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Pamflet
plačkov?

4 Staromestskú
prekryje park

Nová plocha zelenej krajiny scelí obe
strany rušnej štvorprúdovky, ktorá v 70.
rokoch rozdelila centrum mesta.

6 Cyklovýlet až
na VysoMarch

Cyklovýlet k novému mostu VysoMarch
a ďalej do rakúskeho
Marcheggu má zopár
nástrah, no uvidíte, čo
ste ešte nevideli!

9 Slávna fabrika
straší mesto

Pozrite sa do vnútra miznúcej továrne
z roku 1873, najväčšej z tých, ktoré v Rakúsko-Uhorsku založil
slávny Švéd Alfred Nobel.

18 Spoznávate
toto sídlisko?

Nadšenec histórie Ľubomír Deák spolu s OZ
Ostredky pripravil ďalší návrat do minulosti,
tentoraz cez objektív
významného bratislavského fotografa Karola
Belického.
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Samospráva ubezpečuje, že žiaden výrub
na Hviezdoslavovom námestí nebol v pláne.

Namiesto stromov kvetináče? Nič také!
STARÉ MESTO
Viacerých Bratislavčanov
zaskočili správy, ktorým
bolo od začiatku ťažké
uveriť: návrh revitalizácie
Hviezdoslavovho námestia vraj ráta s odstránením
desiatok stromov. O projekte mali poslanci Starého
Mesta rokovať na májovom zasadnutí, napokon
bol z programu stiahnutý.
Starostka Zuzana Aufrichtová ubezpečuje, že žiaden
výrub nehrozí. Prečo potom
ten rozruch?
Obavy z masového výrubu stromov vyvolal pôvodný návrh na revitalizáciu
Hviezdoslavovho námestia,
vypracovaný ešte v minulom volebnom období, ktorý bol ako prvý predložený
miestnym poslancom. Ten
skutočne hovoril o tom, že
niektoré dreviny na tomto
námestí, ktoré patrí k najkrajším v Bratislave, by sa mali
odstrániť. Správa sa šírila aj
na sociálnej sieti.

„Stromy nad podzemnou
garážou je potrebné asanovať a výsadbové otvory vyplniť dlažbou. Ako náhradu
za stromy je možné využiť
stromy vysadené v nádobách,
ktoré bude možné v prípade
potreby premiestniť, aby neprekážali prevádzke,“ navrhoval pôvodný projekt napríklad riešenie časti námestia
oproti hotelu Carlton.
Dôvod, prečo sa majú stromy
rúbať, a nie zachraňovať, bol
naozaj neprijateľný. „Stromy na týchto miestach nie sú
schopné dorásť do štandardných rozmerov a živoria. Ďalším negatívnym faktorom,

ktorý ovplyvňuje zdravotný
stav stromov, je blízkosť
predajných stánkov, pričom
pri ich prevádzke prichádza
k zhutňovaniu povrchu v tesnej blízkosti stromov, a nie je
vylúčené ani iné poškodzovanie (napr. vylievanie odpadu
a pod.),“ píše sa ďalej v pôvodnom návrhu revitalizácie
námestia.
Na rokovanie miestneho
zastupiteľstva, ktoré bolo
v utorok 17. mája, sa však už
dostal prepracovaný projekt,
kde o výruboch stromov nie
je zmienka. 
(ac)

Foto: ac
Pokračovanie na str. 2
➤

Z návrhu obnovy námestia
 Prepracovaný projekt revitalizácie Hviezdoslavovho námestia
nenavrhoval žiaden výrub. Podmienky pre stromy treba podľa
neho zlepšiť skvalitnením substrátu, úpravou režimu závlahy či
zdravotným rezom.
 V strednej aj južnej časti námestia navrhuje obnoviť trávniky a na
tienistých miestach nahradiť trávnik tieňomilnými rastlinami.
Projekt ráta aj s rekonštrukciou fontány a výmenou lavičiek.
Kompletný materiál nájdete na tomto linku:
https://zastupitelstvo.egov.sk/sk/samosprava/getItemFile/id:69890

BRATISLAVA
Poslanec Národnej rady za
OĽANO a mestský poslanec
Milan Vetrák vystúpil proti
vyhláseniu mesta Bratislava, v ktorom samospráva
odmietla protiinflačný balíček. Toto vyhlásenie nazval
„pamfletom komunálnych
plačkov“.
Vetrák to uviedol na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vo štvrtok
minulý týždeň. Tvrdí, že
ide o politikárčenie, politický výkrik, a vníma to aj
ako kampaň pred jesennými
komunálnymi voľbami. Odmieta tvrdenia, že samosprávy pre protiinflačný balík
prídu o peniaze.
Starosta Záhorskej Bystrice, bratislavský mestský
poslanec a šéf regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa spolu s ďalšími
mestskými
poslancami
skritizoval Vetrákove slová
o „komunálnych plačkoch“.
Upozornil, že protiinflačný
balík odobrila vláda skôr,
ako sa k nemu dokázali samosprávy vyjadriť. „Zákon
v parlamente prešiel bez
toho, aby partner, ktorého
sa to týka, bol vypočutý,“
upozornil. Primátor Matúš
Vallo reagoval, že hlavné
mesto tiež pomáha rôznymi spôsobmi rodinám a deťom. Zároveň pripomenul,
že inflácia sa týka aj miest
a obcí.
Vyhlásenie mesta Bratislava, v ktorom odmietlo parlamentom schválený protiinflačný balíček, zobralo
mestské zastupiteľstvo na
vedomie. 
(TASR)
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Návraty
Do minulosti mesta sa vraciame vďaka rôznym svedectvám a s nostalgiou si
pripomíname, čo všetko je
navždy preč.
Úpadok kedysi významných,
dnes opustených budov zaznamenáva na videu urbexer
Marcelito Rečinský. Môžeme
si tak predstaviť, čím žila napríklad Dimitrovka v časoch
svojej slávy, niekto sa v spomienkach dokonca priamo
vracia do rokov, ktoré tam
strávil, a s úžasom hľadí na
dnešnú ruinu (str. 8).
Na návrat do minulosti pozýva cez sociálnu sieť aj fotograf Ľubomír Deák, a to
porovnávačkami
historických záberov so súčasnými.
Vidíme premeny Bratislavy
v priebehu desaťročí, ulice
i celé štvrte, ktoré už nie sú,
ale tiež kedysi sivé a dnes
zelené sídliská (str. 18).
No aj samotná minulosť sa
môže v istej podobe vrátiť.
Najnovší projekt mesta s názvom Plató Staromestská chce
oživiť atmosféru stratených
miest, kde Bratislavčania korzovali, až kým rušná štvorprúdovka neoddelila hradný vrch
od historického centra. Zastrešenie ulice, ktoré ich opäť
spojí, bude zeleným parkom so
stromami, lavičkami, ihriskom
(str. 4)... A hotový vraj môže
byť už do piatich rokov. Zázrak? Stojí za námahu pokúsiť
sa oň.

Anna Čapková
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Čo bude ďalej s projektom revitalizácie?

Práce na električkovej trati v Petržalke utíchli

Dokončenie zo str. 1
STARÉ MESTO
Hovorca Starého Mesta
Matej Števove zdôrazňuje,
že od začiatku bolo jasne
komunikované, že práve
pre neprijateľné výruby
musí prejsť projekt revitalizácie Hviezdoslavovho
námestia zmenami.
„K zmenám sa mali možnosť vyjadriť poslanci aj
odborníci a na základe pripomienok bol projekt revitalizácie Hviezdoslavovho
námestia upravený,“ vysvetľuje Števove. „Všetci dobre
vieme, že momentálne treba
reagovať na environmentálne výzvy
oveľa
naliehavejšie ako pred rokmi,
a s tým sme k projektu aj pristupovali.
Výsledkom je súčasný projekt, ktorý
s neprijateľnými výrubmi neráta. Tento
projekt bol poslancom riadne predlože- Podnik na námestí si „adoptoval“ časť zelený,“ dodáva.
nej plochy, o ktorú sa stará.
Napriek tomu ho napokon sama starostka na- vratného finančného príspev- u n i k á t o m
vrhla z programu rokovania ku, ktorú vyhlásilo minister- sú aj nepochostiahnuť s vysvetlením, že stvo investícií, regionálneho piteľné snahy o zastavenie
sa stal predmetom rôznych rozvoja a informatizácie.
takej potrebnej revitalizácie
diskusií, ktoré podľa jej slov „Pre mňa osobne je naras- zelene, a to práve v čase,
nie vždy mali racionálny zá- tajúca miera produkcie a ší- keď musíme reagovať na
klad. Zdôraznila pritom, že renia klamstiev obrovským vážne environmentálne výcieľom bolo schváliť projekt prekvapením. Hviezdosla- zvy. Dobrý stav stromov,
revitalizácie, na ktorý chcela vovo námestie je výklad- kríkov a zelene je to, na čom
mestská časť získať externé nou skriňou centrálnej časti by nám malo záležať viac
zdroje – plánovala sa zapo- mesta a množstvom statných ako na ideológii či politijiť do výzvy na predkladanie stromov je v podstate už ke,“ uviedla pre banoviny.sk
žiadostí o poskytnutie nená- unikátom. Úprimne poviem, Zuzana Aufrichtová.

PETRŽALKA
Práce na predĺžení električkovej trate v Petržalke
sa v uplynulých týždňoch
zastavili pre viaceré problémy. Mesto si už uplatňuje
zmluvnú pokutu za nedosiahnutie prvého míľnika
výstavby.
Jeden z najväčších dopravných projektov Bratislavy
realizuje za 74,58 milióna eur
bez DPH vysúťažená skupina
dodávateľov zo Združenia
NS MHD Petržalka, ktorej
hlavným členom je Aldesa
Construcciones Polska. V posledných dňoch a týždňoch
však stavebný ruch ustal. Postup prác brzdí najmä dostupnosť a nárast cien stavebných
materiálov ako oceľ, asfalt,
meď či hliník. Zhotoviteľ pritom deklaruje, že nadchádzajúci druhý míľnik v novembri
2022 stihne podľa harmonogramu.
„V dôsledku zvýšenia cien
dodávatelia garantujú plat-

Starostka pripomína, že na
revitalizáciu Hviezdoslavovho námestia sú potrebné
externé zdroje financií.
Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok
z eurofondov bolo
potrebné
podať
do 31. mája, takže táto príležitosť
je preč. Je to škoda. Aký bude ďalší
postup
samosprávy?
„Hviezdoslavovo námestie,
jeho zeleň aj mobiliár revitalizáciu naozaj veľmi
potrebuje, a preto budeme
hľadať ďalšie možnosti, sledovať dotačné výzvy, pričom, samozrejme, budeme
o všetkých krokoch transparentne informovať verejnosť,“ ubezpečuje hovorca
Starého Mesta.
(ac)

Foto: ac

Spadlo ďalšie
zábradlie

Výstavbu predĺženia trate po Janíkov dvor brzdia aj nezhody v konzorciu.
nosť ponúk iba krátkodobo,
čo komplikuje kontrahovanie
materiálov,“ spresnilo mesto,
ktoré už hovorí aj o uzavretí
dodatku k aktuálnej zmluve
so zhotoviteľom.
„Hlavný problém spomalenia
prác je inflácia a nárast cien,
ktorý zneistil dodávateľa,
a k tomu navyše pristupujú
problémy v samotnom konzorciu,“ uviedol na minulotýždňovom zasadnutí mest-

ského zastupiteľstva primátor
Matúš Vallo.
Zároveň konštatoval, že Úrad
pre verejné obstarávanie vydal metodický pokyn, podľa
ktorého môže ísť mesto pri
konkrétnych podmienkach
do navýšenia ceny až o 50
percent. V utorok 31. mája (v
čase našej redakčnej uzávierky) sa malo uskutočniť rokovanie mesta s hlavným členom konzorcia na najvyššej

úrovni, aby sa našlo riešenie
pre všetky zúčastnené strany.
Výstavba predĺženia električkovej trate sa má hradiť najmä
z eurofondov, dokončená by
mala byť do konca roka 2023.
Magistrát verí, že termín sa stihne, pochybnosti však opakovane
vyjadrila vlani na jeseň ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika
Remišová. 
(bn, TASR)

Foto: bn

PETRŽALKA
V Petržalke evidujú najnovšie problém pri terase
na Beňadickej ulici, kde na
jej časti spadlo zábradlie.
Po aprílovom zrútení betónového zábradlia pochôdznej
terasy na Holíčskej ulici a neskôr po zistenom výraznom
statickom narušení terasy na
Rovniankovej ulici ide o tretí
prípad na území mestskej časti. Samospráva však opätovne
zdôrazňuje, že ani jedna z terás nie je v jej vlastníctve či
správe. „Predmetné zábradlie
a schodisko nie sú vo vlastníctve ani v správe mestskej
časti. Sú súčasťou úseku terasy
Beňadická 9 - 11, ktorá podľa
našich záznamov aj záznamov
magistrátu bola skolaudovaná
v prospech spoločnosti Matador,“ uviedla hovorkyňa Mária
Halašková. Stavebný úrad, ktorý sa podnetom zaoberá, vyzve
na nápravu posledného dohľadateľného vlastníka.  (TASR)
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novembra 2016 na Rudnayovom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h starosta Starého Mesta Radoslav6/2022
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Vypratávanie pivníc

parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samospráva však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola minulý týždeň výsadba platanu, ktorý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohodnotný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupinám. 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-

komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uviedol starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októbra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil4
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracovali 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
terasa.
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scelí do okruhu s reprezenta
„Nový spôsob rozmiestňovania
tívnymi verejnými priestormi.
letných terás podnikatelia akcepBratislavský mestský ring má
tovali, za čo sa im chcem poďakoohraničovať Plató Staro
vať. Pravidelne sme v lete kontromestská, Rybné námestie,
lovali záber terás, v prípade, že
Hviezdoslavovo námestie
došlo k väčšiemu záberu, bol
a Námestie SNP. Myšlienka
dodatočne zdanený a prevádzka
ringu, ktorý kopíruje pôvodné
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádzmestské opevnenie, pochá
kovali terasy bez povolenia,
dza zo začiatku 19. storočia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
kedy sa v stredoeurópskych
starosta Števčík.
(brn)

Rušnú Staromestskú ulicu prekryje zelený park

Staromestská ulica dnes
STARÉ MESTO
Staromestskú ulicu má zastrešiť široké plató, ktoré
bude plnohodnotným parkom. Nová plocha zelenej
krajiny scelí obe strany
štvorprúdovky, ktorá v 70.
rokoch minulého storočia
rozdelila centrum mesta.
Projekt Plató Staromestská,
ktorý predstavilo hlavné
mesto spolu s Metropolitným
inštitútom Bratislavy (MIB),
prinesie veľa zelene, lavičky,
ihriská pre deti aj prvky na
cvičenie pre dospelých. Navyše pomôže ozdraviť lokalitu odhlučnením frekventovanej štvorprúdovky, prispeje
k zlepšeniu klímy a vytvorí
nové prepojenia hradného
vrchu a centra mesta pre
peších. Obnovu zastrešuje
štvorica ateliérov Studený
architekti, ateliér Ľubomír
Závodný, Peter Stec Studio
a Terra Florida.
„Hlavným cieľom je prinavrátiť atmosféru pôvodných

