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Kúpalisko na Tehelnom poli patrí
k najkrajším v Bratislave.

S online lístkom na kúpalisko ako VIP
BRATISLAVA
Horúce leto je najlepšie tráviť pri vode, a hoci ceny išli
hore v obchodoch či na benzínkach, mestské kúpaliská
zatiaľ odolali. Navyše, ak si
kúpime lístok online, nielenže ušetríme peniaze, ale pri
vstupe nás uprednostnia.
Rosnička, Delfín, Tehelné
pole, Lamač, Krasňany, Rača
aj Areál zdravia Zlaté piesky – na tieto letné kúpaliská
si môžete kúpiť jednorazový
lístok alebo permanentku aj na
webe kupaliska.bratislava.sk.
Keď to urobíte, pred vstupom
k bazénom ste akoby osoba
VIP. „S online lístkom sa na
väčšie kúpaliská dostanete
samostatným vchodom a na
menších je možnosť prednostného vstupu, netreba teda
čakať v dlhom rade,“ vysvetlil
Ladislav Križan, riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), ktorá
spravuje spomínané kúpaliská.
Zároveň zdôraznil, že online vstupenka s 10 vstupmi
platí pre každého bez rozdielu veku, teda aj pre deti, a to

i po 17. hodine. Ďalšou výhodou je, že online lístky nie sú
viazané na konkrétny deň ani
na konkrétne miesto, môžete
ich použiť počas celého leta
na ktoromkoľvek kúpalisku v správe STaRZ. Navyše,
z kúpaliska môžete počas dňa
kedykoľvek odísť a vrátiť sa
neskôr, prípadne v priebehu
dňa navštíviť rôzne kúpaliská.
Nezabúdajte však, že všetky
typy permanentiek sú neprenosné a môže ich využívať iba
jedna osoba. Výnimka platí
len na celodenné online lístky

za 3,50 €, môžete ich kúpiť
viac a využiť, ak sa chystáte
k vode napríklad s partiou kamarátov.
V porovnaní s vlaňajškom má
služba online lístkov viaceré
vylepšenia. Môžete si vytvoriť účet, kde budete mať svoje lístky a permanentky vždy
poruke, takže si ľahko preveríte zostávajúci počet vstupov. Tiež si môžete pridať do
profilu svojich blízkych, aby
ste vedeli jednoducho kúpiť
vstupenky aj pre nich. 
Pokračovanie na str. 3
➤

POROVNAJTE SI CENY:
vstupné kúpené online a v pokladni
(týka sa kúpalísk v správe STaRZ)

 Nákup online: celodenný lístok 3,50 €, permanentka na 10 dní
29 €, permanentka na 10 dní po 17. h 19 €, sezónna permanentka 99 € pre dospelú osobu s možnosťou dokúpenia detskej
sezónnej permanentky za 1 € za každé dieťa do 18 rokov.
 Nákup v pokladni: na Rosničke celodenný lístok 4,50 €
dospelí, 3,50 € deti, 1,50 € seniori a ŤZP, zľavnený po 17. h
2,30 €, v Lamači, na Delfíne a Tehelnom poli celodenný lístok
4,00 € dospelí, 3,00 € deti, 1,50 € seniori a ŤZP, zľavnený
po 17. h 2,00 €, v Rači a Krasňanoch celodenný lístok 3,50 €
dospelí, 2,50 € deti, 1,50 € seniori a ŤZP, zľavnený po 17. h
1,80 €, na Zlatých pieskoch celodenný lístok 4,00 € dospelí,
3,00 € deti, 1,50 € seniori a ŤZP zľavnený po 17. h 2,00 €.

BRATISLAVA
Dopravný podnik nachystal
od letných prázdnin viacero
zmien v mestskej hromadnej doprave (MHD).
Od 1. júla platia upravené odchody liniek 23,
68, 70, 74, 87. „Zároveň
pre podnety cestujúcich
sa mení nadväznosť linky
27, zmeny sú aj na linkách
50, 57, 58, 67, 70, 74,
139, 145, 147, 151 a 154,
ktoré reflektujú reálne
jazdné časy,“ informoval
hovorca dopravného podniku Martin Chlebovec.
Posilnenia sa dočkala trolejbusová linka 49, ktorá
prepája oblasť Ružinova
a Trnavského mýta s nemocnicou na Kramároch.
Upravená je tak, aby ľudí
priviezla na vyšetrenie
ešte pred siedmou hodinou ráno. Cestujúci linky 147 v kopcovitej časti
Bratislavy – Kalvárii zas
môžu po novom využívať
zastávku Gorazdova. Cez
pracovné dni je tiež posil
nená kapacita liniek 29,
a to vďaka výmene krátkych vozidiel za kĺbové.
Zmena sa týka aj autobusovej linky 92, ktorá po
novom premáva iba v časoch striedania pracovných zmien v automobilke
Volkswagen. V ostatných
časoch ju nahradí linka
192, ktorá v pravidelných intervaloch spája
Petržalku s Patrónkou cez
obchvat a Most Lanfranconi. V úseku Patrónka –
Volkswagen zabezpečuje
spojenie naďalej linka 21.
Všetky zmeny nájdete na
www.dpb.sk.
(ts)
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Park pri kaštieli sa zmenil na džungľu
Nezmeškajte leto
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Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!

Nové tienenie
na kúpalisku v Lamači
Dokončenie zo str. 1
Ďalšia dobrá služba sa týka
kúpaliska na Tehelnom poli
- zdvihák, pomocou ktorého
sa do bazéna dostanú aj vozičkári, na rozdiel od minulých rokov funguje bez problémov. Elektrické spúšťacie
zariadenie slúži návštevníkom, ktorí sa nedokážu dostať do bazéna bez pomoci,
alebo sú pre nich neprekonateľnou prekážkou aj schody do bazéna. Zdvihák sa dá
použiť na ľubovoľnom mieste pri bazéne, stačí požiadať
plavčíka.
„Táto možnosť je zatiaľ iba
na Tehelnom poli, pripravujeme však kúpu ďalšieho

Dovolenka
a pracovné
právo II.

Miškanin
skončil

ským bazénikom aj pieskoviskom, ktoré ocenia najmä
rodičia menších detí. Na Delfíne zas pribudlo workoutové
ihrisko, okrem plávania si tak
môžete aj zacvičiť.
Rovnako ako na kúpaliskách
STaRZ, vstupné nezdraželo
ani na Mičurine v Starom
Meste. „Naopak, novinkou
je, že plánujeme riešiť platobný terminál na úhradu
vstupného a doplnkových
služieb platobnou kartou,“

avizovala Nikola Hrončoková z Iuventy, štátnej inštitúcie, ktorá kúpalisko prevádz
kuje. Rezort školstva, pod
ktorý Iuventa patrí, na Mičurine aktuálne revitalizuje areál aj amfiteáter. V spolupráci
s občianskymi združeniami
je na letné mesiace pripravené premietanie filmov, nedajte si ujsť takýto zážitok! (ac)
 Foto: Matúš Husár, STaRZ
Viac foto a video nájdete na
www.banoviny.sk

Ceny na Matadorke
(kúpalisko je v správe OZ Klub vodného póla)

Bazénový zdvihák pre imobilných na Tehelnom poli
zariadenia pre telesne znevýhodnených návštevníkov.
Príspevok mesta by mali
schváliť mestskí poslanci
v júni v rámci komplexných
zmien rozpočtu,“ doplnil Ladislav Križan.
Novinkou na kúpalisku Lamač je nové tienenie nad det-

 Celodenný vstup dospelí 7,00 € (zľavnený po 16. h 5,00 €),
deti 4,00 € (zľavnený po 16. h 3,50 €), seniori a ŤZP 5,00 €
(zľavnený po 16. h 4,50 €), rodina (2 dospelí + 2 deti) 19 €,
permanentka na 10 vstupov 65 €, celosezónna neprenosná
permanentka pre dospelého 100 €, pre deti do 16 rokov 40 €.
 Cena lístka zahŕňa aj parkovanie na celý deň, ležadlá pri
bazéne či využívanie športových atrakcií a vstup na tobogan.

Ceny na Mičurine
(kúpalisko prevádzkuje Iuventa)

 celodenný vstup dospelí 3,00 € (zľavnený po 17.30 h 2,00 €),
deti do 3 rokov zadarmo, deti od 3 do 14 rokov 2,00 € (zľavnený po 17.30 h 1,50 €), seniori a ŤZP 2,00 € (zľavnený po
17.30 h 1,50 €)

Črieda diviakov
má až 40 členov
NOVÉ MESTO
Črieda diviakov, ktorá sa v poslednom čase
pravidelne
objavuje
na Kramároch v okolí Magurskej, Višňovej
a Vlárskej, má okolo 40
členov. Väčšinu tvoria
mláďatá.
Mestská časť Nové Mesto sa pre výskyt diviakov
v niektorých lokalitách
obrátila so žiadosťou
o ich mimoriadny odlov
na nepoľovných plochách
na pozemkový a lesný
odbor Okresného úradu
Bratislava. Zároveň apeluje na obyvateľov, aby
nevyhadzovali z balkónov
žiadne potraviny a nenechávali zvyšky potravy
v okolí odpadových košov, čo môže diviaky lákať. O urgentné riešenie
výskytu diviakov požiadala tento rok aj mestská
časť Karlova Ves.(TASR)

Bezpečné parkovanie v cykloveži na Nivách
Nivy priniesli do hlavného mesta približne kilometer nových
cyklotrás. Stali sa tak dostupnejšie pre ľudí, ktorí uprednostňujú
ekologickejšiu formu dopravy. Okrem vonkajších funkčných
cyklostojanov pre 126 bicyklov môžu cyklonadšenci parkovať aj
v prvej bratislavskej cykloveži na Páričkovej ulici. Zaparkujú tu až
118 bicyklov, a to bez obáv z ich krádeže či poškodenia.
Pár sekúnd a je to!
Zaparkovať svoj bicykel v suchu a bezpečí
cykloveže zvládne naozaj každý. Postačí vám
na to len 25 sekúnd.

OBRAZY

1. Umiestnite svoj bicykel do vyznačeného
žľabu predným kolesom k dverám.
2. Počkajte na otvorenie otvoru vo dverách
a vsuňte doň predné koleso bicykla.
3. Odstúpte zo žltej zóny a stlačte tlačidlo štart
na ovládacom paneli. Hotovo!

PREDÁTE

V AUKCII

Nevyhadzujte
knihy

3

7/2022

Obavy o svoj bicykel pustite z hlavy
Cykloveža na Nivách je vybavená kamerovým systémom a všetky bicykle sú po dobu
úschovy poistené proti poškodeniu a krádeži.
Odložiť si spolu s bicyklom môžete aj prilbu,
tašku, detskú sedačku a iné príslušenstvo.
Parkujte bezpečne v cykloveži na Nivách až 4
hodiny zdarma.


Sledujte nás na nivy.com.

Po uložení vášho bicykla na konkrétne miesto
vám cykloveža vydá unikátny kód, ktorý pri
vyzdvihovaní naskenujete na ovládacom paneli. Vďaka nemu máte istotu, že sa k vášmu
bicyklu nik iný nedostane.
© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
8:18

4

7/2022

Turisti sú späť

BRATISLAVA
Organizácia
Bratislava
Tourist Board (BTB) zaznamenala za prvý kvartál
tohto roka oproti vlaňajšku
nárast zahraničných turistov o takmer 1 000 percent.
Dôvodom extrémneho medzi
ročného nárastu je aj lock
down a tvrdé opatrenia, ktoré
sme mali začiatkom minulého
roka. „Počet zahraničných turistov v našom hlavnom meste začal v tomto roku výrazne
narastať až v apríli. Som preto
presvedčený, že po lete budú
štatistiky, ale najmä reálna
situácia v cestovnom ruchu
ešte optimistickejšie,“ uviedol
Vladimír Grežo z BTB. (ts)

Zákaz návštev
v nemocnici

BRATISLAVA
V Univerzitnej nemocnici
Bratislava (UNB) sú od soboty 25. júna až do odvolania zakázané návštevy.
Dôvodom je zhoršujúca sa
epidemiologická situácia. Zavedením opatrenia sa nemocnica snaží ochrániť pacientov
aj personál pred nákazou.
UNB, pod ktorú patria nemocnice na Antolskej, Mickiewiczovej, v Ružinove, na
Kramároch aj v Podunajských
Biskupiciach, verí, že situácia
sa čoskoro stabilizuje a zákaz
návštev zruší.
(TASR)

Na dohode o petržalskej električke sa stále pracuje

Práce na predĺžení trate stoja, dohodu na dodatku k zmluve s dodávateľom očakáva
mesto v nasledujúcich týždňoch.
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt
predĺženia   električkovej
trate v Petržalke. Schválilo
tiež zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, ako aj zabezpečenie
prostriedkov na jeho spolufinancovanie vo výške
viac ako 5,595 milióna eur.
Stavebné práce na novej

električkovej trati v Petržalke
v úseku od Jungmannovej až
po Janíkov dvor sú naďalej
utlmené, tento stav trvá už
niekoľko týždňov. Mesto ešte
nepodpísalo so zhotoviteľom
dodatok k zmluve, ktorý by
zohľadnil rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov. Dohodu
na finálnej podobe dodatku
očakáva magistrát v priebehu
nasledujúcich týždňov.
Výstavba má byť hradená
najmä z eurofondov, projekt

Najlepšia je UK

Faktúry z BVS
prídu inak

BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská
spoločnosť (BVS) upravuje
systém fakturácie.
Zvyšujú sa pásma ročnej spotreby vody, podľa ktorých je
nastavené doručovanie mesačných zálohových faktúr
klasickou poštou. Ak doteraz
niekto spotreboval za rok napríklad 100 kubických metrov vody, z BVS dostával
papierovú faktúru mesačne.
„Po zmene systému fakturácie bude dostávať papierovú
faktúru už iba štvrťročne,“
priblížil hovorca BVS Peter
Podstupka.
(TASR)

je pod zvýšeným dohľadom
zo strany Európskej komisie. Dokončený by mal byť
do konca roka 2023, pričom
pochybnosť nad týmto termínom viackrát vyjadrila ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu
Veronika Remišová.
„Je už isté, že hlavné
mesto nestihne dokončiť
a sprevádzkovať predĺženie
električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor do
povinného termínu. Ak pro-

jekt nestihne včas dokončiť,
bude to jednoznačne zlyhanie
bratislavského magistrátu,“
uviedol rezort. Pripomína, že
ide o veľký infraštruktúrny
projekt, pri ktorom hlavné
mesto desať rokov vie, že na
stavbu je vyhradených 100
miliónov eur z eurofondov.
Hlavné mesto sa už v minulosti ohradilo proti obavám
a tvrdeniam, že má alebo
môže mať problém s čerpaním eurofondov. Deklarovalo, že na prečerpanie plného
objemu financií do konca
roka 2023 je maximálne pripravené. Financie z terajšieho operačného programu,
ktoré sa nebudú stíhať využiť
do konca roka 2023, je Bratislava pripravená použiť na
iné dopravné projekty, ktoré
možno realizovať ešte do
konca roka 2023.
Výstavba trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku
Bosákova - Janíkov dvor sa
spustila minulý rok koncom
novembra. Stavbu realizuje
vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD
Petržalka.
(TASR)

