
ZADARMO
Noviny o živote v Bratislave

vychádzajú každé dva týždne 

v náklade 206 000 kusov.

EV 3101/09 ~ ISSN 1335-5228

Vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.,

Gorkého 6, 811 01 Bratislava

Tlačí VERSUS, a.s.

Roznáša Slovenská pošta, a.s.

REDAKCIA
Gorkého ulica 6

SK-811 01 Bratislava 1

Šéfredaktor: Dušan Blaško

Telefón: 02 5441 0028 

Fax: 02 5441 6473

Inzercia: 0911 668 469

www.bratislavskenoviny.sk

E-mail: redakcia@banoviny.sk

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Cirkus leto už odomkol kúpaliská

Medzi tromi kúpaliskami, ktoré v pondelok otvárali sezónu, bol aj Delfín. Foto: Juraj Mladý

Starostovia

a primátor sú 

proti herniam
BRATISLAVA
Starostovia bratislavských
mestských častí a primátor spo-
ločne spustili petíciu Za Brati-
slavu bez hazardných hier.
Petičné hárky sú k dispozícii na
miestnych úradoch a na magi-
stráte. Petíciu chcú adresovanť
mestskému zastupiteľstvu, aby
mohlo prijať všeobecne záväz-
né nariadenie zakazujúce
hazardné hry na území mesta. 
Aby bola petícia úspešná, potre-
bujú jej iniciátori vyzbierať mini-
málne 120-tisíc podpisov od oby-
vateľov hlavného mesta. „Ne-
chceme nikoho obmedzovať v
podnikaní, ale herne jednoducho
na niektoré miesta nepatria. Obec
musí vedieť regulovať hazard na
svojom území,“ konštatovali sta-
rostovia a primátor.
Kým sa podarí vyzbierať dostatok
podpisov pod petíciu, plánuje
mesto spolu s mestskými časťami
dočasne herne regulovať obme-
dzením ich otváracích hodín, ako
to nedávno spravili v Dúbravke.
Ako upozornili bratislavskí sta-
rostovia a primátor, závislosť od
hazardných hrách je vážny so-
ciálny problém, ktorý spôsobuje
rozvrat rodín, psychické problé-
my ľudí, čo môže prerásť do zlo-
žitej sociálnej situácie, ktorú musí
následne riešiť mesto alebo
samotný štát. Navyše, prevádzky
sú často umiestňované v lokali-
tách, kde nepatria – nachádzajú sa
pri školách, nemocniciach, lie-
čebniach a podobne. (brn)

Letný bazén na

Búdkovej v lete

znovu otvoria
STARÉ MESTO
Letné kúpalisko na Búdkovej
ceste známe ako Mičurin má
byť toto leto opäť v prevádzke.
Prisľúbil to minister školstva
Juraj Draxler s tým, že minis-
terstvo hľadá prevádzkara a
kúpalisko by mohlo byť otvo-
rené najskôr v druhej polovici
júna.
O budúcnosti kúpaliska a celého
areálu Iuventy na Búdkovej ceste
vznikli v uplynuých týždňoch
obavy, pretože Iuventa ho označi-
la za prebytočný majetok a jej
pracovníci sa majú sťahovať do
sídla na Karloveskej ceste. Minis-
ter Draxler vysvetlil, že ide o ra-
cionalizačné opatrenie, ktoré má
centralizovať úradníkov na jedno
miesto. Poprel však, že by minis-
terstvo plánovalo areál na Búdko-
vej ceste predať.
Proti prípadnému predaju vznikla
iniciatíva občanov, ktorá požadu-
je obnovenie mimoškolskej čin-
nosti detí a mládeže v areáli Iu-
venty. Starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík ministrovi tlmočl
pripravenosť mestskej časti pre-
vziať v prípade potreby celý areál
do vlastnej správy. Staromestské
miestne zastupiteľstvo následne
požiadalo starostu, aby rokoval s
ministerstvom o možnostiach pre-
vodu areálu Iuventy do vlastní-
ctva mestskej časti s cieľom
záchrany budovy a kúpaliska a
prinavrátenia ich pôvodného
významu a účelu v prospech detí
a mládeže. (brn)
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BRATISLAVA
Leto dlho iba prešľapovalo
pred dvermi, ale  jeho váhanie
sa už definitívne skončilo. Kú-
paliská v hlavnom meste pláno-
vali otvoriť svoje brány už po-
čas posledných májových dní,
chladné počasie však pustilo
prvých plavcov do vody až od
pondelka 1. júna.
Niektoré kúpaliská, ktoré avizo-
vali otvorenie koncom mája, ako
Rosnička, Delfín, Lamač či
Tehelné pole, posunuli otvorenie
až na tento týždeň a od 1. júna sa
dá kúpať v Delfíne, Rosničke a na
Tehelnom poli, od 2. júna v
Lamači, od 5. júna to bude v
Krasňanoch a v Rači a od 6. júna
na Zlatých pieskoch.
Kúpalisko Rosnička a Delfín
majú vyhrievanú vodu, to zname-

ná, že voda bude zohriata na 24
stupňov Celzia. Zvyšné kúpalis-
ká, ako aj areál Zlaté piesky, sa
musia spoľahnúť na priaznivé
počasie a horúce letné teploty. 
Bratislavské kúpaliská prešli
počas zimnej prestávky niektorý-
mi zmenami: Areál zdravia Zlaté
piesky má novozrekonštruovaný
vstup a upravil sa aj terén. Kúpa-
lisko Rosnička sa zase zameralo
na pohybové aktivity, ktorým sa
potešia hlavne deti. Rosnička plá-
nuje rozšíriť detský areál o nové
preliezačky a detské atrakcie,
ktoré budú inštalované v priebe-
hu júna. Zmenil sa aj detský
bazén, ktorý sa podrobil rozsiah-
lejšej rekonštrukcii. V areáli
kúpaliska Rača sa najmä deti
potešia novým atrakciám a pre-
liezačkám.

Pripomíname, že zatvorenie
kúpaliska počas schválenej pre-
vádzkovej doby denne stanovu-
je vedúci prevádzky, strediska,
respektíve službukonajúci pra-
covník, a to na základe aktuál-
nych poveternostných podmie-
nok a aktuálnej predpovede
počasia.
V prípade, že od 10.00 h pre-
trváva nepriaznivé počasie a
podľa aktuálnej predpovede na
daný deň má trvať aj po 15.00 h
(teplota vzduchu do 22 stupňov
Celzia, trvalý dážď, vietor a
pod.), prípadne v prípade havá-
rie, ktorá ohrozuje bezpečnosť
návštevníkov, je vedúci pre-
vádzky, strediska, resp. službu-
konajúci pracovník oprávnený
rozhodnúť o predčasnom ukon-
čení prevádzky. Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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O meste vedia
málo aj tí, ktorí
preň pracujú
A čo je s amfiteátrom? 
- No, chceli by sme vedieť, kedy
sa tam začne plánovaná výstav-
ba? Zistiť nejaké termíny?
Aha. Takže chcete vedieť, kedy
ho začnú búrať?
- Nie, on už je sedem rokov zbú-
raný...
Aha. Fakt? Ja tu pracujem len
pár dní...
V tej chvíli bolo jasné, že milá
slečna na druhom konci telefón-
nej linky asi nebude tou pravou
osobou, s ktorou by sme sa mali
baviť o osude amfiteátra na Búd-
kovej ceste. Ono by to vlastne
nebol ani taký problém, veď amfi-
teáter asi nezaujíma všetkých ľudí
žijúcich v Bratislave, keby slečna
nepracovala na bratislavskom
magistráte. A keď človek vkročí
na magistrát, tak akosi automa-
ticky ráta, že ľudia, ktorí tam se-
dia, vedia, kde je Slavín, že rozo-
znajú Hviezdoslavovo námestie
od Hlavného námestia, že síce
nemusia poznať všetky mestské
brány, ale mali by vedieť, kde je
Hlavná pošta, Námestie SNP a
možno aj amfiteáter.
Nechceme tvrdiť, že na magistrá-
te či v úradoch samospráv majú
robiť len rodáci či priamo obyva-
telia Vrakune, Dúbravky, Rače...
V podstate je jedno, odkiaľ sú,
nech sú aj zo Sniny, ale keď už
tam pracujú, nech vedia čo naj-
viac o meste či mestskej časti.
Keď už pre nič iné, tak preto, lebo
sú nielen jej zamestnancami, ale
ju aj reprezentujú! Dušan Blaško

