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Prvé zóny 
sú na rade 
BRATISLAVA
Petržalka, Tehelné pole 
v Novom Meste či lokalita 
Krasňany v Rači sú prvé 
zóny, kde sa má od 1. ok-
tóbra spustiť celomestská 
parkovacia politika. Ďalšie 
budú pribúdať postupne.
Novela VZN o dočasnom 
parkovaní z roku 2019, kto-
rú schválili mestskí poslanci 
minulý týždeň, vylepšuje via-
ceré časti pôvodného naria-
denia. „Zohľadňuje napríklad 
požiadavky obyvateľov, kto-
rí potrebujú opatrovateľskú 
službu alebo sa sami starajú 
o zdravotne ťažko postihnutú 
osobu a potrebujú viac hodín 
na parkovanie pre poskytova-
nie starostlivosti,“ ozrejmila 
hovorkyňa Bratislavy Katarí-
na Rajčanová. 
Mesto taktiež podmienilo 
vydanie parkovacej karty 
platnou technickou a emis-
nou kontrolou, čo umožní 
riešiť aj problém s vrakmi. 
Platnosť kariet bude širšia, 
aby rezident bývajúci na hra-
nici zóny mohol zaparkovať 
aj na blízkej ulici už v sused-
nej zóne. Rezident za prvé 
auto zaplatí na rok 39 eur, 
za druhé 150 eur a za tretie  
500 eur na rok.  (TASR)

6 Asfaltka cez vinice 
 Ľudia v Malých Kras-

ňanoch nesúhlasia s vý-
stavbou rušnej cesty, 
ktorá má ísť len dva 
metre od detského ih-
riska a cez račianske 
vinohrady.

11 Poďte na Dunaj
 Pridajte sa k vodákom, 

s ktorými môžete spla-
vovať aj našu veľrieku 
- vôbec neprekáža, ak 
ste úplní začiatočníci.

15 Cyklovýlet lepší 
ako tablet

 Ak ste počas pandemic-
kého školského roka 
trpeli, koľko času vaše 
deti presedeli pri počí-
tači na online vyučova-
ní, tak teraz je správny 
čas na zmenu.

19 Démoni sochára 
z Prešporka

 Keď Franz Xaver Mes-
serschmidt v roku 1783 
zomrel, farár ho ani 
nechcel pochovať.

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 
distribuované každý mesiac 
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RUŽINOV
Čo vás na Zlatých pieskoch 
láka viac, oficiálny rekreač-
ný areál s retro nádychom, 
alebo divoká pláž pri stre-
disku Wakelake s adrena-
línovými atrakciami na 
vode? Mnohí Bratislavča-
nia volia práve druhú mož-
nosť, a nielen preto, že je 
vstup zadarmo. 
„Oficiálny areál je známa klasi-
ka, kým ́ wake´ je mladistvejší, 
viac fresh, to sa mi páči. Ne-
prekáža, že pláže sú tu štrkové, 
naopak. Navyše, borovice pri 
jazere mi vôňou pripomínajú 
chorvátsky Jadran,“ vysvetľuje 
svoju voľbu Nikola. 

Adrenalínu na vode a zábavy 
si užijete dosť, wakeboardo-
vý vlek ťahá až do zotmenia. 
Nikola si pochvaľuje tiež 
jedlá pri hlavnom bare, ľado-
vú kávu a sviežu letnú limo-
nádu. „Keby som mala chuť 
na langoš, prekráčam na ofi-
ciálnu pláž,“ dodáva. 
Všetko, čím ľudí priťahuje 
Wakelake, dokonca oveľa 
viac by vedel ponúknuť 
aj Areál zdravia, ktorý je 
v správe mestskej organizá-
cie STaRZ. Stále však preží-
va najmä vďaka tomu, čo sa 
tu vybudovalo pred desaťro-
čiami. Komplexný materiál 
opisujúci aktuálny stav vrá-

tane možných riešení mali 
prerokovať mestskí poslanci 
do konca roka 2020. Ako 
nás vtedy informoval magis-
trát, ich základom by mala 
byť následne medzinárodná 
architektonická súťaž návr-
hov podľa vzoru kúpeľov 
Grössling. Keď dnes zisťuje-
me, v akom štádiu je zámer 
revitalizácie tejto obľúbenej 
lokality, veľa sa nedozvie-
me. „Momentálne je v štádiu 
prípravy koncepcie súťaže 
a návrhu dočasných úprav,“ 
informovala nás Annamária 
Ondrejková z Metropolitné-
ho inštitútu Bratislavy. 
� Pokračovanie�na�str.�2

Zlaté piesky: Jedno jazero, dva svety 

Oficiálna pláž v Areáli 
zdravia Zlaté piesky

Adrenalín vo Wakelake
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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)

Životný príbeh Jonáša Toledana, 
syna židovského zlatníka, sa začína 
na sklonku 15. storočia, tesne 
pred vyhostením Židov zo Špa-
nielska. V krajine kráľovnej Izabely 
vládne krutá inkvizícia a strach. 
Mnohí Židia sa pod tlakom okol-
ností rozhodnú stať katolíkmi, no 
sú aj takí, ktorí si chcú zachovať 
pôvodnú vieru a húfne odchádzajú 
za hranice. Kým sa k nim rodina 
Toledanovcov stihne pripojiť, 
rozvášnený dav podpáli ich dom 
a nešťastného zlatníka zabije.

Radana Vranická sa naučila 
načúvať vnútornému hlasu, ktorý 
sa jej ozýva od osemnástych 
narodenín. Radí jej, predvída bu-
dúcnosť, pozná pravdu o každom 
človeku. Keď ju uprostred 
horúceho dňa v Prahe napadne 
démon, vďaka hlasu intuície sa 
jej podarí uniknúť. Na pomoc 
však prichádza aj oveľa väčšia 
záhada – žena, vyslaná Západným 
démonologickým spoločenstvom. 
Odvádza Radanu do Innsbrucku, 
do sídla organizácie, ktorá profituje 
z kontaktu s všemocnými bytosťa-
mi. Tie však s ľudstvom nepaktujú 
zadarmo.

Marek Wolf sa ocitá na mieste 
činu ešte pred príchodom polície: 
obeťou vraždy je jeho mama, vra-
žednou zbraňou služobná devina 
a hlavným podozrivým brat Patrik. 
Ten ušiel z nápravnovýchovného 
zariadenia, no Wolf aj napriek 
dôkazom verí v jeho nevinu. Pátra 
po bratovi a celkom zabúda na vy-
šetrovanie, ktoré nestihol uzavrieť. 
Až kým nenadobudne podozrenie, 
že prípad Červ s maminou vraždou 
súvisí. Jeho kolega Karol Lupták, 
stále mimo služby, pátra po ne-
zvestnej kamarátke svojej dcéry.

V starom vojenskom bunkri pri 
rieke Morave objavia mŕtvolu 
dobitého mladíka. V parku, takmer 
v strede mesta, zasa mŕtvu školáč-
ku. Jedna vražda surová a brutálne 
sfušovaná, druhá chladnokrvná 
a na prvý pohľad až povážlivo 
profesionálne dotiahnutá do 
konca. Korejs tak „nafasuje“ svoj 
prvý samostatný prípad. Ledecký 
sa so zvyškom tímu rozbehne po 
horúcej stope.

Prezumpcia neviny zjavne neplatí. 
Som vinná, kým sa nedokáže 
opak. Už ma unavuje mlčky znášať 
očierňovanie mojej osoby len preto, 
lebo som Gablová. Riscoffovci síce 
ovládajú mesto, no ja sa nemienim 
riadiť ich pravidlami. Nedám sa 
zastrašovať. Celý život o mne roz-
hodovali druhí, manipulovali mnou, 
ale s tým je koniec. Zmenila som 
sa. Kiežby som však nezabúdala 
na to, aký vie byť Lincoln Riscoff 
presvedčivý a bulvár dotieravý. Ten 
urobí pre senzáciu čokoľvek.

Noah Gordon: 
Posledný Žid

Adriana Bolyová: 
Hierarchia tmy

František Kozmon: 
Volavka

Václav Neuer: 
Uplakaná jeseň

Meghan March: 
Hriešne vinný

BRATISLAVA
Nielen vo vchodoch byto-
viek, ale teraz už aj pria-
mo v uliciach mesta vám 
kolportéri každý mesiac 
ponúknu najnovšie vydanie 
našich – vašich Bratislav-
ských novín. 
„Bratislavské noviny rozdá-
vam od siedmej rána a vi-
dím, že ľudia túto novinku 
privítali, spríjemnila som im 
začiatok dňa,“ tešila sa pani 
Zuzana, ktorú sme stretli deň 
po vytlačení júnových novín 
pred vchodom do petržalské-
ho supermarketu. Starší pán 

si od nej vypýtal ešte jedny 
navyše, vysvetlil, že pre svoj-
ho suseda, ktorý na ne vždy 
netrpezlivo čaká.
„Ľudia si noviny pýtajú aj 
sami, zastavujú sa pri mne, 
ani nemusím ponúkať,“ 
povedala nám ďalšia naša 
kolportérka, ktorá stála na 
zastávke MHD na Farského 
ulici v Petržalke. Keď odiš-
la električka, ponáhľala sa 
k autobusu, ktorý zastavuje 
o pár metrov ďalej, aby Bra-
tislavské noviny rozdala ďal-
ším cestujúcim. Skúsenosti 
s roznášaním novín nezaprel 

kolportér pred su-
permarketom na 
Trnavskej ceste.
„Robím to už od 
90-tych rokov,“ 
pochválil sa starší 
muž a bolo vidieť, 
že ho táto práca baví. Každé-
mu z okoloidúcich sa nielen 
prihovoril, ale s ním aj preho-
dil pár slov.
Ďalších našich kolportérov 
stretnete pred vstupmi do 
nemocníc či polikliník, ob-
chodných centier, ale takisto 
v podchodoch, na námestiach 
a iných rušných miestach 
v našom meste. Vždy začiat-

kom každého nového mesia-
ca už od skorého rána, aby 
k vám boli Bratislavské novi-
ny ešte bližšie.
Nezabúdajte, že všetky ak-
tuálne informácie zo života 
v Bratislave nájdete každý 
deň aj na našej webstránke 
www.banoviny.sk. Želáme 
vám príjemné čítanie! (bn)
 Foto: bn

Bratislavské noviny nájdete už aj v uliciach mesta
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RUŽINOV
Presne pred rokom sme na 
našom webe banoviny.sk 
priniesli skúsenosť kole-
gyne Ingrid, ktorá preno-
covala v chatke na Zlatých 
pieskoch. Ubytovanie, ale 
aj ďalšie služby zhodnotila 
ako veľkú biedu. Mestská 
organizácia STaRZ tvrdi-
la, že počas leta 2021 by 
to mohlo byť lepšie. Čo sa 
zmenilo?
Ak sa vyberiete do Are-
álu zdravia Zlaté piesky, 
môžete sa spoľahnúť, že 
jazero a okolitá príroda 
sú stále nádherné. Ďal-
šou istotou je, že keby ste 
tu chceli zostať na noc, 
možnosti ubytovania sú 
rovnako skromné ako 
vlani, predvlani či roky 
predtým. Bez zmeny.
„Ide aj o to, čo za tie pe-
niaze očakávate. Za chatku,  
v ktorej sa vyspia štyria, za-
platíte v sezóne 32 eur na noc, 
a ak je v nej aj chladnička, tak 
35,50 eura na noc, to nie je 
veľa,“ zdôvodňuje nízky štan-
dard Richard Rosipal, konateľ 
firmy INTERCAMP, ktorá na 
Zlatých pieskoch prevádzkuje 
ubytovacie zariadenia. 
Zrubových chatiek, ktoré 
si pamätajú socializmus, je 
v areáli 40, z toho 28 zrekon-
štruovaných. Zlepšenie opro-
ti pôvodnému stavu vidíme 
skôr zvonka – nové zárubne, 
dvere či okná, opravený plot 
na terase... Richard Rosipal 
odomyká na ukážku jednu 
z obnovených chatiek, inte-
riér je viac ako skromný. Po-
schodové postele, na ktorých 
je už pripravená čistá bieli-
zeň, sú pôvodné, vymenili 

len skrine, stoly či stoličky. 
Napokon, viac tu ani nenáj-
dete, sociálne zariadenia aj 
spoločná kuchynka sú v inom 
objekte. 
V bungalovoch je komfort 
o čosi vyšší, nechýba v nich 
WC, kúpeľňa ani kuchynský 
kútik. Aj si zaň priplatíte, v se-
zóne vám prenajmú trojlôžko-
vý bungalov za 41 eur na noc. 
Vo všetkých 20 bungalovoch 
sú nové kúpeľne, podlahy aj 
plastové okná so sieťkami. „Je 
to tu síce nenáročné, ale mno-
hí ľudia sa k nám opakovane 
vracajú,“ tvrdí konateľ firmy. 
Klientmi sú vraj najmä turis-
ti z Česka a potom holand-
skí a nemeckí dôchodcovia, 
rezervácie na toto leto však 
zatiaľ nechodia. „Viac ako 
rok trvajúca pandémia 
veľmi negatívne 
zasiahla sektor 

rekreácie, cestovného ruchu 
či gastra,“ pripomína riaditeľ 
STaRZ Ladislav Križan.
Za prijateľný štandard v are-
áli možno považovať iba ob-
novené sociálne zariadenia 
a sprchy pre ubytovaných 
hostí, to sa však udialo pred 
troma rokmi. Richard Rosi-
pal potvrdzuje, že aktuálne sa 
u nich nič nezmenilo, žiadne 
veľké rekonštrukcie neboli, 
ale vraj ani debaty so zástup-
cami mesta, ako ďalej. Podo-
týka, že sú súkromná firma, 
do obnovy môžu investovať 
len toľko, koľko zarobia, 
a tohtoročná sezóna nevyzerá 
dobre. Obáva sa, že bude do-
konca slabšia ako vlani, keď 
pre pandémiu naplnili kapa-
citu ani nie do polovice. 
Zlaté piesky jednoznačne 

potrebujú nový impulz. Či 
sa však plánovaná revi-
talizácia bude týkať aj 
chatiek z čias socíka, 
nie je isté. „Predbežne 

áno, ale finálne rozhod-
nutie ešte nepadlo,“ ho-

vorí Annamária Ondrejková 
z Metropolitného inštitútu 
Bratislavy. 
No nejde len o chatky spred 
takmer polstoročia, na bied-
nej úrovni sú tiež viaceré 
reštaurácie či športoviská. 

