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Mesto chce
viac bytov

2 Fušerina
na radiále

Nad výsledkom práce
na niektorých miestach
zrekonštruovanej Karloveskej radiály zostáva rozum stáť.

6 Vleky nad Račou

O značný rozruch
sa postarali miestni
poslanci v Rači, keď
odsúhlasili revitalizáciu zanedbaného strediska Slalomka.
Stromy, ktoré pomáhali sadiť ľudia z okolitých bytoviek, sú nenávratne preč.

KAUZA DROTÁRSKA Keď prídu
pilčíci, na zvrat už býva neskoro
9 Novinky v zoo

Riaditeľka ZOO Bratislava Júlia Hanuliaková
prezradila, na čo sa môžeme tešiť v novej sezóne.

23 Tento „kopec“
má 137 rokov

Pozrite si vzácne fotografie z histórie prvého bratislavského vodovodu.
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STARÉ MESTO
Pohľad na spúšť, ktorá zostala na mieste niekdajšieho lesíka na Drotárskej ceste v Starom Meste, zabolí. Ťažko
akceptovať, že úrady nedokázali zastaviť pilčíkov, kým sa
nevyvrátia všetky pochybnosti okolo výrubového a stavebného povolenia... I keď samospráva prízvukuje, že nešlo
o verejnú zeleň, pozemok je
v rukách súkromníka, určený
na zástavbu.
Boj o záchranu lesíka zvá
dzali obyvatelia okolitých
bytoviek spolu s aktivistami
niekoľko rokov. Márne, de

siatky stromov na Drotárskej
ceste neďaleko obratiska tro
lejbusu č. 203 sú nenávratne
preč. Spoločnosť Angkor Wat
ich dala v polovici februára
spíliť napriek protestom ľudí
a výzvam samosprávy.
Pripomeňme, že ešte v no
vembri 2019 dali obyvatelia
podnet na preskúmanie sta
vebného povolenia na súd,

ktorý však za celý ten čas
nekonal. Podnet občanov evi
duje aj mestská časť.
„Vyzývame subjekt, ktorý
má uskutočniť výrub, aby sa
tohto konania zdržal, kým
súd nerozhodne,“ uviedol pre
náš web banoviny.sk hovorca
Starého Mesta Matej Števove
ešte v stredu 10. februára.

Pokračovanie na str. 3

Verejná výzva stavebníkovi

Starostka Zuzana Aufrichtová verejne vyzvala stavebníka, aby pozastavil realizáciu stavby, kým sa celý proces nepreskúma: „Pokiaľ by
sa ukázali pochybenia, ktoré by zneplatnili stavebné povolenie, je
vhodnejšie nezačať stavať, lebo môže nastať patový stav. V takom
prípade nebude ani zeleň, ani stavba.“

BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili koncepciu
bytovej politiky na roky
2020 – 2030, ktorá má aspoň sčasti vyriešiť bytový
problém v Bratislave.
Schválená koncepcia pokrýva
oblasti ako budovanie mest
ského bytového fondu; správa,
údržba a obnova bytového fon
du; spolupráca so súkromným
sektorom či dostupné bývanie
pre sociálne ohrozené skupiny
a ľudí bez domova. Magistrát
pripomína, že dokument vznikal
v jeho kapacitách, vďaka čomu
sa ušetrili desiatky tisíc eur.
Mesto už začalo s prípravou
na výstavbu nájomných bytov
na vlastných pozemkoch. Zá
roveň sa venuje rekonštrukcii
bytov a budov, ktoré vlastní,
no nevyužívajú sa alebo sú
v zlom technickom stave.
Nájomné bývanie bolo v Bra
tislave mimoriadne zaned
bávané – v rámci hlavných
miest V4 máme najnižší počet
mestských nájomných bytov.
Bratislava preto nevyhnutne
potrebovala základný koncepč
ný materiál, ktorý definuje, ako
bude vyzerať mestská bytová
politika v najbližšom období
a prezentuje víziu smerovania
mesta v tejto oblasti. 
(ts)
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Odfláknutá robota? Karloveská električková radiála
je zrekonštruovaná, no od dokonalosti má ďaleko

Po roku
Ak zvyknete čítať Bratislavské noviny od prvej
strany, tak ste teraz asi
pri týchto riadkoch. Čo
nájdete ďalej?
Napríklad rozhovor s Júliou
Hanuliakovou, novou riaditeľkou ZOO Bratislava, kde
aj v týchto dňoch premýšľajú,
ako vytvoriť väčší komfort
pre zvieratá a lepšie služby
pre návštevníkov – keď k nim
raz opäť prídu (str. 9).
Ďalšou témou je inšpirujúci
nápad podnikateľa Erika Průchu, ktorý sa vrátil z írskeho
Dublinu, aby v čase pandémie
pomáhal zabezpečiť lacné a
chutné obedy pre bratislavských dôchodcov – a zároveň
živobytie pre seba (str. 8).
Talentovaná
výtvarníčka
z Bratislavy Petra Štefanková zas potvrdzuje, že napriek
všetkým obmedzeniam a zákazom sa svet pred nami úplne nezatvoril – jej diela tešia
mnohých ľudí aj za hranicami
Slovenska (str. 16).
Prečo pripomínam tieto príbehy?
Je to už rok, čo žijeme
v prázdnote lockdownu a stále sa nevieme z toho vymotať.
Korona nám nepriniesla nič
dobré, len tvrdo pripomenula,
že nedokážeme mať kontrolu
nad všetkým, ako sme si možno mysleli. Ale snažíme sa žiť
čo najnormálnejšie, a zároveň robiť niečo prospešné aj
pre iných. A to je dôležité.

Anna Čapková

OBRAZY

NAJLEPŠIE

PREDÁTE

V AUKCII
Žiadne
poplatky

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

Zastávka Botanická:
Stĺpiky na nadchode
visia vo vzduchu.

KARLOVA VES
Stĺpiky zábradlia visiace vo
vzduchu, hrdza, nefunkčné
výťahy... Hoci sa rekonštrukcia Karloveskej radiály skončila iba prednedávnom a v niektorých častiach
dokonca ešte pokračuje,
nad odvedenou prácou niekedy ostane rozum stáť.

Jedným z najfrekventovanej
ších miest nad zmodernizo
vanou električkovou traťou
v Karlovej Vsi je určite nad
chod pri zastávke Botanická.
Hoci ešte nie je defintívne ho
tový, už teraz môžete vidieť
na miestach, kde je zábradlie
ukotvené do betónu, hrdzu.
Čo nás však prekvapilo naj
viac, sú stĺpiky vznášajúce sa
nad zemou. Tieto stĺpiky mali
byť pôvodne tiež ukotvené do
betónu, no zjavne ich dodali s

menším rozmerom, ako by sa
žiadalo, a tak ostali niektoré
jednoducho vo vzduchu.
Pri zastávke Botanická už
mesiace môžeme vidieť aj
postavené lešenie, pri scho
disku, pri ktorom sa však
celkom nič nedeje. Výťahové
kabíny sú už osadené v šach
tách, no zatiaľ nejazdia. Či
by ste vy boli spokojní, keby
niekto takto odviedol prácu
pri vašom dome, posúďte
sami z našich fotografií.
Prekvapila nás tiež hrdza v
podchode pri zastávke Bor
ská. Nájdete ju totiž na anti
korovom zábradlí, čo nie je
bežné. Antikoro by malo totiž
odolávať nepriazni počasia
bez problémov celé roky...
Podchod pritom sprí
stupnili po rekon
štrukcii iba v
lete minulého
roka. Jednou
z najväčších

výhrad vtedy bolo, že sa „za
budlo“ na bezbariérový prí
stup. Podchod je tak nepouži
teľný jednak pre vozičkárov,
ale aj mamičky s kočíkmi.
Rovnako nevábne pôsobí i
nadchod pri zastávke Kútiky,
teda pred obratiskom elektri
čiek v Karlovej Vsi. Výťa
hy, ktoré zďaleka už nie sú
nové - keďže ich osadili pred
rokom - sú, nevedno prečo,
nefunkčné a pôsobia schátra
né. S hrdzavejúcim zábradlím
by bolo taktiež vhodné niečo
urobiť.
(ms)

Foto: ms
Viac foto na www.banoviny.sk

Mesto reklamuje chyby u dodávateľa

„Stále platí záručná lehota, na stavebné práce je 5 rokov, na technológiu 2 roky,“ pripomína hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová. Prvky,
kde sa objaví hrdza, priebežne nahlasujú dodávateľovi, aby ich odstránil. Výťahy pri zastávke Botanická by sa mali spustiť v máji – chýbajú
ešte revízne správy a úradná skúška. K spusteniu výťahov pri zastávke
Kútiky je potrebný už len správca, ktorý sa súťaží v rámci verejného
obstarávania. Zábradlie visiace „vo vzduchu“ mesto odmietlo prevziať.

Zastávka Borská: hrdzavejúce zábradlie, nedokonalé spoje.

RAČA
V Krasňanoch v mestskej
časti Rača sa okrem plánovanej rozkopávky Kadnárovej ulice zmenila od 1.
marca organizácia dopravy.
Mesto chce lepšie koordino
vať rozkopávky a dopravné
obmedzenia, v minulosti sa
totiž bežne stávalo, že ne
jakú cestu krátko po oprave
nanovo rozkopali napríklad
plynári či BVS. „Preto, keď
sme od BVS dostali infor
máciu o plánovanej oprave
potrubia na Kadnárovej ulici,
rozhodli sme sa využiť túto
opravu a s ňou súvisiace ob
medzenia na rekonštrukciu
vozovky a chodníkov v opra
vovanom úseku. Oprava po
trubia, vozovky a chodníkov
potrvá približne dva mesia
ce,“ informoval magistrát na
sociálnej sieti. Na náhradné
parkovanie môžu obyvatelia
využívať priestor nástupnej
a výstupnej zastávky linky
75 na križovatke Vrbenského
- Jozefa Hagaru, ako aj jeden
pruh vozovky na Kadnárovej
v smere na Peknú cestu. Po
ukončení prác sa na Kadná
rovej obnoví pôvodná orga
nizácia dopravy.

(ms, kh)

S výstavbou trate v Petržalke chce mesto začať tento rok
PETRŽALKA
Hlavné mesto chce spustiť
výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke
po Janíkov dvor ešte v tomto roku. Podľa hovorkyne
Kataríny Rajčanovej ide
projekt zatiaľ podľa plánu.
Verejnú súťaž na predĺženie
električkovej trate v Petržal
ke vyhlásil magistrát vlani
v októbri, ukončenie tendra
je naplánované do septembra
2021. Lehota na predkladanie
ponúk sa však už niekoľkokrát
predlžovala, aktuálne platí do
15. marca. Keďže chce hlavné
mesto využiť na projekt euro
fondy, električky by mali v úse
ku začať premávať najneskôr

RAČA
Dopravný podnik Bratislava (DPB) zavedie od 27.
marca k Horárni Krasňany
novú linku MHD 154. Premávať bude počas voľných
dní a spojí Horáreň Krasňany s električkami na Peknej ceste.
Na svojom webe o tom in
formuje hlavné mesto. Trasa
novej linky pôjde cez Hube
ného – zastávka umiestnená
pred supermarketom na Pek
nej ceste, Slanec, Muničné
sklady k Horárni Krasňany.
Na tejto trase bude dopravca
v priebehu marca vyznačovať
zastávky pre novú linku.

(TASR)

v decembri 2023. Dovtedy má
byť teda všetko hotové, zapla
tené, odovzdané. Veľké časové
rezervy síce nie sú, ale samotná
výstavba by podľa odborní
kov nemala byť zložitá, keďže
s traťou okolo Chorvátskeho
ramena sa rátalo už pri výstav
be sídliska. Trasa je situovaná
v koridore pôvodne plánova
nej stavby rýchlodráhy v dĺž

ke zhruba 4,2 kilometra a je
navrhovaná na samostatnom
telese, z väčšej časti lemovaná
zeleným pásom a cyklotrasou.
Súčasťou zákazky sú aj nové
križovatky s priečnymi komu
nikáciami, preložky všetkých
vedení a konštrukcií, a to
najmä preložky inžinierskych
sietí, a úpravy koryta Chorvát
skeho ramena. Magistrát dek

Trasa električky

Nová električková trať nadviaže
na prvú časť trate, ktorá sa
dnes končí na Jungmannovej.
Navrhnutých je 7 zastávok s
pracovnými názvami Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak,
Lietavská a Janíkov dvor.
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Rozkopali
Kadnárovu

Pribudne
linka 154

laruje, že kládol maximálny
dôraz na to, aby sa nová elek
tričková trať stala súčasťou
verejného priestoru. Súbežne
s električkovou traťou sa vy
buduje aj segregovaná cyklot
rasa a tiež pešie i cyklistické
prepojenia vrátane lávok pre
peších cez Chorvátske rame
no. 
(TASR, bn)

Foto: bn
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Pokračovanie zo str. 1
O dva dni neskôr, 12. februára,
mestská časť požiadala Okres
ný úrad Bratislava, aby pre
skúmal rozhodnutie umožňu
júce stavbu domov, ktoré majú
na danom pozemku nahradiť
zeleň. Zároveň avizovala, že
výrub pozdrží do 15. februára.
Neskoro - v tom čase už bolo
z lesíka na Drotárskej len tor
zo a v nasledujúcich dňoch ho
pilčíci zlikvidovali úplne.
Na drastický výrub dôrazne
zareagovala
developerská
spoločnosť Ismont, ktorá
plánuje na tomto úzkom pá
siku v strmom kopci stavať.
„Dovoľujeme si vás požia
dať, aby ste realizovaný vý
rub drevín nespájali s našou
spoločnosťou, keďže naša
spoločnosť predmetný výrub
nerealizuje,“ odkázala roz
horčeným ľuďom.
Bežný človek ťažko pochopí
nemohúcosť úradov v tej
to kauze. Starostka Zuzana
Aufrichtová však opätovne
zdôrazňovala, že Staré Mesto
postupovalo v rámci všetkých
konaní plne v súlade so záko
nom a výrubové povolenie je
právoplatné: „Výrub vyše 80
stromov nás neteší, ale to ne
stačí na to, aby sme prekroči
li svoje kompetencie. Máme
však pochybnosti o tom, ako
sa odvolací orgán vysporiadal
s námietkami obyvateľov. Pre
to sme dali podnet na preskú
manie jednotlivých konaní.“

Pozor na zmeny
na križovatke
Prievoz

Na tomto úzkom pásiku v strmom kopci sa má stavať...
Uviedla tiež, že v rámci pre
rokovania územného plánu
danej zóny neboli v minulosti
predložené žiadne požiadavky
na ochranu zelene. Občania
majú právo spochybniť po
stup, no ak si chcú ustrážiť
svoje okolie, námietky k zme
nám a doplnkom územného
plánu musia dať včas. Keď
už má stavebník v ruke prá
voplatné rozhodnutia a pošle
pilčíkov, na pripomienky je
neskoro. „Rozhodnutie na
výrub stromov na Drotárskej
ceste bolo vydané ešte v roku
2015 a nik sa vtedy proti nemu
neodvolal,“ dodala starostka.
Po prehranom boji o lesík
ľudia zapaľovali na rúba
nisku sviečky za každý vyťa
tý strom - ako memento pre
kompetentné orgány aj širokú

verejnosť, aby v budúcnosti
nedovolili likvidáciu takých
to vzácnych ostrovov zelene
v našom meste.
Sviečky, pravdaže, nestačia.
Obyvateľka Monika Hričáko
vá, ktorá sa angažovala v kau
ze, pripomenula, že hlavné
mesto otvorilo dva územné plá
ny v ich lokalite. Konkrétne ide
o zónu Machnáč a zónu A6, kde
významnú súčasť územia tvorí
Horský park, areál pamätníka
Slavín, areál Juventy a Kalvá
ria. „Teraz sa treba intenzívne
zaujímať o zmeny v týchto
územných plánoch. Určiť na
to dvoch čestných ľudí, ktorí
budú nad nimi deň-noc sedieť
a pripomienkovať...“
Dávame do pozornosti.

(ac, nc)

Foto: ac

RUŽINOV
V rámci výstavby nultého obchvatu, diaľnice
D4 a rýchlostnej cesty
R7, sa na mimoúrovňovej križovatke Prievoz
zmenila organizácia dopravy.
Diaľničná vetva v smere
od Trnavy na ulicu Prí
stavná a Slovnaftská je od
minulého týždňa uzavretá,
a to až do 30. júna. Ob
chádzková trasa vedie po
ulici Gagarinova. Zároveň
však otvorili zjazdovú vet
vu diaľnice D1 v smere od
Petržalky na ulicu Slov
naftská. „Linky MHD fun
gujú v pôvodnom režime.
Prosíme o zvýšenú opatr
nosť pri nových zmenách
v organizácii dopravy,“
vyzvalo na sociálnej sieti
hlavné mesto.

(TASR)

Choré deti sú
už v novom
NOVÉ MESTO
Do nového Detského kardiocentra (DKC) na Kramároch už presťahovali
všetkých malých pacientov.
Vďaka blízkosti Národ
ného ústavu srdcových
a cievnych chorôb je tak
možná komplexná zdra
votná starostlivosť pre
pacientov s kardiovasku
lárnymi ochoreniami od
narodenia až do staroby.
Nové DKC má ambulant
nú časť, lôžkovú časť,
dve
kardiochirurgické
sály, jednu hybridnú ka
tetrizačnú sálu a ďalšie
priestory, napríklad na
výučbu. Jeho súčasťou je
hotelové ubytovanie pre
rodičov detí s kapacitou
18 postelí. Výstavba stála
približne 20 miliónov eur,
ďalšie náklady si vyžia
dalo napríklad prístrojové
vybavenie.