Foto: bn

Rozohraj
Dobrú sezónu
a vyhraj!
od 1. júla do 31. augusta

Kúp
aspoň

20

vriec ľubovoľného
Baumit Betónu

Získaj originálne rockerské
tričko a hraj o nadupané ceny!
Vo všetkých dobrých stavebninách.
baumit.sk/dobrasezona

Myšlienk y s budúcnosťou.
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STARÉ MESTO
Univerzita
Komenského
(UK) je najlepšou slovenskou univerzitou v rebríčku
QS World University Rankings 2023.
V spomínanom rebríčku obsadila Univerzita Komenského v Bratislave 651. – 700.
pozíciu, za posledné tri roky
stúpla o 100 miest. Je tiež najlepšie hodnotenou slovenskou
univerzitou. Okrem UK sa
v rebríčku umiestnilo ďalších
päť našich škôl. Univerzita P.
J. Šafárika v Košiciach získala
701. – 750. pozíciu. Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita
v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline sa umiestnili
zhodne na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obsadila
1 201. – 1 400. priečku. (ts)

Po štvrťstoročí ožije legendárna lekáreň Salvator

Nábytok sa vráti do pôvodných priestorov na Panskej ulici.
STARÉ MESTO
V ikonickej budove Salvatora bude po vyše 25 rokoch opäť lekáreň! Poslanci mestského zastupiteľstva
schválili nájom priestorov
vrátane historického nábytku pre neziskovú organizáciu Lekáreň u Salvatora,
ktorá patrí pod Slovenskú
lekárnickú komoru.
„Sme veľmi radi, že tento legendárny priestor bude

09/06/2022 12:02

takisto prezentovať priestor
oficíny a barokový lekárenský nábytok širokej verejnosti.
„V rámci nájomnej zmluvy na
dobu neurčitú sa počíta aj so
sprístupnením stálej expozície
zameranej na históriu Lekárne
u Salvatora a jej mobiliára či
s konaním vzdelávacích aktivít
pre farmaceutov a verejnosť,“
informovalo ďalej mesto.
V priestoroch bývalej lekárne
sa ešte na jar realizoval reštaurátorský prieskum, aktuálne
magistrát pripravuje rekonštrukciu priestorov, pričom sta-

vebné práce by sa mali ukončiť v priebehu jesene. Potom
sa už do budovy lekárne, ktorá
je národnou kultúrnou pamiatkou, vráti aj originálny barokový mobiliár z roku 1727, ktorý
mesto odkúpilo od súkromného zberateľa Erika Kovácsa
vlani na jeseň za 990-tisíc eur
bez DPH. A napokon v obnovených priestoroch uvedie
nový nájomca do prevádzky
lekáreň.
(bn)

Foto: Marián Dekan,
archív zberateľa Erika
Kovácsa

v rukách hodnovernej odbornej
o rg a n i z á c i e , “
konštatovalo
hlavné mesto na
sociálnej
sieti. Neziskovka
bude v objekte
na Panskej ulici sedem dní
v týždni poskytovať lekárenskú
starostlivosť, ale Vzácny mobiliár z roku 1727 kúpilo mesto za 990-tisíc eur bez DPH.

Na nocľaháreň
70-tisíc eur
BRATISLAVA
Hlavné mesto Bratislava
poskytne neziskovej organizácii Depaul Slovensko
dotáciu vo výške 70-tisíc
eur.
Finančnú pomoc odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.
Žiadosť neziskovej organizácie o dotáciu súvisí s plánovanou
rekonštrukciou
nízkoprahovej   Nocľahárne sv. Vincenta de
Paul a zabezpečenia jej
prevádzky. „Nocľaháreň
má nízkoprahový charakter a je jedinou na území
Bratislavy, ktorá ponúka
nocľah a sociáln e služby
aj ľuďom pod vplyvom alkoholu či iných omamných
látok. Pre svojich klientov
zabezpečuje základné existenčné potreby a ponúka
tiež základné zdravotné
ošetrenie a sociáln e poradenstvo,“ pripomína magistrát.
(TASR)

Rudolf Kusý: Nová škôlka pre Kramáre je víťazstvom pre všetkých
Obyvatelia Kramárov bojujú za
novú škôlku. Ochotní sú prispieť
dokonca aj zo svojho – vyhlásili
verejnú zbierku, aby pomohli získať mestskej časti od developera
potrebný pozemok na výstavbu
materskej školy. Iniciatíva, ktorej
petíciu za novú škôlku podpísalo už
viac ako tisíc ľudí, má aj podporu
vedenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
„Škôlku na Kramároch potrebujeme
a možnosť kúpy pozemku prichádza
v pravý čas. Štát začal dávať peniaze z Európskej únie už aj na škôlky
v Bratislave,“ hovorí starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý.
Samospráva má na Kramároch dnes
dve škôlky – Na Revíne a na Cádrovej. Pre túto rozsiahlu lokalitu je to
však málo. Kde ju však pri dnešnom nedostatku vhodných priestorov vybudovať? Kramárčania našli
riešenie – na Vlárskej ulici má developer pozemok, na ktorom chce
stavať dve bytovky. To však nechcú
miestni obyvatelia. Tvrdia – keď už
sa tu má stavať, tak niečo, čo akútWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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ne chýba. „A tak sme sa vyzbierali
a dali vypracovať architektonickú
štúdiu a geologický posudok, ktoré
potvrdili vhodnosť výstavby škôlky so štyrmi triedami pre 80 detí
na danom pozemku,“ hovorí Kramárčan Michal Pavlík z iniciatívy
miestnych obyvateľov „Škôlka pre
Kramáre“.
Časť novomestských poslancov to

však odmieta ako drahé riešenie. Hovoria skôr o iných alternatívach ako
nadstavba MŠ Na Revíne, či nová
stavba na mieste hokejbalového ihriska.
Pozemok na Vlárskej, o ktorom je
reč, má rozlohou 1533 m². Meter
štvorcový stojí 998 eur, znalecká
cena je však 834 eur. „Preto sme
sa rozhodli vyhlásiť zbierku. Lebo

chceme dostať cenu hlboko pod
znalecký posudok, a potom už nikto
nebude môcť povedať, že sa kupuje
niečo nevýhodné a nehospodárne,“
zdôrazňuje Michal Pavlík. Mestská
časť tak za pozemok zaplatí menej, ako je jeho cena podľa znalcov. „Budeme tak konať maximálne
hospodárne. Aj s veľkou pomocou
darcov a susedov. Som veľmi rád,
že nepodľahli politikárčeniu niektorých poslancov,“ dodáva Kusý,
ktorý sám prispel do zbierky sumou
1000 eur. Mestská časť na tento účel zriadila transparentný účet
SK9709000000005185298933, na
ktorý môže prispieť ktokoľvek.
Je vôbec developer ochotný od svojich plánov ustúpiť? Nové Mesto
po dlhých rokovaniach našlo s majiteľom spoločnú reč. Z pôvodných
dvoch bytoviek – na ktoré mal súhlasné stanoviská aj od hlavného mesta
– postaví nakoniec len jednu menšiu
a druhú časť pozemku je ochotný
predať mestskej časti. „Je to riešenie, ktoré môže byť víťazstvom pre
všetkých,“ uzatvára starosta Nového
Mesta.
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Za utopenú Gagarinovu ulicu môžu podľa vodárov aj ľudia
RUŽINOV
Stačí intenzívny dážď
a podjazd na Gagarinovej
ulici je pod vodou, policajti ju musia uzatvoriť
a dopravu odkloniť. Prečo
sa situácia na tejto rušnej
komunikácii rok čo rok
opakuje? Vodári tvrdia, že
jediným trvalým riešením
je oveľa väčšia pomoc mesta i samotných ľudí.
Aj pred mesiacom, začiatkom
júna, bol podjazd na Gagarinovej ulici po intenzívnych
dažďoch zaplavený. Doprava
bola od rána v oboch smeroch
uzavretá, policajti odkláňali
autá do okolitých ulíc a cestu otvorili až predpoludním.
„Zaprší a ten podjazd je vždy
utopený – ale na to soudruzi
z magistrátu ani z radnice
štyri roky čas nemali, aby to
riešili,“ rozčuľoval sa Rastislav na webe Bratislavských
novín. Nie je jediný, „jazero“
na Gagarinovej ulici skomplikovalo cestu do práce stovkám Bratislavčanov. A táto
situácia sa môže zopakovať.
„V priebehu noci na utorok 7.
júna spadol počas približne
päťhodinového dažďa celko-

Čerpadlá
nestíhali
Mesto na sociálnej sieti
informovalo, že vytvorilo
systém so 4 čerpadlami
v 2 šachtách, aby odčerpávali vodu z kritických
miest na Gagarinovej.
Čerpadlá sa aktivujú vždy
pri zvýšenej hladine vody
v kanalizácii. Na riešenie
havarijných situácií mesto
kúpilo aj ďalšie 2 čerpadlá
a 100 m hadíc. Čerpadlá išli
naplno aj v priebehu noci na
7. júna, dážď bol však príliš
intenzívny.

Pri intenzívnom daždi je Gagarinova ulica pod vodou.
vý úhrn zrážok, ktorý je za
bežných okolností rozložený
na celý máj. Takú masu vody
nie je kanalizácia schopná
fyzicky odviesť, a preto vzniká v tejto lokalite problém,“
potvrdil Peter Podstupka, riaditeľ komunikácie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS).
Zároveň informoval, že spolu s mestskou časťou preverujú okolité novostavby, či
majú správne vybudovanú

dažďovú kanalizáciu, teda
či nejde o nepovolené napojenie na kanalizáciu. Pripomenul tiež, že BVS-ka je
zodpovedná za splaškovú
kanalizáciu, ktorá odvádza
špinavú vodu z domov, nie
za dažďovú kanalizáciu. Problém na Gagarinovej nespôsobila, ale napriek tomu ho
pomáha riešiť - v spolupráci
s hlavným mestom navrhuje
úpravy priľahlých prečerpávacích staníc dažďovej

kanalizácie. „Dažďovú kanalizáciu prevádzkujú správcovia verejných priestorov,
teda predovšetkým mestá
a obce. Historicky bolo viacero dažďových kanalizácií
zaústených do splaškovej kanalizácie, čo dnes spôsobuje
problémy v kanalizačnej sie
ti, ktorá nie je projektovaná
na objem vody po prudkých
dažďoch,“ doplnil Podstupka.
Jediným trvalým riešením
bude podľa neho oveľa aktív-

nejšie zapojenie mesta aj obyvateľov, ktorí musia udržať
dažďovú vodu v krajine a neodvádzať ju do splaškovej kanalizácie. Nielen v okolí Gagarinovej ulice, ale na celom
území mesta. Na Gagarinovej
je problém najvýraznejší, no
pri intenzívnych zrážkach sa
voda z kanalizácie na povrch
tlačí aj v lokalite Patrónka,
na Račianskej ulici, ale takisto v Devíne na Slovanskom
nábreží.
(bn)

Foto: TASR

Holubicu opäť nasvietia Pivné mestečko v srdci Bratislavy
Obnova sochy vyšla na
takmer 23-tisíc eur.

PETRŽALKA
Petržalka obnovila jednu
zo svojich najznámejších
monumentov, 18-metrovú
oceľovú plastiku Holubica
mieru na križovatke Dolnozemskej a Betliarskej ulice.
Na soche od akademického
sochára Karola Lacka neboli žiadne väčšie poškodenia,
narušená nebola ani jej statika. Celú plochu obrúsili
tzv. kartáčovaním, aby nová
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

farba lepšie priľnula k povrchu, očistili a ošetrili aj
zhrdzavené miesta. Práce
vyšli na takmer 23-tisíc eur,
z nich 7-tisíc eur bola dotácia
Bratislavského kraja, zvyšok sa financoval cez poslanecké priority. Mestská časť
plánuje nasvecovať sochu aj
v budúcnosti, ako to urobila
nedávno v rámci solidarity
s Ukrajinou.
(TASR)

Foto: Matúš Husár

Užite si atmosféru pivného
mestečka v srdci hlavného mesta. Nová prevádzka
Mestečko Pub v Nivy centrum je inšpirovaná pivnou históriou Hurbanova,
malého mesta na južnom
Slovensku s úrodnou čiernou zemou, najväčším poč
tom slnečných dní v roku
a množstvom bažantov
v poliach, ktoré sú už oddávna symbolom hojnosti.
Práve tam sú ideálne pod

mienky na pestovanie jačmeňa a varenie piva. Do-

dnes je domovom obľúbenej
pivnej značky Zlatý Bažant.
Túto jedinečnú atmosféru
pivného mestečka, v ktorom
sa rodia veľké veci, si odteraz môžu užiť všetci milovníci piva v novom Mestečku
Pub, ktorého dizajn je inšpirovaný značkou Zlatý Bažant
´73. Vychutnajte si obľúbené
slovenské pivo v štýlovom
mestečku v srdci Bratislavy.
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Eurovea Tower je už najvyššou budovou
na Slovensku, narastie ešte o vyše 40 metrov
Prvý slovenský mrakodrap
EUROVEA TOWER
prekonal po dokončení
38. nadzemného podlažia
výšku 125 metrov a stal
sa najvyššou budovou na
Slovensku. Za mrakodrap
sa podľa medzinárodne uznávaných kritérií
považuje budova s výškou
aspoň 150 metrov.
EUROVEA TOWER
bude mať po dokončení
47 nadzemných podlaží
a dosiahne až 168 metrov.
Najvyšší bod by mala dovŕšiť do konca tohto roka.
Výstavba pokračovania komplexu Eurovea sa začala koncom roka
2019. Začiatkom nasledujúceho
roka postupovala vŕtaním pilót, na
jar pribudol prvý žeriav a dôležitý míľnik prišiel na rad v septembri 2020, keď sa tri dni nepretržite
betónovala základová doska mrakodrapu. Následne začala veža rásť
do výšky – po dokončení podnože
s 15-metrovými nosnými stĺpmi
v tvare V pribúdajú štandardné bytové podlažia tempom v priemere
každých 11 dní. Aktuálne budované
poschodie zobrazuje digitálny displej na šplhacom debnení.
„Eurovea Tower je už jasne viditeľná v panoráme Bratislavy. V jej
okolí sú sústredené veže s približne rovnakou výškou okolo 100 až
115 metrov a tvoria tak monotónnu
„stenu 115“. Už v najbližších mesiacoch uvidíme, že 168-metrový
mrakodrap pomôže túto stenu rozbiť a kompozične rozohrať pohľady
na moderné centrum mesta,“ myslí
si Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ
JTRE.
Mrakodrap vzbudzuje od začiatku pozornosť širokej verejnosti
a stretol sa aj s veľkým záujmom
kupujúcich. O byty bol od začiatku
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

obrovský záujem a takmer všetky
sú už predané. „Za najcennejšie
a najhodnotnejšie bývanie v byte
v Bratislave považujem to, ktoré
sa spája s vodou, nábrežím Dunaja. Ak je zároveň spojené aj s centrom mesta s jeho širokou ponukou
služieb, vybavenosti, kultúry i gastra v pešej dostupnosti, je to ďalšia
pridaná hodnota,“ vysvetľuje Pavel
Pelikán.
Priebeh výstavby Eurovea Tower
mapuje dokumentárny film, ktorý
nakrúca režisér Jaro Vojtek, tohtoročný držiteľ ocenenia Slnko v sieti
v tejto kategórii. „Hlavná postava
je mrakodrap a to, ako sa rodí, a pri
ľuďoch, ktorí ho stavajú, sa zameriavam najmä na ich náplň práce.
Zaujíma ma, ako jednotlivé profesie
pribúdajú aj ubúdajú počas výstavby, no film bude viac o technických
špecifikách stavby samotnej. Spoznal
som, akí sú dôležití statici a ich presné výpočty, ale aj detailná ručná práca

tesára. Jednotlivé zložky a postupy
sa na seba viažu, a to ma fascinuje,“
povedal o pripravovanom filme Jaro
Vojtek v rozhovore pre magazín Spojená Bratislava.
Okrem mrakodrapu tvoria projekt
EUROVEA 2 rozšírenie nákupného centra EUROVEA, rezidencie
RIVERSIDE, administratívne budov PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y
a podzemné garáže. Súčasťou výstavby v rámci mestskej štvrte
EUROVEA CITY pri Dunaji je
aj predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie bulváru Pribinova a ďalšie nové verejné priestory,
ihriská i športoviská. Južné námestie pred mrakodrapom s výhľadom
priamo na Dunaj oživí nové vizuálne dielo, ktorého podobu hľadá
JTRE vo verejnej súťaži, do ktorej
sa prihlásilo 60 umelcov zo Slovenska a Česka. EUROVEA CITY sa
tak stáva srdcom moderného centra
Bratislavy.

