHU 
NÁTERNÁTER

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIETSERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

Pohľad do jedného 
z obnovených 
nájomných bytov.

Nový projekt  
Housing first
BRATISLAVA
Magistrát začína realizovať 
jedinečný projekt ukon-
čovania bezdomovectva 
prostredníctvom dostupné-
ho nájomného bývania so 
sociá lnou podporou. 
Projekt  pod názvom Hou
sing first (najprv bývanie) 
schválili mestskí poslanci 
jednohlasne. Bývanie v 9 
vyčlenených bytoch nájdu 
rodiny, ktoré sú v mestských 
ubytovniach, a jednotlivci 
či páry bez domova v seni
orskom veku, prípadne so 
zdravotným znevýhodnením. 
Súčasťou projektu je sociálna 
podpora  skúsení odborníci 
budú pomáhať nájomníkom 
v dlhodobom udržaní si bý
vania. (bn)

Nájomné 
je rovnaké 
BRATISLAVA
Nájomníci, vybraní v rám-
ci projektu Housing first, 
budú platiť nájomné  
v rovnakej výške ako ľudia 
v iných  mestských nájom-
ných bytoch.
„Úhrada za jednoizbový byt 
aj s energiami sa spravidla 
pohybuje okolo 110 eur,“ 
spresnila hovorkyňa magis
trátu Katarína Rajčanová. 
Zmluva sa uzatvorí na dva 
roky s možnosťou predĺže
nia. Predĺženie bude závisieť 
od dodržiavania podmienok 
nájomnej zmluvy, predov
šetkým riadneho uhrádzania 
platieb nájomného a dodr
žiavania domového poriad
ku.  (bn)

London Eye

BRATISLAVA
Vyhliadkové koleso London 
Eye (Londýnske oko) na 
nábreží Temže patrí k naj-
väčším atrakciám Londýna.
Londýnske oko navštívi roč
ne viac ako 3,5 miliónov tu
ristov z celého sveta. Z naj
vyššieho miesta je nádherný 
výhľad na okolie, pri peknom 
počasí vidíte až do vzdiale
nosti 40 km.  (bn)

Foto: shutterstock

Budapest Eye

BRATISLAVA
Fascinujúci výhľad ponúka 
aj budapeštianske „oko“ na 
Alžbetinom námestí.
Vyhliadkové koleso, postave
né priamo medzi historický
mi budovami v centre Buda
pešti, funguje nepretržite až 
do zotmenia. (bn)

Foto: shutterstock

STARÉ MESTO
Vyhliadkové ruské koleso 
na Rázusovom nábreží pri 
Propelleri ešte len začali 
stavať a starostka Zuzana 
Aufrichtová už čelila tvrdej 
kritike. A to napriek tomu, 
že ide len o dočasnú atrak-
ciu na tri mesiace, od júla 
do konca septembra.
Mnohí Bratislavčania, medzi 
nimi aj odborníci tvrdia, že 
koleso zasahuje do pohľa
dov na významné historické 
dominanty Bratislavy. Súhlas 
pamiatkarov v tomto prípade 
nebol potrebný, k povoľo
vaniu zaujatia verejného 

priestranstva sa vyjadruje 
Komisia pre posudzovanie 
žiadostí o zvláštne užíva
nie verejných priestranstiev 
a voľných pouličných akti
vitách „Komisia odporučila 
takúto atrakciu v rámci kul
túrneho leta zaradiť,“ uviedla 
Zuzana Aufrichtová na svojej 
FB stránke.
Vyhliadkové koleso je podľa 
nej radosť a peniaze, ktoré 
prinesie, sa využijú v pro
spech mestskej časti – bude 
viac zelene a viac stromov. 
„Od nepamäti sa v mestách, 
najmä v letných mesiacoch, 
usporadúvajú ľahké zábavné 

akcie, atmosféru dotvárajú 
vyhliadkové kolesá, kauklia
ri, pouličné predstavenia, 
živé sochy a podobne,“ do
plnila starostka. Nesúhlasí 
ani s kritikou, že umiestnenie 
kolesa je rušivé: „Biela kon
štrukcia kola pôsobí subtílne, 
vytvára priezory, kadiaľ je 
možné dominanty mesta bez 
problémov sledovať.“
Ešte v marci sa mestská časť 
pýtala na názor obyvateľov: 
z vyše 6-tisíc respondentov 
bolo za inštaláciu vyhliad
kového kolesa 63,3 % a proti 
bolo 36,7 %. V prospech tejto 
letnej atrakcie zahlasovala aj 

väčšina čitateľov v ankete na 
našom webe bratislavskeno
viny.sk, ktorú sme zverejnili 
3. júla: z takmer 3-tisíc opý
taných bolo 57 % za, 38 % 
proti a 5 % hlasujúcich nema
li jednoznačný názor.
Zaujímal nás aj názor archi
tekta, ktorý sa dlhé desaťro

čia venuje obnove historic
kých budov v meste. Vyjadril 
sa jednoznačne: „Keďže ide 
o dočasné zariadenie, ani to 
nestojí za komentár. Celá dis
kusia okolo vyhliadkového 
kolesa mi pripadá ako búrka 
v pohári vody.“  (ac)
 Foto: Marian Dekan

Ruské koleso na nábreží: O čo sa sporíme?
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Letné osvieženieLetné osvieženie  
Vyše 180180 ďalších druhov bazénov  
a príslušenstva nájdeš na hornbach.sk/bazeny

Florida Kameň
- pevná kovová konštrukcia    
- steny z 3-vrstvového materiálu  
- bez príslušenstva   
- 3,05 x 0,91 m  
10244123   

moderný dizajn

NOVINKA
V SORTIMENTE

Bazény

15990

Príslušenstvo Chémia

3190

Vysávač Star Vac
-  pre všetky typy nadzemných 

bazénov
- dĺžka hadice 5 m
- skladacia tyč 1,5 m
8349232  

univerzálne pripojenie

Solárna plachta
-  zaistí ohrev, zamedzí odparu vody
-  bublinky napomáhajú rýchlejšiemu 

ohrevu
3,05 m  8349227  19.19 
3,66 m  8349226  23.29 

1919
napr. 3,05 m

ohrev a ochrana Stop riasam*
-  účinný proti riasam a plesniam
-  použiteľný s chlórovými  

i bezchlórovými prípravkami 
1 l  4288278    6.90 
3 l  8722932  18.90 

690

Chlór Komplex 5v1*
- multifunkčné tablety
-  dezinfekcia, obrana proti riasam, vločkovanie,  

stabilizácia pH a tvrdosti vody
4,6 kg 10257848 46.90 
Mini 5v1 0,9 kg 6624987   10.90   
5v1 1,0 kg 8722930   10.90  
5v1 1,6 kg 8905331   19.90 

4690
napr. 4,6 kg

napr. 14 l

napr. 1 l 

Spa Štartovacia sada*
-  komplet na rýchlu  

prípravu vody vo vírivke
-  obsah: Kyslíkové  tablety 0,5 kg,  

Aktivátor 0,6l, Odpeňovač 0,6l,  
Testovacie pásiky

5995213  

3590

Platnosť od 10. 7. 2020 do vypredania zásob, najdlhšie však do 24. 7. 2020. Zmeny cien po 24. 7. 2020 možné. Za chyby a omyly v texte,  
tlačové chyby a za farebné odchýlky v zobrazení neručíme. Vyobrazenie produktov môže byť iba ilustratívne. Všetky ceny vrátane DPH.

7990

Solárna sprcha UNO
-  sprchovacia hlavica  

s kĺbom na polohovanie
-  perfektná stabilita  

ukotvením 4 skrutkami 
UNO 14 l  6270998    79.90 
UNO 20 l  8722927    89.90  
UNO 35 l  8722928  159.90 

ekologický ohrev vody

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Bratislavske_noviny_346x178_SK_0720_UPRAVA.indd   2Bratislavske_noviny_346x178_SK_0720_UPRAVA.indd   2 03.07.20   13:4803.07.20   13:48

Optimálnym a najdostupnej
ším variantom sú nadzemné 
nafukovcie alebo plastové 
bazény s kovovou konštruk
ciou a nevyhnutnou filtráciou. 
Obľúbené sú vďaka kvalite 
a dostupnosti – nie sú nároč
né finančne ani priestorovo 
a nevyžadujú si veľké terénne 
úpravy. Stačí ich postaviť na 
vodorovné miesto s prívo
dom vody. Vlastný nadzemný 

bazén si tak v záhrade môže 
postaviť takmer každý, v ob
chode ho zvyčajne dostanete 
s kompletnou filtráciou a ko
vovými schodíkmi.

Nafukovací bazén či vírivka?