A mrzí aj pohľad na iné 
schátrané a nevyužívané ob-
jekty. Jedným z nich je bufet 
pri bývalom golfovom ihris-
ku v správe INTERCAMP. 
„V minulosti sme pripravili 
možno trochu futuristickú 
štúdiu obnovy golfového ih-
riska vrátane bufetu a pred-
ložili vtedajšiemu vedeniu 
STaRZ, no tým sa to aj skon-
čilo,“ tvrdí Richard Rosipal. 
Na spadnutie je tiež hotel Fló-
ra neďaleko recepcie, ktorý 
patrí pod STaRZ. Postavený 
bol len ako dočasná stavba na 
ubytovanie počas majstrov-
stiev sveta v krasokorčuľo-
vaní v 70. rokoch. „Od roku 
2016 technický stav hotela 
neumožňuje jeho prevádz-
kovanie a pre nevyhovujúce 
konštrukčné riešenie bude 
s najväčšou pravdepodob-
nosťou nevyhnutná asanácia. 
Aktuálne však nevieme pove-
dať bližšie podrobnosti, keď-
že stále prebiehajú diskusie 
s vedením mesta a STaRZ,“ 
konštatuje Annamária On-
drejková. 
Isté je to, že hoci sa v Bratisla-
ve oživujú viaceré zabudnuté 
miesta, nová šanca pre Zlaté 
piesky je stále ďaleko. (ac)
 Foto: Matúš Husár, shutterstock
Viac na www.banoviny.sk

 V chatovej osade všetko po staromROK PO
Krása a spúšť
Kto�minulý� štvrtok� na� Jána�
zdvihol�hlavu�k�oblohe,�videl�
nad� Bratislavou� nádherné�
mraky�typu�mammatus.�Pri-
niesla�nám� ich� búrka� z�Ra-
kúska.� Pár� hodín� nato� prí-
roda� ukázala� ohromujúco�
krutú�silu.
Večer 24. júna spustošilo 
južnú Moravu ničivé torná-
do, smršť s extrémnou silou 
si vyžiadala aj ľudské životy. 
Oblaky tam boli sfarbené do 
červena...
Zúfalým ľuďom postihnutým 
katastrofou, ktorá sa udia-
la ani nie 100 kilometrov od 
nášho mesta, pomáhajú aj 
Bratislavčania. Ešte v ten 
večer smerovali na južnú Mo-
ravu naše sanitky, univerzitná 
nemocnica hlásila, že prijme 
zranených, starosta Devínskej 
Novej Vsi organizoval zbierku 
trvanlivých potravín aj bale-
nej pitnej vody a Staré Mesto 
výjazd dobrovoľných hasičov. 
Pridali sa i jednotlivci, naprí-
klad bratislavský podnikateľ 
poslal na Moravu plachty, aby 
chránili zničené domy pred 
dažďom. Sila solidarity je tiež 
ohromujúca.
Príroda nám pred začiatkom 
letných prázdnin ukázala obe 
svoje tváre. V Bratislavských 
novinách nájdete veľa tipov 
práve na vnímanie jej krás 
– pri vode aj na vode, pri 
opekačke aj na bicykli. Uži-
te si leto plné zábavy, relaxu 
a dobrých pocitov.
� Anna�Čapková

Do MHD 
aj bez lístka
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný 
podnik prišiel s novinkou – 
cestovný lístok si najnovšie 
kúpite aj priamo v MHD 
platobnou kartou.
Znamená to,  že do vo-
zidla MHD nemusíte 
nastupovať s  vopred 
kúpeným cestovným 
lís tkom. Zaplat í te  zaň 
vnútri  platobnou kartou, 
ktorú pri loží te  k ozna-
čovaču umiestnenému 
vo vozidle pri  dverách. 
Cena tohto tzv.  TAP-u 
je  1 euro,  pričom môžete 
do 45 minút  prestúpiť aj 
do iného vozidla MHD. 
Denný strop,  ktorý mô-
žete takto precestovať, 
sú 4 eurá.  Od júla sa t iež 
zmenil i  ceny cestovné-
ho.  Papierové cestovné 
l ís tky kúpené do 30.  júna 
za pôvodnú cenu však 
môžete využiť do konca 
septembra.   (TASR)

Chátrajúci bufet s bývalým golfovým ihriskom.

Zariadenie chatiek je viac ako skromné. V bungalovoch je aj WC, kúpeľňa a kuchynka.

Či sa plánovaná revitalizácia bude týkať aj 
chatiek spred takmer polstoročia, nie je isté.

STARÉ MESTO

NOVÉ MESTO

PETRŽALKA

RUŽINOV
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Nový park sa bude rozprestierať od parkoviska pri 
obytnej veži až k zástavbe rodinných domov. Priro-
dzene sa stane epicentrom socializácie pôvodných 
aj nových obyvateľov lokality na hraniciach Ruži-
nova so Starým Mestom, ponúkne im kvalitný ve-
rejný priestor a miesto na oddych aj šport.
„Rozloha športovo-relaxačnej časti územia je až  
5 300 štvorcových metrov. Viac ako polovicu tejto 
plochy bude pokrývať zeleň a zvyšok doplní cen-
trálne osadené detské ihrisko, plocha s workouto-

vými strojmi, menšie ihrisko na loptové hry a chý-
bať nebude ani stojisko pre bicykle pri námestí pred 
administratívnou budovou,“ vyratúva benefity Pa-
vel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Park je vždy tímová práca
Park navrhol skúsený tím architektonického štúdia 
GFI. Autori celého projektu Klingerka spolupraco-
vali s oceňovanými dizajnérmi zo spoločnosti mm-
cité, ktorej produkty získali Českú cenu za archi-
tektúru 2020. Pri skladbe funkčných a dizajnových 
prvkov sa sústredili najmä na požiadavky a potreby 
pestrej komunity, ktorá ho bude využívať. „Cieľom 
bolo vyskladať takú ponuku, ktorá by oslovila nie-
len pôvodných obyvateľov Klingerovej kolónie, ale 
aj ľudí z administratívnej budovy butikového typu 
a predovšetkým vlastníkov bytov 35-poschodovej 
obytnej veže,“ vysvetľuje Peter Medľa, projektový 
manažér Klingerky.
Požiadavky na verejné priestory, v ktorých si moder-
ný mestský človek kompenzuje zvyčajne sedavé za-
mestnanie pri počítači pohybom vonku a stretnutiami 
s priateľmi, ešte zdôraznila pandémia. Ľudia počas 
karantény vyhľadávali možnosti oddychu a pohybu. 
„Je úžasné, že nadčasovosť projektu Parku Klinger-
ka tieto atribúty spĺňa. Ukazuje to na profesionalitu 
developera a architektov, ktorí vytvorili v srdci Bra-
tislavy projekt, kde okrem nadštandardného bývania 
vznikne aj kvalitná exteriérová oáza. V nej bude mož-

né tráviť čas a pri tom využiť výrobky mestského mo-
biliára, ktoré zaujmú dizajnom a materiálovým pre-
vedením a okrem relaxu dokážu poskytnúť priestor aj 
pre tých, ktorí budú chcieť vykonávať prácu formou 
homeoffice na čerstvom vzduchu,“ hovorí predseda 
predstavenstva mmcité Aleš Bakoš.

Pre každú generáciu niečo
Detské ihrisko na ploche 380 štvorcových metrov 
situované uprostred parku bude pozostávať z dvoch 
častí. Jedna bude vybavená prvkami napodobňujú-
cimi pavúčie siete a druhej časti budú dominovať 
hojdačky, prevažovačky, pieskovisko aj zábavný 
hrad so šmykľavkou, lezeckými stenami a lanovým 
mostom. Dopadové plochy budú z mäkkého a bez-
pečného liateho gumového granulátu EPDM. Na 
zelenej ploche okolo ihriska s výmerou 470 štvor-
cových metrov budú hustejšie osadené pohodlné 
lavičky pre rodičov či starých rodičov. Ihrisko pre 
loptové hry a workoutové ihrisko osadili architekti 
na roh Súkenníckej a Valchárskej ulice.
Lavičky a ďalší mobiliár bude okrem praktickej 
funkcie plniť aj úlohu krajinných prvkov a vyvolávať 
pozitívne emócie. „Je dôležité, aby mestský mobili-
ár, hracie prvky na detskom ihrisku alebo vonkajšie 
športoviská neboli iba funkčné, ale aj krásne. Verejný 
priestor si kvalitný dizajn zaslúži, veď je to fascinujú-
ce miesto, kde sa stretávajú ľudia a história,“ myslí si 
hlavný dizajnér mmcité David Karásek.

Klingerka prinesie nový park do Ružinova

Spolu s dokončovaním adminis-
tratívnej budovy a odhaľovaním 

fasády novej najvyššej rezidenčnej 
veže na Slovensku vznikne v pro-

jekte Klingerka aj nový mestský 
park. Developer projektu J&T Real 

Estate (JTRE) tak naplní prísľub 
obyvateľom novej dominanty brati-

slavského downtownu, že v čase 
sťahovania do nového domova 

budú mať pod oknami aj rozľahlú 
zelenú športovo-relaxačnú zónu.



BRATISLAVA
Už pár dní po 
otvorení se-

zóny sa umelé aj prírodné 
kúpaliská v našom meste 
zaplnili. Tropické júnové 
dni sa dali prežiť iba pri 
vode, a tak to aj vyzeralo. 
Pred pokladňami sa tvorili 
dlhé rady, ktorým sa však 
môžete jednoducho vyhnúť, 
a získať navyše ďalšie vý-
hody.
Desiatky ľudí sme videli ča-
kať aj pred vstupom na Zla-
té piesky, a to ešte aj okolo 
druhej popoludní. Kapacita 
areálu bývala v bežných ro-
koch 15-tisíc návštevníkov, 
v čase pandémie sa mala zní-
žiť na polovicu, všetko však 
závisí od vývoja epidemic-
kej situácie. V každom prí-
pade je lepšie kúpiť si lístok 
v predstihu online ako posta-
viť sa v horúčavách do radu. 
Podľa riaditeľa Správy telo-
výchovných a rekreačných 
zariadení (STaRZ) Ladislava 
Križana by sme mali s onli-
ne lístkom vojsť na kúpalis-
ko cez osobitný vstup alebo 
prednostne. 
„Pre skrátenie čakania v rade 
na pokladňu, najmä v ho-
rúcich dňoch, sme zavied-
li možnosť jednoduchého 
a rýchleho online nákupu 
lístka na kúpaliská. Pre tých, 
ktorí si vstupenku kúpia onli-
ne, je na väčších kúpaliskách 
zriadený samostatný vstup 
a na menších kúpaliskách 
majú možnosť prednostného 

vstupu,“ uviedol pre náš web 
banoviny.sk.
Navyše, lístky kúpené online 
nie sú viazané na konkrétny 
deň ani na konkrétne miesto 
– môžete ich použiť počas 
celej aktuálnej letnej sezóny 
a na všetkých siedmich  kú-
paliskách vo vlastníctve mes-
ta a v správe STaRZ: okrem 
Areálu zdravia Zlaté Piesky 
na kúpaliskách Rosnička, 
Delfín, Tehelné Pole, Lamač, 
Krasňany a Rača. „Lístky sa 
dajú prehľadne a rýchlo kú-
piť na novej webovej stránke 
kupaliska.bratislava.sk, ktorá 
ponúka jednoduchý spôsob 
prehľadávania či platieb. Po 
zaplatení dostanete email 
s QR kódom, ktorý pri vstupe 
na kúpalisko ukážete v mo-
bile. Druhou možnosťou je 
vytlačiť ho vo formáte PDF,“ 
vysvetlil Ladislav Križan.

Na kúpaliskách STaRZ máte 
na výber zo štyroch typov 
online lístkov – celodenný 
lístok (3,50 €), permanentku 
na 10 dní (29 €), permanent-
ku na 10 dní po 17. h (19 €) 
a sezónnu permanentku  
(99 € + 1 € za každé dieťa, 
najviac však 5 detí). „Sezón-
na permanentka je ideálna 
pre rodičov s deťmi alebo pre 
pravidelných návštevníkov 
kúpaliska. Platí na neobme-
dzený počet vstupov počas 
celého leta na všetky kúpa-

liská v správe STaRZ. Detské 
lístky dokúpené k sezónnej 
permanentke platia tiež na 
neobmedzený počet vstupov 
počas celej aktuálnej letnej 
sezóny, a navyše ich môžu 
deti vo veku 3 až 10 rokov 
využívať aj s inými dospe-
lými osobami so zakúpeným 
vstupom, nielen s držiteľmi 
sezónnych permanentiek. 
Deti staršie ako 10 rokov 
môžu kúpalisko navštíviť 
vďaka nim aj bez sprievodu 
dospelej osoby,“ doplnil ria-
diteľ STaRZ.
Ak si kúpite online lístok, 
ďalšou výhodou je, že z kú-
paliska môžete počas dňa 
kedykoľvek odísť a vrátiť sa 
neskôr, prípadne v priebehu 
dňa zájsť na viaceré kúpalis-
ká. Všetky typy permanen-
tiek sú neprenosné a môže 
ich využívať iba jedna osoba. 
Výnimka je pri celodenných 
lístkoch (3,50 €), v tom prípa-
de si môže jedna osoba kúpiť 
aj viac lístkov a hromadne ich 
využiť napríklad vtedy, keď 
pôjde na kúpalisko s partiou 
kamarátov. (ms)
 Foto: ms

S online lístkom máte na kúpalisku prednosť

Na kúpalisko sa viete dostať 
rýchlejšie a lacnejšie.

Upracú ich
BRATISLAVA
V Bratislave musia zdieľané 
kolobežky aj bicykle parko-
vať už len na vymedzených 
miestach.
Aj vás hnevajú rozhádza-
né kolobežky na chodní-
koch alebo cyklocestách? 
„Z komfortnej kolobežky či 
bicykla sa tak stáva nekom-
fortná prekážka. Aby sme 
zabránili chaosu a pomohli 
predísť potenciálne nebez-
pečným situáciám, spolu 
s prevádzkovateľmi prichá-
dzame s ‚parkoviskami‘, 
virtuálnymi zónami, pre pro-
striedky zdieľanej mobility,“ 
spresnil magistrát. Práve 
tam kolobežku či bicykel za-
parkujete. (TASR)

Cenný prístroj
NOVÉ MESTO
V podchode na Trnavskom 
mýte nainštalovali automa-
tický externý defibrilátor 
(AED), ktorý dokáže použiť 
aj laik na záchranu života.
Mestu Bratislava ho venova-
li operátori tiesňovej linky 
155, prispeli naň vo všet-
kých krajských operačných 
strediskách. Ak sa v prípade 
zastavenia krvného obehu 
použije AED do troch až pia-
tich minút, šanca na prežitie 
sa zvyšuje až na 70 percent. 
Každou minútou nepodania 
pomoci však nádej na preži-
tie klesá. (bn)

Nový bus pruh
STARÉ MESTO
Na električkovej trati 
v rámci Radlinského ulice 
pribudol bus pruh. Vyzna-
čený je v úseku od Vazovo-
vej po Legionársku.
Autodoprava, ktorá môže 
jazdiť po trati, spôsobova-
la električkovým linkám 3 
a 7 na tomto krátkom úseku 
v priemere 30-sekundové 
meškanie počas poobedňajšej 
dopravnej špičky. Vďaka bus 
pruhu na električkovej trati 
môžu lepšie dodržiavať grafi-
kon, a takisto autobusy č. 39 
a č. 59 môžu v špičke zlepšiť 
svoj jazdný čas. (TASR)

