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STARÉ MESTO
Bratislavské mestské hradby
po dvanástich rokoch opäť
ožili. Z iniciatívy Bratislavské-
ho okrášľovacieho spolku sa
začala ich obnova. Zatiaľ dob-
rovoľníci čistia hradby od
odpadkov a náletovej zelene,
neskôr by sa mohli dočkať aj
rekonštrukcie a opätovného
sprístupnenia pre verejnosť.
Začiatkom augusta zorganizoval
Bratislavský okrášľovací spolok
prvú brigádu dobrovoľníkov.
„Vyčistiť priestor vieme s naši-
mi dobrovoľníckymi kapacitami
v priebehu niekoľkých brigád.
Vyriešiť kritické miesta, kde
tehly opadávajú z hradieb, je ale
alfa a omega toho, či sem môžu

ľudia chodiť,“ uviedol výkonný
riaditeľ Bratislavského okrášľo-
vacieho spolku Maroš Mačuha.
So súhlasom vedenia mesta by
mohla byť prvá časť hradieb od
katedrály po most na Židovskú
ulicu otvorená budúci rok pred
letnou sezónou.
Mestské hradby pre zlý technic-
ký stav zatvorili v roku 2001.
Upratovanie má byť prvou z
etáp otvorenia priestoru. Druhou
bude základná sanácia. Bude
zrejme potrebné obiť rozpadá-
vajúce sa tehly a natiahnuť
ochrannú sieťovinu pre padajú-
ce úlomky. Odstrániť bude treba
tiež zhnité dosky.
Komplexná rekonštrukcia hra-
dieb by podľa magistrátu stála

1,7 milióna eur. Lacnejší variant,
teda sanačné práce, otvorenie
možno drobnej prevádzky, zave-
denie vody a elektriny by vyšlo
podľa magistrátu na 700-tisíc
eur. Ak by sa obnovilo len muri-
vo, schody, príp. koruna hradieb,
vraj by to vyšlo na 400-tisíc eur. 
Druhá brigáda a upratovanie na
hradbách bola ohlásená na stre-
du 28. augusta 2013 od 10.00 h.
Keďže to bol pracovný deň,
mnohí záujemcovia na sociálnej
sieti frflali, že by radi prišli, ale
nie v pracovnom čase. Ako
ubezpečil Maroš Mačuha, v prí-
pade záujmu bude ďalšie uprato-
vanie v deň pracovného voľna,
aby sa mohli zúčastniť aj za-
mestnaní dobrovoľníci. (ado)

Dobrovoľníci začali čistiť hradby

Do čistenia mestských hradieb sa museli pustiť dobrovoľníci... Foto - Gabriel Kuchta/SME

Štát uvažuje

o priehrade

v Bratislave
BRATISLAVA
Ministerstvo hospodárstva pri-
pravilo návrh energetickej poli-
tiky Slovenska, kde zahrnulo aj
výstavbu Vodného diela Brati-
slava - Pečniansky les. To by
malo byť vybudované na Du-
naji povyše Mosta Lafranconi.
Návrh vyvolal prekvapenie nie-
len vo vedení Bratislavského
kraja, ale aj na ministerstve
životného prostredia.
Myšlienka vybudovania vodného
diela nad Bratislavou pritom nie
je nová. Pred 30 rokmi sa najskôr
hovorilo o vodnom diele Wolfsta-
hl, potom o vodnom diele Wolf-
stahl - Bratislava, neskôr len o
vodnom diele Bratislava. Podľa
ministerstva hospodárstva má ísť
o viacúčelové dielo, ktoré by
malo slúžiť na celoročné zabezpe-
čenie plavebnej hĺbky, ktorá
vyhovuje kritériám medzinárod-
nej plavebnej cesty ako aj na
využitie hydroenergetického po-
tenciálu Dunaja na výrobu elektri-
ny ročne v objeme približne 900
GWh. Náklady na prehradenie
Dunaja v Bratislave by stáli zhru-
ba miliardu eur. O návrhu energe-
tickej koncepcie Slovenska má
vláda rokovať na jeseň.
Vedenie Bratislavského kraja kri-
tizuje, že o zámere ministerstva
neboli informované samosprávy
ani verejnosť. Bratislavský magi-
strát ani primátor Milan Ftáčnik k
zverejnenému zámeru minister-
stva doteraz nezaujali žiadne sta-
novisko. (brn)

Bratislavské

noviny sú tu

už 15 rokov
BRATISLAVA
Pred 15 rokmi vyšlo prvé vyda-
nie Bratislavských novín. Po
predchádzajúcej skúsenosti s
prípravou Staromestských no-
vín pre samosprávu Starého
Mesta sme sa pustili do vydáva-
nia novín pre celú Bratislavu.
Večerník už nebol tým, čím
kedysi, televízie a celoštátne
denníky sa o dianie v meste
nezaujímali, tak sme začali
vydávať noviny čisto brati-
slavské - o živote v Bratislave.
Bratislavské noviny si okamžite
získali priazeň Bratislavčanov,
veď informovali o tom, čo obyva-
teľov tohto mesta zaujímalo.
Napriek tomu, že mestské časti
mali svoje noviny a vestníky, Bra-
tislavské noviny čochvíľa čítala
celá Bratislava. Hneď v prvom
prieskume nám namerali, že Bra-
tislavské noviny číta vyše 85%
Bratislavčanov. Túto priazeň čita-
teľov sa nám podarilo udržať
dodnes a v Bratislave zostávame
najčítanejším dvojtýždenníkom.
Z tých 15 rokov sme vychádzali
sedem rokov ako týždenník, od-
vlani sme sa vrátili k dvojtýžden-
nej periodicite. Zo 184 000 ks sa
za tie roky náklad novín zvýšil na
212 000 kusov. Za ten čas pribud-
lo toľko domácností, ktorým do
poštových schránoch doručujeme
Bratislavské noviny.
Za tých úžasných 15 rokov patrí
vďaka všetkým našim spolupra-
covníkom, ale aj vám, milí naši
čitatelia. Radoslav Števčík
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Nahradí 
samosprávu
iná správa?
Keď pred vyše 20 rokmi národné
výbory nahradila miestna samo-
správa, obyvatelia miest a obcí
dostali právo sami si spravovať
život vo svojich mestách a ob-
ciach. Bratislavčania dostali
jedno privilégium na vyše - môžu
si sami spravovať nielen mesto,
ale aj mestské časti. Súčasné
vedenie mesta reprezentované
primátorom Milanom Ftáčni-
kom sa však rozhodlo, že samo-
správu nahradí inou správou -
mestský majetok chce dať spra-
vovať súkromným správcov-
ským firmám.
Ak chcú Bratislavčania, aby bolo
ich mesto čistejšie, musia si ho vo
voľnom čase dobrovoľne upratať.
Takto vznikla Zelená hliadka, kto-
rá zadarmo robí to, za čo na
magistráte a miestnych úradoch
mestských častí niekto berie
nemalé peniaze. Z dobrovoľníc-
tva sa stala samozrejmosť. Ak sa
Bratislavčania nechcú pozerať
na hrdzavé zábradlie na cestách,
musia si ho sami vyčistiť a nama-
ľovať. Ak chcú obyvatelia tohto
mesta opäť chodiť na mestské
hradby, musia si ich najskôr
vyčistiť a začať zbierať peniaze
na ich obnovu, pretože mesto na
to nemá, ani mať nebude. Na to
všetko sme si už akosi zvykli.
Aby však primátor mesta bez ve-
domia Bratislavčanov a mest-
ských poslancov vypísal súťaž na
správu mestského majetku, nad
tým zostáva rozum stáť. A čo bu-
dú robiť úradníci na magistráte a
pán primátor, keď bude mesto
spravovať súkromný správca?
Aby ste v dome vymenili správ-
cu, potrebujete súhlas dvoch tre-
tín všetkých vlastníkov bytov.
Bratislavský pán primátor si
však myslí, že na zmenu správy
mestského majetku si vystačí aj
sám. Radoslav Števčík

O cyklotrasu

do Devína 

sa už súťaží
DEVÍN, KARLOVA VES
Bratislavská samospráva vy-
hlásila verejnú anonymnú ide-
ovú urbanisticko-architekto-
nickú súťaž na cyklotrasu,
ktorá má spojiť Karlovu Ves s
Devínom. Uchádzači môžu
súťažné návrhy odovzdávať do
20. septembra 2013. Prví traja
s najlepšími návrhmi budú
finančne odmenení.
Každý uchádzač musí navrhnúť
presné trasovanie a technické rie-
šenie cyklotrasy v súlade s územ-
ným plánom mesta. Návrh musí
byť tiež ekologicky nenáročný,
aby sa cyklotrasa čo najmenej
križovala s autami a aby viedla
po čo najmenej cudzích a nevy-
sporiadaných pozemkoch. Pod-
mienkou tiež je, aby cyklista
mohol počas jazdy bezpečne
odstaviť bicykel z cyklotrasy a
jazdných pruhov pre dopravu. V
návrhu musí uchádzač uviesť aj
náklady na vybudovanie  cyklo-
trasy alebo jej časti. Rozhodujúca
bude totiž najnižšia cena.
„Ak nápady prinesú niečo nové,
bude sa na ich základe robiť pro-
jekt. Zároveň je snahou mesta a
ministerstva dopravy, aby bol
projekt financovaný z eurofon-
dov v období 2014 až 2020,“ po-
vedal mestský poslanec a predse-
da komisie dopravy a informač-
ných systémov Jozef Uhler
(SDKÚ-DS).
Začiatok cyklotrasy má byť v
Devíne na križovatke Devínskej
cesty, Kremeľskej ulice a Slovan-
ského nábrežia. Koniec zas na
Devínskej ceste pri vstupe na
ostrov Sihoť. Na oboch stranách
sa pritom napojí na už existujúce
cyklistické chodníky. Prepojiť
má tiež trasu cez cyklomost do
rakúskeho Schlosshofu. Široká
by mala byť 2,5 metra obojsmer-
ne, respektíve 1,25 metra jednos-
merne. Akékoľvek čiastočné
zúženie musí byť riadne odôvod-
nené. Výberová komisia, zložená
zo zástupcov mesta, dotknutých
mestských častí, verejnosti i
poslancov, po ukončení súťaže
určí poradie troch najlepších pro-
jektov. Prvý by mal dostať 3-tisíc
eur, druhý 2-tisíc eur a tretí tisíc
eur. (mch)

STARÉ MESTO
Mesto konečne zverejnilo víťa-
za súťaže na dodávateľa rekon-
štrukcie Starého mosta a prvej
etapy nosného dopravného sys-
tému do Petržalky. Ide o kon-
zorcium pod spoločným
názvom Mestská hromadná
doprava MHD - Starý most,
ktoré sa skladá z troch spoloč-
ností. Komisia vybrala uchá-
dzača, ktorý splnil všetky pod-
mienky a ponúkol najnižšiu
cenu.
„Oznámenie o zverejnení súťaže
na verejného zhotoviteľa bolo
zverejnené vo vestníku 29. januá-
ra 2013,“ povedal primátor Bra-
tislavy Milan Ftáčnik (nezávislý s
podporou Smeru-SD). O súťažné
podmienky prejavilo záujem vyše
50 uchádzačov, do súťaže sa pri-
hlásilo osem. Väčšinou išlo o
konzorciá, pretože mesto požado-
valo to, aby sa zhotoviteľ preuká-
zal skúsenosťou s výstavbou
mosta ponad tečúcu rieku. Keďže
na Slovensku sa za posledné tri
roky takéto dielo nestavalo, kon-
zorciá boli poskladané z domá-
cich a zahraničných partnerov.
Predpokladaná hodnota zákazky
vyplynula zo štátnej expertízy a
bola 81 miliónov eur s DPH. Naj-
nižšiu ponuku predložilo konzor-
cium Mestská hromadná doprava
MHD - Starý most, ktoré sa skla-
dá z troch spoločností - Eurovia,
a.s., Košice, Eurovia CS, a.s., a
SMP CZ, a.s., vo výške 70,58

milióna eur. Najvyššia ponuka
bola komisii predložená v hodno-
te 118,3 milióna eur.
Komisia, ktorá vyhodnocovala
ponuky, mala sedem členov.
Medzi nimi boli aj traja profesori
zo Stavebnej fakulty STU v Bra-
tislave a Stavebnej fakulty Žilin-
skej univerzity. Okrem nich boli
pri posudzovaní ponúk aj ôsmi
zástupcovia bez hlasovacieho
práva, ktorí mali k dispozícii všet-
ky informácie a mali možnosť sa
neobmedzene pýtať. Medzi nimi
boli aj piati poslanci z každého
poslaneckého klubu v mestskom
zastupiteľstve.
Najdôležitejším kritériom bolo,
že uchádzač musí mať skúsenosti
s výstavbou mosta ponad tečúcu
rieku v šírke 300 metrov, ktoré sa
overovalo najdlhšie. Komisia po
rozhodnutí o víťazovi informova-
la všetkých uchádzačov a pomer-
ne dlho čakala na ich možné
odvolanie. „Najdlhšie nám to
trvalo s talianskym uchádzačom,

ktorému sme mali problém doru-
čiť výsledok obstarávania a po-
tom čakať príslušnú zákonnú
lehotu, ktorá uplynie na to, aby
rozhodnutie mohlo byť právo-
platné. Dnes je z pohľadu mesta
výberový proces ukončený,“
povedal Ftáčnik. Momentálne je
proces na úrovni riadiaceho orgá-
nu - ministerstva dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja, ktoré
posudzuje, či súťaž prebehla v
súlade s manuálom Operačného
programu Doprava a pravidlami
európskej komisie.
Stavebné práce by mali byť ukon-
čené do septembra 2015. „Vtedy
je možné na ministerstvo predlo-
žiť poslednú faktúru a uzavrieť
projekt, ktorý je podporený
Európskou komisiou,“ povedal
Ftáčnik.
Stavebné práce by mali začať už
tento rok. Druhá etapa sa má rea-
lizovať počas obdobia 2014-
2020. Martina Chudá

Vizualizácia - bratislava.sk

Bratislavský Starý most zrekonštruujú
firmy Eurovia, Eurovia CS  a SMP CZ

Súkromná ZŠ waldorfská
Vihorlatská 10, Bratislava

www.gloriadei-oz.sk

Škola spevu pre amatérov i
začiatočníkov nový 1.ročník
4. 9. 2013 od 17.30-19.00 h

Čmelko s.r.o.
upratovanie-tepovanie.sk

0904 263 234

Tepovanie
Upratovanie bytov
Umývanie okien

Dopravný podnik Bratislava robí
od septembra zmeny v linkách MHD
BRATISLAVA
Od 2. septembra 2013 mení
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., niektoré linky MHD.
Obnoví premávku na linkách č.
7, 133, 192 a spojoch školskej
dopravy. Zruší linku 128 a zlúči
linky 34 a 84.

