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STARÉ MESTO
Hoci zonácia Horského 
parku funguje takmer 
dva roky, práve teraz dô-
raznejšie vyjadrilo obavy 
o  bezpečnosť  návštevníkov 
občianske združenie Hrad – 
Slavín. Ak totiž vstúpite do 
červenej zóny, kde má naj-
vyššiu prioritu ochrana prí-
rody, pokojne sa môže stať, 
že vám na hlavu spadne su-
chý konár či nebodaj strom. 
A  hrozí  to  aj  na  detskom 
ihrisku.  Magistrát  navrhol 
odstrániť ihrisko - do živo-
ta stromov tu nezasahuje.
Bezpečnostnú situáciu v Hor-
skom parku označilo spomí-
nané občianske združenie 

za neúnosnú. Na svojej FB 
stránke zverejnilo fotografiu 
stromu, ktorý spadol na chod-
ník, s varovaním: „Každý 
deň intenzívne upozorňujeme 
zodpovedných, že reálne hro-
zí obrovské nebezpečenstvo 
pre ľudí v bezzásahovej zóne 
v Horskom parku, čakáme, 
kým takýto strom niekoho 
zabije, aby sa ľady pohli?“
Združenie zároveň vyzvalo 
magistrát, aby dal odstrániť 
nebezpečné suché stromy 
a vetvy v okolí chodníkov 
prístupných verejnosti, ktoré 
ohrozujú návštevníkov nielen 
v prípade zlého počasia. Ná-
sledná diskusia Bratislavčanov 
potvrdila, že viacerí nesúhlasia 

s tým, aby bola časť lesoparku 
ponechaná bez akýchkoľvek 
zásahov, bez orezu či rovno 
výrubu nebezpečných stro-
mov. Svoj názor vyjadrujú aj 
priamo na mieste. „Aj z tejto 
časti parku odstraňujte pad-
nuté stromy, nielen z hlavnej 
cesty,“ čítame výzvu niekto-
rého z návštevníkov parku pod 
tabuľkou upozorňujúcou na 
bezzásahovú zónu.
Zonácia je výsledkom Progra-
mu starostlivosti o chránený 
areál Horský park na obdobie 
rokov 2019 – 2048, ktorý vy-
pracovala Štátna ochrana prí-
rody v spolupráci s hlavným 
mestom. 
� Pokračovanie�na�str.�2�

Chceme v Horskom parku divočinu?

Karosy  
sa lúčia 
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratisla-
va (DPB) podpísal rámcovú 
zmluvu na nákup 70 no-
vých  nízkopodlažných,  níz-
koemisných, kapacitných 
a  komfortných  autobusov. 
Moderné  kĺbové  vozidlá 
budú znamenať definitívnu 
rozlúčku so starými karosa-
mi v uliciach nášho mesta.
„Vozidlový park autobusov 
starne napriek pandémii Co-
vid-19 a je potrebné okrem 
trolejbusov a električiek zmo-
dernizovať aj autobusovú zá-
kladňu. O niekoľko mesiacov 
bude bratislavský vozidlový 
park autobusov posilnený, 
kompletne nízkopodlažný a z 
prevažnej časti tiež klimati-
zovaný,“ uviedol predseda 
predstavenstva DPB Martin 
Rybanský. Moderné autobusy 
nám majú priniesť vyšší kom-
fort aj bezpečnosť, a zároveň 
splnia najprísnejšie emisné 
normy a limity. 
Cena jedného nového kĺbové-
ho autobusu je 254 950 eur, čo 
je podľa DPB menej ako cena 
autobusov obstarávaných 
v minulých rokoch. „Vďaka 
nižšej cene za vozidlá ušetrí-
me viac ako 5 miliónov eur. 
Za tie by bolo možné nakúpiť 
takmer 20 ďalších vozidiel,“ 
spresnil dopravný podnik.
V nových vozidlách nebudú 
chýbať USB nabíjačky, wifi 
a systém APC pre automatic-
ké počítanie cestujúcich. Ich 
bezpečnosť a informovanosť 
zabezpečí moderný informač-
ný systém aj kamery.
Nákup autobusov bude finan-
covaný formou úveru, ktorý 
sa zohľadní v navýšení finan-
covania dopravného podniku 
od hlavného mesta. (ts)

8 Riaditeľ MIB
 o obnove mesta
  Riaditeľ  Metropolitné-

ho  inštitútu  Bratislavy 
Ján  Mazúr  hovorí  aj 
o tom, prečo sa oplatilo 
investovať  vyše  130-ti-
síc eur do výsadby pla-
tanov  a  úpravy  okolia 
na Trnavskom mýte.

10 Vlak ako MHD
 O nových nástupiskách 

v Bratislave, kde by 
mali  zastavovať  vlaky, 
sa hovorí roky, no vyze-
rá  to  tak,  že  v  blízkom 
čase sa naozaj dočkáme. 

16 Tromfne Kamzík
 Partizánsku lúku?
  Možností  na  príjemné 

trávenie času je na Par-
tizánskej  lúke viac ako 
dosť, slabšie  je  to však 
so službami, ak ich po-
rovnáme s Kamzíkom.

22 Ako mizne 
 história
  Už pri pohľade zvonka 

vyvoláva  chátrajúca 
budova bývalej zák-
ladnej školy na Laza-
retskej ulici stiesnený 
pocit.  Keď  vchádzame 
dnu, je to ešte horšie... 
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Rozdelenie lesoparku
5,579 ha – červená zóna: Les v prírodnom priestore, prioritou 
je ochrana prírody, padnuté drevo sa ponecháva na mieste spadnu-
tia vcelku
5,956 ha – žltá zóna: Les v prechodnom priestore, nárazníková 
plocha, padnuté drevo sa odstraňuje v nevyhnutnej miere
10,541 ha – biela zóna: Les v edukačno-rekreačnom priestore, 
môžu sa tu riešiť výruby nebezpečných stromov, orezy konárov, 
nakladanie s padnutým drevom, dosadba drevín a bylín. 
Ďalšia plocha v edukačno-rekreačnom priestore veľkosti 0,543 ha 
pripadá na lúku a mokraď.

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

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

Pokračovanie�zo�str.�1
Pri užívaní lesoparku, na 
ktorý sa vzťahuje 4. stupeň 
ochrany, platia jasné pravidlá. 
Na rozdiel od bezpečnej bie-
lej zóny, určenej na rekreáciu 
či vzdelávanie, má v červenej 
zóne ochrana prírody naj-
vyššiu prioritu. Takže ani do 
života stromov sa nijako ne-
zasahuje, ak niektorý spadne, 
ponechá sa na danom mieste 
vcelku. Môžete, pravdaže, 
vstúpiť aj sem a obdivovať 
umenie prírody, keď doň ne-
zasahuje človek, ale len na 
vlastné riziko, o čom infor-
mujú tabuľky na drevených 
stĺpoch. Výstrahou má byť 
tiež červený pásik na strome 
označujúci vstup do takéhoto 
priestoru.
Varovná tabuľka upozorňu-
júca na režim bez zásahov je 
tiež v lokalite, kde je detské 
ihrisko s hojdačkami a šmy-
kľavkou - strach rodičov 
v tomto prípade asi nikoho 
nemôže prekvapiť. Plocha ur-
čená na hru detí je síce upra-
vená, spadnuté suché konáre 
aj menšie pne však vidíme 
v jej bezprostrednom okolí. 
Čo na to magistrát?
„Ihrisko, ktoré sa nachádza 
v bezzásahovej časti Hor-
ského parku, sme navrhovali 
v súlade so zonáciou odstrá-
niť a obnoviť ihrisko v inej 
časti areálu. Pripravujeme 
tiež detské ihrisko v rám-
ci blížiaceho sa otvorenia 
Prüger-Wallnerovej záhrady 
v tesnej blízkosti Horského 
parku,“ reagovala na našu 
otázku hovorkyňa mesta Ka-
tarína Rajčanová.

Pripomenula, že špecifický 
režim správy v bezzásaho-
vom priestore podporuje roz-
voj prirodzených procesov 
lokálneho biotopu a ochranu 
chránených druhov. „Tento 
režim vychádza z dokumen-
tu ochrany prírody, ktorý je 
platný 30 rokov a ktorý zahŕ-
ňa samotná zonácia Horské-
ho parku. Zároveň na základe 
toho môžeme ako správca 
bez porušenia zákona riešiť 
bezpečnosť areálu - potrebné 
orezy či výruby,“ doplnila.
Bezzásahová zóna tvorí pri-
bližne tretinu z celého úze-
mia Horského parku. 

„Dôvodom zonácie nie je 
vyháňať obyvateľov z Hor-
ského parku, ale ochrániť 
druhy, ktoré sa v ňom vysky-
tujú (a vždy vyskytovali). 
Pre ľudí, ktorí majú obavy, 
je tu stále zvyšná polovica 
parku pre rekreáciu a iné 
voľnočasové aktivity. Mi-
mochodom, Bratislava nie je 
prvé ani posledné mesto na 
svete, ktoré má takúto ´divo-
činu´ uprostred,“ napísal na 
FB stránke OZ Hrad – Sla-
vín jeden z diskutujúcich. 
Ďalší mu však oponoval: 
„Je to mestský park, ktorý 
aj vznikol ako umelý park, 

ľudskou činnosťou, čiže nie 
je to prírodná rezervácia, 
ktorá vznikla prirodzenou 
cestou.“
Fakt je, že Horský park, ktorý 
vznikol v druhej polovici 19. 
storočia, odjakživa slúžil na 
oddych, aj keď sa nedá po-
rovnávať s typickými „vyleš-
tenými“ mestskými parkami. 
Spomínaný program starost-
livosti o tento chránený areál 
má byť kompromisom medzi 
jeho rekreačným využitím 
a zachovaním jeho prírod-
ných hodnôt a významu. 

(ac)
Foto: ac

kontakt.: www.strecnianska.sk www.ambulapraktika.com 
tel: 0905 592 157, 0907 793 767

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

BRATISLAVA
Organizácia Transparen-
cy International Slovensko 
(TIS) upozornila na po-
dozrivé štátne dotácie pre 
bratislavských  poslancov. 
Najviac mal získať mestský 
poslanec Rastislav Tešo-
vič,  v  správe  TIS  figurujú 
aj  mestskí  poslanci  Tomáš 
Korček  a  Soňa  Svoreňová 
a tiež Radoslav Olekšák z la-
mačského zastupiteľstva. 
„Vedeli ste, že bratislavský 
mestský poslanec Rasti-
slav Tešovič (Team Vallo) je 
v schéme štátnej pandemickej 
pomoci nájomcom najväčším 
prijímateľom spomedzi poli-
tikov na Slovensku? Od mi-
nisterstva hospodárstva získal 
spolu už šesť rôznych dotácií 
vo výške viac ako 92-tisíc eur. 
Radí sa tak medzi jedno per-
cento najväčších poberateľov 
nájomných dotácií vôbec, na 
úrovni známych maloobcho-
dov či turistických zariadení,“ 
uvádza sa v správe TIS.

Pritom Tešovič podľa zistení 
TIS riadi len dve občianske 
združenia a dve firmy, ktoré 
mali v posledných výkazoch 
nulové tržby. „Keď sme tú 
schému jeho dotácií rozplieta-
li, vynorili sa ďalšie tri mená 
lokálnych poslancov - Tomáš 
Korček, Soňa Svoreňová a Ra-
doslav Olekšák. Ide o rôzne 
obchody s nájomným, ktoré 
spája to, že boli uzavreté tes-
ne pred pandémiou, väčšinou 
nakoniec ani žiadnu činnosť 
nerealizovali, no od štátu si 
vypýtali veľmi slušné dotá-

cie,“ konštatuje neziskovka. 
„Pri overovaní prevádzok, na 
ktoré poslanci čerpali nájom-
né, sme mali veľký problém 
na daných adresách či na in-
ternete nájsť po nich stopy. 
Olekšák si napríklad vypýtal 
34-tisíc na paintballové cen-
trum v Poprade, no nik o ňom 
netuší. Tešovič dostal 19-tisíc 
za dve kaviarne, na ktorých 
existenciu si prevádzkári 
v okolí nijako nevedeli spo-
menúť,“ tvrdí TIS.
Tešovič svoju účasť na štátnej 
pomoci, „akokoľvek oprávne-

nú“, označil za svoju zbytočnú 
chybu. Olekšák dotáciu vrátil, 
Svoreňová považuje infor-
mácie TIS za nepresné. Svoje 
dotácie nepovažuje za nad-
štandardné vzhľadom na po-
kles svojho obratu podnikania. 
Deklaruje, že boli čerpané na 
riadne nájomné vzťahy. Kor-
ček na zistenia TIS uviedol, že 
sa mu nájomca rozhodol dlžné 
nájomné za čas sťaženého uží-
vania uhradiť cestou dotácie. 
Pri vypĺňaní žiadosti o dotáciu 
zástupca nájomcu podľa neho 
pochybil a dotácia bola čerpa-
ná v nesprávnej výške. Keď sa 
o tom dozvedel, dotáciu vrátil 
v celosti späť na účet minister-
stva hospodárstva. (bn, TASR) 
 Foto: TASR

Podvádzali bratislavskí poslanci s korona-dotáciami?
Dotácie spätne 
preveria
Rezort hospodárstva dotácie 
spätne skontroluje. Minister 
Richard Sulík avizoval, že v prípade 
podozrení podávajú trestné ozná-
menia a spolupracujú s Národnou 
kriminálnou agentúrou.

Videli ste ho?
V Horskom parku žije aj 
najväčší chrobák na Slovensku 
roháč veľký (Lucanus cervus). 
Ide o chránený druh, ktorý 
trávi odumierajúce drevo. Po 
odstránení starých stromov 
a pňov by zároveň zmizlo priro-
dzené prostredie a zdroj obživy 
tohto chrobáka. Aj jemu má 
v Horskom parku slúžiť zóna 
bez zásahu. 

Selekcia
Náladu� nám� často� pokazia�
zbytočnosti,� ktoré� dokážeme�
pohodlne�obísť.�To�pozitívne�
býva�menej�viditeľné.�
Zvláštnu formu nesúhlasu so 
slabou podporou štátu pre 
cestovný ruch a kultúru zvo-
lila známa reštaurácia na 
Tyršovom nábreží. Zverejni-
la čiernu listinu neželaných 
hostí, členov vlády a štátnych 
tajomníkov, ktorých vraj ne-
obslúži. A ľudia na sociál-
nych sieťach sa začali doha-
dovať, či je to dobrý nápad 
alebo hlúposť.
K inej selekcii pristúpila advo-
kátska kancelária na Ivánskej 
ceste, ktorá odmieta zaočko-
vaných proti covidu. Podobný 
oznam sa objavil na dverách 
filatelistického obchodu na 
Mickiewiczovej ulici. 
Takéto „služby“ môžeme 
zdiaľky obísť, hoci akékoľvek 
nálepkovanie zanecháva ťa-
živý pocit. Oveľa viac je totiž 
príjemnejších udalostí v na-
šom meste – a pre všetkých 
bez rozdielu. Viaceré samo-
správy napríklad pripravi-
li deťom veľa radosti k ich 
nedávnemu sviatku a ďalšie 
podujatia chystajú na letné 
prázdniny, tešiť sa môžeme aj 
na kúpaliskovú sezónu a vrá-
tenú možnosť cestovať, ko-
nečne ožívajú zabudnuté kúty 
Bratislavy... 
Je len na nás, kam sa pozrie-
me a čomu pripíšeme dôleži-
tosť. Máme na výber. 
� Anna�Čapková

Ťažbu dreva 
obmedzia
BRATISLAVA
Dohodu  o  obmedzení  hos-
podárenia v štátnych lesoch 
na území Bratislavy  schvá-
lilo  minulý  týždeň  mestské 
zastupiteľstvo. 
Znamená to, že v štátnych 
lesoch v Bratislave a jej blíz-
kom okolí sa bude menej ťa-
žiť drevo, niektoré lokality 
budú bezzásahové. Bezzá-
sahový režim sa bude týkať  
55 percent územia lesného 
celku Lesy SR Bratislava. 
Je to 2 304,36 z celkovej 
rozlohy 4 195,86 hektára. 
Na zvyšku sa má hospodáriť 
prírode blízkym spôsobom. 
Vďaka dohode majú štátne 
lesy v hlavnom meste fungo-
vať podobne ako mestské lesy. 
Okrem viditeľného zníženia 
objemu ťažby dreva sa podpo-
rí rekreačná funkcia.  (TASR)

Pochybné  
revízie
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská 
spoločnosť (BVS) podala na 
prokuratúru  trestné  ozná-
menie pre  výkon  revíznych 
činností na technické zaria-
denia  vodárne  v  rozmedzí 
rokov 2017 až 2019.
Firma má podozrenie, že re-
vízie neboli v danom čase 
vykonávané správne a v pred-
písanom rozsahu, čo mohlo 
ohroziť zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov a majetok vo-
dárne. Zlyhanie týchto zariade-
ní môže mať podľa spoločnosti 
aj vplyv na samotnú prevádzku 
BVS, teda dodávku pitnej vody 
a čistenie odpadových vôd. 
„BVS už informovala o tom, 
že predchádzajúci dodávateľ 
vystavil v júni roku 2018 na-
príklad kladnú revíznu správu 
aj na neexistujúci bleskozvod 
alebo vystavil revízne sprá-
vy bez uvedenia príslušných 
meraní, ktoré mali byť vyko-
nané,“ spresnil hovorca Peter 
Podstupka. BVS v tomto roku 
vypísala súťaž na nového do-
dávateľa revíznych správ na 
obdobie troch rokov. (ts)

Minister Sulík avizoval, že podávajú trestné oznámenie.