Dlhý rad pred vstupom na Zlaté piesky
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RAČA
„Magistrát sa chváli, koľ-
ko zelene pribúda v meste, 
a na druhej strane museli 
70-ročné vinohrady ustúpiť 
výstavbe asfaltky,“ hnevá 
sa Radoslav Čarský z Ma-
lých Krasňan. Spor obyva-
teľov s úradmi trvá už päť 
rokov a sprevádza ho viac 
paradoxov.
Radoslav Čarský býva na Ma-
lokrasňanskej ulici, v bytovke 
na pokojnom mieste, to však 
čoskoro nemusí byť pravda. 
V tesnej blízkosti ich domu 
a detského ihriska totiž plá-
nuje hlavné mesto vybudovať 
cestu, ktorá prepojí Horskú 
ulicu nad nimi s Račianskou 
pod nimi. „Nie tichú ulicu, 
ktorou prejde auto raz za čas, 
ale obojsmernú komunikáciu, 
kde má jazdiť aj MHD. A na 
ňu má nadviazať výstavba 
obytného súboru Pod Slan-
com s jedenástimi domami. 
To bude začiatok konca tunaj-
ších vinohradov,“ obáva sa.
Ukazuje na vyklčovaný pás 
viničov, ktoré už padli za 
obeť budúcej ceste. Trápia 
ho tiež ďalšie plochy vino-
hradov, ktoré sú v katastri ve-
dené ako trávny porast - toto 
je prvý paradox. „Ešte za bý-
valého starostu Rače sa dané 
územie preklasifikovalo na 
trávny porast. Hoci v skutoč-
nosti vidím vinič, podľa ka-
tastrálnej mapy je to tráva,“ 
pokračuje Radoslav Čarský.
Podstatné však je, že v územ-
nom pláne majú tieto parcely 
kód viníc, takže stavať sa tam 
nesmie. „Môže ísť cez ne len 
komunikácia, ktorá obsluhuje 

vinice, nie rušná 
cesta, aká je v plá-
ne,“ zdôrazňuje 
predseda OZ Malé 
Krasňany Jakub Žilinčan.
Ďalší paradox je, že hoci plá-
novaná asfaltka pôjde približ-
ne dva metre od predzáhradky, 
ktorá patrí k bytovke na Ma-
lokrasňanskej ulici, dotknutí 
obyvatelia neboli účastníkmi 
konania. Nerozhodlo totiž re-
álne susedstvo, ale definícia 
podľa zákona. „Vlastníkom 
úzkeho pásu pozemku, ktorý 
nás delí od navrhovanej cesty, 
je totiž súkromná firma. Tak-
že hoci vozidlá budú jazdiť 
v našej bezprostrednej blíz-
kosti, z pohľadu zákona nie 
sme susedmi, nemáme sa čo 
vyjadrovať,“ vysvetľuje ďalej 
Radoslav Čarský.
V rámci konania mohli ľudia 
povedať svoj názor iba v prí-
pade detského ihriska, keďže 
tento pozemok je v ich vlast-
níctve. „Samozrejme, nesú-
hlasíme s tým, aby popri ih-
risku, kde sa hrajú naše deti, 
viedla rušná cesta. Prekva-
puje tiež, že ju ide budovať 

mesto pre developera, malo 
by to byť naopak,“ podotýka.
OZ Malé Krasňany chce ob-
noviť proces EIA, ktorý po-
sudzoval vplyv výstavby na 
životné prostredie. Argumen-
tuje tým, že súhlasné stano-
visko má dátum marec 2017, 
takže nezohľadňuje realitu - 
ľudia sa sem začali sťahovať 
až začiatkom októbra a vlast-
nícke právo k nehnuteľnos-
tiam nadobudli na prelome ro-
kov 2017/2018. Teda až vtedy 
sa stali účastníkmi územného 
konania. „Vypracovanie no-
vej EIA iniciovala pri ďalšej 
plánovanej výstavbe vo vino-
hradoch mestská časť Rača, 
k čomu sme sa pridali. Avšak 
ministerstvo životného pro-
stredia požiadavke najskôr 
nevyhovelo. Odvolali sme sa, 
výsledok ešte nemáme,“ do-
pĺňa Jakub Žilinčan.
Zdôrazňuje pritom, že si vá-
žia ochotu developera Grunt 
priamo komunikovať a  hľa-

dať spoločné riešenia, ktoré 
by znížili dopad  plánovanej 
komunikácie na tunajších 
obyvateľov: „Cestu sú však 
mestom zaviazaní vybudovať 
tak či tak.“
Na území račianskych vi-
níc vyrástlo v posledných 
rokoch veľa budov aj ce-
lých obytných štvrtí. Kúsok 
od Malokrasňanskej ulice, 
v blízkosti areálu poľnohos-
podárskeho družstva, vidíme 
vyklčovaný rozsiahly kus vi-
nohradu, osud tohto pozem-
ku je zatiaľ nejasný. O pár 
desiatok metrov ďalej je zas 
spustnutý veľký areál býva-
lej AB Kozmetiky: „Keby sa 
tu stavalo, nik by nemal ná-
mietky. Naopak, boli by sme 
radi, že sa zanedbaná plocha 
zveľadí,“ uzatvára Radoslav 
Čarský. (ac)
 Foto: Matúš Husár

Rušná asfaltka má ísť dva metre  
od detského ihriska!
TIP OD VÁS

Malé víťazstvo 
Členovia OZ Malé Krasňany 
riešia kauzu od roku 2017 a sú 
za tým neraz desiatky „člove-
ko-hodín“ týždenne a takmer 
10-tisíc eur vynaložených 
najmä na súdne spory, odvola-
nia a pripomienkové konania. 
„Naše výhrady sme formálne 
prezentovali aj na mestskom 
zastupiteľstve. Zastupi-
teľstvo vydalo uznesenie, 
v ktorom žiada primátora hlav-
ného mesta, aby zabezpečil 
obstarávanie urbanistickej 
štúdie pre územia vinohradov 
a verejné prerokovanie zadania 
aj návrhu. To považujeme za 
malé víťazstvo,“ konštatuje šéf 
združenia Jakub Žilinčan.

Cesta pôjde tesne popri detskom ihrisku.

Spustnutý areál bývalej AB Kozmetiky neďaleko viníc: 
„Tu by sa mohlo stavať,“ hovoria miestni.

„Takýto kúsok nás bude deliť od rušnej cesty,“ ukazuje Radoslav Čarský.

RAČA
K výstavbe komunikácie 
spájajúcej Horskú a Ra-
čiansku ulicu sme oslovili aj 
starostu Rače MICHALA 
DROTOVÁNA.

Ľudia z Malokrasňanskej 
ulice s plánovanou cestou 
nesúhlasia, pretože má byť 
v blízkosti detského ihriska 
a tiež predzáhradky. Aký je 
postoj mestskej časti?
Cesta má právoplatné územ-
né rozhodnutie z roku 2018. 
Žiadali sme stavebníka, kto-
rým je Hlavné mesto SR 
Bratislava, aby v danej ob-
lasti vybudoval ochranný plot 
a tiež zabezpečené priechody 
pre chodcov. Na list z novem-
bra 2020 sme od mesta zatiaľ 
nedostali odpoveď. 

V čom vidíte rozpor s územ-
ným plánom?
Môj osobný názor je, že 
funkčný kód vinice neumož-
ňuje budovať inú komuniká-
ciu ako pre obsluhu funkčnej 
plochy viníc. Hlavné mesto 
ako garant výkladu územ-
ného plánu, a tiež stavebník 
komunikácie to vidí opačne 
- podľa neho je príslušná, 
právoplatným územným roz-

hodnutím umiestnená cesta 
v súlade s územným plánom. 
Súlad s územným plánom je 
vec, ktorá sa pri výstavbe rie-
ši v územnom, a nie staveb-
nom konaní. 

Po vybudovaní cesty má na-
sledovať výstavba obytného 
súboru Dolný Slanec s jede-
nástimi domami. Čo to spra-
ví s dopravnou situáciou 
v lokalite?
Zámer Dolný Slanec má prá-
voplatné územné rozhodnu-
tie z roku 2018, teda stavby 
boli právoplatne umiestnené 
v území, ktoré umožňuje ma-
lopodlažnú bytovú zástavbu. 
Ide o stavby so 4 podlažiami 
a 1 ustúpeným podlažím, kde 
vznikne 220 bytov. V zmysle 
právoplatného územného roz-
hodnutia bolo umiestnených 
308 parkovacích miest, všet-
ky priamo v zámere a na po-
zemkoch investora. Určite to 
negatívne ovplyvní dopravu 
v danom území, najmä Peknú 
cestu, Malokrasňanskú, Hor-
skú a Račiansku ulicu.

Koľko hektárov viníc sa 
muselo zlikvidovať pre plá-
novanú cestu?
Predmetný výrub viníc v roku 
2017 v polohe navrhovanej 
cesty bol približne vo výmere 
0,3 hektára. 

Neďaleko budúcej cesty je 
vyklčovaný veľký vinohrad 
– aj tam sa má stavať?
V danej časti je v územnom 
pláne vedený vinohrad, čiže 
výstavba aktuálne nie je mož-
ná. Čo sa týka iných zámerov 
v okolí, tak hlavné mesto 

vydalo kladné záväzné stano-
visko k zámeru Pod Slancom, 
tam sa však zatiaľ nezačalo 
územné konanie.

Niektoré parcely s vinica-
mi sú v katastri vedené ako 
trávny porast, takto ich pre-
klasifikovali ešte za vášho 
predchodcu...
Preklasifikovanie vinohra-
dov na trávnatý porast ne-
umožňuje výstavbu, pokiaľ 
je v územnom pláne naďalej 
toto územie vedené ako vini-
ce. Preklasifikovanie trvalé-
ho trávnatého porastu na iný 
druh poľnohospodárskej pôdy 
je možné iba na žiadosť maji-
teľa príslušného pozemku.

Obyvatelia upozorňujú aj 
na to, že po vybudovaní 
asfaltky hrozia záplavy, kým 
vinohrady dokážu vodu za-
držať. Sú ich obavy opod-
statnené?
V zámere je vybudovanie re-
tenčnej nádrže, čo je podľa 
projektanta dostatočné opatre-
nie. Okresný úrad Bratislava 
naše pripomienky neakcep-
toval a nezapracoval - vodná 
stavba bola teda na prísluš-

nej ceste stavebne povolená 
Okresným úradom Bratislava. 
Samotné vinohrady v danej 
oblasti sú, žiaľ, vysadené tak, 
že hrozbu záplav tiež neznižu-
jú. Preto treba viac opatrení 
a časť z nich, ako je pravidel-
ná údržba rigolov a nádrže, 
naša mestská časť zabezpeču-
je. Aktuálne sa hľadajú ďalšie 
možnosti ako zvýšiť vodo-
zádržnosť celej lokality.

Pokračuje konanie? Podnet 
obyvateľov je aktuálne na 
Najvyššom súde.
Mestská časť Rača prerušila 
dané stavebné konania prá-
ve pre súdny spor. Prerušenie 
napadol protestom prokurá-
tor, ktorému vyhovel Okresný 
úrad Bratislava, a odvolanie 
našej mestskej časti bolo Mi-
nisterstvom dopravy a výstav-
by zamietnuté. Ako prenesená 
štátna správa sme viazaní roz-
hodnutím Okresného úradu 
Bratislava, takže dané konania 
napriek súdu pokračujú, resp. 
budú pokračovať. (ac)
 Foto: archív

Starosta Rače: Pre novú cestu padlo 0,3 ha viníc

Starosta Michal Drotován

Stanovisko magistrátu 
si prečítajte na str. 8.

Váš domov.  Vaše s teny.  Vaše zdr av ie .

Zhlboka sa nadýchnite čerstvého a zdravého vzduchu u vás doma. Baumit 
vám prináša Ionit Color, interiérovú farbu budúcnosti, ktorá generuje zdraviu 
prospešné ióny podobné tým, aké nájdete v prírode pri vodopádoch či v lese. 
Je dokázané, že vzdušné ióny prospievajú ľudskému zdraviu a celkovej pohode, 
urýchľujú regeneráciu, posilňujú náš imunitný systém a znižujú riziko vzniku 
alergií. Cíťte sa lepšie, regenerujte rýchlejšie a buďte fit každý deň.

ČISTÝ VZDUCH  
MÁ LEN JEDNU FARBU

Vodopád iónov

 Zdraviu prospešné ióny
 Menej prachu a peľu
 Zdravý a čistý vzduch
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Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

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

Právna rada 
zadarmo
STARÉ MESTO
V rámci pomoci obyvate-
ľom spúšťa Staré Mesto 
bezplatnú právnu poradňu. 
Fungovať bude každú prvú 
stredu v mesiaci od 13. h do 
16. h v priestoroch miest-
neho úradu na Vajanského 
nábreží. V právnej poradni 
môžu Staromešťania konzul-
tovať majetkovoprávne zále-
žitosti či problémy právnych 
vzťahov medzi vlastníkom 
bytu a správcom bytových 
domov.  (TASR)

Autobusy 
na vodík
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný pod-
nik plánuje obstarať 20 vo-
díkových autobusov. 
V premávke by sa mohli ob-
javiť už na prelome rokov 
2022/2023. V porovnaní 
s elektrobusmi je ich výhodou 
vyšší dojazd či rýchle tanko-
vanie. Autobus na vodík by 
mohol na jedno dotankovanie 
prejsť viac ako 350 km. Sú-
ťaž bude vyhlásená pravde-
podobne už v auguste. (ts)

Pomôže fond 
aj banka
STARÉ MESTO
Mestské zastupiteľstvo Brati-
slavy schválilo spôsob, akým 
sa budú financovať kúpele 
Grӧssling a mestská knižnica.
S financovaním Grösslingu 
pomôže štátny fond Slovak 
Investment Holding, ktorý 
poskytne investíciu 4,1 mil. 
eur. Aby mesto mohlo penia-
ze od fondu získať, založilo 
obchodnú spoločnosť, ktorej 
predmetom činnosti bude 
revitalizácia a následná pre-
vádzka kúpeľov a mestskej 
knižnice. Mesto vloží do zá-
kladného imania spoločnosti 
850-tisíc eur. Ďalším zdrojom 
financií bude bankový úver. 
Celková suma rekonštrukcie 
kúpeľov sa odhaduje na 15 
mil. eur bez DPH. (ts)

Bezpečne až 
k horárni
RAČA
Organizácia Mestské lesy 
v Bratislave obnovila vi-
nohradnícky chodník, 
ktorý vás bezpečne prive-
die od sídliska Krasňany 
k jazeru Vajspeter a ná-
sledne na lesnú cestu cez 
muničné sklady k rekre-
ačnému areálu Horáreň 
Krasňany.
Mestské lesy, ktoré do-
stali spomínaný vino-
hradnícky chodník do 
správy od mesta len 
v tomto roku, sa postarali 
o jeho nový povrch - jem-
ný makadám, vhodný aj 
pre cyklistov alebo rodi-
čov s kočíkmi. „Pribud-
li tiež lesnícke odrážky, 
ktoré pri prudkých leja-
koch odvedú vodu z cesty 
a predĺžia životnosť cesty 
práve v tých miestach, 
kde v minulosti najviac 
trpela vodnou eróziou. 
Na cestu sme umiestnili 
aj lavičky, aby si mohli 
turisti počas prechádz-
ky oddýchnuť,“ doplnil 
riaditeľ Mestských lesov 
Matej Dobšovič. (ts)
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GALÉRIE OTVORENÉ PONDELOK - PIATOK 14 -18 HOD.
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Gajdoš Ľuboš

Srna Jozef
Zabel Vladislav
Stručka Pavol

socha

maľba

Sláviková Ivana

Ševčíková Petra

Matuštík Munk Kyra

Doganovaá Radostina
Vrzgula Marko
Neupauer Roland
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Ponúkam slušnej žene 
s autom dobre zaplatenú 

prácu OSOBNEJ  
ASISTENTKY (nákup  

potravín, upratovanie) 
na TPP v Petržalke na 4x 

v týždni s nástupom IHNEĎ. 
Volajte na 0903 392 793.