Linku 34 zlúčia s linkou č. 84,
ktorá bude v pracovných dňoch
premávať obojsmerne na trase
Petržalka - Ovsište, Mamateyova,
Šustekova, Bosákova, Jantárová
cesta, Rusovská cesta, Panónska
cesta, Most SNP, Staromestská,
Hodžovo námestie, Štefánikova,

Pražská, Brnianska, Patrónka,
Lamačská cesta, Harmincova, M.
Sch. Trnavského, Saratovská,
Dúbravka - Pri kríži.
Linka č. 28 bude po novom opäť
jazdiť cez ulice Hradištná, Na
Grbe, Novoveská a zastávky Na
Grbe a Ivana Bukovčana. (dpb)
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BRATISLAVA
Mesto Bratislava koncom júna
zverejnilo v Európskom vestní-
ku verejného obstarávania
súťaž na správu nehnuteľností
vo vlastníctve mesta a mest-
ských organizácií. Víťaz súťaže
sa má štyri roky za 36 miliónov
eur s DPH starať o správu
magistrátu a ďalších desiatich
objektov - budov základných
umeleckých škôl a centier voľ-
ného času.
Magistrát zverejnil súťaž bez
toho, aby o tom boli informovaní
mestskí poslanci. Finančná komi-
sia mestského zastupiteľstva vy-
zvala primátora začiatkm augus-
ta, aby súťaž zastavil. Ten to od-
mietol. „Finančná komisia skon-
štatovala, že súťaž tak, ako je na-
stavená, je pre mesto nevýhodná,
pretože sa dá spraviť lepšie, efek-
tívnejšie, transparentnejšie,“ po-
vedal predseda komisie Ivo

Nesrovnal (SDKÚ-DS). Finanč-
ná komisia preto požiadala pri-
mátora Ftáčnika, aby súťaž zrušil
a vypísal jedenásť menších.
Podľa poslancov je neefektívne
mať jedenásť neporovnateľných
činností v jednej súťaži a nezaru-
čuje to požadovaný výsledok,
teda úsporu peňazí. „Nie je
možné mať kosenie trávy, odpra-
távanie snehu, čistenie komuniká-
cií a revíziu protipožiarnych
zariadení v jednej súťaži, pretože
na každú činnosť sú potrebné iné
náklady,“ upozornil Nesrovnal.
Podľa primátora Milana Ftáčnika
(nezávislý s podporou SMER-
SD) je zmyslom súťaže ušetriť.
„Súťaž máme zatiaľ vypísanú
tak, že hľadáme jedného silného
dodávateľa a kritérium na to, aby
sme posúdili, či bola súťaž úspeš-
ná, sú overené podklady, koľko
na to dnes dávajú naše organizá-
cie,“ uviedol Ftáčnik. Odvoláva

sa na audit mestského majetku,
ktorý ešte v minulom roku mal
magistrát spracovať s pomocou
Slovenskej asociácie facility ma-
nagmentu. Podľa Nesrovnala
však žiadny takýto audit neexistu-
je a mestské zastupiteľstvo o ňom
nebolo informované. Primátor
však tvrdí, že audit správy mest-
ského majetku nebol predložený
do komisií zastupiteľstva, pretože
ide o hospodárenie mesta, za kto-
ré nesie zodpovednosť primátor.
Do súťaže sa prihlásili 4 subjekty,
primátor vymenoval komisiu
úradníkov magistrátu, ktorí majú
posúdiť, či uchádzači splnili pod-
mienky súťaže. V komisii majú
zastúpenie aj mestskí poslanci, tí
však nemôžu hlasovať.
Mesto v budúcnosti chce, aby sa
externý správca staral o všetkých
118 mestských objektov v 35 roz-
počtových a príspevkových orga-
nizáciách mesta. (ado)

Poslanci žiadali súťaž na správu
budov zrušiť, primátor to odmietol

Pribúdajú

ďalší kandidáti

na župana
BRATISLAVA
S blížiacim sa termínom uzá-
vierky kandidátok do kraj-
ských (župných) volieb pribú-
da aj kandidátov, ktorí ohlasu-
jú zámer kandidovať. K troji-
ci už známych kandidátov na
bratislavského župana (Moni-
ka Flašíková, Pavol Frešo a
Daniel Krajcer) v uplynulých
dňoch pribudli ďalší dvaja.
Slovenská národná strana ohlási-
la, že jej kandidátom na predsedu
Bratislavského kraja bude euro-
poslanec Jaroslava Paška. Po M.
Flašíkovej to je už druhý posla-
nec Európskeho parlamentu,
ktorý chce byť predsedom brati-
slavskej krajskej samosprávy.
Ďalším, kto ohlásil záujem kan-
didovať je nezávislý kandidát
Rastislav Blaško, ktorý sľubuje,
že ho budú podporovať viaceré
občianske združenia a mimopar-
lamentné politické strany.
Krajské voľby budú v sobotu 10.
novembra 2013. (brn)

O konflikte

záujmov majú

hovoriť 12. 9.
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik (nezá-
vislý s podporou SMER-SD)
doteraz nezvolal zasadnutie
mestského zastupiteľstva, ktoré
by malo rokovať o primátoro-
vom konflikte záujmov pre
členstvo v dozornej rade Ko-
munálnej poisťovne. Mestskí
poslanci ho preto začiatkom
tohto týždňa písomne požiadali
o zvolanie mimoriadneho roko-
vania mestského zastupiteľstva
na 12. septembra 2013.
Podnet na prešetrenie možného
porušenia zákona o ochrane ve-
rejného záujmu pri výkone fun-
kcií verejných funkcionárov zo
strany primátora Milana Ftáčnika
podali 22. júla 2013 mestskí
poslanci z klubu SaS a OKS.
Mestské zastupiteľstvo má o pod-
nete rozhodnúť do 60 dní od po-
dania. Zasadnutie však musí zvo-
lať primátor mesta, ktorý to dote-
raz neurobil. Preto ho 25 mest-
ských poslancov v pondelok vy-
zvalo, aby zasadnutie zvolal na
12. septembra 2013, keď je pláno-
vané zasadnutie mestskej rady.
Podľa zákona, ak požiada o zvo-
lanie zasadnutia zastupiteľstva
aspoň tretina poslancov, primátor
zvolá zasadnutie tak, aby sa usku-
točnilo do 15 dní od doručenia
žiadosti na jeho konanie.
Milan Ftáčnik porušil zákon o
konflikte záujmov, keď bol od
marca 2012 podpredsedom Do-
zornej rady Komunálnej pois-
ťovne, a.s., Vienna Insurance
Group a za členstvo v rade dostá-
val finančnú odmenu. Členstva v
dozornej rade sa vzdal 25. júna
2013, keď ho na možný konflikt
záujmov upozornili Bratislavské
noviny. Za porušenie zákona mu
hrozí strata platu a mandátu pri-
mátora. (ado)

BRATISLAVA
Školský rok 2013/2014 začína
2. septembra a do bratislav-
ských základných škôl, ktoré
zriaďujú mestské časti, sa
zapísalo spolu približne 3376
prváčikov. Koľko z nich reál-
ne do škôl nastúpi, bude
známe až v septembri, nakoľ-
ko jedno dieťa môže byť zapí-
sané na viacerých školách.
Budúcich prvákov rodičia
zapísali do 60 rôznych základ-
ných škôl.
Najviac prváčikov zasadne do
petržalských lavíc. V 32 triedach
pribudne približne 630 detí.
„Dve zo základných škôl - Tur-
nianska a Holíčska - začnú nový
školský rok aj s novým vede-
ním,“ uviedla hovorkyňa Petr-
žalky Michaela Platznerová.
V Ružinove nastúpi do škôl
podľa všetkého 540 prvákov a
tretie miesto s najväčším poč-
tom nových žiakov obsadila
mestská časť Nové Mesto, v
ktorej pribudne 453 nových žia-
kov dokopy v ôsmich školách.
„Počet prvákov nám z roka na
rok rastie. Tento rok rodičia pri-

hlásili do našich základných
škôl o 46 detí viac ako minulý
rok,“ uviedol hovorca Nového
Mesta Marek Tettinger. Dve tre-
tiny zo zapísaných detí pochá-
dzajú z Nového Mesta, zvyšná
tretina z ostatných mestských
častí Bratislavy a z ostatných
miest a obcí. „Prevahu majú
tento rok chlapci, ktorých je
271, dievčat zapísali 182,“ uvie-
dol Tettinger. Dodal, že najväčší
záujem bol medzi rodičmi o
Základnú školu Za kasárňou,
kde prihlásili 172 budúcich
prvákov a o Základnú školu
Jeséniova, kde evidujú 71zapí-
saných detí.
V Starom Meste sa do siedmich
škôl zapísalo 368 prváčikov, V
Karlovej Vsi do štyroch škôl
250, v Dúbravke do štyroch škôl
230 a vo Vrakuni do troch škôl
205 prvákov.
V Rači a Podunajských Biskupi-
ciach rodičia zapísali po 150
prvákov. V Rači do dvoch škôl a
v Podunajských Biskupiciach do
štyroch škôl, pričom v jednej je
vyučovací jazyk maďarský.
V Devínskej Novej Vsi pribudne

v dvoch školách 140 prváčikov
a v Lamači v jednej škole 97
prvákov, čo je oproti minulému
roku o 6 detí viac.
V Záhorskej Bystrici pribudne v
troch triedach jednej školy 50
žiakov a 50 prvákov pribudne aj
vo Vajnoroch, avšak tu sú zapí-
saní v dvoch školách.
V Rusovciach je iba jedna
základná škola, v ktorej v sep-
tembri nastúpi 44 prváčikov, ako
aj v Jarovciach, kde pribudne 19
nových malých žiakov.
Mestská časť Devín a Čunovo
nemajú základné školy, ktoré
spravujú miestne samosprávy.
Inštitút INEKO zostavil na
základe výsledkov, ktoré dosiah-
li deviataci z jednotlivých škôl v
školskom roku 2011/2012 v
celoštátnych testoch z matemati-
ky a slovenského jazyka Testo-
vanie 9, rebríček úrovne základ-
ných škôl. Prvenstvo v Bratisla-
ve drží Spojená škola na Novo-
hradskej ulici, druhá najlepšia je
Základná škola Matky Alexie na
Palackého a tretia Základná
škola s MŠ Za Kasárňou.

Martina Chudá

Najviac prváčikov nastúpi do škôl
v Petržalke, najmenej v Jarovciach

oznamuje zámer o najvhodnejší
návrh na uzavretie zmluvy o nájme
nehnuteľnosti a zmluvy o uzavretí
budúcej kúpnej zmluvy na základe 

OOBBCCHHOODDNNEEJJ
VVEERREEJJNNEEJJ  SSÚÚŤŤAAŽŤEE

Predmetom nájomnej zmluvy bude
prenájom nehnuteľnosti - stavebného
pozemku par.č.7249/1 nachádzajúci sa
v kat. území Staré Mesto, zapísaného
na LV č.9514, ktorý je vo vlastníctve
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
Predmetom zmluvy o budúcej zmluve je
záväzok vybraného účastníka zo súťaže
postaviť na svoje náklady a nebezpečen-
stvo na parc. č.7249/1 nájomný bytový
dom, vrátane technickej vybavenosti,
ktorý bude spĺňať kritériá stanovené záko-
nom č.443/2010 Z.z. o dotáciách na roz-
voj bývania v znení neskorších predpisov,
minimálne s 18 nájomnými bytmi bežného
štandardu, ktorý spolu s technickou vyba-
venosťou bude následne povinný predať
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za
podmienok stanovených v tejto súťaži ako
aj v samotnej zmluve o budúcej zmluve.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú
zverejnené na webstránke www.staremesto.sk
dňa 23. 8. 2013, na úradnej tabuli miestneho
úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, a k
nahliadnutiu  a poskytnutiu doplňujúcich infor-
mácií v kancelárii č. dverí 259, II. poschodie -
Ing. Jana Španková, tel. č.: 02/59 246 241,
e-mail: jana.spankova@staremesto.sk

www.prestahujeme.to

tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508

e-mail: plusim@plusim.sk
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Žiadne miesta

na parkovanie

pre vyvolených
LIST ČITATEĽA
Vítam snahu o zlepšenie parko-
vania v Lamači, ale rozhodne
nie tým smerom, ako sa uberá.
Pokiaľ sa nejednalo o parkova-
nie, tak všetky snahy o „zúra-
dovanie“ zverenia Bakošovej
ulice do správy mestskej časti
Lamač neboli zrealizované, a to
tu bývame od roku 1976, t. j. 37
rokov. Zvolebnieva sa a zrazu je
veľký záujem o „Bakošku“,
keď sa jedná o parkovanie.
Dovolím si tvrdiť, že parkovanie
len pre vyvolených, pretože sa
dlhoroční obyvatelia Lamača
musia pozerať ako si na zakúpe-
ných parkovacích miestach pri
obytných domoch pohodlne par-
kujú vozidlá z iných okresov.
Každopádne si myslím, že je pri
nedostatku parkovacích miest
krajne nespravodlivé prenajať
miesto osobe bez trvalého pobytu
v Lamači. Lamačania tiež nemô-
žu parkovať v iných mestách, kde
sa im zachce.
Občan s trvalým pobytom v
Lamači má mať nárok parkovania
pre jedno auto na byt, na základe
ktorého môže kdekoľvek v La-
mači parkovať. Trvalá parkovacia
karta alebo čip umiestnený na
prednom skle sú jednoducho kon-
trolovateľné mestským policaj-
tom. V prípade, že parkovacích
miest je viac ako bytov, nech je
možnosť, ale už za vyšší popla-
tok, predať aj viac dlhodobých
parkovacích kariet alebo čipov na
jeden byt. Žiadne vyznačené
boxy pre vyvolených. Pre návšte-
vy sa zvyknú osádzať parkovacie
automaty, kde má návštevník po
dobu návštevy možnosť zaplatiť
si parkovanie.
Ak chce mať občan väčšinu týžd-
ňa bývajúci v Lamači výhody
Bratislavčana, má možnosť pri-
hlásiť sa v Lamači na trvalý
pobyt, čím by poskytol Lamaču
príslušné podiely zo svojich daní.
Ak nie, nech za nadštandard
zaplatí. Tak to funguje vo väčšine
miest EÚ, napr. v Bruseli, ak tam
skúsite zaparkovať auto len tak v
ktorúkoľvek hodinu, máte zaruče-
ne problém. Je to úplne samozrej-
mé, to nie je žiadna diskriminácia.