Projekt Eurovea 2
Rozšírenie nákupného centra –
25 000 m2 obchodnej plochy (spolu
s existujúcim centrom 85 000 m2)
Eurovea Tower – 47 nadzemných
podlaží, výška 168 metrov, 400
rezidencií
Eurovea Riverside – 8 nadzemných
podlaží, 97 rezidencií
Pribinova X – 18 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy
Pribinova Y – 22 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy
Podzemné garáže – 1 400 stojísk
Predĺženie dunajskej promenády – nábrežný park 25 000 m2, nový
aktivity park a detské ihriská
Mestský bulvár Pribinova –
s novým námestím pred Eurovea Tower
a novou alejou stromov
Prepojenie promenády s autobusovou
zastávkou na Moste Apollo
Dokončenie – 2023
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Vodiči,
hláste sa!
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava (DPB) prijme pre hybridné trolejbusy 50 nových
vodičov a mechanikov.
„Prvé hybridné trolejbusy začnú jazdiť v Bratislave budúci rok, ale nových kolegov
prijímame už teraz. Chceme
si ich dôkladne zaškoliť na
súčasných autobusových a trolejbusových linkách. Tí najšikovnejší dostanú možnosť
podieľať sa na spustení nového dopravného systému v Bratislave,“ uviedol skonštatoval
predseda Predstavenstva DPB
Martin Rybanský.  (TASR)

Robotníci
idú nonstop

LAMAČ
Po rozšírení vozovky diaľnice D2 za mostom Lamač
začala Národná diaľničná
spoločnosť s opravou samotného mostného objektu.
Práce potrvajú do konca
augusta.
Cestári opravujú časť mosta
v smere z Bratislavy do Malaciek v závislosti od technologických postupov v režime nonstop. Na rozširovaní
vozovky a samotnej oprave
mosta pracuje približne 30
robotníkov. Po oprave mosta ostane natrvalo predĺžený
pripájací pruh z cesty od Borov na D2 v smere do Bratislavy. 
(TASR)

Práca mestskej policajtky sa mi ponúkla sama
BRATISLAVA
Prečo si inžinierka ekonómie zvolila prácu, ktorú
mnohí z nás vnímajú najmä
ako rozdávanie pokút? Aj
o tom hovorí Bratislavčanka LUCIA ŠKVARČEKOVÁ z okresného veliteľstva
mestskej polície v Dúbravke.
Vyštudovali ste ekonómiu,
no našli ste sa v práci mestskej policajtky. Dlho ste
nad tým premýšľali?
U mňa to bolo spontánne.
Hľadala som si prácu a na
internete na mňa vyskočila kampaň mestskej polície.
Najprv som to brala s humorom, no potom som si povedala, že prečo nie? Ekonomickú univerzitu v Bratislave
som ukončila klasicky po pia
tich rokoch štúdia s titulom
inžinier, ale zistila som, že to
nie je smer, ktorému sa chcem
venovať. Chcela som prácu,
pri ktorej nebudem sedieť
osem hodín na stoličke v kancelárii. Lákalo ma byť medzi
ľuďmi v uliciach. Možno to
mám aj v génoch, môj pradedko aj dedko boli policajti.
Predpokladám, že ste prešli pohovorom a nejakým
sitom, kým vás prijali. Čo
nasledovalo?
Absolvujete
trojmesačný

Nie. Prvýkrát na kurze odbornej spôsobilosti.
A ide vám to?
Myslím si, že aj áno. Ale dúfam, že zbraň nikdy nebudem
musieť použiť, mám pred
ňou rešpekt.
Zažívate počas služby aj
chvíle, keď sa fakt bojíte?
Zatiaľ sa to nestalo a dúfam,
že sa ani nestane.
„Skúsila som šťastie a vyšlo to,“ hovorí Lucia Škvarčeková
o svojej práci.
výcvik. Preberá sa na ňom
jednak teória, teda jednotlivé predpisy, ktoré v službe
využívame, napríklad zákon o obecnej polícii, zákon
o cestnej premávke, zákon
o priestupkoch, zákon o ochra
ne nefajčiarov a mnohé ďalšie. Potom sme absolvovali
niekoľko hodín streľby na
strelnici, výcvik sebaobrany,
používanie
donucovacích
prostriedkov. Trénovali sme
napríklad aj zákroky, ako
dostať agresívneho človeka
z MHD plus taktiku zákrokov
v budove, teda od prehľadávania objektu až po zadržanie
páchateľa.
 rúfli by ste si na fyzický
T
konflikt s mužom?
Ťažká otázka. Podľa toho,

o čo by išlo, v niektorých prípadoch áno.
Ako máte takýto konflikt
riešiť? Použiť zbraň?
Nie. Zákon o obecnej polícii
nám umožňuje donucovacie
prostriedky, napríklad hmaty
a chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a ďalšie. Ale skôr, ako ich
použijeme na spacifikovanie
útočníka, slovne ho vyzývame a zakročíme, až keď
neuposlúchne. Našťastie som
sa ešte nedostala do situácie,
že by som niekoho musela
fyzicky spacifikovať. Navyše
sme v hliadke dvaja, obyčajne som s mužom.
Zo zbrane ste predtým nikdy nestrieľali?

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Ako je to s dávaním papúč
na autá?
Oznamy sa vo väčšine týkajú dopravných priestupkov.
Niekedy sa dokonca stáva, že
susedia vzájomne nahlasujú,
ako zle zaparkoval ten druhý,
a vybavujú si takto osobné
spory. No riešime aj verejný
poriadok, napríklad rušenie
nočného pokoja, kontrolujeme psičkárov, či pri venčení
psov odpratávajú exkrementy... Zvykneme sa zaoberať aj
popíjaním alkoholu skupinkami ľudí v parkoch.
Čo na svojej práci nemáte
rada?
Nerada dávam pokuty starším ľuďom, ktorí spáchali
priestupok nevedomky, napríklad, ak si nevšimli dopravné značenie.

Hľadajú miesta
pre nové stromy

STARÉ MESTO
Staré Mesto pracuje na
evidencii súkromných pozemkov, na ktorých by bolo
možné realizovať náhradnú
výsadbu.
Mestská časť priznáva, že
na jej území chýbajú vhodné
verejné pozemky, ktoré by sa
dali využiť na výsadbu. Program Môj strom v Starom
Meste je podľa samosprávy
výsledkom hľadania balansu
medzi ideálom a možnosťami. 
(TASR)

Čo vás na tejto práci naj
viac baví?
Najmä to, že nie je stereo
typná. Rada stretávam nových ľudí. Mám dobrých
kolegov, s ktorými sa dá výborne porozprávať, aj sa zasmiať. Spoznávam tiež nové
miesta, kde som sa doteraz
nikdy neocitla.

HĽADÁŠ SI BRIGÁDU
BLÍZKO SVOJHO DOMOVA?
POĎ BRIGÁDOVAŤ K NÁM!
Viac informácií na www.terno.sk/kariera

TernoSlovensko

terno_slovensko

A musíte tú pokutu dať?
Riešiť to musíme, ale môžeme využiť aj napomenutie. Je
na samotnom policajtovi, ako
sa rozhodne. A veľmi záleží
aj na správaní a reakciách
priestupcu, ako situáciu vysvetľuje. Či reaguje agresívne, alebo slušne.
(ms)

Foto: Matej Štrbák
Celý rozhovor nájdete
na www.banoviny.sk
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6 tipov

na výlety v Nízkych Tatrách, ktoré si užijú aj deti

Za nádhernými panoramatickými výhľadmi sa veľa turistov vyberá do Vysokých Tatier. Nie každý pritom vie, že obrovské prírodné
bohatstvo nájde aj v Nízkych Tatrách. Poradíme vám, ktoré výlety sú
tam najkrajšie, a pridáme aj tip na moderné ubytovanie len na skok
od väčšiny turistických trás.
Ak vás láka spoznávanie Slovenska, no
s turistikou len začínate, Nízke Tatry
ponúkajú aj nenáročné trasy, ktoré vás
však neukrátia o nádherné výhľady a očarujúcu prírodu. Vybrali sme pre vás šesť
najkrajších, ktoré môžete absolvovať aj
s deťmi.
Poludnica s výhľadom na Liptov
Vrch Poludnica ponúka panoramatický výhľad na celý Liptov. Ide o 12 km dlhú turistickú trasu z Liptovského Jána so stúpaním
909 metrov.
Aj keď je cesta stredne náročná, rezervujte si
na ňu celý deň. Túra vám zaberie približne 6
hodín, keďže stúpanie je poriadne náročné.
Celou cestou vás však budú sprevádzať nádherné prírodné scenérie.
Obľúbená Veľká Chochuľa
Veľká Chochuľa je najvyšším vrchom západnej časti Ďumbierskych Tatier. Vrchol leží vo
výške 1 753 m. n. m. a patrí k obľúbeným destináciám.
Pri dobrej viditeľnosti môžete obidovať všetky okolité vrcholy až do vzdialenosti 40 km.
Ak sa navyše vyberiete na viacdňový prechod
hrebeňom Nízkych Tatier, Veľká Chochuľa je
ideálna na prenocovanie.
Krakova hoľa
Nezabudnuteľným výletom je aj Krakova
hoľa. Mohutný, vápencový vrch je charakteristický strmými úbočiami a hustou kosodrevinou.
V masíve holi sa nachádzajú najhlbšie priepasti – Starý hrad, Javorova priepasť či Záskočská jaskyňa. Krasový systém sa považuje
za najrozsiahlejší na Slovensku.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Nízkotatranský gigant Ďumbier
Ďumbier je najvyšším končiarom Nízkych
Tatier. Je obľúbenou destináciou aj počas
zimných mesiacov. Z vrcholu máte ako na
dlani takmer polovicu Slovenska.
Aj keď ide o najvyšší vrch Nízkych Tatier,
túra sa radí k stredne náročným. Ak budete
mať šťastie, po ceste vás prekvapia aj svište
či kamzíky.
Poľana s kruhovým výhľadom
Najjednoduchší prístup na Poľanu je z Demänovskej doliny. Dĺžka trasy na vrchol je 5
km a cesta vám nezaberie viac ako 3 hodiny.
Pokiaľ sa radíte k turistom, ktorí si obľúbili
aktívnu turistiku, Poľanu môžete navštíviť aj
s deťmi.
Dominanta Kozí Chrbát
Ak máte radi rôznorodé scenérie, ostrý vrchol
Kozieho chrbta je dominantou hlavného hrebeňa Nízkych Tatier.
Kozí chrbát je lesná rezervácia – nižšie miesta sú zalesnené, očaria vás nádherné čistinky
a trávnaté vrcholové časti s bohatou kvetenou.
Chrbát je navyše ľahko prístupný, nenáročný,
a vhodný aj pre rodiny s deťmi.

Ubytovanie s maximálnym oddychom
V prípade, že sa chystáte aktívne dovolenkovať na Slovensku, Nízke Tatry sú vďaka svojim prírodným krásam výbornou
voľbou. Ak však chcete zažiť maximálny oddych, ubytujte sa
priamo v srdci Nízkych Tatier, predídete tak stresu zo skorého
ranného vstávania pred cestou na hory.
Naším tipom je Demänová Rezort, ktorý sa rozprestiera pred
Demänovskou dolinou a je zariadený v prírodnom škandinávskom štýle. Je vhodnou voľbou pre všetky rodiny, keďže
ponúka množstvo atrakcií nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Krásne apartmány, chaty s vírivkou, bazénom, detským
ihriskom a výhľadom na Tatry aj priamo z izieb sú lákavým
spestrením každej dovolenky.

Viac na www.demanovarezort.sk
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Vynovili toalety

PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka
ukončila rekonštrukciu toaliet na piatich verejných
základných školách za viac
ako 700-tisíc eur.
Na kompletnú rekonštrukciu
toaliet vybrala samospráva
školy, ktoré si ju vyžadovali
najviac - ZŠ Černyševského,
ZŠ Prokofievova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Gessayova
a ZŠ Tupolevova. V rámci
prác vymenili na toaletách
vodorovné aj zvislé rozvody
vody, kúrenia a kanalizácie,
nová je tiež dlažba, obklady
a sanita. Pribudli i toalety
pre žiakov s obmedzením
pohybu, ktoré vznikli úpravou existujúcich technických
priestorov. Samospráva chce
spustiť aj ďalšie renovácie
školských jedální.
(ts)

Požiadate
o dotáciu?

BRATISLAVA
Hlavné mesto spustilo dotáciu na vytvorenie kontajnerového stanoviska, výška
dotácie je v tomto roku 5-tisíc eur.
Žiadosti môžete posielať
do 30. septembra, avšak
len v prípade vlastníckeho
vzťahu k pozemku alebo už
existujúceho nájmu. Dotáciu možno použiť na nákup
materiálov, stavebné a konštrukčné práce či na vytvorenie vegetačnej strechy,
prípadne inej vegetačnej plochy.   „Pri podaní žiadosti je
potrebné splniť podmienky,
dodržať manuál a preukázať
vzťah k pozemku, na ktorom
sa má kontajnerové stanovisko vybudovať, respektíve
upraviť,“ pripomína magistrát. 
(TASR)
Viac článkov
zo života
v Bratislave nájdete na

Cyklisti, dokážete obísť chodca na 1,5 metra?