(TASR)
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Súhlas na
MOM nedostali

RUSOVCE
Mestská časť Rusovce márne žiadala ministerstvo
zdravotníctva o súhlas so
zriadením mobilného odberného miesta (MOM) na
antigénové testovanie.
Mestská časť podľa rezortu
nesplnila normu minimálneho
počtu obyvateľov 5-tisíc, hoci
tento problém si vraj vyjasnili,
takže súhlas mali dostať. Fakt,
že ide o spádové územie pre
tri zadunajské mestské časti
a prihraničné obce so sloven
ským obyvateľstvom, minis
terstvo podľa samosprávy ali
bisticky premlčalo. „V čase,
kedy zvyšok hlavného mesta
prechádza výlučne na testova
nie v MOM, musia Rusovce,
Jarovce a Čunovo aj naďalej
sanovať za štát túto službu
na úkor vlastných časových
a personálnych kapacít,“ kon
štatuje mestská časť na sociál
nej sieti.
(bn)

Ďalší výbeh
pre psov

Parčík na Radlinského: Ako sa vám páči viac?
Dnes

STARÉ MESTO
Pri čakaní na električku na
Radlinského ulici v Starom
Meste si dnes málokto všimne, že priamo za chrbtom má
zelenú plochu. Je nevyužitá,
hoci by mohla slúžiť na oddych či príjemné posedenie.
To sa má čoskoro zmeniť.
Návrh revitalizácie parčíka
na Radlinského z dielne ar
chitektov MAPA je už na sve
te a na vizualizáciách vyzerá
naozaj dobre. Metropolitný
inštitút Bratislavy (MIB),
ktorý ho nedávno predstavil,
pripomína, že plocha sa ob
noví podľa Manuálu verej
ných priestorov a bude rea
govať aj na klimatickú krízu.
„Stromoradia v parčíku obo
hatíme o nové stromy, ktoré
zabezpečia lepšiu mikroklí
mu a tieň počas horúcich
letných dní. Všetky vybrané

Návrh

druhy sú vhodné do mest
ského prostredia, dobre zná
šajú vysoké teploty v lete
a znečistenie ovzdušia. Asfalt
nahradíme vodopriepustnou
kamennou dlažbou, aby sme
lepšie využívali dažďovú
vodu, pribudnú aj cyklosto
jany či úplne nové miesta na
posedenie,“ informuje MIB.
Súčasný trávnik nahradia
pôdopokryvné druhy rastlín,
ktorých veľkým benefitom je,
že zabezpečia zadržiavanie

Dnes

vlahy v území, a taktiež zní
žia náročnosť na ich údržbu.
S úpravami parčíka by sa
malo začať ešte v tomto roku.
„Aktuálne sme vo fáze pro
jektovania, nasledovať bude
schvaľovací proces, výber
realizátora formou verejné
ho obstarávania a následne
samotná realizácia,“ uviedla
pre Bratislavské noviny ho
vorkyňa MIB Marcela Gle
vická s tým, že rozpracované
sú aj ďalšie podobné projekty

vo viacerých mestských čas
tiach. Ide napríklad o pro
jekt multifunkčného parku
v Karlovej Vsi, ako aj viaceré
projekty na území Mestských
lesov ako obnova starej ho
rárne a jej okolia v areáli mu
ničných skladov na Peknej
ceste, obnova areálu okolo
pamätníka Malý Slavín v ka
tastrálnom území Záhorskej
Bystrice, menšie i väčšie
projekty sa uskutočňujú na
území Železnej studničky,
kde bude prebiehať aj revi
talizácia na základe architek
tonickej súťaže. „Aktuálne
prebieha participatívny pro
ces na obnovu parku na Mu
drochovej ulici a verejných
priestorov v okolí v mestskej
časti Rača,“ doplnila Marcela
Glevická.
(ac)
Foto: Marián Dekan,
vizualizácie: MIB/MSAPA
Architekti

Návrh
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BRATISLAVA
Aktuálnym plánom hlavného mesta je modernizácia
a rozšírenie trolejbusových
tratí. Chce tak skvalitniť
a zefektívniť prevádzku
MHD vo viacerých lokalitách, a zároveň znížiť environmentálny dosah z dopravy.
 Trolejbusová trať Tren
čianska – Hraničná má
spojiť stred mesta a okra
jovú časť smerom do Vra
kune. Existujúca trať na
Trenčianskej ulici sa má
predĺžiť smerom k Baj
kalskej ulici až po exis
tujúcu trať na Prievozskej
ulici.
 V rámci projektu autobu
sová stanica – nová budo

Zdieľané zelené kolobežky sa vrátili do ulíc
BRATISLAVA
Všimli ste si, že zdieľané
zelené e-kolobežky sa z ulíc
Bratislavy počas zimy vytratili? Od minulého týždňa
sú späť, začínajú novú sezónu. Ako to bude s cenami za
ich zdieľanie, a tiež s parkovaním, ktoré v minulosti
narobilo značné problémy?
„Po tom, ako prišlo chladné
a nepriaznivé počasie, stiahli
sme z ulíc Bratislavy všetky
kolobežky. Bezpečnosť na
šich užívateľov a obyvateľov
miest je pre nás vždy na pr
vom mieste. V každom prí
pade, už sú naspäť v uliciach
a ich počet plánujeme zvyšo
vať podľa toho, ako sa bude
vyvíjať počasie a dopyt zo
strany užívateľov,“ potvrdil
pre Bratislavské noviny Mar
tin Zajíc, manažér pre bicykle
a kolobežky spoločnosti Bolt
na Slovensku, ktorá ich pre
vádzkuje.
Zelené elektrické kolobežky
budú záujemcom k dispozí

cii opäť v stovkách kusov.
Úvodnú maximálnu cenu 15
eur na deň vlani na jar pre
vádzkovateľ rýchlo zdvihol
na 25 eur, aktuálne na webe
uvádza denný poplatok za
použitie Bolt kolobežky
v Bratislave 30 eur. Zostane
suma rovnaká, alebo pôjde
ešte vyššie? „Naším cieľom
je sprístupniť mikromobili
tu pre čo najviac užívateľov,
ktorých si získa práve dobrá
cena za tieto služby. Ceny
preto neplánujeme meniť, na
opak, radi by sme začiatkom
sezóny predstavili aj rôzne

druhy zvýhodneného pred
platného pre našich užívate
ľov v Bratislave,“ ubezpečuje
Martin Zajíc.
Mnohí Bratislavčania sa z ná
vratu zelených kolobežiek
tešia, iní sú v strehu. V mi
nulosti boli totiž časté sťaž
nosti na bezohľadnú jazdu
e-kolobežkárov a takisto na
parkovací chaos, keď boli
rozhádzané na chodníkoch či
trávnatých plochách.
„Veríme, že parkovanie kolo
bežiek sa od spustenia našej
služby vlani v apríli výrazne
zlepšilo. Užívatelia a oby

vatelia mesta si na kolobež
ky zvykli a naučili sa ich aj
správne zaparkovať tak, aby
nikomu v bežnej prevádzke
neprekážali. Isté však je, že
tento problém pravdepodob
ne úplne nezmizne nikdy.
Môže sa stať, že rovnako ako
auto, aj kolobežku niekto za
parkuje zle,“ konštatuje Mar
tin Zajíc.
Pripomína, že spoločnosť
Bolt sa edukácii svojich uží
vateľov dlhodobo venuje
a neplánuje s tým prestať ani
v najbližšej sezóne. Pomôcť
majú aj rady, ktoré užívatelia
nájdu v aplikácii v rámci sady
bezpečnostných tipov. „Tak
tiež na základe zozbieraných
dát z prevádzky, ktoré zdieľa
me s mestami, pripravujeme
určité vylepšenia na najviac
populárnych miestach tak,
aby užívatelia parkovali ko
lobežky ešte lepšie,“ uzatvára
manažér.
(ac)
Foto: ac

Na Mlynoch
opäť prísnejšie

KARLOVA VES
Na internátoch Mlyny Univerzity Komenského opäť
sprísnili opatrenia pre zlú
epidemickú situáciu. Medzi
ubytovanými je dvojciferný
počet infikovaných.
Znovu platí zákaz návštev
ubytovaných z iných blokov
a naďalej platí úplný zákaz
návštev neubytovaných ľudí.
Vedenie univerzity zároveň
prosí ubytovaných, aby dodr
žiavali zákaz zhromažďova
nia a hygienické i protiepide
mické opatrenia. K dispozícii
je aj mobilné odberné miesto
na parkovisku pred Interná
tom Ľ. Štúra, otvorené denne
od 10.00 do 18.30 h. Zároveň
vedenie univerzity vyzýva
študentov, ktorí sú momen
tálne na internáte a budú
mať pozitívny výsledok, aby
to oznámili. Následne sa
dohodne priebeh karantény
v priestoroch internátov.

(TASR)

Dajte vašej domácnosti zelenú

Trolejbusy potrebujú modernejšie a dlhšie trate
RUŽINOV
Nový oplotený výbeh pre
psov otvorili pred pár dňami priamo pri jazere Štrkovec v Ružinove.
Plocha, ktorá podľa starostu
Martina Chrena ležala viac-me
nej ladom, sa nachádza pri plo
te ZŠ Drieňová. „Výbeh má,
samozrejme, dvojitú bránku,
aby ste v nej mohli svojho psíka
pripútať a neušiel vám zatiaľ.
Teším sa z neho aj preto, lebo
priamo pri jazere je voľný po
hyb psov prísne zakázaný kvôli
ochrane vodného vtáctva. Tak
už prosím žiadne výhovorky
typu – a kam som mal so svo
jím psom ísť, ak nie sem, na
breh Štrkovca,“ odkázal staros
ta na sociálnej sieti.
(bn)

Foto: FB Martin Chren
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va SND sa má vybudovať
a predĺžiť trolejbusová
trať na ulici Karadžičova
a Mlynské nivy smerom
na ulicu Dostojevského rad
s následným odbočením
vľavo do ulice Landerero
va a odbočením vpravo do
ulice Olejkárska, s pokra
čovaním po ulici Pribinova
a zokruhovaním cez ulicu
Krupkova.
 Pri projekte Bulharská –
Galvaniho je aj predĺženie
existujúcej trate na Trnáv
ke po ulici Bulharská sme
rom k ulici Galvaniho s po
kračovaním vpravo po ulici
Galvaniho až k nákupnému
centru Avion. Pre hybridné
trolejbusy sa ráta s osade
ním natrolejovacieho zaria

denia, čo umožní predĺžiť
túto linku až na letisko bez
potreby vybudovať trakčné
vedenie.
 Cieľom projektu Hlavná
stanica – Patrónka – Rivié
ra je prepojiť samostatnú
trolejbusovú trať na sídlis
ku Dlhé diely so zvyšnou
časťou tratí až po Hlavnú
stanicu. Ráta sa s prepoje
ním s existujúcou trolejbu
sovou traťou na križovatke
Valašská – Mlynská dolina,
v križovatke Pri Habán
skom mlyne – Mlynská
dolina, vrátane komplexnej
modernizácie trolejbusovej
trate v úseku Patrónka –
Kramáre – Hlavná stanica.
 Nová trolejbusová trať Pat
rónka – Riviéra má viesť

cez Karloveskú, Botanic
kú, Mlynskú dolinu, Pri
Habánskom mlyne, Gašta
novú a Valašskú.
 Pri modernizácii trate
v úseku Patrónka – Kra
máre – Hlavná stanica
bude 0,55 km novej trate
v obratisku Hlavná stani
ca a na uliciach Pražská
a Šancova, 0,25 km novej
trate v odbočení zo Stro
movej na Pražskú, 0,20
km novej trate v triangli
Vlárska – Pod Krásnou
hôrkou.
 Trať sa zmodernizuje aj
v úseku Námestie Franza
Liszta – Hlavná stanica, na
uliciach Pražská a Šancova
a úseku Patrónka – Kramá
re. 
(TASR)

Asi každého z nás sa v bežnom živote
do určitej miery dotýkajú zelené
témy a ochrana životného prostredia.
Veľa sa o tom hovorí v médiách
či na sociálnych sieťach, ale aj
na školách či v zamestnaní.

Zoberte si
Zelenú elektrinu aj vy
Každá pomoc prírode
sa počíta

Každá pomoc prírode sa počíta
Niekto žije naozaj udržateľným spôsobom, pretože
je to jeho životný štýl. Niekto sa snaží žiť viac ohľaduplne k prírode, pretože mu nie je ľahostajné to,
v akom prostredí budú o niekoľko rokov žiť jeho deti.
Niekto to robí preto, že chce vyvážiť svoje časté lety
do zahraničia, iný zas preto, že tak žijú susedia naokolo a niekto to robí preto, lebo zelené témy sú
skrátka in. V podstate je úplne jedno, z akého dôvodu
sa správame zodpovednejšie, pretože každá pomoc
prírode sa počíta.

Možností je veľa, stačí iba začať
Niekedy si to možno ani neuvedomujeme, ale mnohé
veci, ktoré počas dňa robíme akosi automaticky a sú
pre nás každodennou rutinou, pozitívne prispievajú
k ochrane životného prostredia. Veľký zmysel má
už len to, že mnohí sme do značnej miery prešli
na elektronický spôsob komunikácie, nastavili sme si
zasielanie bankových výpisov či faktúr za telekomuniBratislavske
noviny_206x132mm_05.03.2021.indd
WWW
.BRATISLAVSKE
NOVINY.SK
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Michal Sabo

ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk
kačné služby e-mailom a platíme naše účty prevodom
namiesto papierových poštových poukážok. Aj využívanie hromadnej dopravy (autobus, vlak, električka)
výrazne pomáha prírode, ktorú šetríme aj vtedy, ak sa
snažíme vyhýbať plastovým obalom a radšej si do obchodu zoberieme svoje vlastné vrecúška na potraviny
a nákupnú tašku. Veľmi populárne a cenovo výhodné
sú aj nákupy v bezobalových obchodoch, ktoré nájdete
v mnohých okresných mestách. Ak k tomu pridáme
ešte aj vlastnú fľašu na vodu, ušetríme tým kopec
zbytočného plastu. Rovnako aj triedenie odpadu,
kompostovanie či neplytvanie potravinami pomáha
k zlepšeniu kvality prostredia, v ktorom žijeme.

Zelený tip pre vás
Veľa ľudí by chcelo využívať v domácnosti aj elektrinu
z obnoviteľných zdrojov, ale toto bolo až donedávna
možné len pri rodinných domoch, ktoré si zakúpili fotovoltické riešenie, alebo majú tepelné čerpadlo. Teraz
však môže mať elektrinu z obnoviteľných zdrojov úplne
každý, vďaka službe Zelená elektrina od ZSE, ktorá funguje formou záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných
zdrojov. V objeme zákazníkovej ročnej spotreby ZSE
nakúpi záruky pôvodu elektriny a priradí ich priamo
k zákazníkovej domácnosti. Zelenú elektrinu si teraz
môžete objednať na www.zse.sk za zvýhodnenú cenu.
23.02.21 14:35
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Rozhodol
jediný hlas

STARÉ MESTO
Nebytový priestor na Štúrovej ulici v Starom Meste
zostane ešte nejaký čas nevyužitý.
Miestne zastupiteľstvo totiž
neschválilo jeho prenájom
občianskemu združeniu Srdce
autizmu, ktoré tam chcelo vy
tvoriť centrum pre deti s po
ruchami autistického spektra
a inými vývojovými poru
chami. Návrh neprešiel o je
den hlas. Témou sa však chce
mestská časť opätovne zao
berať na niektorom z ďalších
zasadnutí. „Napriek tomu, že
zastupiteľstvo bolo uznáša
niaschopné a počet poslancov,
ktorí boli prítomní, prerokova
li tento bod v rámci všetkých
komisií a miestnej rady a pod
porovali tento zámer, respek
tíve nehlásili, že by s týmto
bodom mali problém, tak na
koniec nehlasovaním jedného
poslanca tento osobitný zreteľ
neprešiel,“ uviedla starostka
Zuzana Aufrichtová. (TASR)

Vstupujú
do ZMOS
RUŽINOV
Ružinov vstupuje do Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS). Členský príspevok v ZMOS predstavuje
pre mestskú časť tento rok
sumu 8 300 eur.
Starosta Ružinova Mar
tin Chren označil členstvo
v združení za dôležité najmä
z hľadiska zapájania sa do
pripomienkovania legislatívy,
ktorá má na mestskú časť
vplyv. Príkladom je podľa
neho aj aktuálny návrh novely
stavebného zákona. Na miest
nom zastupiteľstve pripome
nul, že v ústrednom krízovom
štábe sedí za ZMOS starosta
Lamača Lukáš Baňacký. „Len
vďaka tomu, že tam je za
ZMOS, sme mali aj my v Ru
žinove z prvej ruky informácie
z rokovania krízového štábu
a vedeli sme, čo robiť v čase
pandémie za posledný rok,“
poznamenal starosta. (TASR)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vleky nad Račou nebrzdia len stromy
RAČA
Značný rozruch vyvolali miestni poslanci v Rači,
keď odsúhlasili revitalizáciu zanedbaného strediska
Slalomka. Vo výške približne 300 m nad morom by tu
chcel súkromný investor stavať lyžiarske vleky. Obavy
sú najmä z výrubu stromov,
problémov je však viac.
Návrh na obnovu a rozšírenie
niekdajšieho lyžiarskeho are
álu Slalomka nad Račou pred
ložil na miestnom zastupiteľ
stve poslanec Ján Polakovič.
Zámer nádejného investora
Michala Molottu prezento
val už pred rokom a žiadne
výhrady vraj vtedy neboli.
„Ide o pozemky, ktoré patria
hlavnému mestu a mestská
časť Rača ich má v prenájme.
Takže mesto musí s prenáj
mom pre súkromníka súhla
siť. O jeho nápade som ho
voril v minulosti na viacerých
mestských komisiách a všet
kým sa vtedy pozdával,“ vy
svetlil nám Polakovič.
Pravda je, že v stredisku Sla
lomka kedysi vleky fungo
vali, no podmienky bývali
pre nedostatok snehu často
obmedzené. A to nehovorí
me o čoraz teplejších zimách.
Poslanec napriek tomu zámeru
dôveruje, argumentuje aj tým,
že potencionálny investor sa
viac ako desať rokov zaoberá
profesionálnym zasnežova
ním lyžiarskych stredísk. „Od
roku 2020 sme sondou merali
stupne aj vlhkosť vzduchu,
čo je tiež dôležitý parameter.

