
Na nedávnom sčítaní obyvateľov v
mestskej časti Nové Mesto sa zaregis-
trovalo iba 28 000 obyvateľov, hoci
podľa registra ich tu žije asi 41 000. O
nízkej účasti na sčítaní a o tom, čo to
môže z hľadiska financovania miest-
nej samosprávy znamenať, sme sa
pozhovárali so starostom Nového
Mesta Rudolfom KUSÝM.
- Sčítanie sa ukázalo ako nepresný zdroj
informácií o počte obyvateľov. Verím,
že v tejto podobe sa konalo naposledy a
že štát už nebude zaťažovať našich ľudí
vypĺňaním podobných formulárov, keď
si väčšinu informácií dokáže zabezpečiť
z dát, ktoré má k dispozícii.  
Ako si vysvetľujete slabú účasť vo
vašej mestskej časti? 
- Neochotou ľudí, najmä po konflikte
medzi štátnymi úradmi okolo zabezpe-
čenia anonymity údajov. Ľudia sú na
tieto veci prirodzene citliví, preto ich to

zneistilo. Za našu mestskú časť môžem
povedať, že k podceneniu určite nepriš-
lo. Hneď v úvode sme bojovali s nepres-
nými údajmi, ktoré nám dodal Štatistic-
ký úrad SR. Na zozname nehnuteľností,
ktoré mali byť sčítané, chýbali nielen
jednotlivé domy, ale celé ulice. Nebolo
výnimkou, že na zozname osôb sme
narazili na ľudí, ktorí zomreli pred
dvadsiatimi či štyridsiatimi rokmi. Pre
občanov sme zriadili možnosť vyplniť
hárky elektronicky priamo na úrade.
Ako sa môže prejaviť nízka účasť
napríklad pri rozdeľovaní peňazí
ministerstvom financií mestskej časti
na podielových daniach?
- Počet obyvateľov je jedným z kritérií
na výpočet podielových daní. Reálne
preto hrozí, že obce, ktoré v sčítaní

zaznamenajú výpadok počtu obyvate-
ľov, dostanú menej z podielových daní.
Relevantnejším zdrojom údajov na roz-
deľovanie podielových daní sú dáta z
Registra obyvateľstva. Neradi by sme
našu mestskú časť museli ochudobniť o
investície len preto, lebo úrady zle
zvládli sčítanie.
Čo sa dá urobiť, aby sa výsledok sčí-
tania negatívne nepremietol do života
vašej mestskej časti či iných obcí?
- Spravíme všetko pre to, aby Štatistic-
ký úrad SR zmenil metodiku, podľa
ktorej poskytuje ministerstvu financií
podklady na rozdeľovanie podielo-
vých daní. Prostredníctvom Regionál-
neho združenia mestských častí hlav-
ného mesta a Združenia miest a obcí
Slovenska sa obrátime aj na minister-
stvo financií a požiadame, aby sa dane
rozdeľovali podľa reálneho stavu.

Zhováral sa Robert Lattacher
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PETRŽALKA
V meste sa už stalo pomaly samo-
zrejmosťou, že nedisciplinovaní vo-
diči jazdia cez priechody a ohrozujú
chodcov. Neprekáža im dopravné
značenie a často ani dopravné znač-
ky. Príkladov je veľa, jedným z nich
je aj Farského ulica v Petržalke.
Priechod pre chodcov na Farského ulici
sa stal pre autá spojovacou cestou, ktorá
ich dovedie na parkovisko. Vodiči si
však často neuvedomujú (alebo nechcú
uvedomiť), že nielenže jazdia cez prie-
chod, ale v jeho bezprostrednej blízkos-
ti je aj detské ihrisko, na ktorom sa hrá
množstvo detí. Vodičom tu navyše ne-
prekáža ani fakt, že v päťmetrovom

ochrannom pásme v okolí priechodu pre
chodcov je zakázané parkovanie a toto
nariadenie v pohode porušujú.
Miestne samosprávy zvyknú riešiť po-
dobné problémy osadením zábran. Si-
tuácia na Farského je však zatiaľ stále
rovnako nebezpečná a najviac na to
doplácajú najmenší, ktorí si neuvedo-
mujú, že musia dávať pozor nielen na
autá prichádzajúce zboku, ale aj spoza
seba či z cesty oproti. Podľa fotografie
je navyše zrejmé, že ani dopravná
značka nie je dobre osadená, pretože sa
nachádza za priechodom pre chodcov a
problematické je aj osadenie tzv. retar-
déra z jednej jeho strany . 
Z krajského dopravného inšpektorátu

informovali, že na nevhodne umiestne-
nú dopravnú značku upozornia správcu
komunikácie, ktorým je v tomto prípa-
de Miestny úrad v Petržalke. Podľa po-
lície bol spomaľovač v tejto lokalite
umiestnený už skôr, „čo ma za násle-
dok doplnenie značenia na existujúci
stĺpik s dopravnou značkou IP8,“
uviedla polícia v stanovisku. 
Ako v ňom ďalej doplnila, bezbariéro-
vá úprava a samotný priechod pre
chodcov bol riešený až v neskoršom
období. Podľa polície je však spomaľo-
vač umiestnený správne vzhľadom na
smerovanie intenzity dopravy. Dva
retardéry vraj nie sú v tomto prípade
technicky vhodné. (rob)

Na Farského jazdia vodiči cez priechod
Na Farského ulici ťažko určiť, kde sa končí priechod a začína sa cesta. FOTO - Rastislav Gemerský

Sčítanie znepríjemňovali nepresnosti

Mesto má nový

návrh, namiesto

PKO ponúka

iné priestory
BRATISLAVA
Novou iniciatívou mesta na riešenie
situácie okolo PKO je jeho úplné
zachovanie a dohoda s investorom.
Magistrát by totiž privítal, keby Hen-
bury Development presunul ďalšie
svoje investičné aktivity do lokality
smerom k Mostu Lafranconi.
Podľa mesta v prípade dohody so štá-
tom by vraj investor mohol stavať na
pozemkoch za PKO. Investor totiž
vlastní pozemky pod športovou halou
VKP, no ostatné pozemky, až po FTVŠ,
vlastní štát. Celé PKO by tak zostalo
zachované.
Spoločnosť Henbury Development je
pripravená rokovať s mestom o rôznych
riešeniach budúcej podoby PKO a ná-
brežia. „Diskusia o zachovaní celého
PKO a následná zámena pozemkov by
za predpokladu, že mesto urovná
pozemky aj stavby na pozemkoch,
mohla byť istým riešením vzniknutej
situácie,“ uviedol developer. Ako dodal
vo vyhlásení, toto riešenie sa musí uro-
biť v krátkom čase a mesto má poskyt-
núť záruky. Náklady s urovnaním
pozemkov a  odkúpenia budov od štátu
má však vraj znášať mesto. (rob, brn)

Basketbalisti 

Interu budú 

hrať českú NBL
BRATISLAVA
Basketbalisti bratislavského Interu
sa lúčia so slovenskou Extraligou a
od nového ročníka budú pôsobiť v
českej Mattoni NBL. Spolu s nimi sa
v súťaži predstaví aj druhý sloven-
ský klub - Levice.
Podmienky vyhlásené vedením NBL
splnili tri slovenské kluby, takže o zara-
dení dvoch z nich museli rozhodnúť
zástupcovia českých klubov v hlasova-
ní. Majster z Levíc dostal jedenásť hla-
sov, účasť Interu podporili siedmi, o dva
menej mala Nitra. Mattoni NBL sa
začne 28. septembra 2011.
„Očakávam, že prilákame viac divá-
kov, ktorým predstavíme nových súpe-
rov. Zápasmi proti kvalitným českým
tímom chceme poskytnúť nový pohľad
na basketbal,“ povedal pre internetovú
stránku AŠK Inter prezident basketba-
lového Interu Stanislav Kropilák. 
„Náš vstup do NBL neznamená, že
„utekáme“ zo slovenského basketbalu.
Minimálne chceme, aby pod mužský-
mi slovenskými košmi štartovalo naše
prvoligové družstvo. Zároveň budeme
mať zastúpenie vo všetkých mládež-
níckych súťažiach na Slovensku,“
dodal manažér Michal Ondruš. (brn)