Mesto už rieši

náhradné 

ubytovanie
BRATISLAVA
Mesto aktívne hľadá partnerov
pri obstaraní náhradného
nájomného bývania, pretože do
roku 2016 je povinné obstarať
približne 580 náhradných
nájomných bytov.
Na základe predchádzajúcich
analýz a rokovaní mesto roz-
hodlo o najvhodnejších for-
mách obstarania bytov, a to:
budúca kúpa rozostavaných
bytov realizovaných investorom
na jeho vlastných pozemkoch,
výstavba bytov hlavným mes-
tom na jeho vlastných pozem-
koch, kúpa rozostavaného bytu a
jeho dokončenie, kúpa prebytoč-
ných objektov od štátnych orga-
nizácií a ich prestavba na byto-
vé náhrady, kúpa skolaudova-
ných bytov podľa ponuky na
realitnom trhu.
Samospráva priebežne rokuje s
potenciálnymi partnermi, pri-
čom sa obrátila aj na Minister-
stvo dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR v rámci
nájdenia spoločného riešenia.
Hlavné mesto inventarizuje
vlastné bytové aj nebytové prie-
story, ktoré by mohli byť vhod-
né na prestavbu. Na spoluprácu
mesto oslovilo nielen bankové
inštitúcie a stavebné firmy, ale aj
Bratislavský samosprávny kraj
či mestské časti Bratislavy. S
vhodnými formami riešenia sa
samospráva obrátila aj na vládu
SR. Mesto tak stále aktívne
hľadá partnerov, ktorí by mali
záujem o spoluprácu s mestom
v tomto smere. (ts)

Starý most je zase o niečo dlhší, 
na Štúrovej už dávajú novú dlažbu

Lido ožíva, zatiaľ len na fotografiách

BRATISLAVA
Začiatkom minulého týždňa sa
Starý most predĺžil o ďalších
30 metrov. Po vysunutí ďalších
dvoch segmentov je na petržal-
skej strane Dunaja vysunutých
už 135 metrov konštrukcie.
Bratislavčanov však môže tešiť
aj nová dlažba na Štúrovej.
„Každých 15 až 20 dní sa vysúva-
jú 2 segmenty mostovej oceľovej
konštrukcie, pričom každá je 15
metrov dlhá,“ vysvetlila hlavná
dopravná inžinierka Tatiana Kra-
tochvílová. Vysunúť treba ešte
325 metrov konštrukcie.  
Okrem plánovaného výsuvu kon-
štrukcie sa minulý týždeň praco-
valo aj na chodníkoch Bosákova
– Jantárová, kde použili dlažbu s
drážkami, ktorá uľahčí pohyb sla-
bozrakým a zrakovo postihnu-

tým. V meste pokračovali práce
na demolácii chodníkov, aby sa
mohli klásť nové dláždené chod-
níky. Vedenie mesta opäť upozor-
ňuje na to, že vzhľadom na práce
na chodníkoch na pravej strane
Štúrovej ulice, je obmedzená
priechodnosť chodníkov z mesta

k Dunaju. Chodníky na oboch
stranách Štúrovej ulice by mali
byť hotové do konca júna. Okrem
prác na chodníkoch na Štúrovej
ulici pokračuje aj rekonštrukcia
vodovodov na Šafárikovom
námestí. (sk)

Foto: Juraj Mladý

PETRŽALKA
V Bratislave boli kedysi dve
miesta, kde ste zaručene mohli
stretnúť známych a priateľov.
Bratislavské Korzo a brati-
slavské Lido na petržalskom
brehu Dunaja. Rieka teda
nebola prekážkou, ale práve
naopak, spájala nielen oba
brehy, predovšetkým však ľudí.
Aj keď Lido začiatkom 20. storo-
čia bolo najskôr verejným kúpali-
skom pre vyššie vrstvy s veľko-
lepo vybudovanými bazénmi a
palmami, neskôr patrilo všetkým.
Zažilo požiare, bombardovanie
počas 2. svetovej vojny, ale aj
napriek týmto momentom žilo
ďalej, lebo Bratislavčania ho

potrebovali. Aj keď len na svoj-
pomocne upravenom priestran-
stve pri dvoch bazénoch či pria-
mo v rieke sa kúpali stovky ľudí
naraz. Odohrali sa tu tisícky prí-
behov. 
Lido bolo a dnes, žiaľ, už je len
zabudnutým symbolom. Dnes je
územie oproti upravenému ľavé-
mu brehu akoby územím nikoho.
Po bazénoch neostala žiadna
stopa. Medzi odpadkami a buri-
nou neďaleko cyklistickej hrádze
môžete nájsť len kúsok zachova-
ného betónového múrika vstup-
nej brány.
Občianske združenie Mladá Petr-
žalka sa preto rozhodlo pripraviť
projekt Spomienky na Lido, kto-

rého súčasťou budú putovné
výstavy historických fotografií,
monumentálna expozícia arte-
faktov a dokumentov z obdobia
slávnych čias bratislavských
kúpalísk, ale aj dobrovoľnícke
brigády či pikniky na území
bývalého Lida. Prvá vernisáž
výstavy Spomienky na Lido sa
uskutoční v piatok 12. júna o
17.00 h priamo v Sade Janka
Kráľa, kde budú fotografie
umiestnené v exteriéri parku na
špeciálnom závesnom systéme.
Na otvorení výstavy sa zúčastnia
aj pamätníci Lida a známe brati-
slavské osobnosti. Viac informá-
cii nájdete na www.mladapetrzal-
ka.sk  (sl)
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Električkovú

trať žiadajú

upraviť 
KARLOVA VES
Občania alebo inštitúcie mohli
zasielať stanoviská k rekon-
štrukcii električkovej trate na
Karlovesko-dúbravskej radiále
Okresnému úradu Bratislava. 
Svoje stanovisko odovzdala aj
mestská časť Karlova Ves, ktorá v
ňom  zohľadnila viacero podne-
tov občanov. Požaduje najmä
zatrávnenie trate, čo najvyššiu
mieru odhlučnenia a čo najmenšie
približovanie trate k budovám.
Tiež požaduje preveriť zlúčenie
priameho jazdného pruhu na kri-
žovatke Molecova s odbočova-
cím pruhom do Lidlu, čím by sa
podarilo minimalizovať potrebu
záberu plochy pred školou Joze-
fa Kresánka. (kv)

V predajni 

spadol strop,

traja zranení
STARÉ MESTO
V predajni obuvi spoločnosti
Baťa spadla v pondelok pred-
poludním časť stropu. Troch
ľudí previezli s ľahšími zrane-
niami do nemocnice.
Na mieste zasahovali aj hasiči,
ktorí privalené osoby, tri ženy,
okamžite vyslobodili. Podľa
odhadu hasičov, celkove spadlo
asi 25 štvorcových metrov stro-
pu. Pred vchodom do predajne
sa od rána zastavovali ľudia,
popoludní už výklady zastreli
čiernymi fóliami.
Polícia vyšetruje udalosť ako
všeobecné ohrozenie. (db)