Zastrešená ulica na vizualizácii
vymiznutých ulíc mesta, kde
sa ľudia vo voľnom čase
stretávali, čo zmenilo vybudovanie rušnej komunikácie. Hradný kopec sa tak po
polstoročí nanovo prepojí
s historickým centrom a do
lokality s dominujúcim dopravným koridorom vrátime
život,“ povedal primátor Matúš Vallo.
Plató s dĺžkou 218 m a šírkou 20 m sa bude tiahnuť
od Rudnayovho námestia
pri Dóme sv. Martina až po
zalomenie hradieb na úrovni
Severozápadnej veže. Plocha
plynulo spojí Židovskú ulicu so stredovekým jadrom
Bratislavy. Vďaka novému
schodisku a výťahu vznikne
súvislé prepojenie pre peších
zo Židovskej v smere od Zámockej ulice priamo do predpolia Dómu svätého Martina.
Vďaka štyrom vstupom sa
bude dať prejsť aj na hradby.
Architekti navrhli umiestniť
plató na samostatnú nosnú

konštrukciu, ktorá sa nebude
dotýkať hradieb.
„Tvoríme prvý novodobý
park v centre mesta, kde
dáme ľuďom dôvod zastaviť
sa a stráviť tu nejaký čas.
Príjemné prostredie a úplne
nové výhľady prispejú k zatraktívneniu hlavného mesta.
Navyše sme na dobrej ceste,
aby sa bratislavské centrum
opäť scelilo do okruhu s krásnymi verejnými priestormi,“
doplnil Marcel Dzurilla,
riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z MIB.
Plató môže byť tiež najrozsiahlejšou vegetačnou strechou
v Bratislave, ktorá zvýši rastlinnú biodiverzitu a poskytne vhodný priestor pre život
rôznych druhov spevavcov či
opeľovačov. Významným benefitom pre celé územie má
byť tiež premyslený systém
vodozádržných opatrení, ktoré
zlepšia hospodárenie s vodou.
Odhadované náklady na výstavbu sú približne 18 mi-

Oprava striech

0940 133 019
Viac článkov
zo života
v Bratislave nájdete na

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny
Píšte, pýtajte sa, komentujte
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Myšlienka premostiť štvorprúdovku nie je nová
STARÉ MESTO
Viacerí architekti aj v minulosti predstavili svoju
víziu, ako by sa dal riešiť
priestor okolo Staromestskej ulice. O projekte, ktorého autormi boli Rastislav
Janák a Miroslav Vrana,
písali Bratislavské noviny
v roku 2006.
Brutálny dosah do štruktúry Starého Mesta, ktorým
bola výstavba Mosta SNP,
by mohlo podľa autorov pro-

jektu zmierniť premostenie
Staromestskej ulice v úseku
od Dómu svätého Martina po
budovu starého rozhlasu na
Zochovej ulici.
„Návrh súčasne umožňuje
architektonicky príťažlivo
a plynulo prepojiť Bratislavský hrad s Podhradím
a historickým centrom. Realizácia projektu zasahujúceho do najužšieho centra
umožní znovu vybudovať
Židovskú ulicu popri ná-

znakoch systému mestských
hradieb. V historickom
jadre mesta vzniknú nové
atraktívne priestory pre
spoločenský, kultúrny a turistický život a atmosféru
centra mesta,“ uvádza ďalej
spomínaný text v Bratislavských novinách.
Podľa autorov projektu by
nebolo potrebné počas výstavby premávku prerušiť,
stačilo by len obmedziť
rýchlosť a znížiť počet jazd-

Ďalšie nové športovisko v Novom Meste! Pre žiakov aj širokú verejnosť
Žiaci a milovníci aktívneho pohybu z Nového Mesta môžu od konca
mája využívať nový moderný športový areál na Pionierskej ulici. Na
svoje si tu prídu bežci, korčuliari,
futbalisti, basketbalisti. Ide o ďalšie nové športovisko, ktoré mestská
časť zrevitalizovala v posledných
rokoch.
Areál je skutočne premyslený a nájde
si v ňom vyžitie každý, kto má chuť
na aktívne strávený čas. Niet sa čo
čudovať, realizácia športoviska vychádzala priamo z postrehov a návrhov samotných občanov. „To, ako má
ihrisko vyzerať, sme si nevymysleli
na úrade, ale sme o jeho podobe poctivo diskutovali s miestnymi obyvateľmi,“ poznamenal starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý.
Milovníci športu tu nájdu bežeckú
dráhu, futbalové, basketbalové a multifunkčné ihriská, korčuliarsky ovál,
kde sa budú môcť vyblázniť aj kolobežkári či skejtbordisti, workoutové
cvičisko, petangové ihrisko, atletické
doskočisko pre skok do diaľky, pri-

davky miestnych obyvateľov, preto
sa budovali tak, aby neboli rušivé pre
okolie.
Športový areál slávnostne otvorila
mestská časť poslednú májovú nedeľu. Počas otvorenia si na svoje prišli
hlavne deti, pre ktoré bol pripravený
bohatý program so stanovišťami, nafukovací hrad a ďalšie atrakcie. Do
súťaží sa zapojili celé rodiny. Návštevníci si hneď prvý deň mohli vyskúšať nové ihriská a dráhy a podľa
prvých reakcií boli veľmi spokojní.
Na akciu prišlo približne 500 detí
s rodičmi.
budnú aj stolnotenisové stoly a špeciálne cvičisko pre seniorov.
Na revitalizáciu ihriska získala mestská časť Nové Mesto viac ako 140-tisíc eur z Fondu na podporu športu.
Pri výstavbe areálu sa dbalo na výber
kvalitných povrchových úprav športových plôch, odpadkových košov,
lavičiek i celého konceptu priestoru.
Mestská časť obnovila aj vstupy do

areálu. Jeho súčasťou bude aj fontánka s pitnou vodou. Areál je osvetlený
ekologickými lampami, športovať sa
tu tak bude dať aj večer.
„Nové multigeneračné športovisko
bude slúžiť dopoludnia základnej
škole, či trom materským školám
v okolí. Podvečer a počas víkendov
bude prístupné verejnosti,“ avizuje
Rudolf Kusý. Ihriská spĺňajú požia-

Po veľkom šport parku Jama na Tehelnom poli, modernizácii ihriska na
Jelšovej, veľkej rekonštrukcii športoviska na Ladzianskeho na Kramároch,
po modernizácii vnútorných športových priestorov Školak klubu na Riazanskej či multifunkčnom ihrisku na
Jelšovej je to ďalšia nová možnosť na
kvalitné športovanie v Novom Meste.
Ako ďalší projekt má mestská časť
pripravenú rekonštrukciu vonkajšieho
areálu Školak klubu. 
(ts)

mestách budovali vnútorné
mestské okruhy, ktoré mali byť
výkladnou skriňou mesta.

Búracie práce
Zámkové dlažby
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ných pruhov. „Stabilizuje sa
pôvodný oporný múr pozdĺž
Židovskej ulice a zo strany
Dómu svätého Martina sa
vybuduje nový oporný múr,
ktorý spolu so strednými
stĺpmi a stĺpmi pozdĺž Židovskej ulice bude podopierať železobetónovú dosku,“
konštatovali autori projektu,
podľa ktorých by sa dal vďaka moderným technickým
riešeniam realizovať pomerne rýchlo.
(bn)

Mark Sullivan:

POSLEDNÉ ZELENÉ
ÚDOLIE
Koncom marca 1944, keď sa
Stalinove vojská tlačia na Ukrajinu,
stoja Emil a Adeline pred jedným
z najťažších rozhodnutí. Majú čakať
na vpád sovietskeho medveďa a ris
kovať, že ich pošlú na Sibír? Alebo
majú nasledovať vlkov – vražedných
nacistických dôstojníkov, ktorí sa
zaviazali chrániť „čistokrvných“
Nemcov. Martelovci sú jednou
z mnohých rodín nemeckého
pôvodu, ktorých predkovia hospo
dárili na Ukrajine viac než sto rokov.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Adam Grant:

EŠTE SI TO
PREMYSLI
Inteligencia sa zvyčajne považuje
za schopnosť myslieť a učiť sa.
V dnešnom rýchlo sa meniacom
svete sú však čoraz dôležitejšie
iné kognitívne schopnosti, a to
schopnosť prehodnotiť svoj názor
a odnaučiť sa zaužívané vzorce
uvažovania. Znie to jednoducho,
ale má to háčik. Je predsa poho
dlnejšie presviedčať sa o vlastnej
pravde, ako trápiť sa pochybnos
ťami. Je príjemnejšie počúvať iba
názory, vďaka ktorým sa cítime
neomylne, namiesto myšlienok,
ktoré nás spochybňujú.

Kati Marton:

Michael Hjorth,
Hans Rosenfeldt:

Peter H. Diamandis,
Steven Kotler:

Angela Merkelová bola odjakživa
outsiderka. Ako dcéra kňaza
vyrastala v Sovietmi okupovanom
východnom Nemecku, v mladosti
pracovala ako chemická výskumníč
ka a do politiky vstúpila až po
páde Berlínskeho múru. A predsa
sa o pätnásť rokov stala nemec
kou kancelárkou a čoskoro aj
neoficiálnou vodkyňou západného
sveta. Uznávaná spisovateľka Kati
Marton sa podujala objasniť záhadu
tohto vzostupu. Vďaka čerstvo
zverejneným dokumentom opisuje
jedinečnú politickú genialitu, ktorá
je tajomstvom jej úspechu.

Vanja Lithnerová a jej kolegovia
z kriminálky sa ocitnú pod obrov
ským tlakom. Musia dolapiť ostreľo
vača, ktorý v priebehu niekoľkých
dní zavraždil v Karlshamne tri osoby.
Nemajú však najmenšiu stopu ani
svedkov a medzi obeťami nejestvuje
očividné spojenie. Ďalšou obeťou
môže byť ktokoľvek. Nový príbeh
z pera dvojice severských detektív
karov s obľúbeným Sebastianom
Bergmanom.

Vývoj technológií postupuje oveľa
rýchlejšie, než sme si vedeli pred
staviť. Za posledné desaťročie sme
dosiahli taký technologický pokrok
a vyprodukovali toľko bohatstva,
aké sa ľudstvu nepodarilo za sto
rokov. Umelá inteligencia, lietajúce
autá, virtuálna realita, rozšírené
možnosti 3D tlače, nanorobotika...
V tieni veľkolepého rozvoja však
stojí množstvo dôležitých a nezod
povedaných otázok.

KANCELÁRKA

KTO SEJE VIETOR

BUDÚCNOSŤ
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Opäť do boja
s komármi

BRATISLAVA
Mesto aj tento rok bojuje
proti komárom. Od začiatku mája už zasahovalo na
desiatkach liahnísk.
Spolu išlo o viac ako 20-tisíc
m² liahnísk v Rusovciach, Jarovciach, Čunove, Dúbravke,
Devíne a Devínskej Novej
Vsi, čím sa podarilo zabrániť
vyliahnutiu miliónov komárov. S pravidelným monitoringom liahnísk začalo mesto
už v marci. 
(TASR)

Tyršák ožil

PETRŽALKA
Mestská pláž Tyršák otvorila svoje brány pre všetkých,
ktorí hľadajú aktívny oddych, kultúru či leňošenie.
Medzi novinkami je zväčšenie detskej pieskovej zóny
s novým ihriskom aj mini
futbalová aréna. Aktivity pre
najmenších doplní trampolínové centrum. Na svoje si
prídu i fanúšikovia plážového
volejbalu a takisto milovníci
dobrého jedla. Vstup na pláž
je bezplatný, fungovať má do
októbra.
(ts)

Foto: Marian Dekan

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám

Kontakt: 0907 701786

KAMENÁRSTVO
Dvojhrob od 1700 €
Jednohrob od 1150 €
Betónovanie a brúsenie

0907 493 164
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ODSKÚŠANÉ Cyklovýlet k mostu VysoMarch
má zopár nástrah, no uvidíte, čo ste ešte nevideli!
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prekvapený, keď zistil, že už
sú pri moste: „VysoMarch
sa nachádza asi tri kilometre
pred obcou Vysoká pri Morave, stačilo vyjsť vľavo do
malého svahu a mohli sme
pokračovať ponad rieku Morava až do rakúskeho Marcheggu.“

Názov VysoMarch vznikol spojením názvov obcí Vysoká pri
Morave a Marchegg. Po Cyklomoste slobody v Devínskej Novej
Vsi ide o druhú cyklolávku, ktorá spája Slovensko s Rakúskom.
Jej dĺžka je 270 m a šírka 4 m. Most oficiálne otvorili 7. mája.

BRATISLAVA
Láka vás výlet k novému
cyklomostu, no na bicykli si netrúfate? Bratislavčan Martin otestoval trasu
z Petržalky až do rakúskeho Marcheggu spolu s manželkou, synom a dokonca
kamarátom – invalidným
dôchodcom. Tvrdí, že pre
všetkých bola jazda príjemná, až na niekoľko nástrah.
Zážitok, ktorý si odniesli,
bol však výnimočný.
K novému cyklomostu, spájajúcemu obec Vysoká pri
Morave s rakúskym Marcheggom, to máte z mesta,
samozrejme, o kus ďalej
ako k Cyklomostu slobody
v Devínskej Novej Vsi. Výlet
k VysoMarchu, ktorý oficiálne otvorili pred mesiacom,
však nie je dopriaty len vytrénovaným cyklistom, pokojne si ho môžete naplánovať.
Odskúšal si to i Bratislavčan
Martin, ktorý trasu z Petržalky až k mostu, dlhú približne
30 km, zvládol so svojou rodinou a kamarátom za necelé
dve hodiny – a to pri pokojnej jazde, počas ktorej mali aj
prestávky. Na aké nepríjemnosti však upozorňuje?
Najhorší úsek
„Vyrážali sme z miesta neďaleko Starého mosta okolo
10. 30 hodine, keď už slnko
začínalo páliť, no vôbec nám

nenapadlo natrieť sa opaľovacím krémom. Odporúčam
to ako prvé. Počas celej trasy totiž nenájdete tieň, len na
kúsku za Devínskou Novou
Vsou, inak na vás stále praží
slnko. Všetci sme sa spálili
do červena,“ konštatuje Martin.
Od Starého mosta pokračovali po príjemnej petržalskej
hrádzi k Mostu Lanfranconi,
prešli ponad Dunaj a potom
okolo areálu Vodárenského
múzea v Karlovej Vsi smerovali na Devín. To už chcelo
veľa opatrnosti. „Úzka cesta
na Devín bol najhorší úsek.
Cyklistické pruhy sú tu vyblednuté a asfalt rozbitý, takže najmä deti treba upozorniť, aby pevne držali riadidlá
na bicykli. Mimochodom, do
mňa takmer vrazil bezohľadný cyklista idúci v protismere, ktorý sa počas jazdy pozeral do mobilu,“ pokračuje
Bratislavčan.