Výborným riešením je na
fukovací nadzemný bazén 
s jednoduchou inštaláciou, 
nízkou cenou, ktorého sa mô

žete ľahko zbaviť, keď deti 
odrastú. Umožňuje filtráciu 
vody podobne ako veľké za
pustené bazény.
K nadzemným bazénom 
môžeme priradiť aj vírivé 
vane. Nemusíte si zaobsta
rať hneď model za desaťtisí
ce eur, v ponuke je už dosť 
nafukovacích víriviek, ktoré 
spoľahlivo splnia svoju ma
sážnu „pridanú hodnotu“. Aj 

vírivky si však vyžadujú che
mickú a mechanickú údržbu 
a po sezóne zazimovanie. 
Dokonca sa to v tomto prípa
de priamo odporúča, keďže 
nafukovacia vírivka obsahuje 
zložitú elektroniku.

Ako ho sprevádzkovať 

Platí, že čím viac starostli
vosti venujete bazénu na je
seň, tým menej práce budete 
mať pred letnou sezónou. 
Bazén nestačí iba jednoducho 

5 dobrých tipov, ako si bazén 
vo svojej  záhrade užijete naplno
BRATISLAVA
Ak máte záhradu, nemusíte sa počas horúcich dní tlačiť na kúpalisku. Postavte si vlastný 
bazén, v ktorom sa môžete osviežiť kedykoľvek. Odborníci z Hornbachu vám poradia pri 
správnom výbere, ako aj údržbe bazénu či vírivky.

sprevádzkovať. Pokiaľ v ňom 
voda zostáva dlhší čas, vyža
duje si trvalú starostlivosť. Aj 
v prípade nadzemných bazé
nov je nevyhnutné prepláchnuť 
filtračný piesok a vyčistiť sitká 
filtrácie. Sledovať musíte ta
kisto kvalitu vody, teda merať 
hodnotu pH a správne dávko
vať dezinfekciu. 
Ako „prevádzkovateľ“ bazénu 
sa musíte starať aj o dávkova
nie bazénovej chémie na zákla
de nameraných hodnôt a takis
to o vysávanie bazénu, čistenie 
vodnej hladiny a napokon, po 
skončení sezóny, o zazimo
vanie a odzimovanie nádrže. 
Odzimovanie nie je potrebné, 
pokiaľ bazén na zimu vypustí

te a prezimujete ho na suchom 
mieste.

Sledujte pH vody

Bezprostredne po dosiahnutí 
potrebnej hladiny v bazéne je 
nevyhnutné upraviť pH vody 
(hodnota má byť 7,0 až 7,4) 
a potom udržiavať jej čistotu 
potrebnými chemickými pro
striedkami. Ak patríte k od
porcom akejkoľvek chémie, 
na bazén radšej zabudnite. Sú 
však prípravky na báze kys
líka, takže tradičná chlórová 
„vôňa“ nehrozí. Nezabúdajte, 
že bazénovú vodu neznečis
ťujú iba mechanické nečis
toty, ktorých sa zbavíte filtrá

ciou, bazénovým vysávačom 
alebo lovom do sieťky, ale aj 
rôzne mikroorganizmy ako sú 
riasy, baktérie či vírusy. A tie 
zahubí práve chémia.

Napúšťajte pitnú vodu

Do bazénov sa odporúča na
púšťať pitnú vodu, pretože je 
už hygienicky ošetrená. Ne
napĺňajte bazén zo záhradnej 
studne a už vôbec nie z poto
ka, aj keď ho máte v blízkosti. 
Kým totiž zlikvidujete všetky 
mikroorganizmy, bude vás to 
stáť viac, ako objednať si cis
ternu s pitnou vodou (v prípa
de, že nemôžete naplniť bazén 
zo svojho vodovodu).

Piesková filtrácia

Nezabúdajte na to, že základ
ným predpokladom úspechu 
v podobe krištáľovo čistej 
vody v bazéne je piesková 
filtrácia s primeraným vý
konom. Bez toho, aby dobre 
fungovala, nie je možné ani 
pri použití tých najúčinnej
ších chemických prípravkov 
dosiahnuť kvalitnú a bez
chybnú vodu. V čistote musí
te udržiavať aj samotnú filtrá
ciu - náplň pravidelne aspoň 
raz za 14 dní prepierajte a pri 
častom používaní bazénu raz 
za dva roky vymeňte.

(bn)
Foto: shutterstock

Aký je správny 
výkon piesko-
vej filtrácie
BRATISLAVA
Pri výbere konkrétneho 
typu pieskovej filtrácie je 
najdôležitejším kritériom 
výkon.
Potrebnú silu na vyčistenie 
vody prostredníctvom pies
kovej filtrácie si vypočítate 
jednoducho aj sami: stačí, 
keď vydelíte objem bazé
nu štyrmi. Vyjde vám číslo, 
ktorému hovoríme kubíkový 
výkon čerpadla. Pamätajte si, 
že výkon správne vybraného 
čerpadla musí byť minimál-
ne rovnaký, ale radšej o nie
čo vyšší ako výsledné číslo, 
ktoré ste vypočítali. Ak však 
k filtrácii plánujete pripojiť 
externé zariadenie, napríklad 
bazénový vysávač alebo solár-
ny ohrev, poraďte sa o výške 
potrebného výkonu s odbor
níkom. Nezabúdajte ani na to, 
že výkon čerpadla sa znižuje 
zväčšujúcou sa vzdialenosťou 
od bazéna. (bn)

K inštalácii 
zavolajte 
odborníkov
BRATISLAVA
Inštalácia pieskovej filtrá-
cie je zložitejšia. Nesmie 
chýbať pripojenie na odpad 
alebo odtokový kanál na 
preplachovanie.
Na inštaláciu pieskovej fil
trácie je lepšie zavolať si 
odborníkov. Síce to nebu
de zadarmo, ale vyhnete 
sa mnohým komplikáciám. 
Pred začatím inštalácie tre
ba dbať na to, aby bol po
vrch, na ktorý umiestnite 
filtráciu, rovný, posypaný 
hrubou vrstvou piesku alebo 
vybetónovaný. Piesková fil
trácia musí byť vždy umie
stnená pod úrovňou hladiny 
vody a chránená pred ve
trom, dažďom aj priamym 
slnkom. Nevyhnutné je vy
kopať odtokový kanál na 
odvádzanie vody po prepla
chovaní. (bn)

Ako vybrať 
solárny ohrev
BRATISLAVA
Solárne panely na ohrev ba-
zénovej vody môžete použiť 
pri nafukovacích a nadzem-
ných bazénoch, ako aj pri 
zapustených bazénoch.
Pri ich výbere zohľadnite vý
kon bazénovej filtrácie, teda 
to, koľko vody dokáže prefil
trovať za hodinu. Solárne pa
nely sa odlišujú aj veľkosťou 
a rozmermi, podľa ktorých 
ľahko určíte, koľko vody 
je konkrétny solárny panel 
schopný ohriať. (bn)

Kam ho 
umiestniť
BRATISLAVA
Solárny ohrev umiestnite 
v blízkosti bazéna na mies-
to, kde dopadá najviac sln-
ka. 
Najlepšie urobíte, keď panel 
nakloníte k slnku v uhle 51 
stupňov (niektoré solárne 
ohrevy kúpite už so stoja
nom). V závislosti od počasia 
a objemu vody panel dokáže 
zohriať vodu v bazéne o 3 až  
5 stupňov Celzia. Nezabud
nite solárny panel na noc 
odpojiť zo systému, resp. 
uzatvoriť regulačný ventil. 
V noci je studený, takže by 
ste vodu zbytočne ochladzo
vali. (bn)
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Pokračovanie zo str. 5
V zahraničí idú opačnou 
cestou
Príklady z okolitých štátov, 
ale aj z celej Európy ukazujú, 
že v iných krajinách zavádza
jú skôr opatrenia na podporu 
ekonomiky. „V zahraničí sú 
prípady, kde toto rozhodnutie 
bolo aplikované a maloob
chod aj spotrebitelia dúfajú 
v zrušenie tohto opatrenia. 
Napríklad v Maďarsku bolo 
zrušené po roku od zavede
nia,“ vysvetľuje Katarína 
Paule.

