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Župné voľby
budú v sobotu
9. novembra

Kraj sa sporí s
ministerstvom
o ropovod

BRATISLAVA
Predseda Národnej rady SR vyhlásil termín volieb do samospráv vyšších územných celkov
(tzv. župných volieb) na sobotu
9. novembra 2013. Prípadné
druhé kolo volieb predsedu
krajskej samosprávy (tzv. župana) bude o dva týždne neskôr 23. novembra 2013.
Uplynulý týždeň ohlásil zámer
kandidovať na bratislavského župana bývalý minister kultúry
Daniel Krajcer (NOVA - Nová
väčšina Dohoda). Ešte pred vyhlásením termínu volieb oznámili
zámer kandidovať europoslankyňa Monika Flašíková (Smer-SD),
súčasný predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo
(SDKÚ-DS), ktorého podporujú
aj ďalšie stredopravé politické
strany, a nezávislý poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina.
Voliči v Bratislavskom kraji naposledy volili na štvorročné funkčné obdobie 44 krajských poslancov v 18 volebných obvodoch, z
toho v Bratislave bolo 8 obvodov.
Voľba poslancov krajského zastupiteľstva je jednokolová, volí sa
väčšinovým systémom. Voľba
krajského predsedu (župana) je
dvojkolová v prípade, že v 1. kole
nezíska ani jeden z kandidátov
nadpolovičnú väčšinu zúčastnených voličov, koná sa 2. kolo, do
ktorého postupujú kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
(brn)

BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj
sa pri prerokovaní územnéhoplánu kraja dostal do sporu s
ministerstvom hospodárstva o
ropovod, ktorý by mal spojiť
Bratislavu s rakúskym Schwechatom. Ministerstvo trvá na
tom, aby sa trasy ropovodu
dostali do územného plánu,
bratislavská župa to odmieta.
„Vnímam ako obrovskú chybu zo
strany ministerstva hospodárstva,
že keď tu má investora, ktorý
chce prepravovať ropu zo Slovenska do Rakúska, neexistuje,
aby takáto vážna stavba, ktorej sa
ľudia obávajú, išla bez debaty s
verejnosťou, ale aj bez debaty so
samosprávou,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
Schválenie územného plánu
kraja štát podmieňuje zakomponovaním ropovodu SlovnaftSchwechat do navrhovaného
dokumentu. Ak by však kraj
chcel ropovod do územného
plánu zapracovať, bol by to krok
vzad. Pripomienky bolo podľa
kraja treba predložiť, kým bol
územný plán v štádiu konceptu,
dnes je už v štádiu návrhu.
Ministerstvo presadzuje dve trasy
ropovody - prvú popri Einsteinovej ulici, Auparku, Inchebe a Pečnianskom lese, druhú popri Dolnozemskej ceste a popri bytovkách či nemocnici na Antolskej
ulici.
(brn)

Výstavba nového štadióna sa začala búraním toho starého.

Foto - Miro Gasidlo/ ŠK Slovan

Štadión na Tehelnom poli už búrajú
NOVÉ MESTO
S veľkou pompou sa minulý
týždeň začalo búranie futbalového štadióna ŠK Slovan Bratislava na Tehelnom poli. Fanúšikovia najslávnejšieho slovenského futbalového klubu sa po
rokoch sľubov dočkali. Začalo
sa búrať a koncom roka by sa
mohlo začať už aj stavať.
„Naším prvoradým cieľom je
dodržať najvyššiu kvalitu pri
výstavbe, aby sme mohli privítať
aj veľké zápasy medzinárodného
významu. Momentálne je ťažké
odhadnúť, kedy bude výstavba
ukončená. Rátame s tým, že do
štyroch mesiacov sa nám podarí

zbúrať starý štadión. To je najskorší termín, aký je možné
dohodnúť. Potom by bolo reálne,
že by sa výstavba začala koncom
tohto a začiatkom budúceho roku.
Podľa stavebných firiem, ktoré sa
prihlásili do výberového konania,
je najskorší termín od 18 do 20
mesiacov,“ povedal majiteľ ŠK
Slovan Bratislava Ivan Kmotrík,
ktorý bude prostredníctvom spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., investorom výstavby
nového štadióna. Štadión by mal
byť postavený v roku 2016. Na
jeho výstavbu prispeje aj štát zaplatí 40% nákladov, zvyšok
zaplatí I. Kmotrík.

Ako upozornil majiteľ Slovana,
štadión by nemal byť využívaný
iba na futbalové zápasy, areál by
mal žiť po celý týždeň. „Snažil
som sa, aby tento areál žil vlastným životom. To si vyžaduje
výstavbu bytov, prípadne administratívnej budovy čo najväčších
rozmerov, aké nám územný plán
umožní,“ uviedol. Pôjde však o
doplnok a hlavnú funkciu bude
mať štadión.
So starým štadiónom sa prišli rozlúčiť aj najväčšie legendy futbalového Slovana - Alexander Vencel
starší, Anton Urban, Ľudovít Zlocha, Jozef Čapkovič, Jozef Vengloš či Dušan Galis.
(ado)
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Štadión už
búrajú, nech
žije štadión!
Po hokejovom stánku bude mať
Bratislava konečne aj dôstojný
futbalový stánok. Po všetkých
tých sľuboch o termínoch búrania nastal deň v stredu 10. júla
2013. Do tribún štadióna na Tehelnom poli sa zahryzli bagre a
začala sa prvá fáza cesty k novému futbalovému štadiónu. Žiada sa zvolať, búrajú štadión,
nech žije štadión!
Takéto nadšenie dnes určite nezdieľa celá Bratislava, aj keď v
minulosti žila futbalom na Tehelnom poli väčšina mesta a krajiny.
Veď futbalový Slovan nereprezentoval len Bratislavu, ale celé Slovensko a Československo.
Do štyroch mesiacov bude starý
štadión zbúraný a do 20 mesiacov
na Ziegelfelde vyrastie štadión
nový. Postaví ho majiteľ najslávnejšieho futbalového klubu v krajine a prispeje mu na to aj štát.
Miera účasti štátu na výstavbe
štadióna býva často terčom kritiky. Pritom netreba zabúdať, že ani
pred vyše 70 rokmi nestaval pôvodný štadión klub či mesto, ale
výdatne prispel aj štát. Taká bola
vtedy doba, prezident republiky
bol dokonca prezidentom klubu. A
spolu s futbalovým štadiónom bol
v tom čase postavený aj hokejový
štadión. Bez pomoci štátu by to
nešlo. Iný štát neskôr tento štadión prestaval a rozšíril.
Dnes je samozrejme iná doba a
niektorí vidia vo výstavbe štadióna len „zisk“ jeho majiteľa. Stavať futbalový štadión pre 22 500
divákov z vlastných peňazí by
však bola čistá strata, do toho by
nikto rozumný nešiel. Aj preto bolo potrebné nájsť kompromis.
Zostáva veriť, že o tri roky tribúny
nového štadióna na Tehelnom
poli zaplnia dnešní kritici, ktorí sa
nedávno nahrnuli aj na vynovený
„zimák“...
Radoslav Števčík
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Kontajner na Ventúrskej ulici prekáža
chodcom, bude tam len do konca leta
STARÉ MESTO
Na Ventúrskej ulici v blízkosti
križovatky so Zelenou ulicou
sa pred niekoľkými týždňami
objavil prepravný oceľový
kontajner. Postavili ho uprostred pešej zóny s tým, že to má
byť Staromestské ihrisko Kontakt. Viacerých obyvateľov
Ventúrskej ulice to pobúrilo,
zaujímali sa, kto to povolil a
ako dlho to bude na korze
zavadzať.
Zistili sme, že ide o inciatívu občianskeho združenia Urban Kontakt z Karlovej Vsi, ktorého štatutárom je Oliver Kleinert. Podľa
zmluvy, ktorú uzavrelo združenie s mestskou časťou Staré
Mesto, má ísť o službu verejnosti vo forme krytého objektu, ktorého súčasťou je detské ihrisko.
Užívanie priestoru s rozlohou 40
štvorcových metrov je bezodplatné, podľa zmluvy tu má byť
od 1. júna do konca roku 2013.
Ako priznal hovorca mestskej
časti Staré Mesto Tomáš Halán,
realizácia ihriska vyvoláva rôzne
a aj rozporuplné reakcie a vznikajú aj niektoré praktické problémy. „Tie sa mestská časť snaží
operatívne riešiť, preto bude
detské ihrisko presunuté bližšie k
budove na Ventúrskej 12,“ uviedol. Kontajner bol totiž z nepochopiteľných príčin umiestnený
k protiľahlému domu, kde je
obvykle letná terasa. Pred číslom
12, kde bola donedávna parfuméria, je teraz totiž reštaurácia
KONTAKT.
„Na jednej strane na ihrisko
pozitívne reagujú rodičia s
deťmi, na druhej strane sa ihrisko niektorým okoloidúcim vizuálne nepáči. Detské ihrisko na
Ventúrskej bude najneskôr do
konca augusta odstránené. Do
budúcnosti Staré Mesto na tomto
mieste s umiestnením detského
ihriska nepočíta,“ dodal staromestský hovorca.

Petržalka chce
mať Námestie
republiky
PETRŽALKA
Petržalskí miestni schválili návrh na pomenovanie verejného
priestranstva medzi ulicami Tupolevova a Jiráskova a Chorvátskym ramenom na Námestie
republiky. V minulosti bolo toto
priestranstvo nazvané Námestie povstania českého ľudu, v
súčasnosti pomenovanie nemá.
Petržalský návrh musia schváliť mestskí poslanci.
Názov Námestie republiky predložil petržalský poslanec Miloš
Černák s tým, že zodpovedá historickej udalosti a zároveň na
území Bratislavy nie je priestor s
takýmto názvom. Názvoslovná
komisia miestnych poslancov pridala ďalšie dva návrhy - Námestie
mládeže a Námestie svornosti.
Následne z trojice návrhov vyberali obyvatelia mestskej časti,
ktorí v hlasovaní na internete vybrali ako najvhodnejšie pomenovanie Námestie republiky. (pet)

Keďže v prípade „ihriska“ aj priľahlej reštaurácie ide o Kontakt,
zaujímalo nás, aká je súvislosť
medzi kontajnerom a krčmou.
Ukázalo sa, že obe aktivity sú
personálne prepojené práve cez
osobu Olivera Kleinerta z Kostolišťa na Záhorí. Okrem toho, že
je štatutárom občianskeho združenia, je aj spoločníkom a konateľom obchodnej spoločnosti
Kontakt Zelená, s.r.o., ktorá prevádzkuje reštauráciu Kontakt.
Keďže každé zabratie verejného
priestranstva je v Starom Meste
zdanené miestnou daňou, nie je
vylúčené, že v prípade „Staromestského ihriska“ nejde o nič
iné, ako sa vyhnúť plateniu tejto
dane. V pešej zóne historického
jadra Starého Mesta je pritom
najvyššia sadzba za užívanie
verejného priestranstva. Ak by

obchodná prevádzka chcela
zabrať časť ulice pre letnú terasu,
či podobnú komerčnú aktivitu,
mestská časť by ju zdanila sadzbou 1 euro za štvorcový meter a
deň. Pre kontajner s rozlohou 40
štvorcových metrov by to bolo
40 € denne a 1240 € mesačne.
Keď starostka mestskej časti
podpisovala zmluvu s občianskym združením Urban Kontakt,
zrejme netušila, že „ihrisko“ má
slúžiť na podporu podnikateľských aktivít blízkej reštaurácie
Kontakt.
Obyvatelia Ventúrskej ulice, ale
aj návštevníci pešej zóny, ktorým tento kontajner prekáža, určite ocenia, že na ulici bude len
do konca augusta, a nie do konca
roka, ako bolo pôvodne plánované.
Radoslav Števčík
Foto - Juraj Mladý

Odišla futbalová
legenda Slovana
Ján Zlocha
BRATISLAVA
V pondelok 1. júla 2013 zomrel
vo veku 71 rokov bývalý československý futbalový reprezentant Ján Zlocha. Na konte mal
okrem majstrovských titulov so
Slovanom Bratislava aj najväčší úspech československého,
klubového futbalu, keď v drese
Slovana v roku 1969 získal Pohár víťazov pohárov.
Ján Zlocha sa narodil 24. marca
1942 v Bratislave. Ľavý obranca
s tvrdou strelou odohral za Slovan, Spartak Trnava a Duklu
Praha celkom 203 ligových
stretnutí a strelil 8 gólov. Zúčastnil sa na majstrovstvách sveta
1970 i na olympijských hrách v
roku 1968 v Mexiku.
(red)
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Nové trolejbusy
Bratislave dodá
plzenská Škoda
BRATISLAVA
Súťaž na dodávku nových trolejbusov pre bratislavskú MHD
vyhrala plzenská spoločnosť
Škoda Electric, a.s., ktorá ponúkla Dopravnému podniku
Bratislava, a. s., najnižšiu cenu.
Okrem 30 krátkych a 50 dlhých
kĺbových trolejbusov má dopravca opciu aj na dodávku
ďalších 20 krátkych a 20
dlhých trolejbusov.
„Bratislava bude mať do trochštyroch rokov kompletne vymenený vozidlový park trolejbusov.
Do leta 2015 bude dodaných 80
trolejbusov a po uplatnení opcie
ďalších 40 trolejbusov v nasledujúcom roku, respektíve dvoch
rokoch,“ uviedol generálny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi. Prvý trolejbus by mal dodávateľ dodať
do 10 mesiacov a všetky ostatné
do 22 mesiacov od zadania objednávky.
Mestský dopravca vysúťažil nové
trolejbusy až na druhýkrát. Prvú
súťaž mu kvôli kritériám a bodovému hodnoteniu zrušil Úrad pre
verejné obstarávanie. Do druhého
výberového konania na dodávku
120 trolejbusov sa zapojili dve
firmy, vyhrala tá lacnejšia.
Ponuka spoločnosti Škoda Electric, a.s., na 80 nových trolejbusov
začínala na úrovni 46,772 milióna
eur, po aukcii bola suma znížená
na 41,620 milióna eur, čo je úspora až 11,02 %, resp. 5,152 milióna
eur. Konečná cena je dokonca výrazne lacnejšia ako bola nákupná
cena rovnakých typov vozidiel v
iných mestách, napríklad v Žiline
či v Banskej Bystrici, ktoré nakupovali trolejbusy bez klimatizácie, bez zariadení na počítanie
cestujúcich a bez kamerového
systému. Nové bratislavské trolejbusy budú nízkopodlažné, klimatizované, ekologickejšie, vybavené moderným tarifným a informačným systémom a zabudovaným vonkajším i vnútorným kamerovým systémom.
„Nové trolejbusy výrazne pomôžu modernizovať vozidlový park
DPB, nakoľko situácia je kritická
a DPB už nedokáže plne zabezpečiť dennú výpravu,“ uviedol
Belfi.
(mch)
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Primátorov dlh splatila manželka,
v majetkovom priznaní to neuviedol
BRATISLAVA
Primátor, ktorý si predsavzal
zmeniť Bratislavu na transparentné mesto a nad rámec zákona začal zverejňovať svoje
majetkové priznania, nie je príliš zhovorčivý, pokiaľ ide o
nejasnosti v jeho majetkovom
priznaní za rok 2012. Pochybnosti zostávajú aj po opakovanej žiadosti o vysvetlenie, prečo
boli jeho výdavky výrazne vyššie ako jeho priznané príjmy.
Ako sme už skôr informovali, po
preštudovaní majetkového priznania Milana Ftáčnika za rok
2012 a jeho porovnaní s majetkovým priznaním za rok 2011, nám
vyšlo, že primátor Milan Ftáčnik
vlani zarobil celkom 62 761 €. Po
zdanení a odvodoch to podľa
mzdovej kalkulačky pre rok 2012
znamenalo v čistom príjem zhruba 47 346 €. Výdavky pána primátora v roku 2012 však boli 70
785 €. Rozdiel teda predstavuje
mínus 23 439 €. Primátorove
úspory na účtoch klesli oproti roku 2011 o 6687 €, čo mohol použiť na splatenie úveru, takže rozdiel predstavuje 16 752 €. O túto
sumu podľa vlastného majetkového priznania Milan Ftáčnik minul
viac ako zarobil.
V marci 2013 to zdôvodnil tým,
že „rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2012 bol
súčasťou rodiny s manželkou,
ktorej príjem vo svojom majetkovom priznaní nezverejňuje a
rodinný rozpočet s manželkou je
v príjmovej aj výdavkovej položke spoločný“. Ak by tento rozdiel
primátor vykryl z príjmu manželky, musela by zarobiť vlani v hrubom 22 800 €, čo je vzhľadom na
jej pracovné zaradenie vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.,
veľmi málo pravdepodobné.
Na otázku, aký bol plat primátorovej manželky, alebo či v majetkovom priznaní nie je chyba, nám
Milan Ftáčnik koncom júna prostredníctvom hovorcu odkázal, že
„všetky výdavky uvedené v mojom majetkovom priznaní vychádzajú z mojich a manželkiných
príjmov a úspor. Okrem riadneho
príjmu manželky slúžila na pokrytie výdavkov aj suma 10 000
eur, ktorú jej vyplatila Slovenská

sporiteľňa z termínovaného vkladu z minulých rokov a ktorú použila na mimoriadnu splátku
hypotéky“.
Nezostáva iné, ako veriť pánovi
primátorovi, že to naozaj tak bolo.
Namieste je však otázka, prečo to
pán primátor nepriznal už vo svojom majetkovom priznaní, resp.
prečo to neuviedol v marci, keď
sme sa zaujímali, prečo mal vlani
výdavky podstatne vyššie ako
príjmy? A to sa už nebudeme radšej pýtať, aké boli vlani výdavky
primátorovej domácnosti na bežný chod a kto a z čoho ich platil...
ZATAJIL PRÍJEM ČLENA
DOZORNEJ RADY?
V tejto súvislosti nás zaujala informácia, že vlani 19. marca 2012
sa Doc. RNDr. Milan Ftáčnik,
CSc., stal členom a podpredsedom dozornej rady spoločnosti
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Pochopiteľne nás zaujímalo, koho v dozornej
rade tejto súkromnej spoločnosti
zastupuje, keďže mesto Bratislava v nej nemá majetkový podiel?
Zaujímalo nás tiež, aký príjem
mal vlani pán primátor z tejto
funkcie, a či nepovažuje pôsobenie v dozornej rade súkromnej
spoločnosti, ktorá je navyše dcérskou spoločnosťou zahraničného
subjektu, za porušenie zákona o

ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov?
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik na tieto otázky, ktoré sme mu
17. júna 2013 položili prostredníctvom jeho hovorcu, nedal
odpovede. Po jedenástich dňoch
nám jeho hovorca 28. júna odpovedal len, že „primátor Milan
Ftáčnik sa dňa 25. júna 2013
vzdal funkcie člena Dozornej
rady Komunálnej poisťovne, a.s.,
Vienna Insurance Group“.
Keďže Milan Ftáčnik neodpovedal na otázku, aký bol vlani jeho
príjem z pôsobenia v dozornej rady súkromnej poisťovne, vzniká
priestor na špekulácie, či tento
príjem nezabudol uviesť v majetkovom priznaní. Namiesto transparentnej odpovede na jednoduchú otázku, koľko zarobil, pán
primátor radšej z dozornej rady
hneď odstúpil. Opäť to vytvára
priestor na špekulácie, že tu nebolo všetko s kostolným poriadkom.
Ak nemá primátor Bratislavy záujem odpovedať Bratislavským
novinám, možno by sa ho na to
mali spýtať bratislavskí voliči alebo mestskí poslanci. Obyvateľom
tohto mesta by určite nemalo byť
jedno, že existujú pochybnosti o
tom, či primátor niečo zamlčiava
alebo nehovorí celú pravdu...
Radoslav Števčík