Zákon znížil 

starostom plat,

niektorým však

opäť vzrástol
BRATISLAVA
Od 1. júna 2011 je účinný zákon, kto-
rým sa znížili základné platy primá-
torov a starostov o 10 percent, pričom
obecné zastupiteľstvá ich môžu zvý-
šiť najviac o 70 %. Do 30. júna 2011
mali o nových platoch primátora
Bratislavy a starostov mestských častí
rozhodnúť mestské zastupiteľstvo a
príslušné miestne zastupiteľstvá.
Medzi prvými bratislavskými mestský-
mi časťami, ktoré upravili platy staros-
tom, boli Staré Mesto a Nové Mesto.
Kým v Novom Meste schválili staros-
tovi aj napriek valorizácii rovnaký plat
ako v decembri 2010 pri nástupe do
funkcie (2979 €), v Starom Meste bude
mať starostka opäť jeden z najvyšších v
bratislavskej samospráve (3691 €).
Obe mestské časti sú pritom počtom
obyvateľom porovnateľné a v oboch je
zákonom stanovený základný plat sta-
rostu rovnaký 2223 €. Novomestský
starosta si však dal zvýšiť mesačný plat
len o 34 %, kým staromestská starost-
ka až o 66 %, teda len o štyri percentá
menej, ako je platový strop, ktorý sta-
novil zákon.
Novomestský starosta Rudolf Kusý tak
bude aj zvyšok roka zarábať toľko ako
doteraz, staromestská starostka Tatiana
Rosová si oproti platu z februára 2011
polepší o 106 €. Od decembra 2010
mala T. Rosová najvyšší možný plat
4780 €, po veľkej kritike a tlaku verej-
nej mienky si ho dala vo februári znížiť
o štvrtinu na 3585 €. Odteraz teda bude
zarábať 3691 €.
Tým sa však príjem pani starostky ne-
končí - okrem starostovského poberá aj
plat poslanca Národnej rady SR. Aj ten
síce národný parlament znížil o 10 %,
Ústavný súd SR však účinnosť prísluš-
ného zákona pozastavil, a tak naďalej
bude ako poslankyňa zarábať 3415 €. S
celkovým príjmom 7106 € preto patrí k
najlepšie zarábajúcim verejným činite-
ľom na Slovensku.
Minimálne platy v bratislavskej samo-
správe doteraz mali starostka Karlovej
Vsi Iveta Hanulíková, starosta Dúbrav-
ky Ján Sandtner, starosta Rače Peter
Pilinský (všetci 2390 €), starosta De-
vínskej Novej Vsi Milan Jambor
(2093), starosta Lamača Peter Šramko
(1936 €) a starostka Devína Ľubica
Kolková (1680 €).
O nových platoch starostov ďalších
mestských častí mali do konca júna roz-
hodnúť ostatné miestne zastupiteľstvá,
o plate primátora mestské zastupiteľ-
stvo dokonca v posledný možný deň
30. júna 2011. Prehľad nových platoch
primátora Bratislavy a starostov mest-
ských častí prinesieme v najbližšom
vydaní Bratislavských novín. (pol)
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Dokedy budú
v pešej zóne
parkovať autá?
Problémy s autami parkujúcimi v sta-
romestskej pešej zóne trvajú už niekoľ-
ko rokov. Niektorí si zrejme stále neve-
dia zvyknúť, že pešia zóna slúži chod-
com a pre autá v nej platí prísnejší
režim. Napríklad, že je tu zakázané
stáť, teda parkovať.
Najväčšie problémy dlhodobo robia
autá diplomatických misií, ktoré sídlia v
historickom jadre. Ako potvrdzujú oby-
vatelia pešej zóny, situácia sa výrazne
zhoršila od januára tohto roku, keď na
Františkánskom námestí vzniklo divoké
parkovisko vozidiel prevažne s diploma-
tickým označením. Denne tu parkuje aj
15 až 20 áut, ktoré porušujú všeobecne
záväzné nariadenie o pešej zóne.
Navyše s tým nikto nič nerobí, ani robiť
nemieni. Mestská polícia a samospráva
mestskej časti sa vyhovárajú na Vieden-
ský dohovor, bránia sa tým, že na diplo-
matické auto nemôžu dať papuču. Tieto
autá však spravidla šoférujú slovenskí
vodiči, na ktorých sa dohovor nevzťahu-
je - z trestnej, civilnej a správnej juris-
dikcie prijímajúceho štátu je totiž vyňatý
len diplomatický zástupca (veľvyslanec)
a členovia jeho rodiny, nie členovia per-
sonálu a súkromné služobné osoby,
ktoré sú občanmi prijímajúceho štátu.
Pokiaľ akékoľvek auto - aj diplomatické
- porušuje dopravné predpisy, je povin-
nosťou obce a polície konať.  Pokiaľ si
policajti netrúfajú založiť na takéto auto
papuču, pokojne ho môžu nechať od-
tiahnuť. Tak ako odťahujú autá diplo-
matov v Londýne, New Yorku či Hong-
kongu. Pokiaľ sa preukáže, že vozidlo
šoférovala osoba, na ktorú sa vzťahuje
diplomatická imunita, polícia zastaví
voči nej správne konanie. Pre sloven-
ského vodiča to však neplatí - ak sa do-
pustí dopravného priestupku, môže
napríklad prísť o slovenský vodičák.
Pokiaľ ide o diplomatické autá parkujú-
ce v pešej zóne, samospráva aj mestská
polícia mali vždy naporúdzi výhovorku,
prečo to nejde. Najvyšší čas, aby začali
hľadať spôsob, ako s tým urobiť poria-
dok. Pretože medzi diplomatickými
autami sa neraz zvezú aj autá miestnych
drzákov. Radoslav Števčík

Jungmannovu

skrášlili nové 

stromy a kríky
PETRŽALKA
Dobrovoľníci, obyvatelia Petržalky a
zástupcovia spoločnosti Orange sa
zúčastnili na výsadbe stromov na
Jungmannovej ulici. Zavŕšili tak pro-
jekt Zeleň pre mesto, v rámci ktorého
sa mohli Petržalčania pridať k eko-
aktivitám v predajniach Orange. 
Za ich snahu im Orange venoval odme-
nu 3300 eur na výsadbu novej zelene v
ich mestskej časti. Vo vnútrobloku na
Jungmannovej ulici pribudlo nové stro-
moradie japonskej čerešne sakury, sku-
pinka borovíc čiernych, mladé platany a
záhony okrasných kríkov.     
Petržalčania, ktorí sa počtom vyzbiera-
ných mobilov, aktivovaných elektronic-
kých faktúr a iných ekoaktivít zaradili
medzi ekologicky najuvedomelejších
Slovákov, sa sami vyjadrili, kde je nová
zeleň najviac potrebná. Takmer 80 per-
cent z nich rozhodlo o výsadbe vo vnú-
trobloku na Jungmannovej ulici. (mm)

STARÉ MESTO
Vozidlá patriace zahraničným diplo-
matickým misiám si zvykli pravidel-
ne parkovať na Františkánskom ná-
mestí v centrálnej pešej zóne Starého
Mesta. Podobné parkovanie by si v
susednej Viedni pravdepodobne
nedovolili.
Denne tu zaparkuje viac ako desať áut
s diplomatickým označením. Ide najmä
o vozidlá francúzskych a gruzínskych
diplomatov. Vodiči týchto áut zrejme
nepoznajú alebo nechcú poznať miest-
ne všeobecne záväzné nariadenia. Na-
príklad to týkajúce sa pešej zóny.
Hovorí sa v ňom aj o tom, že autá na
komunikáciách pešej zóny jednoducho
nemôžu parkovať. Úrady, ale aj polí-
cia, odkazujú najmä na Viedenský
dohovor o diplomatických stykoch.
Staromestská samospráva navyše pri-
pomína, že mestská polícia nesmie
nasadiť tzv. papuču, ak ide o vozidlo
osoby používajúcej výsady a imunitu
podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slo-
vensko viazané. 
Krajská polícia informovala, že imunita
sa vzťahuje na konkrétnu osobu, ktorá
ju musí preukázať. Na vozidlá, ktoré

používajú osoby užívajúce výsady a
imunity na území Slovenska, sa vzťahu-
jú ustanovenia článkov Viedenského
dohovoru. Vodiči týchto vozidiel vzhľa-
dom na pracovné zaradenie môžu byť
taktiež vyňatí z priestupkovej a trestno-
právnej zodpovednosti v zmysle medzi-
národného práva. Viedenský dohovor
však pripomína, že diplomati majú reš-
pektovať zákony krajiny, v ktorej sú
vyslaní!

Okrem porušenia nariadenia staromest-
skej samosprávy je parkovanie vozidiel
diplomatických misií v pešej zóne
neslušné a netaktné. Ak aj totiž majú
diplomati imunitu, neznamená to, že si
v pešej zóne môžu robiť s autami, čo sa
im zachce a ani finančne na tom určite
nie sú tak zle, aby si nemohli platiť par-
kovanie na niektorom z parkovísk blíz-
ko centra mesta. Robert Lattacher

FOTO - autor

Na Františkánskom námestí vzniklo

parkovisko diplomatických vozidiel

STARÉ MESTO
Starú radnicu, ktorá bola pre celko-
vú rekonštrukciu tri roky zatvorená,
je od 2. júla 2011 znovu otvorená.
Okrem novej fasády ponúka viac
priestorov ako pred obnovou.
Stará radnica patrí medzi najstaršie bu-
dovy v meste. V rámci rekonštrukcie
dostala verejnosť nový vstup do budo-
vy, záujemcovia sa budú môcť po
rokoch opäť kochať aj výhľadom z rad-
ničnej veže. 
Okrem niekoľkých expozícii, naprík-
lad Múzea dejín mesta a Bratislavy či
Detského ateliéru - Múzeum má bu-
dúcnosť, si návštevníci môžu vychut-
nať aj  pobyt v novej kaviarni, ktorej
charakter navodzuje atmosféru dvad-
siatych a tridsiatych rokov 20. storočia.
Konferenčná sála je multifunkčným
priestorom slúžiacim na rôzne formy
kultúrnych podujatí, odborných konfe-
rencií a podobne. Priestor je zabezpe-
čený audiovizuálnou technikou. Vý-
stavné miestnosti však nie sú integrál-

nou súčasťou Múzea mesta Bratislavy,
ako to bolo do rekonštrukcie. Vchod je
z nádvoria Starej radnice, oproti hlav-
nému vchodu do múzea. Variabilný
priestor spĺňa náročné požiadavky na
inštalácie výstav.

Návštevné hodiny Múzea Mesta Bra-
tislavy v Starej radnici budú od utorka
do piatka od 10.00 do 17.00 h, v sobo-
tu a v nedeľu od 11.00 do 18.00 hodi-
ny. Robert Lattacher

FOTO - autor

V sobotu otvoria Starú radnicu, jej

rekonštrukcia trvala takmer tri roky 
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To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

apartmány od 48 € na týždeň, hotely s polpenziou od 144 €, deti až 100% zľavy!
Každý týždeň nové LAST MINUTE zľavy na vybrané hotely

expresná autobusová linka na Istriu 50 - 70 € (do 5 rokov zadarmo)
V ponuke vyše 5000 zájazdov do celého sveta !!!