Nie všade v lesoparku má cyklista cestu iba pre seba.
BRATISLAVA
Povinnosť, ktorá vyplýva
vodičovi auta z novely zákona o cestnej premávke
z marca tohto roku, je jasná: cyklistu na ceste má
obísť s minimálnym odstupom 1,5 metra. Mestskí
policajti však odporúčajú
rovnakú vzdialenosť aj
cyklistom pri predbiehaní
chodcov. Ste za?
Takéto odporúčanie v prípade zdieľania spoločnej
trasy v lesoparku zverejnila
bratislavská mestská polícia
v rámci kódexu ohľaduplnosti. Hoci nejde o nariadenie, za
porušenie ktorého by hrozila

sankcia, má opodstatnenie.
Stačí si predstaviť cestičku,
na ktorej vás tesne obehne
pretekár na bicykli, od nebezpečnej kolízie veľakrát
nebýva ďaleko.
„Ide vyslovene o odporúčanie a apel na slušnosť cyklistov. Chodcom, tak ako
aj samotným cyklistom na
ceste je naozaj nepríjemné,
ak ich niekto tesne obieha.
Samozrejme, chodec a takisto cyklista môže urobiť
neočakávaný pohyb - napríklad vyhýbať sa diere alebo
nejakej prekážke, aj preto je
dôležitý dostatočný odstup.
Kódexom, ktorý sme publi-

kovali, by sme radi ukázali
všetkým účastníkom ´lesnej
premávky´ pocity a pohľad
´tých druhých´ a vyzvali
k tolerancii a ohľaduplnosti,“

Chodci a chodkyne
 Nechajte vždy aspoň polovicu cesty prejazdnú pre cyklistov.
 Psíka majte na vôdzke a deti držte pri kraji cesty.
 Nevstupujte na trasy, ktoré sú vyhradené len cyklistom.
Cyklisti a cyklistky
 Jazdite po cyklotrasách, turistické trasy nechajte peším.
 Pri obchádzaní spomaľte a udržte odstup aspoň 1,5 metra.
 Dajte o sebe vedieť chodcom zvončekom alebo pozdravením.
 V lesoparku sa nesnažte o rýchlostné rekordy. Za každou zákrutou môže byť rodina s malými deťmi, z lesa môže kedykoľvek
vybehnúť srnka alebo diviak.

Zdroj: Mestská polícia Bratislava

Ďalšia zóna
PAAS

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny

POĎ BRIGÁDOVAŤ K NÁM!
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zdôraznil hovorca mestskej
polície Peter Borko.
Ako ďalej pripomenul, na
asfaltových cestách v mestských lesoch, ktoré sú spojené pre peších a pre cyklistov,
dochádza ku kolíziám a konfliktom. „Snažíme sa proti
tomu bojovať, máme v lese
environmentálnu
hliadku,
ktorá rieši aj cyklistov, ktorí
jazdia nebezpečne. Problém
je, že to ´nebezpečné´ sa ťažko dokazuje. Reálne končíme
pri napomenutiach a osvete,“
priznal Borko.
V tomto smere robia podľa
neho veľa užitočnej práce
aj Mestské lesy Bratislava
- maľujú na zem upozornenia, aby cyklisti spomalili,
umiestňujú informačné a varovné tabule a podobne. (bn)

Foto: bn

Pripomeňte si kódex ohľaduplnosti

HĽADÁME BRIGÁDNIKOV
DO CENTRÁLNEHO SKLADU
V IVANKE PRI DUNAJI.

Píšte, pýtajte sa, komentujte

11

7/2022

Viac informácií na www.terno.sk/kariera

TernoSlovensko

terno_slovensko

RUŽINOV
Bratislavský
parkovací
asistent (PAAS), kde platí
mestská parkovacia politika, sa rozšíril o ružinovskú
lokalitu Nivy v časti Svätoplukova – Košická.
Po novom v tejto lokalite nezaparkuje počas pracovných
dní od 14. h popoludní do 6. h
rána nik, kto nie je zaregistrovaný v systéme PAAS. Držitelia rezidentských kariet
môžu parkovať neobmedzene, nerezidenti si za parkovanie v danom čase zaplatia
1,50 eura za hodinu. (TASR)

Hudobná senzácia, ktorú si nesmiete dať ujsť
NOVÉ MESTO
Doslova senzácia sa udeje v Bratislave už 27. júla a vy môžete byť
pri tom! Do nášho hlavného mesta
zavíta svetová kultová kapela zo
zámoria Kool & The Gang, ktorej
predkapelou bude nemenej slávna
hudobná formácia z Anglicka Delegation v plnej zostave na čele so spevákom Ricky Bailey. Jasný dôkaz,
že v bratislavskej NTC aréne sa
strhne nezabudnuteľná funky night
s dvomi koncertmi po sebe v jeden
večer.
Kool & The Gang ovplyvnila hudbu
troch generácií a po 50 rokoch na scéne sa skupina stala skutočnou legendou nahrávacieho priemyslu. Vďaka
ikonickým skladbám ako Celebration,
Cherish, Jungle Boogie, Fresch, Summer Madness a Open Sesame získali dve ceny Grammy, sedem ocenení
American Music Awards, 25 najlepších
hitov R&B, 9 hitov Top Ten pop a 31
zlatých a platinových albumov. Nasledovali hity ako Higher Plane, klasika
Summer Madness (obsiahnutá v soundtracku k filmu Rocky, ktorý získal
Grammy) a LP platne Spirit of the
Boogie, Love & Understanding a Open
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vystúpenie Kool & The Gang v NTC aréne bude výnimočným zážitkom.
Sesame. Titulná skladba posledne
menovaného bola uvedená na najpredávanejšom filmovom soundtracku
všetkých čias, Horúčka sobotňajšej
noci, čím skupina získala svoju druhú
Grammy.
V roku 1979 Kool & The Gang odhalili nový hladký zvuk s Ladies Night.
Produkoval ho legendárny pop/džezový hudobník Eumir Deodato a stal
sa ich prvým platinovým albumom.
Titulná skladba číslo 1 R&B dosiahla 8. miesto v kategórii Pop. Po ňom
nasledovali Too Hot. V 80. rokoch
ovládli mainstream, počnúc dvojplatinovým albumom Celebrate (vy-

nesený na vrchol s   medzinárodným
monster hitom Celebration, ktorý bol
šesť týždňov na vrchole R&B rebríčka a stal sa popovým singlom číslo 1).
Nahrávky Get Down On It, Take My
Heart, Let‘s Go Dancing, Joanna, Tonight, Misled, popový megahit Cherish a hymna Fresh (tieto posledné tri
z multiplatinového LP Emergency)
upevnili skupine vrcholné medzinárodné hviezdne postavenie.
Kool & the Gang nedávno oslávili 50.
výročie. Svoj míľnik oslávili takto :
 Uvedenie do Siene slávy v New
Jersey.
 Ako dojemná pocta bola na ich počesť premenovaná ulica, na ktorej

vyrastali v Jersey City: „Kool &
The Gang Way.”
 Album „Celebration“ bol uvedený
do siene slávy Grammy.
 Koolova basa je vystavená v novom Smithsonian Institution National Museum of African American
History and Culture vo Washingtone.
 Artefakty z archívu kapely boli
nedávno vystavené vedľa Counta
Basieho v novootvorenom múzeu
Grammy v Newarku.
(pr)
 Foto: shutterstock
Mediálny partner podujatia
je Rádio Vlna

VSTUPENKY KÚPITE
V SIETI TICKETPORTAL.
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Obnovia linku
do Hainburgu
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny
kraj pripravuje obnovenie
autobusovej linky z Bratislavy do Hainburgu. Spustená by mala byť v septembri.
Autobusy do Hainburgu
premávali do 14. novembra
2021 ako komerčná linka,
predchádzajúci dopravca ju
však z ekonomických dôvodov zrušil. Obnovená môže
byť vďaka zmluve s novým
dopravcom ARRIVA Mobility Solutions. Podmienkou
bratislavskej župy však bolo,
že na jej prevádzku prispejú
aj ďalší partneri. To sa aj podarilo a na financovaní budú
participovať Hlavné mesto
SR Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko. Prevádz
ka je plánovaná od začiatku
nového školského roka, teda
od 5. septembra 2022. (ts)

Ušetrili sme
tony odpadu

BRATISLAVA
Návštevníci júnového Mestského bazára ušetrili Bratislavu o viac ako 4 tony
potenciálneho odpadu. Ide
o predmety z druhej ruky,
ktoré sa dajú opätovne využiť.
Prvý júnový víkend sa v priestoroch Komunálneho podniku Bratislavy konal v poradí
piaty Mestský bazár, ktorý
navštívilo viac ako 1 500 ľudí.
Tí si odniesli približne 4 tony
predmetov z druhej ruky za
viac ako 10-tisíc eur. Tieto
financie sú uložené na transparentom účte a použijú sa na
vytvorenie stabilného bratislavského centra opätovného
použitia, ktoré plánuje spoločnosť OLO a hlavné mesto
otvoriť už túto jeseň.  (ts)

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám

Kontakt: 0907 701786
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Zatekajúcu terasu nad garážami musíme len plátať
však vlastníci nesúhlasia.
TIP OD VÁS
„V takom prípade by sme stra-

Časť stropu nad garážami sa rozpadáva, „fixuje“ ho kovová reťaz.
NOVÉ MESTO
V kauze petržalskej terasy,
z ktorej sa začiatkom apríla zrútilo zábradlie, vznikol
spor o to, kto je jej majiteľ,
a teda zodpovedný za havarijný stav. Podobná stavba je
na Ulici J. C. Hronského neďaleko Račianskeho mýta,
tu je však opačný problém.
Ide o budovu zo 60. rokov
minulého storočia so 69 garážovými boxami, ktorej
strop tvorí pochôdznu terasu
- tá slúži aj ako prístupová
komunikácia k priľahlým
bytovkám. Niektorí obyvatelia ju využívajú na cestu
domov, iní sa tu prechádzajú, deti vozia na bicykli či
kolobežke. To, že cez terasu
masívne zateká, však trápi
predovšetkým vlastníkov garáží. Viacerí sa snažia aspoň
o provizórne opravy, predovšetkým prekryť najväčšie
praskliny na asfaltovom povrchu terasy, i keď „zápla-

ta“ dlho nevydrží. Vidíme aj
skorodované časti zábradlia,
nad jednou z garáží dokonca posunutý betónový strop
a kovovú reťaz, ktorá sa ho
snaží udržať pred zrútením...
Je zjavné, že aj táto terasa potrebuje opravu. Čo tomu bráni? Majitelia garáží tvrdia, že
najväčšou prekážkou je chýbajúce súpisné číslo, o ktoré
žiadajú od roku 2019.
„Bez súpisného čísla budova
právne neexistuje a nie je korektne zapísaná v katastri nehnuteľností. Nedokážeme si
založiť spoločenstvo vlastníkov a udržiavať spoločné časti
a zariadenia budovy. Nezískame úver na rekonštrukciu, ani
dotáciu na opravu terasy, ktorá je verejným priestorom,“
vysvetľuje Marian Ďurkovič,
podpredseda OZ Garáže JCH.
Toto občianske združenie
vzniklo práve preto, aby mohli majitelia garáží ľahšie riešiť
spoločné problémy.

Budova garáží na J. C. Hronského, zatiaľ bez súpisného čísla...

Prideliť budove súpisné číslo je pritom povinnosť samosprávy zo zákona. Prečo
ho teda budova stále nemá?
Mestská časť v Novom Meste
odmieta vydať pre túto stavbu spoločné súpisné číslo,
pričom sa odvoláva na nesú
hlasné stanovisko hlavného
mesta. Z neho vyplýva, že nejde o jednu budovu, ale o 69
samostatných stavieb garáží,
a teda každá jedna by mala
mať vlastné súpisné číslo. Na
tom magistrát trvá aj dnes.
„Pridržiavame sa stanoviska
hlavného mesta, ktoré sme
zasielali mestskej časti ako
vlastník niektorých pozemkov zastavaných garážami
a v ktorom zastávame názor,
že... ide o samostatné stavby
radových garáží, ktoré nie sú
súčasťou bytového domu,“
potvrdila hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková.
S pridelením súpisného čísla pre každú garáž osobitne

... a na Muškátovej ulici (vchod je
z Ďatelinovej), s jedným súpisným číslom.

Vidíte rozdiel v týchto dvoch stavbách garáží?
Podobných budov s hromadnými garážami
je v našom meste viac. Rovnakú stavbu
ako na Ulici J. C. Hronského nájdete
napríklad v Ružinove na Muškátovej
ulici, vchod do garáží je z Ďatelinovej.

tili všetky právne nástroje na
prevádzku a údržbu spoločných
častí a spoločných zariadení
budovy. Bez spoločnej správy nevieme zrekonštruovať
pochôdznu strechu s plochou
1 500 m2, ani spoločný rozvod
elektriny, ktorý po 60 rokoch
už nie je schopný prevádzky,“
vysvetľuje Marian Ďurkovič.
„Budova má spoločné základy, obvodové steny i strechu,
spoločné prípojky a rozvody
všetkých inžinierskych sietí,
aj ústredné kúrenie. Jednotlivé garážové boxy sa bez
týchto spoločných častí nedajú používať, takže nemôžu
byť samostatnými stavbami,“
argumentuje ďalej s tým, že
charakter jednej budovy potvrdzuje projektová dokumentácia stavby, preberací protokol, kolaudačné rozhodnutie,
takisto zverovací protokol
z roku 1992 podpísaný vtedaj
ším primátorom i starostom,
a napokon tiež posudok súdnej znalkyne zo Stavebnej
fakulty STU. S argumentmi
združenia sa stotožnila aj
Okresná prokuratúra Bratislava III. Zdôvodnenie samosprávy, prečo nemá byť budova posudzovaná ako jedna
stavba na určenie súpisného
čísla, pokladá za nedostatočné. Podala protest a neskôr žalobu, o ktorej má rozhodovať
krajský súd.
(ac)

Foto: Marián Dekan

„Budova garáží na Muškátovej pochádza
zo 60. rokoch minulého storočia, sídlisko
v Ružinove sa stavalo hneď po Februárke.
Na rozdiel od nás však má jedno súpisné
číslo, jeden list vlastníctva a garáže evido-

vané ako nebytové priestory. Presne tak to
chceme aj my,“ pripomína Marian Ďurkovič
Strecha garáží je takisto pochôdzna,
ide o verejný priestor pred bytovkami,
kam vedie schodisko. A na objekte pod
tabuľkou s názvom ulice vidíme jediné
súpisné číslo 5991.