Aj detské ihrisko je v bezzásahovej časti Horského parku.
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V druhej etape pribudne päť domov 
so siedmimi až ôsmimi podlažiami. 
Radenie jednotlivých domov vy-
chádza z lineárnej výsadby ovoc-
ných sadov. Stromové aleje pozdĺž 
komunikácií obnovia pôvodný cha-
rakter územia. Aj druhá etapa pri-
nesie mix bytov rôznych veľkostí, 
pretože dobre vyskladaný projekt 
má uspokojiť širokú škálu klien-
tov. Aj pri väčších bytoch dokážu 
Ovocné sady ponúknuť najvýhod-
nejšiu cenu a zároveň zastúpením 
obyvateľov rôznych generácií a zá-

ujmov vytvoria stabilnú a funkčnú 
komunitu. Benefitom pri spustení 
predaja je parkovacie miesto zadar-
mo.
„Ovocné sady pokračujú v osved-
čenom koncepte, ktorý spája ceno-
vo dostupné bývanie s prostredím 
podporujúcim prirodzené vytvo-
renie dobrej susedskej komunity 
a zároveň dostatočného súkromia 
pre každého obyvateľa. Bývanie 
preto dopĺňajú predškolské za-
riadenie, ďalšie služby a zelené 
priestory pre posedenie, stretávanie 

sa a rôzne aktivity,“ charakterizuje 
projekt Pavel Pelikán, výkonný ria-
diteľ JTRE.
V pokračovaní veľkého parku, kto-
rého vybudovanie sa uskutoční ešte 
v prvej etape, bude zriadená komu-
nitná záhrada. Slúžiť bude na do-
pestovanie si vlastných plodín či 
byliniek zdravo, bez zbytočnej ché-
mie a produkcie odpadu z obalových 
materiálov. Park zas poskytne okrem 
tieňa a celkového zlepšenia klímy 
v horúcich letných mesiacoch prí-
jemný priestor pre trávenie voľného 
času s deťmi na ihrisku, pri komu-
nitnom grile aj pre aktívny pohyb na 
cvičiacich strojoch. Lavičky zas po-
tešia starších ľudí, ktorí uvítajú spes-
trenie všedného dňa rozhovorom so 
susedmi alebo si len tak posedia na 
čerstvom vzduchu. Súčasťou novej 
štvrte bude materská škola s kapaci-
tou 80 miest.
Architektonickým zámerom projek-
tu je, aby samotná hmota objektov 
na seba nepútala pozornosť a ne-
chala vyniknúť zeleni. „Projekt sme 
navrhli tak, aby budúcim obyvate-
ľom nediktoval, ako majú prostredie 
Ovocných sadov využívať, ale aby 

vytvoril priestor prispôsobiť si pro-
stredie svojim potrebám,“ priblížia 
filozofiu projektu hlavná architektka 
štúdia GFI Katarína Jägrová. Hmo-
tová čistota je postavená na kontras-
te bieleho „nehmotného“ objemu 
s pravidelným rastrom balkónov 
a „hmotného“ objemu zemitej farby 
s prísne pravouhlým rastrom. Hmoty 
sú farebne jednoliate, aby vynikol 
raster okien.
Projekt disponuje dostatkom parko-
vacích miest, pričom zo 696 stojísk 
bude 361 krytých. V rámci podzem-
nej garáže bude samostatný priestor 
na odkladanie bicyklov. V prízemí 
bude 107 štvorcových metrov ob-
chodných priestorov, ktoré doplnia 
ponuku služieb prvej etapy. Ovocné 
sady ponúkajú bývanie s dobrou do-
pravnou dostupnosťou a blízkosťou 
modernej občianskej vybavenosti. 
Z ponuky 550 bytov v šiestich byto-
vých domov z prvej etapy je v súčas-
nosti dostupná už iba necelá pätina. 
Benefitom oboch etáp projektu je 
určite aj to, že každý byt má balkón 
a ku každému prislúcha aj pivnič-
ná kobka, za ktorú si klient nemusí 
priplácať.

Výstavba Ovocných sadov  
pokračuje druhou etapou
Úspešný projekt dostupného 

komunitného bývania pre všetky 
generácie pokračuje. Ovocné 
sady, ktoré oslovili záujemcov 

ponukou štartovacích bytov pre 
mladých, bývaním pre rodiny aj 
seniorov, ohlasujú začiatok pre-
daja druhej etapy. K 550 bytom 
v prvej etape pridáva developer 

projektu J&T REAL ESTATE 
(JTRE) ďalších 354 bytov a 123 

apartmánov, ktorých cena bude 
opäť najdostupnejšia v tom-

to segmente. Termín začiatku 
výstavby je október tohto roka 
a dokončenie je plánované už 

o 22 mesiacov.
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RUŽINOV
„Pred  mojou  garážou  na 
Kupeckého parkovalo celý 
deň  auto.  Polícia  sa  neve-
dela dopátrať k majiteľovi, 
vyriešila  to  papučou,  ale 
moju situáciu to nevyrie-
šilo. Mal  som  ísť  na  vyšet-
renie do nemocnice, musel 
som  si  zavolať  taxík.  Je  to 
normálne?“  napísal  nám 
rozhorčený  čitateľ  Ivan 
Vlk. 
Obyvatelia žijúci pri vnút-
robloku, kde nájdete slávnu 
fontánu pre Zuzanu, sú už 
niekoľko rokov zúfalí z do-
pravnej situácie v tejto oblas-
ti. Autá zo Záhradníckej od-
bočia na Kupeckého, pretože 
je to povolené, po niekoľkých 
metroch však zistia, že vošli 
do jednosmernej ulice, jedi-
ná šípka ich naviguje rovno 
do vnútrobloku k fontáne pre 
Zuzanu. Keď ho obídu celý, 
na jeho konci sa pre iné zapar-
kované autá komplikovane 

otáčajú. Vo vnútrobloku tak 
nie je pokoj, ale premávka.
„Autá nám už parkujú aj pred 
garážami a policajti s tým 
nevedia nič urobiť. Odporu-
čili mi riešiť to na miestnom 
úrade alebo na magistráte. 
Ale to ja ako bežný občas sa 
mám roky dožadovať zmeny? 
Nemala by vyjsť aktivita aj 
od policajtov, ktorí tu denne 
riešia priestupky?“ pýta sa 
rozhorčený obyvateľ.
Naozaj je pre majiteľa ga-
ráže jediným východiskom 
zmieriť sa so situáciou a ča-
kať, kým sa majiteľ vozidla 
rozhodne miesto opustiť? 
„Bohužiaľ, zo strany mest-
skej polície mu nemôžeme 
pomôcť stále. Niekedy sa 
stane, že vodič takéhoto 
vozidla vidí hliadku MsP 
a dostaví sa k svojmu vo-
zidlu. Prípady, keď nie je 
možné vozidlo odstrániť, 
sa stávajú, túto situáciu je 
možné riešiť umiestnením 

technického prostriedku na 
zabránenie odjazdu moto-
rového vozidla,“ reagoval 
Michal Mikula z kancelárie 
sťažností Mestskej polície 
Bratislavy.
Ku konkrétnemu problému 
nášho čitateľa Michal Miku-
la uviedol, že dňa 13. apríla 
2021 prišla hliadka MsP na 
Kupeckého ulicu, kde „osa-
dila technický prostriedok 
na zabránenie odjazdu mo-
torového vozidla na vozidle 
zn. Mercedes“. Na druhý deň 
papuču demontovala a vodič 
dostal pokutu 50 eur.
Je toto štandardné riešenie 

podobných situácií zo stra-
ny mestskej polície? Michal 
Mikula vysvetlil, že v prípa-
de nášho čitateľa išlo o mi-
moriadnu situáciu v tom, že 
mestskí policajti dali vodi-
čovi mercedesu papuču na 
základe požiadavky Kraj-
ského dopravného inšpek-
torátu Bratislava. „Uvedenú 
situáciu riešila na mieste 
hliadka PZ, ktorú mohol váš 
čitateľ osloviť ohľadom zis-
tenia kontaktu na vlastníka 
vozidla, a pravdepodobne aj 
tak urobil. Aj keby hliadka 
PZ zistila vlastníka vozidla, 
v evidencii telefónnych čísiel 
sa nemusí podariť dopátrať 
na jeho aktuálny telefónny 
kontakt. Podobné situácie 
MsP rieši každú s individuál-
nym prístupom,“ doplnil.
V čom je problém, že sa 
mestská polícia nevie do-
pátrať k majiteľovi auta? 
„Príslušníci mestskej polície 
vedia zistiť iba držiteľa vo-
zidla a nemajú prístup do da-
tabázy telefónnych čísel jed-
notlivých operátorov, takýto 
prístup majú iba príslušníci 
Policajného zboru SR,“ zdô-
vodnil Michal Mikula. (in)

Foto: archív I. V.

Pred garážou mi bežne parkujú autáTIP OD VÁS

Čo radí polícia majiteľovi garáže
Odťah môže požadovať každý, ak mu niekto bráni pri vjazde či 
výjazde, státím pred garážou či prekáža v premávke MHD. Pri 
nahlásení vozidla, ktoré prekáža v doprave a vyžaduje odťah, treba 
kontaktovať štátnu políciu na čísle 158 alebo mestskú políciu na 
čísle 159. O odťahu vždy musí rozhodnúť príslušník polície. Majiteľ 
garáže môže riešiť situáciu aj na oddelení dopravy príslušného 
miestneho úradu, ak ide o komunikáciu III. a IV. triedy, alebo na 
oddelení dopravy magistrátu v prípade, že ide o komunikáciu I. 
alebo II. triedy.

Opäť problém 
na pešej zóne
STARÉ MESTO
Historické centrum Starého 
Mesta  muselo  znovu  čeliť 
problému s nedisciplinova-
nými vodičmi. 
Pre narušený výsuvný 
stĺpik, ktorý zabraňuje ne-
povolaným vstupovať do 
pešej zóny, sa Hviezdosla-
vovo námestie s okolím 
nedávno opäť zaplnilo vo-
zidlami. Mestskí policajti, 
ktorí majú v prvom rade 
dbať na dodržiavanie tohto 
predpisu, majú málo prís-
lušníkov, a navyše patria 
pod magistrát, nie pod Sta-
ré Mesto. Mestská časť ich 
tam teda vyslať nemôže. „O 
vzniknutej situácii vieme 
a situáciu riešime v súčin-
nosti s mestskou políciou. 
Tá posledné dni v rámci 
kapacitných možností reali-
zuje v lokalite zvýšený vý-
kon. Vodiči vozidiel, ktorí 
v pešej zóne parkujú a ne-
majú na to príslušné povo-
lenie, sú zo strany mestskej 
polície riešení zákonným 
spôsobom,“ reagovala ho-
vorkyňa magistrátu Kata-
rína Rajčanová. V týchto 
dňoch by už mal byť stĺpik 
opravený. „Problém nastal 
po tom, ako do pilomatu 
ovládaného mestskou polí-
ciou narazila v plnej rých-
losti šoférka a vyvrátila ho 
zo základov. Poškodila sa 
centrálna jednotka a pilo-
mat prestal fungovať,“ in-
formovala mestská časť na 
sociálnej sieti. (ms)

Polícia priznáva - prípady, keď nie je možné vozidlo odstrániť, sa stávajú...

Zoznámiť sa v tejto dobe? 
Takmer nemožné! Hľadáš niekoho na randenie? Dobre, čítaj ďalej.. Hľadá sa SINGLE MUŽ 
VO VEKU 35 - 40 rokov pre 33-ročnú bratislavčanku. Mohol by si byť jeden z tých gentlemanov, 
ktorí otvoria žene s úsmevom dvere. Niekto s pozitívnou energiou do života. Mať rád turistiku, 
prechádzky, výlety...

Adresa redakcie: 
NIVEL PLUS s.r.o., 
Ivanská cesta 2D, 
821 04 Bratislava

Heslo: Prijmeš moju ružu?

Júnová úloha:

Napíš a pošli mi vlastnoručne napísaný list do 
redakcie novín, kde sa mi predstavíš a napíš 
niečo o sebe alebo čokoľvek, čo si myslíš, 
že by ma zaujalo.
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PETRŽALKA
Pred  pár  dňami  potešila 
správa,  podľa  ktorej  sa 
možno  už  o  rok  budeme 
člnkovať  na  Chorvátskom 
ramene.  Petržalská  samo-
správa však na to potrebuje 
aj súhlas niektorých úradov 
a ochranárov. 
Plán možného sprístupnenia 
Chorvátskeho ramena pre 
malé bezmotorové plavidlá 
predstavili petržalskí poslan-
ci na rokovaní miestneho za-
stupiteľstva v polovici mája. 
Člny by mali fungovať výluč-
ne v správe a pod dohľadom 
mestskej časti. „Realizácia 
projektu by zatraktívnila celú 
lokalitu tak pre našich obyva-
teľov, ako aj domácich a za-
hraničných turistov. Zároveň 
však budeme určite klásť ob-
rovský dôraz na súhru s prí-
rodou,“ priblížil už schválený 
zámer starosta Ján Hrčka.
Mestská časť pripomína, že 
Chorvátske rameno je vzác-
nym biokoridorom Petržalky, 
ktorého hlavnou funkciou 
je protipovodňová ochrana. 
Okrem toho sa však stalo do-
movom pestrej škály rastlín 
a živočíchov, mnohé z nich sú 
chránené. V spojitosti s pri-
ľahlými chodníkmi či cyklot-
rasami je tak vyhľadávaným 
cieľom milovníkov prírody 
a aktívneho oddychu.
Väčšina petržalských poslan-
cov sa zhodla na tom, že po-
tenciál vodnej plochy sa dá 

Vodohospodári: Člny na Chorvátske rameno  
pustíme, ak sa dodržia naše podmienky

využiť lepšie, a zároveň v sú-
lade s ochranou prírody i dlho-
dobo udržateľným cestovným 
ruchom v Bratislave. Nepôjde 
iba o letnú romantiku pri plav-
be pomedzi lekná, účelom má 
byť aj náučné spoznávanie 
miestnej fauny a flóry z inej, 
ako pešej perspektívy. 
Spustenie novej atrakcie 
je predbežne naplánované 
na marec budúceho roku, rea-
lizácii však budú predchádzať 
rokovania starostu Petržalky 
so správcom Chorvátskeho ra-
mena, ktorým je Slovenský vo-
dohospodársky podnik (SVP).
Získať súhlas od vodohos-
podárov zrejme nebude 
problém, ako potvrdili v sta-
novisku pre Bratislavské no-
viny. „SVP vo všeobecnosti 
podporuje aktivity, ktoré sú 
zamerané na zvýšenie envi-
ronmentálneho povedomia, 

rozvoj danej lokality  a ces-
tovného ruchu,“ uviedol ho-
vorca podniku Marián Bocák. 
Vodohospodári však žiadajú 
dodržať pri plavbe najmä tie-
to podmienky:
 mať len jedno stanovisko 

na nástup do člna a výstup 
z neho, ktoré bude náležite 
upravené a udržiavané,

 vykonávať činnosti len 
v období, kedy je hladina 
znižovaná (od marca/apríla 
do novembra/decembra),

 v čase prebiehajúcich ko-
sieb a údržby sa plavba za-
staví,

 plavby budú na vlastné ne-
bezpečenstvo,

 člnkovanie sa zakáže 
v priestoroch technických 
zariadení ako sú hate, čer-
pacie stanice, zhybky (ten-
to priestor treba označiť 
zákazom plavby).

Kladné stanovisko k člnko-
vaniu musia vyjadriť aj ďal-
šie inštitúcie. „Keďže  je tu 
evidovaný výskyt mnohých 
chránených rastlín a živočí-
chov a čiastočne je Chorvát-
ske rameno aj chráneným 
areálom, je potrebné mať 
súhlas aj od ministerstva ži-
votného prostredia a Štátnej 
ochrany prírody,“ doplnil ho-
vorca vodohospodárov.

(ac, ts)
Foto: Matúš Husár

Plánovaná trasa
Trasa, na ktorej by malo byť 
člnkovanie povolené, má dĺžku 
1,1 km. Vedie medzi Medis-
simom pri jazere Draždiak 
po vojenský bunker B-S 13. 
Na ukotvenie plavidiel má slúžiť 
najmä prístavné mólo pod 
mostom pri nemocnici Antol-
ská, ktoré má podľa poslancov 
dobrý prístup aj polohu.