Hlavná stanica

bude 3 mesiace 

bez električiek
STARÉ MESTO
Od pondelka 1. júna 2015 je
opäť vylúčená električková do-
prava na Hlavnú stanicu. Dôvo-
dom je modernizácie električ-
kovej trate na Štefanovičovej
ulici v úseku od Radlinského po
Kýčerského ulicu. Výluka bude
trvať 3 mesiace, ukončená bude
koncom augusta 2015.
Dopravný podnik upravil elek-
tričkovú dopravu. Uzavreté sú
úseky na Floriánskom námestí  od
Vazovovej po odbočenie doprava
smerom na stanicu a na Radlin-
ského, od Obchodnej po odboče-
nie doľava smerom na stanicu.
Linka č. 1 nepremáva a linka č. 2
jazdí po okružnej trase ŽST Nové
Mesto, Vajnorská, Trnavské mý-
to, Krížna, Vazovova, Blumentál,
Radlinského, Obchodná, Námes-
tie SNP, Jesenského, Nám. Ľ.
Štúra, Rázusovo nábrežie, Nábr.
arm. gen. Svobodu, Tunel, Kapu-
cínska, Obchodná, Radlinského,
Blumentál, Vazovova, Krížna,
Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST
Nové Mesto.
V prevádzke zostáva autobusovú
linku X13 z Hlavnej stanice k no-
vej budove SND. (dpb)

NOVÉ MESTO  
„Po vstupe do vestibulu Polikli-
niky na Tehelnej ma ako nefaj-
čiarku ovalil smrad cigaretové-
ho dymu. Šokovalo ma to, veď
som v zdravotníckom zariadení
alebo sa tu cez noc postavilo
kasíno a mne nikto nič nepove-
dal,“ napísala nám Monika
Tisovčíková z Ružinova. 
„Taká bezohľadnosť a priam
drzosť ma hneď naštartovali. O
pár metrov ďalej je bufet, pred
ním sú stolíky so stoličkami a za
okienkom bufetu síce nebol nikto,
ale trocha hlbšie v pridruženej
miestnosti si za stolom spokojne
poťahovala z cigarety spolu s
dákym pánom pani bufetárka.
Spýtala som sa ich, ako si vôbec

dovoľujú fajčiť vo verejných
priestoroch a ešte k tomu v poli-
klinike, ale nevyzeralo, že by ich
to nejako trápilo, skôr som ich
obťažovala. Cigarety neuhasili,“
posťažovala sa naša čitateľka.
Pomoc pritom hľadala aj vo ved-
ľajších zariadeniach: „V lekárni
mi povedali, že nie som prvá a
evidentne ani posledná, ktorá sa
ozvala. Dali mi informáciu, že
manažment je vo vedľajších prie-
storoch, tak som si tam zazvonila.
Prišla mladá žena, ktorej som
povedala, že v bufete, ktorému,
predpokladám, prenajímajú prie-
stor, sa fajčí a aby s tým niečo
robili. Nie som si však istá, či sa
moja sťažnosť dostala do správ-
nych uší...“ 

Bratislavské noviny požiadali o
reakciu Katarínu Hermanovú,
manažérku polikliniky. „Spo-
ločnosť Poliklinika Tehelná, a.
s., nie je prevádzkovateľom
bufetu, ale prenajímateľom
predmetných priestorov. Pri
náhodných kontrolách, ktoré
ako prenajímateľ vykonávame,
neboli v minulosti zistené
obdobné porušenia a ani nám
neboli dosiaľ nahlásené. Keďže
nám konanie pracovníčky
bufetu nie je ľahostajné, upo-
zornili sme prevádzkovateľa na
vzniknutú situáciu. Zároveň
sme ho požiadali o nápravu,
pretože ide o kompetencie pre-
vádzkovateľa,“ reagovala Ka-
tarína Hermanová. (db)

BRATISLAVA
Priestor pred Hlavnou stani-
cou, Námestie Franza Liszta,
ktorý denne využívajú tisíce
návštevníkov – nielen z Brati-
slavy, ale aj zo zahraničia, čaka-
jú zmeny. Vzhľadom na hava-
rijný stav priestorov pristúpilo
vedenie mesta k projektu revi-
talizácie verejného priestoru.
„Na projekte pracujeme už dlhšie.
Rokovania sme viedli nielen s
Dopravným podnikom Bratisla-
va, zástupcami taxislužieb, ale
rovnako aj so Železnicami Slo-
venskej republiky,“ povedal pri-
mátor Ivo Nesrovnal. Na rokova-
niach sa zainteresované strany
dohodli na viacerých opatreniach.
ŽSR napríklad vytvoria bezbarié-
rový prístup k nástupištiam. Bra-

tislavský magistrát rokuje aj s
Krajským dopravným inšpekto-
rátom Bratislava o novom pláne
organizácie dopravy na námestí,
aby mohol začať s prípravnými
prácami.
„Pred tým, ako začneme naprík-
lad frézovať povrch parkoviska a
ciest, iniciujeme odstránenie
reklamných zariadení a súčasne
vytvoríme bezbariérový a bez-
pečný prechod z parkoviska k sta-
nici,“ priblížil primátor Ivo Ne-
srovnal. Ďalšími krokmi bude
osadenie nových smetných košov
a lavičiek či zrekultivovanie
zelene na námestí. Predstaničný
priestor tak čakajú viaceré zmeny
– úpravy terénu, zmena doprav-
ného značenia, odstránenie vizu-
álneho smogu, vyčistenie priesto-

rov, výsadba zelene či umiestne-
nie nového mobiliáru. Na tieto
zmeny vynaloží Bratislava pri-
bližne 220 000 eur z rozpočtu,
priestor na tieto výdavky bude
vedenie hľadať v rámci úspor.
Obnova sa uskutoční vo viace-
rých fázach tak, aby zbytočne
nekomplikovala mestskú hro-
madnú dopravu. Termín ukonče-
nia prác je odhadovaný na koniec
augusta 2015. V tom čase sa na
Hlavnú stanicu vráti aj električko-
vá doprava. Vzhľadom na uľah-
čenie prestupu cestujúcim z elek-
tričky do budovy Hlavnej stanice
mesto opraví aj eskalátor. Samo-
správa stále očakáva, že investor,
ktorý má v tomto priestore inves-
tičný zámer, ho stihne realizovať
do konca roka 2016. (sk)

Do konca augusta má byť pred 
stanicou krajšie, sľubuje primátor

V nemocnici vás ovalí cigaretový dym
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Pred niekoľkými rokmi sme
navštívili Pub u Zeleného stro-
mu na rohu Grösslingovej ulice
s Lazaretskou. Naše hodnotenie
vtedy nedopadlo najlepšie. Me-
dzitým sa Pub u Zeleného stro-
mu presťahoval na prvé po-
schodie nákupného domu na
Obchodnej ulici, vchod však
má z Vysokej ulice.
Už na prvý pohľad je jasné, že ide
o dve rôzne prevádzky, spoločný
zostal len názov. Ide o rozľahlý
priestor, pričom časť orientovaná
do Obchodnej ulice je vyslovene
reštauračná, kým časť orientova-
ná do dvora z Vysokej je skôr klu-
bová. Veď každý večer tu hrávajú
naživo hudobné skupiny, od
džezu cez oldies až po country.
Drevená podlaha, zelené steny,
stoličky, kreslá a lavice so zele-
ným poťahom. Kameňom oblo-
žený barový pult oddeľuje obe
časti interiéru, orientovaný je
však do tej klubovej.
Hlavným lákadlom Pubu u Zele-
ného stromu sú podľa všetkého
nízke ceny. Tankové pivo z hurba-
novského pivovaru tu majú za
1,00 € (pollitrová desina), tretinka
dokonca za 0,70 €. Zákazníkmi sú

tu preto najmä tí, ktorí majú ešte
hlboko do vrecka - mladí a štu-
denti.
Tomu je prispôsobená aj ponuka a
ceny jedál. Obedové menu za
3,60 € tvorí polievka, hlavné jedlo
a dezert. Ponúkajú tu predjedlá a
jedlá k pivu, polievky, toasty,
hamburgery, jedlá z kuracieho,
bravčového, hovädzieho mäsa a
ryby, rizoto, cestoviny, šaláty, tra-
dičné jedlá slovenskej kuchyne a
pizzu. Veľmi široká ponuka hlav-
ných jedál svedčí o tom, že nie
všetko môže byť navarené z čerst-
vých surovín, ale na svoje si tu
príde asi každý.
Ochutnali sme domácu fazuľovú
polievku (2,50 €) a krémovú
dubákovú (2,50 €). Fazuľová bola
príliš riedka, dubáková zasa až
príliš zahustená.
Najviac tu vraj idú hamburgery -
majú ich s grilovanými kuracími
prsiami, hovädzím mletým mä-
som alebo  grilovaným lososom v
troch variáciách. Všetky za jed-
notnú cenu 4,30 €. Dali sme si ho-
vädzí s oštiepkom, opekanou sla-