V Poľsku platí obmedzenie 
nedeľného predaja už dva 
roky, pričom bolo jednou 
z predvolebných tém pred 
júnovým prvým kolom prezi
dentských volieb. „Negatívne 
ovplyvnilo najmä gastrono
mický priemysel a služby, ale 
k znevýhodneniu prišli aj iné 
komodity,“ hovorí Katarína 
Paule. „Poliaci dúfajú, že po 
voľbách im znova svitne ná
dej na otvorenie maloobchod
ného predaja aj v nedeľu.“

V Nemecku a vo Francúzsku 
sa už dávnejšie pristúpilo 
k decentralizácii tohto opat
renia, alebo k rôznym výnim

kám. Majú ich niektoré re
gióny či turistické oblasti. Od 
zákazu predaja sú určité ne
dele oslobodené aj v Belgic
ku. Výnimky sa robia aj pre 
komodity ako potraviny a ná
bytok. V Nórsku majú mož
nosť mať otvorené obchody 
do určitej rozlohy. „Ide o kra
jiny s oveľa výkonnejšou 
a stabilnejšou ekonomikou, 
napriek tomu ju prostredníc
tvom výnimiek podporujú,“ 
zdôrazňuje Katarína Paule.

Podľa štúdie INESS cen
tralizovaná deregulácia ne
deľného predaja v Nemecku 
zvýšila zamestnanosť o viac 
ako dve percentá oproti su
sedným regiónom, v ktorých 
k uvoľneniu opatrení nedoš
lo. V Holandsku v 90. rokoch 
priniesla deregulácia tisíce 
nových pracovných miest. 
Odborníci z celého sveta sa 
zhodujú, že uvoľňovanie 
opatrení a povoľovanie ne
deľného predaja má priazni
vý vplyv na ekonomiku.

Kto využije výhody plynúce 
z obmedzení?
Niektorým zamestnancom 
maloobchodného segmentu, 
ktorým sa podarí udržať si za

mestnanie, môže nedeľné voľ
no a čas strávený s rodinou či 
známymi vyhovovať. Je však 
množstvo ľudí, ktorí si v ne
deľu radi privyrobia a voľný 
deň v týždni využijú na vyba
vovanie administratívnych zá
ležitostí či relax na prázdnych 
turistických chodníkoch. 

Prečo sa však obmedzenie 
týka iba predavačov v ob
chodoch? Podľa INESS tvo
ria len 13 percent ľudí, ktorí 
pracujú počas nedieľ. Čašní
ci, kuchári, vodiči, recepčné 
a ďalšie státisíce ľudí, ktorí 
pracujú v iných odvetviach, 
by možno takisto ocenili 

voľnú nedeľu, ich sa však 
obmedzenie netýka. Názo
ry väčšiny odborníkov však 
varujú, že pre minimalizova
nie dosahov krízy a podporu 
ekonomiky by sa Slovensko 
nemalo vydať cestou záka
zov, ale uvoľňovania opatrení 
a podpory ekonomiky.  

Dermatofytózy u psov a mačiekDermatofytózy u psov a mačiek
Dermatofyty najčastejšie rodu Microsporum alebo Trichophyton 
napádajú pokožku, chlpy alebo pazúry. Na koži sa tvoria 
šupinky alebo jemné chrastičky, a nezriedka vypadáva srsť alebo 
sa láme. Pri napadnutí pazúrikov môže dochádzať k ich kriveniu, 
deformáciám a odlamovaniu.
Dermatofytózy patria medzi infekčné ochorenia prenosné na človeka, 
najčastejšie sú ohrozené deti, ale prenos je možný aj na dospelých                                        
s oslabenou imunitou alebo seniorov.
Bezpečným pomocníkom pre potlačovanie plesní je u veterinárnych 
lekárov prípravok Múdra huba Ecosin. Obsahuje mikroorganizmus 
Pythium oligandrum, ktorý sa plesňami živí a je zrejme asi zatiaľ 
jediný z mikroorganizmov, ktorý svojím striktným mykoparazitizmom 

nedokáže čerpať živiny z ľudských, zvieracích alebo iných buniek,           
ale len z plesní.
Výhodou použitia tohto mikroorganizmu je, že celé jeho pôsobenie 
prebieha na biologickej báze a organizmus nijako nezaťažuje. 
Môže sa preto používať u zvierat akéhokoľvek veku, u gravidných 
a dojčiacich súk alebo u zvierat s imunitným de citom spôsobeným 
napríklad inou infekciou. Prvé známky zlepšenia sa objavujú niekoľko 
dní po aplikácii a vo väčšine prípadov je pokožka zvieraťa do 30 dní 
zahojená.
Keďže Múdra huba nezaťažuje organizmus, je jej využitie aj u ľudí, 
pretože nemá vedľajšie účinky, nevzniká rezistencia a dá sa použiť                      
v akomkoľvek veku a zdravotnom stave jedinca.

Na Vaše otázky radi odpovieme na 
e-mailovej adrese: pythium@pythium.cz.
Informácie na: www.chytrahouba.eu

Distributor pre Slovensko: 
Pharmacopola s.r.o.
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STARÉ MESTO
Ak sa chystáte do trvalej 
street food zóny na Poľnej 
ulici, odporúčame prísť 
hneď po tom, ako sa bufe-
ty otvoria. Inak hrozí, že 
z ponuky si veľmi nenavy-
beráte. My sme odchádzali 
hladní. 
Rátajte s tým, že na špecia
litách nového street foodu, 
ktorý oživil nenápadnú ulič
ku medzi Medickou záhradou 
a Ondrejským cintorínom, si 
môžete pochutnávať iba od 
11. do približne 17. hodiny. 
Ale to nie je jediný problém. 
Tešili sme sa napríklad na 
švajčiarsky tradičný raclette, 
ktorý majú vo viacerých ver
ziách v cene od 5 do 8 eur 
– klasický raclette syr s gri
lovanými zemiakmi, ale aj 
raclette syr s batatmi či hovä-
dzím mäsom. Až dvakrát sme 
však mali smolu. Vo štvrtok 
25. júna bol stánok zatvorený 
už po druhej popoludní, pre
tože všetko jedlo vypredali. 
Nepochodili sme ani na dru
hý deň v piatok 26. júna, hoci 
sme sa na Poľnú ulicu zámer
ne vybrali hneď po dvanástej. 
„Všetok syr sa minul, ďalší 
nám privezú asi o hodinu,“ 

vysvetľoval predajca. A ak 
neprivezú, opäť zatvorí skôr. 
Odporučil nám prísť radšej 
v sobotu po 14. hodine, malo 
by byť vraj menej ľudí...
Najdlhší rad sa však tvoril 
pred stánkom Kalifornan Bis
tro, kde si dáte naplniť misku 
podľa vlastného gurmánskeho 
výberu. Čakanie sme odhadli 
na dvadsať minút, no už po 
pia tich minútach sme to vzda
li. Odradilo nás, keď sme za
čuli, že niektorá z príloh je iba 
„al dente“, lebo nestíhajú va
riť. Ani tu sme sa teda v piatok 
nenajedli. Ale deň predtým 
sme si celkom bez čakania 
kúpili Kurací bowl (misku) za 
5,50 € . Ako základ misky sme 
si zvolili kuskus, z prísad sme 

si vybrali glazovanú mrkvu, 
hráškové pyré, šalát, ružič
kový kel a granátové jablko, 
coleslaw, cestoviňák a zakon
čili sme medovo-horčicovou 
omáčkou. Všetky chute ladili, 
každá prísada bola veľmi dob
re dochutená a porcia misky 
je dosť veľká, najete sa dosta
točne. 
Počas piatkového testovania 
sme sa však dostali k jedlu 
iba v stánku Burrito Fellas. 
Kúpili sme si dve burritá 
s kuracím mäsom (po 7 €) 
a jedno s hovädzím mäsom  
(8 €), za guacamole sa pri
pláca 1,50 €. Mali sme šťas
tie, brali sme z posledných 
kúskov, ani nie o 20 minút 
všetko vypredali, a to bolo 
ešte len pred jednou hodi
nou popoludní. „Pripravili 
sme 60 porcií a tie sa mi
nuli,“ dozvedeli sme sa od 
predajcu, ktorý nás odkázal 
na ich kamennú prevádzku. 
Burrito však nesklamalo, 
najmä kuracie bolo výborne 
ochutené a mäso zo stehna 
šťavnaté, mäkké. S hovädzím 
burritom sme boli spokojní 

menej, chuť nebola taká vý
razná, pridaný syr čedar sme 
takmer necítili.
 Jedlo sa rýchlo vypredalo aj 
o pár metrov ďalej, v modrom 
autobuse Uličník. V piatok 
boli už okolo pol jednej z po
nuky vyškrtnuté grilované 
kuracie prsia (5,50 €) a kotlí
kový guláš (4 €) a kým sme 
sa spamätali, „zmizlo“ úplne 
všetko, aj grilované bravčové 
karé či grilovaný hermelín 
na šaláte. Mohli sme si dať 
akurát posledné dva kúsky 
bublaniny po 1,50 € a tiež 
kávu či limonádu.
Mimochodom, špeciálny stá
nok s vynikajúcou kávou, 
ku ktorej vám ponúknu nie
len kravské, ale aj rastlinné 
mlieko, mandľové alebo koko
sové, sme v piatok vôbec ne
videli otvorený. Možno začali 
predávať po našom odchode... 
Na Poľnú ulicu sme sa v pia
tok vybrali ôsmi, no napokon 
sa tu najedli len traja z nás. 
Štvrtý kolega si kúpil kebab 
v stánku na vedľajšej ulici za 
3,30 € a ostatní odchádzali 
hladní, keďže bufety s jed
lom, o ktoré mali záujem, boli 
už o dve hodiny po otvorení 
„vyjedené“ (na Poľnej ich je 
dohromady šesť). Na jednej 
strane je to jasný úspech  
znamená, že ľudia si na novú 
street food zónu rýchlo zvyk
li a jedlo im chutí. Ak sa sem 
však vyberiete z opačného 
konca mesta, príďte radšej 
hneď, keď sa bufety otvoria, 
aby ste nemerali dlhú cestu 
zbytočne. (ac, nc)