Slalomka je v rekreačnej zóne
lesoparku, ktorá má byť pokojnejšia.
Turistická chata Slalomka
dávnejšie vyhorela.

Ukázalo sa, že vďaka zasnežo
vaniu bude určite možné spus
tiť vlek aspoň na 30 dní, to sú
reálne údaje zo sondy. Okrem
toho, do budúcnosti by sa dalo
uvažovať aj nad technológiou,
vďaka ktorej sa sneh udrží až
do teploty plus 15 stupňov. Sa
mozrejme, investor pripúšťa
i to, že môže prísť taká teplá
zima, keď sa otvorí iba malý
svah pre deti. Nechce budo
vať veľké lyžiarske stredisko,
žiadna druhá Jasná,“ dodal Ján
Polakovič.
Zámer však vyvolal množ
stvo nesúhlasných reakcií
bežných ľudí aj ochranárov.
Mestský poslanec a aktivis
ta Jakub Mrva upozornil, že
realizácia projektu by zname
nala výrub najmenej 20-tisíc

štvorcových metrov starého
lesa a výstavba vodnej nádrže
na kopci určená na zasnežo
vanie by mala negatívny do
pad na ekosystém miestneho
potoka. Aj dopravné zaťa
ženie lokality by bolo podľa
neho neúmerné.
Brzdou veľkolepých plánov
je tiež zonácia, ktorá pla
tí pre mestské lesy od roku
2019. Slalomka sa nachá
dza v zóne B, teda v zóne
rekreácie, ochrany prírody
a lesného hospodárstva, kto
rá má byť pokojnejšia. „To
znamená, že v tejto lokalite
sú možné len drobné zásahy,
teda nie výstavba bufetov,
reštaurácií a ďalších zaria
dení, ktoré by sem lákali
množstvo ľudí,“ vysvetlil

Prvé Martinské
hody sa začnú
11. novembra

pre Bratislavské noviny Ja
kub Mrva.
Predkladateľ návrhu Ján Po
lakovič síce ubezpečuje, že ak
by sa podarilo zameniť mest
ské
pozemky
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Dodnes zároveň nebol zistez
Rudnayovho námestia cez Panný prietok v potoku, z ktorého
skú ulicu, Hviezdoslavovo nása má podľa projektu čerpať
mestie, Rybársku bránu a Sedlársvoda prečerpávacou stani
ku ulicu do Zichyho paláca na
cou do nádrže, ktorá by mala
Ventúrskej 9.
vzniknúť na vrchole kopca
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
a slúžiť na zasnežovanie.“(ac)
ukončí Martinské hody slávnostFoto: Matúš Husár
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Všeobecná praktická ambulancia

Ambulapraktika s.r.o.
Poliklinika Strečnianska 13, BA - Petržalka,

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun
zdravotnej dokumentácie vybavíme za Vás.
Email: mudr.demian@ambulapraktika.com

kontakt.: www.strecnianska.sk www.ambulapraktika.com
tel: 0905 592 157, 0907 793 767
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Čierna
NERIEŠITEĽNÉ?
Smetisko
párstavba
dní a potom je späť
Vo štvrtok
slávnostne
otvoriazmizne
park na
Rybárskej
na Belopotockého a nový psí výbeh zbrány
zmizla

„Dňa 2. 12. 2020 bola žiadosť
STARÉ MESTO
o nájom pozemku za účelom
Na rozhádzané odpadky
vybudovania kontajnerového
na frekventovanej ulici
STARÉ MESTO
stojiska odstúpená na vybave
Starom
STARÉ MESTO
MestskáPalisády
časť Starév Mesto
vo Meste
sa dlho
sťažujú
obyvatelia
nie mestskej časti, ktorá ho má
Po poldruharočnom úsilí súčasštvrtok 20.
októbra
2016 slávokolitých
raz
v správe. List bol zaslaný ´na
nej samosprávy Starého Mesta
nostne otvorí
novýdomov.
park Smeti
na
za časulici.
zmiznú,
priestor
sa
vedomie´ aj spoločnosti ETP
zmizla z Rybárskej brány neleBelopotockého
Ukončí
sa
uprace, no
zakrátko priManagement budov, s. r. o.,“
gálna stavba presklenej terasy
tak niekoľkoročný
boj obyvatenové.
Prečo sa nedá
informovala nás Kristína
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
ľov tejtobudnú
lokality
o záchranu
vyriešiť
problém
raz a naKubričanová z oddelenia náj
leta 2014, predchádzajúca sazelenej plochy
medzi
budovou
mov majetku na magistráte.
mospráva však nekonala a
rozhlasuvždy?
a ulicami Belopotoc„Medzi odpadkami
už rád, že sa nám podarilo ný. Toto by mala byť ukážka súčasnej trvalo odstránenie polNa ťahu by tak malo byť
kého a Lehotského.
Súčasne ssom„Som
aj potkany.
Staré Mesto, ktoré uznáva,
parkom zahliadla
bude otvorený
aj nový Straš
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto komplexného riešenia verejných druha roka.
že uzamykateľné kontaj
né apsov
smutné,
ako vyzerálokality
táto a samosprávy o záchranu priestorov, aby sme uspokojili „Od nástupu do funkcie sme
výbeh pre
v susedstve
nerové stojisko by situácii
využili všetky zákonné možnosti
parku. časť Starého Mesta,“ napí
kúska zelene
pred výstavbou,
všetky
komunity
z okolia,“ uviePracovníci
OLO pred pár
dňami
okolie kontajnerov
vyčistili.
výrazne pomohlo. „Od spo
nám čitateľka
Práce nasala
vybudovaní
parku boliZuzana,
ktorá tu bola naplánovaná aj dol starosta Starého Mesta Rado- miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú
celoročnú
terasu a bez ločnosti
dokončené
ešte vrada
lete, samospráStaromešťania
tak slav
Odvtedy sem chodia ľudia
zodpovedný
maŠtevčík.
ktorá
chodievalapovolená.
so kontajnerov
kontajneru
HUMANA
ProfiSprávcovská
Vlastník terasy
využil
va však park
zatiaľ
nesprístupnila
dostávajújiteľ,
do užívania
plnohod-V tomto
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bezotvorenie
domova,parku
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si z odstránili.
neho súčinnosti
svojou
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časti s tým s. r. o. máme žiadosť o nájom
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keďže Dnes
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nebolazáujem,
notný park,
ktorý byide
maloslúžiť
na účasti
Nesrovnala,
vybrali Iva
oblečenie,
pričomvšetky
ako zákonné
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nevieme
nič inéčorobiť,“
prípade
správcu
Pro primátora
pozemku. Vyzvali sme ich
proces odstránenia
predlžovalo.
dostatočne
zakorenená.smeti
Bodkou
oddych všetkým
vekovýms.skupiriaditeľa schodíky
RTVS Václava
Miku a nádoby
používajú
rozhádzané
pri kontaj
V tejto súvislosti
ešte vlani na doplnenie podania - keď
fiSprávcovská
r. o. Správ
Napokon požiadali
sme sa všakodopracovaza vybudovaním
parku
bola
nám.
že sa nám
Radoslava
Števčíka
je Veľa
komunálny
odpad.
nájom pozemku, to bude úplné, pripravíme
covi som
smerád,
zaslali
výzvu starostu
s le na
neroch sú
hneď
primivstupe
na Súčasne
li ku konkrétnemu
nulý týždeň
platanu,
kto- v tesnej hotou
blízkosti14parku
naplánované
štvrtok
októb-prevráte
ktorý patrí výsledku,“
hlavnému mestu materiál do komisie, a ak to
totovýsadba
obľúbené
ihrisko.
dnípodarilo
na vyčistenie
krátnaich
vraj20.
nájdu
uviedol starosta
Starého
Mesta
rý pochádza
výhonkovopakovane
stromu z spoločne
RTVS vybudovať
ra 2016 né,
o 15.30
h. Pozvaní sú
(spoločne
so správcom
ETP komisia schváli, tak do zastu
Na zproblém
upo a supratanie
okolia kontajne
s vysypaným
obsahom.
RadoslavManagement
Števčík.
dunajského
nábrežia,
nový výbeh
psov, keďže do
budov, teda piteľstva,“ potvrdil hovorca
MestskúBelopotockého
časť preto požiadali,
rov.pre
Niekoľkokrát
sme všetci
toto obyvatelia
zorňujú
aj ktorý
ďalšímusel
Bratislavča
Proti
ustúpiť výstavbe
Riverobyvatelia
Parku.
parku jemiesto
vstup sočistili
psamiajzakázaa ďalšíchaby
okolitých
ulíc. (brn)
v mene stavebného
vlastníkov bytov samosprávy. 
premiestnila
kontajner
na rozhodnutiu
my, prostred
(ac)
nia, najmä
okoli
úradu o odstránení
čiernej 10,
stavby
na Palisádach
12 a 14). 
Foto: Marián Dekan
tých domov: „Raz za čas nám níctvom TSSM a. s., avšak je šatstvo inam, to sa však zatiaľ
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
tu upracú, no potom sa znovu to nad rámec všetkých našich nestalo.
však dal za pravdu samospráve.
vytvorí smetisko. Dokonca povinností, nakoľko je naozaj Konateľ Chovan zároveň
návrh na exekúciu,
za
sa nájdu bezočivci na autách, za čistotu zodpovedný správ zdôrazňuje, že opakovaneNasledoval
opäť
dovolanie
sa stavebníka. Aj
ktorí idú okolo a vrece plné ca,“ uviedol pre Bratislavské bezpečujú mimoriadne vyčis
súd
však
dal
pred
niekoľkými
odpadkov vyhodia u nás.“
noviny hovorca Starého Mes tenie kontajnerového stojiska
týždňami
za
pravdu
Starému
Samospráva tvrdí, že situáciu ta Matej Števove.
na náklady vlastníkov, ktorí
Mestu
a
presklená
terasa
musela
monitoruje už dlhšie a kon Konateľ spomínanej správ sa však už nechcú na ňom
ísť
preč.
Podľa
zásad
mestskej
štatuje, že neporiadok na ulici covskej spoločnosti Ján podieľať. Snaha sa totiž míňa
rezervácie Starého
deň
Palisády sa naozaj vyskytuje Chovan ubezpečuje, že ro účinku, často už na druhýpamiatkovej
Mesta
nesmie
byť umiestnená
opakovane. „V zmysle VZN bia všetko, čo je v ich mož po uprataní je pri kontajneroch
žiadna
celoročná
presklená terasa.
hlavného mesta SR Brati nostiach. Problém vyskočil nová skládka odpadu. „Bez
Samospráva
Starého
Mesta tento
slavy č. 6/2020 o nakladaní podľa neho po tom, ako vlani vybudovania uzamykateľného
rok nastavila aj nové pravidlá pre
s komunálnym odpadom je v auguste pribudol na tomto kontajnerového stojiska a od
letné terasy, čím sa odstránila
za čistotu a poriadok v okolí mieste kontajner HUMANA. stránenia, resp. premiestnenia Smetisko sa vytvára opakovane, objavili sa tu už aj potkany.
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 let0948 326 777
nými terasami a 50 percent musí
0904 80 70 80
byť priechodných. Každá prevádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akceptovali, za čo sa im chcem poďakovať. Pravidelne sme v lete kontrolovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
zabezpečíme výmenu - predajdostala
vašej
pokutu. nehnuteľnosti
Tí, ktorí prevádzkovali terasy bez povolenia,
a postavíme vám váš dom
dostali mastné pokuty,“ uviedol
pozrite si našu ponuku: www.eco-domov.sk/na-predaj
starosta Števčík.
(brn)

AKCIA -

vymeňte byt za RODINNÝ DOM
chcembyvat.eu
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Lacný obed privezú seniorom až k dverám bytu

Rozdelia
eur
Príspevok na jedlo 100-tisíc
STARÉ MESTO
Samosprávy v Bratislave poskytujú seniorom príspevok na
stravu, ktorý závisí od výšky ich
dôchodku. Niekde sa dá uplatniť
iba u dodávateľov, s ktorými má
mestská časť uzavretú zmluvu,
no napríklad Staré Mesto
vypláca príspevok na obed
kúpený v ktorejkoľvek prevádzke
(max. 2 eurá na 1 jedlo).

Obedy sa rozvážajú už po ôsmej ráno. Na každej debničke je zoznam starkých z konkrétnej mestskej časti.
PETRŽALKA
Služba, ktorú oceňujú mnohí starší Bratislavčania, prišla v ten pravý čas. Rozvoz
čerstvého a lacného jedla
pre seniorov sa v našom
meste rozbiehal počas prvej
vlny pandémie a záujem je
čoraz väčší.
Kuchyňa v petržalskej reštau
rácii, kde sa jedlo pripravuje,
ožíva po piatej ráno, my pri
chádzame pred ôsmou. Vtedy
už sú stovky obedov nachys
tané, preberajú si ich šoféri,
aby ich čím skôr rozviezli
starkým po celej Bratislave.
A takto sa to deje každý deň,
vrátane víkendov.
S nápadom variť jedlo pre
seniorov a voziť im ho až
k dverám bytu prišiel Erik
Průcha, ktorý túto službu aj
manažuje. V čase, keď zakla
dal „eseročku“, nezvažoval,
ako to vyjde finančne. „Pri

Navštívte s deťmi areál

Biofarmy v Stupave
Zvieratká, detské ihrisko.
Výdajné okienko s teplými
nápojmi a jedlami
Ohrevná piecka v areáli
Sme otvorení každý deň
v týždni 10:00 - 18:00.

Novinka! Prvý Salaš
Drive-In.
www.biofarma.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

padalo mi správne robiť nie
čo pre starších ľudí, ktorých
dôchodky nie sú vysoké,“
vysvetľuje svoju motiváciu.
Spočiatku boli v mínuse, tvr
dí, že až pri počte 600 strav
níkov mohli rátať so ziskom.
V gastrobiznise nie je no
váčik, má viacročné skúse
nosti z írskeho Dublinu, kde
prevádzkoval bar so sloven
skými a českými jedlami.
S rozvozom obedov pre
seniorov začal vlani v máji
a doterajšie skúsenosti na
povedajú, že táto práca má
zmysel. „Naši klienti sú
s jedlom spokojní, chutí im.
Pozitívna odozva je naša
najväčšia podpora,“ konšta
tuje Erik.

Menu obsahuje okrem po
lievky dve hlavné jedlá na
výber, s mäsom aj bez,
a k tomu dezert. Dá
sa však za 3,50 eura
pripraviť
kvalitný
obed? Nie je to na
úkor menšej porcie
alebo lacnejších suro
vín? Naša otázka Erika
Za nápadom je Bratislavčan
Průchu
neprekvapuje,
Erik Průcha.
vypočul si ju nespočetne
krát. Odpoveď má jasnú:
Čerstvé
obedy pre seniorov rozváža „Suroviny používame kva
dnes už deväť áut (začínali litné od známych dodávate
so štyrmi) do všetkých mest ľov. Veľkosť porcie je 250
ských častí s výnimkou Ru gramov (s mäsom aj bez
soviec, Jaroviec a Devína. Za mäsa), v prípade polievky
kompletné menu platia starkí 240 ml a dezertu do 70 g.
3,50 eura vrátane donášky Ceny držíme na nízkej úrov
a jednorazového obalu. Ob ni vďaka dobrým manažér
jednávky sú na celý mesiac skym rozhodnutiam a sys
a vopred treba aj zaplatiť, ale tému objednávania tovaru
môžete si vyskúšať túto služ na dlhšie obdobie vopred.“
bu len na týždeň a až potom Takže žiadne polotovary,
sa rozhodnúť. A ak potrebu aj čerstvú zeleninu si sami
jete na pár dní odcestovať, spracujú. Je to síce nároč
sumu vám odrátajú z nasle nejšie, no ušetria. 
(ac)

Foto: Marián Dekan
dujúceho mesiaca.

Domino‘s Pizza,
najrýchlejšia
donáška na svete
Objednajte si online, telefonicky
alebo osobne, a do 30 minút je
pizza u vás. Objednávku si môžete
vyzdvihnúť aj osobne.