Do Pezinka prichádza svetová hudobná skupina
Al McKay´s EARTH, WIND & FIRE Experience
Slovenskému promotérovi sa podaril husársky kúsok, v rámci Európskeho
turné bude mať slávna skupina jednu zo zástavok aj na Slovensku už
8 augusta 2022. Cenami Grammy ovenčený gitarista Al McKay privezie na
zámok do Pezinka elitnú zostavu vynikajúcich losangeleských funkových,
soulových a jazzových muzikantov v strhujúcej show Earth, Wind & Fire
Experience. Koncert Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience sa uskutoční na ikonickom nádvorí 800-ročného zámku v Pezinku, na ktorom už
po minulé roky odohrali svoje veľké koncerty svetové, slovenské či české
legendy.
Dynamickú a pestrofarebnú dobu na prelome
éry hippies a trblietavých funky sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov symbolizuje možno najviac
kapela Earth, Wind and Fire. Túto nezameniteľnú
hudbu, ktorá stála aj pri zrode súčasného funku
a r‘n‘b, privezie gitarista Al McKay, ktorý bol jej
oporou a významným spolutvorcom hitov v kľúčových sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch.
V štýlovom prostredí historického nádvoria na
zámku v Pezinku vystúpi na pódium spolu s týmto
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

štrnásťnásobným nominantom a majiteľom šiestich prestížnych cien Grammy, ako aj spoluatorom
megahitu September, jeho formácie Earth, Wind
& Fire Experience, elitná zostava z výberu najlepších amerických funkových, soulových a r‘n‘b
muzikantov, z ktorých mnohí prešli ako vtedajšími
zostavami Earth, Wind and Fire, tak napríklad The
Pheonix Horns, The Emotions, Tower of Power,
kapelami Stevieho Wondera, Princa, Quincyho Jonesa, Car losa Santanu alebo Sergia Mendesa. Iko-

nické nádvorie ŠIMÁK ZÁMKU PEZINOK bude
hostiť spolu s fanúšikmi ďalší zážitok vynikajúcej
hudby tentokrát toho najlepšieho, čo spoza oceánu
obohacuje už po desaťročia našu hudobnú kultúru
i každodenný život: radostnú a pestrofarebnú záplavu tónov, chytľavých melódií, našľapaných groove
a tanečných rytmov, ktoré verne a hravo prenesú
na nádvorie ŠIMÁK ZÁMKU PEZINOK žeravú
atmosféru kalifornskej hippie, r‘n‘b a funkovej
éry. Earth, Wind & Fire chytili za srdcia svojou
hudbou už bezmála dve generácie poslucháčov.
Al McKay bol a je tzv. inštrumentálnym zdrojom
a strojom skupiny od ich založenia. Od roku 1973
Al McKay spolupracoval na každej skladbe, nie iba
ako hudobník, ale aj ako autor i spoluautor hitov
Earth Wind & Fire. Bol zodpovedný za neuveriteľný sound skupiny, ako aj za rôzne hity Earth Wind
& Fire. Maurice White spolu s McKayom napísali
spolu také legendárne hity ako sú September a SingaSong. Okrem Earth Wind & Fire napísal i klenoty, ako sú skladby skupiny Emotions, napr. The
Best Of My Love či Boogie Wonderland. Príďte
a pridajte sa k strhujúcej koncertnej show. Vstupenky v predaji Ticketportal alebo priamo na zámku
v Pezinku.
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So psíkom
do Lamača
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Čierna stavba
Mestská
kemping,
promenáda,
galérie
Vo štvrtokpláž,
slávnostne
otvoria
park
Rybárskej
aj
viacpsí
nám
môže dať zDunaj?
nakaviarničky...
Belopotockého Čo
a nový
výbeh

je tiež kemping pri riečnych
brehoch, ktorý by podporil
cyklo-vodácku
turistiku,
a zároveň by mal pre mesto
ekonomický rozmer – vytvára potenciál na prenocovanie,
ktoré je základným merateľným ukazovateľom cestovného ruchu.
Na zachovanie kontaktu ľudí
s riekou je tiež dôležité, aby
mohli neprerušene kráčať po
dunajskej promenáde, byť
pri vode vizuálne i fyzicky.
V tejto súvislosti OZ Punkt
konštatuje, že bratislavské nábrežie sa nám otvára
len čiastočne. Téme Mesto
a rieka sa podrobne venuje
na webe ctzn.punkt.sk, kde
okrem iného uvádza: „Veľká
a hlučná štvorprúdovka
s električkovým pásom sa tiahne najdôležitejším územím
od Dostojevského radu po
Karloveskú ulicu. Neprístupný je zatiaľ aj Zimný prístav
a na Tyršovom nábreží na
petržalskej strane Dunaja sa
stále parkuje. Zabúdať netreba ani na významné kultúrne
a národné inštitúcie, sídliace
na nábreží, ktoré sú od neho
fyzicky oddelené.“
Pozrite si niektoré príklady
zo zahraničia, ako veľko-

mestá dokázali začleniť
rieku do svojho každodenného života. V jej blízkosti
vytvorili rekreačné miesta,
kde môžu ľudia tráviť voľný
čas, pričom ich aktivita nie je
hrozbou pre okolitú prírodu.
Napríklad na nábreží Seiny
v Paríži sa cesty pre autá premenili na mestskú pláž a na
promenády s kaviarničkami,
na pražských náplavkách

Inšpirácia pre Zimný prístav: Speicherstadt – mesto skladov v hamburskom prístave je od roku 2015 na zozname
UNESCO. Lokalita sa zmenila na príjemné miesto na
život, aj keď stále sú tu pozemky čakajúce na výstavbu.

Foto: shutterstock

Kobky na pražských náplavkách v okolí Vltavy slúžia po
rekonštrukcii aj ako kaviarne či galérie.

Foto: Matyas Rehak
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

v okolí Vltavy sú zase zrekonštruované „kobky“ – kedysi slúžili na uskladnenie
materiálu dovážaného loďami, dnes sú v nich kaviarne
či priestory na kultúrne podujatia. Takýto potenciál má
aj Dunaj v Bratislave a takisto v okolitých obciach pri
rieke.
(ts, bn)

Foto: bn, vizualizácia
JTRE/Nové Lido

Výstava Rieka v meste na Rybnom námestí približuje aj
projekt Nové Lido. Na vizualizácii nábrežný park.

Takto žijú s riekou mestá v Nemecku či Francúzsku, ale aj v susednom Česku
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aj spoznáNasledoval
návrhväčšiemu
na exekúciu,
vanie prírody,
vyopäť
sa stavebníka.
Aj
užitiudovolanie
potenciálu
by však posúd
však
dal
pred
niekoľkými
mohlo sprietočnenie mŕtvych
týždňami
za pravdu zelených
Starému
ramien, vytváranie
Mestu
a
presklená
terasa
musela
plôch, štrkových brehov
ísť
preč.
Podľa
zásad
mestskej
a pláží. Jedným z námetov
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať letnými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá preZ cesty pre autá na nábreží Seiny v Paríži je dnes mestská
vádzka tak má nárok terasu v
pláž.
Foto: shutterstock
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akceptovali, za čo sa im chcem poďakovať. Pravidelne sme v lete kontrolovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádzkovali terasy bez povolenia,
Rieka Isar uprostred Mníchova je vyhľadávaným miestom
dostali mastné pokuty,“ uviedol
na relax i šport.
Foto: Steve Yeaman
starosta Števčík.
(brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 slávnostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvateľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotockého a Lehotského. Súčasne s „Som rád, že sa nám podarilo ný. Toto by mala byť ukážka
parkom bude otvorený aj nový zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto komplexného riešenia verejných
výbeh pre psov v susedstve lokality a samosprávy o záchranu priestorov, aby sme uspokojili
parku.
kúska zelene pred výstavbou, všetky komunity z okolia,“ uviePráce na vybudovaní parku boli ktorá tu bola naplánovaná aj dol starosta Starého Mesta Radodokončené ešte v lete, samosprá- povolená. Staromešťania tak slav Števčík.
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však park
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užívania plnohodSlávnostné otvorenie parku za
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dunajské
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verejnosti, keďže tráva nebola notný park, ktorý by mal slúžiť na účasti primátora Iva Nesrovnala,
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výstavbesprístupniť
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ďalších
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ciál Dunaja,
využívať
oddych
či
vembraje si
tu môžete
na rôzne aktivity udržateľ- projekty, ktoré menia tvár šport.
ným spôsobom? Nápadov brehov Dunaja, ale tiež sami „Hovoriť o Dunaji znamená
je viac, i keď zatiaľ na pa- si predstavovať budúcnosť uvažovať vo viacerých rozpieri. O možnostiach a dob- našej veľrieky a jej nábreží. meroch. Rieka je prírodným,
rých príkladoch diskutovali Popri dobrých príkladoch zo ale rovnako aj kultúrnym
najnovšie účastníci konfe- zahraničia výstava prezentuje elementom a od nepamäti
viaceré návrhy pre naše mes- existuje v symbióze s ľuďmi.
rencie Na jednej lodi.
Na podujatie, ktoré pri- to. Najkomplexnejším je ur- Toto spolužitie sa dnes v Brapravila Bratislava Tourist banisticko-krajinárska štúdia tislave takmer vytratilo, pre-
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Plán pre Bratislavu 2030
BRATISLAVA
Mestskí poslanci schválili
strategický dokument Bratislava 2030. Ide o plán,
podľa ktorého sa má zlepšovať kvalita života v našom meste v nasledujúcich
rokoch.
Takmer 700-stranový dokument sľubuje pozitívne zmeny v doprave, školstve, športe,
kultúre, životnom prostredí,
územnom plánovaní či technickej infraštruktúre mesta.
Napríklad k súčasným 81 km
mestských cyklotrás, ktoré
majú predovšetkým športový charakter, má pribudnúť
64 km nových cyklochodníkov, naviazaných najmä na
centrum mesta. V pláne je tiež
modernizácia MHD, ktorá
potrebuje 611 miliónov eur,
viac zelene v uliciach, takisto
rozvoj mestského nájomného
bývania. Zo súčasných 875
bytov v priamej správe hlavného mesta alebo organizácie
v správe mesta sa má do roku
2030 zvýšiť ich počet takmer
na 2 500. Vznikne aj podrobnejšia regulácia a zásady výstavby a rozvoja v prospech
tvorby verejných priestorov

v nábrežnej časti Dunaja.
Plán určuje dohromady 70
cieľov, na ktoré sa viažu
konkrétne opatrenia. Úlohou
Metropolitného inštitútu Bratislavy bude dohliadnuť na
napĺňanie stratégie a každý
rok vyhodnocovať úspešnosť
aktivít.
„Program rozvoja mesta Bratislava 2030 poskytuje
odpovede na otázky, kam sa
má Bratislava počas nasledujúcej dekády dostať, a ako
sa má rozvíjať. Na to je mimoriadne dôležité mať dobrú
stratégiu. Na dokumente sa
podieľali desiatky odborníkov, ale aj samotné obyvateľky a obyvatelia, preto ho vnímam ako zásadný pre lepší
život v našom meste,” uviedol primátor Matúš Vallo.
Program rozvoja mesta pripravovalo takmer 120 odborníkov.
Od marca 2020 do septembra
2021 sa uskutočnilo sedem
Metropolitných fór, na ktorých
sa zúčastnilo dohromady 175
zástupcov rôznych organizácií
a stakeholderov. Ôsme fórum
bolo verejným prerokovaním
strategického plánu a zberom
pripomienok.
(ts)
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Kuchajda začala leto bez plavčíkov

Užitočné rady k jazeru

NOVÉ MESTO
Na Kuchajde bude živo
počas celého leta, užívajte
si tradičné filmové večery
v amfiteátri, šport, relax aj
zábavu pri vode a vo vode.
Zbytočne však neriskujte,
aby ste vždy bezpečne doplávali k brehu. Na obľúbenom jazere, ktoré začalo
sezónu bez plavčíkov, sa nedávno utopil mladík.
O zrušení vodnej záchrannej
služby na Kuchajde sme písali už vlani. Predseda Spolku
ochrancov vody Octopus Tomáš Rácz vtedy varoval, že
prevádzka obľúbeného jazera
bez plavčíkov je riziko. Žiaľ,
pred pár dňami sa tu skutočne utopil 19-ročný mladík,
ktorý však podľa svedkov
zbytočne riskoval - prišiel sa
okúpať s partiou kamarátov,
a hoci vraj nevedel plávať, do
vody skočil ako prvý... „Po
pár sekundách sa ale pred
zrakmi jeho kamarátov z nej
už nevynoril a zostal pod hladinou. Jeden z nich za ním
skočil a snažil sa ho pod vodou nájsť a zachrániť. Ľudia
z brehu medzitým zavolali
pomoc. Do pár minút prišli
záchranári spolu s hasičmi,
mladíka z vody vytiahol potápač. Záchranári ho oživovali dlhé minúty, no oživiť sa
im ho už nepodarilo,“ informoval portál noviny.sk.
Tragédiu nám potvrdila i policajná hovorkyňa Silvia
Šimková. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného
zboru Bratislava III. vyšetrujú okolnosti, za akých prišlo
k úmrtiu 19-ročného chlapca,
ktorého telo bolo nájdené 19.

BRATISLAVA
Skôr, ako sa vyberiete
k vode, preverte si na stránke Úradu verejného zdravotníctva www.uvzsr.sk, či
je jej kvalita vyhovujúca.
Túto informáciu hygienici
aktualizujú každý týždeň.
Ak sa chystáte zaplávať si
v jazere, nezabúdajte na tieto
odporúčania odborníkov:
 Nevstupujte do neznámej
stojatej či tečúcej vody.
 Do hlbokej vody by sa mali
odvážiť iba zdatní plavci,
no ani tí nemajú preceňovať svoje schopnosti.

Leto na Kuchajde sľubuje veľa zážitkov, pri vode však
buďte opatrní.
júna 2022 vo vodnej ploche
jazera Kuchajda. Oznámenie sme na linke 158 prijali
v čase krátko pred 18. hodinou. Po vytiahnutí na breh
mu bola poskytnutá prvá pomoc, no aj po snahe záchranárov sa ho oživiť nepodarilo,“ uviedla pre banoviny.sk.
Predseda Spolku ochrancov
vody Octopus Tomáš Rácz
pripomenul, že vodnú záchrannú službu zabezpečovali na Kuchajde dlhé roky až
do vlaňajška, keď ju samospráva zrušila. Čistili tiež dno
jazera. Na Kuchajde bývali
denne traja plavčíci, ktorí
neriešili len topiacich sa, ale
aj nevoľnosti alebo väčšie či
menšie poranenia.
„Počas 25 rokov sme nemali
v rámci služby na Kuchajde
ani jedno utopenie, pretože

Práve v čase našej redakčnej uzávierky sa konalo rokovanie miestneho zastupiteľstva Nového Mesta, na ktorom bol
predložený aj návrh na zabezpečenie záchrannej služby (traja
plavčíci) počas tohtoročnej letnej sezóny na Kuchajde. Aktuálnu informáciu prinesieme na www.banoviny,sk.

Čistenie: Jednohrob 100€ 80€ Dvojhrob 150€ 125€ Impregnácia ZDARMA
Dosekávanie písma:
Do 10 znakov 100€, 11-30 znakov 10€/znak,
priamo na cintoríne
31 a viac znakov 9€/znak
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak. Doprava a obhliadka ZDARMA
Žulová krycia doska už od 550€, pomník vrátane nápisu už od 550€
POMNÍKY,TABUĽKY S MENAMI (AJ SKLENENÉ), FOTOGRAFIE,
VÁZY A SVIETNIKY, RENOVÁCIE HROBOV, CHODNÍKY......
Od roku 2014 sme obslúžili viac ako 10 950 zákazníkov, buďte ďalším z nich.

www.cisteniehrobu.sk

0940 653 651, 0919 205 521
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

AKCIA!! Ceny platné
pri objednaní do 31.7!!