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

Pokračovanie�zo�str.�6�–�7
RAČA
Ľudia v Malých Krasňa-
noch sa obávajú o osud 
vinohradov, cez ktoré má 
ísť rušná komunikácia. 
K výstavbe cesty a obyt-
ného súboru Dolný Sla-
nec sme požiadali o sta-
novisko aj magistrát. 
Situáciu posudzuje pod-
ľa toho, ako je čo zade-
finované, keďže sa musí 
pridržiavať platných re-
gulatívov.
Obyvatelia Malých Krasňan 
upozorňujú napríklad na to, 
že budúcej ceste, spájajúcej 
Horskú a Račiansku ulicu, 
padla za obeť časť viníc. 
Potvrdil to aj starosta Rače 
Michal Drotován, keď pove-
dal: „Predmetný výrub viníc 
v roku 2017 v polohe navr-
hovanej cesty bol približne 
vo výmere 0,3 ha.“ Mesto 
však argumentuje tým, že 
tieto vinohrady, resp. plochy 
viníc nie sú špeciálne chráne-
né prostredníctvom zákona: 
„Pozemky pod prepojovacou 
komunikáciou nie sú vede-
né ako vinica, ani ako trvale 
trávnatý porast. Ide o ostatnú 
plochu, ktorú je možné zasta-
vať.“
V stanovisku pre Bratislav-
ské noviny zároveň ubez-
pečuje, že prístupová cesta 
k Dolnému Slancu, ktorá je 
podmienkou realizácie tohto 
obytného súboru, nedostane 
do územia ďalšie developer-
ské projekty. Obslúžiť má 
len nové bytovky pri Horskej 

ulici a existujúcu zástavbu 
nad Horskou ulicou. Obyt-
ný súbor projektoval ateliér 
Vallo & Sadovsky Architect, 
pričom súhlasné záväzné sta-
novisko k investičnej činnos-
ti na stavbu získal developer 
Grunt ešte v roku 2017, teda 
za predchádzajúceho vedenia 
mesta. 
Magistrát tiež pripomína, že 
jedine stavebný úrad môže 
posúdiť, či stavba môže byť 
umiestnená v navrhovanom 
území z hľadiska jej dôsled-
kov. A upozorňuje na fakt, 
že samotná mestská časť 
žiadala napojenie cez Hor-
skú ulicu. „Mestská časť 
trvala na zabezpečení pre-
pojenia na cestu II/502 Ra-
čianska už listom č. UPSP-
6158-584/2013 zo dňa 22. 
4. 2013, kde sa uvádza: 
Z hľadiska dopravnej obslu-

hy nesúhlasíme, aby pred-
metná lokalita bola napoje-
ná na Račiansku cez Peknú 
cestu. Žiadame prezentovať 
zabezpečenie dopravnej 
obsluhy územia cez Horskú 
ulicu a zabezpečiť prepo-
jenie na cestu II/502 Ra-
čianska, medzi DPB a YIT 
Reding návrhom a následne 
vybudovaním komunikácie 
v spolupráci s ostatnými 
investormi v tejto lokalite,“ 
cituje hovorkyňa Katarína 
Rajčanová.
Novú komunikáciu v dĺž-
ke 345,147 m navrhli podľa 
nej odborníci magistrátu ako 
najvyhovujúcejšie a najefek-
tívnejšie prepojenie vzhľa-
dom na existujúce pozemné 
komunikácie a dopravnú 
vybavenosť v danej lokalite. 
S ohľadom na blízkosť det-
ského ihriska a bytoviek má 

byť cesta utlmená, teda na nej 
bude dopravný prah, ktorý 
spomalí prejazd vozidiel.
A prečo postaví cestu mesto, 
nie developer? „Výhodou je 
predovšetkým právna isto-
ta, že po kolaudácii nemôže 
nastať situácia, že investor 
ako stavebník neodovzdá 
komunikáciu do vlastníc-
tva a správy hlavného mes-
ta a užíva ju ako účelovú,“ 
zdôvodňuje hovorkyňa. 
V takom prípade hrozí, že 
napríklad hlavné mesto 
sa bez súhlasu investora 
ako vlastníka komunikácie 
nebude môcť na ňu napo-
jiť. „Zároveň na základe 
zmluvy o spolupráci, ktorú 
má hlavné mesto uzavre-
tú s developerom, máme 
možnosť určiť, za akých 
stavebnotechnických a ma-
jetkovo-právnych podmienok 

sa miestna komunikácia pro-
stredníctvom investora bude 
budovať,“ dopĺňa Katarína 
Rajčanová. (ac)
 Foto: Matúš Husár
Celé� stanovisko� magistrátu�
nájdete�na�www.banoviny.sk.

Račianske vinohrady chce mať mesto pod kontrolou Urbanistická 
štúdia - jediné 
riešenie

Podľa hovorkyne mesta 
primátor Matúš Vallo rozumie 
a aj sám zdieľa obavy ľudí 
o osud račianskych vino-
hradov. „Preto opakovane 
deklaruje, že jediným riešením, 
ako ich stabilizovať a dostať 
pod kontrolu, je spracovanie 
urbanistickej štúdie pre celé 
územie vinohradov, od časti 
Ahoj až po Svätý Jur. Pri jej 
príprave má hlavné mesto 
ambíciu spolupracovať okrem 
dotknutých mestských častí 
aj s univerzitami. V štúdii sa 
všetci musia dohodnúť, čo 
bude mesto ochraňovať, za čo 
ide bojovať a ako to chce robiť. 
So žiadnou ďalšou zmenou 
územia vinohradov na stavebné 
pozemky dovtedy nebude sú-
hlasiť a ďalej bude postupovať 
striktne podľa výsledkov urba-
nistickej štúdie premietnutej 
do územného plánu,“ uzatvára 
Katarína Rajčanová.
Obstarávanie urbanistickej 
štúdie pre územia vinohra-
dov v Bratislave je v pláne 
v druhom polroku 2021.

Plánovaná cesta, ktoré povedie cez vinohrady, má 
obslúžiť nové bytovky pri Horskej ulici a existujúcu 
zástavbu nad Horskou ulicou.

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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RAČA
Nasadnite na 

Račanskú lokálku a užite 
si krásu vinohradov a chuť 
skvelých račianskych 
vín. Na každej zastávke vás 
čaká degustácia od iného 
miestneho vinára. Určite 
nevynechajte frankovku, 
ktorú zbožňovala Mária 
Terézia.
Túžite zavítať do Rače, hlav-
ného mesta vína, a lepšie 
spoznať genius loci bratislav-
ského malokarpatského pod-
horia priamo na Račanskom 
vinohradníckom chodníku? 
S Račanskou lokálkou – špe-
ciálnou linkou Prešporáčika, 
ktorá jazdí počas celého leta, 
sa až tak veľa nenachodíte, 
o to viac však stihnete vidieť, 
zažiť a ochutnať vo viniciach 
či pivniciach miestnych viná-
rov, v závislosti od počasia. 
Nastúpiť môžete vždy v pia-
tok o 16.30, 17. a 18. hodine 
pred Nemeckým kultúrnym 

domom na ulici Barónka 3 
a na jeden voucher sa môžete 
voziť až do 21. hodiny.
Čaká vás niekoľko degus-
tácií, u každého vinára 
strávite asi hodinu. Môžete 
porovnávať rovnaké odrody, 
rastúce len pár metrov od 
seba, a budete prekvapení, 
ako sa odlišujú! Nevyne-

chajte ani slávnu frankov-
ku, ktorú podľa legendy 
zbožňovala aj najslávnejšia 
uhorská panovníčka Mária 
Terézia. 
Voucher, za ktorý zaplatíte 
14,90 €, zahŕňa okrem jazdy 
vláčikom 14 kupónov na de-
gustáciu vína u miestnych 
vinárov v hodnote 7 €, prak-

tickú taštičku na krk s graví-
rovaným pohárom, a tiež in-
formačnú brožúru s mapou na 
ľahkú orientáciu. Netradičné 
turistické prehliadky pripra-
vila organizácia Bratislava 
Tourist Board. Projekt, ktorý 
približuje význam vinohrad-
níctva, podporil Bratislavský 
samosprávny kraj. (ts)

BRATISLAVA
Ak hľadá-
te unikátny 

zážitok z prenocovania 
v prírode, vyberte si jeden 
z domčekov v lesoparku, 
postavených vysoko na 
stromoch. A vezmite aj deti.
Pobyt v takomto domčeku 
je maximálnym zážitkom, 
kedy počúvate zvuky lesa, 
pozorujete život v korunách 
stromov, ako aj ranné prebú-
dzanie sa okolitej prírody. Je 
to spôsob, ako sa zastaviť 
z denného zhonu, prečistiť si 
myseľ či meditovať.
Nenájdete tu síce komfort 
v podobe elektriny či sprchy, 
bohato vám to však vykom-

penzuje pokoj, ktorý vládne 
v strede lesa, večerné posede-
nie na terase či grilovačka na 
neďalekom ohnisku. Domče-
ky na stromoch sú ideálne na 
romantický večer strávený 
vo dvojici, ale aj pre rodiny 

s deťmi. A ak budete mať 
šťastie, ráno môžete priamo 
z terasy pozorovať pasúce sa 
srnky.
V bratislavskom lesopar-
ku si môžete vybrať z troch 
domčekov za rovnakú cenu 

120 eur na deň a potom rezer-
vovať na webe organizácie 
Mestské lesy v Bratislave re-
zervacie.mlba.sk. 
 (ts, bn)
 Foto: Mestské 
 lesy v Bratislave

Ochutnajte obľúbené víno slávnej panovníčky

Noc na strome je plná zážitkov

Ktorý stromodom si vyberiete?
 Domček vo výške Kačín: Je najvyšší z trojice domčekov určený 

pre 3 osoby. Nachádza sa vo výške 6 m neďaleko potoka 
v Kačínskej doline, hore sa dostanete po drevenom točitom 
schodisku. 

 Domček na dube Kačín: Je to komfortný domček pre 4 osoby 
postavený na starom dube v malebnej Kačínskej doline. 

 Domček Dlhé Lúky: Útulný domček na strome nádete neďaleko 
studničky Tri Duby. Počas leta vám bude atmosféru dotvárať 
cinkanie ovečiek pasúcich sa na neďalekých lúkach. 

Letodivy 
po tretí raz
NOVÉ MESTO
Bratislavské bábkové di-
vadlo (BBD) už po tretí raz 
otvorilo divadelnú záhradu 
počas svojej letnej sezóny, 
nazývanej Letodivy. 
Predstavenia BBD alebo di-
vadelného hosťa sú každý 
štvrtok o 18. h v priestore zá-
hrady na Škultétyho ulici (za 
hlavnou budovou Istropoli-
su). „Letný podvečer v chlád-
ku divadelnej záhrady v spo-
jení s kvalitným divadlom je 
jedinečná ponuka kultúrneho 
vyžitia pre rodiny,” pozýva 
dramaturg Peter Galdík.  (ts)

Prichádza aj 
Shakespeare 
STARÉ MESTO
Letné shakespearovské 
slávnosti na nádvorí Brati-
slavského hradu sa začínajú 
už 5. júla premiérou Dvaja 
páni z Verony. 
V poradí 21. ročník festivalu, 
ktorý trvá celý mesiac, bude 
v rovnakom rozsahu ako v ča-
soch pred pandémiou, vrátane 
premiéry a hosťujúcich čes-
kých predstavení. „Po ročnej 
prestávke pokračujeme aj so 
štvrtým ročníkom projektu 
Shakespeare s deťmi,“ uvied-
la riaditeľka festivalu Janka 
Zednikovičová. (ts)

Na film k jazeru
NOVÉ MESTO
V letnom kine na Kuchajde, 
ktoré do miestneho amfite-
átra priťahuje stovky divá-
kov, sa už premieta.
Na film môžete prísť kaž-
dú stredu a sobotu, v júli od 
21.30 h a v auguste od 21. h. 
Dramaturgia je nastavená tak, 
aby si v priebehu leta prišli na 
svoje priaznivci rôznych fil-
mových žánrov. „Letné kino 
na Kuchajde sa za uplynulých 
desať rokov stalo mimoriad-
ne obľúbeným miestom, kde 
nielen pestrá ponuka filmov 
je predpokladom, že ani tento 
rok to nebude inak,“ verí sta-
rosta Rudolf Kusý.  (ts)

Stromodom na Kačíne je vo výške 6 metrov.

Matúš Vallo
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S vaginálnou mykózou sa stretne za svoj život až 75 % žien a každá druhá ňou potom 
trpí opakovane. Čo môže proti premnoženým kvasinkám pomôcť?
V lekárňach je dostupný prípravok FEEL FRESH – COSMETIC FEMININE BATH, 
založený na biotechnológii mikroorganizmu Pythium oligandrum. Prípravok s Múdrou 
hubou je určený pre kožu náchylnú k zapareniu a pre starostlivosť o miesta náchylné                                 
k výskytu kvasiniek (zvlášť rodu Candida) v intímnych partiách.
Pythium oligandrum je mikroorganizmus, ktorý napadá kvasinky a čerpá z nich látky pre 
svoju výživu. Po vyčerpaní a odstránení kvasiniek uvoľňuje priestor pre znovuosídlenie tzv. 
normálnou mikro órou, pretože pre neho ľudské telo nie je prirodzeným prostredím a nie je 
schopný sa v tomto prostredí adaptovať. Takto sa uplatňuje nielen pri vaginálnych mykózach 
žien a pri kvasinkových infekciách v intímnych partiách u mužov, ale špeci cké kmene tejto 
Múdrej huby sa používajú aj pri mykózach nôh a nechtov na nohách – rad Biodeur: pre nohy 

Intimita nielen pre ženyIntimita nielen pre ženy postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba Pythie Biodeur Nail,  
pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra huba Pythie Biodeur Prevent a zásypový 
prášok do obuvi proti zvýšenej potivosti a zápachu nôh Múdra 
huba Pythie Biodeur Prevent Foot Powder.
Prípravky s Múdrou hubou môžu používať aj ľudia s oslabenou 
imunitou, tehotné alebo dojčiace ženy, diabetici atď. Pythium 
oligandrum neprodukuje antibiotiká a preto sa prípravky môžu 
aplikovať kedykoľvek podľa potreby, keďže pôsobenie Múdrej 
huby nedovoľuje choroboplodným organizmom mutáciu alebo 
vznik rezistencie.
Prípravky s Múdrou hubou – Pythium oligandrum
dostanete v lekárňach.
Na Vaše otázky radi odpovieme na e-mailovej adrese: pythium@pythium.cz
Informácie na: www.pythium.eu

Výrobca: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. 

m@pythium cz

BRATISLAVA
Vo vode ne-
musíte iba 

plávať, ponúka oveľa viac 
zážitkov. Pridajte sa k vo-
dákom, s ktorými môžete 
splavovať aj našu veľrieku 
- vôbec neprekáža, ak ste 
úplní začiatočníci.
„Bratislava ako mesto le-
žiace na brehoch Dunaja 
má obrovské možnosti pre 
vodné športy. Žiaľ, tento 
potenciál sa využíva iba 

z veľmi malej časti,“ kon-
štatuje Tomáš Lukačovič 
z vodáckeho centra v Kar-
lovej Vsi. 
Nabáda pozrieť sa na mapu 
Bratislavy a jej okolia: vša-
de, kde vidíte vodu, môžete 
zároveň vidieť oblasť vhod-
nú na splavovanie, a to nielen 
pre profíkov, ale aj pre úpl-
ných začiatočníkov, dokonca 
deti.
„Na stojatú vodu ako sú ja-
zerá nie sú potrebné žiad-
ne schopnosti či špeciálne 
vybavenie, možno tak plá-
vacia vesta pre neplavcov. 
Na mierne tečúcich vodách 
ako je Morava alebo Malý 
Dunaj si aj úplní začiatoč-
níci vystačia s plávacími 
vestami a úvodnou inštruk-
tážou,“ ubezpečuje skúse-
ný vodák. 
Vodáci bežne splavujú aj 
Dunaj, ktorý podľa neho 
nie je nebezpečný, až na 
niektoré špecifické miesta 
a situácie. „Takže aj nevo-
dáci ho môžu splavovať, 
ale výhradne v sprievode 
vodáka. Treba si tu dávať 
hlavne pozor na plávajúce 
lode, piliere mostov, bóje 

a vykotvené lode,“ hovorí 
Tomáš Lukačovič.
V každom prípade však pri-
pomína, aby nováčikovia 
nepreceňovali svoje schop-
nosti a nechali svoj vodácky 
rast a vývoj plynúť postupne. 
„Jednoznačne bezpečnejší, 
a tiež zážitkovejší spôsob 
je, keď môžete dlhší čas 
sledovať získavanie svojich 
nových schopností. Jednou 

Poďte na Dunaj, zvládnu to aj nevodáci

Ďalšie rady  
od Tomáša 
Lukačoviča

 Určite odporúčam každému 
absolvovať kurz školy kajaku! 
Tak, ako je dobré vedieť bi-
cyklovať či lyžovať, je dobré 
vedieť kajakovať. Najmä, ak 
bývate v Bratislave, ktorá má 
veľa možností, kam chodiť 
na vodu. 