Od 5. augusta
pôjde linka 212
cez Patrónku
BRATISLAVA
Od 5. augusta 2013 bude jazdiť
trolejbusová linka č. 212 po
novej trati, ktorá spojí Vojenskú nemocnicu s Patrónkou.
Jej dobudovaním sa dosiahlo
obojsmerné trolejbusové prepojenie s prestupným uzlom
Patrónka a tým bezproblémové
prestupovanie z autobusových
liniek MHD a regionálnych
autobusov, prichádzajúcich zo
západnej časti mesta a okolia.
Na Patrónke tak vznikne možnosť
priameho prestupu z autobusových liniek zo smerov Dúbravka,
Lamač, Záhorská Bystrica a
Devínska Nová Ves nielen na trolejbusovú linku obsluhujúcu Kramáre, ale na predĺženie trolejbusovou linkou číslo 207, ktorá premáva do Starého Mesta. Po sprevádzkovaní novej trate sa skráti
autobusová linka č. 22 po OD
Tesco Lamač.
Vybudovaním tejto trasy a pripravovaného trolejbusového prepojenia Pražská - Brnianska Patrónka sa trate v oblasti Kramáre a Patrónka dostanú do stavu
pred rokom 1974, keď bola celá
táto oblasť (zo smeru Pražská)
obsluhovaná iba trolejbusovými
linkami.
Objednávateľom výstavby trolejbusovej linky bolo mesto Bratislava a realizovala ju spoločnosť
ELZA - Elektromontážny závod
Bratislava, a.s., v rámci Operačného programu Bratislavského
kraja. Náklady na výstavbu by
mali byť 1,765 milióna eur.
Z dôvodu prác na stavbe novej
trate bude dočasne od 1. júla do 4.
augusta 2013 vylúčená premávka
trolejbusových liniek 204 211 a
212 v úsekoch Patrónka - Lamačská cesta - Vojenská nemocnica a
Patrónka - Valašská.
(dpb)
www.prestahujeme.to
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Revízori robili
nátlak na
slušnú slečnu
LIST ČITATEĽA
Rada by som sa vyjadrila k situácii, ktorá sa stala v piatok 28.
6. 2013 v autobuse č. 63 smerom
k Avionu, medzi zastávkou Račianske a Trnavské mýto, s
odchodom o 9.53 h z Račianskeho mýta. Nastúpila som do
autobusu s tým, že traja silní
muži blokovali vchod, ledva
som sa dostala dovnútra.
Medzi nimi stala mladá žena, nadobudla som pocit, že sú to výtržníci, ktorí ju obmedzujú, tlačili
sa na ňu, nechceli ju pustiť von.
Neskôr som pochopila, že ide o
revízorov, ktorí ju zadržali, lebo
nemala označený lístok. Slečna
vykrikovala, že obmedzujú jej
osobnú slobodu. Neskôr dostala
hysterický záchvat plaču, že nemá
40 eur, lebo je to veľa peňazí, že
lístok iba zabudla označiť a môže
im ukázať potvrdenia, kde vidno,
že si platí mesačný lístok.
Ženy naokolo spustili, že nech sa
upokojí, aby neskončila na psychiatrii, že všetci musíme platiť
atď. Istotne mali všetci svoju pravdu. Ide mi iba o to, že slečna sa
očividne nepretvarovala, bola v
zúfalom psychickom stave, úpenlivo plakala, že ju tak strašne mrzí
ľudská nespravodlivosť. Celá
situácia bola desivá a trápna, hoci
si revízori asi plnili svoje povinnosti, je hanba, že traja veľkí chlapi používali takýto extrémny
nátlak na mladú ženu, zvlášť, keď
vieme, že nie sú oprávnení ju nasilu držať v autobuse, dokonca ani
žiadať od nej osobné údaje...
Navyše, veľakrát som bola svedkom, že špinaví, opití, agresívni
ľudia sa vozia v MHD bez lístkov
a revízori im nič nepovedali
napriek tomu, že obmedzujú cestovanie slušných občanov.
Slečna bola slušná, momentálne
vo veľmi zlom psychickom stave,
silní revízori na ňu použili nepriamy nátlak a situáciu neupokojili.
Mohli vystúpiť s ňou a presvedčiť
sa, ako to vlastne je. Ľudia musia
platiť a každý si má plniť svoje
povinnosti, ale toto bolo priveľa,
keď si uvedomím, že slečna bola
slušná a iným neporiadnikom sa
cestovanie zadarmo prepečie...
Dagmar Sadovská, Bratislava
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Kolony má tradičnú domácu kuchňu
V starej časti Devínskej Novej
Vsi na križovatke Janšákovej
ulice s Opletalovou boli v minulosti dedinské potraviny. Dnes
je tam reštaurácia KOLONY
CLUB RESTAURANT. Tak
sme sa sem vybrali, aby sme
spoznali, ako chutí Kolony.
Reštaurácia sa nachádza časti nazývanej Kolónia z čoho vznikol aj
názov reštaurácie. Interiér má
navodzovať atmosféru prelomu
19. a 20. storočia, masívne drevené stoly, kožou potiahnuté drevené stoličky, všetko v štýle koloniálneho pánskeho klubu.
Vpredu veľká reštauračná časť s
barom a tankami s pivom, vľavo
salónik a vzadu klubová časť pre
fajčiarov. Za budovou priestranná
terasa detským ihriskom, pred
reštauráciou a vo dvore je dostatok parkovacích miest.
Kolony stavila na tradičné jedlá
stredoeurópskej kuchyne. Okrem
raňajok ponúkajú predjedlá a
jedlá k pivu, polievky, domáce
jedlá, hlavné jedlá, rezne, cestoviny, šaláty a bezmäsité jedlá.
Z predjedál sme si dali domácu
huspeninu s cibuľkou a chlebom
(2,90 €) a zemiakové placky s
údeným mäsom a pivným syrom
(3,90 €). Huspenina bola chutná,
chýbala nám v nej koreňová zelenina, mäsa tam bolo poriadne,

mohlo byť však pokrájané na
menšie kúsky. Plnené zemiakové
placky boli skôr hlavným jedlo
ako predjedlom. Tri placky prekladané údeným mäsom na
cibuľke a na vrchu obložené roztopeným syrom boli sýte, chutné,
ale nekonzistentné. Kúsky údeného sme museli naháňať po tanieri,
pretože vypadávali spomedzi placiek. Placky neboli zemiakové,
skôr akési múčne.
Z polievok sme si dali hovädzí
vývar so zeleninou, rezancami a
mäsom (2,30 €) a domácu fazuľovú s údeným mäsom a rezancami
(2,30 €). Polievky servírujú v
noblesných miskách s pokrievkou, hovädzia bola pri prvej návšteve príliš horúca, fazuľová vlažná. Chuťovo neboli zlé, ale ani
mimoriadne.
Z hlavných jedál sme si dali kuracie pikantné soté Kolony s klobásou, slaninou, paprikou a feferónkou (6,60 €), z ktorého čašník pri
servírovaní vylial šťavu, pri opakovanom pokuse opäť, tentoraz
na druhú stranu stola. Opekané
zemiaky (1,50 €) boli nakrájané
na plátky, ale zbytočne posypané
grilovacím korením. Bravčový
steak prekladaný kyslou kapustou

a zemiakovými plackami s kyslou
smotanou (8,50 €) bol fajn, len
karé bolo tuhšie a krájalo sa dosť
ťažko. Nebola to zlá kombinácia,
placky však neboli opäť vôbec
zemiakové.
Pivný hovädzí guláš so žemľovou
knedľou (8,90 €) bol výborný, len
knedľa bola zohrievaná na sucho
a na povrchu vysušená - prospela
by chvíľka v pare. Žiadne výhrady sme nemali ani k černohorskému rezňu v zemiakovom cestíčku
(7,30 €), opekané zemiaky však
boli príliš opečené. Miernym
sklamaním boli kuracie prsia obalené v čerstvých bylinkách a syre
pecorino (6,30 €). Mäso bolo
podľa všetkého obalené aj v grilovacom korení a v pecorine nebolo
vôbec, len symbolicky posypané.
Kolony tvrdí, že chce skolonizovať chute zákazníkov, pri prvej
návšteve však kruto zaútočila na
náš tráviaci trakt... Niečo nebolo
v poriadku a prudko to zrýchlilo
metabolizmus jedného z nás.
Oceňujeme výber tradičných
jedál, určite by však aj ich príprava by mala byť o niečo viac
tradičnejšia.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Aj na festivaloch musia dávať bločky
Finančná správa si koncom
júna posvietila na dva bratislavské hudobné festivaly - BA
City Beats a Projekt X Festival.
Na oboch zistila pochybenia.
Kontrolóri sa zamerali najmä
na vydávanie pokladničných
bločkov a okolkovaný alkohol a
tabak. Najviac porušení sa
týkalo zákona o elektrickej registračnej pokladnici.
Prevádzkovatelia stánkov s občerstvením alebo suvenírmi sú
podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici povinní pri
predaji tovaru vystavovať bločky
z registračných pokladní. Bloček
je podnikateľ povinný vystaviť
bez zbytočného odkladu po prijatí hotovosti.
Na letnom hudobnom festivale
BA City Beats, ktorý bol na Tyršovom nábreží, kontrolovali 20.
júna 2013 prevádzkarov stánkov

nielen daňoví kontrolóri, ale aj
colníci. Okrem evidovania tržieb
v pokladniach a vydávania bločkov zákazníkom sa zamerali aj na
alkohol v bufetoch. Predajcovia
musia mať na predaj alkoholu
povolenie, doklady o jeho kúpe a
fľaše musia byť označené kolkovými známkami. Colníci a daniari tiež kontrolovali tabakové
výrobky. Postupne na mieste zistili, že niektorí podnikatelia
nezaevidovali tržbu v elektronickej registračnej pokladnici, čiže
zákazníkovi nevydali bloček,
nevyhotovili ani paragón, teda
náhradný doklad vyhotovený
namiesto pokladničného dokladu,
a nemali pri sebe na predajnom
mieste knihu elektronickej registračnej pokladnice.

O deň neskôr, 21. júna 2013, zistili daňoví kontrolóri počas Projekt X Festivalu na Zlatých pieskoch, že prevádzkovatelia niektorých stánkov tu tiež nezaevidovali tržby v pokladni a ich knihy
elektronických registračných
pokladníc neboli spolu s nimi na
predajnom mieste, ako určuje
zákon.
Inšpektori finančnej správy na
základe zistených nedostatkov a
porušení zákona udelia daňovníkom v prípade oboch bratislavských festivalov pokuty od 30 do
6600 eur.
Kontrolóri finančnej správy si
počas leta posvietia aj na ďalšie
hudobné festivaly. Kontroly opäť
zamerajú práve na pokladničné
bločky či okolkovaný alkohol.
Marián Brezňanský
(Spracované z podkladov
Finačnej správy SR)

Výjazd autom
z Kraskovej
je nebezpečný
LIST ČITATEĽA
Rád by som znovu upozornil na
katastrofálnu bezpečnostnú situáciu na križovatke Kraskova
– Račianska ulica. Je to skutočne už výsmechom bezpečnosti v
doprave – vo výhľade do križovatky smerom z Kraskovej bránia stromy, parkujúce autá a
dokonca smetné koše. Odbočenie je bez „vykuknutia“ do križovatky takmer nemožné.
Neviem, ako mestská časť plánuje
problém riešiť, aj keď nainštalovať pár stĺpikov, aby tam nemohli
parkovať autá na chodníku, by
naozaj nemusel byť až taký problém. Už vlani som na problém
upozorňoval – mestská časť Nové
Mesto má križovatku “na zozname”, zatiaľ sa však nič nedeje a
nikoho to zrejme ani netrápi. Toto
miesto je 100 metrov od policajného prezídia! To je tiež vizitka.
Dušan Tudík, Nové Mesto

Poďakovanie
vodičovi
električky č. 9
LIST ČITATEĽA
Žijem v Bratislave od narodenia, som piaty rok na materskej
dovolenke a 5. juna 2013 sa mi
stalo niečo, čo som za celý svoj
doterajší (mladý) život nevidela
v bratislavskej MHD.
Šla som o 15.25 h s dcérkou a
synom v kočíku na električku č. 9.
Stála som na nástupnom ostrovčeku na zastávke Súmračná. Bola
tam s nami aj moja mama, keď
električka č. 9 zastavila, chystala
sa mi mama pomôcť hore po
schodíkoch s kočíkom. Hneď ako
vodič otvoril dvere, sám iniciatívne vystúpil k nám a ponúkol sa, či
mi môže pomôcť hore s tým kočíkom.... videl mamu a teda bolo
jasné, že mi má kto pomôcť.
Napriek tomu to urobil sám proaktívne, nezištne a úplne som
ostala v šoku - pozitívnom. Nespýtala som sa ho na meno, ale bol
to sympatický mladý muž - vodič
linky č. 9, číslo vozňa 7767. Touto
cestou mu ešte raz ďakujem za
pozornosť - dobrý vodič ešte žije.
Martina Šujanová, Ružinov
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Bratislavský kraj urobil ďalšie Ropovod má viesť cez zastavané
postreky proti komárom
oblasti, kraj ho odmieta
Bratislavský kraj opäť postrekoval proti začiatkom mája. Išlo o štyri obce v okrese
zvýšenému výskytu komárov, ktoré sa premnožili aj v dôsledku júnových povodní.
„V deviatich obciach v povodí rieky Morava sme urobili postreky pozemnou aplikáciou, v piatok sa použila aj letecká aplikácia. Náklady sú 135-tisíc eur,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo.
Pozemná aplikácia bola použitá v obciach
Gajary, Malé a Veľké Leváre, Kostolište,
Láb, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave,
Jakubov a Lozorno. Letecké postreky sa
robili v piatok ráno vo všetkých menovaných obciach a tiež v Chorvátskom Grobe a
v časti Slovenského Grobu.
Župa robila prvé postreky proti komárom

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Malacky. Najvyšší výskyt komárov zaznamenali obce Vysoká pri Morave a Záhorská
Ves. Pri postrekoch sa použila pozemná aj
letecká aplikácia.
Bratislavský kraj situáciu pravidelne monitoruje, komunikuje so starostami obcí aj s
Okresným úradom životného prostredia v
Malackách. Výber lokalít závisel od požiadaviek jednotlivých obcí a operatívneho
monitoringu. Na ničenie komárov sa použili zdraviu neškodné prípravky a postupy.
Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii
a rýchlo sa rozkladá na neškodné látky.
Neohrozuje preto zvieratá a je šetrný aj k
necielenému hmyzu.


Občania sa môžu k zámeru výstavby ropovodu cez Bratislavu vyjadriť aj prostredníctvom ankety, ktorú spustil Bratislavský
kraj na svojej facebookovej stránke.
„Neexistuje takúto stavbu postaviť bez
toho, aby sme mali dôveru verejnosti,“
povedal predseda BSK Pavol Frešo. Bratislavský kraj výstavbu ropovodu cez hlavné mesto odmieta. „Mimoriadne ma zarazilo radikálne vyhlásenie hovorcu ministerstva hospodárstva, že tak či onak budú
stáť za týmto projektom, aj keby to malo
pozastaviť územný plán. Toto nepovažujem za šťastné, považujem to za totálne
nepochopenie a doslova tlak na regionálnu samosprávu, hlavne v situácii, keď
ešte nikde neboli oznámené presné trasy,
kade by ropovod mal viesť,“ povedal bratislavský župan, ktorý o ropovode plánuje
rokovať s ministrom hospodárstva.
Navrhovaný koridor by mal viesť cez husto
zastavanú oblasť a chránené oblasti. Obe
navrhované trasy by viedli tesne popri viacerých kolíznych bodoch – prvá popri
Auparku, Inchebe či Pečnianskom lese, kde
je vodný zdroj. Druhá trasa by v Petržalke

viedla tesne popri bytovkách či nemocnici
na Antolskej. Preto s ropovodom vedúcim
cez hlavné mesto župa v pripravovanom
územnom pláne regiónu nepočíta.
Schválenie územného plánu kraja štát podmieňuje zakomponovaním ropovodu
Slovnaft-Schwechat. Ak by však kraj chcel
ropovod do územného plánu zapracovať,
bol by to krok vzad. Pripomienky bolo
treba predložiť, kým bol územný plán v
štádiu konceptu, dnes je už v štádiu návrhu.
„Na poslednú chvíľu po termíne sa prihlásilo ministerstvo hospodárstva, že chce
dve trasy ropovodu do tohto územného
plánu záväzne dať. My sme namietali od
toho, že sa mali prihlásiť v riadnych termínoch, cez to, že máme isté pochybnosti,
či tento projekt je dostatočne strategicky
podložený a schválený, aby mohol ísť
rovno do územného plánu, až po to, že
keby sme pristúpili na ich požiadavky,
museli by sme celý územný plán pozastaviť, o rok predĺžiť, znova prediskutovať s
verejnosťou, so samosprávami a so všetkými dotknutými,“ povedal predseda BSK

Pavol Frešo.
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Opravili dve
poškodené
fontány

Na Račianskej
za Lidlom má
byť obytný dom

STARÉ MESTO
Staromestská
samospráva
opravila obe fontány na Hviezdoslavovom námestí, ktoré
poškodila silná májová búrka.
Vtedy došlo k poruche elektroinštalácie a fontány boli dva
mesiace mimo prevádzky.
Začiatkom júla však Staré
Mesto začalo s kompletnou
opravou elektroinštalácie.
„Malá fontána pred sochou
Hviezdoslava má nové siete a už
je v prevádzke. Minulý týždeň
sme dokončili aj opravu druhej
fontány, napustili sme ju vodou a
už je tiež v prevádzke,“ povedala
starostka mestskej časti Staré
Mesto Táňa Rosová (SDKÚ-DS).
Náklady na opravu sú 21-tisíc eur
a mestská časť ich hradí zo svojho
rozpočtu.
Mestská časť Staré Mesto v uplynulých dňoch opravila aj poškodenú Vtáčiu fontánu, ktorá sa
nachádza na rohu Ventúrskej a
Panskej ulice. Fontánu poškodilo
vozidlo, ktoré okolo nej prechádzalo. Oprava stála staromestskú
kasu 560 eur.
(stn)

RAČA
Na Račianskej ulici za predajňou Lidl, v blízkosti čerpacej
stanice OMW a reštaurácie
McDonald´s sa chystá výstavba
polyfunkčného obytného domu
s pracovným názvom Račianska. Majú to byť dve veže,
jedna vysoká 15 podlaží, druhá
má mať 8 podlaží.
Pozemok je prázdny a patrí Prvej správcovskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Stupava. Parcela susedí s areálom skladov a železničnou traťou vedúcou na Filiálku. V polyfunkčnom obytnom dome by malo byť zhruba
170 bytov.
Investor počíta so začiatkom výstavby v máji 2014, s dokončením v decembri 2016. Predpokladané náklady na výstavbu sú
25 miliónov eur. V súčasnosti sa
posudzuje vplyv zámeru na životné prostredie.
(brn)

Nový štadión na Tehelnom poli pre
22 500 divákov má stáť do roku 2016
NOVÉ MESTO
Nový futbalový štadión pre 22
500 divákov by mal začať stavať na Tehelnom poli koncom
tohto, najneskôr začiatkom budúceho roka. Do štyroch mesiacov má byť zbúraný starý štadión, s výstavbou nového sa
začne po verejnom obstarávaní
zhotoviteľa.
Investorom výstavby bude spoločnosť Národný futbalový štadión, a.s., ktorú v roku 2006 založili futbalové kluby Inter Bratislava, Artmedia Petržalka, Slovan
Bratislava a Slovenský futbalový
zväz. Dnes ju kontroluje podnikateľ Ivan Kmotrík, ktorý je tiež
majiteľom futbalového Slovana.