Krížna 23,
Račianska 72,
Rusovská cesta 54,
Kaštieľska 2,

02/808 808 11
02/808 808 22
02/808 808 33
02/808 808 44

Mestská časť Staré Mesto
môže
prostredníctvom
troch dotačných schém rozdeliť vyše 100-tisíc eur.
Záujemcovia o finančnú pod
poru z dotačnej schémy Staré
ho Mesta majú ešte stále čas
na to, aby miestnemu úradu
poslali svoj projekt na zlepše
nie života a prostredia mest
skej časti. Prvé kolo žiadostí
sa uzatvára 12. marca 2021.
Mestská časť môže pritom
rozdeliť na zlepšenie Starého
Mesta v rozličných oblastiach
až viac ako 100-tisíc eur.
Hovorca samosprávy Matej Šte
vove informoval, že po novom
je systém posudzovania trojko
lový, takže žiadosť, ktorá ne
uspeje v prvom kole, má šancu
uspieť v ďalších dvoch kolách.
„Do ďalších kôl (etáp) sa žia
dosti posúvajú automaticky, vý
nimkou sú prípady, ak žiadosť
nespĺňa potrebné podmienky,“
upresnil. Všetky potrebné in
formácie nájdete na www.stare
mesto.sk v sekcii Dotácie. (ts)

Strecha bude
zelená
PETRŽALKA
V Petržalke by mala už
v apríli odštartovať architektonická súťaž na zariadenie určené pre seniorov.
Nové zariadenie bude na Osus
kého a už teraz sa pracuje s va
riantom rekonštrukcie budovy
vrátane zelenej strechy ako
dôsledok prebiehajúcej klima
tickej zmeny. Vďaka tomu by
v Petržalke vznikla prvá verej
ná budova so zelenou strechou,
ktorá v zime hreje a v lete chla
dí. Petržalka je z hľadiska počtu
obyvateľov najväčšou a jednou
z najhustejšie osídlených mest
ských častí. Súčasný stav ne
zabezpečuje dostatok kapacít
najmä v zariadeniach opatro
vateľskej služby. Aktuálne je
vytvorený priestor s kapacitou
maximálne 50 lôžok v prevádz
kach na Vavilovovej a Mlyna
rovičovej, pričom dopyt vyso
ko prekračuje možnosti. (ts)
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Riaditeľka zoo: U nás je bezpečnejšie
ako v lesoparku či v centre mesta
KARLOVA VES
Nemilo zaskočení zostali
Bratislavčania, ktorí spolu
s deťmi aj v čase pandémie
navštevovali zoologickú záhradu v Mlynskej doline hygienici ju zo dňa na deň
zatvorili. Riaditeľka JÚLIA HANULIAKOVÁ je
presvedčená, že pobyt v ich
areáli je bezpečnejší ako
v lesoparku či v centre mesta. Prezradila aj to, aké fascinujúce príbehy sa tu stále
odohrávajú a na čo nové sa
môžeme tešiť.
Úrad verejného zdravotníctva nariadil zatvoriť zoo pre
verejnosť od soboty 13. februára až do odvolania. Aké
sú vaše skúsenosti, koľko
ľudí sa zišlo v areáli v jednej chvíli v tých najnav
števovanejších dňoch?
Návštevnícka časť areálu ZOO
Bratislava má rozlohu 35 hek
tárov, pričom v januári nás
navštívilo vyše 13 500 ľudí.
Počas dňa s najvyššou náv
števnosťou sme zaznamenali
620 ľudí, takže po vydelení
rozlohy areálu počtom náv
števníkom pripadlo na jedné
ho približne 560 štvorcových
metrov. Z hľadiska rozptylovej
plochy na návštevníka je teda
prechádzka po areáli bezpeč
nejšia ako prechádzka na frek
ventovaných miestach lesopar
ku, Kolibe, Železnej studničke
či v centre Bratislavy.
Čo všetko ste podnikli, aké
epidemické opatrenia prijali?

Zoologická záhrada je ako
mesto v meste. Má svojich
obyvateľov, zamestnancov,
ktorí sa o ňu starajú, aj náv
števníkov. Tak ako mesto,
zatvorili sme všetky pre
vádzky a vnútorné priesto
ry. Aj v ZOO Bratislava sa
návštevníci museli riadiť
nariadeniami vlády a regi
onálneho úradu verejného
zdravotníctva s cieľom spo
maliť šírenie Covid19 – teda
nosiť rúško alebo respirá
tor, dezinfikovať si ruky pri
vstupe či zachovávať odstup
od ostatných osôb. Zatvo
rili sme vnútorné priestory
a pavilóny, zrušili hromadné
podujatia, programy pre ško
ly a prírodovedné krúžky...
Aby sme sa vyhli koncentrá
cii ľudí pri pokladni, predá
vali sme vstupenky a ročné
permanentky online.
Pred mesiacom ste museli
uspať vlka Amisa, ktorý
mal agresívne nádorové
ochorenie. Bol jedným zo
štyroch vlčích bratov mušketierov, po jeho úhyne
zostali traja - Dogos, D´Artacan a Pontos. Príde nový
vlk do štvorice?
Žiaľ, najnovšie sme sa mu
seli rozlúčiť aj s ďalším
z našich vlkov, veľmi sme
za ním smútili. Ale zoo je ži
vot a život prináša aj smutné
udalosti... Naši vlčí bratia, aj
ich polovičná sestra, sú v po
kročilom veku, v ktorom si
už nové vzťahy nevytvárajú.
Po ich dochovaní však máme
v pláne obnoviť chov vlkov.

V priebehu roka či dvoch
chceme zabezpečiť novú
chovnú svorku, a tešíme sa aj
na nové bratislavské vĺčatá.
Aké sú tie veselé príbehy
z posledných dní?
Je ich veľa. Napríklad v pia
tok 12. februára, v deň, keď
sa nad zoo zbiehali tma
vé mraky, sa nám narodilo
klbko surikát. V pondelok
sme zase úspešne previezli
dvojročnú Eliyu, našu mla
dú samičku leoparda, do
zoo v Španielsku. Bola už
vo veku, keď potrebovala
vlastnú sociálnu skupinu.
Tešíme sa, že bude v dob
rej spoločnosti. Radosť
máme aj z toho, že sa dob
re darí našej mladej zubrici
Prémii, ktorá bola na jeseň
reintrodukovaná (vypustená
do divočiny) v bulharskom
pohorí Rodopy. Nadviazala
priateľstvo s divým býčkom
a úspešne sa zaradila do
jeho divokého stáda.
Z iného súdka: založili sme
neziskovú organizáciu Priate
lia ZOO a tešíme sa na naše
partnerstvo. Chceme vybudo
vať lepšiu zoo a získať pod
poru verejnosti pri ochrane
divokých zvierat a prírody.
Nový výbeh si určite zaslúži
26-ročný medveď Félix, jeden z najznámejších obyvateľov zoo. Čo je najväčšou
brzdou? Chýbajúce peniaze?
Nový výbeh pre medvede je
našou prioritou. Už máme
prvé plány a ilustrácie, rieši

Nová riaditeľka bratislavskej zoo Júlia Hanuliaková
me infraštruktúru a povole
nia. Naši návštevníci nájdu
medvede v priestrannom
prírodnom výbehu, v sused
stve vlkov. Deň otvorenia je
reálny počas letnej sezóny
2022. Áno, financie sú našou
najväčšou výzvou. Dúfame,
že s Priateľmi ZOO sa nám
podarí získať podporu ve
rejnosti aj sponzorov a spo
lu pripravíme medveďom
dôstojný a príjemný nový
domov. Súčasťou projektu je
tiež nová reštaurácia a ihriská
pre deti aj dospelých a ďalšie
zlepšenia prevádzky zoo.
Aké novinky chystáte v najbližšom čase, aby sa návštevníci a, samozrejme, aj
zvieratá cítili komfortnejšie?
Zatiaľ tak svojpomocne...
Čistíme výbehy, inštalujeme
na ne nové menovky, prehod
nocujeme zmluvy s gastro
prevádzkami s cieľom zvýšiť
kvalitu občerstvenia v zoo,
zlepšujeme oddychové mies
ta pre návštevníkov. V krát

NEŽITE V DOMÁCNOSTIACH S PLESŇAMII

BIOREPEL – biocídny výrobok s mikroorganizmom Pythium oligandrum
m
na odstránenie plesní na stenách a preventívne ošetrenie proti plesniam.

kom čase budeme inštalovať
stojany na bicykle pred vstu
pom a smetné koše na trie
dený odpad v areáli... Pred
otvorením sezóny, ak Covid
dovolí, by sme radi zorgani
zovali dobrovoľníkov na na
tieranie plotov a ďalšie jarné
práce.
Cena vstupného zostane zachovaná?
Prehodnocujeme aj našu ce
novú politiku. Hlavnou zme
nou, ktorú chceme, je znížiť
cenu ročnej permanentky na
približne 2,5-násobok ceny
jednorazového lístka. V sú
časnosti je cena permanentky
takmer 7-násobkom ceny jed
nej vstupenky. Radi by sme
týmto spôsobom sprístupnili
častú návštevu ZOO Brati
slava väčšej skupine náv
števníkov. Tešíme sa na vás
všetkých!
(ac)
Foto: Tomáš Hulík/ZOO
Bratislava
Celý rozhovor nájdete na
www.banoviny.sk

MÚDRA HUBA

®

Nezapácha, neleptá.
Určený pre širokú verejnosť
a profesionálov.

Dlhodobý koniec plesní v obytných miestnostiach,
spálňach, detských izbách, kuchyniach, výrobniach
a skladoch potravín, ale aj v pivniciach, stajniach…

Prípravok BIOREPEL® s múdrou hubou Pythium oligandrum dostanete v predajniach KUZLO FARIEB,
v predajniach farieb, v reťazcoch v oddeleniach s farbami alebo v drogériách predávajúcich farby.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Distribútor pre Slovensko:
BAL SLOVAKIA, s. r. o.
Výrobca: Biopreparáty spol. s r.o.

www.biorepel.cz
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BVS: Nižšie
náklady,
vyššia kvalita

BRATISLAVA
Mestskí poslanci odsúhlasili
zlúčenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS)
so spoločnosťou Infra Services. O tomto kroku bude
ešte rozhodovať valné zhromaždenie BVS.
Začlenením dcérskej spo
ločnosti BVS Infra Services
priamo do svojich materských
vodární sa ušetria viac ako tri
milióny eur. Tie sa budú môcť
použiť na opravy a moderni
záciu vodárenskej infraštruk
túry, ktorá je v zlom stave.
BVS preto požiada svojich
akcionárov o zlúčenie oboch
spoločností ešte v tomto ka
lendárnom roku. Do BVS
plynule prejdú stroje aj odbor
níci, ktorých vodárne v mi
nulosti vyčlenili do dcérskej
firmy. Veľkú časť úspor bude
tvoriť zrušenie manažérskych
a duplicitných administratív
nych pozícií v Infra Services,
a s tým súvisiace náklady na
prevádzku. Po zlúčení a vy
tvorení jednej spoločnosti sa,
naopak, zjednodušia a zefek
tívnia niektoré interné proce
sy. BVS si od tohto procesu,
okrem úspory nákladov sľu
buje zvýšenie kvality a pro
duktivity práce.
(ts)

Foto: bn

Väčšinu podujatí na letnom Tyršáku
by sme mali mať aj naďalej zadarmo
PETRŽALKA
Hoci aktuálne to pre pandémiu vyzerá biedne, mesto
sa pozerá dopredu. Na
mestskom zastupiteľstve
poslanci schválili trojročný prenájom pozemku pri
Starom moste spoločnosti,
ktorá tu už vlani urobila
mestskú pláž.
Magistrát prenajal minulý
rok plochu spoločnosti
Institute of Promotion
bez súťaže, za čo si
vyslúžil kritiku. Za
čiatkom decembra
2020 už vyhlásil sú
ťaž o „Ideový zámer
a prenájom časti verej
ného priestranstva na Ty
ršovom nábreží“ a v polovici
januára ju vyhodnotil. Koľko
uchádzačov sa prihlásilo,
materiál neuvádza.
Spoločnosť Institute of Pro
motion, ktorá prevádzkova
la aj niekdajšiu Magio pláž,
získala priestor do 31. ok
tóbra 2023. Ročné nájomné
predstavuje sumu 67 071,54
eura za plochu s výmerou
5 559 m² . Ide o celoročný pre
nájom, spoločnosť teda ráta
nielen s letnou verziou pláže,
ale aj so Zimným Tyršákom.
Snahou mesta bolo, aby sa
celé prenajímané územie pre
tvorilo na verejne dostupný
priestor, ktorý by priniesol
využitie pre všetkých Brati
slavčanov a návštevníkov.
V ponuke, ktorú spoločnosť
predložila mestu, sľubuje,
že väčšina kultúrnych akcií
- prednášky, diskusie, cesto
vateľské kino - bude pre náv

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
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Mesto prenajalo
pozemok na tri roky.

štev
níkov
naďalej za
darmo. Rovnako ako pravi
delné hodiny jogy, bežecké
tréningy alebo prenájom ih
rísk na plážový volejbal. Pre
deti bude samozrejmosťou
veľké pieskovisko plné hra
čiek, nafukovacie atrakcie či
kolotoč alebo pravidelné det
ské predstavenia zdarma.
Pokiaľ ide o gastronómiu,
prednosť budú mať lokálne
značky, a to aj pri projekte
Degustórium, alebo počas
víkendových komunitných
akcií.
Eko aspekt, ktorý bol ne
prehliadnuteľný už minulý
rok, chcú ešte skvalitniť.

„Bio odpad odvezieme do
bioplynky, kde sa z neho
vyrobí elektrická energia.
Časť bio odpadu zamieri aj
do kompostéra, kde sa odpad
ďalej zhodnocuje. Nápoje
ponúkneme v zálohovaných
pohároch, jedlo na kom
postovateľnom riade. Nad
našimi barmi nám vykvitne
unikátna zelená strecha, na
ktorú umiestnime fotovol
tické panely,“ píšu v návrhu,
pričom sa chystajú zachytá
vať aj dažďovú vodu, použiť
ju na zavlažovanie zelene na
Tyršáku a tiež vysadiť v are
áli nový pás trávy.
Už minulý rok zatrávnili
400 m2, zanedbané prvky
v okolí premenil na ich pod
net výtvarník Filip Sabol na
umelecké objekty. Tento rok
sa chcú zamerať na obratisko
pri vstupe na veľkú parkova
ciu plochu.
(in)

Foto: Marián Dekan

Zaujímavá pracovná príležitosť

Na Tyršáku vznikne viac ako 50 nových pracovných miest a spoločnosť sľubuje, že v spolupráci s o. z. Vagus dá pracovnú príležitosť aj
ľuďom z marginalizovaných vrstiev. Myslí tiež na hendikepovaných
návštevníkov, celý Tyršák bude bezbariérovou zónou, vrátane toaliet.

ZUBNÁ AMBULANCIA
AMBULANCIA
STOMATOCHIRURGIE
A IMPLANTOLÓGIE
oznamuje zmenu pracovnej
doby od 15-21h

ošetríme každého, kto nám zavolá

0905 662 407

STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

Revitalizácia
námestia

STARÉ MESTO
Jedným z projektov v rámci
obnovy verejných priestorov je Odborárske námestie
v Starom Meste.
Ide o plochu so zeleňou me
dzi dvoma frekventovanými
ulicami Krížna a Záhradníc
ka. Stromoradie rastúce vo
výsadbových jamách v pešej
komunikácii nemá vhodné
podmienky na rast a jeho zdra
votný stav sa zhoršuje. Povrch
pešej komunikácie tvorí asfalt
a nespĺňa nároky na pohodlný
pohyb. Cieľom revitalizácie je
vytvoriť vhodné podmienky
pre rast aktuálnej a navrhova
nej vegetácie, výmena povrchu
komunikácií, návrh vhodného
mobiliáru a otvoriť vnútornú
plochu, aby priestor logicky sú
visel s plánovanými zmenami
na Krížnej ulici.
(ts)

Z domu hrôzy
opäť škola?
RUŽINOV
Kedysi
materská
škola
a jasle, dnes budova, z ktorej
môžete mať pocit hrôzy či
hnusu. Zdá sa však, že chátrajúci objekt na Uránovej ulici
v Ružinove bude opäť slúžiť
miestnym obyvateľom.
Rekonštrukcia zničenej budo
vy sa pripravuje už od roku
2013. V súčasnosti sú priestory
zdevastované, ešte donedávna
ich obývali ľudia bez domova
a drogovo závislí. Konečne
však vyzerá reálna možnosť, že
tu vznikne moderná umelecká
škola. S rekonštrukciou objektu
by sa mohlo začať počas tejto
jari. 
(ms)

Originálna, kreatívna, ekologická
spoločenská hra Najkrajšie miesto
na Zemi, ktorá Vám poskytne
hodiny plné
ČITATELIA
úžasnej zábavy.
BRATISLAVSKÝCH
NOVÍN MAJÚ
ZĽAVU 10 €,
STAČÍ ZADAŤ KÓD
„NOVINY“ PRI KÚPE CEZ
WWW.EKO-HRY.SK
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Ak mesto nezíska bývalý erotický
Z vodnej nádrže Mláka
salón, určí preň striktné podmienky odstraňujú nánosy bahna