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184

Zalomil sa Vám kľúč?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

V zmysle  § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme

VYHLASUJE 
výberové konanie

na obsadenie funkcie:
RIADITEĽA  EKO-PODNIKU

VEREJNO-PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB
HALAŠOVA  20,  BRATISLAVA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa, predpoklady pre výkon funkcie vo verejnom záuj-
me (§ 3 zákona č. 552/2003 Z.z.)
ĎĎaallššiiee  kkrriittéérriiáá  aa  ppoožžiiaaddaavvkkyy:: minimálne 10 rokov odbornej
praxe, organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti,
prax v riadiacej funkcii  veľkého kolektívu a skúsenosti v
oblasti krízového manažmentu.
ZZoozznnaamm  ppoožžaaddoovvaannýýcchh  ddookkllaaddoovv:: písomná žiadosť (obsahu-
júca súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov), overený doklad o dosiahnutom
vzdelaní,  štrukturovaný životopis, prehľad o doterajšej praxi
so stručným popisom pracovných činností, výpis z registra
trestov, nie starší ako 3 mesiace, návrh koncepčných záme-
rov riadenia organizácie EKO-podniku VPS.

Písomnú žiadosť zaslať spolu s požadovanými
originálnymi alebo úradne overenými dokladmi

najneskôr do 31. júla 2011 na adresu:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Personálny úsek
Junácka ulica 1, 832 91 Bratislava 3

Obálku je potrebné označiť :
„Výberové konanie - riaditeľ EKO-podniku VPS-neotvárať ”

Hlavné mesto SR Bratislava
v súlade s ust. § 9a ods. 1. a ods. 5.

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

UVEREJŇUJE ZÁMER PRENAJAŤ
nebytové priestory na prevádzku obchodu
alebo služieb v objekte na Bodrockej ulici
č. 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Bisku-
pice o celkovej ploche 24 m2, ktorý pozostá-

va z hlavného  priestoru o ploche 14,7 m2

(jedna miestnosť) a vedľajších priestorov o plo-
che 9,3 m2 (z toho sklad o ploche 7,5 m2

a WC o ploche 1,8 m2).
Podmienky sú zverejnené na www.bratislava.sk DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk



Nová linka spojí

Bratislavu aj

s Parndorfom
BRATISLAVA
Okolie Neziderského jazera, ale aj
outletové centrum v Parndorfe bude
po celé leto pre Bratislavčanov
dostupnejšie. Prispeje k tomu nová
autobusová linka Slovak Lines. 
Už 2. júla 2011 začínajú autobusy spo-
ločnosti jazdiť na trase Bratislava -
Parndorf - Neusiedl am See - Poders-
dorf. „Doprava je pre všetkých Brati-
slavčanov, ktorí si chcú spestriť letné
dni. Okolie neďalekého Neusiedler See
je stvorené na aktívny oddych - kúpa-
nie, bicyklovanie, Nordic Walking
alebo prechádzky. Na svoje si prídu aj
gurmáni, ktorí k susedom do Burgen-
landu chodia ochutnávať víno, alebo aj
tí, ktorí radi nakupujú v obľúbenom
outletovom centre Designer Outlet v
Parndorfe,“ informoval generálny riadi-
teľ Slovak Lines, a.s., Peter Sádovský. 
Počas prvého deň prevádzky, v sobotu
2. júla 2011, budú špeciálne ceny ces-
tovných lístkov. Dospelí a mládež od
trinástich rokov si budú môcť kúpiť
obojsmerný lístok do všetkých zastá-
vok len za 3 eurá, deti do dvanásť rokov
budú cestovať za euro. (brn)

Vyhrajte lístky

na autobus

do Podersdorfu
BRATISLAVA
V súvislosti so spustením novej auto-
busovej linky Bratislava - Parndorf -
Neusiedl am See - Podersdorf majú
piati čitatelia Bratislavských novín
možnosť vyhrať spiatočné cestovné
lístky pre dve osoby v hodnote 18 €.
Súťažíme od 1. do 8. júla 2011 na web-
stránke www.banoviny.sk, podmienky
sú jednoduché - stačí správne zodpove-
dať na súťažnú otázku, správne vyplniť
kontaktný formulár a mať šťastie v
sobotnom žrebovaní. (brn)

Spojili dizajn,

ekológiu 

s odpadkami
BRATISLAVA
Vo Vzdelávacom centre Zaježová sa
uskutočnil projekt spájajúci niekoľ-
ko na prvý pohľad nesúvisiacich tém
- interiérový dizajn, ekológiu a pro-
blematiku odpadov. 
Nápad vznikol v partnerstve spoločnos-
ti IKEA a Ekoporadňou Živica. Tím
mladých dizajnérov, študentov aj domá-
cich majstrov sa popasoval s výzvou,
ako premeniť horu odpadu na funkčný a
estetický nábytok a bytové doplnky.  
Výsledok ich práce a hotové výrobky
budú vystavené na vernisáži v Avion
Shopping Parku v Bratislave 16. júla
2011. Origilnály sa budú dať vydražiť
v rámci elektronickej dražby. Zisk z
predaných diel poputuje na záchranu
stromov v oblasti Zaježová. (brn)
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BRATISLAVA
V utorok 5. júla 2011 bude Bratisla-
va hostiť Deň zahraničných Slová-
kov, ktorý ponúkne hneď niekoľko
zaujímavých podujatí.
Podujatie sa začne už o deň skôr, 4. júla
o 12.00 h, vernisážou výstavy Pavla
Čániho, slovenského akademického
maliara zo Srbska, vo vestibule Úradu
vlády SR na Námestí slobody. Samotný
Deň zahraničných Slovákov otvorí o
10.00 h stretnutie pri základnom kame-
ni Pamätníka slovenského vysťahova-
lectva v Sade Janka Kráľa. Základný
kameň položili v petržalskom parku
roku 2000 a predstavuje 4,5-tonový kus

neopracovaného červeného mramoru z
Tardošovského lomu, ktorý darovali
Slovensku naši krajania z Maďarska. Po
príhovoroch oficiálnych hostí sa usku-
toční kultúrny program krajanských fol-
kloristov a hudobníkov.
Najväčším lákadlom Dňa zahraničných
Slovákov bude Dolnozemský jarmok,
ktorý sa prvý raz uskutoční na Sloven-
sku v priestoroch historickej Starej
tržnice na Námestí SNP. Návštevníkov
budú čakať ľudovoumeleckí výrobco-
via, insitní maliari, majstri remeselníci,
produkcia vydavateľskej činnosti a gas-
tronomické dolnozemské špeciality.
Zabezpečovať ich bude takmer 150 kra-

janov - dolnozemských Slovákov z
Maďarska, Rumunska a Srbska. Okrem
prezentácie jedál s originálnymi názva-
mi v írečitej slovenčine z Dolnej zeme,
nápojov, chutí a vôní, si prídu na svoje
aj milovníci folklóru - v programe sa
predstavia krajanské folklórne súbory,
ľudové hudby, speváci, citaristi a har-
monikári. Od 20.00 do 22.00 h pozýva-
jú organizátori širokú verejnosť na
ľudovú veselicu.
Súčasťou Dňa zahraničných Slovákov
bude aj výstup na Devín v rámci sviat-
ku sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov
Európy. Začne sa o 15.30 h pod Hra-
dom. (pl)

Najväčším lákadlom Dňa zahraničných 

Slovákov bude Dolnozemský jarmok

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

Materské školy

dostali 40 000

eur na opravy
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Dve materské školy v Devínskej Novej
Vsi dostali 40 000 eur. Na ich opravu
prispela spoločnosť J&T REAL Esta-
te a stalo sa tak v rámci podpory
malých komunálnych projektov. 
Symbolický šek v hodnote 40 000 eur
prevzali starosta Devínskej Novej Vsi
Milan Jambor, riaditeľka Materskej
školy M. Marečka 20 Irena Ludvigová a
riaditeľka Materskej školy P. Horova 3
Iveta Pilanková. „Dar podporí finančne
nákladnú rekonštrukciu materských
škôl, ktoré navštevuje viac ako 500
detí,“ uviedol Milan Jambor. (brn)
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Sladovňa na Sedlárskej ulici, ktorú
sme navštívili pred dvomi rokmi,
vlani síce skončila, koncept pivárne s
domácou kuchyňou však pod tým
istým názvom ožil vo dvore na Ven-
túrskej ulici. Boli sme zvedaví, v čom
bude nová SLADOVŇA iná.
Interiér nás milo prekvapil - mobiliár
nápadne pripomínal ten zo „starej“ Sla-
dovne, originálne však sú odhalené
steny a klenbové stropy - pôvodné tehly
a kamene zo 14. storočia dávajú tejto
pivnej reštaurácii osobitý ráz. Sladovňa
je dvojpodlažná - na poschodí sú prie-
stranné toalety a miestnosť, ktorá je prí-
stupná, ak je dole plno. V prednej časti je
dlhý drevený barový pult s niekoľkými
stolmi, vzadu dve miestnosti s obrovský-
mi železnými lustram a drevenými stol-
mi a lavicami. Na dvore, kde je vstup do
reštaurácie, sú stoly a lavice, ktoré patria
v teplých dňoch k najvyťaženejším.
Oproti „starej“ Sladovni je skromnejšia
ponuka piva, ale aj jedál. Napriek tomu
je z čoho si vybrať. Predjedlá, polievky,
šaláty, pochúťky k pivu, špeciality Sla-
dovne, hlavné jedlá a ako jedlo z gur-
mánskej panvičky Bryndzové halušky s
restovanou slaninou (6,80 €).