Mikuláš Foltán, Lamač

Hovorcovia

vysvetlia, že

sa nič nestalo
LIST ČITATEĽA
Bratislava sa v polovici júna
stala dejiskom summitu hláv
štátov. Dvadsať prezidentov
krajín strednej, východnej a
juhovýchodnej Európy disku-
tovalo o Stratégii rastu k pokrí-
zovej obnove.
Organizátori pri príprave poduja-
tia „narazili“ na problém, ako
dopraviť dvadsiatku prezidentov
zo sterilného prostredia hotela
Kempinski na Bratislavský hrad
tak, aby si vládne limuzíny na
výtlkoch nezničili podvozky a
prezidenti nepoudierali hlavy.
V hodine dvanástej sa pre prezi-
dentov opravovala príjazdová ces-
ta a občanom bolo adresované
takéto vysvetlenie. „Rýchlou
opravou sa nič výnimočné nestalo,
neboli vynaložené žiadne finanč-
né prostriedky navyše. Zmenilo sa
len poradie naplánovaných opráv
v harmonograme a tým bola prí-
jazdová cesta na Bratislavský hrad
opravená prednostne“. 
Neviem odhadnúť prínos stretnu-
tia prezidentov v Bratislave pre
obyvateľov Európskej únie. Prí-
nosom sa skôr ukazuje, že dvad-
siatka európskych prezidentov
„naučila“ bratislavských úradní-
kov do budúcnosti vytvárať har-
monogramy opravy ciest. Vytvo-
riť harmonogram opravy príjazdo-
vej cesty na Hrad tak, aby sa ani v
polovici júna nepočítalo s jej opra-
vou si už vyžaduje veľkú dávku
hlúposti. Bratislava sa neschop-
nosti, ba až tuposti zbavuje veľmi
pomaly a hlavne draho.
Ohlásená kompletná oprava dlaž-
by v Starom Meste pred otvore-
ním letnej sezóny sa nekonala. S
opravou sa vraj začne po sezóne
za predpokladu, že úradníkov a
tvorcov harmonogramu nepre-
kvapí rýchlo nastupujúca zima.
Pretože v Bratislave je všetko
možné, zdá sa, že najrýchlejšou
cestou ako sa dopracovať k bez-
pečnej dlažbe v centre mesta, by
bolo počkať si na ďalší summit
prezidentov a niektorým pošep-
kať, aby si do programu vyžiada-
li pešiu prehliadku Starého Mesta.
Hovorcovia nám potom vysvetlia,
ako sa vlastne „nič nestalo“.

Peter Vavro, Bratislava

Vo dvore a v podzemí meštian-
skeho domu na Sedlárskej ulici
10 sme objavili reštauráciu,
ktorá sa označuje ako literárna
kaviareň, pre niekoho je to pi-
váreň, pre iného vináreň. Keď-
že tu varia, aj keď nie celý deň
a celý týždeň, pre nás to je aj
reštaurácia. Volá sa POD
KAMENNÝM STROMOM, aj
keď ten kamenný strom spod
brány niekto medzičasom
ukradol.
Pod Kamenným stromom je
vlastne aj pod zemou - sú to ne-
veľké pivničné priestory uprave-
né na kaviareň či piváreň. Dole sa
ide po drevených schodoch, v
prednej časti je bar a nefajčiar, v
zadnej, kadiaľ sa prechádza na
toalety, je dymiť dovolené. Steny
sú pôvodné klenbové tehlové, zo
starých tehál vymurovali však
nové priečky a barový pult. Na
stenách sú police s množstvom
kníh rôznych žánrov, ktoré sú
poukladané úplne bez ladu a skla-
du. Jeden šikovný knihovník by
sa im tu zišiel, aby tu urobil
poriadok. Mobiliár je drevený -
starý a ošúchaný, možno aj nový
s umelou patinou. Drevené lavice
pri stenách sú zrejme robené na
mieru, nie sú veľmi pohodlné, ale
úplne funkčné. Interiér je jedno-
duchý, v kontraste s tehlou je

biela drevená podlaha a biele dre-
vené police a výtvarné diela na
klenbe pivnice.
Pod Kamenným stromom nemajú
žiadny jedálny lístok - s vý-
nimkou drobných jedál, ktoré
ponúkajú celý deň k pivu či vínu:
pečená klobása, grilovaný herme-
lín, oškvarková nátierka, na-
kladaný hermelín, zapekačka s
kozím syrom, tlačenka a podob-
ne, všetko za 3,30 €. Napriek
tomu tu majú kuchyňu, ale len
päť dní v týždni - tie pracovné,
pretože kuchára majú len jedného
a ten si potrebuje tiež oddýchnuť.
V lete Pod Kamenným stromom
ponúkajú najmä ryby, v zime
jedlá z mäsa. Kuchyňa na naše
prekvapenie nie je v podzemí, ale
na dvore - v drevenej búde, kde sa
vraj varí aj v zime. V lete je pred
ňou príjemná terasa. Na toto roz-
delenie  kuchyne a výčapu najviac
doplácajú čašníčky, či si sadnete
dole, alebo hore - nabehajú sa
rovnako. Nápoje nosia spod ze-
me, jedlo z dvora. 
Pod Kamenným stromom sme
boli dvakrát a celkom nám tu chu-
tilo. Nebola to síce žiadne gas-
tronomické umenie, ale taká poc-
tivá domáca kuchyňa. Polievky

sme si dali mrkvovo-zázvorovú a
karfiolovú (samostatne stoja 2,50
€, k jedlo len 1,60 €). Obe boli
krémové a chutné.
Z hlavných jedál sme si dali tres-
ku s rajčinami a pestom (7,60 €),
slávky na víne s maslom a petr-
žlenom (7,60 €), chuck flat steak s
omáčkou demi glace a varenými
zemiakmi (11,80 €), makrelu na
rímskej rasci s varenými ze-
miakmi (6,50 €).Na pleskáča s
chilli vlasmi (5,90 €) nám už
nezostalo miesto.
Ryby nám chutili, aj steak z pliec-
ka bol dobrý. Výhradu máme k
zemiakom, ktoré sme chceli vare-
né, dostali sme ich však opekané.
Navyše boli presolené. Na pod-
poru konzumácie humpoleckého
piva (1,40-1,60 €) či bazovej
limonády (1,90 €) to je dobrý re-
cept, kuchár by však mal nechať
hosťom viac slobody na dosole-
nie jedla. Personál nebol vyučený,
ale bol príjemný a zručný. 
Pod Kamenným stromom sa na
nič nehrajú, cítili sme sa tu uvoľ-
nene, jedlo nám chutilo, pivo tiež,
určite sem ešte prídeme ochutnať,
čo kuchár vymyslí nabudúce.
Naše hodnotenie:����

Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Napriek tomu, že o pokutách
Slovenskej obchodnej inšpekcie
za porušenie spotrebiteľských
práv sa píše často, niektorí ob-
chodníci si nedajú rady a opa-
kujú chyby, ako množstvo ob-
chodníkov pred nimi, niekedy
dokonca aj oni sami. Ak ide o
opakované porušenie zákona,
vyššia je aj pokuta. A čím väčší
hriešnik, tým je vyššia aj poku-
ta. A pritom môže ísť o porov-
nateľný priestupok. Kým malí
dostane stovku, pokuta pre
veľký reťazec ide aj cez tisícku.
Veľké obchodné reťazce podľa
všetkého s porušovaním zákona
pri predaji počítajú. Spravidla sa
proti výsledku kontroly SOI ne-
ozvú a pokutu radšej zaplatia.
Jednu z mastných pokút podľa
rozhodnutí SOI zverejnených za
posledné týždne zaplatila spoloč-
nosť TESCO Stores SR, a.s., pre

porušenie povinnosti správne
účtovať ceny pri predaji výrob-
kov. V prevádzke na Panónskej
ceste pri kontrolnom nákupe ešte
17. decembra 2012 predavač na-
miesto celkovej ceny 5,14 €, účto-
val 7,39 €, čím došlo k predraže-
niu nákupu zeleniny v neprospech
spotrebiteľa celkom o 2,25 €.
Reťazec dostal pokutu 1500 €, k
uloženiu pokuty sa nevyjadril a
zistený protiprávny stav žiadnym
spôsobom nespochybnil.
Nesprávne účtovali cenu výrob-
kov aj v Magdalén Pube na Hálo-
vej ulici, kde v apríli 2013 pri kon-
trolnom nákupe dvoch malých ko-
fol v cene 1,20 € predávajúci ne-
správne účtoval v 1,38 €, čím po-
škodil spotrebiteľa o 0,18 €. Pri
predaji becherovky za 1,50 € zase

nesprávne účtoval 1,70 €, čím
poškodil spotrebiteľa o 0,20 €.
Napriek tomu, že išlo o rovnaký
priestupok a v Magdalén Pube na-
vyše porušili zákon aj tým, že ne-
mali váhu s platným overením
metrológie, prevádzkovateľ Mar-
cela, s.r.o., dostal pokutu 350 €.
Ani v tomto prípade proti výsled-
ku kontroly a udeleniu pokuty pre-
vádzkovateľ nenamietal.
Či išlo v prvom alebo druhom prí-
pade len o nedbanlivosť alebo
nebodaj o zámer a snahu vedome
poškodiť spotrebiteľa, inšpektori
SOI nezisťujú. Spotrebiteľ by sa
mal však vždy mať na pozore,
aby ho predávajúci neukrátil. Či
už pôjde o veľký obchodný reťa-
zec alebo malé krčmára.

Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Malým nízke, veľkým vysoké pokuty

Pod Kamenným stromom varia chutne
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Zadlženie Bratislavského sa-
mosprávneho kraja kleslo za
uplynulé 4 roky o 20% a samo-
správa bude pokračovať v tom-
to trende aj v budúcom štvor-
ročnom období. 
„Situácia, kedy Bratislavský kraj
evidoval čierne dlhy vyššie ako
oficiálne, je minulosťou. Neu-
hradené faktúry, súdne spory,
zbabraný program INTERACT,
všetko v sume za takmer 25 mi-
liónov EUR. Tieto skutočnosti
priviedli kraj k extrémnemu
nárastu zadlženia,“ uviedol brati-
slavský župan Pavol Frešo. Ak by
kraj podľa župana hospodáril
podľa parametrov zdedených v
roku 2009, župa by skrachovala
do štyroch rokov. Do hospodáre-
nia BSK zasiahli aj povodne, kto-
ré si vyžiadali 8 miliónov eur.
„Podľa celkového hodnotenia
INEKA sme podľa ukazovateľa
finančného zdravia na druhom
mieste za rok 2012,“ povedal
Pavol Frešo.
Bratislavskej župe dnes nehrozí
scenár ako v roku 2009 a podľa

podpredsedu kraja Iva Nesrovna-
la plní memorandum o konsolidá-
cii verejných financií. „Bratislav-
ský kraj je v dobrej finančnej
kondícii,“ konštatoval vicežupan
a zároveň doplnil, že BSK má na-
priek prijatým úverom najlepšiu
schopnosť splácať akékoľvek zá-
väzky, čo najlepšie svedčí o finan-
čnej stabilite a zdraví samosprávy.
Za najdôležitejšie z opatrení
považuje župan predčasné splá-
canie úverov a znižovanie výdav-
kov. „Finančná kondícia kraja
nám umožňuje znižovať zadlže-
nie Bratislavskej župy ročne o

niečo viac ako dva milióny eur,
pričom dokážeme realizovať aj
naše priority,“ dodal Pavol Frešo.
Aktuálny dlh BSK predstavuje
36,95 milióna eur a župa nemá na
rozdiel od minulosti ďalšie skryté
záväzky. V roku 2009 bol oficiál-
ny dlh BSK 19,82 milióna eur, ale
skryté záväzky z finančne nekry-
tých zmlúv, súdnych sporov a
neuhradených faktúr predstavo-
vali ďalších 24,74 milióna eur.
Medzičasom BSK splatil návrat-
nú finančnú výpomoc Minister-
stvu financií SR vo výške 4,8
milióna eur. �

Kraj spúšťa projekt Naša
materská škola - Náš kraj

Kraj poskytne obciam dotácie na zvýšenie kapacity materských
škôl. Počet miest v škôlkach by sa do konca roka v niektorých
samosprávach mohol zvýšiť o 10 až 15 percent.
Počet neprijatých detí do materských škôl v Bratislavskom kraji je v
tomto roku približne na úrovni 1500 až 1700 detí. To je dôvod, pre ktorý
BSK spúšťa projekt Naša škôlka – Náš kraj. „Akútnu situáciu s mater-
skými školami chceme riešiť v spolupráci so starostami. Bratislavská
župa v rámci svojho dotačného mechanizmu aj vzhľadom na to, že v
júni schválila nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
zadotovala nové miesta v materských školách,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo. BSK je pripravený poskytnúť mestám, mestským
častiam a obciam v regióne prostredníctvom dotácií finančnú pomoc vo
výške od 5- do 8-tisíc eur na samosprávu. „Podmienkou je, že mestá a
obce musia ešte v tomto roku vytvoriť nové miesta v materských ško-
lách,“ doplnil Pavol Frešo. V regióne je podľa župana približne dvad-
sať samospráv, ktoré už majú rozpracované projekty na zvýšenie kapa-
cít stavebnými úpravami, pristavovaním alebo dovybavovaním nových
priestorov, ale chýbajú im finančné prostriedky. Časť z nich poskytne
BSK. „Predpokladáme, že do konca roka by sa kapacita miest v škôl-
kach mohla v regióne zvýšiť o 10 až 15 percent,“ doplnil Pavol Frešo.
BSK sa v zmysle prijatého PHSR bude podieľať v budúcnosti na rieše-
ní tejto situácie. Nový PHSR umožňuje podľa župana podporovať aj
predškolské zariadenia, predškolskú výchovu a kraj chce mať za part-
nerov obce, pretože tie najlepšie rozumejú tomu, aká je situácia v ich
mikroregióne. Kraj je jedným z regiónov, kde rastie počet obyvateľov a
rozširujú sa prímestské konglomerácie a satelitné mestečká. Dôraz treba
dávať na služby pre rodiny. �

Zadlženosť kraja klesla takmer o 8 miliónov €
Každý rok bude župa znižovať zadlženie minimálne o dva milióny
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Stromy na

Záhradníckej

sčasti orezali
STARÉ MESTO
Stromy na Záhradníckej ulici
vraj nikto neorezal už 23 rokov.
Tvrdí to náš čitateľ Július
Somogyi. Dosiahli výšku šieste-
ho poschodia, v bytoch je prí-
tmie a od vtákov v korunách
stromov majú obyvatelia sú-
stavne zašpinené balkóny a
parapety. V tejto veci vlani oslo-
vil magistrát, niektoré konáre
orezali až po roku. Ostatné vraj
prídu na rad v septembri.
Pán Somogyi na vysoké a neoše-
trené stromy upozornil bratislav-
ský magistrát už v januári minulé-
ho roka. Najprv zostal bez odpo-
vede, neskôr mu odpísali, že to
má na starosti niekto iný. „Pamä-
tám si na časy, keď ZARES ore-
závali stromy v uliciach Bratisla-
vy. Prečo sa magistrát nestará o
stromy na uliciach?“ pýta sa pán
Somogyi.
Záhradnícku ulicu aj stromoradie
na nej má v správe bratislavský
magistrát.  „Na sobotu 17. augus-
ta 2013 mesto objednalo zrezanie
jedného suchého stromu a orez
najakútnejších konárov, ktoré zni-
žujú viditeľnosť na svetelných
návestidlách križovatky. V sep-
tembri sa budú orezávať preraste-
né koruny stromov na celej ulici v
kontexte plánovaného harmono-
gramu podobných prác v meste,“
povedal hovorca magistrátu Sta-
nislav Ščepán. (mch)

RÁTAJTE S NAMI 
DO ŠKOLY!

mamicka sk
web komunity

VYBAVTE DETI DO NOVEJ SEZÓNY
Dni

škôlok

13. a 14. 9.
od 11.00

do 18.00 h

Program 
pre mamičky 

a deti

Pošta sa už na

Jarošovu ulicu

nevráti
NOVÉ MESTO
Pobočka Slovenskej pošty na
Jarošovej ulici je od októbra
2008 zatvorená. Dôvodom za-
tvorenia bola rekonštrukcia
celej budovy. Jej nový majiteľ
mal záujem obnoviť nájomný
vzťah so Slovenskou  poštou,
a.s, pred prestavbou, avšak dva
roky po rekonštrukcii je pošta
stále nefunkčná. Dnes je už isté,
že sa sem pošta nevráti.
Pôvodný prenajímateľ ukončil
nájomný vzťah so Slovenskou
poštou, a.s., dňa 20. októbra 2008.
Nový majiteľ sa pred rekonštruk-
ciou budovy s poštou dohodol, že
pobočku sprístupní. „Vzhľadom
na to, že nedošlo k dohode medzi
novým majiteľom a Slovenskou
poštou, bola pobočka 1. marca
2013 zrušená,“ uviedla hovorky-
ňa Slovenskej pošty, a.s., Stanisla-
va Pondelová.
Niektorí obyvatelia z okolia dote-
raz dúfali, že pošta tu opäť otvorí
svoju pobočku. „Kompetentní sa
dušovali, že tam bude hneď po
ukončení prác. Práce sú dokonče-
né už aj dva roky a stále sa musí
chodiť na zastupujúce pošty,“
upozornila čitateľka Simona
Bacharová. Obyvatelia z okolia
majú najbližšie poštu k dispozícii
v Polus City Center na Vajnorskej
ulici, na Sibírskej ulici 17, na
Námestí Biely kríž 6 a Tomášiko-
vej ulici 54. (mch)

RUŽINOV
Ružinovskí poslanci schválili v
rozpočte mestskej časti viac
peňazí na opravu ciest vrátane
výmeny ich celých povrchov.
Cesty, na ktorých sa povrch
vymení, sa vyberali súťažou.
Niektoré cesty už nový asfalt
majú, iné prídu na rad v augus-
te a v septembri.
Na niekoľkých ružinovských uli-
ciach je viac výtlkov ako samot-
ného asfaltového povrchu. Preto
sa miestna samospráva rozhodla
vyčleniť viac financií na opravu
ciest a namiesto plátania výtlkov
vymeniť rovno celý povrch nie-
koľkých komunikácií. „Ide o
efektívnejšie riešenie, ako je opra-
va výtlkov,“ uviedla hovorkyňa
Ružinova Miroslava Štrosová.
Ako prvá sa na základe súťaže
ešte pred letnými školskými
prázdninami vymenila vozovka
na Jašíkovej ulici. Výmenou
asfaltového povrchu sa pokračo-
valo v Trnávke na Kašmírskej
ulici. „Výmenu asfaltového po-
vrchu na Kašmírskej zaplatí
súkromný investor ako vynútenú
investíciu. Z rozpočtu mestskej

časti tak ušetríme do 50-tisíc eur,“
uviedol starosta Ružinova Dušan
Pekár. Tým investorom je spoloč-
nosťou Development 4, s.r.o.
V auguste má prísť ešte na rad
výmena povrchov ciest na Medzi-
laboreckej, Solivarskej, Šalviovej
a Kladnianskej ulici a na Ulici
Maximiliána Hella. Výmenu po-
vrchu na Kladnianskej ulici za-
sponzoruje súkromná spoločnosť
Rebod SK, a.s. „Ide o investora,
ktorý plánuje vedľa Slovnaftskej
ulice vybudovať polyfunkčnú
zónu Dunajské predmestie. Vý-
mena povrchu zničenej Kladnian-

skej ulice tak z rozpočtu mestskej
časti ušetrí približne 40-tisíc eur,“
povedala Štrosová. Elektronickou
aukciou sa zas vysúťažilo, že
dodávateľ opraví naraz povrchy
ciest na Medzilaboreckej a Soli-
varskej ulici spolu za 56 140 eur,
ktoré budú financované z rozpoč-
tu mestskej časti.
V septembri plánujú opraviť
povrchy ciest na Papraďovej,
Wattovej, Táborskej a Šťastnej
ulici, v Ružovej doline, na Babu-
škovej ulici pred obchodným
centrom Kocka a na Seberíniho
ulici. (mch)

V Ružinove výtlky neplátajú, ale
vymieňajú rovno celý povrch ciest

POTREBY PRE SENIOROV
A HENDIKEPOVANÝCH

samostatnastaroba.sk

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848
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Slovenská fi lharmónia
65. koncertná sezóna 2013/2014

Prednostný predaj celosezónnych abonentiek
pre abonentov zo sezóny 2012/2013
26. 8. – 13. 9. 2013

Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov
16. 9. –  30. 9. 2013

Predaj vstupeniek na koncerty v septembri
od 26. 8. 2013
Predaj na jednotlivé koncerty v sezóne 2013/2014
a voľný výber koncertov
od 1. 10. 2013

Pokladnica Slovenskej filharmónie
Reduta, Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava

www.filharmonia.sk

O týždeň bude v Bratislave festival
jedál a kultúr podunajských krajín
BRATISLAVA
Organizátor Danube Festu,
ktorého nultý ročník sa konal
minulý rok v septembri na bra-
tislavskom Hlavnom námestí,
pokračuje v tradícii a rozvoji
jeho myšlienky, avšak pod
novým názvom s medzinárod-
nou podporou.
Po 15-ročnej tradícií dunajského
festivalu, ktorý organizujú každé
dva roky nemecké mestá Ulm a
Neu Ulm, bude DonauFEST od 5.
do 8. septembra 2013 aj v Brati-
slave. Festival sa začína vo
štvrtok 5. septembra o 17.00 h na
Námestí M. R. Štefánika pred
obchodným centrom Eurovea. 

Hlavnou myšlienkou DonauFES-
TU je spojenie prezentácie ces-
tovného ruchu, skvelého jedla z
regionálnych kuchýň a sladko-
vodných živočíchov, prezentácie
kultúr a minorít jednotlivých štá-
tov. Podunajské krajiny sa na
dunajskom nábreží predstavia
prostredníctvom regionálnej gas-
tronómie, tradičných remesiel či
kultúrneho programu, ktorý bude
každý deň v znamení iného žánru. 
Podľa Guntera Czischa, prvého
primátora mesta Ulm, „hlavným
posolstvom podujatia Donau-
FEST je vzájomné priblíženie
krajín, regiónov a ich obyvateľov.
Kultúra, tradičná gastronómia,

návšteva turistov a atraktívna
show pre všetky vekové skupiny
sú tým najlepším spôsobom, ako
sa lepšie vzájomne spoznať vo
veľkom multikulturálnom prie-
store Podunajského regiónu."
„DonauFEST sa koná v Ulme už
15 rokov, preto bolo pre nás zaují-
mavé prijať ponuku o spolupráci
našich miest a pokračovať v orga-
nizovaní podujatia pod novou
značkou, zato s rovnakou myš-
lienkou, s akou sme prišli už vla-
ni. V tejto chvíli ju máme v pláne
rozvíjať a prinášať tak do Bratis-
lavy kus Dunajského regiónu,“
uviedla riaditeľka festivalu Marti-
na Luknárová. (brn)

Petržalčania platiaci daň za psa
dostanú vrecúška na exkrementy
PETRŽALKA
Petržalčania, ktorí majú psa
prihláseného v Petržalke a
zaplatili zaňho miestnu daň,
dostanú od 2. septembra 2013
na miestnom úrade 250 igelito-
vých vreciek určených na psie
exkrementy. Samospráva bude
naďalej dopĺňať igelitové vrec-
ká aj do stojanov.
Samospráva sa v tejto súvislosti
rozhodla odmeniť tých, ktorí si
riadne plnia svoje daňové povin-
nosti. „Napriek tomu, že daň za
psa nesúvisí s poskytovaním vre-
ciek na psie exkrementy, bude

práve uhradená daň podmienkou,
aby si Petržalčania prevzali vrec-
ká priamo na úrade,“ vysvetľuje
Vladimír Bajan.
Od tohto kroku si starosta  sľubu-
je zlepšenie čistoty, ako aj zvýše-
nie disciplinovanosti majiteľov
psov pri platení dane za psa. Ide o
pilotný projekt, v prípade kladné-
ho dopadu v ňom bude Petržalka
pokračovať aj v ďalších rokoch. 
Samospráva zmenila aj papierové
vrecká za igelitové. Podľa petržal-
skej hovorkyne Michaely Platz-
nerovej to žiadali obyvatelia, ktorí
sa sťažovali, že pri nepriaznivom

počasí papierové vrecko zvlhne
alebo sa úplne rozmočí a je už
nepoužiteľné. Papier teda nahra-
dil ekologicky odbúrateľný a lac-
nejší igelit, ktorý samospráve
umožnil zvýšiť počet dopĺňaných
vreciek až o sto kusov za mesiac. 
Igelitové vrecká však začali zo
stojanov miznúť už do niekoľ-
kých hodín, čo viedlo k sťažnos-
tiam na ich distribúciu. Kontrolou
dodávateľa sa nepreukázalo, že
vrecká nedopĺňal a táto situácia sa
dá vysvetliť len tak, že si niektorí
psíčkari berú vrecká do zásoby,
čím ukracujú ostatných. (pet)
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V Horskom

parku objavili

boľševník
STARÉ MESTO
V auguste objavili návštevníci
Horského parku boľševník
obrovský. Asi 40 rastlín vyrást-
lo nad úrovňou trávy na dolnej
lúke  parku. Pracovníci magi-
strátu a Štátnej ochrany príro-
dy potvrdili, že ide o túto nebez-
pečnú inváznu rastlinu. Mest-
skí záhradníci ju okamžite
odstránili.
Ide o rýchlo sa rozmnožujúcu a
agresívnu rastlinu, ktorá dorastá
do výšky 2 metre a potláča ostat-
né rastlinstvo. Ak sa jej dotkne
človek, môže poškodiť kožu, u
detí a alergikov môže spôsobiť
vážne stavy, dokonca až smrť.
Ak ju objavíte v záhrade, okamži-
te ju treba odstrániť. Pracovať
však treba v rukaviciach. Rastlinu
treba dať do igelitového vreca a
tak dať do kontajnera na komu-
nálny odpad. Odstráni sa najprv
vrcholík so semenami, potom byľ
a nakoniec korene. (brn)

NOVÉ MESTO
Čitateľka Katarína Saláková
nás informovala, že na Želez-
ničnej stanici Bratislava - No-
vé Mesto plošiny k nástupiš-
tiam pre osoby so zníženým
pohybom  síce majú, sú však
zamknuté a sprístupniť ich
môže len výpravca, keď príde
vlak. Využiť ich na prepravu
dieťaťa v kočíku z podchodu
na nástupište sa jej nepodari-
lo. Zisťovali sme, prečo.
„Chcela som si urobiť výlet vlá-
čikom s dvomi malými deťmi a
tretím v kočíku. Myslela som si,
že dostať sa z podchodu na
nástupište po množstve schodov
nebude problém, keďže na stani-
ci majú bezbariérový prístup
plošinami. Plošiny však boli
uzamknuté visiacimi zámkami.
Pri kúpe lístkov mi povedali, že
odomknúť ich môže len výprav-
ca a až keď príde vlak, čo je
nereálne, keďže na nástup do
niektorých vlakov je iba pár
minút,“ povedala čitateľka Salá-

ková. Podľa nej je absurdné, aby
boli plošiny uzamknuté proti
zničeniu, keďže priestory stani-
ce sú sledované kamerovým sys-
témom a hliadkované aj dvomi
SBS-kármi. Čitateľke však na
stanici ochotne pomohol vyniesť
kočík na nástupište jeden z mu-
žov SBS.
Z odboru komunikácie Železníc
SR nás Ivana Strmeňová infor-
movala, že plošiny sú určené
výlučne na prepravu zdravotne
postihnutej osoby na vozíku a
nie je možné ich používať na
prepravu detských kočíkov,
cestujúcich s barlou, resp. ťaž-
šou batožinou. Na otázku, prečo
sú plošiny uzamknuté, keď je
stanica monitorovaná bezpeč-
nostnými kamerami a hliadko-
vaná SBS-kármi, odpovedala, že
uzamknutie zariadení považujú
za samozrejmosť. „Uzamknutie
nie je potrebné z dôvodu zneuži-
tia, ale hlavne z toho dôvodu, že
zariadenie môže obsluhovať len
osoba poučená, ktorou je na