Chce to aj pauzu
Potrápi vás tiež cesta od hradu Devín popri rieke Morava, sú tam výmole i bubliny
v asfalte, no bližšie k Cyklomostu slobody je už trasa veľmi príjemná a stále po rovinke. Martin zároveň uznáva:
„Pre niekoho môže byť 30
kilometrov na bicykli naozaj
veľa, no netreba sa nikam
náhliť. Urobte si dve-tri prestávky, zosadnite z bicykla,
môžete si niečo nafotiť alebo
sa občerstviť, vtedy vám cesta prejde oveľa rýchlejšie.“
Medzi Cyklomostom slobody
a VysoMarchom pribudol stánok s palacinkami i nápojmi,
aj pri ňom sa môžete zastaviť.
Martin bol však nadšený najmä prírodou tamojších lužných lesov. „Je tam vtáctvo
i rastliny, ktoré sa v Malých
Karpatoch nevyskytujú. Zbadal som napríklad dva vtáky,
ktoré som v živote nevidel,
vôbec netuším, o aký druh
išlo,“ hovorí.
Po týchto zážitkoch bol až

 Marcheggu žije najväčšia európska kolónia bocianov
V
bielych, hniezdiacich na stromoch.

Rarita Marcheggu
Návštevu tejto dedinky odporúča každému už len preto,
že tu žije najväčšia európska
kolónia bocianov bielych,
hniezdiacich na stromoch. Je
to rarita. „Jeden oproti nám
letel, bol to nádherný zážitok,“ spomína Martin. Mláďatá bocianov prichádzajú na
svet v máji, v priebehu júna
a júla rastú a následne sa aj
ony začínajú učiť lietať – pri
troche šťastia budete mať
ďalší nevšedný zážitok. Bocianie hniezda uvidíte aj na
komínoch zámku Marchegg.
A keď počas výletu vyhladnete, môžete sa najesť na
terase reštaurácie v krásnom
zámockom areáli.
„Nám to časovo perfektne
vyšlo,“ hovorí Martin. „Asi
o pol jednej sme sa posadili za stôl a o chvíľu už celú
terasu zaplnili cyklisti a rakúski dôchodcovia, ktorí si
bežne doprajú obed v reštaurácii. Objednali sme si viedenský rezeň za 9 eur, bol
obrovský a skvelý. Ak máte
chuť na pivo, tak v ponuke sú
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dve značky, rakúsky Gösser
a české Starobrno.“
V „mestečku bocianov“ vás
môže zaujať tiež krajinská
výstava na zámku s názvom
„Tajomstvá
Moravského
poľa – Človek. Kultúra. Príroda. Prístupná je počas celého týždňa až do 13. novembra
a ponúka napínavú prechádzku dejinami regiónu medzi
Viedňou a Bratislavou, ktorá
zabaví aj vaše deti.
Naspäť po rakúskej strane
Domov sa už vracali po rakúskej strane, cyklocesty
sú tam perfektné, akurát asi
tri kilometre absolvovali po
dvojprúdovej ceste. Potom už
odbočili na cyklotrasu vedúcu do Schloss Hofu, z Marcheggu je to približne 10 km.
Aj tu sa oplatí zastaviť, na
zámku vystavujú až do novembra poklady z kolekcie
cisárskeho striebra.
A napokon opäť prekročili
rieku Moravu, tentoraz po
Cyklomoste slobody, a pokračovali cez Devínsku Novú
Ves, Devín a Karlovku až
do Petržalky. „Bol to naozaj
príjemný cyklovýlet, ktorý
sme si všetci užili, aj kamarát invalidný dôchodca, hoci
išiel na úplne bežnom bicykli. Tento zážitok odporúčam
každému,“ uzatvára Bratislavčan.
(ac)
 Foto: TASR, shutterstock,

čitateľ Martin

Pamätník colnej stráže s orlicou na pilieri je hneď za
cyklomostom na rakúskej
strane.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Presaďte deti od tabletu do kajaka, užijete si to aj vy
RUŽINOV
„Mnohí Bratislavčania netušia o možnosti, ktorá je
otvorená všetkým deťom.
Naučíme ich jazdiť na
kajaku, no ponúkame aj
ďalšie zaujímavé aktivity,“ napísal nám
dobrovoľný manažér vodáckeho klubu
na
Zlatých
pieskoch Boris Bergendi.
Tak sa pozrite,
ako môže mládež
Boris Bergendi
tráviť voľné chvíle
- zábavnejšie ako s mobilom či pri tablete.
Okolo piatej popoludní bolo
v areáli vodáckeho klubu
na Zlatých pieskoch živo,
menšie deti si práve odnášali loďky na vodu, začínal sa
tréning. Zastavili sme sa tu
síce len na chvíľu, no vieme si
predstaviť, že aj rodičia, ktorí
sledovali svoje ratolesti z brehu, sa cítili príjemne. Stačí
sedieť na tráve, pozerať sa na
hladinu jazera a z tejto oázy
pokoja sa vám nechce odísť.
Práve v týchto dňoch ponúka
klub tréningy aj pre ďalších
záujemcov. Vaše dieťa nemusí mať mimoriadny talent,
môže byť i lenivejšie, menej
obratné či obézne, uvidíte,
aké zázraky s ním šikovný
tréner dokáže. Jedinou pod-

Deti sa z tréningov domov neponáhľajú.

mienkou je,
že vie plávať.
„Ak má váš syn či dcéra 9 až
12 rokov, môžete k nám prísť
v ktorýkoľvek pondelok, stredu alebo piatok po 16. hodine, budeme sa vám venovať,“
pozýva Boris Bergendi.
Vodácky klub s lodenicou je
priamo pri jazere oproti verejnej pláži, v budove, ktorú
stále vylepšujú. Je v nej aj
telocvičňa, posilňovňa, spoločenská miestnosť, nechýbajú, samozrejme, šatne či
toalety. To všetko postupne
vybudovala partia nadšencov
predovšetkým vďaka vlastnému úsiliu. V najbližšom
pláne je nadstavba objektu,
získajú tak ďalší priestor na
svoje aktivity. Deti sa totiž
po tréningu domov neponáhľajú, rady tu trávia čas spolu

s kamarátmi vodákmi, ale aj
trénermi a rodičmi. Pripravené sú pre ne rôzne doplnkové
aktivity - loptové hry, stolný
tenis, gymnastické cvičenia,
rehabilitačné cviky, ale aj
kúpanie, opekanie, a najmä
zdravý, športový kolektív.
Sledujeme chlapca vo veste,
ako si nesie k vode loďku
dlhú 4,5 metra, vážiacu 8 kg.
Nemá s tým problém. Staršie
deti nad 12 rokov už dostanú
väčšie, päťmetrové kajaky,
aj ich hmotnosť je vyššia, až
12 kg. A každé jedno si ten
svoj musí po tréningu utrieť
od vody a odložiť, kam treba.
Tréningy totiž dopĺňa výchova k zodpovednosti a samostatnosti. Ak vás zaujíma, čo
všetko by ste mali svojmu vodákovi nachystať na tréning,
tak veľa toho nepotrebuje.

Úspechy klubu
Vodácky klub na Zlatých
pieskoch, ktorý pracuje pre
važne na dobrovoľníckej báze,
sa za päť rokov fungovania
dokázal prepracovať do prvej
polovice rebríčka slovenských
klubov. Piati najlepší pretekári
sa dokonca prebojovali do
slovenskej mládežníckej
reprezentácie, s ktorou sa
vlani v septembri zúčastnili
na Súťaži olympijských nádejí
v českých Račiciach.

Loďku, pádlo aj vestu mu
poskytne klub, čiže postačí,
keď mu zbalíte plavky, tričko
navyše, uterák, šľapky, fľašu
s pitím a opaľovací krém.
A možno práve vtedy objaví,
čo všetko dokáže, a že tráviť
čas športom v krásnom prostredí stojí zato.
(ac)

Foto: archív B. B., ac
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Ďalšia zóna
PAAS

STARÉ MESTO
Bratislavský
parkovací
asistent (PAAS), kde platí
mestská parkovacia politika, sa rozšíril o zónu Hlavná stanica – Blumentál
v Starom Meste.
Ide o rozsiahlu zónu, ohraničenú ulicami Štefánikova,
Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta.
Po novom rezidenti zaparkujú
len s parkovaciu kartou, nerezidenti v čase regulácie, teda
od 8. h do polnoci, len po
zaplatení parkovného 1,50 €
alebo 2 € na hodinu. K dispozícii sú aj parkovacie miesta na
Americkom a Floriánskom námestí, ktoré mesto získalo späť
od súkromníkov, či v podzemnom parkovacom dome na Námestí Martina Benku. (TASR)

Koho odškodnia?
BRATISLAVA
Cestujúci, ktorí doplatili na
problémy po nástupe nového dopravcu Arriva, dostanú kompenzáciu. Aké sú
podmienky?
Bratislavský
samosprávny
kraj už kompenzoval cestujúcim výpadky spojov bezplatným cestovaním v januári
a februári 2022. Teraz odškodní cestujúcich, ktorí mali
v termíne od 15. novembra
2021 do 28. februára 2022
platnú električenku, a to aspoň
s jednou regionálnou zónou.
V období od 31. mája 2022
do konca tohto roka im budú
automaticky vygenerované
bezplatné bonusové predplatné cestovné lístky.  (TASR)

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
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Strieľali po mne, aj ma chytili strážnici,
no u policajtov som skončil len s napomenutím
„Ahojte, zdravím čitateľov
Bratislavských novín,“ začína náš rozhovor urbexer
MARCELITO
REČINSKÝ. Podobne sa prihovára fanúšikom svojich videí,
v ktorých zachytáva atmosféru zabudnutých budov
skôr, ako sa nenávratne
stratia v minulosti. Skúmanie zabudnutých miest býva
často dramatické.
Prieskumu opustených objektov sa venujete od roku
2017, spolu s kamarátmi
Petrom a Ivanom. Kde sa to
začalo?
Bolo to asi pred desiatimi
rokmi, keď mi parťák Peter
ukázal nikdy nedostavanú
a dnes už zbúranú nemocnicu
Rázsochy. V tých časoch sme
však ešte nefotili ani netočili
videá, iba mi povedal, že našiel zaujímavé miesto a cez
víkend sme sa tam išli spolu
pozrieť. Príbeh video tvorby
sa začal až neskôr, v spomínanom roku 2017. Vďaka airsoftovým zbraniam, hľadali
sme vhodné miesto, kde by
sa dalo nimi strieľať, a ja som
cestou do práce zbadal v Seredi opustenú budovu bývalej
niklovej huty...
Tak ste vošli dnu. Čím vás
priťahujú schátrané budovy?
Najmä históriou, každé opustené miesto má tú svoju.
Pre mňa je to akoby hodina
dejepisu zo školských čias,
s tým rozdielom, že budovu
môžem vidieť na vlastné oči,
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Z fabriky slávneho vedca Alfreda Nobela je strašiak mesta
Mnohí Bratislavčania označujú továreň najmä prívlastkom „jedovatá“. Geologický
prieskum totiž ukázal, že
v areáli došlo ku kontaminácii podzemnej vody. Závažné
znečistenie vody unikajúcimi chemickými látkami sa
potvrdilo vo Vrakuni, kam
sa celé roky vyvážal odpad
z fabriky, aj na Žabom majeri v Rači, kde bola ďalšia
skládka. Na miestach s najväčším znečistením odporučilo ministerstvo životného
prostredia nepoužívať vodu

Urbex
má pravidlá

Marcelito v bratislavskom CO kryte
preskúmať ju, dotknúť sa
tých miest, predstavovať si,
ako všetko fungovalo, nájsť
a čítať dobové dokumenty...
Koľko objektov máte takto
zmapovaných?
Okolo 300 až 350, dokonca aj Černobyľ na Ukrajine,
kam sme sa s Ivanom vybrali
v roku 2018.
A konkrétne v Bratislave?
Približne 100 budov. Medzi
nimi je napríklad mafiánsky
bar z 90. rokov Bajkal alebo
známy nočný podnik Galéria
Duna, ďalej železničné učilište Na Pántoch, Istrochem,
Vojenská nemocnica na Patrónke, Istropolis, tiež veliteľský úkryt civilnej ochrany pre
1 500 ľudí, BS bunkre v petržalských lesoch a ďalších iks
miest. Niektoré z nich už dokonca neexistujú, napríklad
budova komplexu Veronika
na Železnej studničke, ktorú
vlani v septembri niekto zapálil.

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

Sú miesta, kam by ste chceli
vojsť, ale nedarí sa?
Môj veľký sen je dostať sa do
hotela Kyjev na Kamennom
námestí. Má temnú minulosť,
mafián Tuti v ňom mal stálu izbu a Žaluď si tam vodil
svoje partnerky, ako je známe
z dokumentu Mafiáni. Samozrejme, hotel je aj architektonicky pozoruhodný, atmosféra tohto miesta musí byť
vnútri zaujímavá. Niekoľkokrát som už žiadal majiteľa
o povolenie, ale vždy som bol
odmietnutý.  
Ako urbexer ste sa asi viackrát ocitli v hraničnej situácii, vzbudzujúcej aj strach.
Zažili ste niečo, s čím ste
absolútne nerátali?
Na istom bitúnku, kde sme
boli s parťákom Petrom, začali po nás poľovníci strieľať,
pravdepodobne si mysleli, že
sme divá zver. Strach sa niekedy objaví, nikdy totiž nevieme na 100 percent, či sme
v budove sami, či tam nie je
niekto ďalší, možno agresívny človek, feťák, zlodej... Nie
je dobré chodiť po takýchto
miestach osamote. V tých, ktoré sú opustené 20 či 30 rokov,
alebo zdemolované vandalmi,
hrozí aj najväčšie riziko úrazu.
No viete tiež, že vstupujete
na cudzí pozemok. Nemali
ste s tým nijaký problém?
Nechytila vás polícia, neprotestoval vlastník danej
budovy?

Urban exploration, v do
slovnom preklade mestský
prieskum, je dokumentovanie
opustených verejne neprí
stupných miest. Väčšinou ide
o historické budovy, najmä
fabriky, rekreačné, nemoc
ničné či školské zariadenia,
pričom mnohé sa uchovajú
v našej pamäti len vďaka foto
grafiám a videám urbexerov.
Komunita sa riadi zásadou
z objektov neodnášať nič
okrem fotografií a nezane
chávať v nich nič, len stopy
topánok.