Z predjedál sme si dali Grilovanú klobá-
su podávanú s horčicou, čerstvým chre-
nom a domácim chlebom (3,90 €).
veľmi dobrá klobása, rovnako chutný
čerstvý chlieb. Z polievok sme ochutna-
li Hovädzí vývar s domácimi rezancami,
koreňovou zeleninou a mäsom (2,80 € )
a Domácu fazuľovú polievku s haluška-
mi a klobásou (3,90 €). Keďže išlo o
menšie porcie (0,25 l), cena sa nám zdala
trochu prehnaná, aj keď chuťovo boli
obe vynikajúce. Originálne bolo, že ko-
reňová zelenina v hovädzej polievke bo-
la tiež nakrájaná na rezance.
Štajerský šalát s vyprážanými kuracími
kúskami, cherry paradajkami a preliaty
tekvicovým olejom (5,80 €) bol síce
chutný, akurát poldruha cherry paradaj-
ky sa nám zdalo trochu primálo.
Z hlavných jedál sme si dali Morčací
špíz obaľovaný v tirolskej slanine podá-
vaný s ružičkovým kelom a opekanými
zemiakmi (8,90 €) a neoľutovali sme.
Bolo to fakt veľmi dobré.
Potom nasledovali špeciality -  Vypráža-
né býčie žľazy so zemiakovou kašou a

domácim kapustovým šalátom (5,50 €),
Španielsky vtáčik s dusenou ryžou (6,90
€) a Dusené teľacie líčka na šampiňó-
noch a červenom víne s domácou
žemľovou knedľou (11,50 €). Vyprážané
žľazy sme jedli prvýkrát a boli výnimoč-
ne chutné. Čašník nás presviedčal, že
táto špecialita má najmä medzi mužmi
veľký ohlas.
Španielskeho vtáčika sme veru dlho
nestretli v žiadnej bratislavskej reštaurá-
cie. Aj preto ho tu právom zaradili medzi
špeciality. Veľmi dobrý. Sklamaním pre
nás boli teľacie líčka. Nielenže sme na
tanieri nenašli ani stopu po šampiňó-
noch, ale žemľové knedle boli na vrchu
oschnuté, čo bolo neklamným znakom,
že boli zohrievané v mikrovlnke.
Až na spomenuté výhrady sme sa v Sla-
dovni cítili príjemne. Sedem druhov
čapovaného piva uspokojí azda každého
pivára, pečené prasiatko, ktoré pripravu-
jú na dvore každý štvrtok a piatok
možno uspokojí aj maškrtníkov.
Naše hodnotenie:����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Nová Sladovňa ponúka aj pečenú sviňu

Aj jedlá z menu musia mať hmotnosť
Právo spotrebiteľa prekontrolovať si
množstvo kúpených výrobkov, zre-
teľné označenie údajov o množstve a
vydanie dokladu o kúpe výrobku boli
témy, ktorým sa venovala Slovenská
obchodná inšpekcia.
Dňa 16. marca 2011 boli inšpektori SOI
na kontrole v prevádzke Reštaurácia u
Zeleného stromu na Obchodnej ulici.
Zameraná bola na prešetrenie podnetu
spotrebiteľa. Inšpektori urobili dva kon-
trolné nákupy - obedové menu. Prvé
obsahovalo slepačí vývar, žemľovku,
vyprážané šampiňóny s opekanými
zemiakmi, hejkolu 0,3 l. V druhom bol
slepačí vývar, kurací gordon blue s hra-
nolčekmi, hejkola 0,3 l. Prvý kontrolný
nákup dvoch menu stál 7,00 €, druhý s
jendým menu 3,50 €. 
Po zaplatení ani jendého kontrolného
nákupu nebol inšpektorom vydaný
doklad o kúpe. Následne inšpektori zis-
tili, že množstvo jedla si nemôžu pre-
kontrolovať. Nebola k dispozícii váha s

platným overením orgánom metrológie.
V čase kontroly sa používala digitálna
váha s neplatným overením. Inšpektori
tiež zistili, že pri pätnástich druhoch
jedál v lístku týždenného menu chýbali
údaje o hmotnosti a objeme predáva-
ných jedál. Išlo o prílohy - zemiaky, hra-
nolčeky, ryža, halušky, cestoviny; múč-
ne jedlá - palacinky, pizza, penne, pare-
né buchty, žemľovka, lievance; bezmä-
sité jedlá - zapekaný karfiol, vyprážané
šampiňóny, zemiakové guľky, poliev-
ka). Prevádzkovateľ prisľúbil, že nedo-
statky odstráni v čo najkratšom čase.
Predávajúci je povinný vydať spotrebi-
teľovi doklad o kúpe výrobku, umožniť
spotrebiteľovi prekontrolovať si dodrža-
nie deklarovaného množstva kúpených
výrobkov. Výrobky musí mať zreteľne
označené údajom o množstve. Rozho-
dujúcim pre konštatovanie, či bol zákon

dodržaný alebo porušený, je stav zistený
v čase kontroly. Pokuta v tomto prípade
bola 1100 eur.
SOI okrem iného konštatovala, že kvôli
nezabezpečeniu váhy s platným úrad-
ným overením bol spotrebiteľ ukrátený
o právo prekontrolovať si správnosť
podaného množstva zakúpených výrob-
kov vo vzťahu k účtovanej cene. Nepo-
skytnutím údaju o množstve predávané-
ho výrobku nebola spotrebiteľovi sprí-
stupnená jedna z dôležitých informácií,
vzťahujúcich sa k výrobku. Údaj o
množstve je jedným z rozhodujúcich
faktorov pre spotrebiteľa pri zvažovaní
primeranosti ceny predávaného výrob-
ku. Doklad o kúpe výrobku potvrdzuje
existenciu vzťahu medzi predávajúcim
a kupujúcim, tzn. spotrebiteľom. Jeho
nevydanie sťažuje spotrebiteľovi uplat-
nenie reklamácie na zakúpené výrobky.

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

Zvýhodňovanie 

Bratislavčanov 

nie je biznisom
LIST ČITATEĽA
Bratislavský dopravný podnik v
nedávnej minulosti už raz zdražoval.
Narážam na zrušenie tridsaťminú-
tových lístkov. Ľudia, čo cestovali
napríklad dvadsať - tridsať minút,
boli po novom nútení kupovať si
hodinové lístky - také teda bolo
nedávne nepriame zdraženie cesto-
vania v Bratislave.
V novom zdražovaní sa hovorí aj o
zvýhodnení ľudí, čo majú v Bratislave
trvalý pobyt. To je tiež do neba volajú-
ce nesprávne tvrdenie. Som Bratislav-
čan, ale jazdím na lístky, nemám elek-
tričenku. Akú mám výhodu z prokla-
movaného zvýhodnenia Bratislavča-
nov? Nulovú. Ešte ku karte. Ak by
malo mesto záujem poskytnúť zľavy,
tak by vydávali karty len a len za
výrobnú cenu, bez akýchkoľvek pod-
mienok. Založenie účtu, či minimálny
zostatok 5 eur, alebo ročné poplatky za
používanie karty. To mi chce niekto
povedať, že ak nedám niekomu penia-
ze, tak nie som Bratislavčan?
Bývam v meste, narodil som sa tu a ži-
jem tu celý život. Chcem využívať zľa-
vy, ktoré sa poskytujú z titulu „zvýhod-
nenia Bratislavčanov“. Prečo mi to
však nie je dovolené len za výrobné
náklady karty alebo dokonca zadarmo?
Keď niekto odo mňa chce peniaze  nad
výrobnú hodnotu karty, tak už je to biz-
nis, ktorý nemá so zvýhodňovania oby-
vateľov Bratislavy nič spoločného.

Michal Daříček, Bratislava

Parkujúce auta

prekážajú

vo výhľade
LIST ČITATEĽA
Problém vodičov, ktorí parkujú bez
ohľadu na to, či obmedzujú alebo
priamo ohrozujú iných, narastá v
meste do nepríjemných rozmerov. 
Asi by už bolo konečne vhodné, aby
politici prestali občanov utvrdzovať v
presvedčení, že kúpou auta zároveň
získali neobmedzené právo parkovať
kedykoľvek, kdekoľvek a zadarmo.
Rád by som dal do pozorností parko-
vanie na chodníkoch v križovatkách
pri centrále VÚB na Karadžičovej
ulici. Autá stojace v zákrute križovat-
ky tesne pred priechodom prakticky
znemožňujú výhľad chodcom i vodi-
čom. Chodím tadiaľ denne a viackrát
som už bol svedkom veľmi nepríjem-
ných situácií. Podľa hliadok Mestskej
polície je však dôležitá len šírka
chodníka, ktorú parkujúci nechajú
chodcom! Dušan Slezák, Bratislava

www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 6390907 035 335 0911 996 639

VaV

KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

´

o 9€d 17

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky
CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

ZADARMO:
Získajte TERAZ!Z¼AVY

pre opatrovate¾ky, 79 €ZYKUR NEMÈINY
NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

PRÁCA pre opatrovate¾ky (Rakúsko, Nemecko)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Potrebujete trezor?

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer predať na základe
obchodnej verejnej súťaže formou

výberu víťaza elektronickou aukciou
nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného

mesta SR Bratislavy zverený do správy mestskej
časti, nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to:

- 3 byty v bytovom dome na ulici Obchodná
č. 23, súp. č. 552 a podiel na pozemku
parc. č. 8386

- 6 bytov v bytovom dome na ulici Obchodná
č. 25, súp. č. 553 a podiel na pozemku
parc. č. 8385

- pozemok parc. č. 4744/61 na Matúšovej ulici
- pozemok parc. č. 1975/8 na ulici Pod vini-

cami
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené

na internetovej stránke www.staremesto.sk
a na úradnej tabuli miestneho úradu

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať

na základe obchodnej verejnej súťaže
nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta SR

Bratislavy zverený do správy mestskej časti,
nachádzajúci sa v Bratislave k.ú. Staré Mesto, a to:
- nebytové priestory na ulici Björnsonova č. 13
- nebytový priestor na ulici Gorkého č. 15 v
- nebytový priestor na ulici Grösslingova č. 28
- nebytové priestory na ulici Grösslingova č. 52
- nebytový priestor na ulici Hollého č. 13
- nebytové priestory na ulici Klemensova č. 5
- nebytový priestor na ulici Kollárovo nám. č. 20
- nebytový priestor na ulici Krížna č. 10
- nebytový priestor na ulici Krížna č. 21
- nebytový priestor na ulici Kozia č. 19
- nebytový priestor na ulici Leškova č. 7
- nebytový priestor na ulici Medená č. 33
- nebytový priestor na ulici Obchodná č. 39
- nebytové priestory na ulici Obchodná č. 23
- nebytový priestor na ulici Podjavorinskej č. 13
- nebytový priestor na Ulici 29. augusta č. 34
- nebytový priestor na ulici Vazovova č. 7
- nebytový priestor na ulici Žilinská č. 8
- nebytový priestor na ulici Žilinská č. 10
- nebytový priestor na ulici Záhradnícka č. 11
- nebytové priestory na ulici Dostojevského

rad č. 1
- nebytový priestor na ulici Hviezdoslavovo

námestie č. 11
- nebytový priestor na ulici Tobrucká č. 1
- verejnú toaletu na ulici Kollárovo námestie
- verejnú toaletu na ulici Staromestská -