 Za mesačný kurz, ktorý 
prebieha raz týždenne, sa 
môže úplný začiatočník 
naučiť kajakovať tak, aby 
bol samostatný a rozpo-
znal základné nebezpe-
čenstvá číhajúce na našich 
vodách.

 Pred každým splavom by 
sme mali poznať aktuálne 
podmienky - predpoveď 
počasia, vodný stav a prí-
padne nebezpečenstvá.

Aké sú ceny
 Cena za požičanie lode 

bez dopravy sa začína od 
cca 12 € za jednomiestnu 
alebo aj dvojmiestnu loď na 
celý deň. V prípade splavov 
k tomu treba pripočítať 
dopravu, čo vychádza od 
pár eur až po desiatky eur 
na jednu posádku, záleží 
na trase. Celodenný splav 
s dopravou a inštruktorom 
vychádza od cca 25 € na 
osobu.

Ak ste ešte nevymysleli 
prázdninový program pre 
svoje dieťa, máme pre vás 
dobrý tip. Letné tábory, 
ktoré organizuje cestovná 
kancelária Vida, sľubujú 
veľa nezabudnuteľných 
zážitkov aj pre náročných 
tínedžerov.
Cestovka pôsobí v oblasti 
cestovného ruchu už viac ako 
25 rokov, takže má bohaté skú-
senosti s prípravou programu, 
ktorý zaujme menšie deti, ale aj 
tínedžerov. Pre tých, ktorým je 
už konfekčná veľkosť XS malá 
a chcú sa baviť v spoločnosti 
svojich „násťročných“ kamará-
tov a skvelých animátorov, je 
určený ten najbláznivejší tábor 
Vida Loca. Letné 
sídlo na Prašníku 
je už pripravené!
Všetky tábory 
organizuje ces-
tovná kancelária 

výhradne vo vlastných stredis-
kách, ktoré sú prispôsobené 
pre detskú rekreáciu. Stačí si 
len vybrať podľa toho, čo vašu 
ratolesť najviac baví:
Rekreačné zariadenie 
Prašník – tábor Vida Loca pre 
tínedžerov od 13 do 19 rokov

Rekreačné zariadenia 
Tesáre – tábor Viva la Vida, 
Vida YouTube a Vida Sport

Horský Hotel Bartoška - Vida 
Army s vojenskou tematikou 
a akčný tábor Vida Action

Rekreačné zariadenie 
Bojnice - Nad Zámkom - Vida 
Fahion, Vida TikTok

Prázdninové leto, ktoré stojí za to

Kontakt: CK Vida
info@ckvida.sk
0908 053 010
0915 031 670

www.ckvida.sk

Škola kajaku v Karloveskej 
zátoke

Šampión v grilovaní – 365 dní v roku
Prepečený steak, grilované zeleninové dobroty, poriadnu porciu rýb a mäsa, či 
klobásky si môžete dopriať kedykoľvek v roku, ak sa stane vaším grilmajstrom 
elektrický gril Orava EG-1900. Nedymí sa z neho a nepotrebujete naň žiadne 
extra palivo, stačí ho zapojiť do elektrickej siete. Je kombináciou kontaktného 
grilu a grilovacej dosky - obe časti fungujú nezávisle a simultánne si na nich 
môžete nastaviť rôznu teplotu grilovania až do 210 0C. Zaklopený vám poslúži 
aj na zapekanie panini, bruschetty či toastov k zeleninovým šalátom. Keby sa 
náhle uprostred grilovačky strhla letná búrka, gril ľahko premiestnite zo záhrady, 

balkónu či terasy do kuchyne, kde rozvoniavajúce 
dobroty pohodlne dogrilujete. OC: 79 €.

 www.orava.eu

Váš príručný bufet
Do prenosnej autochladničky Orava TF-200 s ter-
moelektrickým 20 l chladiacim boxom zmestíte 
potraviny aj 1,5 l PET fľaše s občerstvením, aby 
vás na grilovačke, pikniku, pri vode či počas cesty 
autom nedobehol ani hlad, ani smäd. Potraviny 
chladí až 12 °C pod teplotu okolia, ale dokáže ich 
aj ohriať, a to až do teploty 55 °C. Má vysokokva-
litnú izoláciu veka aj celého tela, Eco režim, 
duálne napájanie 12 V/230 V, hmotnosť len 3,2 
kg a vyklápaciu rukoväť pre pohodlný transport. 
Stane sa vaším osobným príručným bufetom 
všade tam, kde sa chcete v lete cítiť sviežo a na-
sýtene. OC: 79 €. 
www.orava.eu

z najkrajších vecí na vodác-
tve je, že stále sa môžete po-
súvať dopredu a stále môžete 
objavovať nové veci. Alebo 
aj známe veci, ale z nového 
uhla. Koľko Bratislavčanov 
napríklad pozná bratislav-
skú panorámu z hladiny Du-
naja?“
 (ac)

Foto: archív T. L., 
vodackecentrum.sk 

• Výletné plavby po Dunaji  
v motorových člnoch 

• Kapitánske kurzy na rieky  
i moria

• Predaj lodí, člnov a vodných 
skútrov

• Prenájom lodí so službami 
kapitána

KONTAKT: 
0910 312 399, 

prenajom@lodi.sk
www.hotchillilode.sk

Spojte výlet do prírody s grilovačkou
BRATISLAVA
Leto je aj čas 
o p e k a č i e k , 

samozrejme, v prípade, že 
hasiči nevyhlásia zvýšené 
riziko požiarov. Uhádnete, 
koľko voľne dostupných 
altánkov na grilovanie náj-
dete v meste?
V bratislavskom lesoparku 
je na rôznych miestach až 57 
rôznych altánkov, ktoré mô-
žete voľne využívať každý 
deň. „Najbežnejšie sú tradič-
né besiedky, ktoré už posled-
né roky opravujeme opäť so 
strechou z dreveného šindľa 
a ktoré sú aj určitým symbo-
lom lesoparku. Na miestach 
ako Partizánska lúka, Kačín, 
Horáreň Krasňany či Červe-
ný kríž sú aj väčšie altánky 
s grilmi, keďže je tam väč-
šia návštevnosť,“ vysvetľuje 
Marek Páva z organizácie 
Mestské lesy v Bratislave.
Pripomína tiež štyri nové 

miesta na opekanie, ktoré 
Mestské lesy vytvorili minu-
lý rok vzadu na Partizánskej 
lúke. Okrem sedenia, stolov 
a ohnísk s grilovacími ro-
štami a konštrukciou na za-
vesenie kotlíka tu pribudla 
aj väčšia, upravená trávnatá 
plocha na šport a oddych. 
Odporúčame!
Ak máte v pláne rodinnú 
oslavu či posedenie s priateľ-
mi a nechcete od rána hľadať, 
ktorý altánok je voľný, pre-
najmite si ho. Na Partizánskej 
lúke sú k dispozícii tri, prená-

jom na jeden deň vás vyjde 
120 eur, pričom v cene máte 
aj grilovacie uhlie. „O tento 
komerčný prenájom je veľ-
ký záujem, odporúčam preto 
plánovať akciu aspoň dva 
týždne vopred,“ dodáva Ma-
rek Páva. Rezerváciu si vyba-
víte pohodlne cez rezervač-
ný systém mestských lesov  
https://rezervacie.mlba.sk.
Ak ste si už v minulosti pre-
najali altánok na Partizánskej 
lúke, asi vám neuniklo, že 
v porovnaní s rokom 2019, 
keď bol prenájom za stovku, 

si priplatíte 20 eur. Kam idú 
peniaze vyzbierané od ľudí? 
„Všetok zisk z komerčného 
prenájmu týchto troch al-
tánkov investujeme späť do 
lesoparku vo forme údržby 
a opravy existujúcej turistic-
kej infraštruktúry, ktorá slúži 
bezplatne všetkým návštev-
níkom lesoparku,“ vysvetľuje 
Marek Páva.
Ďalšie altánky nájdete tiež 
v Areáli zdravia Zlaté piesky, 
ktorý spravuje Správa telo-
výchovných a rekreačných 
zariadení (STaRZ). Prenájom 
vás vyjde podstatne lacnejšie 
ako v lesoparku: podľa aktu-
álneho cenníka je poplatok za 
požívanie altánku pre najviac 
20 ľudí 30 eur a za požičanie 
roštu ku grilu zaplatíte 10 eur.
Rôzne zákutia na opeka-
nie ponúkajú tiež jednotlivé 
mestské časti v Bratislave. 
Treba len sledovať, či hasi-
či nevyhlásia čas zvýšeného 

nebezpečenstva požiarov. 
V takom prípade platí zákaz 
kladenia ohňa, ktorý sa spra-
vidla vydáva pre celý kataster 
Bratislavy, teda platí aj v le-
soch mimo lesoparku (naprí-
klad na Devínskej Kobyle či 
v lužných lesoch). (bn)
 Foto: Mestské lesy 
 v Bratislave

Tipy na gril
 Ak sa chystáte grilovať 

mäso, zvážte jeho výber. 
Z bravčového mäsa sú 
najvhodnejšie krkovička, 
rebrá a pliecko (karé 
a stehno sú suché), z ho-
vädzieho je to roštenka, 
z hydiny, samozrejme, aj 
kuracie prsia či krídelká. 

 Grilovať môžete aj 
zeleninu. Jednoducho 
a rýchlo ugrilujete cuketu 
či baklažán, nakrájané 
na tenké plátky, ale tiež 
špargľu, mrkvu či zemiaky. 
Vyskúšajte dať na gril aj 
ovocie s pevnou dužinou, 
napríklad jablko alebo 
hrušku.

Parkovisko  
si mesto 
prenajme 
BRATISLAVA
Na Viedenskej ceste a Pú-
chovskej ulici pribudnú zá-
chytné parkoviská, odkiaľ 
sa bude dať presadnúť na 
MHD.
Magistrát si od spoločnosti 
Incheba prenajme v areáli 
jej výstaviska na Vieden-
skej ceste v Petržalke po-
zemky spolu so stavbou 
parkoviska P6 označenou 
ako „P+R“ na 5 rokov za 
200-tisíc eur s DPH roč-
ne. Ďalšie záchytné parko-
visko bude na Púchovskej 
ulici pri vstupe do Rače. 
Tunajší priemyselný areál 
bol určený ako najvhod-
nejší. Lokalita sa nachádza 
v tesnej blízkosti železnič-
nej trate a obratiska elektri-
čiek. (TASR)
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Miloslavov – moderné bývanie 
vo Vila bytoch Pri lesíku

Záhorská Bystrica - rodinné 
domy Orešianky 
pod Malými Karpatmi

Bývanie v okrajových častiach Bratislavy a blízkych obciach je čoraz populárnejšie. Ľudí sem láka viac 
prírody, zdravší vzduch, a tiež veľkorysejší priestor pre deti, ktoré sa majú kde vybehať. Navyše je ce-
novo dostupné, s kompletnou občianskou vybavenosťou a dobrým dopravným spojením. Ak sa zaobí-
dete bez ruchu veľkomesta, ale pritom chcete mať všetky dôležité služby poruke, pozrite si, kde všade 

môžete nájsť ideálne miesto na život pre seba a svoju rodinu.

Zdravší vzduch, viac prírody,  
a tiež miesta na hru detí 

K najpopulárnejším obciam pri Bratislave patrí Miloslavov, a to aj vďaka 
vlakovému spojeniu s hlavným mestom z časti Alžbetin Dvor, a takisto 
novej rýchlostnej ceste R7, ktorou sa autom dostanete do práce či do školy 

rýchlo, pohodlne a bez problémov. Vila byty Pri lesíku sú nový mestský projekt 
citlivo vsadený do pokojného vidieckeho prostredia s nádhernou prírodou. Na-
chádza sa asi 1,5 km od železničnej stanice a k jeho prednostiam patrí parkovacie 
státie pod bytovkou v cene bytu s výťahom z podzemného parkoviska či pivničná 

kobka v cene bytu. Na skok od Vila bytov je 
nákupné centrum OC Miloslavov s Billou. 
V blízkosti je aj škola, škôlka, pošta, potravi-
ny či reštaurácia. Fanúšikovia športu a príro-
dy ocenia blízkosť jazier, hrádze a cyklotrás.

Obec Kvetoslavov sa nachádza juhovýchodne od Bratislavy a k jej 
prednostiam patrí železničné spojenie s hlavným mestom, efektívna 
autobusová doprava a priame napojenie na novú rýchlostnú cestu R7. 

Obec sa vyznačuje pokojným a tichým bývaním, kontrastujúcim s dynami-
kou miest. Nová Tulipa, projekt slovenského developera ATOPS Develop-
ment 3, ponúka 1- až 4-izbové byty v nízkopodlažných bytových domoch, 
najväčšie majú viac ako 100m2 s nadštandardnou výbavou. V miestnostiach 
sú kvalitné obklady, dlažby, sanita, parkety a dvere, podlahové kúrenie, 
klimatizácia a vonkajšie elektrické žalúzie. Výhodou sú zelené terasy na 
najvyšších poschodiach a záhradky na naj-
nižších. Súčasťou projektu je park, ihriská 
a športoviská vo vnútrobloku. Základná 
škola je vo vedľajšej ulici a priamo v No-
vej Tulipe bude developer stavať aj škôlku.

Kúpa hotového domu nemusí byť jedinou voľbou, ak rozmýšľate o novom bývaní. 
Atraktívnou možnosťou je dom si postaviť. V tomto prípade máte dve možnosti: 
kúpiť si typový projekt, alebo sa pustiť do individuálneho návrhu s architektom. 