Polícia nás chytila v objekte Istrochemu, ale dopadlo to v pohode. Poznali ma
z videí, a tak sme obišli len
s napomenutím, samozrejme,
z areálu nás odprevadili von.
Niekoľkokrát nás chytili aj
strážnici, ale vždy sa to skončilo dobre.
S čím ešte musí urbexer rátať?
Ako som povedal, hlavne
nemá ísť do opustenej budovy sám. Musí mať tiež
bezpečnú obuv a dávať si
pri skúmaní priestorov veľký pozor. Najmä začiatočníkom odporúčam vyberať
si bezpečné miesta, ktoré sú
verejne známe a kde žiadne nebezpečenstvo nehrozí.
Nemám na mysli len riziko úrazu, ale tiež „stret“ so
strážnikom, policajtmi či
majiteľom objektu.

Kedysi slávna Dynamitka vzbudzuje strach.
NOVÉ MESTO
Dynamitka,
Dimitrovka
aj Istrochem – pozrite sa
do vnútra miznúcej továrne z roku 1873, najväčšej z tých, ktoré v Rakúsko-Uhorsku
založil
švédsky chemik Alfred
Nobel. Zostala po nej toxická skládka, ktorá je postrachom pre široké okolie.
Unikátne foto nám poskytol
fanúšik urban exploration
Marcelito Rečinský.
Pred rokmi, keď sme zišli popri vrátnici Istrochemu dolu
schodmi, v suterénnej miestnosti sme našli archivára Jána
Turiniča. Ukázal nám haldy
dokumentov, poukladaných
do pevných obalov, starostlivo označených a prehľadne
zoradených v regáloch, v kto-

Čo máte najnovšie v pláne
vy?
Zatiaľ si plány nerobím, pretože ma čaká operácia. Ale
naďalej zbieram miesta do
mojej mapy a zapisujem ich.
Pomaly tiež spracúvam natočený materiál, keďže pravidelne každú sobotu ráno
vydávam videá na YouTube
kanáli https://www.youtube.
com/urbex2k17
(ac)

Foto: archív M. R.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

rých bola skrytá celá história
továrne aj života slávneho
Švéda Alfreda Nobela (1933
– 1896). Príbeh uložený
v týchto regáloch meral viac
ako dva kilometre!
Po informácie do bohatého
archívu Istrochemu chodievali aj odborníci zo zahraničia. Nielen preto, že
Nobelova továreň, založená
v niekdajšom Prešporku,
bola najväčšia v monarchii.
Mala tiež najmodernejšie
a najvýkonnejšie vybavenie
a dokázala vyrobiť viac ako
dve tretiny trhavín v rámci
Rakúsko-Uhorska.
Slávna značka je už dávno minulosť. Z Dynamitky
sa stala najskôr Dimitrovka
a keď vedenie podniku v roku
1991 rozhodovalo o preme-

novaní Chemických závodov
Juraja Dimitrova, zvíťazil názov Istrochem. V akom stave
je fabrika dnes, to vidíme aj
na fotografiách Marcelita
Rečinského. Vlastní ju veľkopodnikateľ Andrej Babiš
prostredníctvom spoločnosti
Duslo, ktorá je dcérskou firmou Agrofertu.

z tamojších studní ani na polievanie záhrad či napĺňanie
bazénov. Časť areálu fabriky
je dnes v prenájme, v ďalšej
postupne búrajú nepoužívané objekty a likvidujú objavené nebezpečné chemické
látky a odpady. „V naozaj
malej časti areálu sa vyrábajú gumárenské urýchľovače
(Sulfenax), samozrejme, pri
dodržaní prísnych pravidiel
k životnému prostrediu,“
ubezpečil riaditeľ Istrochem
Reality Pavol Zelenay.  (ac)
 Foto: Marcelito Rečinský

Istrochem k sanácii ekologickej záťaže
Sanáciu má podľa štátu zaplatiť predovšetkým vlastník areálu,
riaditeľ Istrochem Reality Pavol Zelenay však tvrdí: „Žiadne nové
ekologické záťaže nespôsobujeme a odmietame niesť zodpoved
nosť za niečo, čo sme nezavinili. Neexistuje žiadny právny rámec
pre našu účasť na likvidácii starých záťaží. Na druhej strane sa
nebránime diskusii s úradmi vo veci súčinnosti vedúcej k čo
najrýchlejšiemu riešeniu tejto historickej a nami nespôsobenej
ekologickej záťaže, čo deklarujeme niekoľko rokov.“

Chátrajúca továreň je strašiakom pre okolie.

Nebezpečné jedy unikli do
pôdy, vody aj vzduchu.
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Na moste len
po jednej lávke

BRATISLAVA
Vstup na lávku Mosta SNP
z viedenskej strany bude
uzavretý až do leta. Dôvodom je oprava osvetlenia
a obnova technologických
kaziet.
Keďže Most SNP je národnou
kultúrnou pamiatkou, vizuál verejného osvetlenia sa na
lávke meniť nebude, vymení
sa iba osvetľovacia sústava
za energeticky úspornejšie
a efektívnejšie LED svietidlá.
Koniec opráv je naplánovaný
na záver júla. Čo sa týka budapeštianskej lávky, tam sa renovácia a výmena osvetlenia
zrealizovala ešte vlani. (ac)

Pribudnú
mestské byty
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V opustenej budove internátu v Záhorskej Bystrici bude po rekonštrukcii
takmer 90 mestských nájomných bytov.
„Objem internátu zostane zachovaný. Architekti navrhujú
zmeny dispozičného riešenia
tak, aby vzniklo kvalitné prostredie pre nájomné bývanie
s adekvátnym zázemím,“
priblížil magistrát. Avizuje
napríklad vybudovanie parkovacích miest či doplnenie
stromoradia.
(TASR)

Pulitzer je späť
STARÉ MESTO
Po dlhej pauze vynútenej
obmedzeniami pandémie sa
podarilo otvoriť reštauráciu Pulitzer.
Podnik v centre mesta opäť
funguje aj vďaka tomu, že
vyriešil problém s chýbajúcim personálom. „Niektorí
pôvodní zamestnanci, ktorí
počas pandémie odišli do výroby, sa k nám vrátili. Navyše sme zamestnali viacerých
ľudí z Ukrajiny so štatútom
utečenca. Takže personálne problémy sú konečne za
nami,“ potvrdil spolumajiteľ
podniku Eduard Šiška. (ac)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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ŽIVÉ MIESTA Z vizualizácie do reálnej podoby:
Čo poviete na výsledok premeny týchto lokalít?
BRATISLAVA
Metropolitný inštitút spolu s magistrátom v posledných týždňoch prekvapujú
ďalším a ďalším projektom
„živého miesta“, na ktoré
chcú premeniť zanedbanú,
nevyužívanú lokalitu. Vizualizácie zvyknú byť krajšie
ako realita – pozrite si teda
tri príklady, ako to dopadlo. Celkové náklady na realizáciu, ak prirátame aj
DPH, presahujú milión eur.
Všetky tri vybrané lokality
sú súčasťou programu obnovy verejných priestorov
Živé miesta, ktorého cieľom
je modernizovať a zlepšovať
dlhodobo zanedbané verejné priestory v našom meste.
„Z programu Živé miesta je
ukončených, rozpracovaných
alebo navrhovaných vyše 40
projektov, ktoré majú dohromady 243 563 m² a pokrývajú väčšinu mestských častí.
Medzi dokončenými projektmi je napríklad turistický
areál Malý Slavín, priestor na
rohu Karadžičovej a Krížnej
ulice či pobytové schody na
Železnej studničke,“ informovala Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). (bn)
Foto: Matúš Husár,
Matej Štrbák, vizualizácie: MIB

REALITA

Pri Novej
tržnici zelenšie
aj hlučnejšie

VIZUALIZÁCIA

Hodžovo námestie – provizórium na viac rokov

Na námestí pred Prezidentským palácom pribudli stromy v kvetináčoch, takisto lavičky,
robotníci upravili aj rozbitú dlažbu. Magistrát sa rozhodol pre takéto dočasné úpravy,
keďže stav tohto verejného priestoru vyhodnotil ako neudržateľný, a príprava a následná
realizácia komplexnej obnovy potrvajú roky. Ľudia z OZ Hrad Slavín upozorňujú, že sa
odstránilo 550 m² zelene, no namiesto 90 kvetináčov je na námestí len 65 kvetináčov
s výmerou 204 m². Aj náklady na provizórnu úpravu sú vysoké – napríklad na nové
ihrisko na Pečnianskej ulici v Petržalke vyčlenila samospráva necelých 55-tisíc eur. Podľa
mesta je však toto riešenie
ekonomické, pretože mobilné
REALITA
kvetináče so stromami možno
po komplexnej revitalizácii pre
sunúť do inej lokality, čiže ich
hodnota sa opakovane využije.
Celkové náklady:
310 008 € bez DPH

VIZUALIZÁCIA

Pobyt pri Novej tržnici na
Trnavskom mýte býval počas
horúceho leta neznesiteľný.
Chýbal tieň, takže ten, kto
nemusel čakať na MHD, radšej
sa odtiaľto rýchlo vzdialil. Dnes
je tu príjemné tienisté miesto
s kvalitnou dlažbou, novými
lavičkami, a najmä piatimi
veľkými platanmi, ktorým sa, ako vidieť, darí dobre. Čo však mnohých Bratislavčanov neteší, sú
skupinky hlučných ľudí, ktorí tu najmä večer popíjajú alkohol a robia neporiadok, niektorí dokonca
obťažujú okoloidúcich.
Celkové náklady: 132 900 € bez DPH
(suma za platany bola 37 500 € bez DPH, objednávka na realizáciu kladenia prekoreniteľných
buniek, výplň substrátom, inštalácia závlahového a vetracieho systému, nákup, dovoz a výsadbu
stromov predstavovala 95 400 € bez DPH)

V akom stave
sú iné projekty?
BRATISLAVA
Ak vás zaujíma, v akom štádiu sa nachádza konkrétny
projekt z programu Živé
miesta, môžete si to ľahko
preveriť.
„Nedávno sme upravovali
náš web tak, aby si ktokoľvek
mohol pozrieť stav jednotlivých projektov,“ informovala Annamária Ondrejková
z Metropolitného inštitútu.
Stačí kliknúť na stránku https://mib.sk/projekty a zistíte,
ktorý je len v príprave, ktorý
sa práve realizuje a ktorý je
už dokončený.
(bn)
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(demontáž betónových obrúb,
komplexné prípravné práce
od odstránenia zelene, odvoz
zeminy, upratanie plochy
námestia a oprava dlažby
a odhalených prepadoch stáli
približne 93 290 eur bez DPH,
sadovnícke práce - dovoz
a výsadby nádob, zemina,
presun nádob, kvetináče
a všetky dreviny s podsadbou
približne 216 718 eur
bez DPH)

REALITA

VIZUALIZÁCIA

Multifunkčný
park pre deti
i seniorov

Na začiatku Karlo
veskej ulice oproti
kostolu sv. Michala len
nedávno pribudol nový multifunkčný park. Nájdete tu skatepark, bežeckú
dráhu, fitness preliezačky, detské ihrisko, tribúnu na pozorovanie okolia,
ale tiež relaxačnú zónu s lavičkami a množstvom zelene. Celý priestor
skrášľuje 37 sakúr, ktoré venovalo japonské veľvyslanectvo. Pozemok vedľa
obnovenej Karloveskej radiály bol v minulosti bez využitia, dnes tu býva
plno - radi sem chodia nielen rodičia s deťmi či mládež, ale aj starší ľudia.
Samozrejme, vysadené stromy potrebujú čas, kým vyrastú...
Celkové náklady: 470 000 € s DPH
(suma na výstavbu celého parku z rozpočtu mesta)

Špeciality celého sveta pod jednou strechou
Fresh Market, ako moderná farmárska tržnica je unikátnym
miestom. V roku 2016 sa premiestnil a nanovo vybudoval. Práve
táto prestavba priniesla významné zmeny. Pribudlo množstvo jedinečných prevádzok, ktoré sa za
krátky čas stali obľúbencami mnohých zákazníkov. Nákupy sa tak
na tomto mieste stávajú zážitkom.
V každej prevádzke zákazníci nájdu produkty, ktoré bežne nezoženú
nikde inde na Slovensku. Od tradičných výrobkov až po výrobky
pochádzajúce z odlišných kontinentov.
Okrem prevádzok je neoddeliteľnou súčasťou trh s lokálnym ovocím a zeleninou. Za plnými stolmi
ovocia a zeleniny stoja šikovní farmári a farmárky. Tým nechýba ľudský prístup a úsmev na tvári. Fresh
Market je vyhľadávaným miestom
aj pre svoje unikátne gastro prevádzky. Skvelé mäso, cestoviny,
šaláty, ryby a morské plody, špeciality blízkeho i ďalekého východu,
vegetariánske jedlá, jedlá vhodné
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

pre ľudí s rôznymi intoleranciami,
to všetko tu nájdete, mimoriadne
chutné a čerstvé. Niet sa čo čudovať, že najmä v čase obeda sa vždy
zaplní a odvšadiaľ možno počuť veselú vravu kolegov, priateľov, či rodín s deťmi. Pre malých návštevníkov sa aktuálne otvára aj vynovený
detský kútik, kde sa budú môcť deti
hrať a zabávať, nielen počas náku-

pov svojich rodičov. Nový ChameleonLand ponúka mnohé pravidelné
aktivity, kde sa každý malý objaviteľ bude cítiť ako vo sne, vycibrí si
svoje zručnosti a navyše sa pri tom
skvelo zabaví.
S rastúcou potrebou správať sa k našej planéte udržateľnejšie, vzniklo
hneď niekoľko prevádzok, pre ktoré je ekologické myslenie priorita.

V prevádzke U vážky si navážite
produkty do vlastnej nádobky, čím sa
odbúrava veľké množstvo obalového
odpadu. U Mydlinky a Bylinky nájdeme čapovanú drogériu a prírodnú
kozmetiku, šetrnú k pokožke aj k životnému prostrediu. Prevádzka Zelený obchod a Vaša špajza ponúkajú
potraviny od Slovenských dodávateľov, čím sa výrazne podporuje kvalitná domáca produkcia. Samotný Fresh
Market podniká kroky, ktoré vytvárajú pozitívny prístup k životnému
prostrediu. Zákazníkom ponúka za
malý poplatok tašku s potlačou, ktorá je nielen vizuálne veľmi pekná, ale
najmä nahrádza jednorazové plastové
vrecká a tašky.
Vo Fresh Markete sa po piatich rokoch fungovania vytvorila pestrá komunita ľudí. Stretnete tu manažérov
v oblekoch, hipsterov, umelcov, rodiny s deťmi, ale i starší manželský pár,
ktorý debatuje pri káve či víne. Ľudia
tu jedia, čítajú noviny, jednoducho
sa len tak stretávajú. Fresh Market
sa teda stal obľúbeným miestom pre
milovníkov dobrého jedla aj zdravého

životného štýlu.
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Niečo
pre bežcov
RUŽINOV
Pri Štrkoveckom jazere si
čoskoro zabeháte po novej
dráhe.
„Namiesto starej a vychodenej antuky okolo Štrkovca
vznikne plnohodnotná tartanová bežecká dráha. Rekonštrukcia bude prebiehať
po úsekoch, takže jazero
bude, samozrejme, neustále
prístupné,“ priblížil starosta
Martin Chren na sociálnej
sieti s tým, že nová bežecká
dráha bude z odolného striekaného tartanu. Približne
o dva mesiace by mala byť
opäť sprístupnená.
(nc)

Miesta v škôlke
postačujú
PETRŽALKA
Miest pre deti vo veku tri
a viac rokov bude v petržalských materských školách
po viac ako desiatich rokoch opäť dosť.
Ako informuje mestská časť
na svojom webe, do školského roku 2022/2023 bude
môcť prijať všetky deti, ktoré
do konca kalendárneho roka
dovŕšia aspoň tri roky. Do 27
verejných materských škôl
v Petržalke si v prvom kole
podalo platnú žiadosť o zápis
celkovo 1 282 detí.
(bn)

Hlavné
mesto SR Bratislava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie
zmluvy o nájme pozemku v k. ú.
Vinohrady, záhrady vo výmere 209 m²,
s možnosťou použitia prvkov
elektronickej aukcie.
Bližšie informácie
na www.bratislava.sk
alebo na tel. čísle 02/59 356 126.