Kapucínska
- verejnú toaletu na Ulici 29. augusta
- verejnú toaletu na Americkom námestí
- verejnú toaletu na Námestí SNP - Kamenné 

námestie
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené

na internetovej stránke www.staremesto.sk
a k nahliadnutiu vo Front Office miestneho úradu
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STARÉ MESTO
NA HEYDUKOVEJ ULICI sa nezná-
my páchateľ vlámal do kancelárie
súkromnej spoločnosti. Ukradol oceľo-
vú bezpečnostnú skrinku so spektrofo-
tometrom, čím spôsobil škodu 6040 eur.
NA RUDNAYOVOM NÁMESTÍ ne-
známy páchateľ poškodil stavebný vý-
ťah - súčasť lešenia na Dóme svätého
Martina. Zobral viacžilový 30-metrový
pogumovaný medený elektrický ovlá-
dací kábel a poškodil ovládací panel
výťahu, čím spôsobil škodu 1000 eur.
NA KRÍŽNEJ ULICI neznámy pá-
chateľ poškodil Lexus. Na karosérii
okolo vozidla urobil súvislú ryhu, dve
ryhy našli aj na streche vozidla. Majite-
ľovi auta spôsobil škodu 5000 eur.
NA ZÁMOCKEJ ULICI sa neznámy
páchateľ vlámal do predajne optiky.
Nezisteným predmetom vypáčil výklad
a rozbil sklenenú výplň. Z výkladu
ukradol slnečné okuliare a osem retro-
dioptrických okuliarov. Spoločnosti
spôsobil škodu 2540 eur.
NA RUDNAYOVOM NÁMESTÍ sa
40-ročná žena zrejme zľakla policajnej
motorizovanej hliadky. Keď ju zbadala,
položila na zem jednu plastovú injekčnú
striekačku neznámej tekutiny žltkastej
farby spoločne s plastovou nádobkou,
ktorá obsahovala kovovú misku s obsa-
hom vaty so zvyškom žltej tekutiny.
Keďže bolo podozrenie, že ide o omam-
nú látku, látku zaslali na expertízu.
NA TOBRUCKEJ ULICI neznámy
páchateľ odcudzil Mercedes Benz ML
320 CDI. V batožinovom priestore sa
nachádzala značková taška, notebook,
fotoaparát a videokamera. Majiteľovi
spôsobil škodu 31 400 eur. (sb, mm)

Prví cyklisti 

sa nohami 

odrážali od zeme
Cyklistika, veľký šport na dvoch kole-
sách bez motora, patrí medzi najstar-
šie odvetvia na Slovensku. Prvé zázna-
my sú z 90. rokov predminulého storo-
čia. V Bratislave bolo cyklistické zdru-
ženie už v roku 1899. 
Začiatky tohto športu sú spojené s
menom nemeckého baróna Fridricha
Draisa, ktorý si dal vynález velocipedu
patentovať v roku 1818. Sediac nad
dvoma kolesami sa cyklisti odrážali od
zeme nohami, a tak postupovali vpred.
Slovenská cyklistika však uvádza ako
rok vzniku 1918 a prvé preteky roku
1920 boli na trase Bratislava - Trnava a
Bratislava - Malacky a späť. Prvé oddie-
ly v našom meste boli Štefánik Rača,
EPRV a LKBB Bratislava, nestormi
tohto športu boli Herceg, Krampl, Hajt-
man, Mihók, Müllner, bratia Kantorovci,
Plišňákovci, Menschý... 
Už v roku 1947 začal získavať nesmier-
nu popularitu mladý Vlasto Ružička, náš
prvý účastník na MS (1947 v Paríži).
Medzi svetovou elitou obsadil 33. miesto
a úspechy zbieral až do roku 1957. Zaují-
mavosťou je, že na MS cestovali naši
reprezentanti na starom otvorenom ná-
kladnom aute. Popularita cyklistiky bola
taká veľká, že na základe jej úspechov
vznikali kluby jeden po druhom. V Bra-
tislave Práca, kam patrili Ružička, Müll-
ner, Rešeta, Oravec, Škvarenina, ŠK
Železničiari s Myšákom, Šándorom,
Menschým, Žúrikom, Mártonom, Gábo-
rovcami, Balážovou (štvornásobnou
majsterkou ČSR), Dynamitka s bratmi
Šišovičovcami a Išpoldom, ďalej Slov-
naft, Spartak, Iskra, Dukla, EZ, Spartak,
Slovan aj iné.  Všade oslavovali Ružičku
a mladí sa mu snažili priblížiť. Vlasto bol
nielen prvým majstrom ČSR na ceste
1952, ale tri roky za sebou aj majstrom v
teréne, vyhral 16 etáp na Pretekoch
mieru, jazdil za motorovými vodičmi,
štyrikrát bol na Okolo Slovenska, v roku
1955 vyhral najstaršie etapové preteky v
ČSR s cieľom v Plzni atď. Bol vzorom
pre J. Svoradu i jeho syna, pre P. Gálika,
M. Jurču i syna, Zemana, Čambala, Páte-
ka, Dvorščíka až po dnešných, velitsov-
cov, saganovcov a ďalších. Ba aj dráha-
rov, terenárov, horských cyklistov...
Cyklistika má dnes už 125 klubov a 1516
členov. Nestratí sa ani medzi 187 členmi
UCI, hoci vôbec nie je bez starostí.
Nemožno tu nespomenúť ani Antona
Tkáča, najväčšiu postavu našej dráhovej
cyklistiky, olympijského víťaza v šprinte
a dvojnásobného majstra sveta, sedem-
násobného majstra republiky, trojnásob-
ného najlepšieho v republike, druhého
športovca storočia na Slovensku, odcho-
vanca prvej klopenej dráhy v Bratislave
(1952), ktorá, žiaľ, práve zanikla. Z Bra-
tislavčanov na nej získali veľké úspechy
K. Menschý z Lokomotívy a zo Slovnaf-
tu, ktorý bol za motorovými vodičmi
desaťkrát majstrom republiky. Ďalej tan-
demisti Miklušica so Škvareninom, dvoj-
násobní majstri republiky (1959,1961) a
viacerí ďalší, medzi nimi tandemisti Vač-
kář-Vymazal, niekoľkonásobní majstri
sveta. Bratislava bola najcyklistickejším
mestom Slovenska, ale výdatne pomáhal
aj vidiek: Žilina, Dubnica, Košice, Tren-
čín, Nové Zámky, Nitra, Sp. Nová Ves,
Tlmače... Jozef Kšiňan, Igor Mráz   

(Pokračovanie nabudúce)

Theresienstadt bol holdom Márii Terézii
V stredoveku boli hranice mesta pres-
ne vytýčené a zdôraznené murova-
ným mestským opevnením. Opevne-
nie vnútorného mesta bolo oveľa
dôkladnejšie než druhý prstenec
opevnenia predmestí. Ak by bolo
došlo k obliehaniu mesta, mohli sa
obyvatelia predmestí utiahnuť do
vnútorného mesta a brániť ho z hra-
dieb tak dlho, kým by neprišla posila,
alebo kým by nepriateľ neodtiahol. 
Aj mestá s veľmi dôkladným systémom
opevnenia však nepriateľ často obsadil,
napríklad ak mal spojencov vnútri opev-
nenia a tí mu vstup do hradieb umožnili. 
Areál vnútorného stredovekého Prešpor-
ku býval administratívne rozdelený na
dve časti, na južnú a severnú. Hlavné
námestie bolo situované približne v stre-
de deliacej línie. Napriek tomu, že časti
boli dve, používa sa pre ne v prenese-
nom význame slova pojem „štvrť“. 
V roku 1850 k mestu po prvý raz pripo-
jili susediace „obce“. Areál kráľovského
zámku („Schloss“) ani s ním súvisiace
podhradia neboli dovtedy územím
mesta, ale územím kráľovským, respek-
tíve zemepanským. Zemepánom bol de-
dičný prešporský župan z rodiny grófov
Pálffyovcov. Na základe dohody medzi
grófom Pálffym, ktorý za postúpené
(respektíve predané) územie a za prene-
chanie práv (súdiť, trestať, vyberať dane
a pod.) dostal pomerne vysoké odškod-
né, bolo ním spravované územie pripoje-
né k mestu dokumentom publikovaným
dňa 6.augusta 1850. Pôvodne samostat-
ná poddanská obec Zuckermadl, ako aj
podhradie „Schlossgrund“, ktoré mali
predtým vlastnú samosprávu sa stali ako
predmestia súčasťami slobodného krá-
ľovského mesta Prešporka. 
Vnútorné mesto už po zrušení a postup-
nom zbúraní časti hradieb stratilo cha-
rakter sídelnej jednotky oddelenej od
predmestí. Budovami postavenými na
miestach zbúraných hradieb začalo vnú-
torné mesto prerastať do predmestí. His-
torickému jadru mesta zväčšenému o
najbližšie okolie sa začalo hovoriť
„Staré mesto“. Územie predmestí na
severovýchod od historického jadra, vrá-
tane dedinky Blumenthal, sa stalo
„Novým mestom“. Iné územie rozdelili
na tri ďalšie správne jednotky. Nakoniec
malo teda mesto päť „štvrtí“ či obvodov