Štadión nebude národný, ako sa
pôvodne uvažovalo, prednostne
bude slúžiť ŠK Slovan Bratislava,
bezodplatne ho však bude využívať futbalová reprezentácia. Štát
zaplatí 40 percent nákladov na
výstavbu štadióna, zvyšok zaplatí
jeho budúci majiteľ. Ten zaplatí aj
výstavbu administratívnej 18-poschodovej budovy, obchodného
centra, hotela a bytového domu.
Štadión so športovou infraštruktúrou vyjde podľa I. Kmotríka na 70
miliónov eur. Areál bude patriť
spoločnosti Národný futbalový
štadión, a.s., resp. Slovanu Bratislava.
Pod tribúnami bude podzemná
garáž s kapacitou zhruba 1000

parkovacích miest. Hľadisko má
byť prekryté ľahkou oceľovou
konštrukciou s plastovou membránou. V susednom areáli
Základnej školy Kalinčiakova by
mali vzniknúť dve tréningové
ihriská: jedno s prírodným a
druhé s umelým povrchom.
Starý štadión vlastnil futbalový
klub, pozemky pod ním patria
mestu Bratislava. Mesto ich
však prenajalo spoločnosti Národný futbalový štadión, a.s., na
50 rokov za jedno euro.
Na novom futbalovom štadióne
bude aj sídlo Slovenského futbalového zväzu a Sieň slávy slovenského futbalu.
(ado)
Vizualizácie - NFŠ, a.s.

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

www.domestica.sk

TAM, KDE BUDEM BÝVAĺ,
BUDE VŠETKO PORUKE.
NOVÉ BÝVANIE S VÝBORNOU OBČIANSKOU VYBAVENOSĕOU.
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Letné dni vo Vodárenskej záhrade
Príďte si počas letných prázdnin
oddýchnuť do Vodárenskej záhrady, ktorá sa nachádza v areáli
Vodárenského múzea v Karlovej
Vsi. Čakajú na vás pohodlné lavičky, pitné fontánky a detské ihrisko
pre aktívny oddych.
Park je ideálny pre prípravu rodinného
pikniku, kde na tráve pod stromami
môžete stráviť príjemné chvíle. V
parku sa nachádza voľná trávnatá
plocha pre hranie loptových hier alebo
bedmintonu. V relaxačnej zóne je
umiestnená veľká fontána so sochou
Chlapca s volavkou od Roberta Kühmayera. Pozdĺž záhrady vedie cyklistický chodník, ktorý smeruje od mosta
Lafranconi až po ostrov Sihoť a záhrada slúži aj ako odpočinkový bod na
tejto ceste. V blízkosti sa tiež nachádza Karloveské rameno so svojimi
zátokami a nedotknutou prírodou.
Ako jedna z mála záhrad v Bratislave
má Vodárenská záhrada zabezpečené sociálne priestory, ktoré sú návštevníkom prístupne v budove Vodárenského múzea. Záhrada je otvorená
denne od 8:00 do 21:00 hodiny. PríWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

stup do Vodárenskej záhrady je
zabezpečený z dvoch smerov - z
Devínskej cesty alebo priamo z cyklotrasy vedúcej k ostrovu Sihoť.
Viac informácii, ako aj prevádzkový
poriadok záhrady nájdete na
www.vodarenskemuzeum.sk
Tešíme sa na vašu návštevu.
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Po meste jazdí
poschodový
autobus
STARÉ MESTO
Od pondelka 15. júla 2013 sa
môžu Bratislavčania odviezť v
centre mesta poschodovým
autobusom SIRIUS prešovskej
sopoločnosti MT-Troliga, ktorá
ho zapožičala na leto Dopravnému podniku Bratislava, a.s.
Na obdobie dvoch týždňov, počas
ktorých mestský dopravca otestuje jeho využiteľnosť v centre
mesta, ho výrobca požičia zadarmo. „Vzhľadom na jeho dĺžku a
výhodnú kapacitu obsaditeľnosti až 68 miest na sedenie a 15 na státie - ho určite radi využijú pravidelní cestujúci MHD, ale aj turisti,“ povedal generálny riaditeľ
DPB Ľubomír Belfi.
Double-decker je okrem iného
atraktívny aj svojím dizajnom v
retro-štýle, jeho dĺžka 10,5 metra
umožňuje bezproblémový prejazd centrom mesta. Po odskúšaní
prvej navrhnutej trasy DPB zváži
aj ďalšie možnosti trás, na ktoré
by mohol byť poschodový autobus nasadený.
Trasa začína pri historickej budove SND na zastávke na Jesenského ulici pokračuje cez Štúrovu
ulicu, Pribinovu, Karadžičovu,
Ulicu 29. augusta, Kollárovo
námestie, Staromestskú, Most
SNP a späť k budove SND.
Skúšobná dvojtýždňová prevádzka asutobusu je pre cestujúcich
bezplatná.
(dpb)
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V Mlynskej doline vyrastie do júna
2015 vedecký park za 42 miliónov
KARLOVA VES
V Mlynskej doline má do konca
júna 2015 vyrásť vedecký park
Univerzity Komenského. Určený bude študentom a odborníkom v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií.
„O termíne začiatku výstavby je
zatiaľ predčasné hovoriť, všetko
sa odvíja od termínu ukončenia
verejného obstarávania,“ uviedla
vedúca oddelenia vzťahov s
verejnosťou UK Andrea Földváryová. Univerzita vyhlásila verejné obstarávanie 22. júna 2013.
Okrem odborníkov z oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií
budú v projekte zapojení aj pedagógovia a výskumníci zo spoločenskovedných a humanitných
odborov, napríklad aj z bohosloveckej či filozofickej fakulty.
Koncept vedeckého parku vytvára možnosti pre spoluprácu
ôsmich z dvanástich fakúlt. Projekt kladie napríklad požiadavky
aj na riešenie odborných otázok v
oblasti etiky alebo práva.
„Po prvenstve našej univerzity v
celosvetovom rebríčku univerzít s
najnižšou nezamestnanosťou absolventov doktorandského štúdia
je to, takpovediac, ďalší darček
pre budúcnosť našich študentov a
doktorandov,“ uviedol rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Karol Mičieta.

Zmluvu o realizácii projektu podpísali minister školstva a rektor
univerzity 17. mája 2013. Celkové náklady dosiahnu necelých 42
miliónov eur. Projekt bude z 85 %
financovaný príspevkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% pôjde zo štátneho rozpočtu a 5 % zaplatí z vlastných
zdrojov univerzita.
„Ide o unikátny projekt, s perspektívou ďalšieho rozvoja vedy
na pôde Univerzity Komenského

so zásadným významom pre pestovanie vedy na slovenskej aj na
medzinárodnej úrovni. Verím, že
prispeje k zvýšenie konkurencieschopnosti školy, ale aj Slovenska
v európskom priestore a k vytvoreniu nových pracovných miest
pre mladých ľudí,“ uviedol rektor
Mičieta. Nový vedecký park má
byť príspevkom k vzniku slovenského „Sillicon Valley“: Bratislava - mesto vedy.
(mch)
Foto - Ing. arch. M. Marendiak

Veľký Draždiak
láka malých
i veľkých
PETERŽALKA
Výsledky predsezónneho monitorovania Úradu verejného
zdravotníctva potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj
na jazere Veľký Draždiak. Prírodná vodná plocha s neorganizovanou rekreáciou láka aj
tento rok množstvo návštevníkov nielen z Petržalky.
Obľúbenú oddychovú zónu využívajú na osvieženie a šport mladí ľudia, rodiny s deťmi, ale aj seniori. Podobne ako po minulé roky, aj teraz sa mestská časť postarala o bezpečnosť občanov a na
nastávajúcu letnú sezónu zabezpečila vodnú záchrannú službu.
Od 27. júna do 31. augusta 2013,
každý deň od 10.00 do 19.00 hod.
sa o bezpečnosť návštevníkov
postarajú dvaja vyškolení pracovníci firmy DM RESUSTIC SLOVAKIA, s.r.o. Tí sú prepojení na
Integrovaný záchranný systém, k
dispozícii majú záchranný čln,
plavčícku a záchranársku výstroj
a ich stanovište je viditeľne označené.
Veľký Draždiak si tento rok vyžiadal prvú obeť. Ešte 16. júna
2013 sa tu utopil 20-ročný muž,
ktorý si išiel zaplávať a precenil
svoje sily. Väčšie šťastie mal 65ročný Bratislavčan, ktorého v
stredu 3. júla vytiahli z vody a po
hodine sa ho záchranárom podarilo oživiť.
(pet)
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Nie je škola
ako škola,
tvrdia rodičia
LIST ČITATEĽA
Poznáte nejaké deti, ktoré nechcú chodiť zo školy domov, netešia sa na prázdniny, s učiteľmi
si tykajú a nevymenili by ich za
nič na svete? Takéto deti navštevujú Školu pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.
Rodičia nadaných detí majú už 20
rokov možnosť vzdelávať ich alternatívnym spôsobom, ktorý zabezpečuje rozvoj ich nadania a rešpektuje ich individuálne špecifiká.
V roku 1993 sa začal otvorením
prvej experimentálnej triedy pre
nadané deti v Bratislave realizovať
Projekt starostlivosti o nadané deti
v podmienkach základnej školy.
Vznikol na podnet rodičov, ktorí
oslovili psychologičku Dr. Jolanu
Laznibatovú, CSc., aby im pomohla so vzdelávaním detí, ktoré
sú na svoj vek mimoriadne vyspelé, ale vykazujú odlišnosti v sociálnej oblasti alebo v správaní.
Deti sa začali učiť v tempe, ktoré
im vyhovovalo, a v prostredí,
ktoré akceptovalo a rozvíjalo ich
výbornú pamäť, širokú slovnú
zásobu, zvedavosť, rýchle chápanie a učenie. Záujem o alternatívny vzdelávací program narastal, k
1. 1. 1998 vznikla Škola pre mimoriadne nadané deti a k 1. 9.
1999 aj osemročné gymnázium.
Keby ste sa opýtali detí, aká je ich
škola, zostali by ste prekvapení, v
akej priateľskej, tvorivej a rodinnej
atmosfére sa učia. Okrem toho, že
majú k dispozícii kvalitné učebné
pomôcky a doplnkové učebné texty, študujú vo vynovených a zrekonštruovaných priestoroch, najväčší prínos vidia v tom, že ich vedú nadšení a zapálení pedagógovia, s ktorými si často vytvoria neformálne priateľské vzťahy. S učiteľmi sú partnermi, tykajú si a
keďže pracujú v malých skupinách, učiteľ pristupuje k deťom
individuálne a aktivizuje ich riešením úloh, ktoré sú primerané ich
intelektovému potenciálu.
Mnohé deti, ktoré absolvovali školu, sú študentmi známych svetových univerzít, kde šíria nielen jej
dobré meno, ale hlavne dobré meno celej krajiny.
Rodičia nadaných detí
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Driftérska sezóna je v plnom prúde
Driftérska sezóna je v plnom
prúde... máme za sebou dva preteky v rámci 5. Majstrovstiev SR
v driftovaní pod názvom Transportprojekt King of Drift Slovakia 2013 a tiež medzinárodný pretek na Slovakia Ringu, organizovaný pod názvom Drag & Drift
Day Slovakia Ring 2013.
Priaznivci driftingu zažili počas
týchto podujatí automobilové show
s riadnou dávkou adrenalínu a potešenie z umenia jazdcov. Preteky v
drifte sú o výkonoch špeciálne upravených automobilov, o schopnostiach pretekárov zvládať extrémne
náročnú a rýchlu jazdu šmykom
najmä v zákrutách, ale aj horúčavy,
ktoré sú nesmiernou záťažou pre
samotné automobily.
Spoločnosť Transportprojekt, ktorá
je generálnym partnerom King of
Drift Slovakia 2013, disponuje pretekárskym automobilom BMW M3
E46, kompletne upraveným pre
drift s výkonom 360 HP, na ktorom
dvaja skúsení jazdci, Ivan Vlček
(VLKO) a Gabriel Koczkáš
(KOCKI), úspešne reprezentujú
spoločnosť Transportprojekt a jej
partnerov.
Prvý pretek podujatia Transportprojekt King of Drift Slovakia 2013 sa
konal v dňoch 1. a 2. júna 2013 v
areáli Kameňolomu pod Pezinskou
Babou, ktorý je tento rok dejiskom
troch (z piatich) pretekov 5. Majstrovstiev SR v driftovaní. I napriek
nepriaznivej predpovedi počasia sa
našlo veľac priaznivcov motorizmu,
ktorí prišli podporiť jazdcov a potešiť ich skvelými výkonmi.
Jazdec Ivan Vlček, skúsenejší z
driftérov spoločnosti Transportprojekt sa v súboji 13 súťažiacich
umiestnil na 2. mieste. Taktiež jazdec Gabriel Koczkáš, ktorý sa k
driftingu dostal pred tromi rokmi,

sa z 13 súťažiach umiestnil na veľmi peknom 6. mieste.
Druhý pretek podujatia Transportprojekt King of Drift Slovakia 2013
sa uskutočnil v rámci Carat Tunning Party X na letisku v Piešťanoch. Začal sa popoludní dňa 21.
júna 2013 tréningovými jazdami,
ktoré pokračovali až do večera a
slávnostne vyvrcholili efektnými
polnočnými jazdami. Nedeľné preteky začali tréningovými jazdami
spolu s drift taxi (príležitosť
odviezť sa v aute s obľúbeným
jazdcom), ktoré prebiehali hladko
do 12.00 h. Kvalifikácie boli príležitosťou dokázať svoje umenie
pred očami divákov a poroty hodnotiacej technické parametre –
nájazdovú rýchlosť, plynulosť
jazdy šmykom za trvalého pretáčania kolies, vychýlenie zadnej časti
nápravy, ako aj estetický dojem.
Jazdec Transportprojektu Ivan Vlček predviedol divákom dokonalé
jazdy šmykom, s riadnou dávkou
dymu, čím potvrdil svoje jazdecké
schopnosti, nesmierne nadšenie pre
drifting a právom získal 1. miesto.
Gabriel Koczkáš, jazdec Transportprojektu, opätovne dokázal svoju
nesmiernu vášeň pre drift, o čom

svedčí jeho umiestnenie na 6. mieste v súboji 18 jazdcov.
O tom, že jazdu driftom zvládajú
jazdci teamu Transportprojekt hravo
aj v konkurencii s európskou driftérskou špičkou, nás presvedčili
počas pretekov Drag & Drift Day
Slovakia Ring 2013 v Orechovej
Potôni v dňoch 4. - 5. 7. 2013. V
medzinárodnej konkurencii, hoci
bez účasti Gabriela Koczkáša, sa
Ivan Vlček umiestnil na peknom
treťom mieste, a tak počas tohtoročnej sezóny stál už po tretíkrát za
sebou na stupni víťazov.
V mene spoločnosti Transportprojekt ďakujeme súťažiacim jazdcom,
Asociácii slovenských driftérov, ale
predovšetkým všetkým partnerom
spoločnosti Transportprojekt za
podporu, vďaka ktorej sa drifting
môže tešiť obľube na Slovensku už
piaty rok.
Najbližšie podujatie - pokračovania 5. Majstrovstiev SR v driftovaní - bude v auguste (24. – 25. 8.
2013) v areáli Kameňolomu pod
Pezinskou Babou. Príďte sa presvedčiť, že tento druh motošportu
je oveľa viac ako súťaž automobilov. Je to show, ktorá si zaslúži aj
vašu pozornosť.