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

Nezabudnuteľné leto v našich veľhorách

Obec leží mimo rušného centra Tatier, ale
pritom iba pár kilometrov od hlavných tatranských stredísk. Zima ponúka
skvelú lyžovačku na svahoch
v Tatranskej Lomnici, Smokovci, Ždiari a Štrbskom
Plese. Teraz v lete, tak ako
aj v období mimo sezóny, si
zase užijete túry, ale tiež príjemné prechádzky vo Vysokých Tatrách aj Slovenskom
raji, možností je naozaj veľa.
Na ubytovanie odporúčame
Hotel Lesná – prvý „adult
friendly“ na Slovensku, ktorý
sa dlhodobo drží v rebríčku
TOP10 hotelov u nás. Lesná
Spa by L‘Occitane dotvára

stupne, vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 Nekúpte sa vo vodách,
kde sa zhromažďuje vodné
vtáctvo a v okolí ktorých
ste našli uhynuté vtáky či
iné zvieratá.
Na umelých kúpaliskách platí, že pred vstupom do bazéna
sa treba osprchovať a prejsť
brodiskom. Nekúpte sa vo
vode, ktorá páchne výrazne
po chlóre, alebo keď vidíte
na stenách bazéna slizovité
povlaky.
(bn)
Leto v čarovnej tatranskej prírode si naozaj užijete.

Pozor na deti pri vode
BRATISLAVA
Prečítajte si dobré rady
odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ)
pre rodičov, ktorí sa vyberú
k vode s deťmi.
Ak zvažujete, kam sa ísť
s deťmi kúpať, uprednostnite
lokalitu s pravidelnou kontrolou vody a plavčíkom. Myslite aj na to, že rodičov s deťmi
môže byť pri vode veľa, o to
viac musíte byť v strehu. Aj
malá nepozornosť môže mať

Vrátia sa na jazero plavčíci?

ČISTENIE HROBOV
DOSEKÁVANIE PÍSMA

Ing. Miroslav Greisiger

sme všetky problémové situácie riešili skôr, ako by sa
niečo dramatické malo stať.
S príchodom pandémie covidu sa zabezpečovanie tejto
služby skončilo. Ak mestská
časť nemá o ňu záujem, my
ako poskytovatelia to nevieme
ovplyvniť,“ vysvetlil pre banoviny.sk Tomáš Rácz. Ako ďalej
dodal, na Kuchajde je voda na
kúpanie bezchybná a dno jazera bolo vyčistené aj tento rok.
Oslovili sme samosprávu
s otázkou, či sa o návrate plavčíkov neuvažuje, do
redakčnej uzávierky sme
odpoveď nedostali. V minulosti reagovala argumentom,
že Kuchajdu má na starosti
EKO podnik, pričom plavčíkov škrtli pre vysoké náklady
a výpadok príjmov.
(ms)

Foto: TASR

 Vstupujte do vody po-
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Naučte dieťa plávať čím skôr.

fatálne následky.
„Rodičia by sa nemali spoliehať iba na pozornosť plavčíka či iných ľudí. Užitočné
je aj používanie kúpacích pomôcok – kolies alebo rukávnikov, kvalitu ktorých by mal
dospelý vyskúšať minimálne
večer pred používaním. Ak
rodič potrebuje ísť mimo dohľadu detí, musí zabezpečiť,
aby na ne dohliadal iný dospelý,“ pripomína ÚVZ.
Nezabúdajte tiež na záchrannú vestu, ktorú musí mať
dieťa vždy na loďke, nafukovacom matraci či šliapacom
bicykli. A učte ho plávať čo
najskôr. „Dieťa by si malo
zvykať na vodu už v útlom
veku a čo najskôr ho treba
učiť i plávať, pretože aj začiatočník má vtedy lepšiu šancu
udržať sa nad vodou, kým sa
k nemu dostane pomoc,“ dodávajú odborníci úradu. (bn)

Foto: shutterstock

Ak

ste sa ešte nerozhodli, kde
strávite letnú
dovolenku, máme dobrý tip.
V atraktívnej tatranskej lokalite Starej Lesnej si užijete
zdravý svieži vzduch, všetku
pohodu a špičkové služby
hotela, ktorý patrí do „top“
desiatky.

Stará Lesná sa nachádza
v podhorí najmenších
veľhôr sveta, Vysokých
Tatier, pod spodnou hranicou Tatranského národného parku. Vďaka výhodnej
polohe v príjemnom prírodnom prostredí je významným turistickým strediskom.

Bazén s masážnymi prvkami vo wellness centre

Leto na
Slovensku
dokonalú atmosféru harmónie a pokoja, ktorú si tu vychutnáte. Vo wellness centre
nájdete oddychovú zónu
s nádherným výhľadom priamo na Lomnický štít. Všetky
ďalšie vaše očakávania hotel
splní nadštandardnými službami tradičnej slovenskej
gastronómie v inovatívnom
prevedení. Tu si môžu dospelí vychutnávať pokoj, ktorý
predurčuje lokalita hotela,
a naplno si užívať originálne
služby, ktoré hotel ponúka.

V hoteli je aj unikátne Spa by L‘Occitane.

Kráľovský relax na zámku pri Kutnej hore
Leto
v Česku

D

ovolenkové dni v Kutnej Hore, banskom
meste v Stredočeskom
kraji, kde sa v minulosti ťažilo striebro, si naozaj užijete.
Zážitkov aj v blízkom okolí
ponúka veľa a ubytovanie na

nádhernom, citlivo zrekonštruovanom zámku Chateau
Koteřa vám zaručí dokonalý relax.
Nie každý vie, že toto historické mesto z 13. storočia je
kultúrnou pamiatkou zapísanou vo svetovom zozname
UNESCO. A je toho veľa, čo
vás nadchne. Napríklad České múzeum striebra v Kutnej
Hore je jedno z najstarších
Chrám sv. Barbory

Starožitnosti
Panenská 22

Odkúpime v hotovosti:
sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky,
lampy, nábytok, i celé
pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma
tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

a najbohatších múzeí u našich susedov, určite si
nájdite čas na návštevu. Neobíďte ani gotický kostol
Chrám svätej Barbory.
Zaujímavé
je, že nebol
postavený na
podnet cirkvi, ale
ho iniciovali bohatí kutnohorskí mešťania ako reprezentatívnu stavbu.
Unikátom európskeho významu je Kostnica Sedlec
pri Kutnej Hore s bizarnou
výzdobou, ktorá naháňa až
zimomriavky – napríklad
luster je poskladaný zo všetkých kostí ľudského tela.
Patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky Stredočeského kraja. Oplatí sa zájsť
aj na Zámok Kačina, ktorý
je len asi 20 km od Kutnej

V Chateau Koteřa sa podarilo zhromaždiť
jedinečnú zbierku dizajnového nábytku.
Hory, patrí totiž
medzi najvýznamnejšie stavby empírovej architektúry v Česku.
Podobných
výnimočných
zážitkov na vás čaká oveľa
viac. Hostia, ktorí sa ubytujú
v Chateau Kotěra, radi využívajú možnosti komentovanej prehliadky Kutnej Hory.
Najviac ich však zaujíma
história rodiny Mandelíkovcov, pôvodných majiteľov
zámku.
Zámok, ktorý navrhol významný český architekt
Jan Kotěra, bol dokončený
v roku 1913. Každá izba je

iná, niektoré sú v zámockej
budove, ďalšie v Pranžérii
napojenej na skleník, ktorý
mali na pozemku pôvodní
majitelia. K dispozícii budete mať tenisový kurt, ihrisko
na petang či nekrytý 18-metrový bazén, užijete si aj hry
v zámockom parku a novinkou je požičiavanie elektrobicyklov.
Oceníte tiež vynikajúce jedlo
pripravené z čerstvých sezónnych surovín, ktoré si môžete
vychutnať v reštaurácii aj na
terase. Mnohí hostia sa na
zámok opäť vracajú práve za
gurmánskym zážitkom.
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Vieme triediť?

BRATISLAVA
Občianske združenie Zenzo analyzovalo kuchynský
odpad z domácností. Ako to
dopadlo?
Analýza sa zamerala na kvalitu vytriedenia a čistotu kuchynského odpadu vyzbieraného v Lamači, kde je tento
zber zavedený najdlhšie. Zo
vzorky pochádzajúcej z bytových domov tvoril kuchynský odpad 88,99 %, ďalších
7,41 % bol odpad zo záhrad
a 2,62 % boli kompostovateľné vrecká. Nerozložiteľné
odpady tvorili 0,57 % znečistenia. Kuchynský odpad z rodinných domov tvoril 97,20
% a 2,33 % boli kompostovateľné vrecká. Nerozložiteľné odpady tvorili len 0,25 %
znečistenia. 
(ts)

Správne vrecko
je dôležité

BRATISLAVA
Väčšina ľudí si už zvykla
vrecká s kuchynským odpadom zauzliť - aj toto zis
tenie priniesla analýza OZ
Zenzo.
V kuchynskom odpade z bytových domov bolo 92,72 %
kompostovateľných bioplastových vreciek distribuovaných mestom, 5,02 % nekompostovateľných plastových
vreciek, 1,03 % vlastných bioplastových kompostovateľných vreciek a 1,23 % papie
rových kompostovateľných
vreciek. Z vreciek používaných v rodinných domoch
tvorili 85,55 % bioplastové
kompostovateľné vrecká distribuované mestom, 9,57 %
nekompostovateľné plastové
vrecká a 4,88 % vlastné bio
plastové kompostovateľné
vrecká.
(ts)

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

0907 493 164

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Chutného aj zdravého veľa, rozčarovanie jedno
STARÉ MESTO
Kvalitnú taliansku kuchyňu nájdete v Bratislave na
viacerých miestach. My
sme tentoraz otestovali
reštauráciu priamo v centre – čo potešilo a čo sa nám
páčilo už menej?
Trattoria a pizzeria La Pala
na Hviezdoslavovom námestí umožňuje sedenie
Antipasti
aj na terase v tieni stromisti
mov, to sme počas horúcePomodoro
Tagliatelle di
ho dňa ocenili ako prvé.
manzo
Hoci na promenáde
býva rušno, cítili
sme sa pohodovo,
pri osviežujúcej limonáde a domácich
špecialitkách takmer
Le vignole
ako na výlete v slnečnom
Taliansku.
pridané
V lete sa žiada odľahčiť stra- do povu, pridať jedlá založené na lievky.
Gnocchi
zdravých
stredomorských Fakt je,
gorgonzola
Bravčové líčka
princípoch, takže La Pala je že
sme
v tomto smere dobrá voľba. čakali
niečo
kúsky šunky prosciutto cruCeny sú vyššie (i keď s ná- ostrejšie, no dostali sme po- do a k dokonalosti priviedla
zvom trattoria sa tradične dobnú klasiku, akú poznáme vynikajúca vínovo-šalviová
spája skromnejší, jednoduch- z našej kuchyne. Ale inak omáčka.
Odporúčame tiež špecialitu
ší podnik), rátajte tiež s tým, fajn.
že na jedlo si počkáte dlhšie Druhá polievka s názvom Gnocchi gorgonzola (12,20 €),
– v našom prípade to bolo Le vignole La Pala (5,70 €) ktorú pripravujú s kuracím
takmer 40 minút, čo je naozaj mal byť podľa opisu v je- mäsom a lahodnou gorgondosť.
dálničku silný hovädzí vý- zolovou omáčkou s mascarZačali sme typickým predjed- var. Obsahoval pestrý mix pone. Potešila aj pridanýlom Antipasti misti (13,50 €), ingrediencií - varené mäso, mi sušenými paradajkami
pečivo k nemu (košík za gnocchi, zelené fazuľky, pe- a baby brokolicou, celé to
1,50 €) sme si však museli čené artičoky, aj lupene zo bolo výborné a jednoznačdoobjednať, nepriniesli nám šampiňónov. Samotný vývar ne z čerstvých surovín. Nič
ho automaticky. Preslávená však mal od označenia „sil- nám nechýbalo, no i v tomto
šunka prosciutto crudo bola ný“ ďaleko, a tiež by sme prípade sme si prisypali za
výborná, takisto olivy aj su- ho chceli teplejší. Zato jem- lyžičku parmezánu, bol by
šené paradajky, zo syrov sme né mäsko a domáce gnocchi hriech ignorovať ho pri stole.
si najviac užili kozí a ovčí chutili výborne a fazuľky Opatrne pri Tagliatelle di
s ušľachtilou plesňou. Prijali pekne chrumkali, to boli manzo (17,30 €), môže vás zaby sme aj viac týchto kúskov, veci, ktoré vylepšili dojem.
skočiť pikantnosťou. Lahodnú
na úkor menej výrazných sy- Vychutnali sme si však Ravio- hovädziu sviečkovicu s ragú
rov scamorza a grana padano. li quatro formaggi (12,60 €), z lesných húb a domácimi cesVeľkosť porcie však úplne taštičky
plnené
štyrmi tovinami tagliatelle totiž chupostačovala.
druhmi syra, gorgonzolou, ťovo dopĺňajú okrem cesnaku,
Polievky sme otestovali dve, mozzarellou, grana pada- bieleho vína a mascarpone aj
súboj tesne vyhrala paradaj- no a ricottou, na ktoré sme nenápadné krúžky čili papričková, teda Pomodoro (5,20 €) si navyše nasypali strúhaný ky, ktoré však dajú o sebe ves jemným krémovým syrom parmezán (štedrú misku syra dieť. No niet čo ľutovať, jedlo
ricotta. Chuť mala zvýrazniť sme mali k dispozícii spolu bolo chutné, šťavnaté, navyše,
pikantná pangritata - namrve- s fľašou olivového oleja). čili podporuje zdravé trávenie,
né cesto, ktoré bežne použí- Cestoviny boli jemné, po- takže žiadna výčitka.
vame na koláče, tentoraz však ctivé domáce, obohatili ich Ak ste na miernejšie chute,

Najviac vás zaujalo na našom Váš názor nás zaujíma
webe banoviny.sk
www.facebook.sk/banoviny

Ravioli

Toskánska
sviečková

vyskúšajte Bravčové líčka (14,90 €)
s hráškovým pyré s mätou
a špargľovo-pistáciovou granolou s limetou. Mäsko bolo
vynikajúce, jemnučké, priam
sa rozplývalo na jazyku, výborne nám pripravili aj hráškové pyré. Keď si naberiete
z každej chuti troška, precítite i limetku, ktorá celý zážitok pekne uzatvára, je tou
správnou bodkou.
Napokon sme ochutnali Tos
kánsku sviečkovú (15,90 €)
s
unikátnou
omáčkou
a mascarpone. Hovädzie dusia až šesť hodín a bolo skutočne delikátne. Špecialitu
chuťovo spestrila šunka prosciutto crudo (opäť!) a šmrnc
jej dodala chrumkavá strúhaná mrkva, ktorou bolo mäsko
štedro obsypané. Ako prílohu
sme mali plátky domácej talianskej knedle so sušenými
paradajkami, aj to bol príjemný zážitok. 
(bn)

Foto: Matúš Husár
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola
o návšteve informovaná.
Konzumáciu si redakcia
platila sama.
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Seniori počas telefonátu vyha
dzujú všetky šperky i peniaze
von oknom

Polícia upozornila na ďalší trik – podvodník zatelefonuje seniorovi, predstaví sa ako policajt s tým, že na ceste
sú zlodeji, ktorí ho idú vykradnúť. Aby „zabránil krádeži“, inštruuje seniora vložiť všetci cennosti a peniaze do
igelitového vrecka a vyhodiť ich „policajtovi“ cez okno.
Jana Ráczová Hupková: Za toto by som dávala výnimočné tresty, okrádať starých a bezbranných. A ešte
poriadnu bitku!
Martin El: Takú sprostosť môže vymyslieť fakt len
zlodej-primitív. Žiaľ, mnohí seniori sú naivní, veria, že
aj v dnešnej dobe sú len ľudia s dobrými úmyslami.
Don Culdo: Ja zase žasnem, že sa ľudia nad tým pozastavujú, že ako je to možné. Je také ťažké pochopiť, že v staršom veku sa u mnohých, ale nie všetkých, objavujú zdravotné problémy?
Helena Masárová: Ja už teda tiež nie som mladica, ale dúfam, že do takého stavu sa nikdy
nedostanem, že by som vyhodila z okna cennosti. Keby aj, tak vlastne žiadne cennosti nemám...