Hlavné
mesto SR Bratislava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie
zmluvy o nájme viníc v Bratislave,
k. ú. Rača II.
Bližšie informácie
na www.bratislava.sk
alebo na tel. čísle 02/59 356 228.
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Chute v historickej Pradiarni majú iný šmrnc
RUŽINOV
Aj keď počasie láka dopriať
si svieži drink a k nemu
niečo na zahryznutie vonku
na terase, v tomto prípade
odporúčame poParadajkové
sedenie v inmakaróny
teriéri.
V zrekonštruovanej historickej
budove
Pradiarne otvorili
nedávno remeselné bistro
a práve vnútri intenzívne
vnímate jeho
výnimočnú
atmosféru
a chute.
Bistro
Mint
Paradajková
Pradiareň, ktoré
polievka
nájdete v novej čas-
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Kam s deťmi na Liptove?
Lákadiel je veľa, stačí si vybrať
Chystáte sa s deťmi objavovať stredné Slovensko a neviete, ktoré miesta navštíviť ako
prvé? Pripravili sme pre vás zoznam top
atrakcií na Liptove, ktoré ocenia všetky rodiny s deťmi, a k nim aj tip na ubytovanie.
Hory, voda, slnko či história? Nádherný Liptov
očarí nielen dobrodruhov, ale aj relaxujúcich
dovolenkárov či menšie

Grilované
kuracie prsia

Chrumkavá
zelenina
Pljeskavica

(12,99
€)
sme
ocenili predovšetkým
paradajkovšak predsa len
ti Nív, stavia na remeselvú
omáčku
a
dopriali
nám
nej príprave jedál a nápojov. trochu dokoreRavioli
jej bohato. Taštičky
„Moderná bistro kuchyňa je nili. Výbornému šazlúčením inšpirácií z medzi- látu s feta dresingom dodali vlastnej výroby, plnené tanárodných kuchýň. Môžete šmrnc navyše zrnká granáto- lianskou šunkou prosciutto
si sadnúť a vychutnať ra- vého jablka.
cotto a mozzarellou, však
ňajky, brunch, obed, večeru Polievka z pečených para- boli na náš vkus málo výrazalebo len kávu, či zobrať si dajok (3,99 €) prekvapila né. Chute zachraňovala práve
so sebou remeselné limo- už konzistenciou, bola taká spomínaná vynikajúca omáčnády, šťavy alebo čerstvú hustá, že pokojne nahradí ka spolu s lahodným syrom.
kváskovú focacciu,“ láka na hlavný chod. Mali sme v nej Iným variantom cestovinosvojom webe. Tak sme prišli aj šošovicu belugu, strúhaný vého jedla boli Tomato basic
a ochutnávali všetko možné, syr pecorino a nasekanú ba- maccheroni (8,49 €) s cukeod predjedla cez polievku zalku a všetky tie skvelé chu- tou a mozzarellou. Názov naa hlavné jedlo až po dezert.
te dotiahli cesnak s cibuľou. povedá, že základom je opäť
Začali sme Pljeskavicou s lit- Polievku sme zajedali s kraj- paradajková omáčka, ktorá
tle gem šalátom (8,39 €). Bolo com prvotriednej ciabatty, bola výborne dochutená bato chutné, svieže, mäsko na- ktorú si pečú sami.
zalkou, bazalkovým olejom
pichnuté na špajdli by sme Na hlavnom jedle Ravioli a syrom grana padano. „Paradajkovosť“ domácich cestovín zjemnili natrhané kúsky
mozzarelly, jedlo bolo ľahké
a vyvážené.
Ďalšou voľbou boli GriČistenie: Jednohrob 100€ 80€ Dvojhrob 150€ 125€ Impregnácia ZDARMA
lované farmárske kuracie
Dosekávanie písma:
Do 10 znakov 100€, 11-30 znakov 10€/znak,
priamo na cintoríne
31 a viac znakov 9€/znak
prsia s pak choi (12.99 €),
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak. Doprava a obhliadka ZDARMA
ku ktorým sme mali pyré zo
žulová krycia doska už od 500€, žulový jednohrob už od 1700€,
žulový dvojhrob od 2500€, pomník vrátane nápisu už od 500€
sladkých zemiakov batatov
Radi Vám poskytneme búracie a betonárske práce pri stavbe hrobov.
a bylinkovú omáčku chimiPOMNÍKY,TABUĽKY S MENAMI (AJ SKLENENÉ), FOTOGRAFIE,
churri.
VÁZY A SVIETNIKY, RENOVÁCIE HROBOV, CHODNÍKY......
Od roku 2014 sme obslúžili viac ako 10 950 zákazníkov, buďte ďalším z nich.
Mäsko bolo dobre upečewww.cisteniehrobu.sk
Ing. Miroslav Greisiger
né, mäkučké a chutné, pyré
AKCIA!! Ceny platné
0940 653 651, 0919 205 521 pri objednaní do 30.6!!
jemné, lahodné, no vy-

ČISTENIE HROBOV
DOSEKÁVANIE PÍSMA

zdvihnúť treba tiež čínsku
kapustu pak choi, „osmahnutú“ na grile, naozaj delikátna
chuť!
Ak si objednáte Chrumkavú
zeleninu v maslovej omáčke (9,49 €), rátajte s tým, že
dostanete chuťovo diétnejšiu
nádielku brokolice, reďkovky, mrkvy, hráškových strukov, špargle, pak choi a baby
zemiakov. Oživením porcie
boli pukance z pohánky, tie
sme si doslova vychutnali.
A hoci by sa zdalo, že ide
o ľahké jedlo, vďaka pene
z kyslej smotany sme mali
fakt dosť.
Aj dezertov sme si dopriali
viac druhov a konštatujeme,
že nesklamal ani jeden. Cheesecake slaný karamel (3,89 €)
bol síce menší koláčik,
ale poctivý, žiadne náhrady surovín, chutil výborne. Maškrtníkov poteší tiež
Osie hniezdo (1,89 €), robia
ho vynikajúco a škoricovou
plnkou nešetria. Rovnako
skvelý bol Malinový mousse
(3,99 €), nadýchaný korpus
bol jemný, delikátny a chuť
ovocia bohatá a osviežujúca.

(bn)

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

deti. Ponúka chaty na
prenájom, desiatky rôznych atrakcií a množstvo
prírodných krás. Kam sa
vybrať?

Výlety do prírody
Pokiaľ s deťmi radi trávite čas v prírode, Liptov je plný nádherných
výhľadov, poznávacích chodníkov či ľahších turistických trás.
Z najkrajších destinácií odporúčame navštíviť:
 Prosiecku a Kvačiansku dolinu
 Lúčanský vodopád
 Archeoskanzen Havránok
 Háj-Nicovô
 obec Vlkolínec (v Zozname svetového dedičstva UNESCO)
 Liptovský hrad
 Vrbické pleso
 Náučný chodník Demänovská dolina
 Náučný chodník známa-neznáma Čutkovská dolina
 Svätojánsku rozhľadňu – Liptovský Ján
 Náučný chodník Medvedia cesta
 Račkovu dolinu
 Demänovskú jaskyňu
 Čerenovu skalu
 Jaloveckú dolinu
 Poľovníkov vodopád
 Vodopád Šuštiačka
 Žiarsku dolinu
Ide o nenáročné, často poldňové, výlety, z ktorých nebudú mať
radosť len tí najmenší, ale aj vy.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vodné parky a letné atrakcie
Ak sa chystáte na Liptov počas leta, nájdete tu množstvo príležitostí na príjemné osvieženie. Či už
hľadáte akvaparky pre rodiny s deťmi alebo prírodné vodné plochy, je z čoho vyberať.
Upriamte pozornosť na:
 Aqua-Vital Park – Kúpele Lúčky
 Vodný park Tatralandia
 Vodný park Bešeňová
 Liptovskú Maru
 detský akvapark v Demänová Rezort
 Thermal Raj v Liptovskom Jáne
V akvaparkoch nájdete množstvo tobogá
nov, kde sa deti vyšantia do sýtosti. Na Lip
tovskej Mare máte k dispozícii aj požičovňu
kajakov, stand-up paddle, vodné bicykle, akvazorbing, lodičky pre najmenších či skákacie hrady.

Ubytovanie
v srdci Liptova
Atrakcií je veľa, no jeden deň
na ich návštevu vám stačiť
nebude. Rezervujte si ubytovanie, ktoré ocenia aj vaše
deti. Či už hľadáte wellness
chaty na prenájom s privátnou vírivkou, do ktorej sa
ponoríte, keď deti večer zaspia, alebo wellness pobyty
v súkromných, moderne zariadených apartmánoch, na
Liptove si prídete na svoje.
Možnosťou je Demänová
Rezort – family-friendly rezort s desiatkami atrakcií pre

deti aj dospelých. Ponúka
detské atrakcie v Kids Zone
alebo neobmedzenú zábavu
vo Fun Centre s vlastným akvaparkom a medzitým si rodičia môžu vychutnávať kávu
v blízkej reštaurácii.
Wellness pobyty
na uvoľnenie tela
Wellness neocenia len dospelí, ale aj deti. Po celodenných
výletoch nepadne nič lepšie,
ako oddýchnuť si vo vírivke alebo v saune. Navyše,
ak si rezervujete ubytovanie
v Demänová Rezort, wellness

aj Fun Center s akvaparkom
máte v cene pobytu.
Navštíviť Liptov nestačí len
raz za život. Aj keď je to
zdanlivo menší región, prekvapí prírodnými krásami
a možnosťami na absolútny
oddych od každodenných starostí. Ak hľadáte miesto na
nezabudnuteľnú dovolenku
s ubytovaním na Slovensku,
Liptov zaraďte na prvé priečky vo vašom rebríčku.

Ďalšie informácie nájdete na
www.demanovarezort.sk
www.maracamping.sk
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Leto
v Česku

N

ádherná príroda, kúpanie
v jazierku, opaľovanie na
pláži, ale aj relax vo vírivke pod hviezdami, hĺbkový oddych
v kúpeľoch MCELY BOUQUET SPA
a gurmánske večere pri západe slnka
– to všetko a všeličo iné zažijete na
eco-chic zámku Chateau Mcely.
Zámok sa nachádza na Nymbursku
v Stredočeskom kraji, približne hodinu jazdy z Prahy smerom na Mladú
Boleslav. Toto bývalé vidiecke sídlo
aristokratickej rodiny Thurn-Taxisovcov stojí na kopci uprostred
tajomného Svätojurského lesa. Na
svoje si prídu nielen milovníci histórie a kultúry, ale aj športu. V okolí
sú skvelé terény pre pešiu turistiku
aj cyklovýlety - zo Svätojurského
lesa sa na bicykli dostanete až k najnižšie položenej rozhľadni v Česku.
Dobrým tipom na výlet je i neďaleká
prírodná rezervácia Jabkenická obora, založená rodom Fürstenbergovcov približne v roku 1750. Od roku

Bezstarostné
leto na Chateau Mcely
1804 už bola majetkom Thurn-Taxisovcov, ktorí ju postupne zapĺňali
jeleňovitou zverou. V barokovej budove horárne býval v rokoch 1875
až 1884 Bedřich Smetana. Múzeum
tohto významného hudobného skla-

dateľa je len tri kilometre od Chateau
Mcely.
Pobyt na zámku, ktorý patrí k najluxusnejším hotelom u našich českých
susedov, si naozaj užijete. Predstavuje kombináciu historického šarmu
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a moderného vybavenia so službami na
najvyššej úrovni. Uprostred rozľahlej
záhrady je biotopické jazierko, obklopené ležadlami, nechýba letný bar s obsluhou, ktorá sa postará o vaše pohodlie. Prázdninový Mcely Summer Club
powered by DSQUARED2 je zasadený
do scenérie Medového masážneho altánku, saunového domčeka, vonkajšej
vírivky a krásnych výhľadov na krajinu. Vychutnajte si dokonalý oddych
v tamojších kúpeľoch, masáže a procedúry, pri ktorých používajú čisto prírodnú kozmetiku MCELY BOUQUET
zo zámockého laboratória. Pobyt vám
spestrí letné kino, kurz Maľovania kvetov a byliniek v parku, ale aj raňajky
s klavírom či sviatočný „Champagne
time“ s bezplatnou degustáciou.