Železničnej stanici Nové Mesto
vonkajší výpravca. Uzamknutie
v konečnom dôsledku slúži na
zachovanie bezpečnosti prepra-
vovanej osoby,“ uviedla.
Na stanici je zdravotne postihnu-
tým ľuďom na vozíku, ale aj
matkám s deťmi v kočíkoch,
ľuďom s barlami či ťažkou bato-
žinou k dispozícii z vestibulu k
1. nástupišťu osobný výťah. K 2.
a 3. nástupišťu vedú z podchodu
plošiny pre imobilných, určené
však iba pre zdravotne postihnu-
té osoby a osoby so zníženou
pohybovou schopnosťou, ako sa
uvádza v prevádzkovom poriad-
ku.
Škoda, že prepravné plošiny, kto-
ré by mali cestujúcim pomáhať
prekonávať bariéry, väčšinu času
stoja nevyužité. Byť matkou s
kočíkom nie je síce hendikep, ale
prečo by im to mali železnice na
stanici uľahčiť? Hlavne, že stani-
ca je formálne bezbariérová, čo
na tom, že nie vždy a nie pre kaž-
dého. (mch, ado)

Plošiny na stanici Nové Mesto slúžia
len vozičkárom, nie však kočíkom

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí  v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

VYHLASUJE VEREJNÚ
OBCHODNÚ SÚŤAŽ

na nájom nebytových priesto-
rov na Zimnom štadióne Har-
mincova 2 v Bratislave,  k.ú.
Dúbravka a to:
- nebytové priestory  vo výmere
9,68  m2 na dobu neurčitú, za
účelom poskytovania služieb
brúsenia korčúľ,
- nebytové priestory vo výmere
4 m2 na dobu neurčitú, za úče-
lom poskytovania služieb poži-
čovne korčúľ,
- nebytové priestory vo výmere
1 m2 na dobu neurčitú, za úče-
lom prevádzkovania 1 ks auto-
matu na teplé nápoje.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú
zverejnené na internetovej stránke
www.starz.sk. Kontaktná osoba: Ing. Jana
Bublincová, tel. 02/44 373 200, E-mail:
bublincova@starz.sk. Súťažné návrhy je
možné podávať najneskôr do 16. 9. 2013.

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí  v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

VYHLASUJE VEREJNÚ
OBCHODNÚ SÚŤAŽ

na nájom nebytových prie-
storov v Saune Delfín, Ružo-
vá dolina 18 v Bratislave,
k.ú. Nivy a to:
- nebytový priestor  o ploche
4,0 m2 za účelom  poskytova-
nia masážnych služieb.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú
zverejnené na internetovej stránke
www.starz.sk. Kontaktná osoba: Ing. Jana
Bublincová, tel. 02/44 373 200, E-mail:
bublincova@starz.sk. Súťažné návrhy je
možné podávať najneskôr do 16. 9. 2013.

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA

NNOOVVÉÉ  OOBBCCHHOODDNNÉÉ
PPRRIIEESSTTOORRYY

NNAA PPRREENNÁÁJJOOMM
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

Priestory sa nachádzajú
v budove Závodnej jedálne

SLOVGAST, a.s, Vlčie hrdlo 2,
820 03 Bratislava.

KONTAKTNÁ OSOBA:
Petra Tekulová, 0917 745 212

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
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Skládka má

byť základom

novej bytovky
DÚBRAVKA
V Dúbravke sa na pozemkoch
smerom od kúpaliska Rosnič-
ka k futbalovému štadiónu
ŠKP Dúbravka nachádza čer-
stvá skládka kusov betónu. Na
navezený stavebný odpad nás
upozornil čitateľ Miroslav
Perniš, ktorý sa obáva, či
nejde o nelegálnu skládku.
Z dúbravskej samosprávy nás
informovali, že o navezení odpa-
du sa dozvedeli koncom júla
2013. Navezené kusy betónu sa
nachádzajú na pozemkoch, ktoré
sú vo vlastníctve firmy B.D.
Rosnička, s.r.o. Majiteľ pozem-
kov na ne uložil betónovú suť,
firma tu totiž plánuje vybudovať
parkovisko k bytovému domu
Rosnička, ktorý sa má začať sta-
vať na jeseň tohto roku medzi
kúpaliskom a futbalovým šta-
diónom.
„Podľa vyjadrenia firmy, suť
bude recyklovaná  na frakciu 0-
63 mm  a tento recyklát bude po-
užitý na  násyp a spevnenie  bu-
dúcich komunikácií stavby,“
uviedol pre Bratislavské noviny
hovorca mestskej časti Dúbravka
Michal Kriško.
V súčasnosti prebieha konanie o
zmene územného rozhodnutia a
vo veci bude ďalej konať Obvod-
ný úrad životného prostredia v
Bratislave, ktorý je vecne prísluš-
ný. (mch)

BRATISLAVA
Na väčšine detských ihrísk sú
počas leta deti vystavené pria-
memu slnku. Len na niektorých
tienia preliezačky a pieskoviská,
stromy alebo pergoly. Tienidlá z
veľkých plátien na stožiaroch
upevnené na budovách alebo
prípadne iných fixných bodoch
sú u nás v nedohľadne. Mestské
časti totiž bojujú s vandalmi a
sú radi, keď im z rozpočtu
vyjdú peniaze na opravy ihrísk,
a nie to ešte na riešenie tieňa na
úrovni západných krajín.
Malé deti by mali byť pred
slnkom počas obeda chránené, no
nie všetky mamičky svoje deti
počas najväčších horúčav zoberú
z ihrísk preč. Jednoduchým rieše-
ním by mohlo byť vyhýbať sa
slnku, no s vyspelou dobou pri-
chádzajú aj nové idey a nápady.
Naše pokladnice však na to penia-
ze často nemajú.
„V Petržalke je 90 % detských
ihrísk pre malé deti do desať
rokov zásadne situovaných na juh
a na takmer celodennom úpeku.
Bez chládku, pitných fontán a
stromov,“ napísala nám Petržal-
čanka Hana Ubruanová. Dodala,
že vie, že riešenie je takmer
nemožné, kým sa v okolí ihrísk
nevysadia stromy a tie nevyrastú.
Navrhuje však riešenie využíva-
nia veľkých plátenných tienidiel
vytiahnutých na stožiare určené
pre väčšie plochy.

„Súčasná finančná situácia nám
nedovoľuje zabezpečiť takýto
nadštandard ihrísk, možno keby
sme neprichádzali v rámci tzv.
solidarity o viac ako 600-tisíc eur
ročne, vedeli by sme porozmý-
šľať aj nad takýmito riešeniami,“
povedala nám hovorkyňa Petržal-
ky Michaela Platznerová. Dodala,
že v súčasnosti je v Petržalke zre-
vitalizovaných 50 detských
ihrísk, pričom mnohé z nich sa
nachádzajú v tieni stromov či pri-
ľahlých budov. „Sme vôbec radi,
že sa vieme postarať o ich prevá-
dzkyschopnosť a veľakrát sano-
vať aj útoky vandalov či nezodpo-
vedných obyvateľov, ktorí ničia
hracie prvky a znečisťujú ihriská
a ich okolie,“ uviedla. Počas let-
ných prázdnin petržalská samo-
správa zrekonštruovala aj päť exi-
stujúcich športovísk pre staršie
deti - na Bradáčovej, Jasovskej,

Medveďovej, Topoľčianskej ulici
a na Námestí hraničiarov.
Keď sme sa na tieň na detských
ihriskách opýtali ružinovskej
samosprávy, hovorkyňa Mirosla-
va Štrosová nás informovala, že
pergoly na detských ihriskách
majú napríklad v parku na Reze-
dovej  alebo na Palkovičovej
ulici, kde je ihrisko zrekonštruo-
vané a na pergole, pod ktorou sú
pieskoviská, je nová popínavá
zeleň. „Tam, kde sa dá, vysádza-
me skôr stromy, ktoré o pár rokov
narastú a vytvoria tieň. Niektoré
detské ihriská, ktoré sme nedávno
rekonštruovali, sú nad garážami a
tam sa kvôli nosnosti vysadiť
nedajú,“ dodala. V lete ružinov-
ská samospráva zrekonštruovala
napríklad ihrisko na Líščích
Nivách, ktorého kompletnú obno-
vu zaplatila spoločnosť Finep. V
auguste plánuje opravu ihriska na

Rezedovej ulici a na jeseň na
Svidníckej ulici.  Pred dvoma
týždňami sa začalo aj s prestav-
bou športoviska na Nevädzovej
ulici.
Nové detské ihrisko pribudlo aj
pred Eurovea. „Tieň na ihrisku
poskytuje drevená pergola s lavič-
kou a stromy, ktoré sa nachádzajú
na detskom ihrisku, ale aj v jeho
blízkosti,“ uviedla marketingová
manažérka Eurovea Oľga Ham-
mer. Na lavičke však zvyknú
sedieť rodičia, pokiaľ ich deti šan-
tia na preliezačkách pod priamym
slnkom.
Niektoré mamičky sa tiež sťažo-
vali na chýbajúci tieň na nových
preliezačkách na Zlatých pie-
skoch. Tam však môžu deti
zobrať oddýchnuť si napríklad na
staršie ihrisko alebo do tieňa stro-
mov. (mch)

FOTO - Zdenko Hanout

Na bratislavských detských ihriskách chýba tieň,
samosprávy na plátenné tienidlá nemajú peniaze
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Mesto Bratislava

ide stavať ďalšie

nájomné byty
BRATISLAVA
Mesto Bratislava sa chystá sta-
vať ďalšie sociálne nájomné
byty. Tvrdí, že napriek inten-
zívnej výstavbe v meste majú
mladé rodiny, seniori a sociál-
ne odkázaní ľudia problém
získať primerané bývanie.
Mesto už získalo stavebné povo-
lenie na rekonštrukciu päťpodlaž-
nej budovy na ulici Pri Habán-
skom mlyne v Starom Meste.
Budova slúžila ako ubytovňa s
jednoizbovými bunkami a ob-
chodným priestorom na prvom
podlaží. Mesto plánuje priestory
zrekonštruovať. Na prvom podla-
ží sa zachová občianska vybave-
nosť, na ďalších poschodiach
vznikne 21 bytov, ktoré budú
určené na nájomné a krízové
bývanie.
Prostredníctvom mestskej organi-
zácie Spoločnosť pre rozvoj býva-
nia chce mesto postaviť nájomné
bytové domy Na Pasekách  v Rači
a Vážskej ulici vo Vrakuni.
Výstavbu chce financovať z pre-
daja nájomných bytov na Humen-
skom námestí. (brn)

RUŽINOV
V areáli Základnej školy
Nevädzová už začali stavebné
práce na obnovu športoviska,
ktoré využíva okrem žiakov aj
mnoho Ružinovčanov. Približ-
ne o dva mesiace vznikne revi-
talizáciou športovej plochy aj
spolu so susedným Areálom
netradičných športov jedno z
najväčších športových prie-
stranstiev  v Bratislave.
Hlavnou zmenou bude výmena
antukovej bežeckej dráhy za

moderný a odolnejší tartan.
Rekonštrukcia sa bude týkať aj
oplotenia a vznikne tak nový
vstup do areálu. Ďalej sa obnoví
trávnik futbalového ihriska,
vybuduje sa doskočisko pre
skok do diaľky a plocha na cvi-
čenie s popruhmi. V areáli sa
vybuduje chodník, nainštalujú sa
vešiaky pre športovcov a vybu-
duje sa pitná fontánka a osvetle-
nie ihriska. Areál bude pre verej-
nosť zadarmo tak, ako aj dote-
raz.

Revitalizáciu školského areálu
schválili ružinovskí poslanci
ešte minulý rok. Náklady na
obnovu športoviska sú vo výške
205-tisíc eur, pričom celý pro-
jekt je financovaný z rozpočtu
mestskej časti, ktorá si naň
nemusí nič požičiavať. Suma
vzišla z elektronickej aukcie,
nakoľko samospráva vyhlásila
na realizáciu rekonštrukcie areá-
lu verejnú súťaž ešte v októbri
2012. Verejnú súťaž vyhrala
firma Sport Real, s.r.o. (mch)

Športovisko v školskom areáli na
Nevädzovej ulici začali revitalizovať

Ružinovské

centrum Helios

majú zbúrať
RUŽINOV
Odkladané búranie obchodné-
ho centra Helios na Herlian-
skej ulici získava konkrétne
kontúry. Soločnosť Helios,
s.r.o., už požiadala o povolenie
objekt zbúrať a súčasne požia-
dala o stavebné povolenie na
novú výstavbu.
O výstavbe na mieste obchodné-
ho centra sa hovorilo už pred
piatimi rokmi, najskôr vydanie
územného rozhodnutia odddiali
obyvatelia susedného domu,
zámer stavať ovplyvnila kríza.
Na Herlianskej ulici chce inves-
tor postaviť dva deväťpodlažné
objekty prepojené polyfunkčnou
podnožou. Má tu vzniknúť 70 až
80 bytov a na dvoch podlažiach
obchodné priestory. (brn)

act

Kupón je možné uplatniť: 
telefonicky na čísle: 02/32117811
alebo e-mailom: pfact@pfact.sk
Kupón platí od 29.8. do 30.9.2013

-30% + 2 mesiace účtovníctvo ZADARMO

 na založenie s.r.o.