Mnohí stavebníci spätne zisťujú, že čiastková úspora na projektovej dokumentácii im 
nestála za to a návrhu svojho domova mohli venovať väčšiu pozornosť. Architektonic-
ká štúdia vypracovaná na mieru vie využiť potenciál akéhokoľvek pozemku oveľa lep-
šie ako katalógový projekt. Architekt bez problémov 
zohľadní v návrhu aj atypické požiadavky, ktoré by 
ste márne hľadali medzi typovými projektmi. Navyše, 
v súčasnosti treba pri návrhu zohľadňovať energetickú 
úspornosť stavby - rozmiestnenie izieb, veľkosti okien, 
a najmä tienenie treba presne prispôsobiť konkrétnym 
podmienkam pozemku.

Maďarská Rajka je určite najobľúbenejšou prihraničnou lokalitou, ktorá sa nachádza 
len necelé tri kilometre od nášho hlavného mesta. K prednostiam obce patrí veľká 
komunita Slovákov, najmä Bratislavčanov, nádherná príroda, pokojná vidiecka at-

mosféra, cyklotrasy, možnosť splavovania Dunaja, ale predovšetkým fakt, že sa odtiaľto v kto-
romkoľvek čase dostanete do centra Bratislavy za približne 15 minút – z viacerých našich 
sídlisk cestujeme oveľa dlhšie. Prechod cez hranice je aj v čase pandémie bezproblémový 
a v týchto dňoch úplne bez obmedzení. Navyše, v súčas-
nosti môžete investovať do domu či pozemku v Maďarsku 
s 5-percentnou DPH na dva roky. S projektom, stavebným 
povolením, realizáciou či kolaudáciou vám pomôže spoloč-
nosť Fula Development, ktorá ponúka zelené, moderné, níz-
koenergetické domy so SMART riešeniami na mieru.

Prvý pasívny dom postavili v Nemecku pred viac ako 30 rokmi a dodnes efektívne fun-
guje. Podľa tohto princípu sa odvtedy postavilo tisíce ďalších po celom svete. Pasívne 
domy predbehli dobu a s rezervou spĺňajú podmienky našej aktuálne sprísnenej legisla-

tívy - kategóriu A0. Ide o energeticky veľmi úsporné stavby so zdrojom tepla z obnoviteľných 
zdrojov energie, precízne navrhnutým tepelnoizolač-
ným obalom bez tepelných mostov a vetraním s re-
kuperáciou. Svojich majiteľov rozmaznávajú špeci-
fickými vlastnosťami: poskytujú vysoký užívateľský 
komfort bez prehrievania, slnko vpúšťajú dovnútra 
v tých správnych momentoch, starajú sa o neustály 
prísun čerstvého vzduchu a zaplatené teplo len tak 
nestrácajú.

Medzi bratislavskými mestskými časťami La-
mač a Záhorská Bystrica rastú rodinné domy 
využívajúce efektívne a moderné technoló-

gie. Lokalita ponúka prostredie krásnej prírody Malých 
Karpát, dobrú dopravnú dostupnosť do centra mesta, 
blízkosť relaxačnej zóny a občianskej vybavenosti. 
V ponuke sú samostatne stojace domy a trojdomy. Pri 
výstavbe sa používajú špičkové materiály a technolo-
gické riešenia, a tiež riešenia pre maximálne zadržia-
vanie dažďovej vody ako sú zelené extenzívne strechy, 
retenčné nádrže či vsakovacie telesá. Lokalitu bude 
pred ruchom a svetelným smogom chrániť 3,5 m vy-
soká protihluková stena. Jej konštrukcia z lomového 
kameňa so smrekovcovým plotom a zeleňou vytvorí 
pevnú, no zároveň 
veľmi estetickú 
ochranu. Etapa č. 
2 je už v predaji!

Viac informácií nájdete na 
www.vilabyty.sk 

píšte na info@vilabyty.sk 
alebo volajte 

+421 907 331 441.

Viac informácií nájdete na 
www.oresianky.sk 

píšte na info@oresianky.sk 
alebo volajte 

+421 915 448 217.
Viac informácií nájdete na 

www.novatulipa.sk 
píšte na info@atops.sk 

alebo volajte 
+421 911 758 422.

Viac informácií nájdete na
www.fuladevelopment.eu

píšte na info@fula.eu 
alebo volajte na 

+421 919 800 400.

Viac informácií nájdete na 
www.domyktoreprekvapia.sk 

píšte na 
jakub.mikula@vizeatelier.eu 

alebo volajte 
+421 915 523 354, 

poradí vám odborník na pasívne 
domy Ing. arch. Jakub Mikula.

Viac informácií nájdete na 
www.vizeatelier.sk 

píšte na info@vizeatelier.sk 
alebo volajte 

+421 948 121 784, 
poradia vám fundovaní 
odborníci z Vize Ateliér.

Kvetoslavov – vidiecke bývanie  
s perfektnou dostupnosťou v Novej Tulipe

Bývanie v obľúbenej Rajke s Fula Development

Počuli ste už o pasívnom dome?

Prečo zvážiť projekt domu na mieru
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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

RUŽINOV
Počas horúcich dní dobre 
padne tráviť čas pri vode. 
Čo tak spojiť ho aj s ľah-
ším obedom? Otestovali 
sme špeciality v reštaurá-
cii Wakelake na Zlatých 
pieskoch.
Stoly na terase pri vode boli 
krátko predpoludním ešte 
voľné, takže sme si mohli 
vyberať, kde je najväčší tieň, 
páliace slnko nevyhovuje 
každému. Najmä, ak 
sa prídete iba najesť 
a len zdiaľky sledujete 
wakeboardistov jaz-
diacich na jazere. No 
už samotné posedenie 
v tomto prostredí má 
svoje čaro, vyvoláva 
príjemný pocit, že ste 
na dovolenke. 
Ceny v reštaurácii 
Wakelake sú podľa nás 
férové, zvážte sami, a ne-
sklamalo ani jedlo. Z menu  
(7,90 €) bola v ponuke 
cesnaková polievka, ktorá 
nám chutila, akurát pre-
kvapili krutóny, boli slad-
šie. Ako druhý chod sme 
mali jemne pikantné Chilli 
con carne s bielou ryžou 
a tortilou. Kombinácia 
chutí bola vyvážená, mleté 
mäsko výborne okorenené 
a bolo ho viac, ako sme 
zvládli.
Veggie burrito so šalátom 
a so cherry paradajkami  
(7,90 €) sme si vybrali ako 
jedno zo šiestich hlavných 
jedál, ktoré boli v ponuke 
pri hlavnom bare (grilovaná 
hovädzia roštenka sa stihla 

minúť). Obavy, že náplň 
v placke bude suchšia, sú 
zbytočné. Fazuľky spolu 
s čiernou ryžou a syrom boli 
chutné a šťavnaté, tortila 
upečená dochrumkava, spolu 
s paradajkami a čerstvým lis-
tovým šalátom nám toto jedlo 
spríjemnilo deň.
Dobre robia aj pražené ry-
žové rezance Pad Thai  
(7,90 €) - podľa kolegyne 
boli bez chyby, kolegovi však 

c h u -
tili trochu 

diétne, okrem jemnej 
šťavy z limetky sa 
mu žiadalo pridať pár 
kvapiek pikantnejšej omáč-
ky... tak si vyberte. Thajské 
rezance sme si objednali 
s kuracím mäsom (mohli 
byť aj s tofu) a dopriali nám 
ho naozaj dosť, čo potešilo. 
Príjemným prekvapením boli 
zelené fazuľky, mix chutí 
zintenzívnili arašidy. Veľ-
kých kusov cibule sme však 

mali na tanieri až príliš, zopár 
z nich sme radi oželeli. 
Cézar šalát (7,50 €) chutil 
presne tak, ako chutiť má. 
Obsahoval štedrú porciu 
kuracieho chrumkavého mäsa 
a slaninky, vajíčko, namiesto 
krutónov k nemu dostanete 
chrumkavú pizza štangľu.
Fajn bol aj Grécky šalát  
(5,50 €), ak je zelenina čer-
stvá, nie je čo pokaziť, a syr 
gréckeho typu k tomuto svie-
žemu jedlu patrí. Paradajok 
však mohlo byť viac, prijali 
by sme tiež výraznejšiu chuť 
byliniek. Pizza tyčinka k ša-
látu bol super nápad. (bn)

Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumáciu 
si redakcia platila sama.

Špeciality podávané s príchuťou dovolenky



Veggie Burrito

Chilli con carne

Rezance Pad Thai

Grécky šalát

Cézar šalát
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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

– 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.

Krstili divadlo

STARÉ MESTO
Teatro Colorato má po 13 
rokoch domovskú scénu! 
Novovzniknuté divadlo na 
Františkánskom námestí 
pokrstil herec Marek Ma-
jeský a prišli ho podporiť aj 
ďalšie osobnosti.
Teatro Colorato má na konte 
stovky predstavení po celom 
Slovensku i v zahraničí a zís-
kalo mnohé ocenenia. Dnes 
sa už teší na milovníkov di-
vadla vo vlastnom priestore, 
v ktorom plánuje hrať aj po-
čas celého leta. „Teraz budú 
diváci vedieť - tu sídli takéto 
divadlo s takouto poetikou. 
Divácka základňa sa nám 
tak môže ešte viac rozšíriť. 
V zájazdovaní však mienime 
naďalej pokračovať,“ prezra-
dil režisér a riaditeľ Teatro 
Colorato Peter Weinciller. (ts)
 Foto: Iakob Tunievi

Aký park by 
ste chceli?
PETRŽALKA
Metropolitný inštitút Bratisla-
vy začal participatívny proces, 
aby zozbieral čo najviac pod-
kladov pre plánovanú revitali-
záciu Sadu Janka Kráľa.
„Cieľom participatívnych 
stretnutí je zistiť, aké skupiny 
obyvateľov využívajú Sad Jan-
ka Kráľa a následne skúmať ich 
potreby, názory či preferencie 
pre budúcu podobu tohto ob-
ľúbeného miesta na nábreží 
Dunaja. Na základe získaných 
informácií budeme formulovať 
detailné architektonické zada-
nie zohľadňujúce potreby čo 
najširšej skupiny obyvateľov 
a kľúčových aktérov,“ priblíži-
la Milota Sidorová, riaditeľka 
sekcie mestských štúdií a parti-
cipácie z MIB. Súčasťou pod-
kladov pre súťaž budú aj viace-
ré analýzy a prieskumy, ktoré 
sú tiež v štádiu prípravy. (ts)

Terasa reštaurácie Wakelake na 
Zlatých pieskoch.

BRATISLAVA
Ak ste počas 
pandemické-

ho školského roka trpeli, 
koľko hodín vaše ratoles-
ti trávili pri počítači a po 
skončení online vyučovania 
brali ešte do ruky tablet, 
tak teraz je správny čas 
na zmenu. Vezmite ich na 
bicykel, máme tipy na cyk-
lovýlety, ktoré zvládnu aj 
menšie či lenivejšie deti.
Na bicykli nemusíte zdolávať 
rekordy v rýchlosti šliapania 
do pedálov či náročnosti trasy, 
aby ste si jazdu užili. V Bra-
tislave je veľa zaujímavých 
a príjemných cyklotrás, ktoré 
oceníte so svojimi prázdninu-
júcimi ratolesťami aj pri poho-
dovejšom tempe. Určite medzi 
ne patrí cesta od hradu Devín 
až po Cyklomost slobody, pri 
ktorom je veľké trávnaté ihris-
ko, nechýbajú ani preliezky. 
Tesne pred vstupom na most 
po pravej strane zase nájdete 
Tarzániu, kde si môžete s deť-
mi vyskúšať lezenie po lanách 
zavesených na stromoch. 
Obľúbená a nenáročná je tiež 
trasa po dunajskej hrádzi, kto-
rou sa z Petržalky dostanete 
k jazeru v Rusovciach, kde 
sa môžete osviežiť a potom 
pokračovať ďalej až do Čuno-
va. Priamo na hladine Dunaja 
je reštaurácia s gril barom na 
terase, môžete si tu tiež zajaz-
diť na paddleboarde, na vod-
nom skútri či lyžiach alebo sa 
vydať motorovým člnom na 
výletnú plavbu do niektorého 
z dunajských ramien.

Ak sa vyberiete po petržal-
skej hrádzi na opačnú stranu, 
smerom k malému hraničné-
mu priechodu Berg, odbočte 
pod Mostom Lafranconi na 
cestičku vpravo, kúsok od 
nej objavíte nádherné menšie 
dunajské pláže. Odvážte sa 
vojsť do vody, je síce oveľa 
chladnejšia ako na Draždiaku 
či na Kuchajde, kvalitou však 
podľa zistení hygienikov vy-
hovuje. 

V prípade, že máte radi kop-
ce, vyberte sa cez Devínsku 
Kobylu do Devína alebo zo 
Železnej studničky až na Biely 
kríž. Trasa je náročnejšia, naj-
mä „stupák“ v úseku pred Bie-
lym krížom -  kým vyšliapete 
hore, zapotíte sa asi polhodinu, 
mnohé deti to však zvládajú 
lepšie ako dospelí. Samozrej-
me, v lesoparku nad Bratisla-
vou je oveľa viac zaujímavých 
cyklotrás rôznej náročnosti. 

Pripomeňme ešte dva tipy, 
ktoré nám poslal bratislav-
ský cyklokoordinátor Tomáš 
Peciar ešte na jar. Medzi naj-
obľúbenejšie trasy radí Dú-
bravskú radiálu R11, sme-
rujúcu z Rybného námestia 
v centre mesta po nábreží 
cez nadchod pri Botanickej 
záhrade a cez Líščie Nivy 
až do parku SNP. Ďalšou je 
slovnaftská strana hrádze - 
vyberte sa po Malodunajskej 
radiále R27, ktorá sa začína 
od Šafárikovho námestia 
a pokračuje cez Pálenisko, až 
do Hamuliakova. Odtiaľ vás 
kompa prevezie do Čunova 
a vrátite sa späť po petržal-
skej hrádzi. Tento okruh je 
podľa Tomáša Peciara veľmi 
obľúbený a výškovo nená-
ročný. (ac)
 Foto: schutterstock

Cyklovýlet v okolí Bratislavy lepší ako tablet Ako jazdiť
bezpečne
Pripomeňte si základné pravidlá 
pre jazdu na bicykli, ktoré vy-
pracovalo ministerstvo vnútra. 
Môžu ísť viacerí cyklisti 
vedľa seba? 
Cyklisti smú jazdiť len jednotli-
vo za sebou.
Po cestičke pre cyklistov 
smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa 
seba, ak tým neobmedzujú 
a neohrozujú ostatných účast-
níkov cestnej premávky.
Po ktorej strane jazdí 
cyklista? 
Na bicykli sa jazdí predovšet-
kým po cestičke pre cyklistov, 
a to vpravo. Kde cestička pre 
cyklistov nie je alebo nie je 
zjazdná, jazdí sa pri pravom 
okraji vozovky. Na bicykli sa 
nesmie jazdiť po chodníku 
a po priechode pre chodcov. 
Ako cyklista predbieha 
vozidlo? 
Pomaly idúce alebo stojace 
vozidlo môže cyklista idúci rov-
nakým smerom predchádzať aj 
po pravej strane vozovky alebo 
krajnici, pritom musí dbať na 
zvýšenú opatrnosť. To neplatí, 
ak vodič takého vozidla dáva 
znamenie o zmene smeru 
jazdy doprava.
Ako oznámi cyklista zmenu 
v smere jazdy?
Upažením - rukou ohnutou v lakti 
hore dá znamenie o zmene 
smeru jazdy na opačnú stranu. 
Urobí to len pred začiatkom 
jazdného úkonu.
Kedy sa môžu viezť na 
bicykli viacerí?
Viac dospelých môže byť len 
na viacmiestnom bicykli.
Osoba staršia ako 15 rokov 
môže viezť osobu mladšiu ako 
10 rokov, a to na pomocnom 
sedadle s pevnými opierkami 
na nohy alebo v prívesnom 
vozíku určenom na prepravu 
detí alebo v detskom bicykli 
pevne spojeným tyčou s vo-
diacim bicyklom. (ms)
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Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Petržalka pri parkovaní ešte viac 
zvýhodňuje rezidentov 

Petržalská samospráva spoplat-
nila pre nerezidentov aj parko-
vanie v čase od 8.00 do 18.00 h, 
ktoré doteraz mohli využívať 
zadarmo.
Marek Popeliš: Prázdne parko-
viská počas dňa na väčšine územia 
Petržalky je realita. Autá preto sto-
ja popri ceste, zavadzajú a vedľa je 
prázdne modré parkovisko. Áno, 
sú miesta, kde je problém s parko-
vaním, a tam by som to riešil indi-
viduálne. Ale dať do jedného vreca 

Zadunajskú s Jasovskou... Nuž, 1 € za hodinu počas dňa vo vyľudnenej oblasti je zarážajúce.
Richard Riki Popeliš: Toto sa nepáči ani mne ako rezidentovi, lebo chce niekto prísť na 
návštevu a nemôže napriek tomu, že modrých miest je v danom čase voľných plno.
Karol Konárik: Parkovanie nie je zadarmo nikde na svete, keď chceš regulovať, musíš aj 
platiť... Ja platím 39 eur za rok v Starom Meste, to je naozaj zanedbateľná suma.
Igor Karel: A bolo by dobré, keby začali obce vyberať parkovné od Bratislavčanov cez víken-
dy, keď parkujú v obciach na výletoch!