Deti určite potešilo väčšie piesko-
visko a nové detské ihrisko, ktoré je 
jeho súčasťou. Skákací hrad, detská 
manéž a pripravované detské pred-
stavenia ponúknu rodičom zaujímavý 
program pre ich ratolesti počas celého 
leta. Súčasťou je aj nový kaviarenský 
koncept, kde si k rannej káve môžu 
návštevníci vychutnať čerstvo upe-
čený croissant či už s kolegami pred 
prácou alebo len tak v rámci rannej 
prechádzky popri Dunaji.
Pribudlo viac zelene, a to nielen 
trávnatých plôch, ale pôvodný plot 
nahradil zelený, ktorý celý priestor 
zútulnil. Spolu s kvetináčmi s pes-
trou výsadbou kvetov je mestská 
pláž oveľa príťažlivejšia, a preto 
stojí za to prísť ochutnať ponuku 
obľúbenej gastrozóny a plážového 
baru. Všetky prevádzky používajú 
kompostovateľný riad a zálohova-
né poháre. Mestská pláž využíva 

na svoju prevádzku Zelenú ener-
giu z obnoviteľných zdrojov, pre-
to prosí aj jej návštevníkov, aby 
odpad triedili a separovali podľa 
označenia na zberných nádobách. 
Všetok bioodpad, ktorý sa na pláži 
vyprodukuje, sa bude komposto-
vať.
Pre tých, ktorí vyhľadávajú aktívny 
oddych, je k dispozícii ihrisko na 

plážový volejbal, pravidelné hodiny 
jogy či bežecké tréningy. Pre náv-
števníkov sa už pripravujú diskusie 
na aktuálne témy, séria prednášok 
cestovateľského kina a, samozrej-
me, koncerty. Okrem pravidelných 
DJ setov prinesie na Tyršák kvalitnú 
hudbu známy Grape Festival. Aj ten-
to rok sa tu bude konať víkendový 
Pop-up Urban Market, ktorý podporí 

lokálnych umelcov a dizajnérov. Na 
Tyršáku sa môžete zoznámiť aj s no-
vou mestskou štvrťou Nové Lido, 
ktorá rozšíri centrum Bratislavy na 
pravý breh Dunaja a je partnerom 
Mestskej pláže Tyršák. Mestská 
pláž bude otvorená do 26. septembra 
a následne, od polovice novembra, sa 
môžu návštevníci tešiť na Zimný Ty-
ršák s vianočnou atmosférou.

Mestská pláž  
Tyršák pri Dunaji ožíva

Nezameniteľný vý-
hľad na Staré Mesto, 

v ruke chrumkavý 
croissant a kávička. 
Také sú rána na vy-
novenej pláži, ktorá 

tento rok prišla hneď 
s niekoľkými vylep-

šeniami.
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Dáždniková 
ulica je späť
STARÉ MESTO
Vraciame  sa  do  normá-
lu  -  Nedbalovu  ulicu  opäť 
skrášľujú dáždniky.
Galéria Nedbalka otvorila už 
štvrtýkrát Dáždnikovú ulicu. 
Tento rok sa inšpiruje nádher-
ným dielom Abstraktná kom-
pozícia 1963 od Milana Do-
beša. Inštalácia potrvá až do  
26. septembra. (ts, ms)

Pre ľudí v núdzi
BRATISLAVA
Mesto Bratislava prerozdelí 
viac ako 100-tisíc eur medzi 
organizácie,  ktoré  pracujú 
s ľuďmi bez domova. 
Združenie Kresťania v meste 
získa 3 400 eur na potravi-
novú pomoc ľuďom v núdzi. 
Organizácia Proti prúdu bude 
podporená sumou 10 000 eur 
a sumou 6 000 eur rovnako aj 
Divadlo bez domova. Zdru-
ženie Vagus získa na ukončo-
vanie bezdomovectva a pre-
venciu pred stratou bývania  
30 000 eur. Organizácia De-
paul Slovensko dostane na 
projekt Mosty k samostat-
nosti 14 889 eur. Združenie 
Odyseus získa na ubytovanie 
ako krok k zmene vo vylú-
čených komunitách sumu  
19 019 eur. Projekt združenia 
Stopa Slovensko s názvom 
Ukončime bezdomovectvo 
2021 podporí mesto sumou  
8 666,50 eura. Združenie Návrat 
získa na projekt Bývajme aj ďalej – 
cesty z Kopčian 8 500 eur. (TASR)

Člnkovanie na Chorvátskom ramene by 
malo fungovať pod dohľadom mestskej časti.
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BRATISLAVA
Jednou z priorít Metropolitného inštitútu Bra-
tislavy (MIB), ktorý vznikol pred dvoma rokmi, 
je  obnova  a  tvorba  verejných  priestorov. Ria-
diteľ  tejto mestskej  organizácie  JÁN MAZÚR 
hovorí  aj  o  tom,  prečo  sa  oplatilo  investovať 
vyše 130-tisíc eur do výsadby platanov a úpra-
vy  okolia  na  Trnavskom  mýte  a  čo  sa  chystá 
v podhradí.

V priebehu posledných týždňov ste predstavili de-
siatky návrhov na revitalizáciu zanedbaných lo-
kalít v Bratislave v rámci programu Živé miesta. 
Prečo naraz tak veľa?
Od rozbehu MIB sme vedeli, že sa tejto téme 
budeme venovať, a už v prvom roku sme zača-
li zbierať podnety a tvoriť zoznam projektov, 
ktoré verejné priestory by si zaslúžili obnovu. 
Máme v hlavnom meste naozaj niekoľkoročný 
investičný dlh do verejných priestorov, preto 
projektov bolo viac a museli sme hľadať pri-
ority. 

Aká dlhá príprava je za nimi?
Život projektu sa začína prípravou zadania na jeho 
obnovu u nás na MIB, následne ho vysúťažení ar-
chitekti navrhujú do podoby architektonickej štúdie 
a projektovej dokumentácie, čo trvá niekoľko me-
siacov, podľa rozsahu projektu. Nasleduje povo-
ľovacia fáza, ktorá tiež trvá v rozmedzí mesiacov 
a závisí od vyťaženosti stavebných úradov, a potom 
fáza verejného obstarávania. Samotná realizácia 
teda nastáva spravidla po roku a viac od výbe-
ru lokality a zámeru v závislosti od komplexnosti 
a komplikovanosti zadania. Avšak na veľkej časti 
projektov Živých miest sme začali pracovať minulý 
rok. 

Ktoré vás zaujali najviac?
Pekné a celomestsky významné projekty sa chys-
tajú v Malých Karpatoch, kde mnohí obyvatelia 
mesta trávili svoje voľné chvíle počas pandémie. 
Ide napríklad o bufet a klzisko pri Partizánskej 
lúke, lávku na Železnej studničke, pozorovňu Vy-
drica, areál Malý Slavín či rekonštrukciu niekdaj-
šej horárne na Peknej ceste. Osobne sa mi veľmi 
pozdáva aj promenáda na Kamzíku, kam rád cho-
dievam. 

Pri  zadávaní  projektov  spolupracujete  len  so 
šiestimi architektonickými tímami. Prečo?
Na všetkých projektoch pracujú architekti, ktorí 
vzišli zo súťaže minulý rok. Ide teda o špičko-
vých architektov. Máme s nimi vysúťaženú rám-
covú zmluvu, ktorú plníme. O každý z projektov 
Živých miest, ktoré im teraz zadávame na spra-
covanie, týchto šesť ateliérov ešte súťaží medzi 
sebou. Architektov do rámcovej zmluvy sme sú-
ťažili najmä pre lepšiu flexibilitu, robiť súťaž na 
architektov pre každé zadanie zvlášť by proces 
násobne predĺžilo.

Zapájate do tejto tvorby aj verejnosť? Upravoval 
sa nejaký projekt práve na základe pripomienok 
ľudí?
Participácia prebieha pri väčších projektoch. 
Ročne sa podieľame vo forme konzultácií alebo 
samotných realizácií na viac ako 30 projektoch. 
Z projektov v iniciatíve Živé miesta to bola úpra-
va okolia jazera Rohlík, kde sa zapojilo viac ako 
2 000 respondentov a 80 % z nich boli ľudia, 
ktorí v okolí žijú. Robili sme tiež dopytovanie 
pred zadaním na obnovu verejných priestorov 
v Rači na Mudrochovej ulici. No napríklad pre 
projekt pod Mostom SNP na petržalskej strane, 
kde plánujeme umiestniť skejtpark a workouto-
vé ihrisko, sa nerobila priamo participácia, ale 
analyzovali sme potreby celkovo pre športové 
aktivity v meste. 
Jedným z našich princípov, aby boli naše zadania 
kvalitné, rozhodnutia či plánovanie spravodlivé, 
je vychádzať z dát. Okrem participácie staviame 
tiež na dátach, ktoré získavame mapovaním alebo 
z dostupných zdrojov. V rámci participácie zbie-
rame informácie, názory a potreby od obyvateľov 
v dotknutých lokalitách vo fáze zadania. A následne 
z týchto všetkých zdrojov odborníci vytvoria návrh 
pre riešenie. 

Veľký  záujem  vyvolala  nedávno  výsadba  plata-
nov  pred  tržnicou  na Trnavskom mýte,  doveze-
ných  z  Holandska. Ako  vyšla  konečná  suma  za 
tieto  stromy  a  v  čom  vidíte  ich  najväčší  prínos 
v danej lokalite? 
Konečná suma sa skladá z dvoch častí: celko-
vé náklady za päť platanov boli 37 500 eur bez 
DPH a objednávka na realizáciu kladenia preko-

reniteľných buniek, výplň substrátom, inštaláciu 
závlahového a vetracieho systému, nákup, do-
voz a na výsadbu stromov predstavovala 95 400 
eur bez DPH. Pod platanmi postupne pribudnú 
aj lavičky, očakávame, že sa tak stane v priebe-
hu júna.
Investícia do stromov má význam, pretože pla-
tany výrazne ovplyvnia mikroklimatické pod-
mienky v lokalite. Stromy fungujú ako prírodná 
klimatizácia, čo v lete ocení nejeden cestujúci 
čakajúci na svoj spoj. Táto plocha bola roky 
celoplošne vyasfaltovaná a počas slnečných 
teplých dní tam človek nenašiel žiadne tienisté 
miesto. 

Medzi  projektmi MIB  je  tiež  revitalizácia  vnút-
robloku Poľská – Justičná v Starom Meste. Bu-
dete teda riešiť obnovu takýchto priestorov aj na 
sídliskách? 
Vnútroblok Poľská – Justičná prinesie riešenie, 
ktoré bude prenositeľné aj pre iné lokality. Aktuál-
ne sa pracuje len na tomto vnútrobloku. Treba tiež 
povedať, že pri Živých miestach obnovujeme tie, 
ktoré sú vo vlastníctve mesta, kým väčšina vnút-
roblokov je v správe mestských častí. Vnímame 
však potrebu riešiť problematiku vnútroblokov 
komplexne, nakoľko mnohé nemajú využitý svoj 
potenciál naplno.

Úpravy čakajú tiež Staromestskú ulicu a mestské 
hradby. Čo sa zmení?
Zámerom riešenia je vytvoriť prepojenie centra 
mesta a podhradia ponad Staromestskú ulicu s pri-
hliadnutím na celkový kontext hradieb a okolitých 
napojení. Návrh prepojení a konceptu rekonštruk-
cie hradieb by mal zohľadňovať kultúrno-historic-
ký kontext a výnimočnosť tejto lokality v rámci 
pamiatkovej zóny Bratislavy, v nadväznosti na jej 
dispozičné, prevádzkové, technologické a tvarové 
riešenie. Aktuálne sme v prípravnej fáze a tvoríme 
zadanie.

Ako je to s financovaním projektov Živých miest? 
Sú aj súkromníci ochotní prispieť? 
Živé miesta sú primárne financované z rozpočtu 
mesta a z rozpočtu MIB. Budeme sa tiež uchá-
dzať o peniaze z Plánu obnovy a ďalšie externé 
zdroje, napríklad na projekty určené pre modrú 
a zelenú infraštruktúru. Na tento rok je v rozpočte 
mesta alokovaná suma približne 7 miliónov eur. 
Sme radi, že sa zapájajú aj súkromní partneri, kto-
rí si uvedomujú dôležitosť kvalitných verejných 
priestorov. Nateraz máme dvoch individuálnych 
súkromných partnerov, okrem ČSOB Nadácie, 
ktorá sa angažuje pri projekte Žilinská, spolupra-
cujeme aj so Swiss-re na parčíku na Radlinského 
ulici. 

(ac)
Foto: archív MIB

Na obnovu zanedbaných  
miest sa vyčlenilo takmer 7 miliónov eur
RIADITEĽ MIB:

RUŽINOV
Okrem návrhov na obnovu 
verejných priestorov pred-
stavil  Metropolitný  inštitút 
Bratislavy (MIB) aj projekty 
nájomného bývania. Na Par-
kovej  ulici  v  susedstve  Csá-
kyho kaštieľa v ružinovskom 
Prievoze sa mali stavať byty 
pre seniorov, z tohto zámeru 
však napokon nebude nič.
Rozhodlo o tom hlavné mesto 
na základe petície obyvateľov 
a aktivistov, ktorí s výstavbou 
nesúhlasia pre obavy z naru-
šenia charakteru územia, kde 
sa nachádzajú aj historické 
skleníky. Pritom pri návrhu 
riešenia prebiehala otvorená 
komunikácia s miestnymi. 
„V júni v roku 2020 sme 
oslovili obyvateľov a obyva-
teľky susediacich ulíc v Prie-
voze a zorganizovali s nimi 
participatívne stretnutie pria-
mo na pozemku, kde vyjadrili 
svoje požiadavky a názory na 
tento zámer. Hlavnou požia-
davkou bolo, aby postavené 

byty neboli príliš dominant-
né a neprevyšovali okolitú 
zástavbu. Zaznela aj potreba 
zachovať pokojný charak-
ter okolia. Tieto požiadavky 
boli v súťažnom zadaní a ví-
ťaznom návrhu podľa nášho 
názoru a názoru odbornej po-
roty zohľadnené,“ vysvetľuje 
riaditeľ MIB Ján Mazúr.
Podľa jeho slov aj pri neskoršej 
komunikácii s miestnymi oby-
vateľmi a aktivistami intenzív-
ne pracovali, spolu s tímom ná-
jomného bývania z magistrátu, 
na zohľadnení dodatočných 

návrhov a hodnôt vo víťaz-
nom architektonickom návr-
hu. „Do snahy zladiť miestne 
záujmy a verejný záujem vý-
stavby mestských nájomných 
bytov sme investovali veľké 
množstvo energie, podobne aj 
jednotlivé ateliéry, ktoré sa zú-
častnili na súťaži. O to viac nás 
mrzí, že tento jedinečný návrh 
sa napokon nebude realizovať 
v lokalite Parková, pre ktorý 
bol tvorený, no rešpektujeme 
rozhodnutie mesta.“ 
Víťazný projekt pre komu-
nitné bývanie pre seniorov 

pokladá Ján Mazúr za veľmi 
kvalitný. Kde inde by sa mo-
hol uplatniť? „Už pri jeho za-
daní sme spolupracovali s od-
delením sociálnych služieb 
na magistráte a vychádzali 
sme z toho, čo potrebujú se-
niori, ktorí sú ešte samostatní 
a nepotrebujú dennú starostli-
vosť vo svojom bývaní. V sú-
časnosti vyhodnocujeme, či 
a ako je možné tento projekt 
využiť, o konkrétnom mieste 
je však predčasné hovoriť,“ 
uzatvára riaditeľ MIB. (ac)

Foto: Superatelier/MIB

Kam presťahujú nájomné byty z Prievozu?

Ján Mazúr
V roku 2019 bol poverený riadením Metropolitného 
inštitútu Bratislavy, v marci 2021 sa stal jeho novým 
riaditeľom na základe výberového konania, kde skončil 
ako najúspešnejší spomedzi štyroch uchádzačov.

Máte chuť na domáci kvás-
kový  chlieb,  nátierku  či 
zákusok,  vlastnú  praženú 
kávu, na mieru priprave-
ný fresh alebo zdravý ša-
lát? Tieto  a ďalšie  dobroty 
nájdete v bratislavskom 
Ružinove,  kde  pribudla 
prevádzka založená na mo-
dernom koncepte remesel-
nej výroby potravín. 

Nové remeselné bistro Mint 
je spojením kaviarne, bistra 
a pekárne v jednom. Špecia-
lizuje sa na vlastnú výrobu 
potravín, pri ktorej využíva 
skúsenosti šikovných pe-
károv, kuchárov, barmanov 
a baristov. V pracovných 
dňoch otvorí už od 7.30 h 
a počas víkendov od 8. h, 
takže práve tu, pri chutných 
raňajkách, môžete začať svoj 
deň. Okrem pečiva, tradič-
ných aj moderných koláčov 
a zákuskov sú v ponuke ša-

láty, nátierky, wrapy, či cro-
issanty - všetko z domácej 
výroby.
Večer si tu zase môžete pose-
dieť pri poháriku lahodného 
vína a dobrom jedle. Mint 
prepája taliansku a medite-
ránnu kuchyňu s ohľadom 
na lokálne chute a tradície. 
V talianskej kuchyni nájdete 
pizzu pečenú na dreve, cesto-
viny rôznych tvarov a chutí, 

z pečiva ciabattu, focacciu 
a panini. Nechýbajú tradičné 

talianske zákusky ako tira-
misu, canolli a profiterolles. 
Z mediteránnej kuchyne sa 
zas môžete tešiť na ponuku 
rôznych šalátov a rýb v kom-
binácii s čerstvou sezónnou 
zeleninou.
Kávu, ktorú si pražia sami, 
si môžete vychutnať priamo 
na terase, alebo si ju vziať so 
sebou, prípadne rovno kúpiť 
celé balenie kávy domov.
Aj pri výbere nápojov si dali 
záležať. Ponuku Mint tvo-
ria primárne nápoje vlastnej 
výroby, pri ktorej používa-
jú čerstvé produkty, veľa 

ovocia s minimom cukrov 
a v mnohých prípadoch úpl-
ne bez cukru. Máte chuť na 
smoothie, ovocnú limonádu, 
fresh, kombuchu, cold brew 
či miešaný nápoj? To všetko 
si tu môžete dopriať. V ponu-
ke bistra, ktoré nájdete v srd-
ci Ružinova na Herlianskej 
ulici, je dokonca špecialita 
nealko gin tonic. 
Dodajme ešte, že Mint sa drží 
moderných trendov aj čo sa 
týka životného prostredia: ak 
si vezmete jedlo so sebou, za-
balia vám ho do obalu z eko-
logických materiálov. 