Využite poslednú šancu pred zmenou 
Obchodného zákonníka!
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Rača má vlastný

kamerový

systém
RAČA
Od 21. augusta sleduje vybra-
né lokality v Rači deväť ka-
mier. Kamery majú prispieť k
prevencii poriadku v uliciach
Rače, strážiť bezpečnosť jej
obyvateľov a prispieť k znižo-
vaniu vandalizmu.
Kamerový systém vybudovala
mestská časť a dala ho do správy
mestskej polície, ktorej má
pomôcť pri ich práci. „Chcem
poďakovať mestskej časti Rača
za iniciatívu v prevencii a výraznú
pomôcku, ktorú mestská polícia
získala. Rača urobila krok vpred
oproti iným. Kamery však nie sú
všetko, stále je potrebná prítom-
nosť policajtov v teréne,“ poveda-
la náčelníčka mestskej polície
Zuzana Zajacová.
V Bratislave je v súčasnosti 48
kamier, vďaka račianskej samo-
správe pribudlo ďalších 9. Cie-
ľom mestskej samosprávy je,
aby do konca roku 2016 bolo v
Bratislave 150 kamier.
Aj keď vybudovanie kamerové-
ho systému je drahá záležitosť,
vďaka partnerom sa to Rači
podarilo s podstatne nižším roz-
počtom. Celý kamerový systém
stál približne 11 000 eur vrátane
DPH, pričom celý systém vybu-
dovala mestská časť prostredníc-
tvom Media Rača, s.r.o., ktorá je
dcérskou spoločnosťou račian-
skej samosprávy. (rac)

Na parkovanie

sa uvoľnilo

vyše 50 miest 
PETRŽAKA
Po výzve majiteľom nepojazd-
ných áut a vrakov vyše 70 z
nich svoje motorové vozidlo
spojazdnilo alebo odstránilo.
Na petržalských uliciach sa tak
uvoľnilo vyše 50 parkovacích
miest, kde doteraz stáli auto-
vraky.
Nepojazdné autá a vraky, ktoré
ich majitelia odstavili na parkovi-
skách a zaberajú parkovacie
miesta obyvateľom aj návštevní-
kom mestskej časti, sú dlhoroč-
ným problémom nielen v Petržal-
ke. „Pracovníci miestneho úradu
umiestňujú na predné sklo vozid-
la výzvy pre majiteľov, aby si autá
v zákonnej lehote 30 dní odstráni-
li alebo spojazdnili. V prípade, že
majiteľ do uvedenej lehoty neza-
reaguje, postará sa o vozidlo
mestská časť, ktorá ho dá odstrá-
niť,“ uviedla Katarína Ma-
cenková z petržalského miestne-
ho úradu.
V roku 2012 pracovníci miestne-
ho úradu objavili 45 vozidiel bez
evidenčných tabuliek a 195 bolo
nepojazdných. Po upozornení si
vozidlo odstránilo alebo spojazd-
nilo 140 petržalských vodičov. V
prvom polroku 2013 boli na tieto
nedostatky upozornení majitelia
113 motorových vozidiel. K 30.
júnu 2013 potom majitelia odstrá-
nili 53 vrakov a 18 vozidiel spo-
jazdnili. (pet)

Umelka ruší nočný pokoj, hostia si
vraj pýtajú od kapiel prídavky
STARÉ MESTO
Letná záhrada Umelka na
Dostojevskom rade hlučnou
hudbou dlhší čas ruší nočný
pokoj obyvateľov z okolia.
Upozornila nás na to obyvateľ-
ka z neďalekého obytného
domu, jej slová potvrdila aj
mestská polícia - z Umelky
počuť hlučnú hudbu aj po
22.00 h. Prevádzkovateľ Umel-
ky na otázky o rušení nočného
pokoja nereagoval.
Obyvatelia Starého Mesta sú
často vystavení nadmernému hlu-
ku, nakoľko bývanie v centre so
sebou prináša vysokú koncentrá-
ciu ľudí, reštauračných, klubo-
vých a pivárenských prevádzok.
Avšak aj v centre mesta platí
zákon o ochrane zdravia ľudí, v
ktorom je ohraničený čas od
22.00 h do 6.00 h definovaný ako

nočný pokoj, počas ktorého
nemožno verejný poriadok narú-
šať nadmerným hlukom.
„Umelka ruší nočný pokoj hluč-
nou hudbou nielen na Dostojev-
skom rade, ale aj na Pribinovej
ulici, Šafárikovom námestí, Bez-
ručovej, Lomonosovovej, Dobro-
vičovej, Sienkiewiczovej, Alžbe-
tínskej, a dokonca aj na Gajovej
ulici pri Modrom kostole. Nieke-
dy aj do 23.10 h,“ upozornila nás
čitateľka.
Hovorca  mestskej polície Peter
Pleva potvrdil, že hliadky vo
večerných hodinách kvôli poruše-
niu nočného pokoja opakovane
zasahovali aj v prevádzke Umel-
ka. Veliteľ okrskovej stanice
mestskej polície Staré Mesto
Jozef Hitka povedal, že sťažnosť
na rušenie nočného pokoja z
Umelky evidujú len od jednej

osoby. „Hliadky mestskej polície
kontrolujú danú prevádzku a v
prípade porušenia právnych
noriem ohľadne rušenia nočného
pokoja sú zodpovední pracovníci
aj sankcionovaní, ako napríklad
16. augusta 2013, keď po 23.00 h
hrala ešte hudba. Po uložení
maximálnej blokovej pokuty bola
hudobná produkcia ukončená,“
povedal Hitka. Maximálna poku-
ta v danom prípade je 30 eur.
Z Umelky na naše otázky ohľad-
ne rušenia nočného pokoja nikto
neodpovedal. Na letnej terase
však počas leta zvykne vystupo-
vať živá hudba, ktorá zabáva hostí
rôznych vekových kategórií.
Návštevníci často nechcú opustiť
tanečný parket, aj keď kapela už
dohrala a pýtajú si hudobné prí-
davky. Aj za cenu, že obyvateľov
z okolia tým rušia. (mch)

V Pisztoryho paláci je Kino Europe
STARÉ MESTO
Spoločnosť Film Europe Media
Company, mestská časť Brati-
slava - Staré Mesto a Nadácia
Via Cultura otvorili v Pisztory-
ho paláci na Štefánikovej ulici
Kino Europe - prvé kino orien-
tované výlučne na európsku
kinematografiu.
Premietanie je plánované štyrikrát
do týždňa, pričom veľkú časť
budú tvoriť úspešné a premiérové
tituly, ktoré sa dostanú do širokej

distribúcie. Kino má kapacitu 110
miest a návštevníci tu zažijú
atmosféru historickej kinosály s
retro čalúnenými sedačkami.
„Voči tomuto projektu sme mali a
stále máme prirodzený rešpekt.
Najmä kvôli tomu, že návštevní-
kom Kina Film Europe sme chce-
li sprostredkovať filmový zážitok
na najvyššej úrovni, ktorý zabez-
pečuje kvalitná digitálna E-cine-
ma technika prenosu a ozvučenia.
Museli sme však k priestorom

pristupovať citlivo, aby sme
zachovali historickú atmosféru
miesta,“ povedal prezident Film
Europe Media Company Ivan
Hronec.
Večerné predstavenia sa začínajú
vždy o 19.00 h. Vstupné je 4 €,
členovia Klubu Film Europe
majú zľavu 50 %. Kino Film
Europe plánuje spoluprácu so
školami, škôlkami a klubmi, pre
ktoré chce premietať v dopolud-
ňajších hodinách. (stn)
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Inter získal pod

kôš českého

pivota Starostu
BRATISLAVA
BK Inter Incheba Bratislava
získal pod kôš 215 cm vysokého
českého pivota Ondřeja Staros-
tu. Tridsaťštyriročný rodák z
Prahy má v drese Planasa
Navarra za sebou úspešnú sezó-
nu v druhej najvyššej španiel-
skej súťaži, keď bol vyhlásený
za najužitočnejšieho hráča celej
ligy.
Starosta má dlhoročné skúsenosti
so španielskym basketbalom. Už
v roku 2000 si ho vyhliadol Real
Madrid. V drese jeho juniorky
odohral nasledujúci ročník. Na-
sledovali zastávky v kluboch v
Belgicku a vo Francúzsku. V roku
2006 podpísal negarantovaný
kontrakt s tímom NBA Cleveland
Cavaliers, kde bol spoluhráčom
LeBrona Jamesa. Z kádra však
vypadol ešte pred začiatkom roč-
níka a vrátil sa do Španielska.
Inter v 34-ročnom pražskom
rodákovi získava veľmi skúsenú a
kvalitnú akvizíciu. „Hľadali sme
hráča na pozíciu centra, ktorý sa
skutočne bude pohybovať na tejto
pozícii, čiže ľudovo povedané,
klasickú päťku. Naskytla sa mož-
nosť spolupracovať s Ondřejom
Starostom, ktorý by mal do tímu
priniesť nielen potrebnú kvalitu a
centimetre, ale aj množstvo skú-
seností zo svojej bohatej kariéry,“
uviedol generálny manažér
Michal Ondruš.
Začiatkom septembra čakajú
bratislavských basketbalistov
prvé prípravné zápasy. Už v uto-
rok 3. septembra 2013 o 19.00 h
nastúpi Inter v HANT aréne
proti tímu Mmcité Brno. Po prí-
pravných zápasoch v Brne a vo
Viedni sa opäť na domácej palu-
bovke interisti predstavia v pia-
tok 13. septembra o 19.00 h proti
Tuři Svitavy. (ado)

BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
v European Trophy okúsili
chuť prehry hneď s troma sú-
permi. Z ôsmich zápasov odo-
hrali šesť, keď trikrát vyhrali,
dvakrát prehrali v riadnom
čase a raz po samostatných
nájazdoch.
Po domácom víťazstve nad Vien-
na Capitals 6:2 prehrali pred vy-
predanou Slovnaft Arenou so
Spartou Praha 2:3 po samostat-
ných nájazdoch. Pirátov Chomu-
tov potom doma zdolali 5:3, v
odvete na viedenskom ľade však
prehrali  s Vienna Capitals 1:4. Z
fínskeho dvojzápasu sa bratislavs-
kí hokejisti vrátili so skalpom JYP
Jyväskylä po výhre 4:3, na druhý
deň však prehrali s KalPa Kuopio
2:4.
Tento týždeň odohrá Slovan
posledné dva zápasy European
Trophy. Oba sú domáce, odohrá
ich však v Skalici, resp. v Piešťa-
noch. V piatok 30. augusta 2013
18.00 h nastúpia Bratislavčania v
Skalici proti švédskemu tímu Lin-
köpings HC a v nedeľu 1. sep-
tembra o 17.00 h v Piešťanoch
vykorčuľujú proti ďalšiemu švéd-
skemu tímu HV 71 Jönköping.
Tím HC Slovan Bratislava pre-
kvapujúco posilnil Ján Lipiansky.
Nie však ako hráč, ale ako asistent
trénera Rostislava Čadu. Post
prvého asistenta bol uvoľnený od
konca minulej sezóny, keď z

klubu odišiel Svatopluk Číhal.
Tréner Čada dlho zvažoval, s kým
bude spolupracovať, napokon sa
rozhodol pre Lipianskeho. „Roz-
hodla jeho prirodzená autorita,
ktorú som mal možnosť vidieť,
keď pôsobil ako kapitán tímu, i
jeho výkonnosť a celkové pôso-
benie v Slovane. Od Jana očaká-
vam, že bude predovšetkým pozi-
tívne pôsobiť na chalanov v kabí-
ne, a to najmä na mladých hrá-
čov,“ prezradil tréner Čada.
„Čaká ma určite zaujímavá práca.
Uvarilo sa to všetko veľmi rýchlo,
liga sa blíži a robíme všetko pre
to, aby bol tím vnútri čo najsilnej-
ší,“ povedal Jano Lipiansky. Vo
voľnom čase sa bude naďalej

venovať aj slovanistickej mládeži.
Pre Slovan je European Trophy
vynikajúcou prípravou na Konti-
nentálnu hokejovú ligu (KHL),
ktorá sa začne 4. septembra 2013
zápasom finalistov uplynulého
ročníka Dinama Moskva a Trak-
toru Čeľjabinsk. HC Slovan Bra-
tislava nastúpi na prvý zápas no-
vého ročníka vo štvrtok 5. sep-
tembra v Donecku proti miestne-
mu Donbassu. Nasleduje séria zá-
pasov na súperových klziskách -
Spartak Moskva (8. 9.), Dinamo
Minsk (10. 9.)  a Medveščak Záh-
reb (13. 9.). Na domácom ľade sa
slovanisti predstavia v utorok 17.
septembtra 2013 o 19.00 h proti
Torpedu Nižnij Novgorod. (ado)