Tých 100-tisíc
vraj chýbalo
len formálne
BRATISLAVA
Bratislavská župa ako zriaďovateľ Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Teplickej ulici urobila na podnet
niektorých rodičov kontrolu
hospodárenia s príspevkami
rodičov. Tí totiž nevedeli, kde ich
peniaze končia. Výsledkom kontroly bolo chýbajúcich 100-tisíc
eur v účtovníctve. Dnes župa
spolu s riaditeľkou tvrdia, že išlo
iba o formálne pochybenie.
„Našli sme formálne pochybenia.
Tie sme prerokovali s Radou školy
aj pani riaditeľkou a prijali sme
nápravné opatrenia. V žiadnom
prípade sa nejedná o niečo, čo by
mohlo ohroziť chod školy,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Župa
chce zlepšiť komunikáciu s Radou
školy a medzi rodičmi a riaditeľkou. „Budeme súčinní v tom, aby
aj formálne záležitosti, ako sa investuje do majetku a ako sa majetok prepisuje na školu, boli tiptop,“ povedal. Problémom chýbajúcich 100-tisíc eur bola práve
investícia do majetku, ktorá musí
formálne prejsť na župu. „Keď sa
niečo vyzbiera od rodičov, tak sa to
musí poriadne zaúčtovať,“ dodal.
„Všetky nedostatky sme okamžite
riešili. Všetko je upravené tak, že
formou darovacích zmlúv môžeme preukázať, o aké sumy išlo.
Od nového školského roka začneme viac komunikovať s rodičmi, aby nemusel zasahovať kraj,
keďže si to vieme vyriešiť sami,“
povedala riaditeľka školy Jolana
Laznibatová.
Rodičia platia za dieťa na začiatku
roka 50 eur a každý mesiac 20 eur.
Do januára zbieralo peniaze
občianske združenie Avos, ktorého
podpredsedníčkou je riaditeľka
školy, ale časť peňazí zbieralo aj
občianske združenie Sova, ktoré
založili niektorí rodičia. Od januára sa platí na darovací účet, ktorý
spravuje kraj.
Za posledné dva roky sa z peňazí
rodičov preinvestovalo 171-tisíc
eur. Župa na základe výsledkov
kontroly podala koncom mája
trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa. Polícia podnet stále
vyšetruje.
(mch)
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Vodári varujú
pred ohrozením
zdrojov vody
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., varuje pred ohrozením vodných zdrojov v Bratislave a v okolí. Podľa vodárov
sú viaceré zdroje pitnej vody
ohrozené výstavbou i ťažbou
nerastov v ich okolí. Ak príde k
ich trvalému znehodnoteniu,
nemá ich podľa BVS čo nahradiť.
Varovanie pred možným znečistením podzemných vôd a ohrozenie kvality pitnej vody má podľa
vodárov „zobudiť“ verejnú mienku a upozorniť na to, že ak sa
trvalo znehodnotia súčasné vodárenské zdroje, nie je spôsob, ako
súčasné zdroje pitnej vody nahradiť. Jedine za cenu výstavby veľkých úpravovní vody, ktoré však
neposkytnú pitnú vodu v takej
kvalite, v akej si ju môžeme
dopriať teraz.
Mementom by mal byť odstavený vodárenský zdroj v Podunajských Biskupiciach, ktorý na začiatku 70-tych rokov znehodnotili ropné látky zo Slovnaftu. Hoci je to jediný trvalo zničený
vodný zdroj na Slovensku, ide
podľa vodárov o to, aby už v
princípe nevznikalo riziko, že k
nemu pribudne ďalší. „Pitná
voda je niečo, bez čoho nevyžijeme ani deň, je preto našou povinnosťou sa o ňu postarať aj pre
budúce generácie,“ uviedla
vedúca odboru kvality vôd a
environmentálnej politiky BVS
Alena Trančíková.
Potenciálnym rizikom pre zdroje
pitnej vody je podľa Trančíkovej
napríklad občianska výstavba v
oblasti vodného zdroja Šamorín,
kde je v ochrannom pásme 2.
stupňa naplánovaná výstavba
350 rodinných domov, bytových
domov i hokejovej haly. Občianska výstavba je možným ohrozením aj vodného zdroja Maruša
pri obci Píla. Občianska výstavba
v druhom stupni ochranného
pásma bola uskutočnená v oblasti vodného zdroja Čunovo, pričom tento má byť do konca roku
2013 odstavený, problematická
môže byť podľa nej aj plánovaná
výstavba golfového ihriska pri
Rusovciach.
(mik)
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Bratislavské odpadkové koše na
Ftáčnikov okrúhly diskusný stôl
LIST ČITATEĽA
Zásada Panem et Circenses Chlieb a hry - charakterizovala
prístup cisárov v období úpadku Rímskej ríše, keď si za jedlo
a hry získavali priazeň prostého
ľudu. Bol to najspoľahlivejší
spôsob, ako úzku skupinu privilegovaných ochrániť pred sociálnymi otrasmi a povstaniami. Za takmer 2000 rokov sa
zmenila len forma, nie obsah.
Dnes má podobu napr. sociálnych dávok. Magistrát Bratislavy to modifikoval a dal mu podobu okrúhlych stolov verejných diskusií.
Za okrúhly stôl „Bratislava –
mesto kde chcem žiť“ nedávno
zasadli odborníci aj občania.
Hlavné ciele vývoja Bratislavy
predstavil primátor mesta Milan
Ftáčnik, ktorý priblížil plán rozvoja mesta do roku 2020. V roku
2013 sa diskutovalo napríklad aj o
tom, či by v budúcnosti mala mať
Bratislava okolo 900-tisíc obyvateľov, alebo by bolo lepšie počet
obyvateľov udržiavať na dnešnej
úrovni. Takéto a podobné témy
„trápili“ odborníkov na Bratislavu
v období, keď ani koncom júla nie
sú v Bratislave na dôležitých a
frekventovaných mestských komunikáciách opravené všetky
výtlky, nie je v „silách“ a záujme
magistrátu v čase vrcholiacej turistickej sezóny opraviť dlažbu na
najnavštevovanejšom Hviezdoslavovom námestí a na tom istom
námestí ani po troch mesiacoch
nie je možné sfunkčniť všetky
fontány. Diskusia organizovaná
magistrátom sa venuje vizionár-

SġAHOVANIE
S VÁŠĕOU

skym témam s výhľadom na 50
rokov v čase, keď v Bratislave
vandali za asistencie mestských
kamier poškodzujú a ničia umelecké diela, rozkrádajú mestský
majetok (liatinové obruče okolo
stromov z Námestia SNP, Hviezdoslavovho a Františkánskeho námestia), poškodzujú mestský
majetok sprejmi, pričom si postačí všimnúť len Most SNP...
Magistrát s primátorom Ftáčnikom v roku 2013 len poopravili rímske Panem et Circenses a
dali mu novú formu v podobe
diskusných fór a nový obsah, ktorým sú vízie. Cieľ zostal rovnaký: vyvolať zdanie prospešnej a
zmysluplnej činnosti a uchrániť
úzku skupinu privilegovaných

NOVÉ OBCHODNÉ
PRIESTORY
NA PRENÁJOM
Ponúkame na prenájom
obchodné priestory o rozlohe:

60,5 m2, 21,7 m2,
12,00 m2 a 30,00 m2
Cena prenájmu:

50,00 €/m2/rok bez DPH

02/6020 1711
0905 319 509
www.stahovaniesvasnou.sk

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE,
TREZORY, DOPRAVA

Priestory sa nachádzajú
v budove Závodnej jedálne
SLOVGAST, a.s, Vlčie hrdlo 2,
820 03 Bratislava.
KONTAKTNÁ OSOBA:
Petra Tekulová, 0917 745 212

pred nespokojnosťou a hnevom
daňových poplatníkov – Bratislavčanov.
Ak je primátor Ftáčnik presvedčený o prospešnosti okrúhlych
stolov, tak mu ponúkam prospešnú tému. Tou témou sú obyčajné
smetné koše. V Bratislave má takmer každá ulica či námestie smetný kôš vlastného dizajnu. Časť
pešej zóny na Mostovej ulici má
plechové smetné koše v podobe
„kalicha“ a všetky zničené.
Námestie SNP so súsoším má
vlastné smetné koše valcovitého
tvaru a betónové. Po 10 metroch
od týchto košov sú pred ministerstvom kultúry dizajnérske skvosty, ktoré majú podobu plechových
valcov s vrchnými lemami, budiacimi dojem medi. Prístupová
ulica k Primaciálnemu námestiu
má koše z lacného plechu. Primaciálne námestie má opäť svoje
koše v tvare betónovej kocky s
oceľovou striežkou. V celej Bratislave vyzerajú pravdepodobne
najhonosnejšie a magistrátu by
ich mohol závidieť úrad vlády i
prezidenta. Po cca štyroch dizajnérskych skvostoch magistrátnych košov prídeme na Hlavné
námestie, potom Hviezdoslavovo
námestie, Námestie E. Suchoňa,
kde nás privítajú obyčajné plechové koše, väčšinou zvesené zo
stĺpov a pohodené na zemi.
Bolo by zaujímavé vypočuť si
diskusiu odborníkov, ktorej by
predsedal primátor Ftáčnik a ktorej hlavnou témou by bola vízia
smetných košov v Bratislave na
najbližších 50 rokov.
Peter Vavro, Bratislava

Nie každá
zmena je aj
krok vpred
LIST ČITATEĽA
Dovoľte mi zareagovať na článok uverejnený v Bratislavských novinách o kúpalisku
Zlaté piesky. Je veľmi chválihodné, ak má niekto záujem
zlepšovať oddychové a relaxačné zóny pre občanov, no zarazilo ma hneď zopár vecí. Ak
myslíte, že je to o zvýšenom
vstupnom, tak nie, vôbec nie.
Za všetko sa platí.
„Dojali“ ma slová, že „pribudli lavičky a odpadkové koše...“. Mám
už na chrbte zopár krížikov a
patrím k tým, ktorí navštevujú
Zlaté piesky od malička. Vždy
tam je prekrásne, ba pokojne - aj
bez ohľadu na počasie. Chcela by
som len povedať, že lavičky tam
vždy boli, boli tam aj smetné
koše, ba aj plavčík, jeho veža a
samozrejme, aj vlajúca zástavka
(prevažne biela). Keďže som tam
tento rok už bola, veľmi sa mi
zapáčila lanová pyramída pre deti
a aj preliezka... Všetko také krásne a farebné - položené v piesku...
no paráda... ale prosím vás... len
jedna (ne)smelá otázka, kde je
tieň? Boli ste deťmi. Hrali ste sa
niekedy? Teda, ak sa deti začnú
hrať, ako to je? No predsa nie a
nie skončiť... a to im tam celý čas
páli na hlavu slnko... ale čo tak
strom? Zamyslel sa niekto nad
týmto? Verím, že človek, ktorý
toto vymyslel, to takto zle nemyslel... len mu to možno trošku
uniklo a iste to napraví...
Musím však povedať, že ma
veľmi milo prekvapilo zopár strojov upevnených v tráve na cvičenie... teda super nápad, vážne
palec hore a pusa tomu, kto to
vymyslel a následne zrealizoval.
Je to úplne perfektné...
Ako v groteske sme sa však cítili,
keď sme s mamkou vyšli z vody,
vzali z deky suché plavky a šli
sme sa prezliecť do suchých...
Obe otvorené pusy a nič. Nechápajúc pozeráme jedna na druhú.
Okamih pravdy - prezliekarne tu
naozaj nie sú. A to už čo je, prosím vás? Ako môže niekto niečo
dať preč, kým nie je nové? Nerozumiem tomu... vážne... zas niekto niečo nedomyslel?
Mirinda Vlnková, Bratislava
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Daniel Krajcer: Vzťah ľudí k župe sa nedá
vybudovať ani z Bruselu, ani z parlamentu
Po vyhlásení termínu volieb
samospráv vyšších územných
celkov ako prvý ohlásil kandidatúru na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
Pripojil sa k tým kandidátom,
ktorí oznámili zámer kandidovať skôr, ako boli voľby vyhlásené. Prečo chce byť bratislavským županom, o tom porozprával bývalý minister kultúry
Daniel KRAJCER.
~ ~ ~ ~
Ktoré miesto máte v Bratislavskom kraji najradšej?
- Som bratislavský rodák, tých
miest je určite viac. Detstvo a
mladosť som prežil v Karlovej
Vsi. Vtedy bola považovaná za
najkrajšie sídlisko v bývalom
Československu. Na jednej strane Líščie údolie a vinohrady a na
strane druhej Devínska Kobyla.
Práve na tieto miesta som chodieval najčastejšie s rodičmi. A na
Pajštún. Blízko bolo aj dunajské
rameno, kde sme sa v zime chodili korčuľovať. Otca tam raz zadržali pohraničiari, lebo sa im
zdalo, že sa chceme ilegálne prekorčuľovať do Rakúska. Ako
chlapec som sa hrával vo vinohradoch nad Karlovou Vsou.
Žiaľ, dnes sú už vo veľkej časti
zastavané. Neskôr sme s kamarátmi „objavili“ Devín - nielen
„ríbezlák“, ale aj hrad.
A v súčasnosti?
- Žijem v Starom Meste. Takmer
každý deň ma vidieť v Horskom
parku, kde si rád zašportujem.
Ale vzťah k hradom a zrúcaninám ostal. S deťmi rád chodievam napríklad na Červený Kameň.
Pri ohlásení kandidatúry ste
povedali, že kraju chýba identita. V skutočnosti je tu veľa
pekných regiónov: Modra, Pezinok, Záhorie, Devín. Ako ste
to mysleli?
- Problém je v tom, že súčasná
župa je údržbárom a v kraji nič
nebuduje, k čomu si ľudia môžu
vytvoriť vzťah. Vzťah k niečomu, na čo môžu byť neskôr obyvatelia kraja hrdí.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Nebude to tým, že tá „údržba“
niečo stojí a na budovanie logicky nezostávajú prostriedky?
- Keby to malo viditeľný efekt,
nepoviem ani slovo. Ale poviem
príklad. Tento kraj má neuveriteľne bohatú históriu, ku ktorej majú
vzťah Rakúšania, Maďari, Židia
a, samozrejme, Slováci. Ale aj k
tejto histórii sa občas chováme
macošsky. Oslavujeme 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda a
je hanbou, že časť hradu Devín
nie je sprístupnená kvôli nedostatku peňazí. Takýchto pamiatok a
monumentov tu máme množstvo,
ktoré chátrajú. Ďalší príklad je
Pajštún, kde chodia tisícky Bratislavčanov na výlety. Pozrite sa, v
akom je stave.
Ako chcete vybudovať vzťah
ľudí ku kraju? Nie je to umelé?
- Župan musí ľuďom rozumieť,
vedieť ich počúvať a hovoriť s
nimi. Kľúčové je vytvoriť priestor pre obyvateľov kraja na spolurozhodovanie. Ak o niečom má
človek možnosť spolurozhodovať, prirodzene si k tomu vybuduje aj vzťah. Napríklad o jednotlivých projektoch, ktoré kraj
chystá, by sa mohli vyjadriť v regionálnych referendách. V dnešnej elektronickej dobe to nemôže
byť problém. Je to len otázka
toho, či chceme, aby tu bola župa
pre ľudí alebo ľudia pre župu.
Čo ak to nepomôže?
- Keď ten vzťah nevytvoríme teraz, môže sa naplniť scenár Smeru a župa bude v budúcnosti zrušená. Tieto štyri roky sú poslednou šancou, ako ju zachovať.
Nutným predpokladom ale je,
aby to chceli sami ľudia. Ak v
súčasnosti hovoríme, že pre väčšinu obyvateľov Bratislavská župa neexistuje, tak je naozaj namieste hovoriť o poslednej šanci.
Vy takýto vzťah ku kraju máte? Máte nejakú osobnú skúsenosť so župou za 12 rokov jej
existencie?
- Žiadnu. Ak by som sa nepohyboval v politike, možno ani pre
mňa by neexistovala.
Boli ste v predchádzajúcich

voľbách voliť predsedu kraja?
- Áno.
Čo vás k tomu motivovalo?
- Môj motív bol ten, že vnímam
kompetencie a možnosti meniť
veci k lepšiemu. Veď na to tie
župy aj vznikli. Žiaľ, ako som
povedal, aj naša je skôr údržbárom ako budovateľom. Ale ja sa
na svet pozerám optimisticky.
Na základe čo ho ste si vyberali kandidáta?
- Veľa o politikoch napovedá, či
sa dokázali presadiť aj mimo
politiky, v civilnom živote. Lebo
pri „profesionálnych“ politikoch
je otázne, či by vôbec boli schopní sa uživiť a či nie sú odtrhnutí
od reality a od ľudí.
Čísla však ukazujú, že 80%
ľudí potrebu župy nepociťuje
a voliť nechodia.
- Vysvetlenie je úplne jednoduché. Pre nich župa neexistuje.
Prečo by mali ísť voliť do orgánov niečoho, čoho potrebu nepociťujú. Župa má pritom veľký
potenciál. Tento kraj je siedmy
najbohatší región v Európskej
únii. Cieľom samozrejme je, aby
to neboli len štatistické čísla, ale
aby sa to prejavilo v živote ľudí.
Župa nemá voľne k dispozícii
milióny eur na financovanie ďal-

ších aktivít, ale regionálna politika môže vytvoriť priestor na spoluprácu so súkromným sektorom. V našom volebnom štábe sa
rysujú aj konkrétne plány, ktoré
predstavíme na jeseň.
Ľudí v tomto kraji najviac trápia cesty a zápchy. Čo s tým
môže župan urobiť?
- Ak hovoríme o tom, že neexistuje vzťah ľudí k župe, tak zároveň platí, že vzťah mesta a župy
je chorý. Názorne to potvrdzuje
príklad s cestami. Mesto malo na
tento rok v rozpočte na opravu
ciest 600-tisíc eur. To je takmer
toľko, koľko má samosprávny
kraj v rozpočte na vlastnú propagáciu. Zároveň župa vyberie na
cestnej dani 34 miliónov eur a
výsledkom je, že najmä na území
mesta sú stále výtlky. Je nutné zásadne zmeniť vzťah mesta a župy
aj v tejto oblasti. Veď ľudia a firmy si to zaplatili. Nemôže byť
dôvodom, že vlastníkom je mesto. To potom naozaj vyzerá tak,
že sa mesto a župa ako dve malé
deti hrajú na vlastnom piesočku.
A odskáču si to ľudia.
S hnutím NOVA čelíte kritike,
že rozbíjate pravicu. Prečo kandidujete a nepodporujete iného
stredopravého kandidáta?

- Ak myslíte pána Freša, on nás
do dnešného dňa oficiálne neoslovil. Napriek tomu my šance
na úspech stredopravého kandidáta neznižujeme, ale zvyšujeme.
Existuje obava, že by súčasný
kandidát pravicovej koalície nemusel kandidátku Smeru poraziť.
Z prieskumov aj zo stretnutí s
ľuďmi to vyplýva. Moja kandidatúra rozširuje možnosť výberu.
Pri dvojkolových voľbách župana je to kľúčové. Vďaka viacerým silným kandidátom môže
prísť k urnám viac voličov. Atí sa
môžu v druhom kole spojiť. Preto sme povedali, že sme ochotní
v druhom kole podporiť toho
stredopravého kandidáta, ktorý
sa doň dostane, ak by to bol niekto iný.
Ako chcete kombinovať funkciu predsedu kraja s mandátom poslanca Národnej rady?
- To práve nechcem. Verejne som
sa zaviazal, že sa v prípade úspechu vzdám mandátu poslanca
Národnej rady SR. Nie som zberateľom funkcii. Som totiž presvedčený, že sa vzťah ľudí k župe nedá nanovo vybudovať ani z
Bruselu, ani z parlamentu.
Prečo by si mali ľudia vybrať
za župana práve vás?
- Zareagujem s úsmevom. Župan
síce nenosím, ale ľuďom rozumiem, rád sa pohybujem v ich
spoločnosti. Schopnosť komunikovať je moja silná stránka a
viem im načúvať. To je základný
predpoklad. Župan má robiť to,
čo ľudia potrebujú. V politike ma
napĺňa to, že ak máte invenciu
prísť s nápadmi, tak v istých
pozíciách sa tie nápady dajú
zrealizovať. Typický príklad:
obnova slovenských hradov s
pomocou nezamestnaných. Aj tu
mal najväčšiu hodnotu nápad.
Celý môj profesionálny život bol
o komunikácii s ľuďmi. Práve tá
schopnosť ľuďom načúvať a
snažiť sa im rozumieť je kľúčovým predpokladom pre politika,
aby jeho práca mala zmysel. Bez
ohľadu na to, v akej funkcii sa
nachádza.
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Vyhrajte lístky
na Letnú linku
do Rakúska!
BRATISLAVA
Pred dvoma rokmi spustil bratislavský prepravca Slovak Lines prevádzku Letnej linky k
rakúskemu jazeru Neusiedler
See. Piati čitatelia Bratislavských novín možu získať dva
spiatočné lístky na Letnú linku
s termínom podľa vlastného výberu. Stačí sa zapojiť do súťaže
na webstránke banoviny.sk súťažíme do 26. júla 2013.
Súťaž sme pripravili v spolupráci so Slovak Lines, a.s., zapojiť
sa môžu aj návštevníci portálu
www.wallet.sk, ktorých súťaže
sú prístupné aj na webstránke
Bratislavských novín.
Súťažte o lístky na Letnú linku a
vyrazte si na pekný výlet či nákup do Rakúska!
(brn)
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Kúpalisko „Mičurin“ na Búdkovej
majú napokon otvoriť aj toto leto
STARÉ MESTO
Jediné letné kúpalisko v Starom Meste tento rok neotvorilo
svoje brány. Za otvorenie kúpaliska, známeho ako „Mičurin“,
na Búdkovej ulici bojujú ľudia
z okolia. Staromestská samospráva ich podporila a rokovala
s riaditeľom Iuventy, ktorý
tento rok kúpalisko kvôli zlému
technickému stavu neotvoril.
Podľa dohody by sa malo kúpalisko v areáli Ekoiuventy vďaka
sponzorovi J&T Real Estate,
a.s., otvoriť ešte v júli 2013.
Kúpalisko bolo postavené v 50.
rokoch minulého storočia v pionierskom tábore. V roku 2003 sa
zrekonštruovalo a sprístupnilo
verejnosti. Vtedy sa Slovenský inštitút mládeže - Iuventa zaviazal
prevádzkovať letné kúpalisko
nasledujúcich päť rokov. Iuventa
ho podľa jej hovorcu Martina Híleka prevádzkovala dlhšie a v rokoch 2011 a 2012 kúpalisko prenajímala spoločnosti Nextron,
s.r.o., ktorá ho sprístupňovala verejnosti ďalej. Prenajímateľ predložil žiadosť o prenájom priestorov kúpaliska aj tento rok - 10.