Remeselné potraviny chutia  
úplne inak, vyskúšajte!NOVINKA V BRATISLAVE:

U Ž  Č O S K O R O
Herlianska 6, Bratislava
www.mintconcept.sk
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Útulok zrušila 
petícia ľudí
VRAKUŇA
Magistrát  upustil  od  zá-
meru zriadiť na Čiližskej 
ulici  vo  Vrakuni  útulok 
pre  ľudí  bez  domova, 
proti ktorému miestni 
obyvatelia  spísali  petí-
ciu.
V bývalej robotníckej 
ubytovni plánuje hlav-
né mesto zriadiť sta-
nicu mestskej polície 
a mestská časť nájomné 
bývanie pre policajtov 
a učiteľov. Objekt od 
súkromného vlastníka 
sa pokúsi kúpiť mestská 
časť. „Niekoľko byto-
vých jednotiek v tomto 
objekte dáme k dispozí-
cii na dočasné ubytova-
nie ľudí,  ktorí prechá-
dzajú krízovou situáciou, 
či už v dôsledku nešťas-
t ia,  živelnej katastrofy 
alebo problémom v rodi-
ne,“ informoval primátor 
Matúš Vallo.  (TASR)

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

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

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

Distributor pre Slovensko: 
Pharmacopola s.r.o.
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BRATISLAVA
O nových nástupiskách 
v Bratislave, kde by mali 
zastavovať vlaky, sa hovo-
rí  roky,  no  vyzerá  to  tak, 
že  v  blízkom  čase  sa  na-
ozaj  dočkáme.  Do  konca 
roka  2023  chcú  železnice 
vybudovať  dva  prestup-
né  terminály,  vo  Vrakuni 
a v Ružinove. Z vlaku bude 
MHD. 
Už teraz funguje vo Vrakuni 
dočasná železničná zastávka, 
kde po 40-ročnej pauze začal 
v roku 2016 opäť zastavovať 
vlak. Prestup na MHD je síce 
o desiatky metrov ďalej, ale 
ľudí to neodrádza. Vlak ich 
dovezie takmer do centra 
mesta pohodlne a rýchlo, ne-
hrozí, že by uviazol v zápche. 
Ako sme sa presvedčili, vo 
veľkej miere ho využíva-
jú tiež mnohí študenti – na 
stanici v Novom Meste sú 
z Vrakune v priebehu 6 mi-
nút a približne za štvrťhodinu 
na Hlavnej stanici v Starom 
Meste.

Prestupný 
terminál 
Vrakuňa
Keď toto do-
časné nástu-
pisko nahradí 
nové, ktoré 
má byť v husto zastavanom 
sídlisku Dolné hony, dá sa 
predpokladať, že vlak ako 
MHD využije ešte viac ľudí. 
Tým skôr, že nepôjde o kla-
sickú železničnú zastávku, 
ale o prestupný terminál in-
tegrovanej osobnej dopra-
vy (TIOP) Vrakuňa, ktorý 
umožní pohodlný prestup na 
autobus či trolejbus a naopak. 
„Nová železničná zastávka 
bude prístupná od Dvojkríž-
nej a Čiližskej ulice novými 
chodníkmi, umožňujúcimi 
prístup na nové nástupisko na 
oboch jeho koncoch,“ spres-
nila hovorkyňa Železníc Slo-
venskej republiky Rita Feik 
Achbergerová.
Na oboch koncoch nástupiska 
sa uvažuje tiež s prístreškami 
a plochami na odkladanie bi-

cyklov. Súčasťou projektu je 
vybudovanie nového nástu-
piska trolejbusov a autobusov 
MHD v obratisku, ktoré je 
v tesnej blízkosti plánovanej 
železničnej zastávky. Bezko-
lízny prístup bude zabezpe-
čený aj z výstupiska MHD. 

„Súťažné podklady k TIOP 
Vrakuňa sú v súčasnosti na 
posudzovaní na Minister-
stve dopravy a výstavby SR, 
začiatok realizácie predpo-
kladáme v roku 2023 s plá-
novanou dĺžkou výstavby 6 
mesiacov,“ dodala hovorkyňa 
železníc. 

Prestupný 
terminál Ružinov
Železničnej zastávky, o kto-
rej sa hovorí viac rokov, by 

sa v blízkom čase 
mali dočkať aj 
R u ž i n o v č a n i a . 
P r e d p o k l a d a n ý 
termín realizácie 
TIOP Ružinov 
na Ostredkoch, 
pri konečnej au-
tobusu č. 39, je 
tiež koniec roka 

2023 (v oboch prípadoch 
ide o projekty financované 
prostredníctvom Operačného 
programu Integrovaná infraš-
truktúra). „Prestupný termi-
nál bude znamenať obrovský 
prínos nielen pre ľudí, ktorí 
do Bratislavy prichádzajú, 

ale aj pre samotných Ruži-
novčanov. Odľahčí totiž do-
pravu v meste, a uvoľnia sa 
aj parkovacie kapacity,“ verí 
ružinovský starosta Martin 
Chren.
Nevyhnutné však bude „po-
sunúť“ električku, ktorá dnes 
končí na Astronomickej ulici. 
Hlavné mesto aktuálne rieši 
štúdiu predĺženia trate na Ru-
žinovskej ulici k navrhovanej 
železničnej zastávke. Predpo-
klad na tento rok je podľa ho-
vorkyne Kataríny Rajčanovej 
obstarať štúdiu najoptimál-
nejšieho trasovania. „Kým sa 
nevybuduje predĺženie elek-
tričkovej trate, TIOP Ruži-
nov bude plniť svoju funkciu 
čiastočne, nástupná električ-
ková zastávka bude vo väčšej 
vzdialenosti. Výstavba pred-
metného predĺženia bude na-
sledovať po získaní územné-
ho rozhodnutia, vypracovaní 
dokumentácie pre stavebné 
povolenie a dokumentácie 
pre realizáciu stavby,“ upres-
nila.

(ac)
Foto: Matúš Husár

Zo sídliska do centra vlakom za pár minútNOVÉ ZASTÁVKY

PETRŽALKA
Mnohí  Bratislavčania  po-
maly  zabudli,  iní  ani  netu-
šia,  že  po  novom  Starom 
moste  mal  ísť  okrem  elek-
tričky  aj  vlak.  Petržalská 
radiála bola budovaná ako 
tram-train,  železničné  ko-
ľajnice  s  rozchodom  širo-
kým 1 435 mm však hrdza-
vejú.
Železničné koľajnice, ktoré 
sú natiahnuté popri električ-
kových v úseku od Štúrovej 
ulice cez Starý most po ko-
nečnú na Jungmannovej ulici 
v Petržalke, sa stali len ďal-
šou bratislavskou kuriozitou. 
Sú nepotrebné, čo potvrdzujú 
aj aktuálne vyjadrenia želez-
níc a bratislavského magis-
trátu. Prvá etapa duálnej trate 
v dĺžke 2,4 km nebude mať 
pokračovanie. Pôvodný zá-
mer bol, že sa po predĺžení až 
na koniec Petržalky napojí na 

trať Rajka - ŽST Petržalka.
Predchádzajúci primátori, 
Milan Ftáčnik aj jeho ná-
stupca Ivo Nesrovnal, si ve-
deli predstaviť, že stredom 
Bratislavy by jazdili odľah-
čené prímestské vlaky typu 
tram-train, ktoré využívajú 
spomínaný rozchod 1 435 
mm. Od tohto projektu sa 
však napokon upustilo. Ako 
informoval ešte v roku 2015 
dopravný portál imhd.sk, du-
álnu trať už nebolo možné 
stavať cez eurofondy, takže 
ak by Bratislava chcela „vla-
ko-električky“, musela by 
trate s rozchodom 1 435 mm 
financovať sama.
„Pri budovaní električkovej 
dráhy pre mesto Bratislava sa 
pôvodne uvažovalo s postup-
nou zmenou rozchodu elek-
tričkových dráh v rámci mes-
ta z 1 000 mm na štandardný 
železničný rozchod 1 435 

mm. Z toho dôvodu sa v mi-
nulom operačnom programe 
naprojektovala a zrealizova-
la časť novej električkovej 
dráhy v duálnom rozcho-
de,“ vysvetlila pre banoviny.
sk hovorkyňa železníc Rita 
Feik Achbergerová s tým, že 
podľa informácií, ktorými 
Železnice SR disponujú, sa 
s prevádzkou tram-trainov 
v Bratislave už neuvažuje. 
Predĺženie električkovej trate 

v Petržalke až do Janíkovho 
dvora je projektované len 
na rozchod 1 000 mm. „Pri 
tejto stavbe sa so systémom 
tram-train neuvažuje. Zna-
mená to, že nie je naprojek-
tovaná pre jazdu vozidiel 
so železničným podvozkom. 
Súčasná trať končí obratis-
kom v blízkosti železničnej 
trate, čo umožní do budúcna 
v tomto mieste zrealizovať 
Terminál integrovanej osob-

nej dopravy (TIOP), ktorého 
úlohou má byť umožnenie 
prestupu medzi železničnou 
a električkovou traťou,“ 
uviedla jednoznačné stano-
visko hovorkyňa Bratislavy 
Katarína Rajčanová.   
S výstavbou pokračovania 
električkovej trate sa má za-
čať v septembri, kompletná 
stavba by mala byť hotová do 
konca roka 2023. (ac) 

Foto: Matúš Husár

Koľajnice už len ako 
bratislavská kuriozita

Prečo môže byť klimatizácia užitočná aj 
pre vašu domácnosť? 
Moderné klimatizácie sú vybavené množstvom praktic-
kých funkcií, ktoré vám dokážu spríjemniť nielen leto, 
ale využijete ich počas celého roka. Viete nimi chladiť, 
vykurovať, ventilovať či odvlhčovať vzduch v domácnos-
ti. Majú veľmi nízku hlučnosť nielen počas dňa, ale pred 
spaním si dokonca môžete nastaviť nočný režim, ktorý sa 
postará o váš nerušený spánok. Hlučnosť klimatizácií by 
sa dala prirovnať k šumu padajúceho lístia (20 – 30 dB). 
Mnohí ľudia majú strach, že prúdenie chladného vzdu-
chu zapríčiní prechladnutie, choroby dýchacích ciest, 
prípadne rozšíri po byte baktérie a vírusy. Odborníčka 
zo ZSE však hovorí, že nie je dôvod na obavy. „V našej po-
nuke máme špičkové klimatizácie značiek Daikin a Sam-
sung v úspornej energetickej triede A+, A++ a A+++. Vybra-
né typy zariadení sú vybavené technológiou, ktorá dokáže 
vytvoriť príjemnú osviežujúcu atmosféru bez pocitu chlad-
ného prievanu v miestnosti. Zároveň máme v ponuke 
aj klimatizácie so špeciálnym filtrom, ktorý odstraňuje 
zo vzduchu prachové častice, pachy, baktérie, vírusy a mi-
króby,“ tvrdí Lenka Gergeľová, odborníčka na ZSE Klima. 

Svieže leto s klimatizáciou len za 1 ◊ denne
Čo všetko môžete mať za 1 ◊? Môžete si zaň kúpiť na-
príklad kopček zmrzliny, lístok na MHD, kávu so sebou 
alebo si môžete dopriať príjemné ochladenie s klimatizá-
ciou u vás doma. V rámci garantovanej služby ZSE Klima 
Bezstarosti môžete získať kvalitnú klimatizáciu len za 1 ◊ 
denne s možnosťou ovládania cez aplikáciu v smartfóne 
a s predĺženou zárukou až na 6 rokov. V praxi to znamená, 
že ak sa vám počas využívania služby klimatizácia poka-
zí, ZSE ju na mieste opraví alebo hneď vymení za novú. 
Nemusíte si robiť ťažkú hlavu ani so zabezpečovaním 
servisnej kontroly, pretože pravidelnú ročnú pre hliadku kli-
matizácie máte v cene. „Ďalším benefitom, ktorý ponúka-
me našim zákazníkom, je výhodnejšia elektrina pre klima-
tizáciu a možnosť výberu z viac ako 20 farebných dizajnov. 

Zákazníci vďaka výhodnejšej elektrine môžu využívať klima-
tizáciu počas leta naplno a bez výčitiek a zároveň si môžu 
prispôsobiť dizajn klimatizácie podľa vlastného bytu. Ponu-
ka našich klimatizácií je dostupná na www.zse.sk/klima,“
dopĺňa Lenka Gergeľová zo ZSE. 

Zatoč kolesom šťastia a vyhraj! 
Až do 30. 6. 2021 odmeňujeme v ZSE Centrách všetkých 
verných zákazníkov ZSE! Navštívte ktorékoľvek ZSE Cen-
trum, splňte jednoduché podmienky, zatočte kolesom 
šťastia a domov si odnesiete skvelý darček. Zároveň po-
stupujete do žrebovania o hlavnú cenu – špičkový zmrzli-
novač Bosch. Nemusíte si pritom nič zakúpiť ani objednať. 
Zapojením sa do súťaže však pomôžete znížiť spotrebu pa-
piera. My odmeníme vás a príroda poďakuje nám všetkým.

Získajte klimatizáciu len za 1 ◊ denne a hrajte o skvelé výhry v ZSE Centre

Zatoč a vyhraj!
Vyhráva každý!
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Navštívte ZSE Centrum Bratislava OC Central.

Iba v ZSE Centre. Do 30. júna 2021

Zatoč a vyhraj!

Hlavná cena:
8x zmrzlinovač Bosch

Letá sú z roka na rok horúcejšie a mnohí z nás 
si uvedomujeme, že zvládnuť vysoké teploty 
bez klimatizácie je takmer nemožné. Bežne 
sa s ňou stretávame v autách, dopravných 
prostriedkoch, nákupných centrách alebo 
v kanceláriách. No vo väčšine  domácností aj 
napriek tomu stále chýba. Najčastejšie sa ľudia 
obávajú, že klimatizácia im spôsobí zdravotné 
ťažkosti, a niektorí ju považujú za zbytočného 
žrúta energie. Klimatizácia však môže byť veľmi 
užitočná a dokonca aj zdraviu prospešná. 
Ale poďme pekne poporiadku. 

Bratislavske noviny_206x132mm_Koleso_04.06.2021.indd   1Bratislavske noviny_206x132mm_Koleso_04.06.2021.indd   1 25.05.21   14:5825.05.21   14:58

Popri užších električkových koľajniciach sú natiahnuté železničné s rozchodom 1 435 mm. Zbytočne...

Nový prestupný terminál bude na Dolných honoch pri obratisku trolejbusov a autobusov MHD.

Dočasnú železničnú zastávku  
vo Vrakuni využívajú mnohí miestni.
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Väčšina z nás chodí do Tatier za vysokohorskou prírodou. Tento región 
však toho ponúka omnoho viac. Ak si za základňu vyberiete historic-

ké centrum Spiša, kráľovské mesto Kežmarok, tak máte ako na dlani nie-
len veľhory, ale aj jedinečnú architektúru a slávnu históriu. Kežmarský hrad, 
unikátny drevený kostol zapísaný v  UNESCO a celý rad ďalších pamiatok 
je zárukou, že si spod Tatier odnesiete viac, než ste čakali. A výhodou je, že 
budete mať čo robiť aj za nepriaznivého počasia.
Priamo v  centre, kúsok od hradu, sa môžete aj ubytovať. Nachádza sa tu 

historický Hotel Hviezdoslav, jeden z naj-
lepšie hodnotených slovenských hotelov, 
ktorý na medzinárodných súťažiach zbie-
ra jedno ocenenie za druhým. Hotel vzni-
kol spojením 4 meštianskych domov zo 
17. storočia. V jednom z nich býval slávny 
slovenský básnik, ktorý dal hotelu meno.

Túžite po relaxe v ter-
málnych kúpeľoch, le-

ňošení pri bazéne, nároč-
nejšej turistike v horách 

či pohodovejšom spo-
znávaní krás našej prí-

rody alebo historických 
pamiatok? Vyberte si 

z ponuky letných poby-
tov na Slovensku pre vás 

i vašich blízkych, kde si 
dokonale oddýchnete, 

a zažijete aj veľa zábavy 
a radosti.

Naplánujte si nezabudnuteľné  
LETO PLNÉ ZÁŽITKOV

Hotel Hviezdoslav ****
Hlavné námestie 95/49

060 01 Kežmarok

Tel.: +421 917 954 369
E-mail: info @ hotelhviezdoslav.sk
Viac na www.hotelhviezdoslav.sk

Hotel Alexander ****
Bardejovské Kúpele, a.s.