ninou, cibuľou, paradajkou, ces-
nakovou omáčkou, šalátom a hra-
nolčekmi. Mäsová placka bola na
náš vkus príliš tenká, ale čo by
sme chceli za tie peniaze.
Hovädzí guláš Pubu u Zeleného
stromu (8,00 €) podľa vlastnej
receptúry s červenou cibuľou a
viedenskou knedľou bol mierne
pikantný, ale veľmi chutný.
Rizoto s restovanými dubákmi na
cibuľke, podávané s grilovaným
marinovaným šampiňónom plne-
ným udeným syrom, so zelenino-
vou oblohou (7,50 €) malo ďale-
ko do talianskeho rizota, ale chu-
tilo. Varená falošná sviečková na
smotane s knedľou (6,40 €) nás
ničím nenadchla.
Pub u Zeleného stromu sme
navštívili dvakrát - večer tu býva
plno, v sobotu na obed bolo zá-
kazníkov podstatne menej. Para-
doxne s obsluhou sme boli spo-
kojnejší, keď mali plno, polo-
prázdny lokál dá čašníkom zrej-
me zabrať viac.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Pub u Zeleného stromu patrí mladýmK bicyklu by

mali patriť aj 

ochranné prilby
LIST ČITATEĽA
V posledných rokoch sa v Bra-
tislave výrazne zvýšil počet rek-
reačných cyklistov. Jazdia od
mája do septembra, možno
vidieť celé skupiny, celé rodin-
ky, ba i prívesné vozíky za
bicyklom s malými deťmi,  už
od  šiestich mesiacov.
Všetci by sme mali vedieť o
povinnosti nosiť ochrannú prilbu
na bicykli pre deti do 15 rokov.
Naše deti to nevedia, máme to
však vedieť my rodičia. Preto je
zarážajúce vidieť deti bez prilieb,
a to nielen na hrádzach popri
Dunaji, ale aj v cestnej premávke.
Cena prilby v porovnaní s cenou
bicykla je porovnateľne nižšia.
Zabrániť zraneniu hlavy našich
deti a vnukov sa však dá len nose-
ním prilieb. Deti majú život pred
sebou, hlavička je centrom života,
chráňme ju. Dbajme o bezpeč-
nosť našich detí, ale aj o svoju.
Veď aj my dospelí mimo mesta a
obce musíme mať pri bicyklovaní
ochrannú prilbu. 
Pripomínam to preto, lebo sa už
začali mnohé hromadné podujatia
pre cyklistov a koncom mája nás
čaká tradičná cyklotúra, na ktorej
by som rád videl všetkých s pril-
bami. Nebolo by na škodu, keby
polícia urobila vždy začiatkom
sezóny kontrolnú a preventívnu
akciu na nosenie prilieb. Pomohla
by určite osveta. Buďme preto
zodpovední, chráňme si svoje
zdravie, aj zdravie druhých. Tak
ako alkohol nepatri za volant, tak
nepatri bicykel do terénu bez pril-
by. Peter Bella, Bratislava

Jégého alej -

alebo ochrana

developerov
LIST ČITATEĽA
Minulý mesiac vyrúbali na
Jégého ulici štyri krásne zdravé
stromy s priemerom kmeňa
približne 30 - 40 centimetrov.
Podľa informácie z MÚ Ružinov
povolenie podpísal ešte primátor
Kresánek s odôvodnením,že ide o
vybudovanie zastávky MHD.
Pred takmer tridsiatimi rokmi,
keď som sa sem prisťahoval,
zastávka bola už vybudovaná! Pri
výrube asistovala polícia, veď
pomáha a chráni. Chápem,že
výstavba parkovacieho domu,
teda garáží, bude jednoduchšia,
ak tam nebudú prekážať stromy.
Najskôr zlikvidovali zánovnú
športovú halu, v  ktorej hrávali
ligu hádzanárky MDŽ, teraz
zdravé stromy - čo bude nasle-
dovať? Pardon, najskôr zbúrali
cyklistický štadión Vlastimila
Ružičku (dokonca za predsedo-
vania olympijského víťaza
Antona Tkáča v cyklistickom
zväze). Vraj tam bude parkovací
dom pre zimný štadión, no ten sa
akosi posunul. Hádajme spolu,
čo tam vyrastie, obchodné cen-
trum, hotel alebo najskôr luxus-
né byty pre papalášov?!
Radosť pozerať, ako nám rastie
táto časť Ružinova. Danubiusku,
skvost modernej architektúry
postupne obstavujú mrakodrapmi
(rozostavaný má vraj mať 19
poschodí!). Ak ju celkom uzavrú,
bude nasledovať jej zbúranie?
Hovorí niekomu z našich sláv-
nych architektov a verejných čini-
teľov niečo „výškové zónova-
nie“? Ešteže máme hlavnú archi-
tektku a stavebný úrad. Teraz sa
už určite všetko podstatne zlepší,
keď ružinovský stavebný úrad
vedie mladá právnička. Nakupuj-
te u odborníkov!
Pred asi štyridsiatimi rokmi, keď
v centre Paríža stavali mrakodrap,
tzv. montparnaskú ihlu, zdvihla sa
taká obrovská vlna odporu a pro-
testov, že ju zastavili, žiaľ, až pri
tridsiatom poschodí (projektova-
ných bolo vyše štyridsať). Na
okraji mesta vyčlenili zónu pre
výškové budovy (Defance) a
odvtedy sa v centre Paríža nepo-
stavil žiadny mrakodrap. 

Pavol Rakovský, Ružinov

Nedávno mi niekto, na mienke
koho mi záleží, povedal, že som
šťastný človek. A ja si odvtedy
lámem hlavu, ako na také
niečo prišiel.
Od malého decka som vždy plá-
vala proti prúdu a pozorovala
som svet okolo seba. Nenávidela
som - a nenávidím - nespravodli-
vosť a ubližovanie slabším. Či už
je to človek (dieťa), zviera alebo
príroda. Volali ma advokát chu-
dobných a neskôr aj rosnička.
Zhodou okolností som celý život
pracovala v takmer čisto muž-
skej spoločnosti. A nie som ten
typ ženy, ktorú by muži mali ten-
denciu ochraňovať.
Naopak. Vždy ma považovali za
neprípustnú konkurenciu, ktorú
treba čo najskôr zlikvidovať. A
tak sa zo mňa stal hulvát prvej
triedy, od ktorého sa (hlavne
dámam) patrí cudne odvrátiť.
Moje schopnosti sa síce využíva-
jú (a zneužívajú), ale pre istotu -
do „dobrej“ spoločnosti nepa-
trím. 

Máte dojem, že som šťastný
človek? Rešpektovaný? To áno.
Obávaný? To tiež. Užitočný?
Azda. No šťastný?! A tak (hoci
sa mi nechce), píšem do vašich
novín, bojujem na pôde komu-
nálu a snažím sa aspoň radiť
ľuďom, ktorí sa na mňa obrátia.
Čudujete sa, čo za divnú tému
som to nahodila? Nuž, som už
stará korytnačka, ktorú bolia
kĺby - ale ktorej pamäť funguje. 
O koncentráku v Petržalke viem
napríklad už od detstva. Mimo-
chodom, posielali tam nemec-
kých občanov Bratislavy. Nie
Viedenčania, ale často ich závist-
liví susedia, ktorí chceli zabrať
ich byt, alebo majetok. 
Jednu takú rodinu, keď sa im
podarilo uniknúť, sme prichýlili
aj my. A mimochodom, ďalší
koncentrák pre maďarských
občanov Bratislavy bol na
Patrónke. Vraj politická B-akcia.