apríla 2013. Dňa 24. mája 2013
však Iuventa spoločnosti odoslala
zamietavú odpoveď. Dôvodom je
zmena vlastníkov pozemkov pod
prístupovou cestou a parkoviskom pri kúpalisku, ako aj jeho zlý
technický stav. „Vlastníkom cesty
je Iuventa, ktorá ju udržuje na
svoje náklady. Vlastníkmi pozemkov pod cestou sú reštituenti,
o čom rozhodol súd v roku 2011.
V roku 2012 Iuventa ponúkla
vlastníkovi pozemkov tri alternatívy vysporiadania, dodnes
nedostala odpoveď,“ uviedol Hílek. Dodal, že nevyhovujúci technický stav zas znamená náklady
na opravu laminátu bazéna, strojovne na úpravu vody, odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii a opravu sociálnych zariadení.
„Na kúpalisko denne chodilo 150
až 200 ľudí. Je prevádzkyschopné
a z nečinnosti pána Michaloviča,
riaditeľa Iuventy, mu hrozí zánik.
Investovali sme do kúpaliska asi
6000 eur a za 1900 sme nakúpili
čerpadlá a inú techniku,“ povedal
Marcel Šimončič, ktorý kúpalisko
prevádzkoval ostatné dva roky.
Koncom júna sa občania spýtali

Účtovníctvo, refundácia DPH
vždy, keď to potrebujete!
REYLON, s.r.o.
Tel.: 0902 096 516, 0905 776 065
reylon@reylon.sk
www.reylon.sk

riaditeľa Iuventy Viliama Michaloviča, prečo po nepredĺžení
zmluvy s nájomcom nekonal skôr
a nehľadal náhradné riešenie na
obnovu prevádzky, ale urobil tak
až začiatkom leta a pod nátlakom
verejnosti. „Iuventa nie je schopná prevádzkovať kúpalisko, nemá
na to peniaze,“ uviedol.
Ľudia sa obávali, že kúpalisko na
Búdkovej postihne rovnaký osud
ako bývalý amfiteáter. Ak by sa
kúpalisko neotvorilo, bude podľa
nich chátrať, a potom ho môžu už
len zbúrať. Vinu organizátori
kladú riaditeľovi Iuventy, pretože
sa nesnažil kúpalisko zveľaďovať
a otvoriť ho, hoci mal nulové
náklady na prevádzku a navyše
ešte zisk z prenájmu.
„Najprv je potrebné vyriešiť technické otázky tak, aby kúpalisko
mohlo začať opäť slúžiť verejnosti. Opravy by mali trvať do štvrtka
18. júla 2013 a oficiálne otvorenie
kúpaliska závisí od vyjadrenia
hygienikov,“ povedala starostka
Starého Mesta Tatiana Rosová.
Hovorca Iuventy dodal, že kúpalisko bude otvorené v závislosti od
počasia aj v septembri.
(mch)

HĽADÁME UPRATOVAČKY
na 3-4 hodinový pracovný
úväzok na dohodu.
Miesto výkonu práce: objekty
v Bratislave. Hodinová mzda:
od 2,80 € brutto
KONTAKT: p. Danková, tel. 0911 695 518
e-mail: fdankova@d-fs.sk

V Ružinove
pribudnú stoly
na pingpong
RUŽINOV
Na štyroch ružinovských detských ihriskách pribudne päť
stolov na stolný tenis. Budú pod
holým nebom a verejnosti budú prístupné zadarmo.
Dva pingpongové stoly majú
pribudnúť pri Štrkoveckom jazere a po jednom na Kašmírskej,
na Rumančekovej a na Svidníckej ulici. Budú to celoročné
betónové pingpongové stoly s
pevnou sieťkou, stačí si len priniesť stolnotenisové rakety a
loptičku. Ružinovská samospráva plánuje stoly osadiť do konca
letných prázdnin.
Dotáciu na vybudovanie stolov
5000 eur získala mestská časť
Ružinov od Bratislavského samosprávneho kraja.
(mch)

OBCHODNÝ
PRIESTOR
NA PRENÁJOM
Administratívna budova na Cukrovej ulici 14 v centre Bratislavy
pri Medickej záhrade. Prístupný
z ulice, rozloha 115 m2.
acss@acss.sk, 0903 447 168

Autobusom do Parndorfu alebo k Neziderskému jazeru
Autobusmi Slovak Lines sa v
letnom období môžete odviezť
za nákupmi alebo za relaxom
na obľúbené miesta do susedného Rakúska. A ak ste skupinka, môžete si naplánovať výlet
podľa vlastnej predstavy.
K Neziderskému jazeru, ktoré
patrí k najobľúbenejším dovolenkovým destináciám v Rakúsku,
ale aj k outletovému centru v
Parndorfe, jazdí z Bratislavy
počas letných prázdnin Letná
linka Slovak Lines. Autobusy jazdia vo štvrtok, v piatok a v sobotu, vždy trikrát denne v oboch
smeroch. Cestovné lístky si
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

môžete zakúpiť online na webovej stránke www.slovaklines.sk,
v pokladni na autobusovej stanici
Mlynské nivy a v prípade voľného miesta aj u vodiča autobusu.
Už tretiu sezónu vozia autobusy
Letnej linky vyznávačov aktívneho oddychu, akým sú kúpanie,
bicyklovanie, Nordic Walking
alebo prechádzky, ale aj gurmánov k Neziderskému jazeru.
Trasa letnej linky vedie aj cez
obľúbené outletové centrum Designer Outlet v Parndorfe. Je len
na vás, či zvolíte kratší čas strávený na nákupoch a vrátite sa domov hneď prvým autobusom,

alebo si autobusy skombinujete,
aby ste v Parndorfe strávili čo najviac času. Linka do Parndorfu bude mimoriadne premávať aj počas nočných nákupov v auguste.
Ak ste väčšia skupinka a plánujete si výlet podľa vlastnej predstavy, aj to vie Slovak Lines zabezpečiť. Stačí sa skontaktovať s
obchodníkmi spoločnosti prostredníctvom telefónu, e-mailu
alebo osobného stretnutia.
Objednáte si autobus alebo
mikrobus s profesionálnym vodičom a môžete cestovať, kamkoľvek si zmyslíte. Pracovníci spoločnosti poradia a na základe

konkrétnej požiadavky zadarmo
vypracujú cenovú kalkuláciu. V
prípade záujmu navrhnú aj najefektívnejší variant trasy. Nielen
na cesty po Slovensku, ale aj po
všetkých krajinách Európy je k
dispozícii niekoľko typov autobusov a mikrobusov.
Slovak Lines má okrem pravidelných liniek naozaj rôznorodú
ponuku akcií, ktorá sa pravidelne
aktualizuje na webstránke spoločnosti. Autobusom sa môžete
odviezť na zaujímavé koncerty,
konajúce sa zvyčajne vo Viedni,
festivaly alebo športové podujatia. V spolupráci s rakúskym

zámkom Schloss Hof je v príprave špeciálna ponuka na september, a to doprava a vstup na Veľkú
slávnosť koní (15. september) a
na Marchfeldskú dožinkovú slávnosť (22. september), 18. – 20.
októbra sa budete môcť nechať
odviezť na Narodeniny princa
Eugena.
Všetky informácie je možné nájsť
na webstránke Slovak Lines
www.slovaklines.sk alebo v Kontaktnom centre Slovak Lines na
telefónnom čísle: 18 211 (denne v
čase od 6.30 do 18.30 h). Zaujímavé akcie z ponuky nájdete aj
na Facebooku.
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Vajnorčania sa
sťažujú na
hlučné lietadlá
VAJNORY
Obyvatelia mestskej časti Vajnory sa sťažujú, že v ostatnom
čase vo zvýšenej miere prelietavajú lietadlá z Letiska M. R.
Štefánika veľmi nízko ponad
mestskú časť. Týka sa to i vládneho špeciálu. Takisto sa zvyšuje tendencia nočných preletov s
nedodržiavaním vzletovej výšky, ako aj koridoru.
„Vieme, že bývame neďaleko
letiska, napriek tomu si myslíme,
že predstavitelia letiska by mali
prísne dbať na dodržiavaní všetkých parametrov, ktoré súvisia s
pristávaním a odlietaním lietadiel
tak, aby obyvatelia okolitých
mestských častí neboli vystavovaní nadmernému hluku,“ napísali obyvatelia Vajnôr starostovi
mestskej časti Jánovi Mrvovi
(SDKÚ-DS).
„Problém hluku z lietadiel mestská
časť rieši takmer v pravidelných
intervaloch. Znovu sme poslali
listy na letecký úrad a na letové
prevádzkové služby, v ktorých
sme opätovne požiadali o zabezpečenia dôsledného dodržiavania
vzletovej výšky, nakoľko sa nám v
poslednom období sťažujú občania na nadmerný hluk. Požiadali
sme ich o vysvetlenie, keďže problémy s preletmi sa znova objavili,“ uviedol starosta Mrva. Predstaviteľom leteckého úradu tlmočil
nespokojnosť obyvateľov obce s
nízkymi preletmi, ale predovšetkým s hlukom, ktorý spôsobujú.
Starosta listom oslovil aj letecký
útvar ministerstva vnútra. Požiadal, aby lety pre ústavných činiteľov boli vykonávané v súlade s
letovým prevádzkovým poriadkom letiska a aby boli uprednostňované vzletové dráhy mimo Vajnôr, ak to meteorologické podmienky dovolia. „Mestská časť
problému s územnou blízkosťou
letiska venuje zvýšenú pozornosť.
Preto aj v stanovisku miestneho
úradu k návrhu Územného plánu
regiónu Bratislavského samosprávneho kraja požadujeme
vypustiť zámer na rozšírenie letiska o novú paralelnú vzletovú a pristávaciu dráhu so súčasne jestvujúcou,“ doplnil Mrva.
(vaj)
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Nemajú kde parkovať, pred domom
im parkujú návštevníci promenády
STARÉ MESTO
Obyvatelia Žižkovej ulice 24
nemajú kde parkovať. Parkovacie miesta pred bytovým
domom im totiž vo veľkej miere
zaberajú návštevníci River Parku. Vodiči tak často kvôli nedostatku parkovacích miest nechávajú autá zaparkované na
tráve v okolí, čím tu po daždi
vzniká blato. Polícia navrhla
obyvateľom, aby si vybudovali
vlastný dopravný režim, to však
odmietli.
„Komunikácia na Žižkovej ulici
je v správe mestskej časti, no okolité pozemky patria súkromným
vlastníkom. Vodiči teda parkujú
na súkromných pozemkoch,“
uviedol hovorca Starého Mesta
Tomáš Halán. Obyvatelia Žižkovej ulice sa na zlú situáciu s parkovaním neustále sťažujú, polícia
však nevie zistiť, komu pred
panelákom patrí ktoré auto, a tak
nemôže len tak niekoho odtiahnuť či pokutovať. Aj keby napríklad na základe trvalého pobytu
polícia preverovala majiteľov áut,
nebolo by to účinné, pretože niekto by mohol mať napríklad auto
požičané od kamaráta a aj keď by
v paneláku býval, auto by nebolo
nahlásené na tú istú adresu. „Priestupok sa nedá spoľahlivo preukázať. Obyvateľom sme navrhli,
aby situáciu riešili napríklad ako
občania na Blumentálskej ulici pozemok si prenajali od mestskej
časti a sami si stanovili dopravný
režim. Museli by však investovať
do rampy a čipov, ale mali by
pokoj, po ktorom túžia. S týmto
návrhom však nesúhlasili,“ povedal zástupca veliteľa Okrskovej
stanice Mestskej polície Bratislava - Staré Mesto Martin Fabian.
Dodal, že ide o záležitosť starú už
rok. Motorizovaní návštevníci
River Parku parkujú pozdĺž celého Nábrežia armádneho generála
Ludvíka Svobodu, pričom využívať môžu vybudovanú podzemnú
garáž, určenú na tento účel.
Vodiči tak parkujú na tráve, ktorá
je zničená, vzniká tu blato, ktoré
je rozjazdené aj na ceste. Okrem
toho na Žižkovej bola dopravná
značka, ktorá určovala hlavnú
cestu. Niekto ju však odpílil a pohodil vedľa cesty na trávu. Me-

dzičasom značka úplne zmizla,
pričom sa bez nej zmenil charakter križovatky. „Staré Mesto je
správcom komunikácie, ktorá sa
na Žižkovej ulici nachádza. Oddelenie dopravy zabezpečí znovu
osadenie dopravnej značky určujúcej hlavnú cestu,“ uviedol hovorca Starého Mesta Tomáš
Halán.
Obyvatelia Žižkovej sa okrem
problémov s parkovaním sťažujú
aj na zlomené konáre stromov v
okolí, zlomené lavičky, rozhádzané smeti a niektoré nepokosené
parcely. Podľa obyvateľky Žižkovej ulice pani Krajčírovičovej
niektoré časti okolo bytovky
kosci vynechávajú a na vlastné
náklady ich kosí jeden z obyvate-

ľov Žižkovej ulice. Nie všetky
pozemky v tejto lokalite totiž
vlastní mestská časť, niektoré
spravuje napríklad Bratislavské
podhradie, s.r.o. „Pozemky na
Žižkovej ulici majú množstvo
rôznych vlastníkov. Inšpektori
verejného poriadku už vyzvali
osem rôznych vlastníkov pozemkov, ktoré sú zanedbané, nachádzajú sa tu neorezané stromy, nie
sú pokosené trávnaté plochy
alebo sa na nich nachádza neporiadok, aby si splnili svoje povinnosti a pozemky riadne vyčistili,“
uviedol Halán. Dodal, že podľa
zákona môže byť fyzickej osobe
uložená pokuta do 33 eur, právnickej osobe do 6638 eur. (mch)
Foto - Mária Krajčírovičová

Mestu hrozila
pokuta, a tak sa
peniaze našli
STARÉ MESTO
Poslanci mestského zastupiteľstva vyčlenili koncom júna v
tohtoročnom rozpočte na opravu Súsošia sv. Floriána pred
Blumentálskym kostolom 48tisíc eur. Peniazmi sa zaplatia
už vykonané reštaurátorské
práce. Na dokončenie rekonštrukcie a navrátenie súsošia na
Floriánske námestie však ešte
stále chýba viac ako 200-tisíc
eur. Mesto by túto sumu malo
zapracovať do rozpočtu na
budúci rok.
„Ak by sme nepristúpili k tomuto
kroku, hrozí nám pokuta od Krajského pamiatkového úradu a
nemali by sme ani dielo, ani
peniaze,“ priznal primátor Milan
Ftáčnik (nezávislý s podporou
Smeru-SD). Súsošie sa reštauruje
v ateliéri spoločnosti Villard,
v.o.s., od roku 2007. Dohodnutá
cena opravy súsošia bola vyše
445-tisíc eur. Do roku 2008 sa na
ňu minulo vyše 288-tisíc eur, od
roku 2009 mesto nevyčlenilo ani
cent. Koncom roka 2012 obnovu
zastavili úplne.
Náklady na dokončenie súsošia sa
medzičasom zvýšili. Kým sa sochy spolu s vyhotovenými odliatkami previezli do depozitára
Galérie mesta Bratislava, ateliér
Villard si za dlhodobé uskladnenie diel vypýtal 28-tisíc eur.
Keďže sa nestihol zakonzervovať
podstavec, počasie ho postupne
ničilo. „Až po rozobraní oblakového stĺpu zistili, že je v takom
dezolátnom stave, že by neudržal
niesť sochy, ktoré by sa namontovali naspäť, preto vyrobili jeho
kópiu,“ uviedla námestníčka primátora Petra Nagyová-Džerengová (Most-Híd). Náklady sa tak
navýšili o ďalších 90-tisíc eur.
Floriánske súsošie chýba pred
Blumentálom od roku 2007.
Začalo sa rozpadať, opadávali
ruky či nohy sôch a stĺp vykazoval statické poruchy a posuny.
Preto ho dal Pamiatkový úrad SR
zdemontovať. Súsošie pochádza z
roku 1732 a je to najstarší barokový kamenný stĺp so sochárskou
figurálnou a reliéfnou výzdobou s
rokokovými prvkami v Bratislave.
(mch)
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Národný
maratón bude
1. septembra
BRATISLAVA
Národný maratón Bratislava Devín - Bratislava sa pobeží 1.
septembra 2013 pri príležitosti
Dňa ústavy. Pobeží sa po druhýkrát a okrem maratónskej
trate, dlhej 42 km, sa bude behať Karloveský polmaratón na
21 km a premiérovo aj beh na
10 km.
Národný maratón organizuje
Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava. Štart a cieľ je na Nábreží arm.
gen. Ludvíka Svobodu pred areálom FTVŠ UK, beží sa do Devína. Maratónci pobežia dva okruhy, polmaratónci jeden. Mestský
okruh vedie mestskými časťami
Staré Mesto, Karlova Ves, Devín
a späť po asfaltovom povrchu.
Preteky budú podľa pravidiel
IAAF s úplným vylúčením dopravy po štarte a obmedzením dopravy počas pretekov. Trať má platný
certifikát IAAF/AIMS.
Trať polmaratónu a maratónu
vedie z Nábrežia L. Svobodu cez
Botanickú ulicu, Devínsku cestu,
Slovanské nábrežie, popod hrad
Devín až pod Sandberg, kde je
obrátka. Trať je takmer bez prevýšenia, bežcom teda umožňuje
dosiahnuť veľmi dobré časy.
Maratón sa beží v desiatich kategóriách - muži a ženy od 18 do 39
rokov, do 49 rokov, do 59 rokov,
do 69 rokov a 70 rokov a viac.
Zaregistrovať sa je možné aj v
deň štartu, nižšie štartovné zaplatia tí, ktorí sa prihlásia do konca
júla. Registrácia bežcov je na
www.maratonbdb.sk
(sop)

Devínska Kobyla – ohlodávaný skvost
LIST ČITATEĽA
Devínska Kobyla je výnimočnou
geologickou, biologickou a tiež
paleontologickou a historickou
lokalitou v najtesnejšej blízkosti
veľkej mestskej aglomerácie. Na
jej úpätí ležia štyri mestské časti:
Devínska Nová Ves, Dúbravka,
Devín a Karlova Ves.
Predstavuje unikátnu ukážku prechodu stepnej flóry a fauny do
zóny listnatého stredoeurópskeho
lesa. Masív Devínskej Kobyly
ponúka priestor pre viacero pozoruhodných miest: nachádza sa na
nej aj známe paleontologické nálezisko stredoeurópskeho významu
Sandberg, viacero archeologických nálezísk a tiež prírodná rezervácia na jej západných svahoch.
Ani osídlenia okolo – napriek panelákovej výstavbe – nestratili
úplne dedinskú malebnosť. Devínska Kobyla bola aj jedným z