Foto: Matúš Husár
Video a viac foto na 
www.banoviny.sk

Street food na Poľnej bol raz-dva vyjedený 
TESTOVALI SME

Renáta, 29 rokov, mamička 
na materskej:
Obmedzenie nedeľného predaja 
počas mimoriadnej situácie ma 
dosť ovplyvnilo, nakoľko som 
bola zvyknutá v nedeľu chodiť 
na nákupy. Hneď prvú nedeľu, 
ako boli otvorené, som to aj 
využila a bola nakúpiť pár drob-
ností, ktoré som potrebovala. 
Ako matke mi vyhovuje, keď sú 
obchody otvorené aj v nedeľu, 
nakoľko si môžem kedykoľvek 
zadovážiť veci do domácnosti, 
ktoré potrebujem.

Juraj, 39 rokov, podnikateľ:
Myslím si, že v prvom rade by 
mala byť zachovaná sloboda 
jednotlivca nielen nakúpiť, ale 
aj pracovať vtedy, keď chce. 
Najmä ľudia, ktorí cez týždeň 
pracujú od rána do večera, 
podľa mňa ocenia možnosť 
vybaviť nákupy nielen v sobotu, 
ale aj v nedeľu. Ako podnikateľ 
vnímam aj negatívny vplyv tohto 
opatrenia na ekonomiku štátu, 
na pracovné miesta a na prí-
padné prepúšťanie, ku ktorému 
by určite došlo, keby mohli byť 
obchody otvorené o jeden deň 
menej, ako sú teraz.

ANKETA: 
Čo si o zákaze nedeľného predaja myslia Bratislavčania?

Alžbeta, 21 rokov, študentka:
Keďže si popri štúdiu privyrá-
bam v obchode a pracujem 
najmä cez víkendy, nemyslím 
si, že zákaz otvorenia obcho-
dov v nedeľu je dobrý nápad. 
Okrem toho, že sa mi značne 
skomplikuje pracovná situácia, 
zvykla som si v nedeľu chodiť 
na nákup, pretože cez týždeň 
nemám vždy čas. Práca cez 
víkend je príležitosť privyrobiť si 
nielen pre študentov a nepo-
tešilo by ma, keby sme o túto 
možnosť prišli.

V stánku modrého autobusu 
boli prvé dve jedlá „vyškrtnu-
té“ už krátko po otvorení.

Kto vybuduje 
chodník?
KARLOVA VES
Na chýbajúci chodník, 
ktorý by prepojil cyklotra-
su s Mostom Lafranconi, 
upozornila karloveská sa-
mospráva. Univerzitu Ko-
menského ako vlastníka 
pozemku vyzvala riešiť túto 
situáciu. 
Univerzita deklaruje záujem 
o spoluprácu pri vybudovaní 
chýbajúceho chodníka medzi 
starou lodenicou a Mostom 
Lafranconi v Karloveskej 
zátoke, financie na výstavbu 
však nemá. „Preto s poteše
ním prijmeme návrh konkrét
neho projektu zo strany nášho 
partnera hlavného mesta 
v spolupráci s mestskou čas
ťou,“ uviedla v stanovisku. 

(TASR) 

Pre záchranu 
Majáka nádeje
STARÉ MESTO
Staré Mesto zriadi novú ne-
ziskovú organizáciu, ktorá 
má pomôcť zachrániť sa-
mospráve budovu bývalej 
organizácie Maják nádeje 
na Karpatskej ulici.
Organizácia by mala byť plne 
pod kontrolou mestskej časti, 
a plánuje zabezpečiť zacho
vanie jej verejnoprospešné
ho účelu. Zároveň avizovala 
podanie žalôb a trestné ozná
menia na bývalého riaditeľa 
neziskovej organizácie Pav
la Ruska. Podľa vyjadrenia 
starostky Zuzany Aufrich
tovej bude Maják nádeje 
bude slúžiť na humanitárnu 
a sociál nu pomoc. (nc)
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EXKLUZÍVNE KÚPELE V MARIÁNSKÝCH LÁZNIACH 
V HOTELI RICHARD****

ZĽAVA 
32%

na osobu v dvojposteľovej izbe

 1-posteľová izba 455 eur

Pôvodná cena 580 eur 

Špeciálna cena

385 eur

Cena obsahuje:
Ubytovanie na 8 dni = 7 noci
Bohatý raňajkový bufet 
Obedový snack /polievka, malý šalát a pečivo/
Večera
1x aperitiv na privítanie
1x vyšetrenie lekárom
12x procedúra na osobu a pobyt dľa doporučenia lekárom
Denne voľný vstup do bazénu, vírivky, fitness štúdia
Pitná kúra prameňa v hoteli od 7 – 10 hod
Župan počas celého pobytu

Rezervácie: E: recepce@hotelrichard.com / T: 00420 354 696 111

8 dni = 7 noci 
od 01.07. – 30.09.2020

NOVÉ MESTO
Po dlhých ťahaniciach ko-
nečne môžeme od vlaňajšie-
ho augusta používať toale-
ty na Kamzíku, v ktorých 
nechýbajú ani sprchy či 
umývačka bicyklov. Tento 
luxus za takmer 130-tisíc 
eur má však stále nedostat-
ky, ktoré sa nevyriešili.
Keďže letná sezóna sa už na
plno rozbehla a ľudí v tomto 
atraktívnom rekreačnom are
áli je čoraz viac, rozhodli sme 
sa opäť nazrieť do luxusných 
toaliet. Riaditeľ Mestských 
lesov v Bratislave Matej Dob
šovič totiž ešte vlani, po ich 
sprístupnení verejnosti infor
moval, že musia odstraňovať 
základné technické nedostat
ky. Správa autorizovaného 
stavebného inžiniera navyše 
konštatovala, že je potrebná 
generálna rekonštrukcia celé
ho obalového plášťa budovy 
a takisto oprava podlahy.
Mestské lesy požiadali rea
lizátora stavby, aby to urobil 

na svoje náklady. To sa zatiaľ 
nestalo. 
„U zhotoviteľa toaliet sme si 
uplatnili reklamáciu všetkých 
zistených nedostatkov, teraz 
prebieha reklamačný proces,“ 
informoval nás o aktuálnej 
situácii Marek Páva, asistent 
riaditeľa pre manažment pro
jektov.
Asi najlepšou 
správou teda je, 
že toalety vôbec 
fungujú. Počas 
našej nedávnej 
návštevy bolo 
vnútri čisto (o 
prevádzku sa 
starajú dvaja za
mestnanci, ktorí sa v službe 
striedajú) a v podstate všetok 
nadštandard sme mohli aj vy
užiť. Bicykel či kolobežku 
si tu umyjete bez rizika, že 
by striekajúca voda poško
dila drevený obklad budovy, 
keďže na fasádu dodatočne 
primontovali ochrannú stenu. 
Dokonca sa aj osprchujete 

teplou vodou, 
hoci dvere do 
miestnosti sú 
vybrané z pán
tov a opreté 
o stenu, keďže 

sa drevená zárubňa pri pou
žívaní sprchy rozmočila (aj 
to je jeden z reklamovaných 
nedostatkov). Stačí si však 
vypýtať od zamestnanca toa
liet kľúč od vstupných dverí 
a máte istotu, že vás pod spr
chou nik neprekvapí. 
Ak by sme však chceli zrá
tať všetky nedostatky, mu

síme zároveň pripomenúť, 
že k niektorým dopomohli 
samotní návštevníci: naprí
klad sprchová hlavica na 
WC pre vozičkárov kamsi 
„zmizla“, zostala len hadica. 
Nečudujeme sa, ani keď pre
vádzkar toaliet medzi rečou 
poznamená, že misku s vo
dou pre smädné psíky radšej 
nenecháva vonku, ale vzal 
ju k sebe... Osud luxusných 
toaliet, ktoré pripomínajú 
nekonečný príbeh, budeme 
naďalej sledovať. (ac)