HC Slovan otvorí novú sezónu KHL
už o týždeň zápasom v Donecku

Zmena trénera

slovanistov

nakopla
BRATISLAVA
Výmena trénera po vyradení
ŠK Slovan Bratislava z Ligy
majstrov a rozpačitom začiatku
ligovej sezóny, zdá sa, nakopla
futbalistov Slovana k lepším
výkonom. Pod vedením tréne-
rov Jozefa Valoviča a  Dušana
Galisa vyhrali slovanisti štyri
zápasy v rade a prebojovali sa
na čelo ligovej tabuľky. Víťaz-
nú sériu však ukončila víkendo-
vá prehra 0:2 v Žiline.
Najbližší ligový zápas odohrajú
Bratislavčania na Pasienkoch v
nedeľu 1. septembra 2013 proti
ViOnu Zlaté Moravce. Podobne
ako predchádzajúci domáci zápas
proti Senici (1:0) sa aj v nedeľu
bude hrať bez divákov. Dôvodom
je trest Disciplinárnej komisie
SFZ v súvislosti s incidentom na
zápase Slovan - MFK Ružombe-
rok (3:2), keď neznámy páchateľ
vhodil do sektora fanúšikov hostí
delobuch a zranil viacerých Ru-
žomberčanov. ŠK Slovan Brati-
slava bol potrestaný pokutou 15-
tisíc eur a tromi domácimi zápas-
mi bez divákov.
Po nedeľnom zápase proti Zlatým
Moravciam nasleduje reprezen-
tačná prestávka. Keďže najbližší
domáci zápas 17. septembra 2013
proti Nitre bude opäť bez divá-
kov, Bratislavčania budú môcť
prísť povzbudiť slovanistov až
20. októbra, keď Slovan na
Pasienkoch privíta AS Trenčín.
V stredu 28. augusta 2013 cesto-
val Slovan do Nového Mesta nad
Váhom na zápas 2. kola Slovnaft
Cupu. (ado)
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PRIJMEME PRACOVNÍKOV
do automobilového priemyslu
na pozície: zámočník, pomocný
zámočník, montážny pracovník,
skúšobný vodič, aj zamestnancov
so zníženou pracovnou schopnosťou 
na pracovisko chránenej dielne
Telefón: 0911 323 350, 0911 417 442
E-mail: mesing2@personalsq.sk

mesing3@personalsq.sk

Najlepším strelcom Slovana v European Trophy je zatiaľ Milan
Bartovič, ktorý bol autorom 4 gólov. Foto - hcslovan
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Prešpurákom

zostal len Dóm a

Kapitulská ulica
Keď v roku 1918 vznikla prvá
republika, starí Prešpuráci
tým neboli nadšení. Ich život,
hoc´ ako často biedny, odohrá-
val sa v prostredí, ktoré im
prinášalo radosť a intimitu a
preto nevideli dôvod k nejakej
zmene. Pressburg alebo Poszo-
ny, alebo Bratislava bola pre
nich „slobodným mestom“. 
Samozrejme, že na ich názor sa
nikto nepýtal a čím ďalej, boli
samotným životom vytláčaní.
Zostala im nakoniec len Kapi-
tulská ulica a Dóm sv. Martina.
Kapitulská ulica, ktorú tvorili
kedysi kanonické domy, mala až
do 17. storočia právo azylu.
Tento azyl bol prirodzenou obra-
nou pred rozpínavosťou mest-
skej rady. Kto sa skryl v budo-
vách tejto ulice, ak ho cirkev
nevydala, mestská rada nemala
naňho právo. Ale ukázalo sa aj
neskôr, že všade existujú miesta
a ľudia, ktorí sú nositeľmi azylu
pred rozpínavosťou „mestskej
rady“.
Pani Šturdíková bola jednou z
týchto ľudí. Spolu so svojím man-
želom tu zanechala neporušené
svedectvo. Títo ľudia a tieto mies-
ta ukazujú, že je na čo nadväzovať.
Ukazujú na „tesnú bránu“ (Mt 7, 13),
ktorou sa aj dnes vchádza do živo-
ta. František Mikloško
Z knihy Znamenia čias, pôvodne

článok vyšiel v samizdate
Fragment (1987) pod

pseudonymom Marek Bohúň.
KONIEC.

NA BREHU DUNAJA v Podu-
najských Biskupiciach našla polí-
cia mŕtveho muža. Jeho totožnosť
zatiaľ nie je známa. Muž bol vo
veku 45-50 rokov, silnejšej posta-
vy, mal 175 cm a na malíčku pra-
vej ruky mu chýbal posledný člá-
nok prsta. Lekár vylúčil cudzie
zavinenie smrti a usúdil, že muž
bol mŕtvy už minimálne týždeň.
Z MOSTA SNP chcela do Duna-
ja skočiť 64-ročná Bratislavčan-
ka. V strede mosta pri zábradlí
našli policajti ženu, ktorá práve
telefonovala.  Polícia ju vydala do
rúk zdravotníkom.
NA ULICI M. SCH. TRNAV-
SKÉHO prepadla 18-ročná žena
herňu. Od krupiérky žiadala pe-
niaze pod hrozbou, že inak jej ub-
líži nožom, ktorý mala v ruke. Tá
jej v obave o svoj život vydala
1940 eur, potom mladá žena
utiekla. Po troch hodinách ju poli-
cajti našli na Drobného ulici, kde
ju zadržali a odviezli na policajnú
stanicu. Žene hrozí trest odňatia
slobody vo výške 7 až 12 rokov.
NA ULICI NAD LÚČKAMI
zhorelo do tla auto značky Land
Rover. Škoda je vyčíslená na 15-
tisíc eur. Vedľa na zaparkovanom
Volve zhorela celá zadná časť,
škoda bude vyčíslená dodatočne.
Polícia zistila, že požiar bol zalo-
žený úmyselne. Policajti na mies-
te zaistili aj kladivo na rozbíjanie
sklenej výplne, šiltovku čiernej
farby a čiernu bundu. Polícia po
páchateľovi pátra a začala trestné
stíhanie vo veci prečinu poško-
dzovania cudzej veci.
NA CINTORÍNE V RUŽI-
NOVSKOM PRIEVOZE na-
padli dvaja muži - 35-ročný Juraj
a 41-ročný Martin - po predchá-
dzajúcej hádke 62-ročného Brati-
slavčana. Seniorovi spôsobili zra-
nenia tváre a ľavej nohy, s ktorý-
mi bol prevezený do nemocnice.
Obvinení sú stíhaní na slobode, v
prípade preukázania viny im
hrozí trest 5 až 12 rokov väzenia.
NA MILETIČOVEJ ULICI
polícia chytila štyroch mužov, ako
kradli plechy z areálu materskej
školy, ktorá je v rekonštrukcii.
Odcudzili 90 m odkvapového
žľabu a 24 m zvodových rúr. Krá-
dežou spôsobili škodu vo výške
60 eur. Obvinení boli umiestnení
do policajnej cely, vec sa vybavu-
je v super rýchlom konaní. (mch)

V júni uplynulo 99 rokov od
udalosti, ktorá v roku 1914
otriasla celým svetom. Muž,
ktorý sa mal stať po smrti cisá-
ra Františka Jozefa jeho ná-
stupcom, Franz Ferdinand
d´Este, sa zúčastnil na území
Bosny a Hercegoviny vojenské-
ho cvičenia. Sprevádzala ho
jeho manželka Sofia z českej
grófskej rodiny Chotekovcov, s
ktorou sa údajne pred svadbou
tajne stretával v dnešnej rezi-
dencii slovenského prezidenta, v
prešporskom Grassalkovicho-
vom paláci, ktorý vtedy patril
arcikniežaťu Friedrichovi.
V cisárskej rodine „len“ grófku
Sofiu nepovažovali za rovnorodú,
za vhodnú manželku pre budúce-
ho cisára. Preto sa musel Franz
Ferdinand pred sobášom s ňou
vzdať následníckych práv pre
svoje neskôr narodené deti. Aby
však manželka následníka trónu
nebola „obyčajnou grófkou“,
povýšil ju cisár do stavu kniežat s
titulom kňažná z Hohenbergu. Pri
štátnických príležitostiach na
cisárskom dvore ho nesmela spre-
vádzať. V Sarajeve Franz Ferdi-
nand vystupoval ako vojenský
funkcionár, kde manželka mohla
byť s ním. Po skončení manévrov,
24. júna, v deň 14. výročia ich
sobáša, sa mali zúčastniť slávnost-
ného otvorenia novej budovy
múzea. V Sarajeve sa už cestou zo
železničnej stanice stali terčom
nepodareného bombového útoku.
Po návšteve radnice sa do múzea
viezli v otvorenom aute. Na uli-
ciach stáli zástupy divákov. Medzi

nimi čakal aj bosniansky Srb
Gavrilo Princip s nabitou pištoľou.
Bol dobre pripravený a keď na pri-
chádzajúce auto vystrelil, trafil
Franza Ferdinanda aj Sofiu. Ani
jeden z nich atentát neprežil. Osta-
li po nich tri siroty. Atentát v Sara-
jeve sa označuje za začiatok prvej
svetovej vojny. 
Územia strednej Európy v rozsahu
bývalej habsburskej dunajskej
monarchie sa priame boje nedotk-
li. Tisíce mladých mužov odtiaľ
odchádzalo, aby sa už nikdy
nevrátili z bojísk na Piave, v Hali-
či, v Bosne, v Sedmohradsku či na
rakúsko–ruskej hranici. Tí, ktorí
mali šťastie (bolo ich pomerne
málo), sa vrátili ako-tak zdraví.
Mnohí sa vrátili ako invalidi. V
kúpeľoch (aj na Slovensku) boli
zriadené špitály a ozdravovne pre
zranených. Mnohí neprežili trans-
port do ozdravovní, iní zomierali
na následky zranení v liečebných
ústavoch. Rakúsko-Uhorsko v
roku 1918 zaniklo. Občanmi no-
vovzniknutých štátov sa stali stov-
ky invalidov, vojnových vdov a
sirôt. Otcovia, manželia, synovia
sa nikdy nevrátili. Ich rodiny opa-
trovali pamiatky po nich. Najmä
fotografie vysmiatych regrútov,
odchádzajúcich na vojnu s poci-
tom budúceho víťazstva. Listy a
korešpondenčné lístky z bojiska či
zo zajatia. Často sa opatrovali ako
suveníry výrobky vojakov, ktorí si
ručnými prácami skracovali čas v
zajateckých táboroch. Veľmi veľa

pamiatok tohto druhu definitívne
zaniklo po prvej a po druhej sveto-
vej vojne, kedy museli maďarsky
a nemecky hovoriaci obyvatelia
nedobrovoľne opustiť svoje rodné
mesto. 
Pracovníci bratislavského Mest-
ského múzea pripravujú na budú-
ci rok – jubilejný stý rok od začiat-
ku prvej svetovej vojny – výstavu.
Nie o vojne, jej priebehu či boji-
skách. Plánovaná výstava má
návštevníkom priblížiť situáciu v
meste, má ukázať, ako obyvatelia
mesta chápali a prežívali vojnu,
aké mala následky na ich životy.
Po skončení vojny sa obyvateľ-
stvo mesta niekoľko ráz vymeni-
lo. Dnes len málo Bratislavčanov
môže dokázať, že tu už v rokoch
1914 až 1918 žili ich predkovia,
ktorí tu prežívali vojnovú situáciu.
V mnohých domácnostiach sa aj
napriek tomu zachovali predmety,
viažuce sa k prastarým či prapra-
starým otcom dnešnej generácie,
ktorí sa vojny nedobrovoľne
aktívne zúčastnili. 
Bolo by zaujímavé vystaviť
okrem zbierkových predmetov
Mestského múzea aj požičané
predmety z majetku občanov
mesta. Niektorí už múzeu svoje
„exponáty“ ponúkli. Pracovníci
múzea si radi ďalšie predmety
prezrú, posúdia ich, možno sa s
majiteľmi dohodnú o možnosti
ukázať ich verejnosti na pripravo-
vanej výstave. Kontakt s čitateľmi
je možný každý deň od 9.00 do
12.00 h na telefónnom čísle
02/5910 0818. Štefan Holčík 

FOTO - archív

Mestské múzeum pripravuje výstavu
k 100. výročiu prvej svetovej vojny
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štvrtok 29. augusta
� 11.00 - Rusovský beh na 10
km, futbalový štadión, Rusovce
�11.00 - Rytiersky tábor - rytiers-
ke súboje na koňoch, Hrad Devín
� 19.00 - Katedrálny organový
festival: David Di Fiore (USA),
Dóm svätého Martina
�20.00 - Letný Bažant kinemato-
graf: LÓVE, Hlavné námestie
� 20.30 - Silvia Josifoska Blues
Band, KC Dunaj, Námestie SNP
�21.00 - Davová psychóza LIVE
2013,  koncert, Randal club, Kar-
patská ulica
� 21.00 - Kosa z Nosa, Saténové
Ruky, KataRzia LIVE, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie

piatok 30. augusta
� 16.00 - Rozálske hody v Lama-
či, Malokarpatské námestie, La-
mač
� 18.00 - Cyklojazda Critical
Mass, cyklojazda za zlepšenie
podmienok pre cyklistov, Námes-
tie SNP
� 19.00 - Andrea Zimányiová &
Band, koncert, Eurovea festival,
Námestie M. R. Štefánika
� 20.00 - Bratislava - inline, po-
sledná tohtoročná letná jazda
mestom na kolieskových kor-
čuliach, Aupark

sobota 31. augusta
� 9.00 Vrakunské hody 2013,
Nábrežie Malého Dunaja, Vraku-
ňa
� 10.00 - Festival Devín 2013,
festival historického šermu, hud-
by, tanca a remesiel, Hrad Devín
�10.00 - Dni majstrov ÚĽUV, pre-
hliadka ľudových remesiel, Hlavné
námestie, Primaciálne námestie,
Hviezdoslavovo námestie
�14.00 - Deň Rusoviec, hudba, ta-
nec, zábava, park pri kaštieli, Ru-
sovce
� 16.00 - Rozálske hody v Lama-
či, Malokarpatské námestie, La-
mač
� 17.00 - Tanečné Kultúrne leto s
hudobnou skupinou FORTUNA,
Stredisko kultúry Nové Mesto,
Vajnorská ulica
� 18.00 - Koncerty na Kuchajde:
TO LIFE, hudobné fragmenty
svetoznámych muzikálov, Ku-
chajda
� 18.00 - Bystrické hrubé hody,
Námestie Rodiny, Záhorská Bys-
trica

nedeľa 1. septembra
� 10.00 - Festival Devín 2013,
festival historického šermu, hud-
by, tanca a remesiel, Hrad Devín
�10.00 - Dni majstrov ÚĽUV, pre-
hliadka ľudových remesiel, Hlavné
námestie, Primaciálne námestie,
Hviezdoslavovo námestie
� 14.00 Vrakunské hody 2013,
Nábrežie Malého Dunaja, Vraku-
ňa
� 16.00 - Rozálske hody, Malo-
karpatské námestie, Lamač
� 18.00 - Bystrické hrubé hody,
Námestie Rodiny, Záhorská Bys-
trica
� 20.00 - Cestovateľské premie-
tania: Ľuboš Fellner - Cesta na
severný pól, Tyršovo nábrežie

pondelok 2. septembra
� 20.00 - Televízne pondelky u
Zichyho: A čo ja miláčik, televíz-
na inscenácia komornej komédie,
Nádvorie Zichyho paláca, Ven-
túrska ulica

utorok 3. septembra
� 19.00 K. Mišíková-Hitzingero-
vá: Zabudla som, hosťovanie Di-
vadelného súboru J. Chalupku z
Brezna, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 -  BK Inter Incheba Brati-
slava - Mmcité Brno, prípravný
zápas v basketbale mužov, HANT
aréna,  Trnavská cesta
� 20.00 - Young Blood Trio, kon-
cert, Kafe Scherz, Palisády

streda 4. septembra
� 11.00 - P. Pavlac: Moja mama
mala brata, verejná generálka,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Funkadelic Brothers,
Leto na pláži, Tyršovo nábrežie
�19.00 - S. Kane: 4:48 Psychóza,
hosťovanie Divadelného súboru
Zasesmelendve z Nitry, Štúdio
SND, Pribinova ulica