(maďarsky kerület). Tie tri nové pome-
novali menami troch uhorských vladá-
rov: „mesto Márie Terézie“ či „Tere-
ziánske mesto“, „Ferdinandovo mesto“,
a „Franz Josefovo mesto“. Názov „Tere-
ziánske mesto“ či lepšie „Teréziino
mesto“ dostalo bývalé pálffyovské úze-
mie zväčšené o územie predmestia
Vydrica, ktoré bolo už od stredoveku
majetkom mesta. Nachádzalo sa na
brehu Dunaja pod Hradom medzi
Vydrickou (Viedenskou, Temnou, Vod-
nou) bránou a Vodnou vežou, pri ktorej
bol v stredoveku prístav.
Pomenovanie „Teréziino mesto“
(„Theresienstadt“, „Terézváros“) bolo
prvým oficiálnym holdom Márii Teré-
zii od smrti a pohrebu kráľovnej
(1780). Bolo to územie, ktoré sa ako
prstenec rozkladalo okolo areálu Hradu
(do mesta nepatrilo a bolo akýmsi exte-
ritoriálnym územím). 
Jeho hranice sa začínali na západe pri
vyústení Zuckermandelskej hlavnej
ulice (Zuckermandler Hauptstrasse) do
Karloveskej cesty pri židovskom cintorí-
ne. Od cintorína, kde je pochovaný Cha-
tam Sofer, pokračovala hranica po ná-
breží Dunaja až na Rybné námestie,
odtiaľ terajšou Staromestskou na začia-
tok Zochovej. Zochovou stúpala na Pali-
sády, nimi smerom na juh až k Vieden-
skej (Karolovej) bráne hradného areálu.
Tam odbočila kúsok Mudroňovou

(vtedy Kaiserweg) na západ, aby obko-
lesila sídlisko chudobných ľudí na Vod-
nom vrchu, kde dnes stojí parlament.
Schodami na svahu pozdĺž výtlakového
potrubia hradného (Kempelenovho)
vodovodu klesala k domu, ktorý bol síd-
lom cechu lodníkov a rybárov na Zuc-
kermandli a je doteraz zachovaný. 
Hlavná ulica Zuckermandlu od tohto
miesta až k židovskému cintorínu (teraz
západný portál tunela smerom ku Karlo-
vej Vsi) dostala v roku 1879 meno
„Mária Terézia út“, teda „Cesta Márie
Terézie“. Vlastenecký (či skôr šovinis-
tický) zákon Československej republiky
z roku 1919 (dodnes na Slovensku plat-
ný) nariaďoval odstrániť všetky pamiat-
ky a názvy verejných priestranstiev,
ktoré pripomínali monarchiu či jej osob-
nosti. Za obeť mu padol v Bratislave
pomník Márie Terézie, ale aj pomenova-
nia ulíc a námestí, mostov, železničných
staníc. 
Z Ulice Márie Terézie (na fotografii) sa
stala v roku 1920 „Podzámočná hlavná
ulica“, neskôr „Podhradská ulica“, „Pod-
hradská cesta“. V rokoch 1939 až 1945
„Cesta Hermanna Göringa“. V roku
1945 prišiel niekto na úžasný nápad dať
ulici meno Jana Žižku z Trocnova, ktorý
naozaj nemá v histórii mesta čo hľadať.
Ulica je už viac ako tridsať rokov až na
niekoľko objektov zbúraná, súkromný
investor pripravuje novú výstavbu. Bolo
by pritom vhodné vrátiť jej aj niektorý z
pôvodných názvov. Štefan Holčík 

FOTO - archív

Opusteným
deťom pomáhajú

nájsť rodinu
Dnes už firmy neriešia otázku, či sa filan-
tropiou zaoberať, ale ako ju efektívne
realizovať. Práve preto UniCredit Bank
uvítala iniciatívu skupinovej nadácie
UniCredit Foundation, ktorá ponechala
rozhodnutie identifikovať oblasti života,
ktorých podpora by skvalitnila život
sociálne najslabších skupín spoločnosti,
na samotných zamestnancov banky.
Podľa predsedu nadácie UniCredit Founda-
tion M. Carraru „je dôležité poznať názory
ľudí, ktorí na Slovensku žijú a umožniť
práve im rozhodnúť o výbere a podpore
projektu“. Zamestnanci UniCredit Bank si
interne odhlasovali projekt združenia Návrat
- Dajme deťom rodinu, vďaka čomu Uni-
Credit Foundation podporí aktivity Návratu
vo výške 108 800 eur. Návrat tak môže po-
čas najbližších 2 rokov zintenzívniť odbornú
starostlivosť poskytovanú náhradným ro-
dinám po prijatí dieťaťa. Ako zdôraznil M.
Roháček, predseda združenia Návrat, „vznik
partnerstva s dlhodobou perspektívou
medzi mimovládnou a komerčnou organi-
záciou nie je na Slovensku samozrejmos-
ťou. O to cennejšie je, ak táto iniciatíva
vyšla práve z banky“.
UniCredit Bank podporí náhradné rodiny
aj zvýhodnenou ponukou produktov a
angažovanosťou zamestnancov. Tí pomôžu
vo voľnom čase náhradným rodinám a ich
deťom finančným poradenstvom a tematic-
kými zbierkami. Bezplatným právnym,
daňovým a odborným poradenstvom zase
pomôžu Návratu pri jeho administratívnej
agende. Ako uviedol M. Carrara, „som
veľmi rád, že podporou tohto projektu
pomôžeme viacerým slovenským deťom
vyrastať priamo v kruhu rodiny“.
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Slovanistky 

vyhrali po lige

aj pohár
FUTBAL
Futbalistky ŠK Slovan sa „pochlapi-
li“. Po vzore svojich mužských kole-
gov vyhrali nielen najvyššiu ligovú
súťaž, ale aj Slovenský pohár.
Slovanistky zdolali vo finále Slovenské-
ho pohára MFK Topvar Topoľčany 5:0.
Duel v Jalšovom sledovalo takmer 500
divákov. Strelkyňami boli Vargovčíko-
vá (2), Klechová, Haršányová a Fecko-
vá. (mm)

HC Slovan má 

posilu obrany,

M. Dobroňa
HOKEJ
Obranné formácie HC Slovan vystuží
Michal Dobroň, 31-ročný Čech, ktorý
prišiel z Karlových Varov.
Dobroň vyrástol v Sparte, potom prestú-
pil do Plzne, odkiaľ zamieril do Karlo-
vých Varov, kde bol členom tímu, ktorý
pred dvoma rokmi získal majstrovský
titul. Celkove má na konte takmer 600
duelov českej Extraligy, nastrieľal 49
gólov a dosiahol 86 asistencií. (mm)

FUTBAL
Letná futbalová prestávka sa končí,
už tento týždeň sú na programe úvod-
né stretnutia európskych pohárov a o
dva týždne sa začne aj najvyššia slo-
venská futbalová súťaž.
Keďže aj pod Tatrami zvíťazila logika,
najvyššia súťaž bude znova prvou ligou,
druhá najvyššia druhou ligou, tretia tre-
ťou... Samotní fanúšikovia sú však naj-
viac zvedaví na to, čo sa udialo počas
krátkej letnej prestávky, na čo si trúfajú
jednotlivé mužstvá. 

V prípade ŠK Slovan prišlo k niekoľ-
kým zmenám. Tréner Karel Jarolím pri-
vítal v kádri talentovaného Erika Čiko-
ša, začiatkom týždňa sa na dobu troch
rokov dotiahol tak trochu senzačný prí-
chod sparťana Jiřího Kladrubského.
Najväčší rozruch však vzbudil záujem
nemeckého Hannoveru o Filipa Šeba.
Funkcionári belasých síce na začiatku
sezóny deklarovali, že najlepší strelec
minulého ročníku je v podstate nepre-
dajný, ale ponúkaná suma (1-3 milióny
eur) bola na slovenské pomery taká ex-

kluzívna, že by dokázala zmeniť hocija-
ké pevné stanoviská! Po schôdzke sa-
motného hráča s majiteľom Ivanom
Kmotríkom však prišlo k dohode, že
Šebo zostane v Slovane a pokúsi sa do-
tiahnuť na Pasienky Ligu majstrov!
Okrem samotného diania na trávnikoch
fanúšikov belasých zaujíma aj dianie
okolo nového stánku na Tehelnom poli.
Čas totiž uteká a ak chcú majitelia Slo-
vana splniť to, čo sľúbili, spraviť zo Slo-
vana zase veľký európsky klub, musia
začať práve od štadióna! (mm)

Už o dva týždne sa začína I. futbalová

liga, Slovan bude znovu útočiť na titul

Jeseň zakončí

zápas proti

Ružomberku
FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž sa začne už
o niekoľko dní. Prinášame rozpis
zápasov ŠK Slovana, ktorý sa však
ešte môže zmeniť vzhľadom na stret-
nutia belasých v európskych pohá-
roch. Slovan začne jeseň doma s
Trenčínom, zakončí ju takisto doma,
s Ružomberkom:
Program: 16. júla (sobota): Slovan -
Trenčín, 23. júla (sobota): Slovan -
Senica, 30. júla (sobota): Žilina - Slo-
van, 6. augusta (sobota): Slovan - Trna-
va, 13. augusta (sobota): Banská Bystri-
ca - Slovan, 20. augusta (sobota): Slo-
van - Zlaté Moravce, 27. augusta (sobo-
ta): Ružomberok - Slovan, 10. septemb-
ra (sobota): Slovan - Nitra, 17. septemb-
ra (sobota): Dunajská Streda - Slovan,
24. septembra (sobota): Slovan - Koši-
ce, 1. októbra (sobota): Prešov - Slovan,
15. októbra (sobota): Trenčín - Slovan,
22. októbra (sobota): Senica - Slovan,
29. októbra (sobota): Slovan - Žilina. 5.
novembra (sobota): Trnava - Slovan, 9.
novembra (streda): Slovan - Banská
Bystrica, 19. novembra (sobota): Zlaté
Moravce - Slovan, 26. novembra (sobo-
ta): Slovan - Ružomberok. (mm)

DREVENÉ ROLETY
predokenné ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy 
navíjače - obnova, generálne opravy

Poradíme ako zachovať drevené rolety
pri výmene okien.