Za objekt, v ktorom bol
v minulosti aj erotický
salón, pýta jeho majiteľ
viac ako 2 milióny eur.
PETRŽALKA
Hlavné mesto považuje
Sad Janka Kráľa za významný verejný priestor,
ktorý chce komplexne zveľadiť. Preto plánuje kúpiť
posledný objekt v tomto
historickom parku, ktorý
nemá vo svojej správe –
známy je ako bývalý erotický salón. Majiteľ však
musí znížiť cenu.
„Či už sa mestu podarí objekt
získať, alebo nie, budeme
striktne dbať na dodržiavanie
funkčného využitia územia
Sadu Janka Kráľa, ktoré vy
plýva z územnoplánovacej
dokumentácie,“ avizuje ma
gistrát.
Hlavné mesto prejavilo zá
ujem o budovu niekdajšieho
erotického salónu už kon
com minulého roka. Sumu
2,13 mil. eur, ktorú žiada jej
vlastník, však pokladá za prí
liš vysokú. „Naďalej máme
o budovu záujem, preto po
kračujeme v rokovaniach.
Súčasného majiteľa sme vy
zvali, aby zvážil zreálnenie
ceny,“ informuje magistrát,
ktorý si dal aj sám vypraco
vať odborné analýzy na oce
nenie objektu.
Mesto tvrdí, že ho plánuje

využiť na citlivé doplnenie
nevyhnutnej vybavenosti par
ku - môže ísť o verejné a dô
kladne udržiavané sociálne
zariadenie, cenovo dostupné
občerstvenie, prípadne zá
zemie pre verejné kultúrne
podujatia, ktoré využijú pri
ľahlé amfiteátrové sedenie.
V opačnom prípade, teda ak
objekt nezíska, bude striktne
dohliadať na dodržiavanie
funkčného využitia daného
územia, ktoré je definované
ako stabilizované územie.
„Podľa územného plánu je
možné v lokalite Sadu Jan
ka Kráľa umiestňovať vodné
plochy, pobytové lúky, ih
riská a hracie plochy, drob
né zariadenia vybavenosti
súvisiace s funkciou areálu,
náučné chodníky, turistické
a cyklistické trasy či zaria
denia pre obsluhu územia.
Za neprípustné sa považuje
napríklad umiestňovanie par
kovacích garáží nad terénom,
stavby a zariadenia nesú
visiace s funkciou lokality.
Striktne budeme posudzovať

Najhoršie verejné WC v meste

Zanedbané verejné toalety, ktoré primátor Matúš Vallo označil ako
najhoršie v Bratislave, sa majú do leta zrekonštruovať. Na sociálnej
sieti zverejnil Vallo video, aby ukázal, v akom biednom stave je objekt
dnes. Magistrát ho má v správe od konca minulého roka, zatvorený
je viac ako 10 rokov.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

možné zmeny objektu, jeho
kvalitu či prípadné zvýšenie
podlahovej plochy zvýše
ním zastavanej plochy alebo
podlažnosti. Žiadny mestský
pozemok v Sade Janka Kráľa
mesto neplánuje predávať,“
uvádza magistrát.
Hlavné mesto, ktoré je vlast
níkom všetkých okolitých
pozemkov a takisto správcom
komunikácií, plánuje tiež zá
sadne obmedziť prístup vozi
diel k tomuto objektu. „Ako
vlastník vzácneho parku po
žiadame Mestskú časť Bra
tislava-Petržalka o opatrný
prístup pri schvaľovaní pre
vádzkového času zariadenia
a nebudeme súhlasiť s non
stop prevádzkou. Sad Janka
Kráľa s priľahlým nábrežím
Dunaja je národnou kultúr
nou pamiatkou chránenou
zákonom, a takto ho vníma
aj hlavné mesto. Predmet
ná parcela je v rámci Sadu
Janka Kráľa zároveň súčas
ťou regionálneho biocentra.
Vzhľadom na to bude potreb
né prípadné budúce využitie
objektu konzultovať s KPÚ
Bratislava, MÚOP a orgánmi
ochrany prírody,“ dodala ho
vorkyňa magistrátu Katarína
Rajčanová. 

(ts, nc)

Foto: bn

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Rekonštrukcia viacúčelovej vodnej nádrže Mláka
na Mlynskej ulici v Devínskej Novej Vsi pokračuje
odstraňovaním bahenných
nánosov, ako aj prácami na
spádovaní dna.
Zároveň sa pracuje na vpus
te rybníka, pripravuje sa tiež
rekonštrukcia stavidla, ktoré
bude prehradzovať vodný
tok Mláka, čo umožní regu
lovať hladinu podľa potreby.
„Momentálne sú práce na
rybníku v najťažšej fáze. Je
to odstraňovanie bahenných
nánosov a práce na spádova
ní dna, aby sa zjednodušilo

vypustenie vodnej nádrže.
Ťaženie bahna je už vo fi
nálnej fáze,“ uviedla Jana
Vedejová Sitášová, vedúca
mediálneho oddelenia miest
neho úradu.
Samospráva podotýka, že tie
práce, ktoré najviac obme
dzovali obyvateľov v okolí
a vodičov na blízkej ceste,
sa už končia. Plánuje tiež re
vitalizovať aj okolie vodnej
nádrže. Po ukončení rekon
štrukcie by mala vodná nádrž
slúžiť na rekreačné účely,
teda na zimné korčuľovanie
a letné člnkovanie v plnohod
notnom rekreačnom priesto
re. Prípadné kúpanie bude
závisieť od kvality vody vo
vodnej nádrži, predbežné me
rania však naznačujú, že voda
je kvalitná. Práce na rybníku
sa začali koncom minulého
roka, naplánované sú na šesť
mesiacov.  
(TASR)
Foto: ms

Park Pekníkova môžu
zmeniť aj nápady ľudí
DÚBRAVKA
V Parku Pekníkova sa v posledných rokoch všeličo
mení, dopĺňajú sa aj možnosti športovania. K tomu,
ako bude vo finále vyzerať,
môžu prispieť nápadmi aj
obyvatelia.
„Na konci roku 2020 sme
dokončili v Parku Pekníko
va nové hokejbalové ihrisko.
Vzniklo vďaka dotácii, ktorú
sa nám podarilo získať od
hlavného mesta,“ približuje
starosta Dúbravky Martin

Zaťovič. Hokejbalové ihrisko
dovtedy fungovalo v detskej
zóne parku a prichádzalo
často k stretom detí a špor
tovcov. Ostala po ňom voľná
asfaltová plocha. Mestská
časť sa preto obyvateľov pýta
na názor. „Čo by ste na voľ
nej asfaltovej ploche privíta
li? Aké zmeny by ste v parku
ešte urobili, čo tu podľa vás
chýba?“ Pripomienky a návr
hy zbiera mestská časť do 15.
marca.
(ts)

Foto: MČ Dúbravka
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a výstavné podujatia majú byť umiestnené do centra
mesta, do atraktívneho prostredia na nábreží Dunaja.
Nábrežia v Bratislave, rovnako ako v iných metro
polách, sú reprezentatívnymi priestormi. V prípade
Bratislavy to dokazuje aj koncentrácia kultúrnych
a spoločenských inštitúcií, ako sú Slovenské národ
né divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenská
filharmónia v Redute či Slovenské národné múze
um. Dynamicky sa v posledných rokoch rozvíja aj
územie Eurovea City, ktoré ponúka obyvateľom
rôzne možnosti trávenia voľného času a atraktívnu
dunajskú promenádu.
Národné kultúrne a kongresové centrum v Novom
Lide bude stáť oproti budove Slovenského národné
ho divadla a vďaka prepojeniu novým promenádnym
mostom vznikne v Bratislave unikátna kultúrna os.

Nová pýcha Bratislavy oživí
nábrežie Dunaja aj v Petržalke
Zanedbaný pravý breh Dunaja v hlavnom meste môže byť už onedlho minulosťou. Bratislavčania dostanú nový a moderný verejný priestor na trávenie
voľného času, prechádzky, šport a kultúru. Nábrežie sa môže zmeniť aj vďaka
projektu reprezentatívneho Národného kultúrneho a kongresového centra,
ktorý v plánovanej mestskej štvrti Nové Lido pripravuje spoločnosť
J&T REAL ESTATE (JTRE).
Centrum aj na petržalskej strane
Bratislava získa vďaka novej štvrti rozšírené cen
trum, ktoré sa po novom bude tiahnuť aj po pravom
brehu Dunaja. Obe moderné časti centra spojí pro
menádny most. Návštevníci a obyvatelia Bratislavy
sa tak budú môcť prechádzkou za niekoľko minút
dostať z historického centra priamo na nové nábre
žie, do novej štvrte.
„Pracujeme na Novom Lide už dlhé roky a veríme, že
aj vďaka novému národnému kultúrnemu a kongre
sovému centru sa podarí kvalitne funkčne prepojiť
protiľahlé brehy Dunaja. Je to jedinečná príležitosť,
ktorá sa Bratislave na rozdiel od iných miest ponúka.
Poskytne verejný priestor pre širokú verejnosť, rodi
ny s deťmi, študentov, umelcov, tanečníkov, hudob
níkov, kongresových návštevníkov i turistov. Bude
tu dostatok priestoru pre všetkých. Návštevníci sa
pohodlne dostanú do historického centra mesta vďa
ka dobrej pešej dostupnosti,“ hovorí Juraj Benetin,
spoluzakladateľ ateliéru Compass, ktorý sa podieľal
na príprave architektonického návrhu.
Chýbajúce kongresové zariadenie
Slovensko ani jeho hlavné mesto v súčasnosti nedo
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

kážu plnohodnotne konkurovať okolitým krajinám
v oblasti kongresového turizmu. Reprezentatívny
stánok vhodný pre účely kongresov na svetovej
úrovni s tisíckami návštevníkov chýba už desiatky
rokov.
„Projekt nového národného kultúrneho a kongre
sového centra s podporou štátu vnímame v JTRE
ako jednu z najvýznamnejších investícií štátu. Je to
podľa nás projekt, aký sa stavia raz za generáciu,“
hovorí Peter Korbačka, predseda predstavenstva
JTRE.
JTRE ponúka výstavbu reprezentatívneho mul
tifunkčného kultúrneho a kongresového stánku
v pripravovanej lokalite Nové Lido. Nábrežná
poloha spolu s dopravným napojením vytvára ide
álnu polohu pre realizáciu jednej z najvýznamnej
ších stavieb súčasnosti a preto ju autori situovali
priamo oproti novej budove Slovenského národ
ného divadla.
„Vďaka umiestneniu v novej časti centra Bratisla
vy v blízkosti významných kultúrnych inštitúcií a v
priamom kontakte s Dunajom získa toto centrum me
dzinárodný význam a bude reprezentovať Slovensko
pred celým svetom,“ dodáva Peter Korbačka.

Ideálna lokalita
Pre kongresové centrum je poloha kľúčová. Sveto
vé kongresy na svojich podujatiach vítajú stovky
až tisíce návštevníkov, ktorí ocenia bezproblémovú
dopravu, ubytovanie a dostupnosť k historickým
pamätihodnostiam mesta. Presne tieto atribúty lo
kalita Nové Lido spĺňa.
Kultúrne a kongresové centrum sa bude nachádzať
v dostupnosti diaľnice D1, ktorá prostredníctvom
ďalšej diaľničnej siete vytvára medzinárodné spoje
nie s okolitými krajinami. Dostupná diaľničná sieť
tak vytvorí rýchle a bezproblémové spojenie s dvo
ma neďalekými medzinárodnými letiskami.
Za Einsteinovou ulicou navyše vznikne prestupný
terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP).
Umožní vo väčšej miere využívať železničnú do
pravu, ktorá bude priamo napojená na linky mest
skej hromadnej dopravy. Práve výborné dopravné
obslúženie bude kľúčové pre spojenie kultúrneho
a kongresového centra s inými mestskými časťami.
V jeho tesnej blízkosti vyrastie nový bulvár s elek
tričkovou traťou.
Okolie reprezentatívneho centra spolu s priľahlým
námestím nebudú zahltené automobilovou do
pravou. Samotné centrum získa podzemné garáže
s dostatočným počtom parkovacích miest.
V bezprostrednej blízkosti Národného kultúrneho
a kongresového centra vyrastie nový hotel, kto
rý bude slúžiť návštevníkom kultúrnych podujatí
a umožní Bratislave hostiť aj podujatia s vysokým
počtom návštevníkov.
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Siedmy most cez Dunaj
Medzi Slovenským národným divadlom a Národ
ným kultúrnym a kongresovým centrom vyrastie
peší promenádny most. Bratislavčania si tak budú
môcť vychutnávať nové výhľady na Dunaj. Pre
chádzka medzi divadlom a kultúrnym centrom im
zaberie len osem minút.
Premostenie vyrastie medzi Mostom Apollo a Sta
rým mostom. Spojí promenády a centrálne námestia
nových mestských štvrtí Eurovea City a Nové Lido.
Prepojí tak mesto na oboch brehoch Dunaja nielen
vizuálne, ale aj prevádzkovo.
„Každý, kto sa postaví na peší most a bude sa pozerať
smerom na pravý breh Dunaja, uvidí nábrežnú zónu
a život na nej, priestor centrálneho námestia s priľah
lou výstavbou a s budovou kultúrneho a kongresové
ho centra v prirodzenej polohe dominujúcej námestiu.
V súčasnosti prebieha diskusia o vybudovaní spomí
naného centra a v Novom Lide je vyhradené to najlep
šie miesto pre stavbu s národným celospoločenským
významom. Je žiadúce dve dôležité inštitúcie Sloven
ska, teda národné divadlo a kultúrno-kongresové cen
trum, prepojiť promenádnym mostom,“ vysvetľuje
argumenty jednoznačne podporujúce lokalitu Nového
Lida projektový manažér JTRE Silvio Kičina.

Flexibilné kongresové centrum
Národné kultúrne a kongresové centrum umiest
nené v štvrti Nové Lido môže spĺňať tie najzásad
nejšie požiadavky kongresového trhu súčasnosti.
Hlavná sála poskytne kapacitu až 5-tisíc miest pre
stojacich návštevníkov kongresov a koncertov.
V prípade podujatí so sediacimi divákmi dosiahne
maximálna kapacita 3-tisíc návštevníkov.
Hlavná sála bude flexibilná a organizátorom po
skytne široké možnosti na jej prispôsobenie. Môže
byť rozdelená na dve, tri až štyri samostatné sály
pre podujatia od 500 do 1 500 účastníkov. K dis
pozícii sú aj ďalšie dve sály pre maximálne 200
a 500 návštevníkov a viaceré seminárne miestnosti.
Projekt počíta aj s požiadavkou na výstavné plochy,
ktoré vyžadujú partneri kongresov.
„Štandard medzinárodných kongresov vyžaduje
centrum s viacerými modifikovateľnými sálami
s rôznymi veľkosťami, ktoré umožňujú organizovať
jedno veľké alebo viac menších podujatí súbežne
a vďaka samostatným vstupom docieliť oddelenie
ich účastníkov, čo potom zvyšuje aj variabilitu pre
konanie kultúrnych a spoločenských akcií,“ vysvet
ľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.
Flexibilita centra dáva priestor rôznorodým funkciám,
formám a žánrom, od výstav, cez čitárne a malé javisko
vé formy až po filmové predstavenia, premiéry a festiva

ly, veľké muzikály a koncerty. Rovnako môže slúžiť aj
pre firemné podujatia, plesy, beánie, stužkové či venčeky.
Menšie akcie sa môžu organizovať aj na strešnej záhrade.
„Národné kultúrne a kongresové centrum by nema
lo žiť len počas kongresov, koncertov a predstavení.
Náš koncept v Novom Lide vytvára nový verejný
priestor voľne prístupný ľuďom. Otvorenosť a pre
pojenosť centra s okolím podporuje aj architekto
nické riešenie, keď sa priestor v parteri voľne pre
lína s priestorom námestia prepojeného s mestským
bulvárom a parkom,“ vysvetľuje Juraj Benetin.
Atrakciou bude mestský amfiteáter
Autori návrhu chcú priniesť do centra Bratislavy
aj unikátny strešný priestor s amfiteátrom. „Pro
jekt umožňuje využiť strechu ako pobytovú terasu
s pódiom a amfiteátrom, s výhľadom na dominanty
mesta a rozšíri už tak široké spektrum priestorov,
ktoré koncept ponúka,“ dodáva Juraj Benetin.
Riešenie konzultovali s popredným britským ate
liérom Ian Ritchie Architects a štúdiom Efterklang,
renomovaným škandinávskym špecialistom na akus
tiku kultúrnych podujatí a priestorov. Zahraniční part
neri priniesli projektu množstvo skúseností z realizá
cií významných kultúrno-spoločenských objektov.
Developer JTRE vníma národné kultúrne a kongre
sové centrum ako projekt, ktorý nesie celospoločen
ský význam. „Národné kultúrne a kongresové cen
trum bude významnou slovenskou scénou, ktorá dá
priestor rôznorodým funkciám, formám a žánrom.
Pomôže tak naštartovať záujem o kultúru a cestov
ný ruch tvrdo zasiahnuté súčasnou situáciou a svo
jou multifunkčnosťou dostane Slovensko aj na sve
tovú mapu kongresov,“ hovorí Peter Korbačka.
Moderná štvrť
Nové Lido, štvrť, v ktorej sa národné kultúrne
a kongresové centrum môže nachádzať, ponúkne
Bratislave široké možnosti. Na brehu Dunaja vznik
ne športovo-relaxačná zóna s mestskou plážou, prí
stavom pre malé plavidlá a nábrežný park. Nábrež
ná promenáda vyústi do centrálneho námestia.
O zeleň nebude núdza ani v okolí Národného kul
túrneho a kongresového centra. Celú štvrť pretne
centrálny park plný zelene. Okrem kongresového
centra s hotelom v Novom Lide investor postaví
5-tisíc bytov, základnú školu a ďalšiu vybavenosť.
V administratívnej zóne vznikne 20-tisíc pracov
ných miest, ktorých je v Petržalke nedostatok. 