Viac na www.ChateauMcely.cz

www.McelyBouquet.cz

Pri liptovskom mori čaká more zážitkov

Leto na
Slovensku

R

ezort Maladinovo na brehu Liptovskej Mary
je miesto, kde si užijete dovolenku ako pri
mori. V najbližšom okolí nájdete rôzne
atrakcie pre deti i dospelých a nádhernú prírodu,
ktorú môžete objavovať na bicykli i pešo.
Liptovské „more“, ako mnohí nazývajú priehradu Liptovská Mara, ponúka atmosféru ako na morskej pláži,
no navyše s výhľadmi na majestátne Nízke a Západné
Tatry. Na svoje si prídu milovníci letných športov i tí,
ktorí radi objavujú nové miesta či pamiatky. Užijete si
skutočne more aktivít, na ktoré nestačí ani týždňová
dovolenka – turistiku, vodné parky, hory, vodopády
a krásne doliny, najvyššie položený hrad na Slovensku,
skanzeny zapísané v dedičstve UNESCO, horolezecké

trasy, a najmä neskutočné výhľady takmer z každého
kúta doliny. Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje na leto
bohatý kultúrny program pre rodiny s deťmi aj pre páry.
Na ubytovanie odporúčame nové moderné apartmány v Maladinove s kompletne vybavenými kuchynkami a krásnymi výhľadmi. Len pár minút pešo je
akvapark Tatralandia a ďalšie atrakcie - ZOO kontakt, zábavný park, dom hore nohami či veterný
tunel hurricane factory. Od apartmánov to máte niekoľko minút pešo aj na divokú pláž na Liptovskej
Mare, kde je veľké plávajúce mólo. Vodné radovánky si teda zaručene užije každý.
Apartmány v Maladinove ocenia rodiny s deťmi,
ale tiež páry, ktoré si chcú dopriať napríklad pobyt

Romantika v regióne krásnej prírody aj pamiatok

Ak
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Kráľovstvo luxusu
ukryté v srdci Slovenska

V

V centre Tábora v Moccocafe zas nájdete tú najlepšiu zmrzlinu a skvelú čokoládu v Café Budík
i v Múzeu čokolády. Vaše deti si užijú tiež stredoveké katakomby či Strašidelné podzemie v 500-ročnom dome a vás určite nadchne vyhliadka z veže
neskorogotického kostola na Vrchu Tábor.
Oplatí sa tiež vedieť, že Romantik hotel Eleonora,
ktorý je v časti Tábora zvanej Čelkovice, sa stal víťazom Czech Hotel Awards pre rok 2022 v kategórii 3* hotel pre Juhočeský kraj a v roku 2020 takisto
absolútnym víťazom v tejto kategórii v rámci celej
Českej republiky. Atmosféra hotela, rovnako ako

jeho umiestnenie, je jedinečná a romantická, takže
si zaslúži mať romantiku aj priamo vo svojom názve. Meno Eleonora sa zase spája s prameňom, ktorý tu vyviera – volá sa Prameň sv. Eleonory. Kúpeľná tradícia, ktorá sa k hotelu viaže, je naozaj dlhá.
Hostia s domácimi miláčikmi oceňujú tiež to, že
hotel je dog-friendly, vašich štvornohých kamarátov tu ubytujú za symbolický poplatok. K dispozícii je aj infra sauna, gulečník, šachy, požičiavanie
bicyklov aj e-bikov a v prípade väčších akcií von
kajší gril.

Viac na www.eleonorahotel.cz

Foto: shutterstock, archív

si za cieľ dovolenky zvolíte luxusný
Romantik hotel Eleonora v juhočeskom meste Tábor, spoľahnite sa, že
bude plná nezabudnuteľných zážitkov.
Hotel sa nachádza v turistickej oblasti Toulava, ktorá sa v roku 2018 stala prvou certifikovanou oblastnou turistickou destináciou v Českej republike. Má
vynikajúcu polohu na brehu rieky Lužnice. V tesnej
blízkosti je les Pintovka, kam môžete vyraziť na výlet pešo či na bicykli.
Zážitkov, ktoré na vás čakajú, je v okolí naozaj
veľa. Môžete sa vybrať napríklad na rozhľadňu Hýlačka, vzdialenú len 3 km od hotela, alebo na cyklovýlet k Benešovej vile v neďalekom Sezimově Ústí.
Čo rozhodne stojí za vyskúšanie, je nádrž Jordán
s krásnou piesčitou plážou asi 2 km od hotela.

s privátnou vírivkou. V Maladinove nájdete tiež
prvú a jedinú reštauráciu Bernard Pub na Slovensku. Hostia oceňujú najmä vynikajúcu kuchyňu tamojších šéfkuchárov a poctivé pivo Bernard.
Počas letných prázdnin prebieha v rezorte program
pre deti aj dospelých. Sú tu i jedinečné pivné kúpele Bernard, wellness centrum s vírivkou pod holým
nebom a ponuka rôznych masáží. Milý a ochotný
personál je už len doplnok k tomu, aby ste si z Maladinova odniesli svoj vlastný dokonalý príbeh. 

Viac na www.maladinovo.sk

samom srdci Slovenska, v regióne Turiec, sa nachádzajú
Zlaté liečebné kúpele Turčianske Teplice. Súčasťou tohto jedinečného kúpeľného rezortu, ideálneho na relax, je aj luxusný hotel Royal
Palace, ktorý vás uchváti elegantným
dizajnom a kráľovskými medicínskymi službami.
Dovolenka v regióne Turiec, ktorý
patrí k najmalebnejším na Slovensku,
sľubuje dokonalý oddych a k nemu
množstvo zážitkov. Región má nielen
nádhernú prírodu, ale aj obdivuhodnú národnú a kultúrnu históriu. Ako
pripomína portál martin.sk, poskytuWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

je nekonečné
možnosti horskej turistiky, cykloturistiky i menej
náročných výletov. Spoznávať pritom
môžete typickú ľudovú architektúru
podhorských dediniek, kultúrne pa-

miatky, tradičnú gastronómiu či dopriať si relax v kúpeľoch.
Turistov, a to aj spoza hraníc, láka
najmä kúpeľné mestečko Turčianske
Teplice, ktoré naplno využíva silu liečivých minerálnych prameňov. Ak si
pre svoj pobyt zvolíte päťhviezdičkový hotel Royal Palace v areáli Zlatých
kúpeľov, môžete sa tešiť na luxusné
ubytovanie v spojení s kráľovskou
starostlivosťou. K dispozícii sú aj
apartmány s priestrannou terasou,
ktorá láka výhľadom na historický
kúpeľný park.
Nájdete tu všetko pre oddych a načerpanie energie. V kúpeľnej časti hotela
na vás čaká nielen kráľovský wellness
pre náročných, ale taktiež unikátny

koncept INCARE. Inštitút kardiovaskulárnej rehabilitácie, ktorý sa ukrýva
za touto skratkou, je dokonalým spojením medicínskej starostlivosti s prvotriednymi službami.
Hlavnou liečebnou ingredienciou je,
samozrejme, termálna liečivá minerálna voda s jedinečným zložením,
ktorej blahodarné účinky si v minulosti dopriali napríklad Žigmund Luxemburský, Maximilián Habsburský
či Alžbeta Bavorská - cisárovná Sissi.
Práve jej meno nesie exkluzívna hotelová reštaurácia, ktorá ponúka množstvo gurmánskych špecialít a vínnych
skvostov z domácej aj svetovej pro
dukcie.

Viac na royalpalace.therme.sk
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JÚN Vyberte si zážitok na víkend aj všedný deň
Queen Symphonic
Bratislavská knižná
V MESTE
A Rock Band & Orchestra Experience
burza
BRATISLAVA
Vybrali sme pre vás viacero podujatí, ktoré vám
spestria deň príjemným
zážitkom.
Informácie
o ďalších priebežne uverejňujeme na našom webe
banoviny.sk.
(bn)

Foto: archív

Víkend otvorených
parkov a záhrad
3. – 5. júna
Od piatka až do nedele môžete objavovať hodnoty a pozoruhodnosti našich parkov
a záhrad, prežiť napríklad ich
zaujímavé dejiny počas vlastivednej prechádzky, program
je skutočne bohatý, stačí si
vybrať. Hlavná téma tohto
ročníka je Parky a záhrady
čelia zmene klímy.
Viac na www.vopz.sk

10. júna
Veľkolepá hudobná show
QUEEN symphonic A Rock
Band & Orchestra sa konečne dočká už dlho plánovaného
koncertu, ktorý sa niekoľkokrát odkladal. Hudobnú šou,
ktorá spojí veľký symfonický
orchester, rockovú skupinu
a najlepších londýnskych hudobných spevákov uvidíte v NTC aréne Bratislava. Na predstavení sa podieľal samotný gitarista Queen Brian May. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na hity ako I Want it All, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody a mnoho ďalších, v podaní niekoľkých ďalších hudobníkov.
Všetky vstupenky zostávajú platné a sedenie v aréne bude maximálne prispôsobené pôvodnému plánografu.
Vstupenky na koncert sú stále k dispozícii v sieti Ticketportal.

One Way Fest
17.-19.júna
Festival, aký si ešte nezažil!
Kvalitná hudba, pútavé
prednášky, atrakcie pre
rodiny s deťmi a k tomu
vynikajúci street food
– to všetko je v programe multižánrového openair festivalu na Tyršovom
nábreží! Vstup je zadarmo.
Viac na www.onewayfest.sk

Noc na Karlštejne
Koncert belasého
motýľa
15. júna
Podujatie na Hlavnom námestí opäť pripomenie problémy
ľudí so svalovou dystrofiou,
ktorých môžete aj finančne
podporiť! Vstup na koncert
s dobrou muzikou v atmosfére porozumenia je voľný.
Viac na www.belasymotyl.sk

17. – 18. júna
Perla letných scén prvýkrát
prichádza do Bratislavy!
Slávny muzikál Noc na Karl
štejne rozozneje nádvorie
Bratislavského hradu 17.
a 18. júna. Romantický príbeh s hitmi Karla Svobodu
s hviezdnym obsadením priamo z hradu Karlštejn! Posledné vstupenky kúpite v sieti Ticketportal.sk. Viac na www.divadlokarlstejn.cz

Najviac vás zaujalo na našom Z redakčnej pošty Plot na cintoríne
webe banoviny.sk
robotníci rozobrali a nechali tak

každú sobotu
V Starej tržnici môžete každú
sobotu zájsť na najväčšiu knižnú
burzu na Slovensku, ktorá sprevádza pravidelný potravinový
Trh-Piac-Markt. Táto jedinečná
akcia sa koná vždy od 9. h do
15. h na poschodí tržnice. Nájdete tu najmä knihy, ale popri
nich sa určite objavia aj grafiky, gramoplatne, pohľadnice, časopisy, CD-čka, komiksy a plagáty, známky, mince a iné zberateľské predmety. Vstup je voľný. Viac na www.staratrznica.sk

Pozor, koncert bude na novom mieste a v novom termíne!
 nový termín koncertu: 10. 6. 2022
 nové miesto konania: NTC aréna Bratislava

Rieka v meste
do 30. júna
Výstava Rieka v meste mapuje projekty, ktoré zmenia tvár
brehov Dunaja a ovplyvnia
atmosféru Bratislavy. V prvej
časti výstavy sú projekty súkromných spoločností a developerov, v druhej zámery
mesta a verejných inštitúcií

a tretia časť sa zameriava na
pozitívne príklady využitia
priestoru v okolí riek v zahraničí. Prejdite sa po oboch brehoch rieky a predstavujte si,
ako by mohla vyzerať budúcnosť Dunaja a jeho nábreží.
Organizátori pracujú na predĺžení termínu výstavy. Viac
na visitbratislava.com

4 Tenoři prvýkrát v Bratislave
16. júna
Zoskupenie
4 Tenoři, ktoré
patrí v súčasnosti k najväčším
fenoménom českej
medzižánrovej
hudby, sa prvýkrát predstaví
v
Bratislave!
Unikátne spojenie
hlasov,
ocenené Zlatou
platňou, sľubuje mimoriadny zážitok. Slávne filmové a muzikálové piesne zaznejú v sprievode Unique Quartet na nádvorí
Bratislavského hradu. Vstupenky kúpite v sieti Ticketportal.
Viac na www. 4tenori.cz
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Poď na
mestskú
pláž
M E S T SK Á P L Á Ž NA T YR Š OVOM NÁBRE Ž Í
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Obyvatelia z Mickiewiczovej
žiadajú obmedziť dopravu

Patrik Hejnár: Jasné, a Radlinského a Krížna sa môžu
zblázniť...Presun problému by pomohol Mickiewiczovej, nikomu inému, no obmedzilo by to oveľa viac ľudi ako na Mickiewiczovej.
Jurko Barinko: Každý by chcel bývať úplne v centre, ale
mať pokoj ako na samote pri lese. Podľa mňa si môže každá
ulica zakázať vjazd áut okrem obyvateľov a bude po paráde.
Juraj Maxon: Však už je obmedzená cyklistami, kolobežkármi a pešími... A mesto namiesto toho, aby spravilo zásahy
na to, aby sa tieto hlavne tepny zrýchlili, tak tam dá 30 km/h
a čuduje sa, že všetko stojí v zápchach... Navyše, obchody na
Mickiewiczovej sú dlhodobo v úplne mŕtvej zóne, keďže sa
tam nedá poriadne dostať ani zastaviť.
Natalia Sarah SLabejova: Mestské bývanie má svoje špecifiká a bývanie v satelite svoje. S tým počítam, keď plánujem
bývanie...

Ministerstvo obrany chce zrekonštruovať Kukuricu za takmer
35 miliónov eur
Jakub Brondoš: Fuuu, 35 mil.
sa mi zdá dosť, tá budova má tuším 24 podlaží, čo predstavuje
cca 1,45 mil. na jedno podlažie...
Na google mapách som si zmeral
priemer, viem že to nie je na chlp
presne, ale vyšlo mi 28 m, čo pri
kruhovom priereze predstavuje
615 m². Keď sa z toho odpočítajú
priečky, fasáda..... tak mi vyjde
cca úžitková plocha na podlažie
500 m² - čiže rekonštrukcia za
2 900 eur/m², čo je podľa môjho skromného názoru hodne.
Katarina Haluskova: Ak je to aj vo vnútri v takom stave
ako zvonka, tak to musia očistiť na skelet a v podstate postaviť nanovo. Cena je veľmi pravdepodobne vrátane techológií
a zariadenia, keďže objekt ostáva vo vlastníctve MO, nebude
sa využívať na komerčné účely a 13 z 25 poschodí budú kancelárie. 
Foto: shutterstock

Rozobraný plot je v tomto stave takmer tri roky.
RAČA
Na cintoríne v Rači to vyzerá ako na stavenisku. Rozobrané oplotenie hnevá ľudí
už takmer tri roky a stále
sa nik nemá k tomu, aby ho
opravil. V čom je problém?
„Približne pred troma rokmi
robili pracovníci spoločnosti
Marianum novú urnovú stenu
na cintoríne v Rači, pričom
rozobrali plot po celej dĺžke.
Hoci sa miesta na urnovej
stene odvtedy predávajú, plot
dodnes nie je v pôvodnom
stave, nechali ho tak a neodpratali ani veľkú kopu zeminy,“ upozornila naša čitateľ-

ka. Pýta sa: „Z akého dôvodu
nedali pracovníci plot do pôvodného stavu a kedy sa tak
stane?“
Marianum ubezpečuje, že
na nedokončenú prácu nezabudli a oplotenie dajú do
poriadku, zatiaľ však ešte len
pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „Organizácia Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy za
účelom vybudovania nových
hrobových miest a v súlade
s projektom odsúhlaseným
Stavebným úradom MČ Rača
plánovala výrub stromov
s náhradnou výsadbou v blíz-

kosti spomínaného oplotenia.
Uvedená zemina mala byť
použitá na zásyp po pňoch
vyrúbaných stromov. Aktuálne však stále nebolo vydané
povolenie na výrub stromov.
Vzhľadom na to, že si uvedomujeme potrebu opravy spomínaného plota na cintoríne
v Rači, v súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie
na zhotoviteľa oplotenia. Po
ukončení verejného obstarávania plánujeme s prácami
neodkladne začať,“ vysvetlila
Katarína Šemberová, vedúca
oddelenia komunikácie a obchodu.
(bn)

Foto: Matúš Husár

Na cintoríne zostala aj
kopa zeminy.