Ibaže politika bola taká istá ako v
prípade Petržalky: Pekný byt,
prípadne iný majetok. Jednodu-
cho, politika ako hovädo s
menom závisť. Nie. Nepovažu-
jem sa za šťastného človeka. Zra-
ňujú ma spomienky a aj to, ako sa
s nimi zaobchádza.
Ako sa politici bez zábran pohrá-
vajú s najnižšími ľudskými
pudmi. Ako štvú mladých proti
dôchodcom, vidiek proti mes-
tám, východ proti západu. 
V slepej snahe politicky zabo-
dovať zakladajú malé grilova-
cie ohníčky a potom žasnú nad
obrovskými požiarmi. 
Obviňujú vietor, klimatické
zmeny a pomaly už aj Boha -
len seba nie! Som už, chvalabo-
hu, stará. Hádam už neuvidím
skazu, ktorej sa obávam. Je mi
však úprimne ľúto strednej a
mladej generácie, ktorá ešte
nevie odhaliť skutočné zámery
tých, čo im tlačia kaleráby do
hlavy. Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Z ohníčkov môžu byť veľké požiare
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Súčasť vášho domova

Poistenie domácnosti

www.zse.sk   ZSE Centrum
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Užívajte si domov plný pohody :)
Váš dodávateľ elektriny a plynu vám teraz prináša novinku: Poistenie domácnosti. 
Za 3 € mesačne si jednoducho poistíte svoj domov proti krádežiam, živlom aj škodám.

Najbližšie ZSE Centrum: Karadžičova 8, Hraničná 14 Bratislava 

Hrajte o tablet!Iba v ZSE Centre

NC_206x132_MACKA_zrkadlo prelepka.indd 1 13.5.2015 16:52

Obmedzenie otváracích hodín herní do
22.00, a to vo všetkých mestských čas-
tiach, je v týchto dňoch top témou Brati-
slavy. Zatiaľ čo starostovia hovoria o
problémoch s herňami, prevádzkovatelia
upozorňujú na dôsledky takéhoto roz-
hodnutia. Na otázky odpovedal hovorca
prevádzkovateľov herní Juraj Danielis. 

~     ~     ~ 
Bratislava plánuje obmedziť otváracie
hodiny herní do 22.00, vy hovoríte o ich
likvidácii. 
- Pripravované opatrenie nazývame tichou
prohibíciou a bolo by pre nás naozaj likvi-
dačné. Mnohí naši zákazníci do herní pri-
chádzajú práve po desiatej. Obzvlášť nás
mrzí, že o tomto radikálnom riešení s naši-
mi asociáciami nikto vopred nediskutoval.
Preto máme pocit, že samospráva v skutoč-
nosti nemala záujem riešiť problémy. 
Podľa vyjadrení starostov však herne
spôsobujú problémy a kvôli nim sú v
meste výtržnosti. 
- Nevieme, na základe čoho tieto obvinenia
vznikajú, nikto nás s nimi nekontaktoval.
Náš biznis neprináša väčšie problémy ako
iné odvetvia. Nevidíme ani vážne rušenie

nočného pokoja. Tieto predsudky sú nefér
najmä k našim zákazníkom, pretože herne v
Bratislave sú slušnými, modernými a najmä
kontrolovanými prevádzkami. Vzniká tu
však dojem, že každý ich návštevník je
gambler. Je to akoby sme na ochutnávke vín
všetkých účastníkov označili za alkoholi-
kov. 
Čiže problémy v herniach nevidíte?
- Problém sa sporadicky vyskytne všade,

kde sa stretávajú ľudia. Vždy ich ochotne
riešime, je to jeden z hlavných účelov
našich asociácií. Nevieme si však predsta-
viť, že by napríklad pre problémy pred jed-
nou krčmou chceli zakázať všetky bary v
meste. Presne to sa snaží urobiť Bratislava
nášmu priemyslu.
Hranie predsa spôsobuje závislosť. 
- To uznávame. Každá forma zábavy má
svoje neduhy a nič by sa nemalo preháňať.
My však vynakladáme maximálne úsilie,
aby sme pomohli ľuďom postihnutým pato-
logickým hráčstvom. Na Slovensku ich je
registrovaných zhruba 300 napríklad oproti
desaťtisícom ľudí trpiacich alkoholizmom. 
Aktívne spolupracujeme s liečebnými
zariadeniami, prispievame, na hráčov
dohliadame priamo v herniach. Ak tu niek-
to skrýva hlavu do piesku, určite to nie sme
my. A rozhodne nie sme ani hlavným pro-
blémom Bratislavy. 
Tvrdíte, že magistrát nechcel riešiť sku-
točný problém, o čo teda ide?
- Domnievame sa, že ide o snahu o zviditeľ-
nenie, čo je na Slovensku už tradíciou. A
tradične je terčom náš priemysel. Lenže
tentoraz to bude príliš drahé.

Ako to myslíte?
- Len herne samotné prinášajú mestu vyše
4,5 milióna eur ročne, a to nehovoríme o
kasínach. Je to akoby niekto len tak škrtol
rozpočet na šport a kultúru. K tomu môže-
me pripočítať 450 osudov ľudí, ktorí by pri
takomto časovom obmedzení do 22. hodiny
prišli okamžite o prácu. A napokon, vznik-
ne čierny trh, kde hrozí skutočný rast krimi-
nality či daňové úniky. Môže sa stať, že
herne budú nakoniec ľuďom chýbať, preto-
že dnes sú pod veľmi prísnou kontrolou. Sú
jednou z mála foriem hrania, kde máte mož-
nosť a povinnosť kontrolovať vek či riziko-
vosť hráčov.  
Urobili ste niečo pre to, aby ste hazard v
Bratislave držali na uzde? Médiá píšu, že
herne sa množia ako huby po daždi. 
- Nielen v Bratislave, ale na celom Slovens-
ku. A dávno pred tým, než sa tu začala sklo-
ňovať prohibícia a akýsi rozmach herní. 
Prevádzkovatelia podpísali memorandum,
v ktorom sa zaviazali nezvyšovať počet
herní. K tomu sme si sami zakázali lákavú
reklamu na herne. V slovenských mestách
sa to už dnes reálne prejavilo, stačí si všim-
núť. 

Tichá prohibícia vyjde Bratislavu príliš draho
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Premlčanie 

v záväzkových

vzťahoch, II. časť
Plynutie premlčacej lehoty platí
spravidla súvisle od začiatku až
do jej zavŕšenia. Jej plynutiu
môžu zabrániť rôzne skutoč-
nosti predvídané v zákone. Či
ide o všeobecnú alebo osobitnú
premlčaciu lehotu neurčuje iba
dĺžka, ale aj iné skutočnosti. 
Napr. pri právach, ktoré sa musia
najprv uplatniť u fyzickej alebo
právnickej osoby, začína plynúť
premlčacia lehota odo dňa, keď sa
toto právo takto uplatnilo. V
tomto prípade sa premlčacia leho-
ta viaže na prekluzívnu lehotu v
prípade, že sa včas uplatnia práva
u fyzickej alebo právnickej osoby.
Nezačne teda plynúť vtedy, keď si
oprávnená osoba svoje právo v
stanovenej lehote neuplatnila u
fyzickej alebo právnickej osoby.
Pre začiatok plynutia premlčacej
doby je v tomto prípade rozhodný
deň uplatnenia práva a je zároveň
prvým dňom premlčacej doby.
Právo je možné uplatniť písomne,
ústne alebo konkludentným
činom. Ďalej napr. pri právach zo
zodpovednosti za vady vecí, pre
ktoré platí záručná doba, tieto
zaniknú, ak neboli uplatnené v
záručnej dobe. Neuplatnenie vyš-
šie uvedených práv v týchto leho-
tách má bez ďalšieho za následok
zánik práv. V prípade, ak bolo
dohodnuté plnenie v splátkach,
začína plynúť premlčacia lehota
jednotlivých splátok odo dňa ich
zročnosti. Ak sa pre nesplnenie
niektorej zo splátok stane zroč-
ným celý dlh, začne plynúť pre-
mlčacia lehota odo dňa zročnosti
nesplnenej splátky. Prerušenie
premlčania upravuje § 110
Občianskeho zákonníka, tzn. na
základe zákonom predpokladanej
skutočnosti nastáva prerušenie
premlčania. Po prerušení pre-
mlčania začína plynúť nová desať
ročná premlčacia lehota. Ide napr.
o prípady, kedy bolo právo pri-
znané právoplatným rozhodnutím
súdu alebo iného orgánu alebo v
prípade, ak právo dlžník uznal čo
do dôvodu i výšky.