Foto: pixabay.com

Bratislavčania sa sťažujú na útočiace vrany

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



Z REDAKČNEJ POŠTY
Namiesto áut
parkujú
kontajnery OLO
Od 15. júna tohto roku máme
v Ružinove v časti Nivy regulované parkovanie. Štatút PAAS
(Bratislavský parkovací asistent,
pozn. red.) hovorí, že parkovať
sa môže len na vyznačených
miestach. Ale ako? Napríklad na
Koceľovej ulici po pravej strane
od Miletičovej je tzv. cik-cak
box pre krátkodobé parkovanie - taxi, kuriér, nástup a výstup atď.
Ako sa dá tento box použiť, keď sú na ňom umiestnené kontajnery OLO? O sto metrov ďalej na ľavej strane je umiestnených
sedem kontajnerov OLO. Desiatky blokovaných miest som našiel
v blízkom okolí. Vyhotovil sa plán parkovania, ale skutočnosť je
iná. 
Ing. Peter Bella

Slavka Vetter Kalinova: Ja sa teším, že mám vrany v okolí. Plašia holuby, ktoré vedia
zahustiť celý balkón. Vrana mi priletí ukradnúť jahodu z črepníka a zas odletí. Rada sa s ňou
podelím.
Jozef Krchnák: A to ste si nevšimli, že aj vďaka vranám už pomaly nevidíte vrabca a že
vytlačili straky? Ak sa vám nasťahujú do bytu, tak sa s nimi tiež rada podelíte? Sú to drzé vtáky.
Vlasta Magnus Jurišová: Lúky V. Straky, ktoré mi každé ráno, a veru dosť zavčasu, robia
budíček, a aj vrabčekov máme dosť.
Lucia Parnicka: Aké prekvapenie každý rok, že si vrany chránia mladé, kým začnú lietať...

AUGUSTOVÝ KONCERT
Vstupné 15€
Účinkujú:
0949 150 500
Partia od Žiliny,
Vrcháry, Renáta Čonková,
Roland z Čirča, Robo Kajzer,
Kysucký Prameň,
Peter Stašák
ZAČIATOK
Kedy: 7. augusta 2022
14:00
Kde : Amfiteáter Nitra

Na vybavenie dokladu na polícii sa načakáte
Alexandra Šušková Jurkovičová: Moja skúsenosť: prihlásila som sa elektronicky, systém
mi ponúkol termín do dvoch týždňov. V Klientskom centre som bola vybavená do 10 minút.
Ústretová milá pani za okienkom. Nemám čo vyčítať.
Soňa Citovická Trnková: Práve som tam bola pred týždňom – asi 12 ľudí v rade predo
mnou, a napriek tomu som do 30 minút bola vybavená. Šikovne to šlo, a pritom viacero malých
detí predo mnou.
Danica Lehotska: Čo sú to dlhé rady? My sme boli pred necelým mesiacom vybavovať 3 pasy
+ 1 občiansky, pred nami 21 ľudí vonku a boli sme vybavení za hodinu so všetkým, aj s čakaním.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
NA predpredaj.sk

pod názvom Augustový koncert

´
Paradontóza začína zápachom z ust.
V starostlivosti o chrup a dutinu ústnu ponúka nové riešenie Múdra huba Pythium
oligandrum. Svojou unikátnou schopnosťou rozrušiť biolmy nedáva patogénnym
baktériám a ďalším mikroorganizmom možnosť sa v nich ukryť.
Na trhu sú ústne vody pripravené zo suchej zmesi Bio Plus alebo šumivé tablety
Múdra huba Pythie Bio Plus. Výplachové kúry týchto prípravkov chránia
od krvácavosti ďasien, začiatočných príznakov zápalu ďasien a zápachu z úst.
Prípravky sa osvedčili pri kvasinkových infekciách, napríklad po chemoterapii,
keď predstavujú jednu z mála dostupných alternatív pre zdravotne oslabených
jedincov alebo osoby s rezistenciou či alergiou na chemické látky ústnej hygieny.
Dezinfekčný mikroorganizmus Pythium oligandrum predstavuje predel medzi
hubami a riasami. Pythium oligandrum preniká svojmi vláknami do buniek parazita
(plesne alebo kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Podstatou
pôsobenia je aj produkcia enzýmov. Na podklade výživovej a priestorovej

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

kompetície tak vytláča z priestorov patogénne plesne, kvasinky a baktérie.
Po splnení úlohy (vyčerpanie parazita) uvoľňuje priestor pre znovuosídlenie
tzv. normálnou mikroórou.
Použitá biotechnológia eliminuje plesne a kvasinky priamym parazitizmom a jee
odborníkmi považovaná za najbezpečnejšiu technológiu dostupnú na súčasnom trhu..
Prípravky s múdrou hubou dostanete vo svojich lekárňach
alebo u svojej dentálnej hygieničky.
Na Vaše otázky radi odpovieme na e-mailovej adrese: pythium@pythium.cz.
Informácie na: www.chytrahouba.eu
Výrobca: Bio Agens Research
and Development – BARD, s.r.o.

Zničte paradontózu hubou.
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JÚL
V MESTE

Vyberte si zážitok na víkend aj všedný deň

BRATISLAVA
Vybrali sme pre vás viacero
podujatí, ktoré vám i vašim deťom spestria letné
dni príjemným zážitkom.
Okrem zaujímavých kultúrnych či poznávacích akcií v Bratislave si môžete
užiť aj exkluzívne koncerty
v neďalekom Pezinku, vstupenky sú stále k dispozícii.
Informácie o ďalších priebežne uverejňujeme na našom webe banoviny.sk. (bn)

Foto: Matej Štrbák

21. júla
Rusovce sú bohaté na kultúrne dedičstvo z rôznych
historických období. Okrem
tých najznámejších, vyhlásených za národné kultúrne
pamiatky, je na pomerne
malom území viacero menej známych pamätihodností. Počas prechádzky sa
s niektorými z nich lepšie
oboznámite, stačí prísť do
Múzea Antická Gerulata
Rusovce o 17.30 hodine.
Viac na www.bkis.sk

Milo Kráľ Band
+ Barbora Švidraňová
Príjemné zážitky ponúka aj zoologická záhrada.

Rozprávková nedeľa

Pokáč na zámku

3. júla
Vyberte sa s deťmi do Sadu Janka Kráľa, už o 10. hodine je na programe autorská rozprávka Posledný dinosaurus
(Divadlo na hojdačke). Program sa tým však nekončí, nasledovať bude Retroherňa a po nej Rozprávkáreň, v rámci
ktorej budú študenti konzervatória čítať z detských knižiek.
O 19. hodine sa uskutoční Nedeľný koncert alebo Cestujeme v čase (koncert študentov konzervatória). Viac na
www.kulturneleto.sk

11. júla
Český strieborný
slávik 2021 bude
mať
koncert
na historickom
zámku v Pezinku v pondelok
11. júla o 20.
hodine, nedajte si ujsť príležitosť. Pokáč je český pesničkár
a textár hrajúci na gitaru a ukulele. Patrí medzi prvých českých interpretov propagujúcich svoju tvorbu na portáli YouTube. V jeho piesňach sa často vyskytuje sarkazmus, irónia
a nadsázka. Vo svojich textoch často spracúva témy bežného
života. Jeho popularita neustále stúpa. Pokáč veľmi úspešne
koncertuje, príďte sa presvedčiť. Viac info a vstupenky:
www.palacearthotel.sk/sk/podujatia-kalendar-podujati/

Magický Island
6. júla
Na kultúrnej scéne v Sade Janka Kráľa pripravuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko počas leta cestovateľské
stredy v spolupráci s CK Svet. Na programe budú premietania
cestovateľského kina a fotopríbehy cestovateľov z krajín z celého sveta. Fotograf Gabriel Antal vám v stredu 6. júla porozpráva o svojich zážitkoch z Islandu. Vstup je bezplatný. Viac
na www.kulturneleto.sk

Divočina Laosu
8. júla
Ak v tento deň prídete o 16.30 hodine do bratislavskej zoologickej záhrady, cestovateľ, zoológ a biológ Branislav Šmída
vám priblíži tajuplné svety v odľahlých kútoch našej planéty. Spoznáte ojedinelé druhy rastlín aj živočíchov. Viac na
www.kulturneleto.sk

Lucie Bílá na zámku
10. júla
Obľúbená česká
speváčka Lucie
Bílá s kapelou
Petra Maláska
odohrá v lete
koncert neďaleko nášho hlavného mesta a bude to výnimočný zážitok! Podujatie sa uskutoční už o pár dní, v nedeľu 10. júla, na historickom nádvorí
zámku z 13.storočia v Pezinku o 20. hodine, zámocké brány
na koncert sa otvárajú 18.30 hodine. Viac info a vstupenky:
www.palacearthotel.sk/sk/podujatia-kalendar-podujati/
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

História Rusoviec

Kreslenie v meste
11. júla - 1. augusta
Štvortýždňový večerný kurz Kreslenie v meste bude prebiehať
každý pondelok medzi 18. a 21. hodinou na rôznych miestach
Bratislavy. Kurz je určený pre záujemcov starších ako 16 rokov, začiatočníkov aj pokročilých. Viac na www.bkis.sk

Bratislavské divadelné noci
11. – 15. júla
Od pondelka až do piatka sa môžete tešiť na Bratislavské divadelné noci v Starej radnici na Hlavnom námestí. Podujatie je
platformou pre umelecké aktivity z oblasti scénického umenia.
V rámci štvrtého ročníka sú pripravené predstavenia Zuzanka,
neplač, Podivuhodné hodiny literatúry Hany a Matúša, Pliagy
a Hnusoby, Shakespeare na ulici a hudobno-divadelný večer Túlavého divadla Trtúd. Viac na www.kulturneleto.sk

Koncerty na nádvorí: Blanch
20. júla
Na nádvorí Mirbachovho paláca na Františkánskom námestí
vystúpi o 19.30 hodine Bianca Macková alias Blanch spolu so
4-člennou hudobnou skupinou. Jej repertoár má alternatívny
rockovo-popový sound s jemnými prvkami melanchólie a objavovania. Vstupenky si môžete kúpiť aj v pokladni Mirbachovho paláca. Viac na www.kulturneleto.sk

23. júla
V
Botanickej
záhrade UK v Karlovej Vsi
si o 10. hodine vypočujete
komorný
koncert
Milo Kráľ Band a Barbory Švidraňovej. Viac na
www.kulturneleto.sk

Najkrajšie knihy
do 24. júla
V
Medzinárodnom
dome umenia pre deti
Bibiana si môžete pozrieť výstavu Najkraj
šie
knihy
Slovenska
2021. Ide o ocenené
diela z rovnomennej
celoslovenskej súťaže.
Viac na www.bibiana.sk

Naša a svetová
Klára Jarunková
28. júla – 11. septembra
Výstava k 100. výročiu
narodenia
najprekladanejšej slovenskej autorky kníh pre deti a mládež v Galérii Dušana
Rolla v Bibiane predstaví pôvodnú ja prekladovú tvorbu autorky, ale
aj fotografie či osobné predmety z jej života.
Viac na www.bibiana.sk

Jazz pod lipami
30. júla
Hudobník Peter Lipa vystúpi v sobotu o 18. hodine v Parku pod lipami
vo Vajnoroch. Tešiť sa
môžete aj na Headmovers a Zuzanu Mikulcovú.
Viac na www.kulturneleto.sk
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Kultúrne leto ponúka viac ako 330 akcií

Bratislavská knižná
burza
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

David Koller na zámku
31. júla
David Koller,
frontman skupiny LUCIE,
odohrá exkluzívny akustický koncert na
zámku v Pezinku v posledný júlový deň, začiatok je o 20. hodine. Spevák tejto
legendárnej českej skupiny sa vracia na Slovensko s akustickou gitarou a svojím Kollerbandom. Príďte si užiť výnimočné letné podujatie na 800-ročnom zámockom nádvorí
v Pezinku! Viac info a vstupenky:
www.palacearthotel.sk/sk/podujatia-kalendar-podujati/

BRATISLAVA
Multižánrový festival Bratislavské kultúrne leto prináša pestrý program na
vyše 50 scénach nášho mesta. Podujatia plné umenia
i voľnočasových aktivít si
užijeme až do konca septembra.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) ako
hlavný dramaturg a organizátor pripravilo viac ako 330
akcií. V rámci historického
centra dominujú dve kultúrne scény, Klarisky a Mestské
hradby, kde sa konajú koncerty, divadelné rozprávky či
rôzne komunitné podujatia.
Kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa ponúka pravidelný
program: pondelkové cvičenia, filmové stredy s Túlavým a Cestovateľským kinom, štvrtkové Diskusie
v ženskom rode či piatkové
koncerty, nedele už tradične
patria rodinám s deťmi.
Koncerty, rozprávkové pred-

Ožila aj kultúrna scéna v Sade Janka Kráľa.
stavenia, premietania filmov, certy, výstavy aj workshopy,
športové aktivity, pikniky v mestskej knižnici sa môalebo tančiarne pripravujú žete stretnúť so spisovateľi mestské časti Dúbravka, mi, prísť s deťmi na kreaKarlova Ves, Lamač, Petr- tívne popoludnie alebo na
žalka, Staré Mesto, Rača, čitateľský piknik. Tešiť sa
Vajnory, Jarovce a Rusovce. môžete aj na medzinárodný
Multižánrový festival obo- festival súčasného umenia
hatili tiež programy mest- Biela noc či na Letnú akadéských organizácií: múzeum miu módy. Viac informácií
pozýva na kurátorské výkla- nájdete na www.kulturneledy či komentované prechád- to.sk.
(ms, TASR)
Foto: Matej Štrbák
zky, galéria pripravila kon- 