Ad: K vlaku na ŽST Vinohrady môžu len mobilní...
Prednedávnom som písala na
ŽSR s prosbou o vyriešenie
bezbariérového prístupu na
nástupište. Odpísali mi podobne ako aj vám a ohradili
sa, že podľa zákona je všetko v poriadku. Ale o empatii
a vžití sa do situácie chorých
ľudí, nielen vozičkárov, tam
nebolo ani stopy. Som onkologická pacientka, hoci nie
stará, ale ako následok užíva-

nia liekov mam oslabené kosti
aj kĺby. Tiež nemôžem dvíhať
ťažšie veci, lebo mám postihnutú pravú ruku. Bývam
v Rači a keďže nemám auto,
ŽST Vinohrady mi veľmi
vyhovuje svojou blízkosťou.
Argument železníc, že chorý
alebo inak postihnutý človek
má prekonať oveľa väčšie
prekážky (cestovanie a prestup na iné autobusy na Ra-

čianskom mýte), aby sa dostal
k bezbariérovému prístupu, je
proti logike... Vidieť, že vedenie železníc je zatiaľ v plnom
zdraví, a preto sa nevie vžiť
do situácie chorého človeka.
Je mi to trápne, ale vždy sa
modlím, aby som vo vestibule stanice stretla niekoho, kto
by mi pomohol s batožinou,
ak idem na viac dní.

Čitateľka Eva

Pleseň na nohách a nechtoch je infekcia.

WWW.TYRSAK.SK

Použitá biotechnológia eliminuje plesne priamym parazitizmom a je odborníkmi
považovaná za najbezpečnejšiu technológiu. Mikroorganizmus Pythium
oligandrum preniká svojimi vláknami do buniek parazita (plesne alebo
kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Po vyčerpaní parazita
prestáva aktivita Múdrej huby a táto odrastá s nechtom alebo pokožkou, pretože
nie je schopná si obstarať živiny z ničoho iného, než z plesní a kvasiniek. Pre
nohy a nechty náchylné k výskytu plesní sú prípravky z rady Biodeur: pre nohy
postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba Pythie
Biodeur Nail, pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra huba Pythie
Biodeur Prevent a proti potivosti a zápachu nôh zásypový prášok Múdra
huba Pythie Biodeur Prevent Foot Powder. Pripravok Biodeur sa vyrába
aj v biokvalite – Múdra huba Bio Biodeur 3x5g.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Prípravky s Múdrou hubou dostanete vo svojej lekárni
alebo u svojej pedikérky.
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.

´
Mudra
huba ju zastaví.
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Deutsche
Schule
je už v novom
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Takto si ružinovské Ostredky pamätá málokto

Na Rybnom námestí bývali trhy, kázne aj zábava

Tušili ste, že v BRATISLAVE sa odohráva súboj
jasnovidiek? Istá obyvateľ- Viacerí Bratislavčania si
NOVÉ MESTO
ka – jasnovidka sa na linke dodnes pamätajú trhovisko
Deutsche Schule Bratislava
158 sťažovala, že jej niekto
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
14 na Rybnom námestí s neoBRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
6
otvorila novú budovu škoneustále v noci púšťa vý- logickou synagógou v poly na Kramároch pre celú
ťah, pričom podozrievala zadí. Atmosféru miesta priinštitúciu, teda materskú
jasnovidku z druhého kon- bližujú aj vzácne fotografie
a základnú školu aj gymnáca Slovenska. Policajti pre- Karola Belického, ktoré
zium.
verili oznámenie priamo nám poskytlo OZ Bratislaby mala byť zverejnená už v jeho hlavných činností sú tvor- na mieste, ale protiprávne va a jej Premeny. Prečítajte
BRATISLAVA
Nová budova školy je v tichej
STARÉ MESTO
estetický stav fasády vrátane osadené do kartuše tympanónu
STARÉ MESTO
PETRŽALKA
Na stretnutí pracovníkov najbližšom čase. Zástupcov ba a aktualizácia riadiacej do- konanie
lokalite na Bárdošovej ulici
nezistili.
akoReštauráho opísal histoBRATISLAVA
Zreštaurovanie fasády
Mir- Jasnovšetkýchsijejvšak,
prvkov.
paláca. Pozlátili sa kovové
Mestská polícia bude môcť lep- oddelenia Sprostredkovateľ- mestských častí však zaujímali kumentácie. Ďalej ide o prípra- vidka
Futbal,vyhlásila,
hokejbal, že
volejbal či rik Tivadar Ortvay (1843
v mestskej časti Nové Mesto.
Dispečing
bratislavského bachovho paláca,
ktorý bol vsituáciu
torské práce boli zamerané na doplnky, napríklad rokajový
šie dohliadať na verejný poria- ského orgánu hlavného mesta aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a vu výziev na predkladanie pro- prekonzultuje
hádzanú, ale aj ďalšie
športy – 1916) pred viac ako sto
Škola bola navrhnutá press ostatnými
magistrátu má dva nové slu- zlom stave, je hotové. Práce
obnovu fasády, kamenných štítok, kľučky brán či rokajová V predošlom článku sme sa
dok
v
meste.
Rozšírila
počet
si
môžu
zahrať
deti
a
mládež
ekologickej
dopravy,
prostred(SO)
pre
Integrovaný
regiojektových
zámerov
a
žiadostí
o
jasnovidkami
v Bratislave
ne podľa potrieb moderného
žobné automobily, ktoré budú boli zamerané
na obnovu
portálov,rokmi.
soklov a ostení, výzdoba mreží balkóna, ktoré venovali základným ustanovekamier, ktoré sú napojené na nálny operačný program níctvom ktorej bude možné nenávratný finančný príspevok ana prijme
novom potrebné
multifunkčnom
opatNámestie okien,
pretiahnuté
vyučovania 21. storočia. Jej
slúžiť pracovníkom dispečin- celkovej fasády, doplnenie
obnovu drevených
dverí bolizo zlátené aj v pôvodnej niam Zákonníka práce o dovomestský(1937
kamerový
systém. Ešte (IROP) so zástupcami mest- financovať napríklad aj výstav- a o posudzovanie projektových renia.
ihrisku Polícia
v pri Základnej
škole
- 2016)
severu
na
juh,
akési
pokrasúčasťou sú okrem iného nad- Karol Belický
SR
v
tejto
lenke. Na článok nadviažeme a
gu z oddelenia správy komu- modelácie výzdoby, vytvore- a mreží.
architektúre paláca.
koncom leta spustili kameru na ských častí Bratislavy rozobe- bu cyklotrás.
na Nobelovom
námestí
v čovanie Židovskej ulice,
zámerov a ich odborné hodno- súvislosti
apeluje
na
obštandardne vybavené triedy,
nikácií na lepšie a operatívnej- nie kópií jednotlivých prvkov V rámci reštaurátorských prác Opravené boli okenné krídla, budeme sa venovať spoločným
Námestí Franza Liszta. Mestskí rali možností poskytnutia Na čerpanie z programu IROP tenie v časti aplikácie bodova- čanov,
Petržalke.
multifunkčné ihrisko, jedáleň
sa kamenné
nachádza
medzi Starým
abya bezplatnú
šie zasahovanie.
podľa originálov
došlo aj linku
sa upravili
fragmenty,
vstupné brány či kamenné ustanoveniam Zákonníka práce
Z výstavy
Karola
Belického
kaviarničke
policajti v súčasnosti používajú pomoci pri projektoch jednoOkrem
školákov sa
môžu
tešiť
bolifotografií
v krajských
mestách
zria- vných
kritérií v rámci konania o 158
a telocvičňa. Špeciálne vybaMestom,
Podhradím
využívali
len
pri
poSlužobné autá sú určené na efek- na zlátenie kovových do- doplnili modelácie štukovej (Theresokle, ktoré vzhľadom na o dovolenke.
95 kamier. Všetky kamery sú tlivých mestských častí. na Ostredkoch
aj miestniz obyvatelia,
ktorým
dené sprostredkovateľské orgá- žiadosti o nenávratný finančný dozrení
vené sú učebne prírodoveda mestskou
bezprostredného
tívnejšie zabezpečovanie kon- plnkov. Mirbachov
palác má výzdobysienstadt)
a chýbajúcich
častí časťou
veľký rozsah poškodenia Zamestnávateľ môže určiť
otočné, digitálne a poskytujú Starostov napríklad informovali
bude ihriskoživota
k dispozícii
mimo Franz-Josefstadt. Rad domov
priamoza vinými
mestských
úra- verejných
príspevok/vypracovanie
reportáže...
Tvoril
vo svo-a hodnoa zdravia
ných predmetov, hudobnej
urobil z ny
lietadla,
sa troly
priestranstiev
aktuálneohrozenia
vzhľad pôvodnej
omietkovej vrstvy, vytvorili sa nahradili nové kópie. Obnove- zamestnancovi čerpanie dovolenobraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekonvyučovacích
hodín. 18.
Hracia
plo- na východnej strane patrí do Pohľad na synagógu zhora
V prípade
Bratislavyoperatívnejší
tútopriestrannom
tiacich
správ
k projektovým
alebo
trestnej
výchovy, výtvarnej výchovy,
štveral doch.
na vysoké
objekty.
jom
na architektúry
zásah
vateliéri
teréne
pri
zoz60.páchania
rokov
kópie umelokamennej
vázy ný bol aj južný štítový múr ky, aj keď dosiaľ nesplnil podštrukciu
materských
škôl,
ktorá
všetkých
sa
dá
v
prípade
potrecha
ihriska
má
rozlohu
úlohu
plní
magistráte.
Jednou
z
zámerom.
(kk)
na západnej
(odliatím
b600
n ) Starého
v budove je i študovňa spoFotograf Belický, ako pripo- mimoriadnych
Žitnom ostrove, kde
mal aj storočia.činnosti.
ára sasaveriaci
zhromaždili
pri nanaja
v roku
zátoku zasymienky
vznik
nároku1902
na dovoudalostiach.
a farebneMesta,
sa upravili
nachádzajúci
nad susedným
by urobiť záznam.
metrov.
(st) dopolia
Podhradia
a na južnej
do trojičnom
potrebné technické
zázemie. Cieľom štvorcových
ktorý si lenku,
sami ak možno
jená s knižnicou, priestor pre
menul Ľubomír Deák z OZ Automobily
pali a starostlivo
splanírovali.
predpokladať,
že
sú ľahko rozpoznaobnovy fasády
bolo erbové
v intenciách
objektom,
pričom nastĺpe,
tieto práce
Kameru na Námestí Franza
Franz-Josefstadtzu.
Len takpretože
mohla vzniknúť
na- reštaurátorským spôsobom do- heraldickej
postavili, horolezecká
a duchovní zamestnanec
tam Dnešné
školský klub detí, kreatívne
Bratislava a jej Premeny, bol teľné,
námestie slútietoRybné
podmienky
sú označené
farebnosti erbov bola potrebná
Liszta nainštalovali preto, lebo
splní do konca
a mestskými
far- siahnuť čo najlepší technický a grófa Nyára.
boli následne
StredTie
námestia
zdobí trojičný
dielne aj moderné vzdelávaaj hrdý Ostredkár a Ružinov- logom
príkladmesta
fotografia
rafinérie
žilo kalendárneho
aj v dávnychroka,
časoch ako
technika.predniesli kázne po
(kk)nemecky,
ide o prístupové miesto turistov
v ktorom trhovisko.
dovolenku čerpá,
alebomestskej
stĺp postavený na pamiatku po maďarsky a po slovensky.
Slovnaft, ktorá má plochu nePodľa
cie ostrovčeky na každom
čan, ktorý svoj lokálpatrio- bami.
do Bratislavy a aj týmto spôsodo skončenia
pracovného
pomeru.
kúpil dve
aj účtovnej
knihy
z roku 1595
podlaží.
(ts)
tizmus zvečnil na mnohých Bratislavský
uveriteľnýchmagistrát
35 štvorcových
pohrebná služba moru, ktorý v roku 1713 zúril Kedysi oživovala námestie
bom chcú zvyšovať ich bezpečČerpanie tudovolenky
by malkrám.
v Dnes
vozidlá,
obe sú v bielej farbe a s
aj
v
našom
meste.
Postavili
verejná
studňa,
o
čom
svedčí
bol
mäsiarsky
záberoch.
„Toto
ihrisko
metrov.
Novovznikajúce Malé Kras- poradia aj s možnosťami finan- PD Vinohrady vás zasvätí do
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
Pomáhame
Pomáhame
zmysle
zákona
určovať
zamestnálogom
mesta
Bratislavy,
za
priho
z
milodarov
vyzbieraných
mestská
účtovná
kniha
z
roku
Ostredkoch
sme
sa
s
ním
pri
výročných
jarmokoch
tu
s
deťmi
fotil
z
okna
nášho
V
rozhovore
pre
reláciu
PorRUŽINOV
ňany vás pozývajú od štvrtka covania pri kúpe nehnuteľnosti. tajov tradičného vinárstva v
stanice dochádza k zhromažďo24 hodín
hodín denne
denne
24
vateľ
tak,
aby
si
zamestnanec
bližne
20-tisíc
eur.
Vozidlá
sú
s
povolením
mestskej
rady.
1461,
kde
sa
spomína
studpo
Bratislave
ponúkajú
svoj
tovar
hrnčiari
bytu.
A
žena
na
tomto
zábere,
Nadšenec histórie Ľubomír poprechádzali
tréty
v
rádiu
Regina,
odvy20.10 do soboty 21.10. priamo V piatok sa program začína už priamom susedstve s modernou VĎAKAužMINIIMPLANTÁTOM
BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
viacako
ako30
30 rokov.
rokov
vaniu viacerých neprispôsobiuž viac
mohol dovolenku
vyčerpať
vybavené
sú majákom
a výstražPri morovej epidémii v roku ňa pred Vydrickou bránou.
rokov
– cez
a debnári.
Inak saspratu ustavične
to som ráno
ja,“ po
komentuje
pani
Deák spolu s OZ Ostred- spred desiatok
NOVÉ MESTO
sielanú mestskou
krátko
poarchitektúrou.
jeho
smrti Aby
do svojho
areálu.
Dni otvoredesiatej. Pri
predajnom
~
~
~
vých osôb, policajti kontrolujú
~~~
vidla
vcelku
a
do
konca
kalendárosvetlením
na zadnom
1713
zomrelo
dovedna
3
860
Pani ponúknu
Mária, počas
predáva
ovocie.
Svoje
dnešné
Mária striedajúce
sa fotograMestská časť Nové Mesto ky pripravil ďalší návrat jeho tvorbu.
v na
roku
2016,
spomínal,
že
Donedávna
tu
bola
hlboká
ných dverí
ste
nedegustovali
naprázdno,
mieste Malých
Krasňanným
rozlúčka
v našej
VPosledná
obradnejDr.
miestnosti
Pieta
najmä dodržiavanie všeobecne
Navštívte
Martin
zubnú
kliniku
anakazených
objednajte
neho
roka.meno
Pri určovaní
dovolenky
okne
s nápisom
Správa
víkendu atrakľudí,
1
571
sa
Karola Belického,
dostalo
námestie
len
získala viac ako 3,7 milióna do minulosti, tentoraz cez manželkapredĺženého
v archíve
má takmer
1komunimilión
dunajská
zátoka,
v
zime,
keď
fie vo filmovom
chýbať
nebude
ani chutný
Račianskejdokumente
ulici si poobede
obradnej
miestnosti
ponúkame bezplatne tieto
záväzného nariadenia o čistote a
je potrebné
prihliadať
na úlohy
kácií,
kde
je
uvedený
telefo- receptu sa na BEZPLATNÉ
VYŠETRENIE!
tívny
program „Syn
a zábavu
aj môžete
dať poradiťobod športovdomáci
gulášajPovedal
podľa
uzdravilo.
Dňa 28. januára rieka zamrzla, premávali
aj nadšená:
časoch,
keď sa sem
eur na rozšírenie kapacít objektív Karola Belického, bola dojatá
250-tisíc
negatívov.
sa v novších
z produkcie
spomínaného
zaslužby:
850 eur VSTUPNÉ
poriadku a nariadenie o zákaze
~~~
zamestnávateľa
a na oprávnené
nický
e-mailový
kontakt ľuna
prevenuje
najmenších.
sa ca,združenia.
špecialistu na výživu
pivničného.
1714 boli v Dóme sv. Mar- po nej na druhý breh nielen
fotografii,Tešiť
presťahoval
z Františkánskesvojich škôl. Vďaka nim ktorý žil na tomto sídlisku sa síce tiež
tiež,a žea miestneho
sa rád prihovára
čianskeho
► prepožičanie
požívania alkoholu na verejnosti.
Súčasťou balíka služieb je
môžu
všetci,
ktorí
sa
zaujímaPočas
troch
dní
vás
čaká
bohatý
životný
štýl
a
moderátora
Marzáujmy
zamestnanca.
Zamestnádispečing
mesta
na
oddelení
pribudne až dvanásť no- od jeho vzniku v roku 1965. no za túto krásnu spomienku Rozsah tvorby dobrodružné- ďom krásnou fotkou - my zas
ľudia,
ale
aj
vozy
s
ťažkým
tina
ďakovné
bohoslužby
za
ho
námestia
predaj
rýb. Most,
štyroch
umelých
vencov
truhla, čalúnenie, obliekanie,
V rozširovaní počtu kamier v
jú o moderné
trendy v bývaní
program,z ktorý
užije celá
tina Šmahela,
ktorým môžete
určiťpostaviť
zamestnansprávy
Deákovi...
Du-je povinný
Podujatie bolo zároveň spo- vďačím Ľubošovi
máme komunikácií.
radosť
diela, siktoré
skončenie moru, 18. febru- nákladom. Pri reguláciivateľ
ktorý dal
kráľ Matej
vých tried.
ho reportéra
za štyris desaťuž aj sosmútočný
štandardnými
úprava,
obrad,
meste sa má pokračovať, keďže
a zdravý životný štýl.
rodina
vrátane
aj špeciálny
covi čerpanie
aspoňstál
štyroch
týž- RybNa
uvedené
bude
tiež
vybavenie
matriky
stuhami
si,“ upozorňuje ročia je absolvovať
zanechal.
A kontakty
je dobre,
že najmenších.
nám
Korvín,
v blízkosti
Sumu 1,25 milióna eur inves- mienkou na umenie uzná- A všimnite
obdivuhodný.
Karol tréning
TU:
kamerový systém zvyšuje bezKreatívne prípadné
dielne pre
šikovné INFORMUJTE SA
Svoje brány doširoka otvoria na posilnenie imunity amožné
na nahlasovať
a kremácia
dňov
dovolenky
v
kalendárnom
povzápätí, „pri každom zábere Belický je autorom desiatok ho má kto pripomenúť. (ac)
tuje mestská časť na vybu- vaného fotografa.
ného námestia od roku 1487
4, Bratislava
85107
vrátane
štandardnej
urny
pečnosť v uliciach Bratislavy.
maľovanie
nači tvár a Antolská►
Malé Krasňany vo štvrtok o správne chudnutie.
roku, ak do
má roku
na ne1490.
nárok,Neskôr,
a ak v roku
ruchy
naruky,
mestských
cestách,
zobrazenie
fotografie
manžel
človeka.