Mobil: 0903 349 274, e-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

Tento týždeň plánujete v prvom bratislav-
skom obvode spustiť vašu 3G sieť. Čo to 
znamená pre vašich zákazníkov?
Našu 3

3

3 3 5
3

3

Čo teda zapnutie siete v prvom bratislavskom 
obvode bude pre vašich zákazníkov znamenať?

3

3

3

Čo majú robiť zákazníci, ktorí nemajú aktívne 
dátové balíčky a obávajú sa vysokých účtov?

Aké služby chystáte na svojej 3G sieti pre 
vašich zákazníkov?

3

3

Tento týždeň plánuje O2 spustiť svoju vlastnú 3G sieť v prvom bratislavskom 
obvode. O tom, čo pre zákazníkov mobilného operátora znamená a aké 
výhody im štart 3G siete prinesie, sme sa pozhovárali s Reném Parákom, 
riaditeľom komunikácie spoločnosti Telefónica Slovakia.

O2 zapína svoju 3G sieť 
v prvom bratislavskom obvode
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S termínovaným vkladom na 24 mesiacov zhodnotíte svoje 
peniaze lákavým úrokom 3,33 % ročne. Navyše hráte o 3 x 333 EUR

na Darčekovej karte.
www.unicreditbank.sk | UniTel 0800 180 180 |
kontakt@unicreditgroup.sk

KTO ŠETRÍ, MÁ
ZA 3,33 % p. a.

TERMÍNOVANÝ VKLADA HRA O 3 x 333 EUR

Často si verejnosť neuvedomuje, že do umý-
vadiel, kuchynských drezov a splachovacích
WC vylieva a vysýpa kadečo. O tom, čo do
kanalizácie nepatrí a aký dosah to má, ak do
vody, ktorá opúšťa našu domácnosť, vyha-
dzujeme alebo splachuje nežiaduci odpad,
sme sa zhovárali s vedúcim Divízie odvádza-
nia odpadových vôd (DOOV) Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., (BVS, a. s.),
Ing. Štefanom FANČOM a vedúcim Divízie
čistenia odpadových vôd (DČOV) BVS, a. s.,
Ing. Vladimírom KVASSAYOM.

Povedzte čitateľom, čo by v žiadnom
prípade nemali splachovať do odtoku.
Štefan Fančo: Z domácností je do verejnej
kanalizácie možné vypúšťať výlučne splaško-
vé vody zo sociálnych zariadení a drezov.
Rozhodne by sa obyvatelia nemali zbavovať
komunálneho odpadu z domácnosti tak, že ho
splachujú do WC. Zvlášť by nemali splacho-
vať potraviny. Chovajú si tým vo svojich kana-
lizačných prípojkách hlodavcov (potkany),
ktoré sa potom zdržujú v blízkosti domov.
Vladimír Kvassay: Do verejnej kanalizácie sa
takisto nesmú vypúšťať odpadové vody, ktoré
by mohli obsahovať látky ohrozujúce zdravie a
bezpečnosť prevádzky stokovej siete a ani
látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo
možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, umelé
hnojivá, ropné materiály a tuky, ďalej predme-
ty z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad,
plastové a gumové produkty, textilné produkty
(napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny, lieky,
odpady zo záhrad, hygienické potreby (napr.
dámske hygienické potreby), zvieracie fekálie,
cigaretové ohorky a pod. 

Čo všetko môže spôsobiť spláchnutie
vecí, ktoré do kanalizácie nepatria?
Š. Fančo: Spláchnutím vecí, ktoré do kanali-
zácie nepatria, dochádza k upchaniu, vytope-
niu a haváriám. Táto skutočnosť vedie k zvý-
šeniu nákladov na čistenie kanalizácie a od- 

straňovanie havárií, čo sa v konečnom
dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za
odvedenie a čistenie odpadovej vody. Kuchyn-
ský odpad nie je odpadovou vodou a v prípa-
de, že producent takýto odpad likviduje v
kanalizácii, vystavuje ju tak viacerým rizikám,
medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov
(šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke,
následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvy-
škov spojené so vznikom zapáchajúcich a

výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do
vnútra nehnuteľnosti.
V. Kvassay: Je potrebné si uvedomiť, že
mestské čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú
čistiarne mechanicko-biologické, to znamená
že rozhodujúcou mierou sa na čistení odpa-

dových vôd podieľajú
rôzne druhy mikroorganiz-
mov nachádzajúce sa v
aktivovanom kale v akti-
vačných nádržiach ČOV.
Tie sú však veľmi citlivé
na prítomnosť látok, ktoré
do odpadových vôd
nepatria. Dôsledkom je
inhibícia až úplná strata
čistiacej schopnosti mikro-
organizmov a ich odumre-
tie. Dochádza ku kolapsu
ČOV a počas tohto obdo-
bia je znížená kvalita čis-
tenia odpadových vôd
vypúšťaných do recipien-
tu, čo negatívne vplýva na
životné prostredie.              

Skúste uviesť nejaké tipy, čo robiť s
odpadom, ktorý do kanalizácie nepatrí?
Š. Fančo: Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový
a kuchynský olej a farby sú vo vode takmer
nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanali-
zácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba
zabrániť úniku takýchto látok do podzemných
vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie.
Zneškodnenie takéhoto odpadu je úlohou
miestnych zberných staníc – firiem, ktoré sú
držiteľmi autorizácie. Ich služby sú bezplatné.

V. Kvassay: Tak napríklad zvyšky jedla -
omáčky, cestoviny, polievky, nevylievajte do
kanalizácie. Zabaľte ich a vyhoďte do smetné-
ho koša, alebo ak máte možnosť, použite ich
ako potravu pre zvieratá. Niektorí ľudia v dob-
rej viere vhadzujú a vlievajú do WC lieky,
injekčné striekačky, sirupy, roztoky a podobne
a ostatné zvyšky vysýpajú do tuhého komunál-
neho odpadu. Lieky sa nesmú likvidovať odpa-
dovou vodou a ani nijako inak, preto ich ne-
splachujte, ale odneste do lekární a nemocníc.

Akú raritu ste počas svojho pôsobe-
nia našli v kanalizácii? 
Š. Fančo: Každý rok po Vianociach nachá-
dzame v kanalizačných šachtách vianočné
stromčeky. Raz sme tu objavili aj vysávač.
V. Kvassay: Do čistiarne odpadových vôd
Bratislava-Vrakuňa priplávala polovica karosé-
rie z vozidla Trabant.

Ak chcete niečo zmeniť vo vašej domácnosti
k lepšiemu, môžete. Začať sa dá napríklad
tým, že do kanalizácie nebudeme vhadzovať
predmety, ktoré do nej nepatria. Viac sa
dozviete na www.bvsas.sk v sekcii O vode.

Ďakujeme za rozhovor!

KKaannaalliizzáácciiaa  nniiee  jjee  ooddppaaddkkoovvýý  kkôôšš!!

Upchatie(zneprietočnenie )kalového čerpadla plávajúcimi lát-
kami (textíliami a vlhčenými vreckovkami).
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SOBOTA 2. júla
� 12.00 - Preteky kačíc, benefičné
podujatie, Areál Divoká voda, Čunovo
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej s HS Roland Live, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
� 17.00 - Bystrické hody, hudobno-zá-
bavný program, skupina Mini band, sku-
pina Eminent a program Usmejte sa na
nás, Námestie rodiny, Záhorská Bystrica
� 18.00 - Netnakisum, Hudba na
námestí, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Egyptský filharmonický
komorný orchester, Veľká koncertná
sála Slovenského rozhlasu, Mýtna 1,
vstup voľný

NEDEĽA 3. júla
� 10.00 - Bystrické hody, slávnostná
hodová svätá omša, kostol sv. Petra a
Pavla, Záhorská Bystrica
� 15.00 - Slavimo slavno Slaveni, kon-
cert slovanskej duchovnej hudby pri prí-
ležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, kos-
tol Blumentál, vstupné dobrovoľné
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
�17.00 - Pirátov syn, Divadlo MaKiLe,
detská divadelná scéna, záhrada Leber-
finger, Sad Janka Kráľa, vstup voľný
� 18.00 - Bystrické hody, koncert zboru
Glória, Farský park, Záhorská Bystrica
� 18.00 - Ľuboš Šrámek Artsamble,
Hudba na námestí, Hviezdoslavovo
námestie 
� 19.00 - rezidencia/prezentácia, pre-
zentácia work-in-progress tanečného
predstavenia a diskusia s choreografom,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12

PONDELOK 4. júla
� 17.00 - Cvičenie pod stromami,
Sebaobrana, lektor Peter Žák, Medická
záhrada
�20.30 - Kamil Roško, trúbka, Martin
Bako, organ, chrámový koncert, Kate-
drála sv. Martina, Rudnayovo nám. 1
�19.09 - Milan Markovič: Nevyzúvaj-
te sa prosím!, to najlepšie z programu,
Art Club Scherz, Partizánska 2, Palisády

UTOROK 5. júla
� 15.00 - Hrad Devín a Cyrilometo-
dejská tradícia, vlastivedná vychádzka,
stretnutie pri bráne hradu Devín
� 16.00 - Classic Chamber Orchestra,
komorný koncert, program z diel Anto-
nia Vivaldiho, violončelový koncert v
podaní Karolíny Hurayovej, Kostol sv.
Rodiny, Petržalka 

�21.15 - Občiansky preukaz, komédia,
Letné kino, večerné premietanie s občer-
stvením, Nádvorie Miestnej knižnice,
Istrijská 6