Foto: Marian Dekan

Verejné toalety za 130-tisíc eur majú stále chyby 

STARÉ MESTO
Zaujímavý záber z pamät-
níka Slavín nám poslal Bra-
tislavčan Otto Danay. Na 
fotografii vidieť, ako sa za 
polstoročie zmenila pano-
ráma nášho mesta. Porov-
najte si výhľad na mesto 
z roku 1970 s dnešným. 
Identický záber zo Slavína 
dnes neurobíte z jednodu
chého dôvodu – ak sa po
stavíte na rovnaké miesto 
ako Bratislavčan Otto Danay 
pred 50 rokmi, výhľad vám 
prekryjú stromy a kry, ktoré 
za ten čas vyrástli. 
Stačí sa však posunúť 
o kúsok ďalej a mesto máte 
ako na dlani. Najviac no
vých vysokých budov sa 
v súčasnosti sústreďuje do 
bývalej priemyselnej zóny 

siahajúcej od Mlynských 
nív po nábrežie Dunaja. 
Výškovky však nájdeme aj 
v iných lokalitách, dokon
ca takmer v centre mesta. 
Na ulici Imricha Karvaša 
v Starom Meste, v objekte 
vysokom 111 m, sídli od 
mája 2002 ústredie Národ
nej banky Slovenska. Na 
neďalekej Radlinského uli
ci je zas budova Stavebnej 
fakulty STU, tá však meria 
„len“ 77,5 m. Jej základný 
kameň bol položený v roku 
1964 a stavba bola komplet
ne ukončená v roku 1974.
Na historickom zábere od 
nášho čitateľa zachytená nie 
je, no určite ju zo Slavína 
uvidíte. Na našej aktuálnej 
fotografii si môžete porov
nať výšku viacerých budov, 

ktoré zmenili tvár hlavného 
mesta (niektoré sú ešte vo 
výstavbe). Všetky výškovky 
v Bratislave onedlho zatieni 
prvý obytný mrakodrap na 
Slovensku Eurovea Tower 
vysoký 168 m, ktorý bude 
dominovať modernej štvrti 
na nábreží Dunaja.  (bn)

Foto: Otto Danay, uverejne
né so súhlasom autora,

Marian Dekan

Výška budov v metroch (bez antény):
1) City Business Center: 95 m; 2) Nivy Tower: 125 m; 3) Centrála 
VÚB: 88 m; 4) Twin City Tower: 89 m; 5) Sky Park I, II,  III: 104 m;  
6) Panorama Towers I, II: 108 m; 7) Tower 115 (budova 
známa ako bývalé Presscentrum): 104 m

AJ TAKÁ BOLA BRATISLAVA
Výhľad zo Slavína spred  
50 rokov: Úplne iný svet!

1
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Pribudli 
spoje MHD
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratisla-
va zlepšil od júla spojenia 
MHD v oblasti Drotárskej 
cesty, Horského parku, 
Nobelovej ulice, ale aj v lo-
kalitách Ahoj a Briežky či 
v centre mesta. 
Pribudlo napríkad celoden
né spojenie Drotárskej cesty 
s Hlavnou stanicou, zlúčili 
sa linky č. 41 a č. 64, pričom 
linka č. 41 sa predĺžila do tra
sy Búdková – Drotárska ces
ta – Hlavná stanica. Obsluhu 
lokalít Ahoj, Briežky a No
belova ulica zase posilnil 
Dopravný podnik Bratislava 
zmenami na trasách liniek  
č. 51 aj č. 151, ako aj navý
šením počtu spojov MHD. 
Zlepšila sa takisto obsluha 
Vlárskej ulice, všetky ve
černé spoje linky č. 209 
premávajú až k zastávke 
Národný onkologický ústav. 
Posilnené sú aj linky č. 210  
a č. 211. (TASR)

Výhľad zo Slavína v roku 1970:  
 najvyššie sú továrenské komíny.

Reklamácia luxusných toaliet  
na Kamzíku naďalej prebieha. 

Zničené dvere 
v sprchách.

Nové Domino chce ukončiť traumu chátrajúcej stavby - 
o jeho podobe môžete teraz rozhodnúť aj vy
Chátrajúci železobetónový skelet ro
zostavaného bytového domu môže po 
ôsmich rokoch prestať hyzdiť lokalitu 
na Jasovskej ulici v Petržalke. Develo
per prichádza s návrhom projektu Nové 
Domino, ktorý rešpektuje požiadavky 
kritikov a chce byť prijateľným kom
promisom pre všetkých. 

Roky opustený rozostavaný objekt oso
bitne irituje obyvateľov susediacej by
tovky. Priťahuje asociálov, kazí dojem 
z príjemného bývania a znižuje tak cenu 
bytov v okolí. „Tento stav nevyhovuje 
nikomu. Naše riešenie ho môže ukončiť, 
zvýšiť estetickú i funkčnú hodnotu loka
lity a kvalitu i hodnotu bývania v nej,“ 
hovorí zástupca developera, spoločnosti 
Subcentro, s.r.o. Milín Kaňuščák.

Podstata riešenia, ktoré developer pred
stavil obyvateľom dotknutej lokality 
i verejnosti, spočíva v úpravách, ktoré 
vychádzajú v ústrety požiadavkám 
a pripomienkam. 
Bytový dom Nové Domino by mal byť 
v každej časti nižší o jedno celé podlažie. 
Nebude tak tieniť susednej bytovke, ani 
brániť vo výhľade z jej okien do otvore

ného zeleného priestranstva. „Navyše, 
obyvateľom bytovky sa naskytne z okien 
pohľad na zelené strechy Nového Domina 
porastené vegetáciou,“ avizuje Milín Ka
ňuščák. Hranica objektu Nové Domino sa 
posunie o 3,5 metra ďalej od bytovky Ja
sovská, čo zvýši odstup od existujúcej zá
stavby a zväčší priestor medzi budovami. 
Existujúce parkoviská nebudú zahusťovať 
ďalšie autá, pretože Nové Domino bude 
mať dostatok vlastných parkovacích miest. 

Developer pripomína, že pozemok, na kto
rom stavba stojí, je podľa platného územné
ho plánu určený na bývanie. Na pozemok 
je vydané právoplatné územné rozhodnu
tie, ktoré nie je možné zrušiť. Znamená to, 

že investor sa vždy bude snažiť zveľadiť 
túto lokalitu výstavbou vhodného bytového 
domu - či už to bude Nové Domino, ale
bo iná stavba. „Preto veríme, že náš návrh 
bude prijatý ako férové kompromisné rieše
nie, ktoré pomôže všetkým v lokalite lepšie 
bývať,“ dodáva Milín Kaňuščák. 

V súčasnosti je otvorená možnosť za
sielať prípadné námety a podnety na 
úpravy alebo vylepšenia nového pro
jektu a jeho bezprostredného okolia, 
prostredníctvom prebiehajúcej ankety. 

Všetky potrebné informácie o pro-
jekte ako aj ankete sú na stránke  
www.novedomino.sk

Na Duláku  
to začalo žiť 

RUŽINOV
Street food na Duláku sa 
síce minulú nedeľu skončil, 
no dobré jedlo a pitie si tu 
vychutnáte aj v nasledujú-
cich dňoch.
Tento festival jedla, ktorý 
doprial návštevníkom široký 
sortiment jedál a rôznych ná
pojov vrátane piva, sa skončil 
5. júla, no v pláne sú ďalšie 
dva: najbližšie od 5. do 9. 
augusta a potom od 2. do 6. 
septembra. Tento mesiac si 
pritom môžete užiť aj piknik 
v americkom štýle s vybraný
mi druhmi grilovaných jedál 
a remeselným pivom. Podu
jatie s názvom Beer and bar
becue na Duláku sa koná od 
15. do 19. júla.  (ts) 

Foto: ms
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Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava
v školskom roku 2020/2021

otvára nové triedy

Vyučovanie v angličtine a medzinárodný program
International Baccalaureate Program – najvyššia kvalita 

vzdelávania v anglickom jazyku!