štvrtok 5. septembra
� 14.00 - Deň otvorených dverí v
elledanse, Dom T&D, Miletičova
ulica
� 16.30 - DonauFEST 2013: Na
vlnách džezu, gastronomický fes-
tival + Pacora Trio (SK), Big
John & Vienna Swing Society (A),
H&G Factory (SK, H), Eurovea,
Námestie M. R. Štefánika
� 18.00 - Výber z tvorby SĽU-
KU, Folklór U červeného raka,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská ulica

� 19.00 - P. Pavlac: Moja mama
mala brata, premiéra, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Katedrálny organový
festival: Zbor sv. Efréma (Maďar-
sko), Dóm svätého Martina
� 19.00 - Orchester ZOE & Ivan
Gajan (klavír), koncert, Dvorana
VŠMU, Zochova ulica
� 19.00 - B. M. Koltés: Boj čer-
nocha so psami, hosťovanie Di-
vadla Gasparego z Liptovského
Mikuláša, Štúdio SND, Pribinova
ulica

piatok 6. septembra
� 13.00 - DonauFEST 2013: Du-
najské pramene, gastronomický
festival + Karavan Familia (H),
SĽUK (SK), Nenad Vasilić Seven
(SRB), Bashavel (SK), Eurovea,
Námestie M. R. Štefánika
� 19.00 - Rock for Art 2013, Ate-
liér Babylon, Kolárska ulica
�20.30 - Electric Lady (Led Zep-
pelin Tribute), Rock Cafe, Ulica
M. Sch. Trnavského
� 21.00 - Video Oldies, Majestic
Music Club, Karpatská ulica

sobota 7. septembra
� 10.00 - Rímske hry 2013, 15.
ročník interaktívneho podujatia
rodinného typu, Gerulata, Rusov-
ce
� 10.00 - Medzinárodná súťaž s
historickou hasičsku technikou,
park pri kaštieli, Rusovce
� 10.00 - Súťaž vo varení guláša
o cenu starostky, pred Domom
kultúry Vetvár, Biskupická ulica,
Podunajské Biskupice  
� 13.00 - DonauFEST 2013:
Dunaj v pohybe, gastronomický
festival + Stand Up Paddle Board
show, ELLEDANSE (SK), Las
Balkanieras (SRB, UA), The Pas-
tels/ Ladylicious (SK), My Name
Is Music (A), Eurovea, Námestie
M. R. Štefánika
� 19.00 - E. Suchoň: Svätopluk,
úvodné galapredstavenie sezóny
pri príležitosti 20. výročia úmrtia
skladateľa a 1150. výročia prí-
chodu Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 21.00 - Hudobný guláš: Medial
Banana (SK) a Riddim Colony
(H), Batelier, Továrenská ulica

nedeľa 8. septembra
� 10.00 - Pyšná princezná, čino-
herná rozprávková komédia v
podaní divadla Rád červených

nosov, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova ulica
� 13.00 - DonauFEST 2013: Pre-
šporské korzo, gastronomický fes-
tival + Funny Fellows (SK),
Dávna móda prešporského korza,
Bratislava Hot Serenaders &
Milan Lasica (SK), Eurovea,
Námestie M. R. Štefánika
� 18.15 - Solamente naturali:
Musica Poetica Da Camera, Át-
rium SNG, razusovo nábrežie
� 19.00 - Slávnostná svätá omša
pri príležitosti 450. výročia pr-
vých korunovaných pamnovní-
kov v Bratislave Maximiliána II. a
jeho manželky Márie Španielskej,
Dóm sv. Martina

pondelok 9. septembra
� 19.00 - M. Camoletti: Kto zha-
sol svetlo?, Dom kultúry Ružinov,
Ružinovská ulica

utorok 10. septembra
�15.00 - Nestarnúce melódie, ta-
nečno - zábavné podujatie pre se-
niorov, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova ulica
�19.00 - G. Puccini: Manon Les-
caut, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.00 - J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - Akram Khan Company:
iTMOi /in the mind of igor, balet,
Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája

streda 11. septembra
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - Kryštof & DESmod,
koncert, Incheba Expo Arena, Vie-
denská cesta
� 19.00 - Koncert k výročiu prí-
chodu vierozvestcov, Slovenská
filharmónia, Reduta, Námestie E.
Suchoňa
� 20.00 - Cirque du Soleil: Aleg-
ría, Zimný štadión O. Nepelu,
Ulica odbojárov
� 20.00 - Zrní, koncert českej
hudobnej skupiny, Amfitáter Ber-
linka, SNG, Rázusovo nábrežie

štvrtok 12. septembra
� 10.00 - V. Oravsky & K. P. Lar-
sen: NAOZAJ alebo O chlapcovi,
ktorý kreslil, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - O. Wilde: Celkom váž-
ne, divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - G. Verdi: La traviata,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. Kafka, Zámok,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�20.00 - Sandokan - Tiger sa vra-
cia, bábkové divadlo pre dospe-
lých, Kabinet bábkového umenia,
Karpatská ulica
� 20.00 - Cirque du Soleil: Aleg-
ría, Zimný štadión O. Nepelu,
Ulica odbojárov

piatok 13. septembra
� 10.00 - V. Oravsky & K. P. Lar-
sen: NAOZAJ alebo O chlapcovi,
ktorý kreslil, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 10.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
muzikál, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 16.00 - Račianske vinobranie
2013, pakrovisko pred Nemec-
kým kultúrnym domom, Rača
� 18.00 - R. Wagner: Lohengrin,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - Katedrálny organový
festival: Philippe Lefebvre (Fran-
cúzsko), Dóm svätého Martina
� 19.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
muzikál, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - Tuři Svitavy, prípravný zá-
pas v basketbale mužov, HANT
aréna, Trnavská cesta
�20.00 - Laura a její tygři, rocko-
vý koncert, Ateliér Babylon, Ko-
lárska ulica
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vyjdú o dva týždne
12. septembra 2013

Na maratón sa

dá prihlásiť aj

v deň behu
BRATISLAVA
V nedeľu 1. septembra 2013 sa
pobeží  druhý Národný maratón
Bratislava - Devín - Bratislava.
Okrem maratónskej trate, dlhej
42 km, sa bude behať Karlove-
ský polmaratón na 21 km a pre-
miérovo aj beh na 10 km.
Online registrácia bola ukončená
25. augusta, prihlasiť sa na všetky
nedeľné behy však bude možné aj
v deň behu. Štart a cieľ je na
Nábreží arm. gen. Ludvíka Svo-
bodu pred areálom FTVŠ UK.
Trať vedie do Devína, kde bude
pod Sandbergom obrátka. Mara-
tónci pobežia dva okruhy, polma-
ratónci jeden. Štart je o 9.00 h.
Národný maratón organizuje
Maratónsky klub Národného ma-
ratónu Bratislava - Devín - Brati-
slava pri príležitosti Dňa ústavy.
Preteky budú podľa pravidiel
IAAF s úplným vylúčením dopra-
vy po štarte a obmedzením dopra-
vy počas pretekov. Trať má platný
certifikát IAAF/AIMS.
Národný maratón Bratislava -
Devín - Bratislava sa beží v
desiatich kategóriách. Viac na
www.maratonbdb.sk (sop)

BRATISLAVA
Sériu ľudových veselíc začali
Vajnorské dožinky uplynulú
sobotu 24. augusta 2013. Hodo-
vať sa však chystajú nasledujú-
ci víkend aj v ďalších mest-
ských častiach. V Lamači, Zá-
horskej Bystrici, vo Vrakuni, v
sobotu 31. augusta bude Deň
Rusoviec, v ten istý deň sa bude
od rána v Podunajských Bis-
kupiciach súťažiť vo varení
guláša.
Bystrické hrubé hody sa začína-
jú na Námestí Rodiny v Záhor-
skej Bystrici už vo štvrtok 29.
augusta 2013. O 17.00 h položia
Bystričania vence k Pamätníku
padlých 1. a 2. svetovej vojny na
Námestí sv. Petra a Pavla, o
hodinu neskôr bude na Plácku
program venovaný výročiu SNP

a Dňu ústavy. V sobotu bude od
10.00 h Hodový orientačný beh o
pohár starostu, o 17.30 h  bude na
Námestí Rodiny zber súťažných
závinov do súťaže Bystrický
závin. O 18.00 h sa začína hodo-
vá zábava, vystúpi  rocková kape-
la ARAGON a dychová hudba
Vištučanka. V nedeľu bude od
18.00 h Námestí Rodiny hrať
Ragtime Jazz Band.
Rozálske hody v Lamači sa začnú
v piatok 30. augusta 2013 na
Malokarpatskom námestí o 16.30
h vystúpením skupiny historické-
ho šermu. Potom vystúpia Marce-
la Molnárová, Jakub Petraník,
Sisa Sklovská, od 20.00 h bude
diskotéka. V sobotu 31. augusta
sa hodový program začne o 16.00
h vystúpením detských lamač-
ských talentov, potom sa predsta-

via: tanečná skupina Andalucia,
Kapucíni & Stanley, Kochanski či
ABBA Live Slovakia. V nedeľu
1. septembra o 15.00 h vystúpi v
Kostole sv. Margity Slovenský
komorný orchester Bohdana War-
chala a spevácky zbor Cantus. O
19.00 h bude hrať na Malokarpat-
skom námestí SENZUS.
Vrakunské hody budú v sobotu
30. augusta a v nedeľu 1. sep-
tembra 2013 na nábreží Malého
Dunaja. Po oba dni tu budú kolo-
toče a jarmočné stánky s gastro-
nomickými špecialitami, v nede-
ľu sa tu od 14.00 h postupne pred-
stavia spevácka skupina Susedy z
Vrakune, mexická kapela Maria-
chi Sin Fronteras, country skupi-
na OuKeY, skupina VIDIEK a
rocková kapela ROBO PATEJDL
BAND. (brn)

RAČA
Prípravy na najnavštevovanej-
šie podujatie v Rači sú v plnom
prúde. Račianske vinobranie
bude od štvrtka 13. do nedele
15. septembra 2013. 
Na račianskych uliciach nebudú
ani tento rok chýbať stánky, kolo-
toče, trampolíny či zvieracia mini
farma v Obecnom dome. Aj tento
rok sa bude súťažiť o najlepší
burčiak či najkrajší strapec hroz-

na. Bohatý program bude v amfi-
teátri v Knižkovej doline aj pred
Nemeckým kultúrnym domom.
V amfiteátri bude v piatok podve-
čer hlavným hosťom Zóna A
(20.00 h), v sobotu Lavaganze
(20.00 h) a v nedeľu Horkýže
Slíže (19.30 h).
V piatok  13. septembra o 17.00 h
bude v Nemeckom kultúrnom do-
me krst knihy kuchára Františka
Janatu Tradičné račianske jedlá. V

sobotu 14. septembra sa o 17.30 h
na tom istom mieste začne lisova-
nie hrozna a ochutnávka muštu,
pričom budú vyhodnotené súťaže
Račianskeho vinohradníckeho
spolku.                           
Neodmysliteľnou súčasťou Ra-
čianskeho vinobrania sú stánky s
gurmánskymi pochúťkami a bo-
hatým výberom kvalitných vín,
najmä z produkcie račianskych
vinárov. (rac)

Hodovať sa chystajú tento víkend 
Lamačania, Bystričania i Vrakunčania

V Rači chystajú tradičné vinobranie, 
hrať prídu Horkýže Slíže aj Zóna A
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Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM

€

www.komhelp.meu.zoznam.sk

Na Medzilaboreckej ulici vandali
zrezali a vykopali dopravné značky
RUŽINOV
V Ružinove na Medzilaborec-
kej ulici z večera do rána zmiz-
lo päť dopravných značiek. Išlo
o prácu vandalov, ktorí však
značky neukradli, ale „len“
pohodili vedľa na trávnik.
Niektoré odpílili, iné vykopali.
Pohodené vedľa na tráve ležali
dva týždne, teraz už stoja na
svojich miestach.
Keďže nebolo vylúčené, že znač-
ky odstránila miestna  samosprá-
va, ktorá chystá na Medzilabo-
reckej ulici vymeniť asfaltový
povrch cesty, požiadali sme o
vyjadrenie pracovníkov miestne-
ho úradu. Ako nás však informo-
vali, o vylomených značkách
nevedeli. „Značky zničili vandali,
takže to budeme musieť dať
opraviť,“ uviedla hovorkyňa

mestskej časti Ružinov Mirosla-
va Štrosová. 
Na dvoch dopravných značkách
na Medzilaboreckej ulici vandali
odpílili stĺpy kúsok nad zemou
tak, že sa o ne dalo ľahko zakop-

núť a ublížiť si. Ďalšia značka
bola vykopaná aj so zaliatym
betónom, v ktorom bol stĺp osa-
dený, po jednej značke zostala
len jama a po ďalšej zas osadený
stĺp, na ktorom však dodnes
chýba značenie.
Všimli sme si, že aj neďaleko na
Zalužickej ulici bola taktiež jedna
vykopaná značka, ktorá bola rov-
nako pohodená vedľa na tráve.
Vodiči, ktorí nebývajú v danej
lokalite a nepoznajú ju boli počas
dvoch týždňov, kým značky z
miestneho úradu opäť osadili
dosť zmätení, nakoľko uličky
medzi bytovkami sú striedavo
jednosmerné a chýbajúce zákazy
vjazdu a odbočenia sa odzrkadľo-
vali na jazde nevedomých vodi-
čov. (mch)

Foto - Martina Chudá

Aj toto leto

Ružinovčania

opravovali školy 
RUŽINOV
Nové toalety a sprchy čakajú
po letných prázdninách na
deti zo štyroch základných a
osemnástich materských škôl
v mestskej časti Ružinov.
Mestská časť už tretí rok počas
leta postupne rekonštruuje škol-
ské zariadenia. V niektorých ško-
lách boli aj 40 rokov staré sociál-
ne zariadenia, rekonštrukcia
výrazne zvýšila ich štandard. Na
tento účel ide z rozpočtu mestskej
časti vyše 300-tisíc eur.
V uplynulých rokoch Ružinovča-
nia vymenili okná na základných
a materských školách a vyregulo-
vali vykurovacie tepelnej sústavy.
Školy tak už nemusia kúriť v
miestnostiach, ktoré nevyužívajú
a výrazne tak ušetria. (ruz)