086 31 Bardejovské Kúpele

Tel. + 421 54 477 6001, 
+421 54 477 6002

E-mail: hotelalexander@kupele-bj.sk
Viac na www.hotelalexander.sk

Tatry dýchajúce históriou

Ak v lete zavítate do Patiniec, nudiť sa určite nebudete. V areáli 
hotela a jeho blízkosti je mnoho možností pre aktívny rodinný 

pobyt.
V rámci family friendly hotela budete mať k dispozícii: vnútorné a von-
kajšie bazény (spolu 10 bazénov a 4 tobogany, všetky s termálnou vo-
dou), 5 druhov sáun, animačný program, rôzne wellness a spa procedúry, 
dva vnútorné detské kútiky, dve vonkajšie detské ihriská a 6 miestnu 
trampolínu. 
Okrem toho si návštevníci môžu vybrať z bohatej ponuky športových 
aktivít hotela alebo vyhliad-
kovú plavbu výletnou loďou 
po Dunaji z prístavu Patince.
Zavítajte do Patiniec počas 
leta a oddýchnite si od staros-
tí bežných dní. 
Hotel sa otvára 4. júna a toh-
toročnú sezónu odštartuje ob-
ľúbený Pobyt Deň detí.

Relax vo wellness hoteli v Patinciach

Wellness Hotel Patince ****

Patince 431
946 39 Patince

Tel.: +421 917 654 875
E-mail: rezervacie@wellnesspatince.sk

Viac na: www.wellnesspatince.sk

Bardejov je historický klenot Šariša s nespočetným množstvom pamiatok. 
Jeho námestie zapísané v UNESCO je vďaka jedinečnej architektúre 

považované za najkrajšie na Slovensku. Za návštevu však nestojí iba staro-
bylé centrum. Na okraji mesta sa v obklopení prekrásnej prírody rozkladá 
areál Bardejovských Kúpeľov. Máloktoré kúpeľné mesto sa môže pochváliť 
takým spojením jedinečných klimatických podmienok, strhujúcej prírodnej 
scenérie a prírodných liečivých zdrojov s výnimočným zložením.
Z možností ubytovania spomenieme hotel Alexander, ktorý ponúka pobyty 
už od 142 €/2 noci. Pobyt zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu, balíček procedúr, 
neobmedzený vstup do Wellness Spa v hoteli Ozón (bazény + sauny), welco-
me drink v Lobby bare a parkovanie pri hoteli grátis.

Malebné západoslovenské kúpeľné mesto Piešťany, učupené medzi po-
horiami Malé Karpaty a Považský Inovec, je vďaka svojim liečivým 

sírnym prameňom a bahnám známe po celom svete. Jeho Kúpeľný ostrov 
s leknovými jazierkami, pávmi a množstvom prekrásnych zákutí je jediným 
v Európe. Je oázou pokoja a miestom s bohatými možnosťami športu, relaxu 
a trávenia voľného času.
Na ostrove sa nachádza viacero kúpeľných hotelov, z ktorých do vašej po-
zornosti odporúčame Splendid Ensana Health Spa Hotel. Jeho výhodou je 
priame prepojenie so špičkovým kúpeľným strediskom Balnea Health Spa, 
kde si môžete vychut-
nať viac ako 60 uni-
kátnych liečebných 
procedúr. Deti môžete 
zatiaľ zveriť do rúk 
profesionálov, ktorí 
pre nich majú pripra-
vené množstvo zábav-
ných aktivít.

Rodinná dovolenka v Štiavnických vrchoch

Oddych a zábava pre celú rodinu 
v Kúpeľoch Piešťany

Leto plné života 
v Bardejovských Kúpeľoch

Štiavnické vrchy patria k turisticky najatraktív-
nejším oblastiam Slovenska. A ktorý iný kút 

našej vlasti dýcha históriou tak ako malebné banské 
mestečko Banská Štiavnica? Kombinácia strhujúcej 
prírody a súboru prekrásnych pamiatok zapísaných 
v zozname UNESCO predstavuje záruku nezabud-
nuteľných zážitkov pre celú rodinu.
Ak sa vydáte spoznávať tento unikátny región, 

môžete sa ubytovať v hoteli Salamandra, ktorý je 
priam stvorený na pobyty pre rodiny s deťmi. Ho-
tel je súčasťou rovnomenného rezortu, v ktorom sa 
nachádza wellness centrum s množstvom atrakcií 
a veľa možností športového vyžitia. V ponuke je aj 
široké spektrum programov s animátormi a víken-
dové aktivity. Horúcou novinkou v rezorte je novo-
vybudovaný luxusný chalet s kapacitou až 19 osôb.

Salamandra Resort a Hotel ****
Horný Hodrušský tajch
966 61 Hodruša Hámre

Tel.: +421 907 741 898
E-mail: recepcia @ salamandrahotel.sk 

Viac na www.salamandra.sk

Splendid Ensana  
Health Spa Hotel ***

Kúpeľný ostrov 3604
921 01 Piešťany-Kúpeľný ostrov

+421 33 775 7733
E-mail: splendid@sk.ensanahotels.com

Viac na www.ensanahotels.com/splendid/sk
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Nechajte si 
pokladničný blok 
posielať na email!
Šetríme Váš čas aj 
životné prostredie.

Nasnímajte Vernostnú kartu Terno / KRAJ 
a už nemusíte čakať na tlač pokladničného bloku. 

Viac informácii o získaní Vernostnej karty
získate na www.terno.sk / www.krajpotravin.sk

NOVÉ MESTO
Mestská  časť  Nové  Mesto 
vyhlásila stavebnú uzáveru 
v zóne Horná Mlynská do-
lina.  Dôvodom  je  ochrana 
lokalít  Železnej  studničky 
a  Kamzíka  až  do  schvále-
nia územného plánu zóny. 
Územie, pre ktoré mestská 
časť pripravuje územný plán 
zóny, má rozlohu 102 hek-
tárov. „Hlavnou funkčnou 

náplňou, ktorú by sme chceli 
v tomto území stabilizovať 
a istým spôsobom aj rozvíjať, 
sú športové, rekreačné a od-
dychové aktivity. Stavebná 
uzávera nie je cieľom, ale pro-
striedkom na to, aby do schvá-
lenia územného plánu zóny 
bolo toto územie ochránené 
pred neželanou výstavbou, 
neželanými zásahmi, a aby ne-
bolo napadnuté inými činnos-

ťami,“ vysvetlil vicestarosta 
Nového Mesta Peter Vaškovič.
Poukázal na to, že v danom 
území sa nachádzajú his-
torické pamiatky chránené 
pamiatkovým zákonom, ale 
tiež hodnotné prírodné prv-
ky s vysokou ekologickou či 
environmentálnou hodnotou. 
Platí tiež ochranné pásmo 
vyhlásené Pamiatkovým úra-
dom SR.   (TASR)

STARÉ MESTO
Súčasťou  vlaňajšieho  Sta-
romestského  kultúrneho 
leta bolo vyhliadkové koleso 
na nábreží Dunaja. V tomto 
roku s ním mestská časť ne-
ráta. Bude vám chýbať táto 
atrakcia?
Druhý ročník Staromestského 
kultúrneho leta, ktoré sa bude 
konať na Rázusovom nábreží 
a v Propelleri, sľubuje množ-
stvo zaujímavých poduja-
tí. „V spolupráci so Slovak 
Press Photo pripravujeme 
napríklad dočasnú výstavu 
novinárskej angažovanej fo-
tografie, ku ktorým chystá-
me diskusie, komentované 
prehliadky, workshopy, ale aj 
hudobné podujatia. Zároveň 
sme pripravení program ope-
ratívne prispôsobiť možným 
zmenám opatrení či zhorše-

niu pandemickej situácie,“ 
povedala nám Michaela De-
movičová z komunikačného 
oddelenia Starého Mesta. 
Zároveň potvrdila, že s in-
štalovaním vyhliadkového 
kolesa, ktoré vlani vyvolalo 
značný rozruch, sa tento rok 
neráta. Využila už samo-
správa peniaze, ktoré zís-
kala za túto letnú atrakciu? 
„Daň za zaujatie verejného 
priestranstva, ktoré mestskej 
časti zaplatil prevádzkova-
teľ vyhliadkového kolesa, je 
súčasťou rozpočtu. Finanč-
né prostriedky sa použijú na 
opravu dlažby (momentálne 
sa práce na nej rozbiehajú) 
a do výsadby zelene v tejto 
lokalite,“ uviedla Michaela 
Demovičová.

(ac)
Foto: Marián Dekan

BRATISLAVA
Ak plánujete tráviť letné dni 
v meste, v lesoparku nuda 
nehrozí.  Organizácia  Mest-
ské  lesy  v  Bratislave  opäť 
pripravuje viacero podujatí.
V rámci environmentálnej 
výchovy napríklad chystajú 
jednodňové alebo poldenné 
aktivity pre detské denné tá-
bory. „Pôjde o prírodovedné 
vychádzky s rôznymi téma-
mi (stopy, netopiere, vtáctvo, 
búdky), alebo o kombináciu 
vzdelávania s výtvarnou či 

pracovnou aktivitou (stava-
nie búdok, kŕmidiel, napájad-
la, hmyzích domčekov, vod-
ných mlynčekov),“ spresnil 
zástupca riaditeľa mestských 
lesov Marek Páva. Dodáva 
pritom, že nie sú obmedzení 
len na denné tábory, môžu 
prísť i dospelí alebo rodi-
ny s deťmi, záujemcov však 
musí byť najmenej desať.
V rámci projektu City - Na-
ture je určite v pláne večer-
né pozorovanie netopierov 
a mapovanie belorítok mimo 

územia mestských lesov, ne-
dajte si ujsť tento výnimočný 
zážitok. „Možno opätovne 
vytvoríme aj malú prírodo-
vednú expozíciu v priesto-
roch Ľadových pivníc,“ dopĺ-
ňa Marek Páva.
Jednodňové kurzy včelárstva 
pre začiatočníkov, o ktoré je 
veľký záujem, budú pokra-
čovať aj v júni. Navyše, na 
včelej lúke pod Horárňou 
Krasňany rozbiehajú mest-
ské lesy komunitnú včelnicu. 
V rámci projektu si môžete 
prenajať jedno včelstvo a po-
čas roka sa oň starať, potreb-
nú asistenciu vám poskytnú 
skúsení včelári. Cez školské 
prázdniny je v pláne  aj let-
ný včelársky tábor pre deti, 
všetko však bude závisieť od 
aktuálnej epidemiologickej 
situácie. (bn)

Foto: shutterstock

Bude vám koleso chýbať?Chcete vidieť, čo robia netopiere večer?

Nové Mesto vyhlásilo stavebnú uzáveru

Je len málo destinácií, kde nájdete na 
jednom mieste krásne hory, vodné ra-

dovánky aj atrakcie pre všetky deti. Práve 
Liptov je región, ktorý spája z každého rožku 
trošku. Či sa chystáte na dovolenku plnú tu-
ristiky, cyklotúr, alebo hľadáte miesto pre tie 
najkrajšie rodinné chvíle, do tohto regiónu sa 
zamilujete.
Liptov nezaostáva ani v kvalite služieb. Naprí-
klad v novom komplexe Demänová rezort náj-
dete hneď niekoľko unikátov. Čo by vaše deti 
povedali na špeciálne 3D bludisko, bungee tram-
políny, zipline či Bike park, ktorý by ste mali 
hneď vedľa ubytovania? Na takú dovolenku len 

tak nezabudnú. Jedinečné apartmány či chatky 
v škandinávskom štýle zas vyčaria úsmev na 
tvári vám. V rezorte na vás čaká kopec zážitkov 
priamo pod horami.

Naplánujte si nezabudnuteľné  
LETO PLNÉ ZÁŽITKOV

Návštevníci malebného Šariša a Spiša vravia krásnej kopcovitej kraji-
ne v okolí Hermanoviec „Toskánsko východu“. V obklopení prírody 

tu ako na dlani máte všetky významné pamiatky Spiša a Dolného Šašiša: 
Spišský hrad, starobylú Levoču a Bardejov, metropolu oblasti – Prešov, 
ale aj menej známe, ale o to krajšie turistické atrakcie, ako splav v národ-
nom parku Dunajec.
Práve v tejto oblasti sa ukrýva poklad medzi boutique hotelmi Slovenska: 
stáročné sídlo rodiny Péchy, zrekonštruované s láskou a citom pre detail. 
Péchy Castle, chránený trojhektárovým anglickým parkom, je unikátny 
svojim jedinečným eklektickým dizajnom, ale najmä atmsférou pokoja 
a súkromia. Po výletoch si tu môžete oddýchnuť v saune, pri kozube s ho-
nesty barom, pri hre tenisu či pri čítaní knihy na terase kaštieľa.

Liptov ako stvorený pre rodiny s deťmi

Demänová rezort
Demänová 584

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 918 929 444, +421 905 194 444 - 
rezervácie

E-mail: recepcia@demanovarezort.sk
Viac na www.demanovarezort.sk

Horský hotel Sliezsky Dom ****
Tatranská Polianka 32

062 01 Vysoké Tatry

Tel.: +421 911 882 879, +421 918 988 309
E-mail: recepcia@sliezskydom.sk

Viac na www.sliezskydom.sk

Za krásami dvoch regiónov  
v „Toskánsku východu“

Péchy Castle

082 35 Hermanovce 296

Tel.: +421 910 850 214
Info@pechycastle.com

Viac na www.pechycastle.com

Dovolenka v oblakoch 
pod najvyššími štítmi Tatier

Vysoké Tatry sú medzi domácimi dovolenkovými destináciami klasikou. 
A nie len tak pre nič za nič. Nikde inde nenájdete takú unikátnu vyso-

kohorskú prírodu a také strhujúce a ďaleké výhľady ako práve tu. Krištáľovo 
čisté plesá, ľadové horské bystriny a voňavý horský vzduch zlákajú každo-
ročne tisíce ľudí. 
Väčšina návštevníkov si ubytovanie nájde v podhorských obciach, zaujíma-
vejšie však môže byť ubytovať sa priamo uprostred hôr. Napríklad v Hor-
skom hoteli Sliezsky Dom, najvyššie položenom hoteli s komplexnou vyba-
venosťou na Slovensku. Hotel sídli priamo pod Gerlachom, vo výške 1 670 
m n. m., a  službami 
uspokojí aj najnároč-
nejších. Jeho súčasťou 
je najvyššie položené 
wellness centrum na 
Slovensku s oddycho-
vou zónou s výhľadom 
na Velické pleso.
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VETERINÁRNA  KLINIKA DRVET
Ivanská cesta 5740/16, Bratislava AVION

+421 910 430 466 
info@drvet.sk

www.drvet.sk

Otváracia doba: PO-PI  9:00-19:00
SO  9:00 - 14:00   NE 9:00 - 12:00

 Skvelý tím odborníkov
 Kvalitné zariadenia
 Férové ceny
 Príjemné prostredie
 Zvierací salón Veselá Labka
 Klinika priamo v obchodnom centre 

AVION

BRATISLAVA 
Spomínate  si  na  osvetovú 
kampaň  Pes  bratislavský? 
Magistrát  ju  spustil  pred 
vlaňajším  letom  s  cieľom 
zlepšiť čistotu v uliciach Bra-
tislavy, ale tiež vzťahy medzi 
psičkármi  a  nepsičkármi. 
Má tiež mailovú adresu, kam 
môžete  aj  dnes  poslať  svoje 
podnety či otázky.
Pes bratislavský je šťastný 
a spokojný pes, ktorý neob-
ťažuje druhých, neničí cu-
dzí majetok a je vychovaný. 
Takto ho definoval magis-
trát v presvedčení, že vďa-
ka osvetovej kampani bude 
v našom meste viac zodpo-
vedných psičkárov a viac to-
lerantných nepsičkárov. 
„Počas kampane bola taktiež 
vytvorená špecializovaná 

stránka s dôležitými informá-
ciami a kontaktmi pre psič-
károv aj nepsičkárov http://
pesbratislavsky.sk spolu 
s mailovou adresou pes.bra-
tislavsky@bratislava.sk, na 
ktorú stále môžu ľudia písať 
a posielať tipy, otázky a pod-
nety týkajúce sa psej proble-
matiky,“ odporúča hovorkyňa 
magistrátu Katarína Rajčano-
vá.
Okrem zlepšenia čistoty na 
verejných priestranstvách 
kladie kampaň dôraz na 
bezpečnosť, keďže niekto-
rí psičkári nemajú svojich 
štvornohých spoločníkov 
vždy pod kontrolou. „Medzi 
najčastejšie priestupky, ktoré 
príslušníci mestskej polície 
riešia, patria nerešpektova-
nie zákazu voľného pohybu 

psa, neprihlásenie psa do evi-
dencie obce, nepreukázanie 
totožnosti psa známkou, ako 
aj znečisťovanie verejného 
priestranstva psími exkre-
mentmi, ktoré majitelia psov, 
resp. osoby, ktoré psov vodia, 
neodstránia. Za nerešpekto-
vanie a porušovanie zákona 
a VZN upravujúcich pod-
mienky držania psov možno 
priestupcu riešiť v blokovom 
konaní do výšky 33 eur,“ do-
pĺňa hovorkyňa.
Pripomína, že starostlivosť 
o psa znamená aj zodpoved-
nosť: „Práve nezodpovednosť 
niektorých psičkárov je pre 
nepsičkárov problém, z ktoré-
ho vzniká konflikt. „V rámci 
kampane sa na nás ľudia ob-
racali napríklad s podnetmi 
na nedostatok košov na psie 

Kam môže  
a kam nesmie
	Jednotlivé mestské časti 

vo VZN vymedzujú miesta, 
kde je vstup so psom 
zakázaný úplne. Zákaz 
vstupu so psom musí byť 
na týchto miestach viditeľne 
označený. Vstup so psom 
je zakázaný najmä v prípade 
detských ihrísk, pieskovísk 
či cintorínov.