 Primary Years Programme (PYP) od 6 rokov do 11 rokov
 Middle Years Programme (MYP) od 11 rokov do 16 rokov
 Diploma Programme (DYP) od 16 do 19 rokov

www.bratislavskykraj.sk

      Gymnázium Pankúchova 6, 851 04 Bratislava
      02/62 312 706      www.gympaba.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

STARÉ MESTO
Z neveľkej reštaurácie 
Rooftop by Regal, ktorú 
nájdete na druhom po-
schodí historickej budovy 
Veľký Baťa, máte nádher-
ný výhľad na viaceré domi-
nanty nášho mesta. Je rov-
nako skvelé aj jedlo?
Do podniku v centre Starého 
Mesta na Hurbanovom ná
mestí sme sa vybrali okolo 
poludnia. Počasie nebolo ide
álne, dosť fúkalo, no urobili 
by sme chybu, keby sme sa 
posadili dnu a nie vonku, na 
strešnej terase dvojpodlažnej 
časti budovy. Vychutnávať si 
jedlo s výhľadom na Michal
skú bránu, Dóm sv. Martina či 
Hrad má svoje čaro. Napokon, 
ak je niekomu zima, môže po
žiadať o deku. V chladných 
mesiacoch tu dokonca sedíte 
v priehľadných stanoch v tva

r e 
i g l u , 

čo tiež 
nie je 

bežný záži
tok. Pôvodne boli na terase 
tri takéto stany, ako nám však 
vysvetlil čašník, po silnom 
vetre im zostali len dva.
Jedálny lístok je jednoduchší, 
jasne definovaný. Varí sa tu 
v americkom štýle, v ponu
ke sú predovšetkým burgery 
v domácej žemli, ako aj rôz
ne „latino“ špeciality strednej 
a južnej Ameriky. Polievka 
sa vraj neujala, takže hoci na 
jedálničku uvedená bola, ob
jednať sme si ju nemohli. 
Z burgerov sme si vybrali 
Juicy Lucy (9,90 €), v ktorom 
bolo hovädzie mäso, japonská 
mayo omáčka, syr čedar, slani
na a zelenina. Žemľa, ktorá je 
pri burgeroch veľmi dôležitá, 
bola nadýchaná, ale zároveň 
dosť pevná na udržanie ob
sahu, ani po piatich minútach 
spodok nepretiekol, ale dal sa 
aj bez problémov krájať. Mäso 
bolo skôr rare, ale dobre ochu
tené. Čo sa týka čedaru, ne
chali mu čas, aby sa roztiekol. 

Slaninka bola pekne upražená, 
zeleninky tak akurát. Mayo 
omáčku sme očakávali jemne 
pikantnejšiu, ale v celkovom 
dojme bola osožná. K burgeru 
sme si ešte objednali cibuľové 
krúžky (6 ks za 3 €), ktoré boli 
na náš vkus trochu presolené. 
Dosoliť sa dá vždy. 
V ponuke sú aj vegetarián
ske burgery, tu však budú 
dôslední vegáni sklamaní. 
V jednom je totiž syr čedar, 
v druhom zas ovčí syr, teda 
živočíšne bielkoviny, ktoré 
oni odmietajú.
Z latino menu sme si dopriali 
až štyri špeciality. Quesadil-
la/Pulled Pork (8,90 €) bola 
placka naplnená najemno po
trhaným bravčovým mäsom, 
fazuľou, kukuricou a ďalšou 
zeleninou, nechýbali huby. 
Jedlo ani chrumkavé, ani pi
kantné, ale lahodné, šťavnaté. 
Na rozdiel od kebabu bola 
chuť menej výrazná, čo nás 
neprekvapilo. Čakali sme však 
väčšiu porciu, i keď v porov
naní s burgerom bola jej hmot
nosť vyššia (430 g vs. 390 g).
Quesadilla/Chicken (8,90 €) 
bola verzia s kuracím mäsom, 
tiež jemným a dobre ochute
ným, spolu s typickou mexic
kou kombináciou kukurice 

a fazule. V tomto prípade 
bola tortilla síce chrumkavá, 
ale zospodu viac spečená, čo 
bolo trochu cítiť aj na chuti. 
A opäť nám porcia nestačila, 
zjedli by sme viac.
Chutil aj Fajitas (8,90 €), 
jednoduché, ale veľmi po
pulárne jedlo nielen v me
xickej kuchyni. K tortille, 
ktorá nesklamala, sme mali 
priložených päť väčších kús
kov výborne ugrilovaného 
kuracieho mäsa a tiež chrum
kavé kúsky zelenej, červenej 
a žltej papriky plus cibuľu. 
Pestrofarebné jedlo lákavé už 
na pohľad, no predovšetkým 
perfektne ochutené, svieže 
a pikantné zároveň.
Šalát s mangom a ovčím sy-
rom (6,90 €) nás prekvapil 
netradičnou kombináciou rôz
nych chutí, ktoré v konečnom 
dôsledku vytvorili lahodnú 
exotickú pochúťku. V miske 
s listovým šalátom sme mali 
nakrájaný ovčí syr, opražené, 
ešte teplé tekvicové semienka, 
minikocky manga, ale aj jem
ne sladké sušené hrozienka, 
všetko preliate tekvicovým 
olejom. Pestré, voňavé a ľahké 
jedlo, naozaj chutné.
Dobrý dojem sme mali aj 
z ochotného personálu, naša 
objednávka bola na stole 
rýchlo, i keď treba zároveň 
povedať, že v čase okolo 
obeda bolo v reštaurácii mi
nimum ľudí.  (ac)

Foto: Marian Dekan,  
FB/Rooftop by Regal

Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola  
o návšteve informovaná.  

Konzumáciu si redakcia platila sama

Ako chutí burger na terase s najkrajším výhľadom?



Šalát s mangom  
a ovčím syrom

Fajitas

Juicy Lucy

STARÉ MESTO
Po ročnej prestávke Mest-
ská knižnica v Bratislave 
opäť sprístupnila obľú-
benú Letnú čitáreň U čer-
veného raka. 
Letná čitáreň bola z bezpeč
nostných dôvodov minulé 
leto zatvorená, v aktuálnej se
zóne sem môžete prísť vďaka 
dočasným stavebným opatre
niam, ktoré zaručujú bezpeč
nosť návštevníkov. „Veľmi 
nás teší, že po vynútenej pau
ze môžeme verejnosti opäť 
sprístupniť tento zelený prie
stor. Jeho unikátna atmosféra 
dotvára genius loci Bratislavy 

a ponúka príjemnú možnosť 
trávenia voľného času priamo 
v centre mesta,“ uviedol Ju
raj Šebesta, riaditeľ Mestskej 
knižnice v Bratislave.
Čitáreň bude otvorená až do 
28. augusta od pondelka do 
piat ka v čase od 9. do 19. ho
diny a v sobotu od 10. do 18. 
hodiny. Počas celého leta bu
dete mať k dispozícii dennú 
tlač a časopisy a približne od 
polovice júla aj Wi-Fi sieť. 
O aktuálnych kultúrnych po
dujatiach v čitárni bude Mest
ská knižnica informovať prie
bežne. (ts)

Foto: Mestská knižnica

Letná čitáreň už funguje

Státisíce 
pre kultúru
BRATISLAVA
Nadácia mesta Bratislavy 
podporí projekty v oblasti 
kultúry sumou 458-tisíc eur.
Ide o prvý grantový program 
podpory prostredníctvom na
dácie v tomto roku. Na rade 
je ešte podpora štipendistov 
v programe Umenie a tiež 
podpora Komunít, kde nadá
cia prerozdelí 142-tisíc eur. 
Vznik nadácie ako systému 
grantovej podpory schváli
lo mestské zastupiteľstvo 
vlani v novembri. Od roku 
2020 nahradila grantový 
program na podporu kultú
ry Ars Bratislavensis s nový
mi programami a historicky 
najvyššou alokáciou 600-tisíc 
eur. (ts)

Odpustili 
z nájomného 
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto 
odpustí 50 percent nájom-
ného za nebytové priesto-
ry vo svojej správe a tiež 
za priestory prenajaté ako 
zubné ambulancie. 
„Je to v podstate reflektovanie 
zákona, prijatého v Národnej 
rade SR. Umožňuje využiť 
nejakú úľavu na nájomnom. 
My chceme poskytnúť takúto 
úľavu, podporu pre podnika
teľov. Žiadali nás o to sami, 
na úrade máme už niekoľko 
žiadostí,“ uviedol prednosta 
staromestského miestneho 
úradu Martin Mlýnek.