Parkovanie na Tyršovom nábreží mesto spoplatní
Gabriel Vass: Nerozumiem, prečo 
tam nemôže byť verejné záchytné par-
kovisko, povedzme za 2 € na deň. Všetci 
kričia, že treba chodiť MHD, ale aj k tej 
MHD sa treba nejako dostať.
Milan Mondok: Spoplatniť pre cez-
poľných! Je nonsens, že ako celoživotný 
obyvateľ tohto mesta, platca dane z ne-
hnuteľností a dane z motorového vozidla 
nemám jedinú výhodu oproti prisťaho-
valcom.
Mária Csandová: Pri vrakunskom 
cintoríne pred 2 rokmi opravili parkovisko. Bolo plné vtedy, keď bola MHD nejaký čas zadar-
mo. Teraz zíva prázdnotou a v autách sa vozia naďalej len 1 - 2 ľudia...

www.facebook.sk/banoviny

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

 ČISTENIE HROBOV 

0940 653 651 
Ing. Miroslav Greisiger 

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 31.7. !! 
Pri predložení kupónu zľava 10€ 

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
Mladé stromy v Ružinove úplne 
vyschli. Ako sa o ne starali?
Všimla som si, že stromčeky, ktoré boli vlani na jar vysadené 
pozdĺž chodníka na Súmračnej ulici v Ružinove, sa vôbec neujali. 
Narátala som, že z ôsmich týchto stromov je až šesť úplne 
suchých. Tiež ma zaujalo, že nemajú zavlažovacie vaky, možno 
práve preto vyschli. Alebo sa zodpovední ľudia o ne po výsadbe 
riadne nestarali. 
 Čitateľka Anna

Stanovisko MČ Ružinov: 
„Ide o stromy Fraxinus ornus Meczek, ktoré boli od začiatku 
problematické napriek starostlivosti a pravidelnému polievaniu. 
Problém nebol v tom, že by nemali zavlažovacie vaky alebo 
celkovo s údržbou. Na jeseň minulého roka sme stromy kon-
trolovali. Opätovne zase na jar 2021, kedy sme zistili, že nie sú 
vyrašené, čo sme riešili s dodávateľom.
Problém teda vznikol napriek správnemu postupu po vysadení a 
vhodnej starostlivosti. Skôr to naznačuje, že išlo o chybný rastlin-
ný materiál, čo znamená, že bol problém v stromoch samotných. 
Zmluva je nastavená tak, že prvé tri roky má kompletnú zodpo-
vednosť za stromy dodávateľ, takže sa to bude riešiť v rámci 
reklamačného procesu a na jeseň vysadia nové,“ informovala 
Adela Vavrušová z komunikačného oddelenia mestskej časti.

Načo semafory, keď nefungujú!
Zaujímalo by ma, načo boli vybudované semafory na križovatke 
M. Sch. Trnavského - Bagarova, keď nefungujú? Stále svieti iba 
oranžová farba, a pritom je to veľmi nebezpečný úsek. Mali by 
určite fungovať aspoň v rannej špičke, ale tiež inokedy. Navyše tam 
jazdí aj električka, niekedy je to naozaj veľmi nebezpečné. 
 Lucia H.

BRATISLAVA 
Nemusíte plánovať ďaleké 
cesty za hranice, leto u na-
šich susedov v Česku ponú-
ka výnimočné zážitky, na 
ktoré len tak nezabudnete. 
Ak sa vyberiete do Južných 
Čiech, jedného z najmaleb-
nejších krajov v Česku, určite 
nevynechajte mestečko Hlu-
boká nad Vltavou neďaleko 
Českých Budejovíc. Tamojší 
romantický zámok, postavený 
vo vznešenom štýle anglické-
ho Windsoru, patrí k najatrak-
tívnejším pamiatkam v celej 
krajine. Práve tu sa začiatkom 
50. rokov minulého storočia 
nakrúcala slávna česká roz-
právka Pyšná princezná, kedy 
filmári premenili novogotický 
zámok Hluboká na Polnočné 
kráľovstvo.
Ako ďalšiu zastávku roz-
právkového putovania odpo-
rúčame Český Krumlov so 
spleťou stredovekých uličiek, 
malebných meštianskych do-
mov, útulných kaviarničiek 
a romantických zákutí. Ko-
runou tohto čarovného histo-
rického mesta je majestátny 

štátny hrad a zámok Český 
Krumlov s nádhernou vežou, 
ktorý patrí k najvýznamnej-
ším pamiatkam v strednej 
Európe. Na spoznávanie his-
tórie, architektúry a kultúry 
vám jeden deň nebude stačiť. 
Medzi klenoty Juhočeského 
kraja patrí tiež Jindřichův 
Hradec. Ak sa ubytujete 
v hoteli Concertino, ktorý je 
priamo v historickom cen-
tre mesta, postačí päť minút 
chôdze a ocitnete sa pred tre-
tím najväčším hradom a zám-
kom v Česku. Ako upozor-
ňuje portál kudyznudy.cz, na 
treťom nádvorí vás privítajú 
impozantné arkády a za nimi 
malý park, v ktorom stojí 
Rondel, jedna z najpôvab-
nejších renesančných stavieb 
v krajine. 
Naším ďalším tipom je Vy-
sočina v úplnom strede Čes-
kej republiky. Spomínaný 
portál pre cestovný ruch 
charakterizuje tento kraj ako 
obraz vidieka: oblé kopce, hl-
boké lesy, rozľahlé lúky, ryb-
níky, potoky... No nájdete tu 
tiež veľa historických miest, 
kostolov, múzeí či technic-
kých pamiatok.
Významnou pamiatkou, zapí-
sanou v zozname UNESCO, 
je mesto Telč s rozprávkovou 
atmosférou a nádherným his-
torickým centrom. V Pelhři-
move zas môže zaujať Múze-
um rekordov a kuriozít, kde 
si prídu na svoje tak dospelí, 
ako deti. A kto má rád pivo, 
knižky Bohumila Hrabala 

a filmy Jiřího Menzla... „ten 
by sa mal vypraviť do pivo-
varu v Dalešiciach, kde sa 
nakrúcal slávny film Postřiži-
ny,“ odporúča portál kudyz-
nudy.cz. Aj dalešický pivovar 
v tomto mestečku v okrese 
Třebíč láka, aby ste sa u nich 
zastavili: „Návštevou nášho 
areálu sa vrátite späť v čase, 
odhodíte starosti za hlavu, 
príjemne si oddýchnete. Ta-
kýto výlet za to stojí!“ 
Do tretice odporúčame 
stretnutie s reálnymi premon-
štrátmi v kláštore Želiv, ktorí 
tam pôsobia už od roku 1149. 
Naplánujte si návštevu roz-
siahleho turistického komple-
xu s reštauráciou, pivovarom 
a hotelom, čaká vás naozaj 
výnimočný zážitok. Želivský 
kláštor, založený v roku 1139 
českým kniežaťom Soběsla-
vom I., rád vyhľadával naprí-
klad brat spisovateľa Karla 
Čapka Josef – bolo to vraj 
posledné miesto, kde sa tento 
český výtvarník cítil slobod-
ný a šťastný, kým ho zatklo 
gestapo. 
Dovolenku v mestečku Želiv 
v okrese Pelhřimov si môže-
te spestriť výletmi do okolia, 
ak radi hubárčite, je veľká 
šanca, že sa z lesa nevrátite 
s prázdnymi rukami. Obľúbe-
né je aj kúpanie v priehrade 
Trnávka, pozdĺž ktorej je roz-
siahla rekreačná oblasť. Pláže 
sú upravené a vstup do vody 
mierny, čo poteší najmä rodi-
čov s malými deťmi.   (bn) 
 Foto: shutterstock

Sem sa budete chcieť vrátiť

Jindřichův Hradec patrí medzi klenoty Juhočeského kraja.

Pozoruhodný skalný útvar 
Vztýčený prst na  Dalešickej 
priehrade.

Doprajte svojmu telu, duši 
a vzťahom novú energiu!
RESORT KLÁŠTER ŽE-
LIV, to je barokový ho-
tel, wellness, reštaurácia, pi-
vovar, historická časť kláštora 
s kostolom, hrad, rybníky a 
veľká opátska záhrada. 
V srdci ČR - na Vysočine, 
len 10 km od diaľnice D1.
Je ideálnym miestom pre 
organizovanie dovoleniek, 
kultúrnych podujatí, sva-
dieb a osláv, firemných ak-
cií a relaxáciu vo wellnesse, 
prírode alebo v historických 
priestoroch s umeleckou 
výzdobou.
Kláštorné pivo, v ktorom sa 
môžete kúpať, spoločne ho 
uvariť alebo neobmedzene piť.
Privátny wellness s  masá-
žami, kúpeľmi a saunami.
Izby s dobovým nábytkom 
v historických priestoroch 

s úžasným výhľadom.
V ponuke nájdete interak-
tívne prehliadky, výstavy, 
koncerty, kultúrne aj du-
chovné programy, priestor 
pre turistiku a rôzne športy. 
Požičiavanie bicyklov, člna 
a Nordic Wallking palíc.

NAVŠTIVTE SRDCE JIŽNÍCH 
ČECH - krajinu rybníků

Komfort v baroku - kvalitné pivo - zdravie 
tela i duše - zážitky pre celú rodinu

Rodinný hotel v Jindři-
chově Hradci - jen 200  
metrů od 3.největšího 

hradu a zámku v ČR

Napište si o zvýhodněnou 
nabídku se slevovým kódem: 

bratislavskenoviny2021

www.concertino.cz -  
info@concertino.cz

www.hotelklasterzeliv.cz
e-mail: recepce@zeliv.eu

telefon: +420 731 598 889, +420 731 598 985
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 www.banoviny.sk

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

vyjdú o mesiac
6. augusta 2021

Pieta
pohrebná služba

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

Pomáhame�
24�hodín�denne�

už�viac�ako�30�rokov.
~ ~ ~
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

V obradnej miestnosti Pieta 
ponúkame bezplatne tieto 

služby:
► prepožičanie 

štyroch umelých vencov 
už aj so štandardnými 

stuhami

► zobrazenie fotografie 
zosnulého na LCD monitore

► prehratie foto 
prezentácie zo života 

zosnulého

► kondolenčnú listinu.

Na týchto službách 
ušetríte min. 

300 eur.

~ ~ ~

Keď v roku 1783 zomrel, 
farár ho ani nechcel pocho-
vať a deti na ulici vykriko-
vali, že si ho vzal čert. Až po 
takmer 100 rokoch, 1. júla 
1879 mestská rada v Preš-
porku na počesť slávneho 
sochára pomenovala úzku 
uličku, spájajúcu niekdaj-
šiu Cestu Márie Terézie 
s Podhradským nábrežím, 
Messerschmidtovou 
ulicou. 
Franz Xaver Messer-
schmidt, ktorý sa naro-
dil v Bavorsku v roku 
1736, prežil v našom 
meste posledných šesť 
rokov života a vytvoril 
tu väčšinu svojho najznámej-
šieho umeleckého diela – sé-
rie charakterových hláv. Do 
vtedajšieho Prešporku prišiel 
v auguste 1777 a ubytoval 
sa u svojho mladšieho brata 
Jána. Po vzájomných nezho-
dách, pod ktoré sa podpísala 
začínajúca duševná choroba, 
si Messerschmidt 29. decem-
bra 1780 kupuje od hostin-
ského Jána Wiedemanna za 
osemsto zlatých dom vo štvrti 
Zuckermandel, v uličke, kto-
rá neskôr niesla jeho meno.
Dom s názvom K jeleňovi 
(zum Hirsch) bol pôvodne 
hostinec. V súvislosti s Mes-
serschmidtovými „démon-
mi“, ktorí ho tu začali stále 
častejšie obťažovať, je dôle-
žité uviesť, že dom stál rovno 
nad starým židovským cinto-
rínom. Keďže Messerschmidt 
obýval len hornú časť domu 
a prízemie prenajímal, prav-
depodobne aj ďalej slúžil ako 
jeden z početných vydrických 
hostincov. Messerschmidt 
v tomto domci s výhľadom na 
Dunaj, šľachtické kúrie, pes-
trý život vydrických reme-
selníkov, rybárov a obchod-
níkov i neďaleký židovský 
cintorín žil a zápasil so svo-

jimi démonmi až do náhlej 
smrti 19. augusta 1783.
Výsledkom postupujúcej du-
ševnej choroby sú jeho gro-
teskne sa škľabiace mužské 
hlavy, ktoré z neho už počas 
života urobili pozoruhodného 
umelca a po smrti mu zabez-
pečili jedinečné miesto v de-
jinách svetového sochárstva. 
Aj po vyše dvoch storočiach 
od ich vzniku sú predmetom 
veľkého záujmu milovníkov 
umenia: v roku 2004 dve 
z nich – Neschopného fago-
tistu a Muža so zlou náladou 
v známej newyorskej aukčnej 
sieni Sotheby´s vydražili za 
viac ako šesť miliónov dolá-
rov. 
Čo tieto škľabiace sa hlavy 
vlastne znázorňujú? Muž so 
zlou náladou má zlostne zo-
vreté ústa, tuho napnutú kožu 
na čele a bojovo vysunutú 
bradu. Tak vraj často pôsobil 
sám tvorca, keď ho po vysi-
ľujúcom zápase s démonmi 
navštívili záujemcovia o jeho 
umenie. Často mal zlú nála-
du, sťažoval sa na duchov, 
ktorí mu bránia v práci a celé 
noci ho trápia. Niekedy jeho 
utrpenie dosiahlo takú inten-
zitu, že Messerschmidt sa 

vrhal na svoje škľabiace sa 
hlavy a rozbíjal ich. Napriek 
tomu sa po jeho smrti – od 
démonov ho oslobodil ťažký 
zápal pľúc – našlo uňho doma 
69 týchto hláv, ktoré založili 
jeho budúcu svetovú slávu. 
U obyvateľov Vydrice a Zuc-
kermandlu však zanechal zlú 
povesť. Rozprávalo sa o ňom, 
že sa zapredal diablovi, a keď 
mu brat Ján chcel dať pri po-
hrebe zvoniť, miestny farár, 
správca Kostola sv. Trojice, 
to nedovolil. Nechcel Mes-
serschmidta ani pochovať, 
a až na zákrok arcibiskupa 
mu odbavil len veľmi jed-
noduchý pohreb. Za smútoč-
ným sprievodom vraj utekali 
miestni šarvanci, ktorí vykri-
kovali, že v rakve sú aj tak 
len kamene, pretože mŕtvolu 
si už zobral čert. Nenávistné 
správanie sa vydrickej spodi-
ny (pochopiteľne, v čase sil-
nej viery v démonov a ďalšie 
nečisté sily) čiastočne vyvá-
žil oslavný nekrológ uverej-
nený v Pressburger Zeitung, 
ktorý Messerschmidta cha-
rakterizuje ako vynikajúceho 
umelca. 
Nie je známe ani miesto, kde 
Messerschmidta pochovali, 