Divadlo a kongresové centrum vytvoria kultúrnu os
Vhodnosť zvolenej lokality potvrdzuje aj územný
plán hlavného mesta, ktorý v záväznej časti stano
vuje, že kongresové a konferenčné centrá so širo
kým spektrom využitia aj na kultúru, spoločenské
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Situácia
v MHD
je kritická
BRATISLAVA
Prevádzkovatelia
MHD
z Bratislavy, Žiliny, Prešova
a Košíc sa zhodujú, že výpadok tržieb nedokážu sanovať internými úspornými
opatreniami.
Kritická situácia v Doprav
nom podniku Bratislava
(DPB) trvá kontinuálne
takmer rok, od začiatku pan
démie vlani v marci. Výpa
dok tržieb DPB sa od začiat
ku koronakrízy vyšplhal na
hrozivých 21 miliónov eur.
Napriek tomu sa DPB snaží
zabezpečiť cestujúcim kvalit
nú, spoľahlivú a bezpečnú ve
rejnú dopravu. Zároveň spolu
s ďalšími prevádzkovateľmi
verejnej dopravy apeluje na
všetky kompetentné minister
stvá, aby ich podporili. V hre
je aj zamestnanie tisícov ľudí,
ktorí pracujú v dopravných
podnikoch.
(ts)

Prispievajú na
boj s Covid
NOVÉ MESTO
Dobrovoľní darcovia, ktorí
sa rozhodli prispieť Novému Mestu, a pomôcť tým
v boji s novým koronavírusom, poskytli už vyše 54-tisíc eur.
Transparentný účet pod ná
zvom Nové Mesto si pomá
ha sa rozhodla mestská časť
zriadiť ešte počas prvej vlny
pandémie, v máji 2020. Prija
té peniaze slúžia výlučne na
boj s novým koronavírusom
a znižovanie negatívnych
dôsledkov epidémie. „Vzhľa
dom na množstvo darcov sme
mohli na jar poskytnúť cer
tifikované rúška všetkým se
niorom nad 62 rokov, v sep
tembri zas všetkým deťom
a pracovníkom škôl. Financie
sme využili i na zabezpeče
nie dezinfekcie v školách,
ochranné prostriedky a hy
gienické potreby,“ priblížil
starosta Nového Mesta Ru
dolf Kusý.
(TASR)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Exotické chute plné prekvapení
BRATISLAVA
Vyberte sa s nami do sveta
počas fádneho lockdownu
aspoň cez gurmánsky zážitok. Mexické a ázijské špeciality z reštaurácie Chilantro, ktorú nájdete v OC
Eurovea, sú plné prekvapení – ako to už na cestách za exotikou býva.

Hovädzie bun
bo nam burrito

Ak si objednáte Kuracie tacos (7,40 €), zabalia
vám tri bohato naplnené
kukuričné tortilly. Okrem Nachos
kúskov pečeného mäsa
v nich nájdete šalát, fazuľu, syrom čedar, smotanou a po
skvelú paradajkovú salsu, syr sypaných koriandrom nás
čedar či guacamole. V jedle sklamalo, že v boxe neboli
vnímate aj koriander, ktorý väčšie kusy. Nachystali nám
pre svoju veľmi špecifickú veľa malých rozdrobených
chuť nie každému sadne, kúskov, človek mal dilemu,
ale holt, je súčasťou mexic ako ich vlastne jesť. Rukou
kej kuchyne. Nám napríklad to nešlo, bolo to nekomfort
prekážal v bun bo nam bo, né, takže čo - lyžicou, vid
ale tu nie. Rôznorodosť chutí ličkou? Chuťovo boli dobré,
bola super, cítili ste aj syr, aj ale ak zvážime aj cenu... Raz
salsu, aj guacamole... výbor stačilo.
né šťavnaté jedlo. Tri placky Porcia Hovädzieho burrita
sú až-až, dve vám úplne sta (7,90 €) prekvapila najskôr
čia. Napriek podivuhodnému veľkosťou, polovicu z nej sme
tvaru sa celkom dobre kon hneď odložili na neskôr. Pše
zumovali, nič z nich nevypa ničná tortilla bola plná šťavna
dávalo, konzistencia držala tých ingrediencií (pečené ho
pohromade. Výborná zmena vädzie, syr čedar, guacamole,
oproti známym chutiam.
paradajková salsa, smotana,
Pri kukuričných čipsoch Na- šalát...), nič suché a neprehlt
chos (3,50 €), zapečených so nuteľné, ako sa to občas stáva

Mexický kurací bowl
v iných podnikoch. Prekvapila
aj štedrá dávka koriandru, ale
za nás áno. Na oboch kon
coch placky sme tiež výrazne
vnímali pikantné papričky ja
lapeňos, ktoré nám na konci
každého sústa pripomínali, že
v tejto chvíli sme skutočne
Mexiku. Veľmi fajn.
Hovädzí bun bo nam burrito (7,90 €) kombinoval
ingrediencie a chute, ktoré
by nám v živote nenapadli.
Ryžové rezance v pšeničnej
tortille spolu s ďalšími prísa
dami boli takým ozvláštne
ním jedla, že sme ho museli
vyskúšať. A zistili sme, že

www.sendom-societas.sk

Mexiko aj Ázia

Gastroprevádzka Chilantro
predstavila svoje začiatky ako
30-dňový streetfood projekt,
pre ktorý si zvolili fúziu mexickej
a ázijskej kuchyne s množstvom zaujímavých chutí.
Nechýba v nich čili či koriander,
ktorým, ako sme sa presvedčili,
majster kuchár určite nešetrí.

nám to dokopy naozaj nese
dí... Mäsko však bolo dobre
dochutené, zelenina čerstvá
a chutná a bolo jej požeh
nane, nechýbali ani skvelé
mungo klíčky. Arašidy dodá
vali jedlu chrumkavosť a ak
nie ste veľmi na pikantné,
štipľavú omáčku srirachu
môžete dať bokom. A spolu
s ňou asi aj polovicu porcie,
bola taká obrovská, že zasýti
dvoch.
Aj Kurací mexický bowl
(7,90 €) bol malým prekva
pením. Ak ste milovníkom
trhaného mäsa upečeného
do chrumkava ako v kebabe,
tak v tomto prípade to tak
nie je, mäsko bolo jemné.
Jedlo však nesklamalo. Našli
sme v ňom všetky suroviny
avizované v jedálnom lístku
(takmer identické ako pri ho
vädzom burrite), boli čerstvé
a chutné. Osobitne vyzdvi
hujeme ryžu, mala výbornú
konzistenciu. Porcia opäť
prekvapila veľkosťou, naozaj
zasýti aj chlapa, hoci miska
na to nevyzerala.
Spojenie ingrediencií v po
slednej špecialite Ázijský
bowl (6,90 €) bolo veľmi
dobré, no chuťovo vyznela
dosť fádne. Okrem pečené
ho hovädzieho mäsa a ry
žových rezancov sme mali
v miske šalát, mrkvu, šalá
tovú uhorku, klíčky mungo,
tmavú hustú omáčku hoisin
aj pikantnú srirachu, arašidy
či smaženú cibuľku... Stále
tomu však čosi chýbalo. Na
druhej strane oceňujeme, že
všetko bolo čerstvé, a ak sa
na jedlo pozrieme z pozície
fanúšika diétnejších chutí,
tak môže byť.
(bn)
Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve informovaná. Konzumáciu
si redakcia platila sama.
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Eurovea City prinesie nové športoviská
a ihriská na nábrežie Dunaja

Moderné mestá dnes ponúkajú viac ako len príjemné bývanie, verejnú dopravu
a moderné služby. Ku kvalite života obyvateľov prispievajú aj upravené verejné priestranstvá, kultúrne a spoločenské zariadenia, parky aj promenády. To
všetko, spolu s pestrou ponukou možností na aktívny život naprieč všetkými
generáciami, dáva mestu ľudský a prívetivý charakter.
Obyvatelia aj návštevníci hlavného mesta potrebujú miesto pre oddych a relax, rovnako však aj
možnosti pre pravidelný pohyb či aktívny šport.
Vznikajúca moderná štvrť Eurovea City sa už
čoskoro stane srdcom nového centra Bratislavy
a spolu s rozšírením nákupného centra a prvým
slovenským mrakodrapom prinesie predĺženie
obľúbenej dunajskej promenády a tiež športovo-relaxačnú funkciu v podobe nového Aktivity parku. V súčasnosti nevyužitý a zanedbaný
priestor pod mostom Apollo by sa už čoskoro
mohol premeniť na vyhľadávané miesto všetkých aktívnych ľudí a rozšíriť funkcie nábrežia.
Živý priestor pod mostom
Dunajská promenáda, ktorá sa začína pri Karlo
veskom ramene, sa tak predĺži a ukončí ju jedinečná
športovo-relaxačná zóna. Jej najväčším benefitom
bude pestrosť vo všetkých smeroch. Bude určená
pre rôzne vekové kategórie, bude tu zastúpené na
ozaj široké spektrum rôznych športových aktivít
a budú sa tu môcť realizovať aktívni športovci, ale
aj začiatočníci či príležitostní nadšenci. Moderné
a bezpečné preliezačky si obľúbia menšie deti, tie
staršie si môžu vyskúšať napríklad skatepark a pre
ostatných tu budú aj rôzne ihriská na obľúbené lop
tové hry. Aktivity park pod mostom Apollo bude
jednoducho určený pre všetkých, pre ktorých je po
hyb súčasťou života.
Koncept Aktivity parku, rovnako ako všetky novo
vznikajúce verejné priestory Eurovea City, navrhla
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

svetoznáma architektka a urbanistka Beth Galí.
Pod most Apollo a do jeho bezprostredného okolia
umiestnila práve aktívnu časť celého nábrežia. Nie
len pre vynikajúce „prirodzené“ zastrešenie kon
štrukciou mosta v prípade horúceho alebo, naopak,
daždivého počasia, ale aj pre zaujímavo členený
priestor, ktorý si po rekonštrukcii jeho užívatelia
určite obľúbia. Viac ako 1 500 štvorcových metrov
športových plôch a 4 700 štvorcových metrov zelene
poskytne dostatok kvalitných možností pre aktívne
trávenie voľného času alebo pre príjemný oddych.
Aktivity pre všetkých
Priestor Aktivity parku bude rozdelený na zóny tak,
aby sa každý mohol venovať svojej obľúbenej ak
tivite a mal na to vytvorené podmienky aj dosta
tok priestoru. Absolútnou prioritou pri navrhovaní
celého konceptu bola bezpečnosť, preto sú aktivity
v jednotlivých zónach rozdelené podľa veku.
Predškoláci aj menší školáci nájdu na dizajnovom
detskom ihrisku, oddelenom od ostatných zón živý
mi plotmi, množstvo preliezačiek, šmýkačiek, hoj
dačiek a veselých herných zostáv, ktoré ich nielen
zabavia, ale aj precvičia celé telo.
Mladá generácia získa originálny priestor nového
skateparku, kde bude na rozsiahlej spevnenej ploche

umiestnených niekoľko špeciálnych rámp, U-rampa
a ďalšie unikátne prvky a prekážky. Skateboardisti,
jazdci na korčuliach, kolobežkách alebo BMX bicyk
loch, či už začiatočníci alebo profíci, si tu prídu určite
na svoje. K tomu bude k dispozícii ihrisko na mini
futbal, streetbal alebo aj stolný tenis, kde sa môžu
pri priateľskom zápase stretnúť aj rôzne generácie
a zmerať si obratnosť, kondíciu a strategické mysle
nie. Chýbať nebude workoutové ihrisko určené pre
všetkých vyznávačov silového tréningu, ktorí hľadajú
alternatívu k tradičným fitness centrám a uprednost
ňujú pohyb vonku. Pomocou špeciálnych posilňova
cích strojov a zostáv si tu môžu zacvičiť kalisteniku,
teda cvičenie s vlastnou hmotnosťou, aj naši seniori.
Okrem ďalších obľúbených aktivít, akou je napríklad
beh dunajskou promenádou a bratislavskými mosta
mi, je tou najprirodzenejšou pohybovou aktivitou
chôdza. Vychutnať si predĺženú dunajskú promenádu,
ktorá bude od priestorov Aktivity parku plynule po
kračovať až do Karlovej Vsi, môže naozaj každý. Le
muje ju totiž dostatok lavičiek a odpočinkových miest,
vrátane príjemných kaviarní a reštaurácií, kde sa mô
žete zrelaxovať a stretnúť s priateľmi či známymi.
Premeny k lepšiemu
Projekt Aktivity parku je inšpirovaný svetovými
metropolami. Viaceré mestá vo svete využili pod
mostia práve na vybudovanie športovísk pre svojich
obyvateľov. V Toronte menia takmer dvojkilomet
rový priestor pod mestskou diaľnicou na verejný
priestor s multifunkčným využitím. V Kazani zas
vznikol jeden z najväčších športových parkov v Rus
ku s rozlohou takmer dva hektáre. V Belfaste posta
vili v priestoroch podmostia prvý skatepark v Sever
nom Írsku. Zanedbaný a nevyužitý priestor sa tak stal
vyhľadávaným miestom a podporuje aktívny pohyb
a zdravý životný štýl obyvateľov. Aktivity park v Eu
rovea City prinesie obyvateľom a návštevníkom Bra
tislavy ďalšie voľnočasové možnosti v atraktívnom
prostredí priamo pri Dunaji a opäť tak priblíži hlavné
mesto svetovým metropolám.


Páči sa vám nápad Aktivity parku v nevyužitom priestore pod mostom Apollo? Podporte ho a pomôžte
nám projekt ešte vylepšiť. Napíšte nám na aktivitypark@euroveacity.sk, aká aktivita či špeciálny prvok
by tam určite nemal chýbať. Tešíme sa na Vaše tipy a veríme, že už čoskoro prinesieme ďalšie informácie o pripravovanom Aktivity parku v Eurovea City.
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Aj život v pandémii sa dá namaľovať
Diela Petry Štefanovej majú fanúšikov
na celom svete.

BRATISLAVA
Umenie nám prináša radosť, skrášľuje svet, lieči…
a svojich tvorcov často aj
živí. Talentovaná výtvarníčka z Bratislavy PETRA
ŠTEFANKOVÁ tiež pociťuje limity pandémie, ale
podporu od štátu nežiada.
Teší sa z príležitostí, ktoré
sa jej ponúkajú, i keď dnes
ich je oveľa menej.
Spomeniete si ešte na svoj
prvý výtvarný úspech?
Bolo to počas štúdia na vyso
kej škole, získala som vtedy
viacero ocenení za počítačovú
grafiku v Japonsku. Udeľoval
ich svetoznámy počítačový
umelec Yoichiro Kawaguchi,
ktorý sa preslávil umeleckým
vystúpením robota. Ďalšie
som dostala od primátora
mesta Hirosaki za ilustrácie.
Čo sa vám, naopak, podarilo naposledy?
V Nemecku vychádza kni
ha pod názvom Coronart
z produkcie vydavateľstva
Ludvigrage, v ktorej je aj jed
no z mojich umeleckých diel.
Mám z toho radosť.
Coronart… Súvisí názov
knihy s aktuálnou situáciou, rúškami, karanténou?
Áno, kniha predstaví vý
tvarnú tvorbu, ktorá vznik
la počas pandémie alebo sa
jej tematicky dotýka. Moja
akrylová maľba zachytáva
mysliacu postavu, ktorá je
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

prepletená s mapou nášho
biologického prostredia, kde
myšlienky a vnútorný svet
osoby sú v interakcii s bunka
mi alebo mikróbami v okolí.
Pandemické obmedzenia
tvrdo zasiahli mnohých
umelcov aj existenčne.
V čom limitujú vás?
Takmer nemožné je pre mňa
stretnúť sa so záujemcami
o moje diela v ateliéri. Predá
vať ich môžem len cez internet
a rovnakým spôsobom spracú
vam objednávky na ilustrácie
či grafický dizajn. Ani výstavy
teraz neprichádzajú do úvahy.
Kedy dokáže výtvarné umenie uživiť svojho tvorcu?
Záleží na mnohých fakto
roch, napríklad na schopnosti
presadiť sa v zahraničí. V zá
padných krajinách je cena
za ilustrácie, prípadne za ich
licenciu, omnoho vyššia ako
na Slovensku. Na podporu
našich umeleckých fondov sa
spoliehať nedá, pretože celý
proces, od zadania projektu
po jeho uzavretie, trvá veľmi
dlho, často aj niekoľko rokov.
V roku 2008 ste sa ako prvá
Slovenka stali členkou prestížnej Kráľovskej spoločnosti umení v Londýne
(RSA). Kam všade sa vám
vďaka tomu otvorila cesta?
Získala som možnosť spo
lupracovať so zaujímavými
ľuďmi z rôznych profesií.
Napríklad som pre anglický

časopis Bond robila rozhovo
ry s biologičkou Rachel Ar
mstrong či filmárom Jonasom
Mekasom a niektoré články
sprevádzali aj moje ilustrácie.
Ilustrácia s Jonasom Meka
som bola dokonca vystavená
v londýnskej Saatchi Galle
ry. Zúčastnila som sa tiež na
podujatiach v rôznych inšti
túciách v Londýne, od minis
terstva zahraničných vecí až
po galériu Buckinghamského
paláca...
Koronavírus nám vnútil
úplne iný životný štýl, väč-

šinou sedíme doma. Ako je
to u vás s výtvarnou inšpiráciou?
Nie je to teraz jednoduché, ale
mám veľkú knižnicu s mono
grafiami starých majstrov aj
súčasných výtvarníkov. Nah
liadnem do materiálu, ktorý
už existuje, a vymyslím si
vlastné vizuálne konštrukcie.
Momentálne sa najviac venu
jem voľnej akrylovej maľbe,
keďže v auguste by som mala
mať samostatnú výstavu na
Bratislavskom hrade. Dúfam,
že to situácia umožní.
Podľa niektorých názorov
nám pandémia priniesla aj
niečo dobré, začali sme si
vraj všímať veci, ktoré nám
unikali. Vidíte to podobne?
Pozitíva koronakrízy, žiaľ,
nevidím. Veľmi mi chýba
slobodné cestovanie, moje
prednášky v školách, besedy
v knižniciach či samostat
né výstavy a osobný kontakt
s ľuďmi. Musela som zrušiť

plánovaný workshop na me
diálnej škole v Nemecku, aj
prednášku na vysokej škole
v Lotyšsku.
Čo vám najviac chýba ako
Bratislavčanke?
Posedenia s priateľmi v brati
slavských kaviarňach a reštau
ráciách. Mám rada atmosféru
Starého Mesta a prechádzky
v okolí Slovenského národ
ného divadla na Hviezdosla
vovom námestí. Tiež milujem
galérie a múzeá…
Vaše diela spoznali pred
časom aj pacienti Onkologického ústavu sv. Alžbety
v Bratislave. Výstava mala
názov Umenie lieči – lieči
niekedy aj vás?
Dlhodobo sa zaoberám aj
automatickou kresbou, kto
rá vychádza z podvedomia.
Myslím si, že táto časť mojej
tvorby, resp. jej proces má po
zitívny vplyv aj na mňa. (ac)
Foto: archív P. Š.