	Na území mestských lesov 
sa podľa zákona môžete so 
psíkom pokojne poprechá-
dzať, ale len na vôdzke. 
Dôvodom je predovšetkým 
bezpečnosť lesnej zveri, no 
takisto návštevníkov lesa 
a samotných psíkov. Aj po 
centre mesta sa smú psíci 
vodiť len uviazaní.

	Vstup so psom je zakázaný 
do väčšiny múzeí a galérií, 
taktiež do celého areálu 
Bratislavského hradu. Radi 
vás však privítajú v nákupných 
centrách, vo väčšine kaviarní 
a v reštauráciách. Takmer 
pravidlom je aj miska s vodou, 
občas dokonca s granulami. 
V rámci nákupných centier 
majú psíci zákaz vstupu len 
do predajní s potravinami.

	Do MHD môžete nastúpiť 
so psíkom, ale musí byť na 
vôdzke, aby neobťažoval 
cestujúcich, a musí mať 
náhubok. Ak psíka nepre-
pravujete v taške alebo 
malej schránke, musíte mu 
kúpiť cestovný lístok. 

Zdroj: pesbratislavsky.sk, 

visitbratislava.com

Pes bratislavský čaká aj na vaše tipy exkrementy (na tie však môžu 
majitelia psov použiť aj ná-
dobu na bežný komunálny 
odpad), ale tiež na situácie, 
kedy majitelia nedržia psov na 
vôdzke. Podnety smerujeme aj 
na mestskú políciu.“ (ac)

Foto: bn

NOVÉ MESTO
Partizánsku  lúku  kúsok 
za  Červeným mostom  radi 
navštevujú  rodiny  s  deťmi 
aj  športovci.  Možností  na 
príjemné  trávenie  voľné-
ho  času  tu máme  viac  ako 
dosť,  slabšie  je  to  však  so 
službami,  ak  ich  porovná-
me s Kamzíkom.
Do zatraktívnenia areálu Par-
tizánskej lúky sa v nedávnej 
minulosti pustili pracovníci 
Mestských lesov Bratislava 
spolu s dobrovoľníkmi. Ob-
novili detské ihriská, vytvorili 
piknikové miesta a ohniská, 
odstránili vyschnuté stromy 
a vysadili nové, vynovili mo-
biliár a hracie prvky... Náš či-
tateľ Dušan bol však sklamaný 
po návšteve verejných toaliet, 
ktoré patria k bufetu Amfík. 
„Na Partizánskej lúke sú dl-
hodobo neudržiavané, aj pa-
pier je tam len občas a je to 
teda hanba pre toto miesto. 
Keď si niekto zaplatí jedlo 
v bufete, tak očakáva aj ostat-
né služby na určitej úrovni,“ 

napísal nám Bratislavčan. 
Výhrady nemá len k čistote 
WC: „V dvoch kabínkach už 
dlhší čas chýbajú dosky, tak-
že funkčná je len jedna.“
Keď sme sa boli pozrieť na 
stav toaliet my, nevyzerali 
byť znečistené, ale WC pa-
pier sme v kabínkach naozaj 
nevideli, chýbali tiež toaletné 
dosky. A z dvoch vodovod-
ných batérií sa kamsi „strati-
li“ ovládacie páky. „Mrzí nás 
vzniknutá situácia. Samotné 
WC na Partizánskej lúke však 
neprevádzkujeme my, ale má 
ho v zodpovednosti bufet 
v rámci areálu amfiteátra,“ 
reagoval Marek Páva z Mest-
ských lesov Bratislava. Toa-
lety dali skontrolovať svojim 

zamestnancom a o zistených 
nedostatkoch informovali 
prevádzkovateľa bufetu. 
Pravda je, že mnohé zariade-
nia si znehodnocujú samotní 
užívatelia, ktorí neodolajú 
pokušeniu odmontovať, čo sa 
dá. Aj na luxusných WC na 
Kamzíku za 128-tisíc eur sa 
ktosi snažil vypáčiť zámku na 
vstupných dverách, a to ešte 
skôr, ako ich dali pred takmer 
dvoma rokmi do užívania. 
Toalety sú však udržiavané 
a funkčné aj vďaka tomu, že 
ich majú sústavne pod kontro-
lou zamestnanci lesov.
Za biedu označil náš čitateľ 
tiež fakt, že v areáli Partizán-
skej lúky je iba jeden stály 
bufet s obmedzeným sorti-

mentom, pred ktorým treba 
dlho čakať. V rámci „tep-
lých snackov“ ponúka Amfík 
hotdog, párky či klobásku 
s chlebom a zemiakové plac-
ky, z teplých jedál mali v čase 
našej návštevy len kuracie 
nugety s ryžou alebo s hra-
nolčekmi. Potešil však výber 
domácich limonád, pripravu-
jú ich z levandule, malín, ma-
teriny dúšky aj ibišteka.
Na Kamzíku je bufetov dosť 
a ľudia ich hojne vyhľadáva-
jú, no dlhé rady pred nimi sme 
nezažili. Výber občerstvenia je 
široký, môžete si dať tradičné 
bufetové jedlá ako klobásy, 
párky, bagety, langoše, alko či 
nealko nápoje, ale napríklad 
aj kapustnicu, rezeň či vyprá-
žaný syr. Ak ste na Kamzík 
chodili pred rokmi, tak aktu-
álne narazíte na pár noviniek. 
V lesíkoch nájdete popri tu-
ristických chodníkoch i rôzne 
prvky na cvičenie a môžete 
si pozrieť aj zrekonštruovanú 
delostreleckú kavernu z prvej 
svetovej vojny. Čo však ak-
tuálne v lesíkoch nenájdete, 
sú smetné koše (pri bufetoch 
a cvičnej lúke, samozrejme, 
sú), ktoré dali Mestské lesy 
odstrániť. Dôvodom je žijúca 
zver, ktorú motorové vozidlá 
rušili. (ac, ms)
 Foto: Marián Dekan

Čím dokáže Kamzík tromfnúť Partizánsku lúku? 

Pozrite si ceny niektorých rýchlych jedál a nápojov
Partizánska lúka, bufet Amfík:
Hotdog 1,10 €
Klobása, chlieb 2 ks, 2,20 €
Párky, chlieb 2 ks, horčica 1,10 €
Zemiakové placky 3 ks 2,00 €
Hranolky, kečup/tatárka 1,50 €
Domáca limonáda 0,5 l 1,60 €
Alko radler 0,3 l 1,20 €

Kamzík, bufet Kamzík:
Hotdog 1,50 €
Klobása 120 g, chlieb 2 ks, 
horčica, 3,30 €
Párky, chlieb 2 ks, horčica 2,40 €
Zemiaková placka 90 g 1,50 €
Kofola 0,3 l 1,20 €
Pivo Bernard 0,3 l 1,20 €

Kamzík, bufet Bobo
Hotdog 1,50 €
Klobása 100 g, chlieb, 
horčica, 3,50 €
Párky, chlieb 2 ks, horčica 2,40 €
Zemiaková placka 50 g 0,70 €
Kofola 0,3 l 1,20 €
Pivo Plzeň 0,3 l 1,40 €

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, TEL.: 02/68 201 411 - 22, 
ČAPAJEVOVA 7, MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 0907 754 442, FAX: 02/63 823 174
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK

PREDAJCA S.R.O.  

Alfa Romeo MY20 - A4 210x297 CZ SK 2021.indd   4 22/03/2021   09:00

Kombinovaná spotreba 4,8 - 11,8 l/100 km, emisie CO2 127 – 267 g/km. Spotreba Alfa Romeo Giulia Veloce 5,4 - 8,1 l/100 km, kombinované emisie CO2 140 - 183 g/km,  
spotreba Alfa Romeo Stelvio Veloce 6,0 - 8,9 l/100 km kombinované emisie CO2 156 - 201 g/km. Emisie a spotreby merané v cykle WLTP. Použité fotografie sú len 
ilustračné. Pre bližšie informácie o cenách prosím kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu značky Alfa Romeo alebo navštívte www.alfaromeo.sk.  
FCA Central and Eastern Europe Kft. si vyhradzuje právo všetky tu uvedené údaje kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ŽIADNY CIEĽ NIE JE PRÍLIŠ ĎALEKO, 
KEĎ ŠOFÉRUJETE VELOCE.
SPOZNAJTE ALFA ROMEO STELVIO A GIULIA VELOCE.

PREDAJCA S.R.O.  ADRESA - PSČ MESTO - TEL. 0000000000
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Sandberg 
postráži 
kamera
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Na významnej paleonto-
logickej lokalite Sandberg 
pribudne kamerový do-
hľad,  doplní  sa  a  vizuálne 
zjednotí aj  tabuľové znače-
nie. 
Ochranári i samosprá-
vy sa totiž na Sandbergu 
stretávajú s častým poru-
šovaním pravidiel pohy-
bu návštevníkov, ale aj 
ničením chránenej flóry 
a fauny. Lokalita je podľa 
splnomocnenca primáto-
ra pre životné prostredie 
Andreja Kovarika obrov-
ská výzva na usmernenie 
pohybu návštevníkov. Už 
minulý mesiac tu preto 
inštalovali drevené oplo-
tenie a doznačili prístup 
z hornej časti, skadiaľ 
ľudia často schádzali po 
nelegálne vyšliapaných 
chodníkoch.  (TASR)

Za športom 
aj do školy
RUŽINOV
Ak  by  ste  si  cez  víkend 
radi zahrali loptové hry 
či  zabehali  na  vynove-
nej dráhe, po novom 
tak  môžete  urobiť  aj 
v krásnom športovom 
priestore  ZŠ  Drieňová 
hneď  pri  Štrkoveckom 
jazere.
Na základe dohody medzi 
školou a mestskou časťou 
Ružinov je totiž areál po-
čas víkendov a štátnych 
sviatkov prístupný pre 
verejnosť. „Okrem vyno-
veného bežeckého oválu 
si tu môžete zahrať fut-
bal, basketbal, stolný 
tenis či volejbal,“ infor-
moval na sociálnej sieti 
vicestarosta Ružinova 
Martin Patoprstý. Vstup 
do areálu je bránou od 
jazera, na bezpečnosť 
a dodržiavanie prevádz-
kového poriadku dohlia-
da strážnik. (ms)

Aká vakcína  
je povinná?
BRATISLAVA
Každý  psík  musí  byť  do  
6 mesiacov povinne zaočko-
vaný proti besnote a násled-
ne aj preočkovaný.
Očkovanie proti besnote je 
nielen povinné, ale tiež dô-
ležité, keďže besnota je smr-
teľné ochorenie. Odporúča 
sa aj očkovanie proti psinke, 
leptospiróze (bakteriálne 
ochorenie, tzv. krysia žltačka) 
a hepatitíde (nákazlivý zápal 
pečene). Viac sa dozviete na 
webe pesbratislavsky.sk. (bn)

Foto: shutterstock

Každý musí 
mať čip
BRATISLAVA
Ak  ste  sa  práve  teraz  stali 
majiteľom  psíka,  nezabud-
nite ho dať začipovať.
Podľa zákona musí byť každý 
pes veterinárnym lekárom čipo-
vaný, a zároveň zaregistrovaný 
v Centrálnom registri spoločen-
ských zvierat, a to najneskôr do 
12. týždňa veku, ale vždy pred 
prvou zmenou vlastníka. Ak sa 
pes zatúla, vďaka čipovaniu sa 
jeho majiteľ ľahko nájde. Na-
vyše, veterinárny lekár nesmie 
vykonať žiadne úkony na pso-
vi, ktorý nemá mikročip, inak 
mu hrozí pokuta.  (bn)

Odpratať kôpku po  
svojom štvornohom miláčikovi 

má byť samozrejmosť.

Amfík je jediný stály  
bufet na Partizánskej lúke.Na Kamzíku je bufetov viac, môžete si vyberať.
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Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

Správa telovýchovných  
a rekreačných zariadení  

hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislavy,  

Junácka 4, 831 04 Bratislava, 
IČO: 00179663

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

na víťazný návrh na uzatvorenie 
zmluvy na prenájom 3 stánkov  
a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia 
v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká 
cesta 2, Bratislava, parc. č. 4358/1, k. 
ú. Trnávka, za účelom poskytovania 
služieb rýchleho občerstvenia na  
dobu neurčitú. Podmienky obchodnej 
verejnej súťaže sú zverejnené na  
úradnej tabuli STARZ-u a na internetovej 
stránke www.starz.sk. Ponuky je  
možné podávať najneskôr do 
18.06.2021 do 12:00 h. 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, 
tel. 02/44 373 200, e-mail: bublincova@
starz.sk

BRATISLAVA
Je  takmer  isté,  že  nás  ko-
máre potrápia aj tento rok, 
zostáva len veriť, že vďaka 
tímu  dobrovoľníkov  –  lov-
cov komárov ich bude ove-
ľa menej ako vlani. Pomôcť 
s  monitorovaním  liahnísk 
môžete aj vy!
„Pretrvávajúce výdatné daž-
de v Bratislave vytvárajú 
priaznivé podmienky na liah-
nutie lariev komárov – najmä 
záplavových druhov komá-
rov (rod Aedes),“ konštatova-
la správa magistrátu z konca 
mája spolu s informáciou, že 
pokračuje v zásahoch proti 
larvám komárov.
V tom čase už boli larvy vo 
veľkých počtoch vyliahnuté 
z vajíčok, no relatívne nízke 
teploty im ešte bránili v rých-
lom vývoji na dospelé komá-
re. „Preto je ideálny čas na 
rozsiahle zásahy larvicídom 
BTI, ktorým eliminujeme 
larvy ešte predtým, ako sa 
z nich stanú dospelé štípajúce 

jedince,“ vysvetlila hovorky-
ňa mesta Katarína Rajčanová.
Vďaka zintenzívnenému mo-
nitoringu, ktorý robili dobro-
voľníci na celom území Bra-
tislavy, sa podarilo včas nájsť 
liahniská s nadlimitnými poč-
tami lariev a zakročiť účinným 
larvicídom BTI. Ďalšie sa však 
postupne liahnu. Ak chcete aj 
vy pomôcť v boji proti tomuto 
nepríjemnému hmyzu v našom 
meste, máte možnosť. Stačí 

vyhľadať na webstránke lovci-
komarov.sk „mapu pre civilist-
ky a civilistov“, označiť na nej 
lokalitu mláky, v ktorej sa to 
hemží larvami komárov, a pri-
dať fotku liahniska a lariev. 
V Bratislave a okolí je viac ako 

tisíc pravidelných väčších liah-
nísk a ďalšie stovky menších, 
takže je reálne, že na jedno 
z nich počas prechádzky v prí-
rode naozaj natrafíte.

(bn)
Foto: nc

Lovci komárov privítajú vašu pomoc

Zásah v liahnisku treba niekedy zopakovať
Ak sa použije BTI v správnom čase a v správnej koncentrácii, 
dokáže eliminovať až 100 % lariev v liahnisku. Účinnosť zásahov sa 
preveruje do 48 hodín a v prípade, že sú v liahnisku ešte živé larvy, 
zásah sa opakuje.

Dobrovoľníčka - lovkyňa komárov v Malom Draždiaku.

PETRŽALKA
Ak máte chuť na niečo špeciál-
nejšie a vyhovuje vám street-
food, na petržalskom Tyršáku 
je toho na výber dosť. 
Na mestskej pláži pod Starým 
mostom sú dva veľké bufety 
s jedlom, v jednom si vyberáte 
zo špecialít ázijskej kuchyne, 
v druhom je ponuka 
rôznych amerických 
fastfoodov, no môžete 
si dať aj humusový 
tanier s tradičným 
arabským falafelom 
či wrap s halloumi 
syrom, vyrábaným 
prevažne na Cypre. 
V cenníku „americ-
kého“ stánku nás 
prekvapila suma 0,30 € za 
jednorazový príbor, ten nám 
však v skutočnosti neúčtovali. 
„Ázijský“ stánok zas uvádza 
0,49 € za obal na jedlo alebo 
za papierovú tašku, ale vysvet-
lili nám, že to by sme platili iba 
v prípade, ak by sme si vzali so 
sebou porciu navyše. 
Rátajte tiež s tým, že cena 
ázijskej špeciality závisí od 
toho, aký variant si vyberie-
te – či bez mäsa, s kuracím 
mäsom alebo s tofu. Mäsová 
verzia vás vyjde o dve alebo 
tri eurá drahšie ako vegeta-
riánska a za trendy tofu si 
priplatíte ďalších pár centov.
Gyoza (6,49 €), teda japonské 
taštičky plnené mletým kura-
cím mäsom, preliate terriyaki 
omáčkou a posypané bylin-
kami, klíčkami a sezamom je 
fakt pochúťka. Robia ju dob-
re, bola šťavnatá, aromatická, 
jemne pikantná. Sladkoslaná 

omáčka sa k taštičkám doko-
nale hodí a bolo jej akurát. 
Taštičky boli chrumkavé, 
mäsa primerane, výborná 
chuť aj pre toho, kto má rád 
koriander, ten v bylinkách 
prevláda. V miske ich bolo 
päť kusov, určite by sme 
zvládli aj ďalšiu porciu.
Zato porcia Nasi Goreng  
(7,99 €), čo je pražená ryža 
s volským okom, bola výdatná 
až tak, že sme mali problém 
skonzumovať ju celú. V po-
rovnaní so 160-gramovou 
gyozou bola jej hmotnosť viac 
ako trikrát vyššia. Receptov na 
túto tradičnú indonézsku špe-

cialitu 
je veľa a príprava vraj rýchla, 
ale netreba zbytočne experi-
mentovať, doprajte si ju na 
Tyršáku. Dohneda sfarbená 
ryža spolu s kúskami kura-
cieho mäsa a rôznej zeleniny, 
dochutená sójovou omáč-
kou, bola šťavnatá a lahodná, 
miešali sa nám v nej viaceré 
exotické chute i vône, naozaj 
skvelé a ľahké jedlo. 
Pochutili sme si aj na špecia-
litke s názvom Karí (7,99 €), 
ktorá obsahovala indické karí 
s kokosovým mliekom, jaz-
mínovou ryžou, kúsky kura-
cieho mäsa a rôzne exotické 
prísady. Základ tohto jedla 
tvorí aromatická pasta z čili, 
zázvoru a korenín so zeleni-
nou a šošovicou, pričom ko-
kosové mlieko všetky chute 
zjemňuje. Ak máte radi mier-
ne pikantné, odporúčame.
Výborný bol tiež pikant-
ný thajský vývar Tom yum  
(2,99 €) s citrónovou trávou, 
zázvorom, kokosovým mlie-
kom, sklenenými rezancami, 
shitake, hlivou a sójovými 

klíčka-
mi, rovnako Teriyaki rezan-
ce s kuracím mäsom (7,49 €). 
Boli skvelé, dobre dochutené 
a veľkosť porcie dostatočná.
Pri hovädzom burrite  
(7,90 €) z „amerického“ stán-
ku by sme ocenili výraznejšiu 
chuť, ingrediencie však boli 
pripravené tak ako treba, nič 
neprevarené alebo nedova-
rené. Naservírovali nám ho 
rozkrojené na dve časti, zaba-
lené v papieri. Odporúčame 
odbaliť obe naraz - kým sme 
sa totiž dopracovali k druhej 
časti, papier sa na tortillu pri-
lepil a ťažko sa odstraňoval.
Otestovali sme aj hovädzí 
burger (7,90 €). Žemľa bola 
dobrá, burgrová, nejavila 
známky rozmočenia ani po 
niekoľkých minútach. Omáč-
ky, ktorá mu dodáva šťav-
natosť, sa nám však žiadalo 
trochu pridať. (bn)

Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Prevádzky neboli o návšteve 
informované. Konzumáciu si 
redakcia platila sama.