JUDr. Dionýyz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917/822 723

Maďarská

hudba a jedlo

osviežia mesto
STARÉ MESTO
Od 8. do 14. júna sa v Bratisla-
ve uskutoční 2. ročník mestské-
ho festivalu Viac ako sused.
Návštevníkom ponúkne cyklus
kultúrnych podujatí a gastro-
nomických špecialít maďar-
ských susedov.
Na Hviezdoslavovom námestí
napríklad vystúpia od štvrtka do
nedele významní maďarskí
hudobní interpreti, skupiny
Benkó Dixieland Band, Söndör-
gő, Rackajam, Hot Jazz Band.
Priestranstvo námestia pri javis-
ku bude patriť reprezentantom
maďarskej gastronómie, vínnej
kultúry a ich produktom. 
Z ďalšieho programu - 7. júna:
Veľký evanjelický kostol,
Panenská ulica 28, Dvaja
Bachovia: Johann Sebastian &
Johann Christoph, recitál z diel
v podní Komorného súboru
orchestra Orfeo a Speváckeho
zboru Purcell, 8. júna: koncert
Omega Oratórium vo Veľkej
sále Istropolisu na Trnavskom
mýte, 9. júna: výstava dizajnéra
sklenených sôch Z. Bohusa v
Galérii Byzant, Ventúrska ulica
9, 10. júna: divadlo Život v
divadle – hudobný večer,
Maďarský inštitút v Bratislave,
Palisády 54, 11. júna: predstave-
nie Maďarského národného
tanečného súboru Očarenie
slnkom/Pávie variácie, Mestské
divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 19, 11. júna: Maďar-
ský národný tanečný súbor
(predtým Honvéd), Mestské
divadlo P. O. Hviezdoslava.(db)

STARÉ MESTO
Už 8. ročník festivalu Dolce
Vitaj prinesie do Bratislavy
pravú taliansku atmosféru a
predstaví taliansky dizajn,
hudbu, divadlo, film, literatú-
ru a gastronomické delikatesy.
Desiatka podujatí ponúkne v
Starom Meste ochutnávku
talianskej kultúry a životného
štýlu krajiny z Apeninského
polostrova.
V stredu 3. júna v Dvorane
ministerstva kultúry na Námestí
SNP sa začala výstava súčasné-
ho umenia – La casa dei tuoi
sogni (Dom tvojich snov).
Talianski umelci zaranžovali
snovú inštaláciu, kde sa zariade-
nie  stáva sochou a obrazy nikdy
nie sú zavesené na stenách. 
Vo štvrtok 4. júna sa v Dvorane
VŠMU na Zochovej ulici 1
uskutoční otvárací koncert festi-
valu, v ktorom vystúpia flautist-

ka Luisa Sello  so súborom La
Sinfionetta.
Od pondelka 8. do nedele 14.
júna budú môcť návštevníci
Bratislava Dedign Week na
Laurinskej 14 vidieť výstavu
Svicolando, Pocta Vicovi Ma-
gistrettimu.
Divadlo Malá scéna STU na
Dostojevského rade ponúkne v
stredu 10. júna predstavenie pre
deti od dvoch do siedmich rokov
Vĺčik a mesiac v podaní súboru
L´Asina sull´isola.
Kino Lumiére na Špitálskej ulici
pozve všetkých milovníkov
talianskej kinematografie na
prehliadku filmov spoločnosti
Rai Cinema. Premieta sa od 10.
do 14. júna, filmy budú v talian-
čine so slovenskými a anglický-
mi titulkami.
Taliansky spisovateľ Emanuele
Trevi predstaví svoju poslednú
knihu Niečo napísané v ponde-

lok 22. júna v kníhkupectve
Martinus  na Obchodnej ulici. 
Päť dní, od 24. do 28. júna bude
historické centrum  patriť talian-
skemu trhu Mercato italiano.
Návštevníci, ale aj obyvatelia
hlavného mesta, budú môcť
ochutnať rôzne talianske pro-
dukty ako med, údeniny, zeleni-
nu, ovocie, syry, oleje, vína,
zaváraniny, bylinky... 
Degustácie talianskych vín zase
budú v ponuke 25. júna v uli-
ciach Starého Mesta. Kaviarne a
reštaurácie v tento deň ponúknu
ochutnávku vín za zvýhodnenú
cenu, atmosféru pomôže vyladiť
živá hudba.
Festival Dolce Vitaj zakončí
záverečný koncert vo Veľkom
koncertnom štúdiu Slovenského
rozhlasu na Mýtnej ulici, v kto-
rom sa v utorok 30. júna predsta-
ví známy klavirista Fabrizio
Paterlini. (mr)

RUŽINOV
Nové hojdačky, hracie prvky,
zostavy, šmýkačky, atrakcie
na lezenie, opravené hokejba-
lové ihrisko, nová workout
zóna na cvičenie s vlastnou
hmotnosťou, lavičky, ktoré
svojou konštrukciou nebudú
lákať bezdomovcov, smetné
koše, oplotenie hracích
prvkov, nové chodníky - tak
bude ešte tento rok vyzerať
zrekonštruované detské ihris-
ko na Páričkovej ulici.

K budúcej podobe ihriska neďa-
leko autobusovej stanice Mlyn-
ské nivy prispeli aj obyvatelia
okolitých domov, ktorým mest-
ská časť Ružinov priamo na
ihrisku včera odprezentovala
projekt rekonštrukcie ihriska.
Obyvatelia vnútrobloku si
vybrali hracie prvky a zostavy,
aby ich mohli využívať rôzne
vekové kategórie detí a vybrali
si aj workoutové zostavy na cvi-
čenie pre dospelých. Väčšina
obyvateľov na ihrisku nechce

pingpongový stôl. S mestskou
časťou sa dohodli na vybudova-
ní oplotenia okolo ihriska s hra-
cími zostavami. Lavičky sa pre-
miestnia z okraja ihriska do jeho
centrálnej časti, aby čo najmenej
svojou konštrukciou aj umiest-
nením lákali bezdomovcov. 
„Samotné práce sa môžu začať v
auguste alebo septembri. V roz-
počte je na tento účel vyčlene-
ných sedemdesiat tisíc eur,“
uviedol starosta Ružinova
Dušan Pekár. (ms)

Talianska kultúra a kuchyňa si na
mesiac rezervovali centrum Bratislavy

Obyvatelia z okolia Páričkovej ulice
rozhodli, čo všetko bude na ihrisku

®

� Dovolenka pre seniorov 55+
v Chorvátsku 12. - 21. júna – cena od 161 €

� Aktívna dovolenka pri mori (ZUMBA, TAJČI, 
TAE-BO, JOGA, FOTOKURZ, ozdravné pobyty)

� Naturistické dovolenky pri mori
� Kúpele a wellness na Slovensku aj v zahraničí

Navštívte EXPO 2015 MILÁNO
koná sa iba raz za päť rokov

Zájazdy organizuje CK INTERMEDIAL® s.r.o.
INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava

tel. 02 55563860                   www.intermedial.sk

25.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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Občianske združenie Človek v
ohrození získalo prestížnu Cenu
Nadácie Orange za rok 2014.
Združenie je nezisková, mimo-
vládna organizácia a cenu si
odnieslo za projekty globálneho
vzdelávania, ktoré pomáhajú
mladým ľuďom lepšie pochopiť
svet, rozvíjať kritické myslenie,
sebavedomie, podporovať účasť
na verejnom živote a prispieť k
zlepšeniu života iných. Cenu pre-
vzal vedúci oddelenia Globálne-
ho vzdelávania Juraj Jančovič.