STREDA 6. júla
� 9.45 - Čarovný Schloss Hof, autobu-
sový výlet, miesto odchodu TIK DNV,
Istrijská 49, prihlasovanie na výlety naj-
neskôr 5 dní vopred!
�10.00 - Cvičenie pod stromami, Joga,
lektor Jozef Blesák, Medická záhrada
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, bábkové produkcie rodinného
charakteru, Gašparko putuje do Turecka,
Johanes Faust, Trúchlohra o svätej Geno-
vefe, Grassalkovichova záhrada
� 20.30 - Baletky, hackeri, homelesáci,
Divadlo GUnaGU, Divadelné nádvorie
Zichyho paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 7. júla
� 17.00 - Cvičenie pod stromami, Hat-
jajoga, lektor Soňa Ftáčniková, Medická
záhrada
� 20.30 - Radio.string.quartet.vienna,
Hudobné nádvorie Zichyho paláca, Ven-
túrska 9

PIATOK 8. júla
� 17.00 - Medzinárodný mládežnícky
hudobný festival, súťaž mládežníckych
orchestrov, Veľké koncertné štúdio Slo-
venského rozhlasu, Mýtna 1, vstup voľný 
� 21.15 - Rio, USA,MP, rodinný animo-
vaný film, komédia, Letné kino, večerné
premietanie s občerstvením, Nádvorie
Miestnej knižnice, Istrijská 6

SOBOTA 9. júla
� 15.00 - Cintorín Kozia Brána - I.
časť, vlastivedná vychádzka, stretnutie
pred vchodom zo Šulekovej ulice
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej: s hudobnou skupinou V-kvartet,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Medzinárodný Festival spe-
váckych zborov, Hudba na námestí,
Hviezdoslavovo námestie

NEDEĽA 10. júla
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
�17.00 - Siesta v galérii, Nové Slovens-

ko 1918 - 1949, Nedeľný „pohodový“
výklad k aktuálnym výstavám, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 17.00 - Vystúpenie kúzelníka Ivana
Lučaniča, detská divadelná scéna,
záhrada Leberfinger, Sad Janka Kráľa,
vstup voľný
� 17.00 - Cirkus Pepele, divadlo Žihad-
lo, scéna v oblúkoch, Eisnerova ulica (za
expozitúrou VÚB), vstup voľný
� 17.00 - Tanec v záhrade, prezentácia
Letnej tanečnej školy LAB1- Ateliér
súčasného tanca, Medická záhrada
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, bábkové produkcie rodinného
charakteru, Gašparko putuje do Turecka,
Johanes Faust, Trúchlohra o svätej Geno-
vefe, Grassalkovichova záhrada
� 18.00 - Swing Society Orchestra
Bratislava, Hudba na námestí, Hviezdo-
slavovo námestie

PONDELOK 11. júla
� 10.00 - Kocúr v čižmách, rozprávka
na motívy Pavla Dobšinského, hrá
Marián Gregorička, Medická záhrada
� 20.30 h - Stanley + Kapucíni, chrá-
mový koncert, Kostol Sv. Štefana (Kapu-
cíni), Župné námestie 10

UTOROK 12. júla
� 20.00 - Záhrada, hovory o kultúre a
kriku doby, téma Na ceste k (ne)pamä-
ti, Lisztova záhrada, Klariská 1, v prípa-
de nepriaznivého počasia Prednášková
sála Univerzitnej knižnoce, Ventúrska 11
�21.15 - Czech Made Man, Letné kino,
Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6 

STREDA 13. júla
� 17.30 - Inkovia, synovia slnka, Mýty
a dejiny, duchovný i každodenný život
juhoamerickej civilizácie, Seminárna
sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 18.00 - Rolničky, folk, Medická záhrada
� 20.30 - Na fašírky mi nesiahaj, Štú-
dio L+S, Divadelné nádvorie Zichyho
paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 14. júla
� 18.00 - Letné večery s poľskou maľ-
bou, večerná prehliadka výstavy s kurá-
torkou Alexandrou Homoľovou,  téma
Obraz okamihu, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 20.30 - Požoň Sentimental, Hudobné
nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9 

PIATOK 15. júla
� 21.15 - Sammyho dobrodružstvá,
Belgicko, animovaný film pre deti,
Nádvorie Miestnej knižnice, Istrijská 6

SOBOTA 16. júla
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej: s hudobnou skupinou Color, Stre-
disko kultúry, Vajnorská ulica 21
� 18.00 - Pavol Peschl, kapelník skupi-
ny Senzus, Hudba na námestí, Hviezdo-
slavovo námestie

NEDEĽA 17. júla
�17.00 - Poprepletko, Divadlo Pod Hrí-
bikom, záhrada Leberfinger, Sad Janka
Kráľa, vstup voľný
� 18.00 - Susie Haas Band, Hudba na
námestí, Hviezdoslavovo námestie

PONDELOK 18. júla
� 10.00 - Zajko Becepáčik v meste, zá-
bavný program pre deti, hrá Anna Okap-
cová, Medická záhrada
� 20.30 - Chrámový koncert, Peter
Uličný (husle), Igor Bázlik (klavír), Jozef
Šimonovič (recitácia), Kostol Klarisiek,
Klariská ulica

UTOROK 19. júla
� 21.15 - Vo štvorici po opici 2, filmová
komédia, Nádvorie Miestnej knižnice,
Istrijská ulica 6

STREDA 20. júla
� 18.00 - Perima, koncert, folkrock,
Medická záhrada
� 20.00 - Koncert klasickej hudby v
rámci medzinárodného turné, Veľké
koncertné štúdio SRo, Mytna 1 
� 20.30 - Cyrano (alebo Balabilé o No-
se), Túlavé divadlo, Divadelné nádvorie
Zichyho paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 21. júla
� 17.30 - Vernisáž výstavy Veneta
Dočeva - Akvarely, Bulharský kultúrny
inštitút, Jesenského 7
� 20.30 - K.L.B. Trio, Hudobné nádvo-
rie Zichyho paláca, Ventúrska 9

PIATOK 22. júla
� 21.15 - Marhuľový ostrov, romantic-
ký film, Nádvorie Miestnej knižnice,
Istrijská 6

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o tri týždne

21. júla 2011

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.: 02-4929 4399, E-mail: lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: panonska@motor-car.sk
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Mercedes-Benz ML 300 CDI 4MATIC  
metalíza strieborná paládium, nafta, automat

Cenníková cena DPH 62 952,00 € 
Zvýhodnená cena* s DPH 56 286,00 € 

Mercedes-Benz ML 300 CDI 4MATIC  
metalíza strieborná irídium, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  62 952,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  56 286,00 € 

Mercedes-Benz ML 300 CDI 4MATIC  
metalíza strieborná irídium, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  64 368,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  57 702,00 € 

Mercedes-Benz ML 300 CDI 4MATIC  
metalíza strieborná paládium nafta automat

Cenníková cena DPH  67 398,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  60 732,00 € 

Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC
lak čierny, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  64 710,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  58 044,00 € 

Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC  
metalíza strieborná paládium, nafta, automat

Cenníková cena DPH  67 794,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  61 128,00 € 

Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC  
metalíza sivá tenorit, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  65 052,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  58 386,00 € 

Mercedes-Benz ML 350 CDI 4MATIC  
lak čierny, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  64 272,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  57 606,00 €

Mercedes-Benz B 180 CDI 
metalíza hnedá steppen, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  31 950,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  28 617,00 € 

Mercedes-Benz B 180 CDI 
metalíza sivá, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  31 722,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  28 389,00 €

Mercedes-Benz B 180 CDI 
metalíza bordová saturn, nafta, automat

Cenníková cena DPH  32 298,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  28 965,00 € 

Mercedes-Benz B 180 CDI 
metalíza modrá lotos, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  32 664,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  29 331,00 € 

Mercedes-Benz B 180 CDI 
lak čierny noc, nafta, manuál 

Cenníková cena DPH  28 698,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  25 365,00 € 

Mercedes-Benz B 180 CDI 
lak biely, nafta, manuál 

Cenníková cena DPH  28 698,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  25 365,00 € 

Mercedes-Benz B 180 CDI 
lak čierny noc, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  30 972,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  27 639,00 € 

Mercedes-Benz B 180 CDI 
lak biely, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  30 846,00 €  
Zvýhodnená cena* s DPH  27 513,00 € 

Mercedes-Benz E 220 CDI
metalíza hnedá cuprit, nafta, automat

Cenníková cena DPH  51 912,00 €
Zvýhodnená cena** s DPH 46 720,80 €

Mercedes-Benz E 220 CDIKombi 
metalíza strieborná paládium, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  54 774,00 €  
Zvýhodnená cena** s DPH  46 832,00 € 

Mercedes-Benz E 220 CDI Kombi 
metalíza čierna, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  55 176,00 €  
Zvýhodnená cena** s DPH  47 175,00 € 

Mercedes-Benz E 250 CDI 4MATIC
metalíza hneda cuprit, nafta, automat

Cenníková cena DPH 58 386,00 €
Zvýhodnená cena** s DPH 52 547,40 € 

Mercedes-Benz E 250 CDI 4MATIC 
metalíza hnedo-sivá indium, nafta, automat 

Cenníková cena DPH  58 386,00 €  
Zvýhodnená cena** s DPH  52 547,40 € 

Mercedes-Benz E 250 CDI 4MATIC
metalíza čierna, nafta, automat

Cenníková cena DPH 58 386,00 €
Zvýhodnená cena** s DPH 52 547,40 € 

Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC  
metalíza strieborná irídium, nafta, automat

Cenníková cena DPH  63 834,00 €  
Zvýhodnená cena** s DPH  57 450,60 € 

Mercedes-Benz E 350 CDI 4MATIC  
metalíza strieborná paládium, nafta, automat

Cenníková cena DPH  65 358,00 €  
Zvýhodnená cena** s DPH  58 822,20 € 

Špeciálna ponuka nových vozidiel Mercedes-Benz 

* 3 ročné havarijné a zákonné poistenie + 6 ročné/160 000 km bezplatné ošetrenie a údržba.

**  Ročné havarijné a zákonné poistenie za 1,25% po dobu 3 rokov + 6 ročné/160 000 km bezplatné 
ošetrenie a údržba.