Si sám? Si sama?
Poě s nami!
SOLO ACTIVITY - podujaƟa pre jednotlivcov.
info: soloacƟvity@explicit.sk, www.soloacƟvity.sk
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prvých centier prímestskej rekreačnej turistiky (Tavarikova
osada) na Slovensku a tiež počiatkov slovenského trampingu (osady Beduíni, Partia veselých a Akuaku). Geológovia nazývajú Devínsku Kobylu aj „klenotnicou rozmanitosti geologických javov“.
Pre Bratislavčanov bola a je Devínska Kobyla priestorom nenáročnej turistiky, prechádzok a rozjímania. Do začiatku sedemdesiatych rokov zostávala v pomerne
udržateľnom stave prekvapivo
dobre zachovalej „divočiny“ v
blízkosti veľkého mesta, čo je
európsky unikát. Stav sa začal
meniť dobudovaním sídlisk v Karlovej vsi a Dúbravke. V osemdesiatych rokoch k nim pribudla
výstavba v Devínskej Novej Vsi.
Av súčasnosti tento trend pokračuje- mestská a predmestská zástavba už doslova ohlodáva Devínsku

Kobylu zo všetkých strán a jej prirodzený prírodný areál sa každoročne zmenšuje. Minimálne dočasne sa občianskym aktivistom
podarilo zachrániť Kráľovu horu
nad Karlovou Vsou. Avšak nové
projekty sa rozbiehajú v Devíne,
Dúbravke i Devínskej Novej Vsi.
Tento proces dobre vidno napríklad z pristávajúceho lietadla a je
to smutný pohľad. Azda je už načase toto negatívne smerovanie zastaviť. Devínska Kobyla potrebuje
ochranu zo strany štátu, mesta a
občanov – azda i v podobe zvýšenia stupňa ochrany, pretože režim
chránenej krajinnej oblasti sa zdá
byť nedostatočným. Inak z nej o
niekoľko desaťročí nebude nič iné,
len suchý pahorok pokrytý panelákmi a vilami, kde-tu s „lesom“
zaváľaným igelitkami s odpadom.
A taký osud si určite nezaslúži.
Daniel Šmihula, Bratislava

Na Hubeného
bude ihrisko
multifunkčné
RAČA
Mestská časť Rača pristúpila v
roku 2009 k postupnej obnove
verejných detských ihrísk. Zrekonštruované boli už takmer
všetky detské ihriská. V tomto
roku sa rekonštruujú detské
ihriská na Mudrochovej a na
Plickovej ulici. Proces obnovy
chce mestská časť ukončiť
rekonštrukciou detského ihriska na Hubeného ulici.
Na mieste detského ihriska by
mala vyrásť multifunkčná oddychová zóna, slúžiaca nielen
deťom, ale všetkým vekovým
kategóriám. „Chceli by sme, aby
priestor slúžil ako verejná,
moderná, kvalitná a plne funkčná parková plocha,“ povedala
Eva Lalinská z oddelenia životného prostredia v Rači.
V parku by sa mal nachádzať
vodný prvok - dominanta, ktorý
by slúžil ako atrakcia, prvok na
hru, ale predovšetkým na zlepšenie mikroklímy. Plánuje sa tu
tiež výsadba pestrého, na údržbu
nenáročného porastu, vybudovanie sociálneho zázemia a kvalitný mobiliár, lavičky, altánky,
miesta na oddych a pod.
„Nakoľko sa jedná o veľmi kvalitný, ucelený a perspektívny priestor, pristupuje sa k rekonštrukcii
koncepčne a snažíme sa do toho
zapracovať aj názor občanov,“
povedala Lalinská, podľa ktorej
sa najskôr obstaralo spracovanie
štúdie. Tá bude dopracovaná aj na
základe pripomienok občanov.
Rozsah realizácie bude závisieť
od financií.
(rac)
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Nocľahárne sú
len pre desatinu
bezdomovcov
BRATISLAVA
Bratislavské nocľahárne ponúkajú ľuďom bez domova celkovo 186 plnohodnotných lôžok.
Bezdomovcov je však v Bratislave podľa Mestského komunitného plánu sociálnych služieb až 1860, počet lôžok tak
pokrýva len desatinu potrieb.
Niektoré občianske združenia
pritom tvrdia, že v Bratislave je
viac než 3000 bezdomovcov.
Počet ľudí bez domova, ktorí sa
pohybujú na území mesta, nie je
možné jednoznačne určiť. Doposiaľ sa v Bratislave neuskutočnilo
žiadne ich komplexné sčítanie.
Bratislava chce preto budovať
nové lôžka. Ideálne by podľa
magistrátu bolo, ak by sa podarilo
zriadiť tri ďalšie nízkokapacitné
nocľahárne ešte v tomto roku.
Mesto upozorňuje aj na potrebu
vybudovať ďalšie stredisko osobnej hygieny. Jediné funguje vo
Vrakuni, čo je pre celé mesto
málo.
(brn)
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Voda podľa hygienikov vyhovuje
na všetkých letných kúpaliskách
BRATISLAVA
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave povolil prevádzku počas tohto leta
na dvoch prírodných kúpaliskách - Zlaté piesky a Kuchajda - a šiestich umelých letných kúpaliskách - Delfín,
Krasňany, Tehelné pole, Lamač, Rosnička a Zbojníčka v
Rači. Úrad v nich počas leta
pravidelne kontroluje čistotu
vody a sleduje aj iné kúpaliská,
ktoré ľudia v lete vyhľadávajú.
Kvalita vody zatiaľ túto letnú
sezónu vyhovuje na všetkých
kontrolovaných letných kúpaliskách. Na jazerách sa vo vzorkách vody kontrolujú najmä
črevné entrokoky, ktoré sa objavili minulé leto na Kuchajde, kde
bol vyhlásený aj zákaz kúpania.
Na Draždiaku zas pred rokom
kúpaciu sezónu skomplikovalo
veľké množstvo siníc, zákaz
kúpania však nebol vydaný, pretože nevyhovujúci výsledok
nebol opakovane potvrdený.

Kvalitu bazénovej vody na všetkých umelých kúpaliskách v
meste úrad sleduje raz za mesiac
alebo podľa aktuálnej situácie.
Čistota vody na Zlatých pieskoch
sa začína kontrolovať približne
dva týždne pred začiatkom kúpacej sezóny a v priebehu sezóny v
dvojtýždňových intervaloch.
Rovnako je to aj na Vajnorskom
jazere, Slnečných jazerách v
Senci a Ivanke pri Dunaji. Tieto
jazerá sú sledované v rámci
monitoringu Európskej únie. Na
jazerách, ktoré majú prevádzko-

vateľa, napríklad Kuchajda či
Veľký Draždiak, sa robia odbery
s dvojtýždennou periodicitou.
„Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie dva až trikrát
za sezónu alebo podľa aktuálnej
situácie,“ uviedla hovorkyňa
úradu Katarína Nosálová. Ide o
jazerá: Čunove, Rusovce, Malé
Leváre, Plavecký Štvrtok a Nové
Košariská, ktoré sú kontrolované
na základe štátneho zdravotného
dozoru.
(mch)

Petržalka rieši
problém so
striekačkami
PETRŽALKA
Petržalská samospráva získala
grant Rady vlády pre prevenciu
kriminality vo výške 6000 eur,
ktorý použije na odstranenie
použitých injekčných striekačiek z verejných priestranstiev.
Získané financie Petržalka použije na vyškolenie pracovníkov na
bezpečný zber odpadu, ale predovšetkým na zabezpečenie technického vybavenia, ako pevné gumené rukavice, prenosné nádoby
na zber pohodených ihiel i väčšie
nádoby na uskladnenie infekčného odpadu.
Časť financií využije aj na informovanosť obyvateľov. Predovšetkým sa zameria na osvetu detí o
možných rizikách, ale aj o tom, čo
robiť a kam zavolať, ak striekačku nájdu.
Petržalčania môžu hlásiť lokality
výskytu použitých ihiel na zelenú linku Miestneho podniku
Verejnoprospešných služieb
Petržalka 02 6382 0158. (pet)
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Hokejisti sa už
pripravujú na
novú sezónu
BRATISLAVA
Bez Miroslava Šatana a Marka
Daňa začali hokejisti HC Slovan Bratislava minulý týždeň
prípravu na novú sezónu Kontinentálnej hokejovej ligy. Kým
Daňo sa pripojil k tímu tento
týždeň, o osude Šatana sa má
rozhodnúť do 25. júla 2013.
Slovanisti trénujú trikrát denne.
Predpoludním majú 45-minútovú
suchú prípravu v posilňovni a
dve hodiny na ľade. Popoludní
ich čaká 90-minútová tréningová
jednotka. Takto budú trénovať do
konca mesiaca júl, v auguste ich
čakajú prípravné zápasy. Prvý zápas KHL hrajú 6. septembra 2013
v Donecku proti Donbassu.
Káder na novú sezónu je takmer
uzavretý. „Robili sme všetko preto, aby sme po odchode niektorých hráčov káder vhodne doplnili a pokúsili sa zopakovať úspech
z minulej sezóny. V tíme máme
už len jedno voľné miesto v
útoku,“ povedal športový riaditeľ
klubu Oldřich Štefl. Práve na
tento post by chcel klub Miroslava Šatana. „Miro od nás dostal
ponuku. Vidím to päťdesiat na
päťdesiat,“ dodal Štefl.
Z tímu odišli Milan Kytnár, Ivan
Švarný, Ján Lipiansky, Ján Tabaček a Branislav Konrád. Prišli
Martin Škoula, Ján Brejčák, Tomáš Netík, Miroslav Kopřiva a
Richard Mráz.
(ado)
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Futbalistom Slovana začiatok sezóny
nevyšiel, doma stratili body s DAC
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
nezačali novú sezónu podľa
predstáv - v prvom kole Corgoň
ligy stratili na domácom trávniku body, keď s nováčikom
súťaže DAC Dunajská Streda
len remizovali 1:1. Šancí na
víťazstvo mali pritom dosť,
belasí sa však v rozhodujúcich
chvíľach nedokázali strelecky
presadiť.
„Väčšinu zápasu sme mali v
našich rukách. Hrali sme aktívne,
vytvorili sme si veľa šancí, žiaľ,
nedotiahli sme ich do gólu. Určite
by sa nám hralo lepšie, ak by sme
sa ujali vedenia. To sa nám nepodarilo napriek tomu, že sme v prvom polčase dominovali. Naopak, v čase nášho tlaku sme inkasovali po individuálnej chybe.
Strata bodov nás mrzí, ale na
tento výsledok treba zabudnúť,“
povedal po zápase tréner Slovana
Samuel Slovák.
Jediný bratislavský gól strelil na
začiatku druhého polčasu nový
muž v belasom útočník Pavel

Fořt. Ten sa v dobrom svetle predviedol už v prípade, keď bol najlepším strelcom Slovana, strelecký účet si teda otvoril aj v najvyššej domácej súťaži. „Prvý gól v
novom drese ma, pochopiteľne,
veľmi teší. Nebol však víťazný,
vybojoval nám iba remízu. Mal
som pritom naozaj mnoho šancí,
ktoré musím premeniť. Gólov
mohlo padnúť omnoho viac ako
iba jeden, veď sme mali obrovskú
prevahu,“ povedal Pavel Fořt po
zápase.

Futbalistov Slovana Bratislava
tento týždeň v stredu 17. júla 2013
čaká na Pasienkoch prvý zápas 2.
predkola Ligy majstrov proti bulharskému šampiónovi Ludogorec
Razgrad. Odveta sa hrá o týždeň v
stredu 24. júla 2013 v Bulharsku.
V nedeľu 28. júla 2013 hrá bratislavský Slovan ligový zápas v
Trenčíne, o týždeň neskôr - v
nedeľu 4. augusta 2013 o 17.30 h
- privíta na Pasienkoch Spartak
Myjava.
(ado)
Foto - M. Gasidlo/ŠK Slovan

Permanentky na Slovan sú v predaji
BRATISLAVA
Pred mesiacom začal futbalový
ŠK Slovan Bratislava predaj sezónnych vstupeniek na domáce
zápasy Slovana. Napriek tomu,
že sa ligová sezóna už začala, predaj permanentiek pokračuje.

V predaji sú permanentky 2. kategórie na tribúny B1-B5, C7-C9,
D5, D6 za 55 €, 1. kategórie na
tribúny A11, A12, A22 za 98 €, do
business sektora za 490 € a VIP za
790 €. Detské permanentky stoja
15 €.

V cene permanentky je vstup na
domáce zápasy Corgoň ligy, Slovenského pohára a predkupné
právo a 10% zľava na kúpu vstupenky na domáce zápasy európskych súťaží. Predaj je prostredníctvom siete Ticketportal. (ado)

Bratislavčania
vyhrali
interligu
BRATISLAVA
Americkí futbalisti bratislavského klubu Monarchs vyhrali
Stredoeurópsku interligu CEI
2013, keď vo finále zdolali po
dramatickom priebehu Kings
Topoľčany na ich ihrisku 21:17.
Nezopakovalo sa vlaňajšie finále z Nyíregyházy, keď o titul
prišli len 32 sekúnd pred koncom finálového zápasu.
Zverenci trénera Ľudovíta Gálku
súperovi dokonale oplatili nečakanú prehru z posledného kola
základnej časti súťaže 6:14 a oslavujú cenný triumf v súťaži, ktorú
hrali aj maďarské kluby Budapešť Hurricanes a Újbuda Rebels.
Pre slovenský americký futbal na
medzinárodnom poli bolo veľkým úspechom, že išlo o slovenské finále. V tomto ročníku CEI
každý zúčastnený tím odohral v
základnej časti 5 zápasov. Do
finálového zápasu interligy postúpili Topoľčany ako víťazný tím
základnej časti a druhý tím tabuľky, ktorým boli práve Bratislava
Monarchs.
Domovským štadiónom Monarchs
je štadión ISTROCHEM na Nobelovej ulici 14.
Stredoeurópsku interligu CEI
zastrešuje Európska federácia
amerického futbalu IFAF Europe
a v roku 2013 ju organizovala
Maďarská asociácia amerického
futbalu MAFSZ.
(mon)
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Slovenské
derby je len
raz za rok!
PETRŽALKA
Kto sa stane držiteľom vavrínového venca? To sa Bratislavčania dozvedia v nedeľu 21. júla
2013 popoludní na dostihovej
dráhe v petržalskom Starom
háji. Od 13.30 h sa začne 11. míting sezóny, ktorého vrcholom
bude 21. ročník Slovenského
derby o Veľkú cenu Raiffeisen
Bank International (rovina
Graded 3 na 2400 m s dotáciou
60 000 €) a o slovenskú modrú
stuhu budú bojovať kone až z
piatich krajín.
Na programe nedeľného mítingu
je spolu deväť kvalitne obsadených rovinových zápolení, z toho
päť dostihov s medzinárodnou
účasťou špičkových koní a jazdcov. Pútavý bude aj sprievodný
program, v ktorom sa okrem
súťaže o najkrajší dámsky klobúk
a bohatej tomboly môžu diváci
tešiť na tanečné vystúpenie skupiny Sillmarion, rôzne gurmánske
špeciality a stánky so suvenírmi.
Najmenší návštevníci sa môžu
vyblázniť na nafukovacom hrade
či trampolíne, vytvoriť si bižutériu, povoziť sa na koníkoch alebo
si nechať pomaľovať tváre. O
dobrú náladu sa počas celého
popoludnia bude starať skupina
ELÁN Revival. Viac informácií
na www.dostihy.sk
(brn)
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Priestory Eurovea skrášlila šestica
originálnych umeleckých sôch
RUŽINOV
V sobotu slávnostne odhalili
šesticu umeleckých sôch, ktoré
skrášlili priestory areálu Eurovea na ružinovskom brehu Dunaja. Nechýbal ani autor sôch známy anglický umelec Colin
Spofforth, ktorý vytvoril šesticu
sôch špeciálne pre Eurovea.
Colin Spofforth vytvára každú
sochu individuálne pre každú špecifickú lokalitu s holistickým prístupom so zameraním na účel,
funkcionalitu a budúci rozvoj
priestoru, kde bude socha umiestnená. Jeho sochy sú napríklad
dominantou mesta Manchester.
Sochy v Eurovea majú tiež svoj

príbeh. Každá socha má svoje
meno a charakter a ku všetkým sa
viaže aj rozprávka „6 bielych
myší“, ktorú napísala Colinova
manželka. „Sochy s dušou a príbehom, to je to, čo Eurovea priná-

ša ako nový umelecký prvok pre
všetkých,“ povedal Steve Tennant
zo spoločnosti Ballymore International, ktorá je investorom a prevádzkovateľom Eurovea. (ham)
Foto - Hanout Photography

21. SLOVENSKÉ
DERBY
najvýznamnejšie dostihy sezóny 2013
s medzinárodnou úcastou špickových koní a jazdcov

Na Zlatých
pieskoch bude
celý svet
RUŽINOV
V sobotu 3. augusta 2013 sa v
športovo-rekreačnom areáli
Zlaté piesky stretne na jednom
mieste viac ako 14 krajín sveta.
Mladí ľudia zo Slovenska a zo
zahraničia tu postavia Global
Village (Globálnu dedinu) a
predstavia v nej svoje kultúry a
tradície.
Na všetkých návštevníkov okrem
toho čaká ochutnávka zahraničných kuchýň a tancov. Môžete sa
zúčastniť súťaže a zároveň si
vychutnať možnosť sa okúpať a
zašportovať si. Podujatie pripravila študentská organizácia AIESEC Bratislava.
(kad)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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nedelA 21. júla 2013 − 13,30 hod.
top−podujatie

„dámy a slecny v klobúku vstup zdarma”
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Neváhajte
a prídte!