Foto:
Marián
Dekan,
Bratireprezentačných
obrazových
dovanie pavilónu ZŠ Odbo- Karol Belický by 27. apríla chcel mať
+421 902 605
900~ |~info@doktormartin.sk
~
do zábavné
hry s animátormi.
15.00. Počas troch dní tu môže- Sobotou vás od 10.00 ažupozorniť
Kamery pôsobia v prvom rade
určeniu
čerpania
dovolenky
zosnulého
na
LCD
monitore
na
prekážky
na
mestwww.doktormartin.sk
V obradnej miestnosti Pieta
žije.“
publikácií,
obálky
1776, bolo Rybnéne-námestie
rárska. „Okrem šiestich tried tohto roku oslávil 85 rokov Vtedy fotografia
slava a jej
Premeny/archív
Vezmite
so sebou na Dni otvo19.00vytvoril
bude svojím
koncertom
te navštíviť
úplne nové vzorové
preventívne.
ponúkame bezplatne tieto služby:
bránia
prekážky
práci menom
na strane Fletzerských
komunikáciách
alebo
na
sú jeho
pohľady
na pre stovky
časopisov
u nás Barbara
známev pod
a odborných učební tam bude a vďaka spomienkovému Pôsobivé byty
Viac foto
a video
na Krasrených
dverínájdete
do Malých
navrhnuté
profesionálnysprevádzať
speváčka
prepožičanie
V prípade páchania priestupku
►
prehratie štyroch
foto
zamestnanca.
Ak
sa
poskytuje
zníženú
zjazdnosť
bratislavniektoré
i v zahraničí,
a tiež písalatmosfére
aj jedáleň, pričom nová budo- podvečeru v kaviarničke na Bratislavumiz výšky,
www.banoviny.sk
stadl, lebo neďaleko trojičňan svojich najbližších a progbytovými
dizajnérmi.
Weiss.fotil
K špeciálnej
umelých vencov
už aj
alebo trestného činu zase môže
prezentácie
zo života
dovolenkaného
v niekoľkých
častiach,dunajskí
ských ciest.
(kk)
so štandardnými stuhami
va z hľadiska energetiky bude
stĺpa pristávali
isto
prispeje
ochutnávka
výniram
si
užijete
dvojnásobne.
Možno
sa
nimi
dáte
inšpirovať
operátor na miesto rýchlo
zosnulého
musí
byť
aspoň
jedna
časť
zobrazenie
fotografie

pri zariaďovaní vlastného býva- močných malokrasňanských
spĺňať najmodernejšie kritépltníci. V roku najme1776 preložili
poslať hliadku. Kamerové
zosnulého na LCD monitore
nej
dva
týždne,
ak sa zamestnanec
www.malekrasnany.sk  Zavolajte
nia. Odborníci vám ochotne vín z miestnych viníc.
na
0902/605
900
a
získajte
bezplatné
informácie!
prístavisko
k
dolnej
časti Juriá,“ spresnil starosta Rudolf
prehratie
foto
prezentácie
► kondolenčnú listinu.
záznamy pomáhajú aj Policajso zamestnávateľom
nedohodne nábrezo života
zosnulého
Kusý. Pre ZŠ Cádrova získastiho
radu
(Fajnorovo
~
~
~
nému zboru SR pri objasňovaní
inak. Čerpanie
dovolenky
je
listinu
 kondolenčnú
la mestská časť 2,35 milióna
žie, pozn.
red.). Odvtedy
sa
inzercia_proteza_3.indd
1
14.9.2016 23:31:29
Na týchto
trestných činov.
~ ~ službách
~
zamestnávateľ povinný oznámiť
eur. „Na tejto škole rekontoto
priestranstvo
volá
Rybné
Od začiatku roka fungujú tri nové
min.
Naušetríte
týchto službách
zamestnancovi aspoň 14 dní
námestie.
štruujeme postupne všetky
kamery za približne 17-tisíc €
300minimálne
eur.
ušetríte
vopred. Obdobie môže byť výniTrh na námestí nie je bezbudovy a priestory a zostala
(vrátane inštalačných prác).
240 eur služba
močne skrátené so súhlasom zaPieta – pohrebná
nám posledná – budova jevýznamný. V priemere sa tu
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
mestnanca. Za časť dovolenky,
Mlynské
Mlynské Nivy
nivy 88
ročne predá asi 24 000 kg
dálne a kuchyne. Vďaka zísjednotného mestského kamerovéktorá presahuje štyri týždne
02/52
63 111181
81
02 / 5263
kaprov, 1 200 kg dunajských
kaným zdrojom tam budeme
ho systému, ktorý by zjednotil
základnej výmery dovolenky,
www.pieta.sk
www.pieta.sk
Trh na Rybnom námestí
zubáčov, 1 200 kg šťúk, 8 000
môcť urobiť nadstavbu a prívšetky existujúce kamerové sysktorú zamestnanec nemohol
stavbu a pre deti z Kramárov
témy v Bratislave - kamerový
vyčerpať Nedostávate
ani do koncaBratislavské
nasledujú- noviny?
REDAKCIA
E-mail: redakcia@banoviny.sk
E-mail: skrabakova@banoviny.sk
tak vytvoríme priestory pre
systém Dopravného podniku Braceho kalendárneho
roka,
patrí
Ivanská
cesta
2D
Telefón:
02/62801182
PR
reklama
Nahláste
nám
vašuzapresnú
šesť nových tried,“ dodal statislava, Krajského riaditeľstva
mestnancovi
náhrada
mzdy
v
821
04
Bratislava
Inzercia:
Claudia
Škrabáková
je
graficky
vyznačená
adresu
na:
02/32688830,

rosta. Súčasťou modernizácie
Policajného zboru SR v Bratislasume jeho priemerného
zárobku.
Šéfredaktorka:
Anna
Čapková
Telefón:
0911
668
469
redakcia@banoviny.sk
www.banoviny.sk
bude aj nový výťah. 
(ts)
ve a Mestského kamerového sysZa nevyčerpané štyri týždne záktému mestskej polície.
ladnej výmery dovolenky nemôže
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
V súčasnosti totiž mesto financubyť zamestnancovi vyplatená
je tri oddelené kamerové systémy.
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
Ich využitie nie je pritom optimáltúto dovolenku nemohol vyčerpať

Pod hlavnou
stanicou majú
novú kameru

Deti môžu
Hlavné mesto ponúklo
mestským Mirbachov
Dispečerov
palác je zreštaurovaný
športovať
na
mesta spoznáte
častiam pomoc pri projektoch
podľa
architektúry
z 18. storočia
novom
ihrisku
jednoduchšie

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch
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KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Dovolenka
a pracovné
právo II.

kg sumcov, 160 kg jeseterov.
Všetky tieto ryby sa dostávajú na prešporský trh z Dunaja, z jeho Novozámockého
ramena, z Lajty, z Moravy,
z Váhu a Dudváhu, z Čiernej
vody, z jazera Fertő a z Balatonu, ale veľká časť aj z rybníkov v Čechách. Všeobecný
úbytok rýb naznačuje, že
rybárstvo a obchod s rybami
v našom meste sa dnes nedá
ani porovnať s minulosťou.
Mesto využívalo svoje zemepanské práva a robilo si nárok na ryby, čo sa dochovali
na jeho území. V priekopách,
jamách, rybníkoch, všade sa
chovali a lovili ryby. V 15.
storočí sa v mestských účtovných knihách spomínajú
tieto rybné nádrže: Graben,
Fischgraben, Flachgraben,
Holzgraben, Lacken. Paltauf,
Füssgraben, Padluken, Antenluken. Tu mesto dávalo loviť ryby – väčšinou sa pritom
usporiadala bujará a veselá
hostina – a úlovok sa potom
rozdelil medzi radných pánov, no časť sa aj predala.
V dnešných časoch Prešporok už nemá ryby na vývoz,
naopak, jeho trh zväčša zásobujú tovarom cudzie vody
a chovné rybníky. Kedysi sa
míňalo aj hodne rakov, lebo
v horských potokoch sa výborne darilo rakom s chutným mäskom. Dnes sa na
prešporských rybných trhoch
raky už nepredávajú. Tento
živočíšny druh vyhynul vo
väčšine našich vodných tokov, zabili ho jednak škodlivé odpadové vody z tovární,
jednak zhubná plesňová choroba.
(bn)

Foto: Bratislava
 a jej Premeny/Karol Belický
Spracované podľa knihy Tivada
ra Ortvaya Ulice a námestia Bra
tislavy, Vydavateľstvo Marenčin
PT (so súhlasom vydavateľstva)
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vŕtanie

vytvor
vzorec
oxidu nikelnatého
ruský
súhlas
vlastné
mulom

ohlupovanie
kartová
hra

skratka
pre a iné

majetok
(zried.)
stoná,
vzdychá

nafotografovať
(hovor.)

vlastnil
kura,
kurička

malé sito
citoslovce
zvuku
zvončeka

starol
(zried.)
Pomôcky:
avans, Pater, felah,
Oslad

žrde
na vozoch
nasávajte
úhor, po
nemecky
5. časť
tajničky

návštevník
kurzu

apík,
otecko

počul
(kniž.)
jemnocitní

veľmi
úrodná
niektorá

druh jedla
trochu
otočí
honosná
nádhera
6. časť
tajničky

štuchne
kvantový
generátor
žiarenia

dvojhláska
starorímska bohyňa smrti
megaelektrónvolt
ázijské
pohorie

týkajúca
sa sôch
temnota

letec
skryte
niečo robí
prenikavá
zmena

stávala sa
horkou
Pomôcky:
otec
(hypok.)
Mors, farao, boa, citoslovce
Aal, Antim bzučania
s bosými
nohami

4. časť
tajničky

biblické
mesto v
Jordánsku
odošlú

utvára
stávalo sa
žltým

škvrna
(hovor.)

značka
pre long
ton

psík
(expr.)
načerpáva

vážená
holenná
kosť
(anat.)

majetok
štátu
arabský
roľník

túz

porozbíjaj
mláďa
mačky

pomýlia
značka
mililambertu

znemožňujte
spinkaj
milenec
Dalily
semitský
boh

mladistvo
podraďovacia spojka

odmeralo

ustrojí
mladú
nevestu
do čepca

značka
milikelvina

pourážam

bežec
na stredné
vzdialenosti

skratka
umeleckej
agentúry
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bľačal

mamľasi
(hovor.)
polovodičový prvok

zelený
nerast
udrelo
(expr.)

Kartáginec

3. časť
tajničky

otava
(zdrob.)