(TASR)

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Už o pár dní vystúpia na 
plošiny novej vyhliadkovej 
veže na Devínskej Kobyle 
prví turisti. Vežu v týchto 
dňoch kolaudujú.
„Bolo začaté kolaudačné ko
nanie, oficiálne otvorenie vy
hliadkovej veže pre verejnosť 
plánujeme na 15. júla,“ uvie
dol pre Bratislavské noviny 
starosta Devínskej Novej Vsi 
Dárius Krajčír. 
Samotná stavba inšpirovaná 
tvarom modlivky z dielne 
architektonického ateliéru 
Šebo, Lichý  je teda už hoto
vá, no v prístupe k nej okoloi
dúcim stále bráni plot. Pokiaľ 
ide o okolie novej veže, teda 
bývalú raketovú základňu, 
veľmi prívetivo zatiaľ nepô
sobí. Nájdete tu ruiny starých 
vojenských stavieb, rozpada
júce sa oplotenie, a tiež veľa 
neporiadku.
Vyhliadka v areáli bývalej 
raketovej základne je vysoká 
21 metrov, teda približne toľ

ko ako sedemposchodová bu
dova. Tvorí ju sedem plošín, 
tie najkrajšie výhľady majú 
ponúkať najvyššie poscho
dia. Návštevníkom by mala 
ponúkať pohľad na Alpy či 
Viedeň, v prípade dobrého 
počasia údajne až na Zobor 
v Nitre. Dostupná bude za
darmo. Prístup je možným 
pešo a v smere od Dúbrav
ky i na bicykli.  V zime však 
bude na vyhliadku vstup za
kázaný. 
Pôvodne sa uvažovalo, že 
by vyhliadková veža ako 
nová atrakcia hlavného mes
ta mohla byť vybudovaná 
a sprístupnená na jeseň 2018, 
výstavba sa mala začať v au
guste. Proces však predĺži
lo získavanie povolenia od 
okresného úradu a vyňatie 
pozemku z Lesníckeho pôd
neho fondu pod vyhliadkovú 
vežu. Termín sa následne po
sunul na rok 2019. 
Dodávateľa stavebných prác 
vybrala mestská časť vo ve

rejnom obstarávaní.  Stavebné 
povolenie, ktoré koncom júla 
2019 vydala mestská časť 
Devín ako príslušný stavebný 
úrad pre mestskú časť Devín
ska Nová Ves, ktorá je v tom
to projekte stavebníkom, 
nadobudlo právoplatnosť 
v septembri 2019. Stavenisko 
odovzdala mestská časť sta
vebníkovi v polovici apríla 
2020. (ms)

Foto: ttj

Vyhliadková veža je dokončená
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Vydrica, niekdajšia rybár-
ska osada pod hradným 
kopcom, bola známa najmä 
svojimi krčmami, zájazdný-
mi hostincami a nevestin-
cami. Prvé, ešte bezmenné 
hostince tu slúžili svojim 
návštevníkom už na začiat-
ku 17. storočia. 
Jeden z najznámejších vznikol 
v roku 1638 a dostal názov 
Čierny lev. Plnil funkcu zá
jazdného hostinca so slušnými 
ubytovacími priestormi a dob
rou kuchyňou, a preto ho čas
to vyhľadávali najmä kupci, 
ktorí prichádzali až zo Sliez
ska a pokračovali po Jantáro
vej ceste na juh, a rovnako aj 
rybári z Győru, ktorí dovážali 
ryby na Rybné námestie.
Koncom 17. storočia slúžil 
Čierny lev na ubytovanie 
vojska. Stal sa tak „zásobár
ňou“ klientov dám najstaršie
ho remesla, tie sa už v tých 
časoch začali sústreďovať 
v hostinci U modrej šťuky, 
ktorý vznikol v roku 1735. 

Pôvodne to bola iba jedno
poschodová budova, stojaca 
medzi kráľovským zbrojným 
arzenálom a Vodnou vežou, 
v roku 1773 bol hostinec pre
stavaný a rozšírený.
Návštevníkom a obyvateľom 
Vydrice ponúkali svoje služ
by ďalšie početné hostince 
s rovnako poetickými názva
mi Zlatá lampa (1708), Zele
ný strom (1753), Zlaté Slnko 
(1772), Zlatý jeleň (1802), 
Biely vlk (1803), Hviezda 
(1830). Na Zuckermandli 

boli už od polovice 18. sto
ročia v prevádzke hostince 
s „konkurenčne“ znejúci
mi názvami ako U čierneho 
medveďa, U hada, U zlatého 
anjela, U jeleňa či U čierneho 
hrozna. Osobitosťou týchto 
hostincov bolo, že koncesiu 
na výčap piva a ubytovanie 
cestujúcich získal každý, kto 
na Vydrici vlastnil dom. Z ich 
súpisu sa dozvedáme naprí
klad to, že v roku 1743 bol 
majiteľom hostinca U hada J. 
Wittmann a že jeho neskoršia 
majiteľka A. Wittmannová ho 
za 2 500 zlatých predala roku 
1765 J. Güllmayrovi.
Majiteľmi dôležitého zá
jazdného hostinca U čierne
ho medveďa boli začiatkom 
18. storočia dedičia mešťana 
Grozzmanna a Podhradská 
židovská náboženská obec 
tu mala modlitebňu. Pre zá
jazdné hostince na Podhradí 
bolo charakteristické, že mali 
široký podjazd a rozľahlý 
dvor s možnosťou pohodl
ného „parkovania“ povozov. 
A keďže na Zuckermandli 
stáli vedľa seba hneď tri také 
hostince, zvyšovalo to pre ich 
návštevníkov pocit bezpečia. 
Koncom 18. storočia začali 
na Vydrici vznikať i kaviarne, 
čo dozaista súviselo s tým, 
že tu bola zastávka parníkov 
plávajúcich z Viedne do Bu
dapešti. Prvú kaviareň zriadil 
v roku 1895 Ignaz Laufer na 

Vydrici č. 8, v tom istom roku 
na Vydrici č. 44 otvoril kavia
reň aj Moriz Waldstener. Ešte 
v ére c. k. monarchie si otvo
rili kaviarne i Jakob Schwartz 
– v roku 1915 na Vydrici č. 
46 a L. M. Kastner – v tom 
istom roku ako Ignaz Laufer, 
Nešlo však pravdepodobne 
o nekalú konkurenciu, prišlo 
len k výmene majiteľov ka
viarne. V tomto dome býval 
i posledný cechmajster vy
drických rybárov.
Bratislavský historik Tivadar 
Ortvay v roku 1905 v knihe 
Ulice a námestia Bratisla
vy charakterizoval Vydricu 
ako „starobylú ulicu, ktorá 
vedie od Rybného námes
tia po Podhradské nábrežie 
a je najvýznamnejšou ulicou 
tejto časti mesta“. Ale ob
lasť okolo riečneho prístavu 
sa postupne zmenila na „raj 
hriešnikov“ a známy vykri
čaný kút mesta... Postupne 
sa hostince dobrej úrovne 
začali meniť na podradné 
krčmy a námornícke putiky. 
Spoza poroztváraných okien 
sa ozývala nielen zmiešani
na „podunajských“ jazykov 
nemčiny, maďarčiny, sloven
činy, srbčiny a rumunčiny, ale 
často aj hurhaj sprevádzajúci 
bitky medzi hosťami a pasák
mi naj lacnejších prostitútok. 
Historická a meštianska Vy
drica, starobylá štvrť rybárov, 
lodníkov a remeselníkov, sa 
po roku 1918 stala sídlom 
najstaršieho ženského re
mesla a postupne vytlačila 
z pamäti jej predchádzajúcu 
históriu. (bn)

Krčmy a hostince hriešnej Vydrice

Krčma U veselého invalida na Ulici Marie Terézie 25.

Lodná kaviareň za 1. ČSR, v letnom čase hojne navštevo-
vaná. Pri večernom osvetlení sa tu pri hudbe aj tancovalo.

Krčma na Žižkovej ulici č. 1 okolo roku 1960.

Túto históriu sme čerpali 
z knihy Antona Baláža  
Vydrica historická – 

hriešna, vydavateľstvo  
Marenčin PT.

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.