KDE? dostihová dráha v Petržalke – Starom háji

autobusové spojenie MHD: 83, 88, 92, 95 (Nám. hraniciarov),
68, 96 (Starohájska), 98 (Starý háj)

Power Tuning
Party opäť
v Bratislave
RUŽINOV
Milovníkov tuningových automobilov, luxusných športových
áut a veteránov poteší 3. ročník
motoristického podujatia Power Tuning Party, ktoré bude v
sobotu 27. júla 2013 od 12.00 h
v nákupnom centre Shopping
Palace Zlaté Piesky. Jeho súčasťou bude aj LOW RIDER
show z Viedne, ktorá príde do
Bratislavy po prvýkrát!
Jednodňová motoristická show sa
bude opäť niesť v duchu krásnych
áut a atraktívnych sprievodných
akcií. Návštevníci uvidia upravené automobily, ktoré budú súťažiť
v Cocaine Tuning Battle 2013.
Okrem tuningových automobilov budú môcť obdivovať veteránov, luxusné športové autá, vozidlá s extrémnou audio aparatúrou a tiež aj unikátne motocykle,
ktoré sú vyrábané na objednávku. Najkrajšie autá sa predstavia
v Show&Shine.
Ani tento rok sa Power Tuning
party nezaobíde bez hlasného
revu motorov – okrem merania
decibelov výfukov sa bude hodnotiť aj zvukový prejav vozidiel.
Ako je však zvykom pri takýchto
akciách, decibely sa nebudú šíriť
len z kovových rúr, ale aj z auto
hi-fi systémov. Výkony elektroniky bude hodnotiť profesionálna
porota v rámci súťaže dB Drag.
V rámci akcie po prvýkrát do Bratislavy zavíta aj jedinečná LOW
RIDER show z Viedne, v ktorej
divákov presvedčí o „tanečných“
schopnostiach špeciálne prestavaný veterán „Porno-Benz“. Podvečer sa k slovu dostane populárna
disciplína „Light tuning“ so svetelnými kreáciami v interiéroch a
tiež exteriéroch vyleštených áut.
Na svoje si prídu aj fanúšikovia
populárnej hudby a extrémnych
športov. Okrem vystúpenia Igora
Kmeťa uvidia novú hviezdu hiphopovej scény Kaliho. Športové
umenie predvedú v BIKE SHOW
cyklotrialoví majstri sveta a Slovenska, medzi ktorými bude aj
Tomáš Langermann.
Záver sobotného dňa bude o
21.30 h patriť premietaniu filmu
Rýchlo a zbesilo 5 v Autokine
Shopping Palace.
(pal)
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nedeľa 21. júla

 14.00 - Ženská Bratislava, vlas-

štvrtok 18. júla
 17.00 - Cross Over Organ, Bra-

tislavský organový festival, Bratislavský hrad
 18.00 - Štvrtkové vlnenie U
červeného raka, Peter Krištúfek:
Dom hluchého, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská ulica
 19.00 - Slovakia Folk Festival,
Hlavné námestie
 20.00 - Šansónový festival Jozefa Bednárika: Zoro Laurinc,
Jana Lieskovská, Zita Orlická,
Kempinski Hotel River Park,
Dvořákovo nábrežie
 20.30 - Diknu Schneeberger
Trio (A), koncert, Zichyho palác,
Ventúrska ulica
 21.00 - Shun Li a básnik, Bažant Kinematograf, Magio pláž,
Tyršovo nábrežie
piatok 19. júla
 11.20 - Slovakia Folk Festival,

Primaciálny palác
 16.00 - Slovakia Folk Festival,

Primaciálny palác
 18.00 - Slovakia Folk Festival,
Hviezdoslavovo námestie
 18.00 - Literárne večery U červeného raka, Nefajčiť zakázané!,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská ulica
 20.00 - Slovakia Folk Festival,
Eurovea, Pribinova ulica
 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský
hrad
 21.00 - Pátranie po Sugar Manovi, Bažant Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo nábrežie
sobota 20. júla
 15.00 - Rodinné Zoologiády,
popoludnie pre deti, ZOO Bratislava
 15.30 - Koncerty na Kuchajde:
Kovbojský deň s country skupinou OUKEY, jazero Kuchajda
 16.00 - Slovakia Folk Festival,
Eurovea, Pribinova ulica
 18.00 - Slovakia Folk Festival,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Slovakia Folk Festival,
Hviezdoslavovo námestie
 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský
hrad
 21.00 - Kým sa skončí táto noc,
Bažant Kinematograf, Magio
pláž, Tyršovo nábrežie
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

tivedná prechádzka po Bratislave,
Rybné námestie
 15.00 - Káva u Zichyho: s Ankou Šiškovou, Zichyho palác,
Ventúrska ulica
 16.00 - Jazzový koncert v Botanickej záhrade: Radovan Tariška
& Friends, Botanická záhrada
UK, Botanická ulica
 17.00 - 4 Hands and 4 Legs,
Bratislavský organový festival záverečný koncert, Bratislavský
hrad
 19.00 - Arnold Wesker: Ženy
prežijí!, Leto hereckých osobností, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.00 - Peter Breiner: Triango,
Koncertná sieň Klarisky
 20.00 - Slovak Tango, Music
Square, Hlavné námestie
 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský
hrad
 21.00 - Anjelský podiel, Bažant
Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo nábrežie
pondelok 22. júla
 18.00 - Hudobné pondelky U

červeného raka, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská ulica
 19.00 - Arnold Wesker: Ženy
prežijí!, Leto hereckých osobností, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský
hrad
 20.30 - Odtiaľ-potiaľ (Exclusive), talk-show Viktora Horjána,
Green Buddha, Zelená ulica
utorok 23. júla
 18.00 - Čítajme slovenskú literatúru, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská ulica
 20.12 - Stano Kalman & Ján
HITO Hurtík, koncert, Kafe
Scherz, Palisády
 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský
hrad
streda 24. júla
 18.00 - Literárne večery U čer-

veného raka, Ľahšia škola / Lehčí
škola, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská ulica
 19.00 - Miro Gavran: Vše o
mužích, Leto hereckých osobností, Štúdio L+S, Námestie 1. mája

 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský
hrad
 20.30 - Pavol Seriš: Chutilo
vám, páni, Divadlo na nádvorí,
Zichyho palác, Ventúrska ulica
 21.00 - Psycho, Bažant Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo
nábrežie

štvrtok 25. júla
 18.00 - Štvrtkové vlnenie U
červeného raka, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská ulica
 19.00 - Miro Gavran: Vše o
mužích, Leto hereckých osobností, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.00 - Kryštof & DESmod,
spoločný koncert skupín na jednom pódiu, NTC Aegon Aréna,
Príkopova ulica
 20.00 - Šansónový festival
Jozefa Bednárika: Marcela Laiferová, Ivan Tuli Vojtek, Zita Orlická, Kempinski Hotel River Park,
Dvořákovo nábrežie
 20.00 - Pressburger Klezmer
Band a Lorin Sklamberg, Music
Square, Hlavné námestie
 20.30 - Jakub Krolikowski (P),
Hudba na nádvorí, Zichyho
palác, Ventúrska ulica
 21.00 - Môj pes Killer, Bažant
Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo nábrežie
piatok 26. júla
 18.00 - Literárne večery U čer-

veného raka, Úniky na krídlach,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská ulica
 21.00 - Do Ríma s láskou, Bažant Kinematograf, Magio pláž,
Tyršovo nábrežie
sobota 27. júla
 15.00 - Rodinné Zoologiády,

popoludnie pre deti, ZOO Bratislava
 18.00 - Koncerty na Kuchajde:
Revival Swing Band Praha, jazero Kuchajda
 20.30 - William Shakespeare:
Richard III., Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský hrad
 21.00 - Film a politika (Slovenské kino), Bažant Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo nábrežie

 20.30 - William Shakespeare:
Richard III., Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský hrad
 21.00 - Buena Vista Social
Club, Bažant Kinematograf,
Magio pláž, Tyršovo nábrežie

 20.30 - W. Shakespeare: Veselé
paničky windsorské, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský hrad
 21.00 - Hon, Bažant Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo nábrežie

pondelok 29. júla
 18.00 - Hudobné pondelky U

sobota 3. augusta

červeného raka, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská ulica
 19.00 - Country parník so skupinou Arion, Osobný prístav Bratislava
 20.30 - William Shakespeare:
Richard III., Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský hrad

 15.00 - Rodinné Zoologiády,

utorok 30. júla
 18.00 - Čítajme slovenskú lite-

ratúru, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská ulica
 19.00 - Literárny klub u Zichyho: Václav Kostelanski, Zuzana
Šmatláková, Michal Hlatký,
Zuzka Kepplová, Zichyho palác,
Ventúrska ulica
 20.30 - William Shakespeare:
Richard III., Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský
hrad

popoludnie pre deti, ZOO Bratislava
 18.00 - Tribute to Freedom Pocta slobode, koncert Jennifer
Rush a Dan Bárta, Hrad Devín
 18.00 - Koncerty na Kuchajde:
hrá a spieva PETER NAGY, jazero Kuchajda
 20.00 - Galaprogram International Gypsy Fest, Majestic Music Club, Karpatská ulica
International Gypsy Fest
 20.30 - W. Shakespeare: Veselé
paničky windsorské, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský hrad
 21.00 - Nedotknuteľní, Bažant
Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo nábrežie
nedeľa 4. augusta
 20.00 - Róbert Křesťan & Dru-

streda 31. júla
 18.00 - Literárne večery U čer-

veného raka, Ján Litecký-Šveda:
Gordion alebo ako rozuzliť niektoré slová tancom, Letná čitáreň
U červeného raka, Michalská
ulica
 19.00 - Matúš Ferko: Piano
Night, hudobné variácie, Eurovea, Pribinova ulica
 20.30 - Sławomir Mrożek: Proroci, Divadlo na nádvorí, Zichyho palác, Ventúrska ulica
 20.30 - William Shakespeare:
Richard III., Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský hrad
 21.00 - Smrť v Benátkach, Bažant Kinematograf, Magio pláž,
Tyršovo nábrežie

há tráva, hosť Charlie
(USA), Music Square,
námestie
 21.00 - Rumový
Bažant Kinematograf,
pláž, Tyršovo nábrežie

McCoy
Hlavné
denník,
Magio

pondelok 5. augusta
 20.00 - Fucked Up (CAN),

punk-rockový koncert, Ateliér Babylon, Kolárska ulica
utorok 6. augusta
 18.00 - Literárny klub u Zichy-

ho: Mila Haugová, Zichyho palác, Ventúrska ulica
streda 7. augusta
 19.00 - Marián Greksa, koncert,

Eurovea, Pribinova ulica
štvrtok 1. augusta
 20.30 - Monika Stanislavová a
hostia, Hudba na nádvorí, Zichyho palác, Ventúrska ulica
 21.00 - Led Zeppelin: The Song
Remains The Same, Bažant Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo
nábrežie

nedeľa 28. júla

piatok 2. augusta

 17.00 - Novomestská promená-

 20.00 - International Gypsy

da: hrá dychová skupina 11 z
Ivanky, Račianske mýto

Fest, koncert tradičnej rómskej
hudby, Hlavné námestie

 20.30 - C. Goldoni: Grobiani,

Divadlo na nádvorí, Zichyho
palác, Ventúrska ulica
 21.00 - Casablanca, Bažant Kinematograf, Magio pláž, Tyršovo
nábrežie
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NA GESSAYOVEJ ULICI prepadol neznámy páchateľ stávkovú
kanceláriu. Muž si maskoval tvár
šatkou a vyhrážal sa, že ak nedostane peniaze, použije zbraň. Zo
stávkovej kancelárie si odniesol v
modrej igelitovej taške 1040 eur.
Polícia po páchateľovi pátra.
NAMLYNAROVIČOVEJ ULICI horela krátko po polnoci Škoda
Fabia. Podľa vyšetrovateľa auto
niekto úmyselne podpálil. Zhorela
ľavá predná časť auta, motor,
palubová doska, predná časť strechy a prasklo čelné sklo. Polícia
začala trestné stíhanie vo veci
úmyselného prečinu poškodzovania cudzej veci a po páchateľovi
pátra.
V STAROM MESTE mal v
máji do štyroch bytov neoprávnene vniknúť muž, ktorý predstieral, že je pracovník elektrární. Od
mladých žien žiadal vyplatenie
zálohy za výmenu elektrického
meracieho zariadenia. V dvoch
prípadoch vylákal od žien 77 eur.
Keď ďalšie dve odmietli zaplatiť,
muž z bytu rýchlo odišiel. Polícia
obvinila z trestného činu porušovania domovej slobody 25-ročného Andreja, ktorému hrozí trest
odňatia slobody na tri až osem
rokov.
NA MIEROVEJ ULICI podpálil mladý muž v januári a júli
tohto roku pivničné kobky.
Škody vznikli majiteľom pivníc,
ale aj spoločenstvu vlastníkov
bytov. Okrem osobných vecí zničil požiar aj izolácie rozvodov.
Polícia z vyčíňania obvinila 22ročného Alexandra a umiestnila
ho do policajnej cely. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na
štyri až desať rokov.
NA MICKIEWICZOVEJ ULICI volal z telefónneho čísla psychiatrického oddelenia štátnej
nemocnice dlhodobo hospitalizovaný pacient na internú kliniku
v tej istej nemocnici so slovami:
„Tu je Alojz K., hrozí vám
nebezpečie. Zimný štadión.“ Zamestnankyňa kliniky po telefonáte ihneď informovala políciu.
Tá skontrolovala zimné štadióny,
výsledok bol negatívny. Vyšetrovanie ukázalo, že poplašnú správu šíril 66-ročný Cyril K., dlhodobo liečený na psychiatrii.
Hrozí mu trest odňatia slobody
na jeden až päť rokov. (mch)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Pani Šturdíková
bola svedkyňa
starej Bratislavy

Kaviareň APFEL na Hviezdoslavovom
námestí zbúrali okolo roku 1970
Niekedy pred rokom 1897
postavil fotograf Edmund
Kozics svoj statív vtedy ešte s
pomerne ťažkým ateliérovým
fotoaparátom (používali sa
sklenené platne), do otvoreného
okna na poschodí svojho domu.
Rozhodol sa odfotografovať
objekty na severnej strane vtedajšej mestskej Promenády
Promenade, Sétatér), dnes
Hviezdoslavovho námestia.
Možno ho o záber požiadal pán
Anton Apfel, majiteľ kaviarne,
umiestnenej na prízemí zadného
traktu grófskeho paláca. Dôvodom bola asi novostavba prízemného objektu, ktorý vidno v strede
záberu. Vybudovali ho na mieste
vonkajšieho prstenca stredovekého mestského opevnenia za
domom, ktorý patril do konca 18.
storočia mariatálskym mníchom,
a v 19. storočí pomerne často
menil majiteľov. Prízemná novostavba medzi dvoma šľachtickými palácmi bola rozšírením kaviarne a kaviarnik Apfel mal
právo byť na ňu hrdý. Najmä, ak
mu prinášala možnosť konkurovať Palugyayovmu zariadeniu
(hotel, reštaurácia, kaviareň)
naproti, na mieste neskoršieho
hotela Carlton. Výhodou Apfelovej kaviarne bolo aj to, že bola
obrátená na juh, kým Palugyayova na sever. Za veľkými oknami
presvetlenej Apfelovej novej
siene stálo niekoľko biliardových

stolov. V tom istom rade domov,
na severnej strane námestia, boli v
19. storočí ďalšie tri kaviarne.
Záber vznikol pravdepodobne na
začiatku jari. Mnohé okná na
domoch sú otvorené, niektoré
stromy už majú listy, iné sú ešte
holé. Chodníky sú zasypané slabou vrstvou snehu, ktorý je na
vozovke rozjazdený. Pred barokovým zadným traktom Balassovského (vtedy Széchényovského) paláca stojí množstvo kvetináčov s novými kríkmi pripravenými na výsadbu v parku. Vpravo
stojí vtedy ešte novostavba paláca
(1885) grófa Jána Pálffyho, ktorý
projektoval Viktor Rumpelmayer,
v Prešporku narodený viedenský
architekt, (dnes Vysoká škola
výtvarných umení). V pozadí nad
nízkym meštianskym domom
vidno vrchol strechy Michalskej
veže, vpravo pri komínoch strechu veže starej radnice a vežičku
nad jezuitským kostolom. Dnes
už vysoké novostavby všetky
tieto dominanty mesta zakryli.
Zadný trakt Balassovského (Széchényovského) paláca, postavený
po roku 1774, kde pravdepodobne v druhej polovici 19. storočia
býval Ferdinand Martinengo,
zbúrali okolo roku 1940. Predtým
šľachtický palác kúpila Česká
banka Union, ktorú po vzniku

protektorátu Čiech a Moravy
pohltila Nemecká banka (Deutsche Bank). Banka dala na mieste
zbúranej polovice paláca postaviť
v rokoch 1941/42 nový administratívny a obytný objekt podľa
projektu profesora Fritza Lehmanna, pražského architekta.
Apfelovu kaviareň neskôr prevzal
kaviarnik Rudolf Stahl, ktorému
patril aj celý bývalý dom mariatálskych mníchov na Panskej
(vtedy Dlhej) 17. Jeho kaviareň v
nízkom pavilóne pri Hviezdoslavovom námestí pretrvala aj druhú
svetovú vojnu, aj zbúranie zadného traktu grófskeho paláca, kde
bola kaviareň pôvodne umiestnená. Po druhej svetovej vojne priestor Stahlovej kaviarne adaptovali na výstavnú sieň Zväzu architektov. Kaviareň a historický
zadný trakt domu Panská 17 zbúrali okolo roku 1970, kedy sa pripravovala výstavba administratívnej budovy pre národný podnik
Chempik. Vtedy sa ukázalo, že v
zadnom trakte domu bol až do
výšky prvého poschodia zachovaný gotický múr mestského opevnenia. Nedalo sa nič robiť, stredovek musel ustúpiť (ako aj na
iných miestach v Bratislave)
nevábnej novostavbe, ktorá v hrubých rysoch, ale bez použitia charakteristických detailov, napodobuje susedný bankový objekt Fritza Lehmanna.
Štefan Holčík
Foto - archív autora

Poznajú dobre dejiny niektorých
budov v Starom Meste. Na Kapitulskej ulici stojí Esterházyho
palác zo 17. storočia. Nejaký čas v
ňom býval Albert Sasko-Tešínský, zať Márie Terézie. V tomto
dome tiež býval a koncertoval
Joseph Haydn. Národný výbor tu
budoval mestský archív.
Na rohu Prepoštskej a Jiráskovej
(dnes Ventúrskej) stojí Zichyho
palác z 18. storočia. Zichyovci boli
hudobná rodina. Zaslúžili sa o rozvoj bratislavského hudobného života. Na výchovu svojich detí pozvali
skladateľa Heinricha Augusta
Marschnera. Jeden z príslušníkov
rodiny sa priatelil s Wolfgangom
Amadeom Mozartom. Tento palác
prebudovali na Dom obradov. Zostala z neho iba fasáda. Nástenné
maľby zatreli, stropy strhli a okná
vymenili. Staré prešpuráčky odmietajú komentovať tieto prestavby.
Jednu z týchto svedkýň starej Bratislavy som mal možnosť osobne
poznať. Volala sa pani Irena Šturdíková. Jej manžel bol za prvej republiky a Slovenského štátu hlavný
súdny radca. Patril k starej garnitúre
sudcov, pre ktorých sudcovstvo
bolo povolaním. Po 48. roku bol z
práce prepustený. Nasledovali domové prehliadky, výsluchy. Už nikdy viac potom súdnictvo nerobil.
Po smrti manžela žila pani Šturdíková sama v ich dome. Prízemie
domu z času na čas prenajímala. V
86. roku ubytovala u seba jednu študentku zo západného Nemecka,
ktorá chcela v Bratislave nejaký čas
žiť. Stará pani ožila. Mohla znovu
hovoriť nemecky a študentku si
obľúbila ako svoju dcéru.
František Mikloško
Z knihy Znamenia čias, pôvodne
článok vyšiel v samizdate
Fragment (1987)pod
pseudonymom Marek Bohúň.
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,
povál a pivníc
SŤAHOVANIE nepretržite a korektne
KUKO-TRANS
0903 784 289, 0903 464 848
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Vyhrajte VIP
lístky na zápas
Slovan - Sparta!
BRATISLAVA
Jeden čitateľ Bratislavských
novín môže vyhrať VIP vstupenky pre 2 osoby na zápas
European Trophy medzi HC
Slovan Bratislava a HC Sparta
Praha. Hrá sa 13. augusta 2013
o 18.00 h v Slovnaft Aréne, súťažiť môžete na webstránke
banoviny.sk do 26. júla 2013.
HC Slovan Bratislava pokračuje
v príprave na novú sezónu sériou
zápasov - 25. júla 2013 v Prahe
proti Slavii (18.00 h), 1. augusta
privíta doma Spartak Moskva
(17.00 h) a 8. augusta Torpedo
Nižnij Novgorod (17.00 h).
Potom budú nasledovať zápasy
European Trophy 2013: v piatok
9. augusta doma proti UPC Vienna Capitals, v utorok 13. augusta
doma proti HC Sparta Praha a vo
štvrtok 15. augusta doma proti Pirátom Chomutov. Potom nasleduje séria zápasov vonku proti Vienna Capitals (17.8.), JYP Jyväskylä (23.8.) a KalPa Kuopio (24.8.).
Skupinovú časť European Trophy
ukončia zápasmi proti Linköpings
HC v Skalici a proti HV 71 Jönköping v Piešťanoch.
(brn)

vyjdú o tri týždne
8. augusta 2013
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Už 10 rokov sa v lete každý piatok
korčuľujú po bratislavských cestách
BRATISLAVA
Bratislava-inline tento rok slávi
jubileum. Už desať rokov sa
každý piatok večer počas letných prázdnin stretávajú korčuliari, ktorí spolu absolvujú
prejazd bratislavskými ulicami.
Organizovanej korčuliarskej
akcie sa môže zúčastniť každý,
kto sa vie korčuľovať.
Na letnú korčuliarsku akciu nie
je nutné sa vopred registrovať a
je úplne zadarmo pre všetkých,
ktorí sú za dobrú náladu a radosť
zo života, ako uvádzajú organizátori. Dokopy sa počas leta
organizuje desať prejazdov mestom a jedna bonusová jazda v
septembri.
Tohtoročná Bratislava-inline trvá
od 28. júna do 30. augusta 2013.
Jedna jazda má zhruba 12 kilometrov, pričom trasy sa obmieňajú.
Doposiaľ existuje deväť rôznych

trás - Petržalská nová, Petržalská
tradičná, Ružinovská, Košická,
Staromestská, Centrum, PKO,
cez Apollo a Petržalská „Saganova“. Štart aj cieľ sú vždy na
rovnakom mieste, čiže tí, čo prídu
autom, sa poň nemusia vracať.
35-členný inline-team spolu s
políciou, zdravotníkmi a sanitkou
zabezpečujú plynulosť jazdy priebežným zastavovaním dopravnej
premávky, čiže cesty nie sú úplne
uzavreté. Organizátori zabezpečujú počas jazdy aj hudbu, ktorá
spríjemňuje korčuľovanie. Pre
potvrdenie konania akcie vzhľadom na počasie treba v piatok
okolo obeda sledovať webstránku
bratislava-inline.sk alebo ich
stránku na Facebooku či Twitteri.
Taktiež je možné sa prihlásiť do
mailinglistu, ktorým organizátori
zasielajú potvrdenie jazdy všetkým prihláseným.