Fresh Market je unikátnym miestom
pre všetkých, čo žijú zdravým životným štýlom a vychutnávajú si dobré
jedlo. Tvorí ho farmárska tržnica, prevádzky s potravinami a produktami,
zážitková kuchyňa a kaviarne s barmi.
Unikátne gastro prevádzky a autentické obchody s kvalitným sortimentom
sa tak stretávajú pod jednou strechou.
Trh s ovocím a zeleninou nájdeme
priamo pri hlavnom vchode. Za
plnými stolmi hrdo stoja pestovatelia
zo Slovenska a blízkeho okolia, ktorí
ovocie a zeleninu predávajú. Tento
trh je srdcom celého Fresh Marketu.
Na prízemí tiež nájdeme množstvo
malých obchodíkov, v ktorých sa
predáva všetko od tradičných slovenských produktov až po produkty z odlišných kontinentov. Exotické
ovocie, med, oriešky, potraviny od výmyslu sveta, ale
aj remeselné pivá,moravské a slovenské vína, či špeciality slnečného Talianska.
Na poschodí sa nachádzajú reštaurácie ponúkajúce
kuchyne celého sveta. Dáte si tu tradičné bryndzové
halušky a o pár krokov ďalej máte možnosť ochutnať jedinečnú iránsku kuchyňu, vietnamský street
food, thajské, mexické či turecké pokrmy a ďalšie
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

gličtina, ktoré sa budú organizovať priamo
vo Fresh Markete.
Správať sa ekologicky a udržateľne sa
stalo prioritou mnohých prevádzok. Filozofia Zero waste, založená na bezobalovom
životnom štýle je hlavnou ideou obchodu
U vážky. Všetok tovar si tu navážite alebo
načapujete do vlastnej nádobky. Podobne
funguje aj drogéria Mydlinka a Bylinka.
Domáca produkcia je tiež veľmi dôležitá.
Preto prevádzky Zelený obchod a Vaša
špajza ponúkajú výrobky od poctivých slovenských firiem.

exotické jedlá z rôznych kútov sveta. V mnohých
reštauráciách si sami vyberiete a nakombinujete, na
čo máte práve chuť. V čase obeda sa Fresh Market
zaplní veselou vravou kolegov, ktorí tu trávia svoju
obednú prestávku. Dopĺňajú ich rodinky s deťmi, či
priatelia, ktorí si často po obede zájdu na zákusok
a výberovú kávu. Pre najmenších návštevníkov je
otvorené detské centrum, ktoré okrem priestoru na
hranie ponúka aj edukačno-zábavné aktivity pre deti
rôznych vekových kategórií. Na leto 2022 sú už pripravené tábory Leto s kockami Lego a Bláznivá an-

Aj pre samotný Fresh Market je šetrný
prístup k životnému prostrediu veľmi dôležitý. Preto si na nákup netreba nosiť žiadne
jednorazové igelitky ani plastové tašky.
V každej prevádzke si za symbolický poplatok kúpite
tašku Fresh Market, ktorá má nielen veľmi pekný
dizajn, ale najmä ju môžete používať opakovane na
akýkoľvek nákup.
Fresh Market sa nachádza na ulici Rožňavská 1/A
a prislúcha k nemu veľké parkovisko. Zákazníci tak
nemajú problém prísť na nákupy autom a pohodlne
zaparkovať. Informácie o parkovaní ako aj všetky informácie o prevádzkach nájdete na webovej stránke
www.freshmarket.sk
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PÝTATE SA Prečo sú nové čísla liniek menšie? Nevidieť ich

aj informácie o smere jazdy aj ciele liniek, a teda oblinky a písmenové označenie sahujú viac informácií ako
nástupiska tak, ako je to štan- doteraz, musel sa vytvoriť
dardom v iných svetových me- priestor miernou úpravou
BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
tropolách. Okrem toho je na čísel liniek. No hoci sú o pomenších zastávkach súčasťou znanie menšie, tak nosné
označníka nová zasklená vit- linky sú farebne rozlíšené
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Policajného zboru SR v Bratislave a Mestského kamerového systému mestskej polície.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimálne vzhľadom na rôzne poslanie

Pod hlavnou
stanicou majú
novú kameru

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

Zažite Dni otvorených dverí
v Malých Krasňanoch
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Razia u vydrických dám ukázala smutnú pravdu
Ustriehnite si pri posedení
v podniku obsah svojho pohára! Polícia nedávno obvinila 25-ročného Mehmeta
14
z Rakúska, ktorý chcel omámiť dve ženy. Na diskotéke
V CENTRE BRATISLAVY
nalial podľa svedka do dvoch
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číru tekutinu a poháre potom
ponúkol
ženám na tanečnom
PETRŽALKA
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ho zadržal
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Expertíza
ihrisku v pri
Základnej
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potvrdila,
že v pohároch
na Nobelovom
námestíbolav
tekutina
Petržalke.s obsahom kyseliny
4-hydroxybutánovej,
známej
Okrem školákov sa môžu
tešiť
ako
tekutá
extáza.
V
prípade
aj miestni obyvatelia, ktorým
preukázania
hrozí mimo
Rakbude ihrisko kviny
dispozícii
úšanovi
až
desať
rokov
za
vyučovacích hodín. Hracia plomrežami.
Nikdy
nespúšťajte
cha ihriska má rozlohu 600
svoj
drink z očí!
štvorcových
metrov. (ts, bn)
(st)

Deti môžu
športovať na
novom ihrisku
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Pomáhame
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Pieta
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~~~
► prepožičanie
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truhla,
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stuhami
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namiestnosti
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prepožičanie
►
prehratie štyroch
foto
umelých vencov
už aj
prezentácie
zo života
so štandardnými stuhami
zosnulého
 zobrazenie fotografie
zosnulého na LCD monitore
foto prezentácie
kondolenčnú
listinu.
►prehratie
zo života
~ ~zosnulého
~
 kondolenčnú listinu
Na týchto
~ ~ službách
~

min.
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300minimálne
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ušetríte
240
eur služba
Pieta – pohrebná
Mlynské
Mlynské Nivy
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02/52
63 111181
81
02 / 5263
www.pieta.sk
www.pieta.sk
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Bezpečnostný referent Národného výboru Bratislava súdruh Mazanec dostal
26. októbra 1948 dôvernú
informáciu, že „povereníctvo vnútra chce v najbližších dňoch previesť raziu
za účelom bratislavskej
nie malej prostitúcie. Samozrejme, vec musí zostať
utajená...“
Úryvok sme vybrali z kapitoly Koniec hriešnej Vydrice,
v ktorej sa spisovateľ Anton
Baláž podrobne venuje snahe komunistov po „víťazstve pracujúceho ľudu“ vo
februári 1948 riešiť problém
prostitúcie v meste. Ako ďalej píše, na podnet povereníka vnútra Daniela Okáliho
a s príspevkom spomínaného
referenta Mazanca vznikol
v Úradovni národnej bezpečnosti (ÚNB) Národného
výboru v Bratislave dvanásť
stránkový dokument (kópia
je uložená v Slovenskom
národnom archíve) vo veci:
Prostitúcia v Bratislave. Autor dokumentu, prednosta
ÚNB, podpis nečitateľný,
konštatuje, že v Bratislave
jestvuje remeselná prostitúcia, sústredená medzi Rybné námestie a Zuckermandel, regrutuje sa z padlých
žien, ktoré bývajú hlavne na
„smutne preslávených uliciach“ Vydrickej, Šťukovej
a Floriánskej, počtom asi 70,
a tajná prostitúcia, „rozsypaná takmer po celom meste,
ktorá je ďaleko horšia a nebezpečnejšia ako remeselná
prostitúcia“. Lebo kým remeselné prostitútky majú riadne
ohlásený pobyt, pravidelne
sa podrobujú lekárskym
prehliadkam a po ochorení na
pohlavnú chorobu sa ochotne a trvalo podrobujú liečbe,
„ostatné prostitútky nie sú po
zdravotnej stránke kontroloE-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02/62801182
Inzercia: Claudia Škrabáková
Telefón: 0911 668 469

Floriánska ulica, rok 1955

V Slepej ulici na Vodnom vrchu, rok 1940
vateľné, bývajú v rozličných
čiastkach mesta, obyčajne
bez policajného prihlásenia“.
Umravniť ženy, ktoré si mesačne zarobili 20- až 30-tisíc korún, kým v riadnom
zamestnaní by mali ani nie
3-tisíc korún, nebola jednoduchá úloha. Razia proti
„najškodlivejším elementom
spoločnosti“ v úseku Vydrica
– Podhradie sa uskutočnila
8. decembra 1948 v skorých
ranných hodinách. Deň predtým vydalo oblastné veliteľstvo SNB (vtedajší Zbor
národnej bezpečnosti, pozn.
red.) presné inštrukcie: jeden
veliteľ a 14 orgánov vytvorí
obsadzovaciu skupinu, ktorá
zabezpečí celý úsek, jeden
veliteľ a 5 orgánov vytvorí
eskortnú skupinu, ktorá
bude z jednotlivých domov
alebo bytov odvádzať zadržané osoby do väzenských
áut a dopraví ich do budovy

ÚNB, ostatní pridelení „orgáni“ budú použití ako strážna
asistencia. Prednosta ÚNB
neskôr referoval o uskutočnenej razii šéfovi ŠtB pplk.
Sedmíkovi aj povereníkovi
Okálimu. Podľa jeho správy
počas razie zaistili na Vydrici
55 žien a 23 mužov, podozrivých „buď zo zastretého
kupliarstva, buď z nebezpečného zaháľačstva (pasáci)“.
Súčasťou zoznamu prostitútok, zoradených abecedne (prvá bola 31-ročná Anna
B. z Floriánskej ulice), sú aj
protokoly z ich vypočúvania.
Všetky vykonávali svoje remeslo „z vlastnej vôle a bez
donútenia“, bývali v prenajatých, zväčša zariadených
izbách, okrem nájmu za izbu
si samy platili elektrinu, vodu
aj kominára... Po vypočutí so
zápisom v Úradovni národnej bezpečnosti boli prostitútky policajným trestným
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súdom odsúdené na desať dní
„uzamknutia“. Dňa 17. decembra bolo 39 remeselných
prostitútok prevezených na
lekársku prehliadku do nemocnice na Bezručovej ulici.
Ukázalo sa, že 33 z nich bolo
pohlavne zdravých a 6 bolo
pohlavne nakazených, tie poslali do Štátnej nemocnice.
Anton Baláž, ktorý si prečítal
protokol z lekárskej prehliad
ky, vymenoval aj ochorenia
zadržaných žien: telesná
slabosť, žalúdočné vredy,
suché zápaly pohrudnice,
TBC, chronický reumatizmus, zápal vaječníkov, ťažká
chudokrvnosť, dlhotrvajúci
zápal pečene, nádor maternice, rakovina maternice, astma a ťažká srdcová chyba...
Spisovateľ zároveň priznal:
„Bŕŕ, povedal som si pri čítaní protokolu z prehliadky.
A pomyslel som si, že tieto
dámy vykonávali na Vydrici
nielen najstaršie, ale i fyzicky najťažšie remeslo. Smutné
defilé, pravda?“
Zadržané prostitútky skončili v tábore nútených prác
v Novákoch, aby ich tam
prevychovali na uvedomelé
občianky...
(bn)

Foto: Vydavateľstvo

Marenčin PT

Spracované podľa knihy Antona
Baláža Vydrica historická
– hriešna, Vydavateľstvo
Marenčin PT (so súhlasom
vydavateľstva)

vyjdú o mesiac
5. augusta 2022
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Martin
malé ucho
Kukučín

1. časť
tajničky

spúšťalo
skratka
guľatinu
okresného
pomocou
výboru
lana

pán
(z angl.)

chorobná
strata reči

Autor
krížovky:
Juraj
Mitošinka

skokom
prekonaj

2. časť
tajničky

značka
pre abvolt

gibon
bieloruký

druh
zliatiny

Pomôcky:
nojan, replika, kava,
naos, evoe

pripadlo,
dostalo sa

bojová
trofej
Indiánov

tlačenica
(zried.)

trápil,
namáhal
(hovor.)

knísal
africký
veľtok

krúl,
po česky
zn. autosviečok

za rána
(kniž.)
robím
po vôli

skratka
štátu
Kansas

Pomôcky:
hrdláč, kasia, kyras,
balek, Tai

zmierňoval
intenzitu
mexické
jedlo

Pomôcky:
PAL, silk,
lek, tostados, plezit

cela
(archit.)
zmýli

mongolský
kočovný
šľachtic
zlodej

uvádzajú
do omylu

ženské
meno
nádoba
na mlieko

pokladník
(hovor.)
EČV Rim.
Soboty

viackrát
šibni
skr. lesnej
správy

sulfát
mladý
študent
(zastar.)
zvýšil
hustotu

skr. hemoglobínu
5. časť
tajničky

spájacie
prístroje
(elektr.)
nalievalo
vynadal
rímsky
domáci
bôžik

značka
argónu
kuracie

Elena
(dom.)
pozri, hľa
majitelia
lodí
zložnokvetá rastlina

draním
zbavil
kože
skúpy
človek
(expr.)

cit. zvuku
kvočky
trápia,
sužujú
akademický titul
múza
herectva

úsilie
športové
náčinie
Alena
(dom.)
Slov. liga
v Amerike

sužoval,
zožieral
(expr.)

prvok
zn. Ba
varením
priprav
dôrazne
žiada
Karolína
(dom.)

natiahli
vojenská
strela

čínske
jazero
skratka
pre InterCity

jemná
višňovica
z marasiek

jednotka
tlaku
spodina
(v med.)

koso
(zried.)
pleťové
mlieko

bavlnená
lesklá
látka

subtropický strom
4. časť
tajničky

atrament
zacieľ

lanová
dráha
(hovor.)
Pomôcky: polynézsky nealputera,
basis, lár, koholický
nápoj
alália

hrôzovláda

hlinitan
(chem.)
3. časť
tajničky

mrmlanie
(expr.)
ohrdli

zrakový
orgán

skratka
erytrocytu
vrchári
citoslovce
rezignácie
katedra
tel. vých.

zabávajú
kopnutie
ohraničená plocha
zje
istú časť

ochranný
pancier
mastia
lojom

ploché
plavidlo,
prievoz
zbohom
(z franc.)

tuhé
palivo
zn. ústnej
vody

gauner
albánske
platidlo

rab
Olympia
(dom.)
odgúľa
skratka
pre a podobne

ukradol
(hovor.)
zn. pre
nanovolt

6. časť
tajničky

súkalo
(zastar.)

veľká
plocha
poľa

automobil
značky
Aero
(hovor.)

zľahka
udieral
(expr.)

Štefan
(dom.)
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vrážali
do seba
rohami

lyže
(zastar.)
nešikovný
človek

rajčina
(potrav.)
zoral isté
množstvo

vysilia,
vyčerpajú

EČV
Levoče

7. časť
tajničky

ošatil
vazal

utváral
strojene,
neprirodzene

radostný
výkrik bakchantiek

tridsiata
časť celku

polemická
odpoveď
starodávn
a skriňa
maľuj sa
Mária
(dom.)

úžitok

sklené
výrobky
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