Kto je Petra Štefanková

 Študovala propagačnú grafiku na Škole úžitkového výtvarníctva,
grafický dizajn na VŠ výtvarných umení v Bratislave, filmovú
a televíznu grafiku na VŠ umelecko-priemyslovej v Prahe.
 Okrem Slovenska a Česka vystavovala v USA, Veľkej Británii,
Austrálii, Hongkongu, Číne, Poľsku, Nemecku a Japonsku.
 Publikovala niekoľko detských kníh a knihu básní pre dospelých,
ktorú ilustrovala svojimi maľbami.

Spojená škola,
Pankúchova 6, Bratislava
Cieľom na našej škole je zdieľať a uplatňovať spoločnú
filozofiu – zaviazať sa k vysokokvalitnému, medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie
a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné
zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj
potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať
mierový a lepší svet.

V budúcom školskom roku 2021/2022 otvárame:
Bilingválne Gymnázium:
8-ročné gymnázium – jedna trieda s počtom žiakov 30
5-ročné gymnázium – jedna trieda s počtom žiakov 30
Medzinárodný program:
Primary Years Programme
PYP 1 - 1.ročník – dve triedy s počtom žiakov 20
PYP 5 - 5.ročník – jedna trieda s počtom žiakov 20 (za predpokladu naplnenia triedy)
Middle Year Program
MYP 1 – jedna trieda s počtom žiakov 26 (pre žiakov 5. ročníka ZŠ)
MYP 4 – jedna trieda s počtom žiakov 28 (pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ)

Všetky potrebné informácie ohľadne prijímania nájdete na
webovej stránke školy www.gympaba.sk
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Pri Rohlíku
bude krajšie

RUŽINOV
Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a hlavné mesto
vybrali spolu so starostami
miesta, ktoré zrevitalizujú.
Patrí sem aj okolie jazera
Rohlík v Ružinove.
Okolie jazera využívajú
ľudia rôznymi formami
- celoročne na krát
kodobú rekreáciu,
aktivity s deťmi či
relax,
rybárčenie
a venčenie psov.
Revitalizácia bude
všetky tieto funkcie
zachovávať, pričom sa
doplnia prvky mobiliáru
a komunikácie, ktoré dnes
chýbajú a vedia pomôcť
lepšiemu užívaniu územia,
orientácii v ňom a zvýšia
bezpečnosť. Úpravy budú
zachovávať prírodný cha
rakter s biodiverzitou,
tvorenou
hniezdiacimi
vtákmi,
obojživelníkmi
či hmyzom, možnosti pre
rybárov a zlepšia priestor
dostupný na prechádzku
pre pacientov nemocni
ce, psičkárov či mamičky
s deťmi. 
(ts)

Petržalka
ponúkla
respirátory
PETRŽALKA
Petržalčania nad 65 rokov
môžu dostať respirátory
FFP2 zadarmo. Mestská
časť o tom informovala na
sociálnej sieti.
Záujemcovia majú kon
taktovať oddelenie sociál
nych vecí miestneho úradu
v pracovných dňoch na čís
le 0947 487 555. Respirá
tory si potom vyzdvihnete
v čase od 12.30 do 17.00 h
v senior centrách na Gerce
novej, Haanovej, Strečnian
skej a Vyšehradskej, výdaj
bude prebiehať do 8. marca.
Keďže seniori sú objednaní
na konkrétny čas, čakanie
v radoch by malo byť mini
málne. 
(bn)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Chceme aleje a parky, alebo skôr les?
TIP OD VÁS

Nové stromy v parku pri internáte Bernolák
Marián Šumšala
BRATISLAVA
Na výrub akéhokoľvek
stromu reagujeme emotívne často aj v prípade, že ide
o invázny druh. No nesúhlas
vie vyvolať tiež výsadba
drevín. Iniciatívu hlavného
mesta, vďaka ktorej má do
roka 2022 v uliciach a parkoch pribudnúť 10-tisíc
stromov, aby bola Bratislava zelenšia, treba oceniť.
Otázkou je, či smerujú vždy
na to správne miesto.
Nie je o tom presvedčený
občiansky aktivista Marián
Šumšala z bratislavskej Vra
kune, ktorý sa roky venuje
zeleni a klimatickej zmene.
Pripomína, že masívna vý
sadba stromov určí charakter
mesta na niekoľko storočí
a tiež, že zeleň má slúžiť aj
na socializáciu ľudí – aby
sme ju mohli dnes a v dlho
dobej budúcnosti využívať
na trávenie voľného času
v spoločnosti susedov či ka
marátov. „Unáhlená výsadba
veľkého množstva drevín
môže zabrániť vytvoreniu
kvalitných verejných zele
ných priestorov, kde by sme
radi spoločne trávili voľný
čas. Nevzniknú parky a par
číky, stromoradia, besiedky

a lúčky, nevzniknú príjemné
zelené miesta, kde by sa dalo
posedieť alebo poležať, ne
bude kde si ťuknúť volejbal
a zakopať si s deťmi futbal,“
upozorňuje Vrakunčan.
Stretli sme sa v parčíku pri
internáte Bernolák, na križo
vatke ulíc Radlinského a Le
gionárska v Starom Meste,
kde pred dvoma rokmi spílili
náletové a poškodené stromy.
Dnes tam už rastú nové, ale
plocha zatiaľ ani zďaleka ne
pripomína miesto, kde by sme
radi trávili čas. Využívajú ju
asi len psičkári, ostatní nemajú
veľmi dôvod, napokon, ani si
niet kde posedieť. Práve tunaj
ší spôsob výsadby nových
stromov označuje Marián
Šumšala za zlý príklad. „Na
miesto príjemného zeleného
miesta na oddych vyrastie na
tomto mieste les,“ konštatuje.
Magistrát však plánuje v par
číku pri Bernoláku väčšie
zmeny. „Mesto sa v roku
2020 pustilo do spracovania
projektovej
dokumentácie
na vybudovanie komplet
nej kvalitnej parkovej úpra
vy s chodníkmi, lavičkami,
osvetlením, plochami pre
hru a oddych. Po získaní
stavebného povolenia by
mal vzniknúť kvalitný verej
ný priestor,“ ubezpečuje ho
vorkyňa Katarína Rajčanová.

Nová výsadba stromov a kríkov

 Od spustenia kampane 10 000 stromov vlani v septembri do
konca roka 2020 sa vysadilo 1 339 stromov a 4 598 kríkov.
 Najviac stromov sa vysadilo na uliciach Kazanská, Bieloruská,
pred cintorínom Vrakuňa – zastávka, Podunajská, Blagoeovova,
Bratská/Panónska, Vajnorská, Račianska, Vrakunská.

Aktivista Šumšala to komen
tuje stručne – najskôr treba
projekt, až potom má nasle
dovať výsadba...
Kritizuje aj to, že mesto málo
komunikuje s ľuďmi o tom,
kde by chceli mať stromy či
kríky: „Tieto verejné priesto
ry sa pripravujú bez účasti
tých, pre ktorých sú určené.
Nikto sa nepýta miestnych
obyvateľov, ako by chceli ze
lenú plochu využívať, nikto
neponúkne viacero možností,
z ktorých by sme si mohli vy
brať najlepšiu. Klasická po
učka tvorby verených priesto
rov hovorí, že bez účasti
obyvateľov kvalitný verejný
priestor nikdy nevznikne.“
Hovorkyňa magistrátu pripo
mína, že v rámci iniciatívy
10 000 stromov vybrali kra
jinní architekti pre Bratislavu
približne 40 druhov drevín
- každá lokalita v danej mest
skej časti má totiž iné krajin
né a pôdne podmienky, ktoré
sú vhodné pre konkrétny
druh. Pri výbere plôch urče
ných na sadenie musia tiež
zohľadniť podzemné inžinier
ske siete a majetkové vzťa
hy. Potvrdzuje však, že pri
budúcej výsadbe zohľadnia aj
podnety od samotných Brati
slavčanov: „Prostredníctvom
mapy na stránke 10tisicstro
mov.sk budú môcť povedať
svoj názor na to, kde v Brati
slave na pozemkoch vo vlast
níctve a správe hlavného mes
ta by chceli niečo zasadiť.“
Využijete túto možnosť?
(ac)
Foto: Marián Dekan

Hodonínska aj
pre cyklistov

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Štúdiu k novej podobe Hodonínskej cesty, ktorá sa
má v úseku medzi Lamačom a Záhorskou Bystricou
rozšíriť o bus pruh smerom
do mesta a obojsmernú cyklotrasu, si môžete pozrieť
na stránke mestskej časti
Záhorská Bystrica.
Cieľom projektu, ktorý sa má
začať realizovať na prelome
rokov 2021/2022, je zvýšiť
využívanie hromadnej dopravy
a cyklodopravy, a zároveň zní
žiť zaťaženie osobnými autami.
„Ide o riešenie, ktoré je síce do
časné, no nebude v budúcnosti
v kolízii s konečným riešením
komunikácie v plnom štvorpru
hovom profile, na ktoré je už
vydané územné rozhodnutie,“
pripomenula samospráva. Rie
šenie vychádza aj z plánovanej
zástavby okolo komunikácie,
ktorá bude v uzavretej obci,
a preto sa na nej rýchlosť zníži
na 50 km/h.
(TASR)

Mesto hľadá
šéfa OLO

BRATISLAVA
Hlavné mesto hľadá nového riaditeľa mestskej firmy
Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO). Martin Maslák,
ktorý šéfoval podniku od
leta 2019, sa totiž k 11. februáru vzdal funkcie.
Magistrát už vyhlásil výbe
rové konanie, záujemcovia
sa môžu hlásiť do 6. marca.
„Hlavné mesto očakáva od
nového šéfa spoločnosti silné
riadiace a manažérske schop
nosti, vďaka ktorým spoloč
nosť OLO úspešne zrealizuje
projektové zámery, ktoré boli
v spoločnosti naštartované,“
uviedla hovorkyňa magistrátu
Katarína Rajčanová.  (TASR)
Viac článkov zo života
v Bratislave nájdete na

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny
Píšte, pýtajte sa, komentujte
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Nové projekty bývania, odkiaľ
nebudete chcieť odísť
MORUŠE – jedinečná architektúra
v jedinečnej lokalite



NOVÁ TULIPA - Kvetoslavov bývanie s perfektnou
dostupnosťou do Bratislavy

Ak

vás budia ruchy veľkomesta, vo vidieckom pro
stredí Kvetoslavova to v posteli potiahnete až
do poludnia. Pokojné a tiché bývanie je v kontraste s dy
namikou miest. Z Kvetoslavova sa pritom rýchlo dosta
nete vlakom či autobusom a blízkym výjazdom na rých
locestu sa autom do Bratislavy dopravíte za 20 minút.
Nová Tulipa je projekt slovenského developera ATOPS
Development 3, ktorý dohliada aj nad výstavbou kvalit
ných bytov a domov. V súčasnosti má v ponuke 1- až 4izbové byty (najväčšie majú viac ako 100m2) v nadštan
dardnom vybavení. V miestnostiach sú gresové obklady
a dlažby, parkety a dvere od slovenských dodávateľov,
kvalitné podlahové kúrenie a klimatizácia i predprípra
va na elektrické žalúzie
a elektronabíjačky pre
autá na parkoviskách. Naj
vyššie poschodia sa pýšia
bezúdržbovými zelenými
terasami, najnižšie sú
kromnými záhradkami.
Súčasťou projektu je park
s oddychovou zónou, ob
čianska vybavenosť, ihris
ká a športoviská. Vo vnút
robloku bude developer
stavať i škôlku.
Viac na www.novatulipa.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Láka vás bývanie v rušnom centre, alebo skôr pokojnejšia prírodná lokalita, kde však tiež máte
všetko na dosah? Predstavujete si svoj nový domov v obytnej štvrti s množstvom príležitostí na
trávenie voľného času, či radšej vo výškovej budove s exkluzívnym výhľadom? Pozrite si výnimočné projekty nového bývania v Bratislave a blízkom okolí, v ktorých si každý nájde to svoje.

P

rojekt MORUŠE z dielne VI Group zaujme predovšetkým minimalis
tickým a výtvarným prístupom k architektúre, ktorý vhodne využíva
atypické materiály a reflektuje súčasné trendy v staviteľstve. Objekt je
situovaný v jednej z najdostupnejších a najobľúbenejších častí Bratisla
vy – v Ružinove. Milovníkom dynamického mestského života poskytne
výborné dopravné napojenie a širokú škálu
vybavenosti v blízkom okolí.
Ponuka polyfunkčného komplexu zahŕňa
atraktívne byty, apartmány aj obchodné
priestory s dostatočným počtom parkova
cích státí na teréne aj v suteréne objektu.
Vyzdvihnúť treba tiež jedinečný koncept
vnútorných zelených átrií a rozsiahlych ko
munitných záhrad na streche objektu, kde
je možnosť dopestovať si čerstvé ovocie
a zeleninu, aktívne oddychovať a spozná
vať svojich susedov.
Predaj spustili koncom minulého roka.
S výstavbou by sa malo začať v 2. štvrť
roku 2021, ukončenie sa predpokladá v 3.
štvrťroku 2023.

Viac na www.moruse.sk

NOVÁ ALEJ MARTINA
BENKU – nadštandardné
bývanie na Záhorí

S

te pripravení presťahovať sa? Máme skolaudované.
V Novej Aleji Martina Benku v Kostolišti je už
všetko nachystané a na vás zostáva doladiť si bývanie
podša vlastného vkusu. V projekte slovenského deve
lopera ATOPS Development sa nesťahujete do holo
bytu, ale dostávate nadštandard – nechýba podlahové
vykurovanie, klimatizácia, výbava kúpeľne gresový
mi obkladmi a sanitou, príprava na elektrické žalúzie.
Byty na prízemí a rodinné domy majú záhradku, naj
vyššie byty bezúdržbovú zelenú terasu. Prejdite sa po
nich s rannou kávou a výhľadom na borovicové lesy
a pocíťte dotyk prírody všetkými zmyslami. Pre deti
je pripravené detské ihrisko s hernými prvkami a park
s oddychovou zónou
vo vnútrobloku. Tiež
občianska vybavenosť.
A že žijete na dedine?
Dnes je všetko inak – ti
cho ostalo, no občiansky
komfort sa zvýšil. Čo
nevybavíte v Kostoliš
ti vyriešite do 5 minút
v Malackách a do Brati
slavy je to len 30 minút
autom.
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VILA BYTY PRI LESÍKU moderné bývanie pri borovicovom háji

V
RNDZ - dostupné
bývanie v objatí zelene

O

bytný komplex RNDZ je zasadený do pros
tredia Rače pod masívom Malých Karpát tak,
aby čo najviac rešpektoval jeho prírodné danosti.
Snahu o zvýšenie kvality existujúceho prostredia
potvrdzuje aj plánované množstvo kultivovanej
zelene v rámci parteru, vo vnútroblokoch objektov
a v nadväznosti na Račiansky potok. RNDZ tak
ponúka budúcim obyvateľom dostupné bývanie
v objatí zelene, pozostávajúce z 136 bytov a 166
apartmánov v štruktúre jednoizbových, dvojizbo
vých, trojizbových, ako i štvorizbových. Časť by
tov a apartmánov na druhom nadzemnom podlaží
je v predaji aj s predzáhradkou.
Projekt spoločnosti VI Group predstavuje prínos
aj pre samotnú miestnu časť Východné. Okrem
detského ihriska prináša komunitnú záhradu, cyk
lotrasu pozdĺž ulíc Pri Šajbách -Sklabinská, ale
hlavne rozšírenie tak potrebnej občianskej vyba
venosti.
Začiatok výstavby je naplánovaný na 1. štvrťrok
2021, dokončenie výstavby predpokladá investor
v 2. štvrťroku 2023.

posledných rokoch silnie trend bývania v obciach v tesnej blízkosti Bratislavy. Vďaka cenovej
dostupnosti, výbornému dopravnému spojeniu a kompletnej občianskej vybavenosti tu vzniká
ideálne miesto na život pre mladé rodiny s deťmi alebo ľudí, ktorí sú unavení z ruchu veľkomesta.
Nový projekt Vila byty Pri lesíku je svojím charakterom mestský projekt v obci Miloslavov, ktorý
ideálne zapadá do prostredia a okolitej prírody. K jeho prednostiam patrí parkovacie státie pod bytov
kou v cene bytu s výťahom z podzemného parkoviska či pivničná kobka, tiež v cene bytu. Na skok
od Vila bytov je obchodné
centrum OC Miloslavov
s Billou. Neďaleko sú aj
škola, škôlka, pošta, po
traviny či reštaurácia. Fa
núšikovia športu a prírody
ocenia blízkosť jazier, hrá
dze a viacerých cyklotrás.
Bratislava, vzdialená len
8 km od bytov, je perfek
te dostupná po diaľnici
D4R7 alebo vlakom zo
stanice Alžbetin Dvor (cca
1,5 km od projektu).