~     ~     ~ 
Ako ste sa dostali k práci v orga-
nizácii, aký tam bol impulz?
„Po skončení vysokej školy som
pracoval  ako terénny rozvojový
pracovník vo viacerých afrických
krajinách. Po návrate na Slovensko
som sa rozhodol podeliť o skúse-
nosti s ľuďmi, ktorí by chceli robiť
niečo podobné a začal som sa veno-
vať oblasti vzdelávania. Neskôr
som stále viac a viac prichádzal na
to, že pomáhať nemusia iba tí, ktorí

priamo pracujú v ekonomicky
menej rozvinutých krajinách, ale
každý z nás, a to nielen prostredníc-
tvom financií a podpory konkrét-
nych iniciatív, ale najmä naším zod-
povedným správaním na lokálnej
úrovni a na základe uvedomenia si
širších globálnych súvislostí. Uve-
domením si napríklad toho, čo sa
stane, keď odhodíme plastovú
fľašu do Dunaja – kam sa tá fľaša
dostane a k akému globálnemu pro-
blému môže prispieť.  Takto som sa
dostal až do OZ Človek v ohrození
- na oddelenie Globálneho vzdelá-
vania.“
Ktorý projekt, na ktorom ste
pracovali, bol úplne prvý?
„Nedávno som dokončil vzdeláva-
cí projekt pre stredné školy pod
názvom Afrika bez mýtov, ktorého
cieľom bolo narušiť stereotypné
predstavy mladých ľudí na Slo-
vensku o africkom kontinente. V
mysli mnohých ľudí evokuje slovo
Afrika asociácie ako hlad, chudoba,
teplo... Prostredníctvom viacerých

aktivít sme sa v rámci projektu sna-
žili poskytnúť iný pohľad na afric-
ký kontinent, ako je mnoho ľudí
zvyknutých a vyvrátiť mnohé
mýty, ktoré o Afrike existujú.  “
Kam sa môžu obrátiť Bratislav-
čania, ktorí by vám chceli
pomôcť, prípadne, akým spôso-
bom to môžu urobiť?
„V prvom rade môžu pomôcť tým,
že sa budú cítiť Bratislavčanmi, že
sú súčasťou niečoho väčšieho -
komunity alebo spoločenstva. Člo-
vek môže každý deň robiť zodpo-

vedné rozhodnutia v prostredí, v
ktorom žije, ktoré môže mať vplyv
aj v celosvetovom meradle. Tak
ako je to napríklad s tou odhodenou
fľašou do Dunaja. Možností je,
samozrejme, veľa a nás teší, že
ľudia v Bratislave sa začínajú viac a
viac angažovať v rôznych oblas-
tiach verejného života, ktorého je
podľa môjho názoru každý z nás
súčasťou. Záleží iba na nás, ako
aktívne sa doňho zapojíme. Ak by
chceli pomôcť konkrétne nám a
našim vzdelávacím aktivitám,

môžu sa stať členmi Klubu darcov
v OZ Človek v ohrození a  adresne
prispieť na aktivity, ktoré robíme. 
Nedávno ste prevzali Cenu
Nadácie Orange, čo to pre vás
osobne, ale aj pre celú organizá-
ciu znamená?
„Znamená to pre našu organizáciu
a konkrétne prenaše oddelenie
Globálneho vzdelávania veľa.
Hlavne preto, lebo organizácií,
ktoré robia kvalitnú prácu v oblas-
ti vzdelávania, je na Slovensku
mnoho. Vnímame to ako ocenenie
za 13-ročnú prácu v oblasti glo-
bálneho vzdelávania a zároveň aj
ako povzbudenie a impulz do ďal-
šej práce. Je to zásluha mnohých
ľudí, ktorí za 13 rokov na našom
oddelení pacovali a aj tých, s kto-
rými spolupracujeme – učiteľmi,
učiteľkami, angažovanými mla-
dými ľuďmi a odborníkmi.
Každý z nich prispel k tomu, že
robíme takú kvalitnú prácu a aj
takto by som im za to rád poďako-
val.“ (db)

Cena Nadácie Orange je pre občianske združenie
Človek v ohrození ocenením aj povzbudením
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V Trnávke

môžu navrhnúť

jednosmerky
RUŽINOV
Aj obyvatelia Trnávky navrhnú
nové usporiadanie jednosmer-
ných ciest v tejto časti Ružino-
va. Jednosmerky tu zaviedli
pred niekoľkými rokmi s cie-
ľom zlepšiť parkovanie.
Centrálna časť Trnávky je štvrťou
s prevahou rodinných domov a
úzkymi uličkami. Nové usporia-
danie jednosmeriek by malo zlep-
šiť podmienky na parkovanie.
„Zo stretnutia s obyvateľmi
vyplynulo aj to,  že lepšie zjed-
nosmernenie dopravy síce o niečo
predĺži jazdu autom domov, ale
zároveň môže odradiť tých vodi-
čov, ktorí úzke uličky využívajú
napríklad len na prejazd do
obchodných centier alebo na
skracovanie cesty,“ vyjadril sa
starosta Ružinova Dušan Pekár. 
Na základe návrhov mestská
časť pripraví alternatívne
návrhy, ktoré následne pred-
iskutuje za prítomnosti odbor-
níkov na dopravu. (ts)

Petržalčania

budú hlasovať 

o investíciách
PETRŽALKA
V rámci participatívneho roz-
počtu  môžu Petržalčania roz-
hodnúť, do čoho má mestská
časť investovať. Môže ísť o
výbehy pre psov, detské ihriská,
vnútrobloky či schodiská. Ide o
hlasovanie verejnosti, v ktorom
si vyberajú z ponuky rôznych
investícií.
Vlani sa do verejného hlasovania
zapojilo viac ako tisícšesťsto oby-
vateľov Petržalky. Vybrali si
napríklad rekonštrukciu športo-
viska na Hrobákovej, kde samo-
správa obnovila asfaltový povrch
v hokejbalovej časti aj v časti det-
ského ihriska. Opravila aj manti-
nely a záchrannú sieť nad nimi. V
časti detského ihriska mestská
časť opravila betónové bludisko,
stolnotenisový stôl, basketbalový
kôš a lavičky. Celková investícia
vo výške viac ako 35 800 eur sa
určite oplatila. Petržalčania v
minuloročnom hlasovaní rozhod-
li o oprave povrchu schodisko-
vých stupňov na Námestí hrani-
čiarov 13, a to v celkovej výške
takmer 1 500 eur. Viac ako 4 200
eur bolo na základe verejného
hlasovania využitých na úpravu
vnútrobloku na Budatínskej. Pri-
budla stĺpovitá sakura a 195 krí-
kov, ktoré vytvorili záhony o
výmere takmer 80 štvorcových
metrov.
Petržalčania sú v rámci participa-
tívneho rozpočtu na ťahu formou
účasti na hlasovaní o jednotlivých
ponúkaných oblastiach. Všetky
sú zverejnené v špeciálnej rubrike
na webovej stránke Petržalky.
Mestská časť v tomto roku vyčle-
nila sumu prevyšujúcu 30 000
eur. (tl)