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny



Exotické špeciality z mestskej pláže pri DunajiSpráva telovýchovných  
a rekreačných zariadení  

hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislavy,  

Junácka 4, 831 04 Bratislava, 
IČO: 00179663

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

na víťazný návrh na uzatvorenie 
zmluvy na prenájom časti nebytových 
priestorov na Zimnom štadióne  
Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave, 
parc. č. 15142/1, k. ú. Nové Mesto, 
súpisné číslo stavby 1295, zapísané 
na LV č. 1516, vo výmere 81,30 m² na 
obchodné účely na dobu neurčitú.  
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na úradnej tabuli STARZ-u 
a na internetovej stránke www.starz.sk. 
Ponuky je možné podávať najneskôr do 
18.06.2021 do 12:00 h.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, 
tel. 02/44 373 200, e-mail: bublincova@
starz.sk

Cena verejnosti
HLASUJTE ZA OSOBNOSTI

Bratislavského kraja
za rok 2020

do 15. júna 2021

www.bratislavskykraj.sk/osobnosti-kraja

Z ktorej  
sa napiť?
BRATISLAVA
Organizácia  Mestské  lesy 
v Bratislave dala preve-
riť kvalitu  vody  v  16  stud-
ničkách.  Pitná  voda  je  len 
v troch.
Rozbor v laboratóriu Bra-
tislavskej vodárenskej spo-
ločnosti (BVS) potvrdil, že 
sa bez obáv môžete napiť 
iba zo studničky v lokali-
tách II. kameňolom, Sla-
lomová lúka a Partizánska 
lúka. Voda v studničkách 
v lokalitách Železná stud-
nička II. rybník, Johan-
ka, Dlhé lúky – Pod dub-
mi, Himligárka, Chladná, 
Malý Slavín, Máriin pra-
meň, Bystrička, Koziar-
ka a Oškerda nie je pitná, 
problémom sú zvyčajne 
baktérie. Voda v studnič-
kách Jarošová, Zbojnička 
a Šenkárka mala nevyho-
vujúce iba pH, čo však pri 
občasnom pití zdraviu ne-
škodí.  (TASR)

Burger

Teryiaki rezance
Nasi Goreng

Gyoza

Burito

Karí

Tyršák funguje každý  
deň, od pondelka do nedele.

 ČISTENIE HROBOV 

0940 653 651 
Ing. Miroslav Greisiger 

Pri predložení kupónu zľava 10€ 0919 205 521  

DOSEKÁVANIE PÍSMA 
Čistenie: Jednohrob 90€  75€  Dvojhrob 150€ 115€ Impregnácia ZDARMA 
Dosekávanie písma:        Do 10 znakov 80€, 11-30 znakov 7€/znak,  
priamo na cintoríne        31 a viac znakov 6€/znak (dohoda) 
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak. Doprava a obhliadka ZDARMA 

 
 

POMNÍKY,TABUĽKY S MENAMI (AJ SKLENENÉ), KRYCIE DOSKY,   
FOTOGRAFIE, VÁZY  A SVIETNIKY. ZBRUSOVANIE STARÝCH NÁPISOV 

 www.cisteniehrobu.sk 

 AKCIA!! Ceny platné do 30.6!! 
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– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia* 

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky: 0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!

* s plnou úhradou pacienta

www.ortoinova.sk

Ortopéd MUDr. Pavol Patro a sestra Mgr. Zuzana 
Schmidtová s pacientkou.

ZACHRÁŇTE SI KĹB,  
ODDIAĽTE JEHO VÝMENU!
Unikátne bioaktívne hojenie kĺbu 

a kĺbovej chrupavky

Liečba fibrínovým derivátom bohatým  
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu

+

1 kúra až na 6-12 mesiacov
Zdravotnícke pomôcky

Nájdete nás v zdravotnom stredisku,  
ul. Pavlovičova 3 na Trnávke v Bratislave.

STARÉ MESTO
Príliš  veľa  áut  v  uliciach, 
málo  miesta  na  život,  chý-
bajúca  zeleň  –  na  tieto 
problémy  už  dlho  upozor-
ňujú  obyvatelia  z  okolia 
Palisád  v  Starom  Meste. 
S revitalizáciou prvej uli-
ce, ktorá bude príjemnejšia 
nielen pre pohyb, ale aj po-
byt  peších,  chce  samosprá-
va začať čo najskôr.
Keď sme nedávno na našom 
webe banoviny.sk zverejnili 
podnet Staromešťanky Iva-
ny, ktorej sa nepáči, že jeden 
z chodníkov na Zochovej 
ulici obsadili autá, vyvolal, 
pochopiteľne, reakcie za aj 
proti. Priechod je tam široký 
maximálne 55 centimetrov, 
takže treba prejsť na chodník 
na protiľahlej strane, o čom 
informuje aj dopravná znač-
ka.
„Pokiaľ viem, chodníky sú 
určené pre chodcov, autá na 

nich nemajú čo hľadať. To-
lerovať sa to dá iba v prípa-
de, že je chodník dostatočne 
široký, takže odstavené vo-
zidlá nebudú chodcov obme-
dzovať,“ komentovala naša 
čitateľka, ktorá si pamätá 
Zochovu ulicu z minulosti 
ako podstatne živšiu a prí-
jemnejšiu. „Chodník je na 
druhej strane. Kde majú do-
máci parkovať?“ nesúhlasil 
jeden z diskutujúcich.
Pravda je, že akútny nedosta-
tok parkovacích miest je aj 
v iných uliciach tejto lokali-
ty, no nie vždy ich obsadzujú 
práve domáci. „Takmer 40 % 
obyvateliek a obyvateľov, 
ktorí zodpovedali dotazník, 
žije bez automobilu v domác-
nosti,“ konštatuje štúdia o. z. 
Punkt k projektu Revitalizá-
cia zóny Panenská, ktorý plá-
nuje oživiť okrem Panenskej 
ulice tiež Zochovu, Podjavo-
rinskej, Koziu, Konventnú, 

Lýcejnú, Štetinovu, aj Svo-
radovu ulicu. Teda oblasť 
medzi Staromestskou ulicou 
a ulicou Palisády. 
Projekt iniciovaný mestskou 
časťou Staré Mesto ráta tiež 
s redukciou áut, ktoré na 
týchto uliciach parkujú alebo 
cez ne prechádzajú. „V rámci 
realizácie projektu Revitali-
zácia zóny Panenská dôjde, 
samozrejme, aj k zmenám 
organizácie parkovania na 
uliciach zóny, teda aj na ulici 
Zochova,“ potvrdil hovorca 

Starého Mesta Matej Števo-
ve. Keďže je však Zochova 
ulica v predrealizačnej fáze 
developerských projektov, 
aktuálne riešenie parkovania 
sa tam podľa jeho slov v do-
hľadnom čase meniť nebude. 
Ešte v tomto roku sa však 
v rámci projektu bude revi-
talizovať Konventná ulica - 
východ. Má tam vzniknúť aj 
veľký pobytový priestor, kto-
rý by mohlo dopĺňať umenie.
Pravidlá rozvoja a obnovy 
ulíc v tejto zóne definuje 
manuál spracovaný atelié-
rom Urban. Okrem iného sa 
v ňom konštatuje: „Riešená 
oblasť sa stala miestom urče-
ným takmer výlučne na tran-
zit a parkovanie. Priestor pre 
obyvateľa, chodca či cyklistu 
sa dopravou eliminoval na 
minimum. Cieľom manuálu 
verejných priestorov v ob-
lasti Panenskej ulice a okolia 
je zmeniť dopravný charak-
ter ulíc tak, aby sa tam mo-
hol vrátiť život, vytvoril sa 
priestor na pobyt a prirodze-
né užívanie ulice.“

(ac)
Foto: ac

Z ulice zmizol život, je z nej parkoviskoTIP OD VÁS

Zóna Panenská a okolie
Participatívny proces v zóne Panenská a okolie, ktorý viedol k vy-
tvoreniu tohto prvého manuálu verejných priestorov v Bratislave, sa 
začal v roku 2017 a ukončený bol minulý rok stretnutím odbor-
níkov, architektov, miestnou susedskou komunitou a zástupcami 
Starého Mesta. (Autorkami záverečnej správy sú Milota Sidoro-
vá, Lívia Gažová, Illah van Oijen, Katarína Poliačiková, Barbara 
Zavarská.) „Na sérii stretnutí sa cizelovali nápady a všetci  zapojení 
mali možnosť komunikovať svoje pripomienky. Manuál verejného 
priestoru Panenskej a okolia definuje koncepciu a princípy rozvoja 
a obnovy ulíc, koordinuje napríklad vzhľad uličných povrchov, 
zelene, parkovania či mobiliáru, vzhľadom na potreby komunity,“ 
dodal hovorca Starého Mesta Matej Števove.

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

Váš názor nás zaujíma

Z REDAKČNEJ POŠTY
Podarí sa konečne spriechodniť 
Satinského ulicu?
„To, že je Satinského ulica uzavretá pre autá, by som pochopila, 
ale nerozumiem celkom, prečo tade nemôžu prechádzať chodci,“ 
napísala nám do redakcie čitateľka Ingrid. So zablokovaním 
tejto nenápadnej uličky v Starom Meste, ktorá spája Cintorínsku 
a Dunajskú ulicu, nesúhlasia ani iní Bratislavčania. Mestská časť 
priznáva, že nájsť východisko z niekoľkoročného sporu je zložité.
Stanovisko Starého Mesta: „Snažíme sa nájsť spôsob, ako 
ulicu spriechodniť, pravdou však je, že situácia je komplikovaná, 
keďže pozemok pod komunikáciou patrí súkromným majiteľom 
(majitelia bytov v priľahlej nehnuteľnosti) a komunikácia nebola 
odovzdaná hlavnému mestu 
na užívanie. Hlavné mesto 
ju teda následne nezverilo 
Starému Mestu do správy. 
Napriek tejto ´patovej´ situá-
cii sa Staré Mesto nevzdáva. 
Pripravujeme stretnutie so 
zástupcom majiteľov nehnu-
teľnosti, kde preberieme 
možnosti riešenia. O výsled-
ku budeme informovať aj 
médiá.“

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

V meste pribudnú ďalšie buspruhy

Michal  Bubernik: Nové 
buspruhy v Bratislave sú najlepšia 
vec, ktorú Team Vallo spravil pre 
Bratislavu. Napríklad na Štefáni-
kovej síce autá čakajú oveľa dlh-
šie, ale na druhej strane busom to 
trvá úplne rovnako dlho ako pred-
tým.
Tadeus Patlevic:A navyše to 
robí zápchy na Staromestskej, 
Hodžovom námestí, Kollárovom 
námestí, Mickiewiczovej, 29. augusta... ktoré by inak možno ani nevznikli. Ale zato v opísa-
ných uliciach brzdia aj MHD a ziskané zrýchlenie MHD je v konečnom zúčtovaní fuč.
Marek Bobák: Mesto by sa malo rozhodnúť, čo chce. Zatiaľ to zakaždým vyzerá na prefe-
renciu individuálnej automobilovej dopravy na úkor MHD. Všetky veľké mestá sa rozhodli, že 
v rámci dopravy má MHD prednosť pred IAD. A ja to podporujem. Aj keď som vlastník auta.
Barbora Uhrecká: Podľa môjho názoru sú buspruhy dobré riešenie pre MHD. Ale mys-
lím, že tu je skôr dôležitejšie, aby sa dbalo na pohodlie cestujúcich v MHD a aj na vodičov. 
V dnešnej dobe a pri premávke, aká vládne v BA, nemôže byť jedna skupina výrazne znevý-
hodňovaná ako druhá. Či vodiči osobných áut alebo cestujúci v MHD, všetci sa musia cítiť 
komfortne.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Strop v Sixtínskej kaplnke patrí 
k priam ikonickým majstrovským 
dielam renesancie. V románe 
Raffael, maliar v Ríme sa príbeh 
jeho tvorby zobrazuje originálnym 
spôsobom: očami Michelange-
lovho najurputnejšieho rivala, 
mladého, krásneho, brilantného 
maliara dokonalosti Raffaela 
Santiho.

Laura s priateľom Martinom trávia 
dovolenku na Sicílii. Hneď na 
druhý deň, na jej dvadsiate deviate 
narodeniny, Lauru unesú. Zločin 
má na svedomí hlava sicílskej ma-
fiánskej rodiny, mladý a príťažlivý 
Massimo Torricelli. Pred niekoľ-
kými rokmi takmer prišiel o život 
pri prestrelke. V stave klinickej 
smrti uvidel záhadné dievča, 
z ktorého sa vykľula Laura. Len 
čo sa Massimo prebral, prisahal, 
že ju nájde a získa si jej srdce za 
každú cenu.

Dalajlamovo posolstvo súcitu 
a mieru oslovuje nielen buddhistov, 
ale aj veriacich rôznych vyznaní 
a neveriacich. Jeho myšlienky 
prenikli do všetkých kútov sveta, 
no osobne zostáva radšej v ústraní. 
Mnohé z jeho života zostáva pre 
verejnosť stále skryté. Alexander 
Norman sa s dalajlamom zoznámil 
pred tridsiatimi rokmi. S tibetským 
lídrom spolupracoval na viacerých 
knihách vrátane jeho autobiografie 
Sloboda v exile a svoj jedinečný 
vzťah k tejto veľkej osobnosti preta-
vil do pútavého nezabudnuteľného 
rozprávania.

Sirota Draha je krehké dievča, 
ktoré napriek nepriazni novej 
rodiny drží pri živote odvaha a do-
posiaľ nepreskúmané liečiteľské 
schopnosti. Pri hľadaní seba samej 
ju okrem múdreho učiteľa sprevá-
dza aj záhadný cudzinec, ktorého 
zúboženého a vysileného náhodou 
objaví v lesoch. Príbeh Slovanov 
je zasadený do obdobia dejín, 
v ktorom ešte neexistovali hranice 
súčasných štátov.

V Arjeplogských horách na severe 
Švédska nájdu v roztápajúcom 
sa ľadovci mŕtvolu zavraždeného 
muža. Vyšetrenie prípadu pridelia 
Olivii Rönningovej. Vrtuľník, ktorý 
ju má priviezť na miesto, sa však 
zrúti a pilot utrpí vážne zranenia. 
Olivia sa v búrke vydá hľadať 
pomoc. Netuší, že do nehostin-
ných hôr sa vybrali aj iní ľudia, 
ibaže s úplne odlišným zámerom.