Viac na
www.vilabyty.sk

RODINNÉ DOMY OREŠIANKY v nádhernej
prírode Malých Karpát

Viac na www.rndz.sk

R

odinné domy využívajúce efektívne a moderné technológie vznikajú medzi mestskou časťou
Bratislava - Lamač a Záhorskou Bystricou. Ide o projekt v prostredí prekrásnej prírody Malých
Karpát, ktorý má viacero výhod. Vyzdvihnúť treba najmä dobrú dopravnú dostupnosť do Bratislavy,
blízkosť relaxačnej zóny a občianskej vybavenosti.
V ponuke sú samostatne stojace domy a trojdomy. Pri ich výstavbe sa používajú špičkové stavebné
materiály a technologické riešenia vrátane riešení pre maximálne zadržiavanie dažďovej vody, ako sú
zelené extenzívne strechy, retenčné nádrže a vsakovacie telesá na zadržiavanie prívalovej vody. Na
vyše, celú lokalitu bude pred hlukom a svetelným smogom z Hodonínskej cesty chrániť 3,5 m vysoký
zemný val. Konštrukcia zemného valu tvorená gabiónovou stenou z lomového kameňa, zatrávnenou
zeminou a zeleňou vytvorí pevnú, no zároveň veľmi estetickú ochranu územia. Etapa č. 1 už v predaji,
etapa č. 2 bude v predaji od mája 2021.

Viac na www.oresianky.sk ➤

Viac na www.novaalejmartinabenku.sk
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Najviac vás zaujalo na našom Váš názor nás zaujíma
webe banoviny.sk

BORY BÝVANIE
Výborná štvrť je
obklopená zeleňou

KOLÍSKY posúvajú domáci
relax na vyššiu úroveň

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

adosť z bývania nie je len o mäkkom gauči v obývačke, ale aj o machu v neďalekom lesoparku.
Kolísky, situované v mestskej časti Záhorská Bystrica, potvrdzujú, že keď žijeme v inšpiratívnom
prostredí, každý deň je zážitkovejší.
Projekt ponúka 4- a 5-izbové byty nad 100 m2 a luxusné penthousy, ktoré sú do posledného detailu na
vrhnuté pre tých, ktorí nezľavujú z nárokov na bývanie. Dispozičné riešenia bytov, do ktorých sa mô
žete ihneď sťahovať, podčiarkujú priestrannosť aj slnečnosť a špičková kvalita štandardu vás navnadí
vychutnať si doma každý moment. Dve kúpeľne so samostatným WC pre hostí a walk-in šatník prepá
jajú komfort so štýlom. Terasové výhľady na malokarpatské kopce či dotyk s prírodou v predzáhradke
sa stanú vašimi každodennými pôžitkami. S kolaudačnou zľavou dostáva túžba po nadštandardnom
bývaní konkrétnu tvár – Kolísky Premium.



ezidenčný projekt Bory Bývanie, ktorý
vzniká v novej štvrti Bory, prináša kvalitné
a cenovo dostupné bývanie v modernom archi
tektonickom štýle s vysokým podielom zelene
a kompletnou občianskou vybavenosťou. Aktu
álne je vo výstavbe tretia etapa projektu pod ná
zvom Bory Promenáda, ktorá zaujme hlavne ľudí
s aktívnym životným štýlom.

Viac na www.kolisky.sk

Vlastná lagúna pri dome?
V ČEREŠNIACH chutí
život sladšie
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V Petržalke sťahujú všetky nové kontajnery na
drobný elektroodpad, dôvodom je vandalizmus

U

žívať si každý deň sladký život
nie je žiadna veda, keď bývate
na adrese, ktorú charakterizuje pré
miový komfort, najpestrejšie dvory
v meste a utužená susedská komunita.
Spoznajte zblízka dúbravské Čereš
ne, Bratislavčanmi vyhodnotené ako
jeden z troch najznámejších rezidenč
ných projektov v meste. Ale lepšie je
raz ochutnať ako stokrát počuť!
Čerstvá ponuka bytov prichádza s lá
kadlami, aké v našich končinách len
tak nenájdete. Sánkovací kopec pre
zimné rodinné radovánky, multifunkč
né dvory a ihriská s originálnymi vy
chytávkami pre deti aj dospelých či
vlastná lagúna s vodnými tryskami,
kde môžete dopĺňať slnečný vitamín,
len čo vyjdete z domu... a to je len
časť benefitov, ktoré vám v Čereš
niach osladia každý deň. Zabezpečte
si už dnes čerešňový byt alebo štýlo
vý mezonet a okrem útulného domova
získate hodnotu, ktorá rokmi získa na
cene. Čerešne dozrievajú do podoby
modernej, perfektne vybavenej rezi
denčnej štvrte, kde bude všetko poruke
a kde sa sídlisko zmení na mesto.

Viac na www.ceresne.sk

V Bratislave spustili petíciu: Vráťte
na Hlavné námestie zelený park!

Milina Benecova: Keď som prišla do Bra
tislavy študovať, bol to krásny zelený park.
Využitie betónovej plochy je dnes už vlastne
bezpredmetné - v zime prázdne, v lete tiež.
Podporujem túto myšlienku!
Filip Tubler: V lete to je smrť, človek nemá
kam utiecť z tej rozpálenej dlažby.
Miroslav Vitáloš: Hlavné námestie v jeho
súčasnej forme je v poriadku. Takýto priestor
je v historickom centre prirodzený. Nápad
zmeniť túto pre mesto dôležitú, no v podstate malú plochu na park je taký klasický, nevhodný
aktivizmus.
Peter Gerža: Park si tam už ani neviem predstaviť. Na toto námestie historicky nepatrí a po
kiaľ tam nejaký čas bol, napĺňal iba gýčovitú predstavu tulipánovej zelene.
Barbora Haša Kunzová: Chápem obdivovateľov histórie, ale tu sa bavíme o verejnom
priestore, nie o skanzene. Historická Bratislava tiež nemala všade kanalizáciu, kúrenie alebo
nebodaj elektrinu... Dnes nám treba zeleň. Tou sa dá toho pokaziť oveľa menej, ale veľa ľudí
stále nechápe, že bez nej sa v lete nebude dať v mestách existovať.
Na Blikačkách: Hlavne, prosím, odpracme odtiaľ parkujúce autá diplomatov z okolitých am
basád, ktore nám devastujú tento priestor!
Milan Kocian: Otázka: Ide o HLAVNÉ NÁMESTIE, alebo mestský parčík? Odporúčam na
študovať názvoslovie jednotlivých urbanistických prvkov.

R
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Kristián Boroš: A presne pre toto nemôžeme mať
pekné a užitočné veci na Slovensku, lebo vždy sa
nájde niekto, kto to musí kaziť.
Patrik Brath DM: Veľká škoda, bol to dobrý nápad,
chcelo by to kameru a dotyčný nech platí za škodu.
Juraj Kunák: Asociál vylamuje kontajner
uprostred sídliska za bieleho dňa, ale nikto nič ne
vidí ani nepočuje. Ale keď vykráda pivnice, kradne
bicykle, všetci sú zrazu rozhorčení. Ignorácia zla sa
vždy vypomstí.

Bory Promenáda je situovaná v tesnej blízkosti
nákupného centra Bory Mall a je charakteristic
ká výbornou občianskou vybavenosťou. V pešej
dostupnosti sa nachádzajú obchody, služby, kino,
fitnes centrum či plavecký bazén. Budúci obyva
telia ocenia aj novú materskú školu, verejný park
s množstvom zelene, cyklotrasy či multifunkčné
ihriská. V štvrti zároveň vzniká Nemocnica no
vej generácie, ktorá bude poskytovať plánovanú
i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej eu
rópskej úrovni, plne hradenú zo zdravotného po
istenia.
V príprave je aj pokračovanie úspešnej druhej eta
py projektu pod názvom Bory Nový Dvor, ktorej
výstavba začne už v prvom kvartáli 2021.



Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne
z nich vyberieme tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné, a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosť či o to, čo vás vo
vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviBRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
ny.sk alebo na našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.



Mirba
podľa

Na viacerých miestach vidím pri kontajneroch položené staré kusy
nábytku či elektrospotrebičov, ktoré užBRATISLAVA
doslúžili. Namiesto toho,
aby ich dotyčný odniesol do zbernéhoDispečing
dvora, vytvorí pred
bytovkou
bratislavského
smetisko. A k nemu potom prikladajú rárohy, ktoré sa nezmestia do
magistrátu má dva nové slukontajnera, ďalší a ďalší ľudia. Mimochodom, túto fotku som urobil
žobné
automobily,
ktoré budú
na mieste v Petržalke, ktoré je vzdialené
len 100
metrov od predajne,
slúžiť
pracovníkom
dispečinkde zbierajú elektroodpad.
gu z oddelenia
správy
komu
Alexander
z Petržalky

STARÉ MEST
Zreštaurovan
bachovho pal
zlom stave, j
boli zamera
celkovej fas
modelácie vý
nie kópií jedn
podľa origin
na zlátenie
plnkov. Mirb
aktuálne vz
architektúry
storočia.
Cieľom obno
reštaurátorský
siahnuť čo naj

Z REDAKČNEJDispečerov
POŠTY
mesta
Správanie niektorých
ľudí spoznáte
jednoducho neviemjednoduchšie
pochopiť

nikácií na lepšie a operatívnejšie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efektívnejšie zabezpečovanie kontroly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych
udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpoznateľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými farbami.
Cigaretové ohorky súBratislavský
plastový
odpad
magistrát
kúpil dve
Súhlasím s tým, že fajčiť na
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
zastávkach MHD sa nemá
logom mesta Bratislavy, za pria kto si na to trúfne, mal by
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
dostať pokutu. Nejde však
vybavené sú majákom a výstražlen o ochranu nefajčiarov.
ným osvetlením na zadnom
Problém je, že mnohí ľudia,
ktorí si zapália cigaretu ďalej
okne s nápisom Správa komuniod nástupiska a príde im
kácií, kde je uvedený aj telefozrazu autobus či električka,
nický a e-mailový kontakt na
odhodia špak na zem, pretože nemajú poruke smetný koš či nádobu,
dispečing
na oddelení
kam by ho vložili. Takže v okolí zastávok
MHD, ale ajmesta
inde v uliciach,
sa
správy
komunikácií.
povaľuje kvantum ohorkov. Argument, že ide o drobný odpad, neobstoNa cigariet
uvedené
jí. Mimochodom, až 90 percent všetkých
mákontakty
vraj filter zbude
plastu.tiež
Už aj preto by špaky nemali byť pohodené
hocikde.
Páči saprípadné
mi nápadpomožné
nahlasovať
originálnych smetných košov, ktoré lákajú
fajčiarov
formou hlasovania
ruchy
na mestských
cestách, - či
svoj názor na konkrétnu otázku môžu vyjadriť
odhodením
cigaretového
upozorniť
na prekážky
na mestohorku do ľavej alebo pravej časti priehľadnej nádoby. Škoda, že
ských
komunikáciách
alebo
na
takéto koše v našom meste veľmi nevidieť...
zníženú
zjazdnosť
bratislav
Bratislavčanka Dominika
ských ciest.
(kk)

KON

VĎAKA

Navští
sa na B

INFORMU
Antolská
+421 902
www.dok

Zavola

inzercia_proteza

Viac na www.borybyvanie.sk

+

www.ortoinova.sk
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Túlavé mačky
sú už fit

Aj auto musíme dostať po zime do formy

BRATISLAVA
S blížiacou sa jarou prichádza čas na nevyhnutné kroky, ktoré vášmu autu určite
prospejú.
Ak ste s ním absolBRATISLAVSKÉ
NOVINY 20/2016
vovali častejšie jazdy v tvrdších zimných podmienkach,
nenechávajte nič na náhodu. Ale aj klasickí víkendoví
vodiči by sa mali postarať
by mala byť zverejnená už v jeho hlavných činností sú tvorBRATISLAVA
o svoje vozidlo tak, aby bolo
STARÉ
MESTO
najbližšom čase. Zástupcov ba a aktualizácia riadiacej doNa
stretnutí
pracovníkov
po zime opäť vo forme.
BRATISLAVA
Mestská
polícia
bude
môcť
lepmestských častí však zaujímali kumentácie. Ďalej ide o prípraoddelenia
SprostredkovateľSloboda zvierat spolu s ma-  Predovšetkým treba auto
šie
dohliadať
na
verejný
poriaaj výzvy týkajúce sa bezpečnej a vu výziev na predkladanie proského
orgánu
hlavného
mesta
poriadne umyť šampónom
gistrátom, OZ Mačky a OZ
dok
v
meste.
Rozšírila
počet
ekologickej dopravy, prostred- jektových zámerov a žiadostí o
(SO)
pre
Integrovaný
regioa použiť viaceré ochranné
Pomoc pouličným mačkám
kamier, Na
ktorédôkladné
sú napojené na nálny operačný program níctvom ktorej bude možné nenávratný finančný príspevok
prostriedky.
vlani odchytili, vykastrovali
systém. Ešte (IROP) so zástupcami mest- financovať napríklad aj výstav- a o posudzovanie projektových
umytiemestský
určitekamerový
nepostačí
a ošetrili 1 158 túlavých maleta spustiliau
kameru na ských častí Bratislavy rozobe- bu cyklotrás.
zámerov a ich odborné hodnoočista koncom
v bezdotykovej
čiek v Bratislave.
Námestí Franza Liszta. Mestskí rali možností poskytnutia Na čerpanie z programu IROP tenie v časti aplikácie bodovaSloboda zvierat navyše vy
toumyvárke.
v súčasnosti
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vo
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V
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vám s tým radi pomôžu.
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cie Pavla Dugovičová s tým,
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že mesto vyčlenilo v rám
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vom aute.
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V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-

Pod hlavnou
stanicou majú
novú kameru

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch

Smutný
rekord
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Spoznávate „kopec“ na historickej fotografii?
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Uplynulo rovných 135 rokov od spustenia prvého
bratislavského vodovodu
- z ostrova Sihoť sa začala
dopravovať voda cez čerpaciu stanicu v Karlovej Vsi
do mesta a prvého mestského vodojemu na Mudroňovej ulici. Na našej úvodnej
foto vidíte studňu č. 1, ktorú budovali na Sihoti v rokoch 1884 – 1886.
Historicky prvá studňa na
Sihoti, ktorá je dnes národ
nou kultúrnou pamiatkou, sa
používala nepretržite až do
roku 1994 ako jediná studňa
na dodávku vody pre Brati
slavu. Ide o kopanú studňu,
ktorú si záujemcovia môžu
pozrieť iba pri špeciálnych
príležitostiach, keď Brati
slavská vodárenská spoloč
nosť (BVS) otvára svoje brá
ny pre verejnosť. Spomínané
135. výročie prvého mestské
ho vodovodu by bolo takouto
príležitosťou, zámer však sto
pla pandémia...
Bolo to v septembri 1881,
keď mesto podpisovalo zmlu
vu so spoločnosťou C. Korte
& Comp. z Prahy o výstavbe

Vodovodná sieť
v roku 1886:

37 316 m dĺžka potrubí
291 hydrantov
156 posúvačov
24 l denná spotreba vody na
obyvateľa

Prvá vodárenská studňa na Sihoti je dnes národnou kultúrnou pamiatkou.
a prevádzkovaní vodovodu –
Bratislava totiž vtedy nechce
la postaviť vodovod ako ko
munálny podnik. Hlavným
projektantom bol vodohos
podársky odborník Bernhard
Salbach.
V roku 1882 nasledovalo
niekoľko pokusných vrtov
v rôznych častiach Bratislavy
a jedným z nich bol aj vrt na
ostrove Sihoť v Karlovej Vsi.
Pod ostrovom sa tiahlo štrko
vé lôžko prepojené na koryto
Dunaja, ktoré bolo bohaté na
podzemnú vodu, takže doká
zalo zásobovať mesto dosta
točným množstvom kvalitnej,
prírodne prefiltrovanej vody.
Sihoť sa stal vodárenským
zdrojom na výstavbu stáleho
vodovodu.
O dva roky neskôr, v augus
te 1884, sa začali práce na
stavbe prvého mestského vo
dovodu, v roku 1885 už celú

Parný stroj Českomoravská - Kolben z roku 1924
vodovodnú sieť odovzdali do
testovacej prevádzky a na
pokon 4. februára 1886 vo
dovod oficiálne spustili do
plnej prevádzky. Pripojila sa
k nemu tretina z vtedajších
takmer 50-tisíc obyvateľov
mesta.
Kým vodárne zásobovali na
začiatku približne 17-tisíc
ľudí, dnes dodávajú vodu

min.
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300minimálne
eur.
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240 eur služba
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viac ako 700-tisíc odberate
ľom v regióne a počas pra
covných špičiek sa číslo blíži
až k miliónu. „Za tých 135
rokov sa zmenilo veľa, ale
to najzásadnejšie ostalo rov
naké. Stále dodávame mimo
riadne kvalitnú a zdravú vodu
našim zákazníkom,“ uviedol
generálny riaditeľ BVS Peter
Olajoš. Aby BVS vedela fun
govať aj ďalších 135 rokov,
treba podľa neho rozbeh
núť rozsiahle investície do
obnovy infraštruktúry. „Už
v tomto roku preinvestujeme
na opravy vodovodov a kana
lizácií viac ako 20 miliónov
eur a v budúcom roku toto
číslo zdvojnásobíme,“ ubez
pečil.
(ts, ac)

Foto: archív BVS

vyjdú o mesiac
2. apríla 2021
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