~ ~ ~ Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

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

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva 
týždne z nich vyberieme tie najpodnetnejšie, trefné aj 
vtipné, a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť o 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
Pamätnú tabuľu treba vyčistiť
Dňa 21. júla uplynie 140 
rokov od narodenia najväč-
šieho Slováka, generála 
a politika Milana Rastislava 
Štefánika. Okrem toho, rok 
2019 bol vyhlásený za Rok 
M. R. Štefánika. Hádam 
by teda bolo slušné 
nenechať jeho bustu na 
takej ufúľanej pamätnej 
tabuli, aká je na budove 
Slovenskej akadémie vied 
na začiatku ulice, ktorá je 
po Štefánikovi pomenova-
ná. Nechať na pamätnej 
tabuli nečitateľné písmená 
je nedôstojné.
Kto vlastne by ju mal (o)čistiť? Slovenská akadémia vied, ktorá 
sídli v budove? Mestská časť Staré Mesto? Alebo len nejaký 
dobrák, ktorý to urobí namiesto všetkých nevšímavých a príde tam 
s handrou?
 Viliam, „okoloidúci“ z Dúbravky
 

Pomôže dohľad nad vodičmi?
Rád by som upozornil na križovatku Harmincova a M. Sch. 
Trnavského v smere z Karlovej Vsi do Dúbravky. Už dlhšie sú tam 
dva pruhy kvôli prerábke radiály. Jeden je určený pre smer rovno 
a odbočenie vpravo, druhý je určený pre odbočenie vľavo a otoče-
nie sa, čo je dostatočne vyznačené aj dopravnými značkami. Vodiči 
však tieto dopravné značky nerešpektujú a pokračujú v jazde rovno 
aj v ľavom jazdnom pruhu.
Po upozornení polície na facebooku som nedostal odpoveď, 
čomu rozumiem, keďže som ich informoval v čase po začatí 
uvoľňovania opatrení proti koronavírusu. Pýtam sa, ako je možné 
situáciu riešiť, nakoľko nad križovatkou je aj kamera, ale vodičom, 
ktorí ohrozujú svojou jazdou na červenú iných, sa nič nestane? 
Je lepšie zmeniť dopravné značenie alebo zabezpečiť dohľad na 
križovatke?
 Marek B.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Cyklistku zrazilo auto na priechode pre chodcov

V blízkosti Štrkoveckého ja-
zera na priechode pre chod-
cov zrazilo pred pár dňami 
osobné auto cyklistku. Žena 
skončila so zraneniami v ne-
mocnici, príčinu nehody vy-
šetruje polícia. Na správu re-
agovalo množstvo čitateľov.

Michal Mehr: Daný priechod je nebezpečný, lebo tam ľudia lietajú na bicykloch, kolobežkách 
a cez zaparkované autá nevidia prichádzajúce vozidlá. Vodiči, ktorí nepoznajú toto miesto, ľah
ko niekoho zrazia, aj keď pôjdu 30 km/h. Na vine je určite ten, kto sa 2-krát nepozrie, či môže 
vstúpiť na priechod, a tiež ten, kto tam parkuje autá z okolitých kancelárií. 

Michal Polak: Priechod pre chodcov slúži vyslovene chodcom! Pred priechodom má cyklista 
zosadnúť z bicykla a prejsť na druhú stranu tak ako chodec, pričom musí dbať o svoju bezpeč
nosť! 

Michal Ružička: Keď zvážim okolnosti a dostupné info, tak v tomto prípade bola nepozor
nosť vodiča najpravdepodobnejšia príčina.
Áno, sú arogantní cyklisti, tak isto sú šialení vodiči, bezohľadní chodci a o kolobežkách ani ne
hovorím. Ale v tomto prípade to vyzerá skôr na kombináciu nesústredeného vodiča a nepozornej 
cyklistky. Hádam bude v poriadku.

Janka Kokindová: Svet nepatrí autičkárom, ale pravidlá platia pre každého. A cyklista nepatrí 
na priechod pre chodcov... a chodec nemá absolútnu prednosť!

Ján Pitor: Cyklista v prvom rade nemá prechádzať cez priechod pre chodcov na bicykli a v 
druhom rade sa má presvedčiť, či auto dokáže v tom momente zastaviť. Šofér nie je jasnovidec. 

Martin Benicek: Závažný problém je, keď cyklista, ktorý ide po chodníku v pohode 15 km/h, 
čo už je rýchlosť solídneho behu, odrazu odbočí a s minimálnou zmenou rýchlosti vtrhne na 
priechod. Obzvlášť nebezpečné je, keď sa to deje na priechodoch, kde výhľad z väčšej vzdiale
nosti blokujú zaparkované autá pri ceste alebo na chodníku...

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

+

www.ortoinova.sk

Krádež, ktorá znechutila aj 
policajtov, sa stala na NÁ
MESTÍ FRANZA LISZTA. 
Obeťou bol totiž bezmocný 
90-ročný starček, ktorému 
neznámy zlodej vytiahol 
z tašky peňaženku s 80 eu
rami, osobné doklady, ako aj 
bankomatovú kartu. „Násled
ne s odcudzenou platobnou 
kartou boli vykonané dva ne
oprávnené výbery finančnej 
hotovosti v celkovej výške 
480 eur,“ informovali o prí
pade policajti z Bratislav
ského kraja na svojom Face
booku. Podozrivou z krádeže 
je mladá slečna, ktorej fot
ku z kamerového záznamu 
zverejnili na sociálnej sieti. 
„Táto znechutená slečna by 
nám k tomu vedela čo-to po
vedať,“ napísali policajti.

(ars)
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Aj teraz záleží na každom z nás
Pomôžme Bratislavskému kraju spolu!

www.bratislavskykraj.sk

Nakupujme lokálne produkty
Podporíme tak zamestnanosť v regióne.

Dovolenkujme v našom kraji
Naše peniaze ostanú tam, kde žijeme.

STARÉ MESTO
Maska nesmrteľnosti, ru-
kavice do hrobu, koruno-
vačné či rituálne predmety 
z rýdzeho zlata... Poklad 
Inkov nevyčísliteľnej hod-
noty, ktorý chodia do Peru 
obdivovať milióny ľudí 
z celého sveta, sprístupnili 
pred pár dňami na Brati-
slavskom hrade. Nedajte si 
ujsť jedinečnú príležitosť!
Príprava unikátnej výstavy 
na bratislavskom Hrade tr
vala celé mesiace a prevoz 
exponátov, do ktorých je vry
tá história bájnych civilizá
cií, sprevádzali mimoriadne 

bezpečnostné opatrenia, pri 
ktorých asistovala aj polícia. 
Ide totiž o najväčší zlatý po
klad na svete, ktorý pochádza 
z ríše Inkov, ale aj  ďalších ju

hoamerických civilizácií. 
O zlate Inkov sa hovorí, že je 
prekliate, pretože preň zanikli 
všetky prastaré indiánske ríše 
a neskôr sa preň vzájomne 

Objavte ohromujúci poklad Inkov

povraždili aj európski doby
vatelia. Samotní Inkovia ve
rili, že zlato pochádza z bož
skej energie Slnka. Neboli až 
takí „krvilační“ ako Aztéko
via, ktorí boli presvedčení, že 
bez obetovania ľudí nevyjde 
slnko, ale aj v ich kultúre bola 
ľudská krv dôležitá. Svedčia 
o tom viaceré originálne arte
fakty, ktoré uvidíte na Hrade.
Jedinečnú výstavu Poklad In
kov, ktorú pripravila spoloč
nosť JVS Group v spolupráci 
so Slovenským národným 

Rituálna pohrebná maska váži až 1 085 g.  
Vyrobená je z masívneho zlatého plechu a zdobená 

smaragdmi symbolizujúcimi nesmrteľnosť.

Zlaté ruky či rukavice sú vyrobené z masívnych plá-
tov zlata. Jedna váži 838 g, druhá 849 g.

Zlatý pohár vážiaci 494 g 
s kameňmi chryzokolu.

múzeom a tiež českým Ná
rodným múzeom, si môžete 
pozrieť do polovice októbra 
tohto roku. 
Vstupné pre jednotlivca je 
dosť vysoké, cez víkend zapla
tí dospelý 15 eur a vo všedný 
deň 13 eur. Pre rodiny sa opla
tí kúpiť si spoločnú vstupen
ku: dvaja dospelí a naj- viac tri 
deti do 15 rokov zaplatia cez 
víkend 38 eur. (ac)

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

Unikátna výstava potrvá 
do polovice októbra.

 Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer  
prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže  
formou výberu víťaza elektronickou aukciou  
nebytové priestory v Bratislave v podchode na  
Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto:

- nebytový priestor č. 1.33 vo výmere 10,07 m²,
- nebytový priestor č. 1.31B vo výmere 44,44 m²,   
- nebytový priestor č. 1.38 vo výmere 67,12 m²,   
- nebytový priestor č. 1.45 vo výmere 93,71 m²,   

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú zve-
rejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy a  na internetovej stránke www.bratislava.sk. Záujemcovia si 
ich môžu vyzdvihnúť osobne v budove Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, 
v pracovných dňoch od 13.07.2020 do 31.08.2020 v čase od 9:00 h 
do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 31.08.2020 do 14:00 h 
do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy alebo zaslať 
poštou. V prípade doručovania prihlášky poštou sa za deň doručenia 
prihlášky považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.