Démoni geniálneho umelca F. X. Messerschmidta

nezachoval sa ani symbolic-
ký náhrobok, ktorý mu mesto 
postavilo v roku 1941 pri 
Kostole sv. Mikuláša, a nee-
xistuje ani Messerschmidtova 
(neskôr Ipeľská) ulica, ktorá 
zmizla z mapy v čase deštruk-
cie Vydrice. Žeby démoni na-
ozaj existovali a prenasledujú 
veľkého umelca aj po jeho 
smrti? (bn)

Foto: Vydavateľstvo 
Marenčin PT

Pohľad na západný koniec Zuckermandlu s domom 
Franza Xavera Messerschmidta uprostred

Spracované podľa knihy  
Antona Baláža Vydrica  
historická – hriešna,  

Vydavateľstvo Marenčin PT 
(so súhlasom vydavateľstva)

AUGUSTOVÝ KONCERT
ÚČINKUJÚ 

10:00 SKUPINA VRCHÁRY A KRIŽIACI
12:00 KYSÚCKA VRCHÁRSKA HELIGONKÁ, KAPUCÍNI

14:00 PIŇAKOLÁDA, DS BRODŇANČEK
16:00 KEFAS 

18:00 MILAN KVIETOK
19:00 ARZEN19:00 ARZEN 

 

VIAC INFO 0949 150 500

KEDY? 28.AUGUSTA 2021
KDE? AMFITEATER OCHODNICA - okres KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

ZAČIATOK: 10:00
VSTUPNÉ: 12 € (NA VOĽNE SEDENIE)
PREDPREDAJ VSTUPENIEK 
V SIETI TICKETPORTAL POD NÁZVOM
AUGUSTOVÝ KONCERTAUGUSTOVÝ KONCERT 

KONANÉ ZA KAŽDÉHO 

POČASIA

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

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 nebytových priestorov A13 
vo výmere 103,01 m² a A14 vo výmere 
106,40 m² 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, na dobu neurčitú, na obchodné 
účely alebo poskytovanie služieb.  
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na úradnej tabuli STARZ-u 
a na internetovej stránke www.starz.sk. 
Ponuky je možné podávať najneskôr do 
20.07.2021 do 15:00 h.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, 
tel. 02/44 373 200, e-mail: bublincova@
starz.sk

0940 067 422

Vypratávanie pivníc
Rekonštrukcie bytov, domov

Zámkové dlažby
Búracie/kopacie práce

Galéria v exteriéri
Nová mestská štvrť Zuckermandel sprí-
stupnila verejnosti v roku 2017 námestie 
so siedmimi replikami Messerschmid-
tových charakterových hláv v originálnej 
veľkosti. Bronzové busty na betónovom 
podstavci boli inštalované ako pocta 
tomuto barokovému sochárovi.

BRATISLAVA
„Zanechávam ti veľké die-
lo,“ prezradil otcove slová, 
ktoré vyslovil krátko pred 
smrťou, Anton Šmotlák 
mladší. Práve vďaka nemu 
dnes spoznávame tvor-
bu legendárneho umelca, 
ktorý bol roky zabudnutý. 
Šmotlákove fotografie Bra-
tislavy sme počas celého 
júna objavovali aj v uli-
ciach nášho mesta, priamo 
tam, kde vznikli. Ak ste to 
nestihli, pozrite si niektoré 
aspoň takto. 
Unikátna výstava Čiernobiela 
Bratislava Antona Šmotláka 
vznikla na podnet jeho syna 
Antona. Príprava trvala naj-
menej pol roka a vraj najná-
ročnejšie bolo vyhľadať a dať 
dokopy všetky zamýšľané 
negatívy. „Prehŕňal som sa 
v tisíckach otcových záberov, 
bolo ich neskutočne veľa. Ale 
na druhej strane, je to moja 
záľuba, ktorá ma stále fasci-
nuje,“ prezradil. 
Čo vieme o Antonovi Šmotlá-
kovi? „Bol to dobrotivý papa-
razzo, na ktorého prítomnosť 
sme si zvykli v divadlách, 
na vernisážach a v televízii. 
Nevedno, kedy prišiel o svo-
je krstné meno. Bratislava 
ho poznala už len ako Foto 
Šmotlák,“ zaspomínal si Július 
Satinský vo svojej knihe Pol-
storočie s Bratislavou (2002). 
Výnimočný fotograf pritom 
nie je len autorom tisícok 
fotografií z oblasti kultúry, 
majstrovsky zaznamenával 
rozličné témy vrátane nášho 
mesta a života v ňom. Keď sa 
však syna Antona Šmotláka 
pýtame, ktoré miesta v Brati-

slave mal legendárny fotograf 
rád alebo kam ho ako chlap-
ca vodieval na prechádz-
ky, dozvieme sa iné: „Otec 
bol totálny bohém, a tak sa 
aj doma správal. Veľa sme 
o ňom nevedeli a keď aj niečo 
málo, tak bol veľmi tajomný. 
Dá sa povedať, že bližšie som 
ho spoznal až po jeho smrti, 
cez fotografie, ktoré zane-
chal. Vtedy, keď som začal 
postupne skenovať obrovský 
archív otcových záberov, som 
hlbšie vnikol do jeho intím-
neho sveta.“
Prekvapuje tiež, že počas ži-
vota mal Anton Šmotlák iba 
dve samostatné výstavy, jed-
nu z nich k jeho 50-tke. „Taká 
bola doba, nedalo sa veľmi 
vystavovať. Otec sa nean-
gažoval,“ jasne komentuje 
syn. Anton Šmotlák patril 
k prvým fotografom na Slo-
vensku, ktorí sa v rámci živej 
či priamej fotografie postarali 
o uvoľnenie z dogiem socia-
listického realizmu.
A keď v januári 1979 ako 
58-ročný zomrel, značka 
„Foto Šmotlák“ sa na dlhé 

roky vytratila. Zo zabudnutia 
sa dostala až vďaka Šmotlá-
kovi mladšiemu, ktorý začal 
postupne skenovať a sprí-
stupňovať fotografie z roz-
siahleho archívu svojho otca. 
Výstava Čiernobiela Bra-
tislava Antona Šmotláka, 
ktorú pripravila organizácia 
Bratislava Tourist Board, po-

núkla dvanásť diel z 50. a 60. 
rokov, inštalovaných presne 
na mieste, kde pred desať-
ročiami stlačil spúšť. Mohli 
sme tak porovnávať, čo sa 
v našom meste zachovalo, čo 
pribudlo, ale aj to, o čo sme 
nenávratne prišli. (ac)
 Foto: archív rodiny A. Š., ac
Viac foto na banoviny.sk

Tu stlačil spúšť legendárny fotograf 

Hlavné námestie

Michalská ulica

Pohľad na hrad 
cez Dunaj, ešte bez mosta SNP

Tepláreň  
znova ožíva
STARÉ MESTO
Zrekonštruovaná bývalá 
Jurkovičova tepláreň, ktorá 
je súčasťou komplexu Sky 
Park, je v poslednej fáze 
kolaudácie. 
Kancelárie i kaviareň pre 
verejnosť by mali byť 
sprístupnené v auguste, 
otvorenie reštaurácie je 
naplánované na septem-
ber. Súčasťou objektu, 
ktorý je národnou kultúr-
nou pamiatkou, má byť 
aj multifunkčná sála či 
galéria moderného ume-
nia. Víziou bolo podľa 
developera vytvoriť in-
špiratívny a rôznorodý 
pracovný priestor, ktorý 
poskytne zázemie na pre-
pojenie viacerých skupín 
užívateľov, od korporát-
nych klientov po startupy 
či študentov.  (TASR)

Do lekárne pri supermar-
kete na KARLOVESKEJ 
ULICI namieril zbraň na 
farmaceutov a pýtal pe-
niaze! Na ozbrojenú lúpež 
si 44-ročný Pavol trúfol 
minulý piatok krátko po 
ôsmej hodine večer, teda 
ešte za svetla, keď bolo 
vonku veľa ľudí vrátane 
nakupujúcich. Zamestna-
nec lekárne si však pri odo-
vzdávaní hotovosti všimol, 
že lupič má v skutočnosti 
v ruke iba repliku zbra-
ne. Spolu s kolegyňou 
a s pomocou esbéeskára 
supermarketu ho spaci-
fikovali  a vzápätí  zavo-
lal i  políciu.  Obvinenému 
mužovi hrozí v prípade 
dokázania viny až 12 ro-
kov za mrežami.   ( b n )

Anton Šmotlák 
(1920 – 1979)
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François 
de La 

Roche-     
foucauld

rojčivo 6. časť 
tajničky

príslušník  
írskeho  
národa

chyť odňať isté  
množstvo

druh  
lepidla

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

žilnatá 
hornina

značka  
pre foot-     
lambert

dvojhláska
trhací  
stroj  

(hovor.)
ohodnotia nútiť

Pomôcky: 
Ifitos, helo-   
fyt, iraurit,  
kenel, isit  

omotal  
obväzom  
(hovor.)

3. časť 
tajničky

oráč  
(zastar.)

rojko  
(zried.)

syn kráľa  
Euryta

vystavuj  
účinkom  

pary,  
naparuj

neochotne

1. časť 
tajničky

podávanie 
žaloby

obidva  
skratka  

pre otrav-    
né látky  

skratka  
infarktu  

myokardu

upotrebil  
lipový  
porast

močiarna  
rastlina  
rúkajú

ťažné  
zviera

súrodenec  
ohraniče-   
ná plocha

poranila sa 
2. časť 
tajničky

vystavil  
žiareniu

garantovať 
kto sa ve-   

nuje vodné- 
mu športu

lístky  
čajovníka  
vlastné  
moliam

Pomôcky: 
kaurit, til,  

Mot, varvit, 
Volga, alni  

žena, kto-   
rá upratuje 

kypríš  
pluhom

kananej-    
ský boh  
týkajúca  
sa lám

pociťoval

odiať,  
obliecť  
(kniž.)

sprevá-     
dzajú  

týkajúca  
sa lane

poľovník  
druh  

cicavca

začiatky  
dní

zlaďujú  
veľký oheň 
v prírode

má salaš  
Melichar  
(dom.)

bylina  
s drobný-    
mi žltými  
kvetmi

prvok  
zn. V  
kazili  

(hovor.)

alkalická  
hornina  
rovina  
(kniž.)

asýrsky  
boh mesta  

Eridu

šírenie  
paniky  

paznechtík 
ostnitý

rímske  
číslo 51  
pulzoval  
(kniž.)

priaznivá  
zhoda  

okolností,  
úspech

rieka  
v Rusku  
cenný  
papier

ľadovcový  
nános  
obrysy,  
kontúry  

Pomôcky: 
Kanaan,  
mamilit,  
nai, rét  

pásko-      
vaný íl  
(geol.)

kurča  
7. časť 
tajničky

teplom  
rozpúšťajú  
šepkanie

EČV  
Levoče  

ošetrova-    
teľka

4. časť 
tajničky

spôsobme  
únavu,  
vysiľme

zobrala zošívaš  
lámať

zasipia  
druh sapro- 
pelového  

uhlia
liaty  

magne-     
ticky tvrdý  
materiál

lietajúci  
živočích  
merací  
prístroj

zasľúbená  
zem Židov  
barance  
(hypok.)

epocha  
triasu  
(geol.)

ľahké  
vozidlo  
ozve sa  
(expr.)

ženské  
meno  

ovládate

skratka  
vicepre- 
zidenta

učenie sa  
naspamäť  

spájaj, 
združuj  

skratka  
televízie  

malé  
kabíny

irídiové  
zlato  

(miner.)

plochá  
čiapka  

pitvorec

zatiaľ čo  
sýto-     

červené  
farbivo

tlačiť,  
tisnúť

prevra-      
ciame  

jednotka  
informácie

Pomôcky: 
sanga,  

akant, Ea,  
titer, biret  

konči,  
zakončuj  
pohnem

liečebné  
výživy  

Ľudmila  
(dom.)

opak  
lesný pre-   
žúvavec  

5. časť 
tajničky kráčala

hltá

jednotky  
objemu  
prsník  
(kniž.)

prekríži  
dolu  

(bás.)

rumunský  
ľudový  

hudobný  
nástroj

obdukcia  
skratka  

apendek-    
tómie

zdrapíš  
skratka  

hokejové-   
ho klubu

mužské  
meno

odháňanie  
dobytka  
z pastvín

ukoval

umýva sa  
(zastar.)

vydala  
prenikavý  

zvuk  
(expr.)

obilnatá  
rastlina

PETRŽALKA
Na okraji Petržalky vznik-
ne športový areál, ktorý 
plánuje vybudovať Brati-
slavský samosprávny kraj 
v spolupráci so Slovenským 
zväzom ľadového hokeja, 
Spojenou školou na Ostred-
kovej a Volejbalovým klu-
bom polície Bratislava.
Areál bude riešený veľkory-
so, nájdete v ňou multifunkč-
nú, hokejovú a plaveckú halu, 
atletický štadión, viaceré 
workoutové ihriská, detské 
ihriská, zázemie pre inline 
korčuľovanie, či plážový vo-

lejbal. 
Spojená škola bude mať nové 
zázemie so všetkými kmeňo-
vými triedami a odbornými 
učebňami, s novým materi-
álno-technickým vybavením, 
multifunkčnou aulou, jedál-
ňou, kuchyňou a knižnicou, 
spolu so zázemím pre učite-
ľov, a tiež s internátom. Cie-

ľom projektu, ktorý má byť 
priestorom pre mladé talenty 
aj verejnosť, je podľa župy 
vybudovať moderný kampus 
športu a zdravia s rešpektova-
ním princípov SMART školy. 
Celý kampus spojí s okolím 
Bratislavy oddelená cyklotra-
sa. TASR
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Kampus športu a zdravia