Korčuliari sa stretávajú vždy o
20.00 h buď za Auparkom, alebo
na parkovisku pri novej budove
Slovenského národného divadla.
Na štarte je k dispozícii aj požičovňa korčúľ. Počas trvania akcie
sa za jeden pár na tri hodiny - od
20.00 do 23.00 h, platí päť eur. Na
požičanie je potrebný jeden osobný doklad s fotografiou a podpis
na vlastnej zmenke alebo jeden
osobný doklad a ďalší depozit vo
výške 150 eur.
Štart býva o 21.00 h, pričom
dovtedy je korčuliarom k dispozícii inline škola, rôzne exhibície,
koncerty či súťaže. O 21.45 h si
korčuliari urobia prestávku, podľa
trasy buď pri VÚB banke, alebo
pri Technopole. Do cieľa sa
dochádza okolo 22.30 h, kde korčuliarov za odmenu zvyčajne čakajú pripravené darčeky od partnerov akcie.
(mch)

Na Devíne bude opäť Pocta slobode
DEVÍN
Na hrade Devín bude v sobotu
3. augusta 2013 už 5. ročník
podujatia Tribute to Freedom Pocta slobode. Hlavným hosťom bude speváčka Jennifer
Rush, ktorá bola ikonou hudobnej scény 80. rokov, večer
obohatí aj Dan Bárta s kapelou
Illustratosphere.
Jennifer Rush je speváčka s výnimočným hlasom a je zaraďovaná

k svetovým pop divám. Globálny
úspech jej zabezpečila pieseň The
Power of Love, ktorá sa stala najpredávanejším singlom roku
1985 vo Veľkej Británii, dobyla
hudobné rebríčky po celom svete
a bola zapísaná aj v Guinnessovej
knihe rekordov ako najpredávanejší singel sólovej speváčky v
histórii britského hudobného priemyslu.
Dan Bárta patrí medzi najlepších

džezových spevákov v Európe. O
jeho popularite a všestrannosti
svedčia nielen hudobné ocenenia,
ale aj široká a pestrá fanúšikovská
základňa, v ktorej sú priaznivci
všetkých vekových kategórií a
hudobných žánrov. Džez v jeho
podaní borí všetky hranice a predsudky.
Vstupenky na státie stoja 33 €,
za VIP na sedenie pod pódiom
zaplatíte 45 €.
(brn)
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Voda podľa hygienikov vyhovuje
na všetkých letných kúpaliskách
BRATISLAVA
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave povolil prevádzku počas tohto leta
na dvoch prírodných kúpaliskách - Zlaté piesky a Kuchajda - a šiestich umelých letných kúpaliskách - Delfín,
Krasňany, Tehelné pole, Lamač, Rosnička a Zbojníčka v
Rači. Úrad v nich počas leta
pravidelne kontroluje čistotu
vody a sleduje aj iné kúpaliská,
ktoré ľudia v lete vyhľadávajú.
Kvalita vody zatiaľ túto letnú
sezónu vyhovuje na všetkých
kontrolovaných letných kúpaliskách. Na jazerách sa vo vzorkách vody kontrolujú najmä
črevné entrokoky, ktoré sa objavili minulé leto na Kuchajde, kde
bol vyhlásený aj zákaz kúpania.
Na Draždiaku zas pred rokom
kúpaciu sezónu skomplikovalo
veľké množstvo siníc, zákaz
kúpania však nebol vydaný, pretože nevyhovujúci výsledok
nebol opakovane potvrdený.

Kvalitu bazénovej vody na všetkých umelých kúpaliskách v
meste úrad sleduje raz za mesiac
alebo podľa aktuálnej situácie.
Čistota vody na Zlatých pieskoch
sa začína kontrolovať približne
dva týždne pred začiatkom kúpacej sezóny a v priebehu sezóny v
dvojtýždňových intervaloch.
Rovnako je to aj na Vajnorskom
jazere, Slnečných jazerách v
Senci a Ivanke pri Dunaji. Tieto
jazerá sú sledované v rámci
monitoringu Európskej únie. Na
jazerách, ktoré majú prevádzko-

vateľa, napríklad Kuchajda či
Veľký Draždiak, sa robia odbery
s dvojtýždennou periodicitou.
„Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie dva až trikrát
za sezónu alebo podľa aktuálnej
situácie,“ uviedla hovorkyňa
úradu Katarína Nosálová. Ide o
jazerá: Čunove, Rusovce, Malé
Leváre, Plavecký Štvrtok a Nové
Košariská, ktoré sú kontrolované
na základe štátneho zdravotného
dozoru.
(mch)
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Nocľahárne sú
len pre desatinu
bezdomovcov
BRATISLAVA
Bratislavské nocľahárne ponúkajú ľuďom bez domova celkovo 186 plnohodnotných lôžok.
Bezdomovcov je však v Bratislave podľa Mestského komunitného plánu sociálnych služieb až 1860, počet lôžok tak
pokrýva len desatinu potrieb.
Niektoré občianske združenia
pritom tvrdia, že v Bratislave je
viac než 3000 bezdomovcov.
Počet ľudí bez domova, ktorí sa
pohybujú na území mesta, nie je
možné jednoznačne určiť. Doposiaľ sa v Bratislave neuskutočnilo
žiadne ich komplexné sčítanie.
Bratislava chce preto budovať
nové lôžka. Ideálne by podľa
magistrátu bolo, ak by sa podarilo
zriadiť tri ďalšie nízkokapacitné
nocľahárne ešte v tomto roku.
Mesto upozorňuje aj na potrebu
vybudovať ďalšie stredisko osobnej hygieny. Jediné funguje vo
Vrakuni, čo je pre celé mesto
málo.
(brn)
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Zastavte sa
po svoj nákup

Petržalka rieši
problém so
striekačkami
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s dvojtýždennou periodicitou.
„Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie dva až trikrát
za sezónu alebo podľa aktuálnej
situácie,“ uviedla hovorkyňa
úradu Katarína Nosálová. Ide o
jazerá: Čunove, Rusovce, Malé
Leváre, Plavecký Štvrtok a Nové
Košariská, ktoré sú kontrolované
na základe štátneho zdravotného
dozoru.
(mch)

PETRŽALKA
Petržalská samospráva získala
grant Rady vlády pre prevenciu
kriminality vo výške 6000 eur,
ktorý použije na odstranenie
použitých injekčných striekačiek z verejných priestranstiev.
Získané financie Petržalka použije na vyškolenie pracovníkov na
bezpečný zber odpadu, ale predovšetkým na zabezpečenie technického vybavenia, ako pevné gumené rukavice, prenosné nádoby
na zber pohodených ihiel i väčšie
nádoby na uskladnenie infekčného odpadu.
Časť financií využije aj na informovanosť obyvateľov. Predovšetkým sa zameria na osvetu detí o
možných rizikách, ale aj o tom, čo
robiť a kam zavolať, ak striekačku nájdu.
Petržalčania môžu hlásiť lokality
výskytu použitých ihiel na zelenú linku Miestneho podniku
Verejnoprospešných služieb
Petržalka 02 6382 0158. (pet)

Váš z¤avový E-kupón

Zastavte sa
po svoju z¤avu!

Nakupujte bez nakupovania

Z¤ava

3€
Ako to funguje?
Nakúpte nad 60 €

objednáte

pripravíme

odvážate

Ako na to?

Bratislava − Zlaté piesky
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Z¤ava bude odpoítaná
automaticky

Kód E-kupónu:

XRO7A
Dátum platnosti:

31. 8. 2013

2x viac bodov na Clubcard

Na stránke www.itesco.sk/potravinydomov si vytvytvoríte svoj nákupný zoznam.
Vyberiete si as vyzdvihnutia svojho nákupu.
V urenom ase vás aká už vopred pripravený nákup.
Nákup vám naložíme priamo do kufra auta.
Platíte iba za tovar, ktorý si prevezmete.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vypl¨te kód do kolónky
pre E-kupón

Kód E-kupónu XRO7A je kód platný pre jednorazový nákup zrealizovaný cez službu
Tesco Potraviny domov alebo Klikni & Vyzdvihni do 31. augusta 2013. Tento E-kupón
môže by¼ uplatnený iba pri nákupe, ktorého minimálna hodnota po dodaní tovaru je
60 € . E-kupón sa nevz¼ahuje na nákup tabakových výrobkov, náhrad dojenského
mlieka, liekov a na poplatok za službu dovozu alebo vyzdvihnutia tovaru. E-kupón
platí iba na nákup cez www.itesco.sk/potravinydomov a nemožno ho použi¼ v spojení
s iným E-kupónom. Ponuka sa vz¼ahuje iba na príjemcu tohto E-kupónu a kupón môže
by¼ použitý iba jednorazovo na jedného zákazníka. E-kupón je majetkom spolonosti
TESCO STORES SR, a.s., a nie je urený na alší predaj a zverejnenie. Ponuka platí iba
pre Slovenskú republiku.
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V Starom Meste pribudnú
nájomné byty pre mladé rodiny
Mladé rodiny zo Starého Mesta
sa dočkali. Na Dobšinského ulici
postaví mestská časť nový
nájomný dom, ktorý bude v
súlade so zákonom o Štátnom
fonde rozvoja bývania určený
ako štartovacie bývanie.
„Po viac ako dvoch desaťročiach

postavíme v Starom Meste nový
bytový nájomný dom. Pribudne
nám tak 24 bytových jednotiek.
Pozemok, na ktorom bude dom
stáť, je v našom vlastníctve a verím, že už koncom budúceho roka
odovzdáme kľúče novým nájomníkom,“ povedala starostka mest-

skej časti Bratislava-Staré Mesto
Táňa Rosová. Staré Mesto využije
na výstavbu nájomného domu
financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania v kombinácii s dotáciou od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Mestská časť v tomto roku začala
aj s prípravou prestavby nebytových priestorov na Obchodnej
ulici na bytové jednotky, čím
mestská časť získa 8 nových
malometrážnych bytov. Tie budú,
rovnako ako byty na Dobšinského ulici, slúžiť ako nájomné obecné byty.
Staré Mesto eviduje 80 žiadateľov
o pridelenie nájomného bytu. Podľa pravidiel, ktoré prijala mestská
časť na začiatku roku 2011, o prideľovaní bytu rozhoduje sedemčlenná komisia. Byt môže nájomca získať na dva roky, ak si riadne
plní svoje povinnosti, môžu mu
Staré Mesto nájomnú zmluvu predĺžiť.


Staré Mesto nechce
viac áut v centre

Letné kúpalisko
na Búdkovej pokračuje
Obľúbené letné kúpalisko na Búdkovej ulici vďaka iniciatíve starostky
Táne Rosovej nekončí. Starostka v
posledných dňoch intenzívne rokovala s riaditeľom Iuventy o opätovnom
sprevádzkovaní letného kúpaliska na
Búdkovej ceste.
„Naším jednoznačným záujmom je, aby
kúpalisko slúžilo verejnosti aj počas
tohtoročnej letnej sezóny. Opravy by
mali trvať do štvrtka 18. júla a oficiálne
otvorenie kúpaliska závisí od vyjadrenia hygienikov. Som rada, že sa nám poWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

darilo kúpalisko sprístupniť a Staromešťania a návštevníci ho začnú už čoskoro
opäť využívať na trávenie voľných
chvíľ,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.
Sponzorom je spoločnosť J&T Real
Estate, ktorá formou daru obyvateľom
Starého Mesta zabezpečila opravu prasklín v bazéne na Búdkovej ulici. Ten
dostane aj nový náter a laminácie. Na
kúpalisku sa tiež vyčistí kanalizačná
sieť, potrebná je i revízia elektroinštalá
cie či nová maľovka.

Staré Mesto sa opäť prihlásilo k svojmu hlavnému cieľu - redukcia individuálnej automobilovej dopravy a podpora verejnej dopravy v centre mesta.
Staromestskí poslanci koncom júna
síce podporili návrh hlavného mesta o
vymedzení úsekov na dočasné parkovanie, odmietli však zavedenie 50-percentnej zľavy z parkovného pre obyvateľov z iných mestských časti, ktorí v
Starom Meste zaparkujú.
„Cieľom nie je na parkovacej politike
zarobiť, ale umožniť Staromešťanom, aby
mohli parkovať čo najbližšie k svojmu

bydlisku. Preto nemôžeme podporiť takýto návrh pre obyvateľov iných mestských
častí,“ povedal počas rokovania miestneho zastupiteľstva Slavomír Frešo, predseda Komisie pred dopravu, manažment
verejnej správy a verejný poriadok. Polovičnú zľavu za parkovanie považuje Staré
Mesto za pozvánku pre majiteľov áut, aby
prišli do centra mesta a zároveň zavedením jednotnej mestskej parkovacej politiky prídu Staromešťania o rezidentské parkovanie. Staré Mesto takýto návrh hlavného mesta na úkor domácich obyvateľov
nepodporí.


Dobrovoľníci pomáhali v Medickej
Medická záhrada, srdce Starého Mesta, sa tak teší obľube obyvateľov ako aj
návštevníkov. Tento rok v nej pribudlo detské ihrisko pre deti od osem rokov a
fit park, ktorý je určený predovšetkým pre seniorov. V jedno júlové popoludnie
sa v záhrade stretlo viac ako 20 dobrovoľníkov z firmy Dell, ktorá už dva roky
spolupracuje so Starým Mestom.
„Dobrovoľníci nám pomáhali natierať lavičky. Návštevníci si tak budú môcť posedieť v príjemnom prostredí záhrady a tráviť v nej voľný čas. A k tomu si môžu požičať dennú tlač alebo zaujímavú knihu z našej letnej čitárne,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.
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Tesco otvorilo na Kolibe výnimočnú predajňu –
svoj prvý prémiový Expres
KOLIBA
Prvý júlový týždeň priniesol obyvateľom bratislavskej
Koliby nové možnosti nakupovania. Práve v tejto lokalite na Jeséniovej ulici Tesco
otvorilo svoj prvý prémiový
Expres. Už na prvý pohľad
vidieť, že ide o výnimočnú
predajňu. Zvonka upúta
vašu pozornosť moderným
dizajnom. Zvedavosť vám
nedá, vstúpite a vezmete nákupný košík. Najprv sa porozhliadnete po predajni.
VYSOKÝ ŠTANDARD
NAKUPOVANIA
Interiér vytvára veľmi príjemné a moderné nákupné
prostredie. Tovar je vystavený v špeciálnych alebo znížených regáloch a nájdete v nich
množstvo prémiových výrob-

kov ako argentínske steaky,
Tesco Finest syry Parmigiano,
Pecorino, sušené šunky typu
Prosciutto, Serrano, špeciálne pivá i kvalitné vína Elesko,
Matyšák, Tokaj či Tesco Finest. Samozrejmosťou je čerstvé
ovocie a zelenina, čerstvé pečivo, mliečne výrobky, lahôdky, nápoje, ale aj drogériový
tovar, denná tlač či rezané
kvety. Obyvatelia bratislavskej
Koliby už nemusia viac hľadať
výnimočnosť pri nakupovaní potravín, stačí im zájsť do
Tesco Expresu.
Nová predajňa je otvorená od
6. do 22. hodiny, a to sedem
dní v týždni. K dispozícii sú
štyri pokladne, pri ktorých
zákazníkov ochotne obslúžia,
poradia, aj pripíšu body na
klubovú kartu Clubcard. Dve
z pokladní sú samoobslužné.

Predajňa Tesco Expres na Jeséniovej ulici

To ocení každý, kto sa chce vyhnúť čakaniu v rade za zákazníkom s preplneným košíkom
a rád si tovar nablokuje aj sám.
DOBRÝ SUSED
PRE OKOLIE
Pred tým, ako Tesco otvorilo
svoje brány čakajúcim zákazníkom, ich srdečne privítal

manažér predajne Kristián
Kukliš. Slávnostnému prestrihnutiu pásky však predchádzalo odovzdanie viacerých darov.
Bratislavčanov určite teší, že
tento obchodník si všíma aj
miestne komunity a podporuje ich. Deti z Materskej
školy na Jeséniovej ulici do-

stali reflexné vesty. Rodičia
môžu byť spokojní, pretože
ich deti budú na prechádzky
chodiť bezpečnejšie. Ďalší
dar v podobe symbolického
šeku si za Mestskú časť Bratislava – Nové mesto prevzala Gabriela Vojtechová,
poverená vedením oddelenia
sociálnych služieb. Dar poputuje určite do správnych
rúk. Potešia sa z neho opäť
deti, a to v Detských jasliach
na Robotníckej ulici. Získané prostriedky sa použijú
na zakúpenie interiérového
vybavenia a hračiek. Po tom,
čo sa rozdali dary a prestrihla
sa páska, predajňu postupne
zapĺňali zákazníci. Veríme, že
s novým susedom budú Bratislavčania spokojní.
-ps-

Váš dobrý sused
je už otvorený!
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