Stephanie Storeyová: 
Raffael, maliar v Ríme

Blanka Lipińska: 
365 dní

Alexander Norman: 
Dalajlama – Nevšedný 

príbeh

Veronika 
a Jozef Kolejákovci: 

Slovania

Cilla 
a Rolf Börjlindovci: 
Mrazivé zlato

Správa telovýchovných  
a rekreačných zariadení  

hlavného mesta Slovenskej  
republiky Bratislavy,  

Junácka 4, 831 04 Bratislava, 
IČO: 00179663

podľa § 9a ods. 1, písm. c) a ods. 5 
v spojení s ust. § 9a ods. 9 zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, uverejňuje svoj 
zámer prenajať časť pozemkov na 
kúpaliskách v správe STARZ-u na letnú 
sezónu 2021. Podmienky ponukového 
konania sú zverejnené na úradnej tabuli 
STARZ-u a na internetovej stránke www.
starz.sk. Ponuky je možné podávať  
najneskôr do 18.06.2021 do 12:00 h. 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, 
tel.02/44373200, e-mail: bublincova@
starz.sk

Obnova 
kaštieľa  
sa začína
ČUNOVO
Bratislavský samospráv-
ny  kraj  (BSK)  spúšťa 
komplexnú  rekonštrukciu 
schátraného Kaštieľa v Ču-
nove, ktorý je národnou 
kultúrnou pamiatkou.
„Práce budú rozdelené do 
viacerých fáz a na ich konci 
sa toto krásne miesto preme-
ní na Ekocentrum pre širokú 
verejnosť. Okrem toho, že sa 
stane hlavným ekoturistic-
kým centrom regiónu, bude 
plniť aj nadnárodnú funkciu,“ 
informuje BSK. Prvých náv-
števníkov by malo privítať 
koncom budúceho roka.  (bn)

Zberné nádoby 
OLO označí
BRATISLAVA
Firma Odvoz a likvidá-
cia  odpadu  (OLO)  spúšťa 
v hlavnom meste digitali-
záciu zberných nádob na 
odpad.  
Na nádobách pribudnú RFID 
štítky, následná pasportizá-
cia má sprehľadniť štruktúru 
vlastníkov a pripraviť nádoby 
na zber ďalších informácií, 
aby sa nastavil efektívnejší 
systém zvozu odpadu. 
Inštalácia štítkov v prvých 
mestských častiach (Rusov-
ce, Čunovo a Jarovce) sa za-
čala 31. mája. (TASR)

Jeden chodník na Zochovej ulici patrí autám, musíte prejsť na protiľahlú stranu.
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Nedostávate Bratislavské noviny?  
Nahláste nám vašu presnú  
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
�� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

V obradnej miestnosti Pieta 
ponúkame bezplatne tieto 

služby:
► prepožičanie 

štyroch umelých vencov 
už aj so štandardnými 

stuhami

► zobrazenie fotografie 
zosnulého na LCD monitore

► prehratie foto 
prezentácie zo života 

zosnulého

► kondolenčnú listinu.

Na týchto službách 
ušetríte min. 
300 eur.

~ ~ ~

Fascinujúcu prechádzku po 
Prešporku, ako ho videl Ma-
tej Bel, jeden z najvýznam-
nejších vedcov 18. storočia, 
ponúka  knižka  Bratislava 
známa – neznáma. Aké bolo 
a  čím  žilo  naše mesto pred 
tristo rokmi, ktoré tento 
barokový vzdelanec nazval 
rajom Uhorska? 
Kniha Bratislava známa-ne-
známa (očami Mateja Bela 
v 18. storočí) je prekladom 
Belových Notícií o Bratisla-
ve tak, ako vyšli v latinskom 
jazyku v prvej polovici 18. 
storočia. Ide o historickú pre-
chádzku mestom, kde sa na 
základe textov a starých ob-
razov dozviete, ako vyzerala 
Bratislava pred takmer 300 
rokmi.
Prekladateľkou knihy je kla-
sická filologička doc. Mgr. 
Erika Juríková, PhD., a pod-
ľa jej slov „Matej Bel opisuje 
Prešporok z 30. rokov 18. sto-
ročia ako rušné, národnost-
ne zmiešané mestské sídlo 
so zaujímavými sakrálnymi 
i svetskými pamiatkami, pes-
tovanými záhradami a upra-
venými námestiami, ktoré 
zdobili elegantné sochy. Oso-
bitne sa venuje obyvateľom, 
spôsobu života, obživy či ob-
liekania príslušníkov každej 
z národností. Ženy hodnotí 
ako „dobre urastené, praco-
vité a vhodné na starostlivosť 
o domácnosť, i keď trochu 
škriepne“. A vo veľkej mie-
re kritizuje pijanstvo, ktoré 
považuje za jeden z dôvodov 
chudoby pospolitého ľudu.“
V nasledujúcej časti si pre-
čítajte  úryvok  z  kapitoly 
o Starej (mestskej) radnici 
na  Hlavnom  námestí,  ako 
ju opísal Matej Bel. 
Medzi mestskými budovami 
je na prvom mieste radnica, 
čiže mestské prétorium. Po-

krýva východnú časť Hlav-
ného námestia a smeruje na 
juh, a to na takom veľkom 
priestore, koľko zostáva 
v tejto oblasti námestia.
V tom rohu, kde ho úzky 
priechod oddeľuje od Chrá-
mu sv. Spasiteľa, sa totiž 
vpredu nachádza veža, mo-
hutná, ale s nepravidelnými 
uhlami. Už skôr ju zemetra-
senie porušilo a začali sa na 
nej vytvárať široké praskliny. 
A preto Prešporčania pokla-
dali za nevyhnutné strhnúť 
strechu postavenú starým štý-
lom bez formy, nejakým spô-
sobom spevniť všetky steny 
a ozdobiť ju navrchu novou 
pokrývkou. S prácami začal 
mešťanosta Ján Trummer už 
koncom roka 1733, potom, 
ako mohol, ich v nasledujú-
com roku za neho dokončil 
jeho nástupca v úrade mešťa-
nostu Ján Krištof Burgstaller. 
Ak by si sa pozrel na omiet-
ku, celkovo je to pekná stav-
ba. Ale strecha je nižšia, ako 
by sa patrilo ozdobe mesta 
a radnice. Dozvedeli sme sa, 
že to bolo tak urobené preto, 
aby bola uvoľnená konštruk-
cia, príliš vysoko zašpicate-
ná, schopná niesť záťaž. Ešte 
nebola vnútri ani dokončená, 
keď v tom istom roku 1733, 
11. decembra, podľa cirkev-
ného rítu posvätili medené 

zvony určené na to, aby odbí-
jali hodiny...
Ďalej časť, ktorá sa nachádza 
pod hodinami a je obkolese-
ná ochodzou, vo dne v noci 
obývajú trubači a denné 
a nočné hliadky. Kedysi mali 
namiesto pozdravu surový 
pokrik Hó, Hé, Hó!, ktorý 
pred dvoma rokmi zmenili 
vďaka prezieravosti knieža-
ťa Imricha Esterházyho na 
chválu Ježišovho mena. Keď 
hodiny odbíjajú štvrťhodiny, 
rozkričia sa, aby tým verejne 
dosvedčili, že bdejú. Verejné 
hudobné vystúpenia tu v sta-
novené dni napoludnie majú 
aj trubači, o ktorých sme ho-
vorili. Odtiaľto sa oznamujú 
prípadné požiare, a to cez 
deň červenými znameniami, 
v noci vytiahnutým lampá-
šom sprevádzaným úderom 
umieračika...
Vo vnútri sú mestské väzen-
ské cely odstupňované podľa 
previnenia. Najšpinavšia je 
tá, ktorú volajú Levia jama. 
O niečo príjemnejšia má 
meno Temná spálňa, a to na 
základe toho, že ju pomeno-
vali po cigánoch. Najľahšia 
je však cela susediaca s bý-
vaním dozorcu. Teda podľa 
závažnosti previnenia sa vy-
žaduje trest a človek sa uvrh-
ne do jednej či druhej. Poml-
číme už o pivnici určenej na 

Text aj foto sme vybrali z knihy 
Bratislava známa-neznáma 

so súhlasom 
vydavateľstva DAJAMA.

Po Prešporku so vzdelancom Matejom Belom

mučenie, ktorá je sama osebe 
strašná a vzbudzuje obavy.
V žalári, ku ktorému je pris-
tavená kaplnka, sú obvinení 
z ľahšieho previnenia, nech 
sa väzni zúčastňujú bohoslu-
žieb. Má otvorené okná, aby 
mohli počúvať kázne a poze-
rať na bohoslužobné obrady...
Pri základe veže pred bránou 
je označené akési stanovište, 
mimo ktorého by si odnika-
diaľ z mesta nemohol hľadieť 
na hrad. Niektorí hovoria, 
a neviem, či je to dostatoč-
ne správne, že je to útočište, 
ktoré, ak zaujmú vinníci, sú 
zbavení trestu smrti.  (bn)

STARÉ MESTO
Netreba  slová,  stačí  vidieť 
a  príde  vám  smutno.  Už 
pri  pohľade  zvonka  vyvo-
láva  chátrajúca  budova 
bývalej základnej školy na 
Lazaretskej ulici v centre 
Bratislavy  stiesnený  pocit. 
Keď vojdeme dnu, je to ešte 
horšie.
Priestory budovy, postavenej 
v roku 1871 pre Štátny uči-
teľský ústav, sme si mohli 
pozrieť zvnútra vďaka ústre-
tovosti vedenia Okresného 
súdu Bratislava I. Práve táto 
inštitúcia ju dostala do správy 
od štátu, ktorý ju v roku 2013 
kúpil od hlavného mesta. Za-
mestnanci spomínaného súdu 
sa sem mali nasťahovať hneď 
po tom, ako sa zrekonštruu-
je – na to sa však za celé tie 
roky akosi nenašli peniaze. 
Aktuálna predpokladaná hod-
nota rekonštrukcie je približ-
ne 30 miliónov eur.
Výsledkom je, že historický 
objekt v centre nášho mes-
ta sa mení na ruinu priamo 
pred našimi očami. Postupu-

júca skaza je 
zjavná už zvon-
ka, no vnútri sa nás 
zmocňuje oveľa mrazivejší 
pocit. Okresný súd dokázal 
zo svojho rozpočtu ratovať 
len to najnutnejšie, aby na-
príklad padajúca omietka 
či tehly nezranili ľudí, ktorí 
prechádzajú okolo. 
Keď prechádzame spustnutý-
mi priestormi, ktoré dnes slú-
žia len ako občasné útočisko 
pre ľudí bez domova, musíme 
si dávať pozor, kam stúpime. 
Na zemi je všetko možné, od 
rozbitých obkladačiek a tehál 
z rozpadávajúceho sa muriva 
cez spráchnivené dosky či 

kryty na osvetlenie až po roz-
hádzané školské pomôcky. 
Život sa z tried a chodieb dáv-
no vytratil, základná škola na 
Lazaretskej skončila v roku 
2005, ale rôzne „artefakty“ 
prežili, nik ich neodpratal. 
Na zemi leží zemepisný atlas 
i zošit, kam si ktorási pani 

učiteľka zapisovala suplo-
vané hodiny, na stene visia 
obrázky, pomocou ktorých 
sa prváčikovia učili abecedu, 
aj historická mapa Európy či 
takmer nedotknutá vitrína ve-
novaná ekologickej výchove. 
Správca budovy Eduard 
Púčik obracia našu pozornosť 

Takto sa vytráca história z centra nášho mesta... na nebezpečné stropy – ke-
dykoľvek a kdekoľvek môže 
spadnúť uvoľnený trám, zrú-
tené časti stropov vidíme na 
viacerých miestach. Žalost-
ný stav je najmä na poscho-
dí objektu, a úplne najhorší 
v podkroví, ktoré tiež slúžilo 
žiakom a pedagógom. „Ak 
sa nenájdu peniaze na opra-
vu, tak odhadujem, že do 
troch-štyroch rokov spadne aj 
tento strop,“ ukazuje správca 
na chodbu, kam nám neod-
porúča ísť. Po každej zime 
tŕpne, čo ďalšie sa v neudr-
žiavanej budove s narušenou 
statikou poškodilo pôsobe-
ním mrazu a vlhkosti.
Pamiatkari podľa jeho slov 
naďalej pravidelne vykoná-
vajú dohľad nad stavom bu-
dovy. Zhodou okolností sa 
sem chystali aj v deň našej 
návštevy, aby zistili, aké ďal-
šie údržbové stavebné práce 
budú nevyhnutné. Tie však 
budovu, ktorú viacerí býva-
lí žiaci označujú za klenot 
v našom meste, nezachránia. 
Potrebuje komplexnú rekon-
štrukciu. Verme, že sa tak 
stane skôr, ako bude neskoro. 
Z roka na rok je bližšie k zá-
niku. (ac)

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

Poriadne si zavaril 23-roč-
ný Andrej, ktorý v sobotu 
15. mája krátko pred polno-
cou nečakane hodil z davu 
železnú konštrukciu sme-
rom k príslušníkom mest-
skej polície. Incident sa 
stal pred STAROU  TRŽ-
NICOU v Starom Meste, 
pričom ťažký predmet za-
siahol dvoch mužov záko-
na, ktorí tam vykonávali 
služobnú činnosť. Aj vďa-
ka spolupráci Bratislavča-
nov sa policajtom podarilo 
rýchlo zistiť identitu útoč-
níka. Vyšetrovateľ obvinil 
mladého muža pre zločin 
útoku na verejného činite-
ľa. V prípade preukázania 
viny mu hrozí trest odňatia 
slobody na tri roky až desať 
rokov. (bn)

DREVENÉ ROLETY

DREVENÉ ROLETY – Korenačka, Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

...spoľahlivosť, rýchlosť, čistota...

info@drevenerolety.sk 
www.drevenerolety.sk

ESLINGEROVÉ ESLINGEROVÉ 
VÝMENA POPRUHU VÝMENA POPRUHU 
NÁTERNÁTER

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

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

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

Zničené je aj historické zábradlie.

V bývalej telocvični má byť po obnove archív okresného 
súdu.

Pozor, vstup na vlastné riziko! Na obnovu budovy treba približne 30 miliónov eur.

Vlhké steny, popraskaná omietka, 
nebezpečné stropy

Hlavné námestie a mestská radnica

Zapojte sa od  
3. 6. do 11. 6. do súťaže 

o knihu Bratislava známa 
– neznáma  

na www.banoviny.sk!
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liatím  
zhotoviť
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lietadla  

(Antonov)

líhal kliešťovec

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

úloha  
herca otlč

skratka  
štátu New  

Jersey
dekoltáž hlinená  

flauta

Pomôcky: 
Elam, ron-   
do, grapa,  
megaperm 

1. časť 
tajničky

mužské  
meno

išla,  
cupkala  
(expr.)

hudobná  
skladba

vari, azda  
strácala,  
vytrácala

účastník  
výletu

optická  
sústava  
3. časť 
tajničky

Pomôcky: 
karma, ho-   
rajn, ajaja,  
kába, perl  

Miroslav  
(dom.)  
otecko  
(hovor.)

zhasínali  
prudko  
udrel  

(expr.)

osud  
(z ind.)  
EČV 

Hlohovca

avalista  
(fin.)

robia čary  
oslovujete 
zámenom 

ty

štýl skoku  
do výšky  
stal sa  
ťažkým

základná  
číslovka

rozpúšťal  
teplom  
prejav 

nesúhlasu

vyrúbite  
clo  

unikanie 
popolčeka

osobitne  
(hovor.)

skratka 
koruny  
českej

zmiznúť  
(hovor.)  

druh  
zliatiny

sekajte  
mužské  
meno

klamstvom 
okradol  
(pejor.)

staroveký  
štát  

úžitková 
rastlina  

Alexander  
(dom.)  
zliepal

Pomôcky: 
apt, lešte-   
nec, šolet,  
Lua, oules  

medaila 
(hovor.)  
hrubý  
povraz

naježil  
grafická  
technika

ženský  
hlas  

malý cíp,  
cípček

ligotanie

druh rudy  
skratka  
lesnej  
správy

kypri  
pluhom  

namotávaš

pestrý  
papagáj

tropická  
živica  
africké  
drevo

chytím sa  
žul

uzlík  
v tkanine,  

nopka

spiežovec  
predná  
strana  
mince  

zasipel  
(expr.)  

územie na  
Slovensku

rašlový  
stroj  

(text.)

Jozefína  
(dom.)

otec  
(hypok.)  
altánok

mužské  
meno  

šeptom

Pomôcky: 
afara, ele-   
mi, hakim,  

akarid

domáce  
zviera  
preto

kníšeš  
ľadovcové 

kary

posvätný  
kameň  

moslimov  
klipsňa

odrazu  
prestalo  
(expr.)

mužské  
meno  

židovské  
jedlo

citoslovce  
uspávania  

štíhla  
palma

značka  
ampérzá-    

vitu

Artúr  
(dom.)  

mužské  
meno

prichytá-    
vala sa  

orientálny  
lekár

dvojhláska  
neúrodná 
kamenistá  

roľa
vyhynutý  
predok  

rožného  
statku

záloha  
ročné  

obdobie

brúsny  
papier  

5. časť 
tajničky

citoslovce  
prekva-     
penia

neuchop  
niekde

vyper  
tisnúť,  
tlačiť

4. časť 
tajničky

pltník  
(zried.)

Pomôcky: 
lept, loro,  
rašel, tur,  
okarína

Emanuel  
(dom.)  

vzdychal  
(expr.)

zvuk  
pri sekaní  

rímska  
bohyňa

boj. trofej 
Indiánov  

cár,  
po česky

učaroval
sto  

desiatok  
sútok

výzva  
cudzí  
účet

príslušník  
fínskeho  
národa

sulfid  
európnatý  

žrď  
na voze

maškrtil  
(kniž.)  
opice  

(zried.)

epocha  
kriedy  
dym  

(bás.)

značka  
kilometra

očividne  
(expr.)  

tiež

krok sme-   
rom nabok  

skratka  
pre a dato

zošívaj  
značka  
nióbu

bahniako-   
vitý vták

obluda,  
ozruta  
(expr.)

zrania

vylievam
vidlami od-   
straňovať  

hnoj

odobera-    
nie