STARÉ MESTO
Na začiatku tzv. Úzkej uličky - v
preluke medzi objektmi Malé-
ho seminára a kanoníckého
domu č. 20 na Kapitulskej ulici
sú situované štyri rozponové
oblúky v dvoch výškových
úrovniach, ktoré zabezpečovali
stabilitu objektov. Na prednom
z nich, ktorý sa nachádza naj-
bližšie ku Kapitulskej, bola
umiestnená kamenná socha sv.
Floriána. 
Predpokladá sa, že vznik a osade-
nie sochy iniciovala bratislavská
kapitula alebo Bratislavský okrá-
šľovací spolok koncom 19. storo-
čia.  Socha zmizla začiatkom 80.
rokov 20. storočia za dosiaľ
nevyjasnených okolností.
Občianske združenie Oživenie
Kapitulskej ulice si vytýčilo za
cieľ oživiť jednu z najkrajších uli-
čiek Starého Mesta. Okrem uspo-
riadania komunitných aktivít pod
názvom Kapitulské dvory, má
ambíciu zatraktívniť aj samotný
verejný priestor ulice pre návštev-

níkov a turistov. Medzi takéto
zásahy bude patriť aj znovuosade-
nie repliky sochy sv. Floriána nad
jestvujúci portál dnes uzatvorenej
Úzkej uličky, ktorá tam v zmysle
dobových fotografií bola, ale
neskôr sa stratila.
Združenie oslovilo Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave
pre metodickú podporu tohto
zámeru. Na základe finančných
možností združenia bol zámer
rozdelený do dvoch etáp. V prvej

sa podľa dobových fotografií
vytvoril hlinený model sochy v
mierke 1 : 2, ktorý poslúžil na
overenie realizovateľnosti tohto
zámeru. Úlohy sa zhostila Kated-
ra sochárskej tvorby na Vysokej
škole výtvarných umení v Brati-
slave. Sochárka Michaela Nahál-
ková pod vedením pedagóga
Gabriela Strassnera vytvorila
požadovaný model podľa predlo-
žených fotografií a na základe štú-
die detailov existujúcich sôch toh-
to svätca na území Bratislavy.
Vytvorený model bude posúdený
odbornými pracovníkmi Krajské-
ho pamiatkového úradu Bratisla-
va. Po súhlasnom stanovisku
pamiatkarov sa pristúpi k získava-
niu potrebných finančných pro-
striedkov vo výške zhruba 5000
eur potrebných pre druhú etapu –
vytvoreniu repliky sochy sv. Flo-
riána z umelého kameňa v mierke
1:1 a osadeniu ne pôvodné mies-
to. Ľubomír Boháč
OZ Oživenie Kapitulskej ulice

www.ozivenie-kapitulskej.sk

Na križovatku ulíc Kapitulská a Úzka
chcú vrátiť sochu svätého Floriána

K u p ó n
na 50% zľavu

Zľava na komplexné zhodnotenie ústneho zdravia.
(Vyšetrenie tvrdých a mäkkých tkanív dutiny ústnej, 

2x rtg bitewing, inštruktážna zubná kefka,
vzorka pasty, darček) Ušetríte 30Euro!

30% zľava na ďalšie ošetrenie.

Nutnosť rezervácie na: info@risorius.eu 
alebo na tel: 0902 88 44 47

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
Obleky od 59,99 €   Kabáty od 40€

Nohavice od 9.99 €   Saká od 29.99 €

PO až PIA 10:00 - 18:00
WWW.PEKNEKABATY.SK

DO VYPREDANIA ZÁSOB

ISTROPOLIS / 1. posch.
TRNAVSKÉ MÝTO

TOTÁLNY
VÝPREDAJ
dámskej a pánskej konfekcie

od slovenských výrobcov

MAKYTA PÚCHOV * ODEMA PÚCHOV  * OZETA TRENČÍN * M-S ŽILINA

NOVÝ
TOVAR

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
AŠK INTER BRATISLAVA
SPOJENÝ S NÁBOROM DETÍ

HANT ARÉNA ŠH Pasienky

12 športov pod jednou strechou

www.askinter.sk

20. júna 2015 (sobota)
od 9:00 do 18:00
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Blízko prírody, na skok do centra
Bytový projekt Malé Krasňany predstavu-
je komornú obytnú štvrť na rozhraní
Nového Mesta a Rače. Nachádza sa na
slnečnom pozemku hneď pod vinicami v
tesnej blízkosti lesov Malých Karpát. Na
svoje si tu prídu nielen rodiny s deťmi,
ktoré sa môžu bezpečne hrať na moder-
ných detských ihriskách, ale aj milovníci
športu. Pre nich bude vybudovaný chod-
ník pre peších a cyklochodník vedúci cez
okolité malokarpatské lesy. Výnimočná
lokalita zaručuje obyvateľom bohaté mož-
nosti aktívneho oddychu blízko prírody a
zároveň len na skok do centra.

Komfortné a kvalitné bývanie, 
dobrá cena
Pri navrhovaní projektu sa kládol dôraz na
výber bytového štandardu, ktorý je už
zahrnutý v cene bytu. Zárukou spokojnosti
sú vysokokvalitné produkty od renomova-
ných dodávateľov. Moderný dizajn a vyba-
venie kúpeľní zabezpečuje top dizajnérske
kúpeľňové štúdio Acquamarea. Súčasťou
ceny bytu sú aj exteriérové hliníkové žalú-
zie na elektrický pohon.
Každý majiteľ nehnuteľnosti bude mať k

dispozícii vlastné garážové parkovacie
miesto a tiež murovanú pivnicu, ktorá sa
nachádza priamo pri ňom. Projekt bude
dotvárať aj dopravná infraštruktúra s
novou svetelne riadenou križovatkou a prí-
stupovou cestou s chodníkom pre bezpro-
blémový vjazd a výjazd na hlavnú cestu.

Výstavba už štartuje
V prvej etape výstavby vznikne v Malých
Krasňanoch 87 bytov. Súčasťou prvej
etapy bude aj kompletné vybudovanie
spomínanej infraštruktúry, zeleného parku

v okolí bytovky, detského ihriska a parko-
vacích státí pre návštevy. 
V celkovom pláne výstavby je 5 bytových
domov. Vzhľadom na výnimočnú lokalitu,
výhodné uvádzacie ceny, kvalitný bytový
štandard či praktické dispozície bytov sa
predalo už takmer 70 % bytov z prvého
bytového domu. Aj preto bol spustený pre-
daj ďalšieho, kde majú záujemci opäť na
výber z 1- až 4-izbových bytov s priestran-
nými lodžiami, terasami  či predzáhradka-
mi.

www.MaleKrasnany.sk

Malé Krasňany - Veľký hit medzi novostavbami

IMAX® je registrovaná ochranná známka IMAX Corporation.

OD 11. JÚNA 2015

V BORY MALLV BORY MALL

ZAŽITEZAŽITE
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61 % ľudí je naštvaných 
na politikov

Poďme to 
zmeniť

www.sanca.sk

DAJME ŠANCU ODBORNÍKOM. 
ODBORNÍCI SÚ ŠANCOU PRE TÚTO KRAJINU.

SANCA_206x268 press.indd 1 29.5.2015 12:05
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V nedeľu bude

procesia 

Božieho tela
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 4. júna 2015 je v ka-
tolíckej cirkvi prikázaný svia-
tok Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi, známeho tiež ako
sviatok Božieho tela. V tento
deň bude v Katedrále sv. Mar-
tina o 17.00 h svätá omša cele-
brivaná biskupom, po ktorej
sa uskutoční eucharistická
procesia vo vnútornom prie-
store katedrály.
Verejná oslava sviatku Božieho
tela bude v Bratislave v nedeľu
7. júna 2015 na Primaciálnom
námestí. Svätá omša sa začne o
10.30 h. Po nej pôjde procesia
veriacich s Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou cez Klobučnícku uli-
cu a Námestie SNP pred farský
Kostol sv. Jána z Mathy na Žup-
nom námestí. Tu sa slávnosť za-
končí ďakovným chválospevom
a udelením eucharistického po-
žehnania. (abu)

Belasý motýľ

chce pomôcť 

aj upozorniť
BRATISLAVA
Kampaň Belasý motýľ chce
informovať o ochorení svalo-
vá dystrofia a získať pro-
striedky na sociálnu pomoc a
nákup kompenzačných po-
môcok ľuďom, ktorí s ním
žijú.
Svalová dystrofia je ochorenie
svalov celého tela, spôsobuje bez-
vládnosť, odkázanosť na pomoc
druhej osoby a na rôzne pomôcky.
Ochorenie má zhoršujúci sa prie-
beh a je nevyliečiteľné. Postihuje
bábätká, deti aj dospelých.
Súčasťou kampane sú koncerty
Belasého motýľa.  Bratislavský sa
uskutoční 9. júna na Hlavnom
námestí. Už 5. júna môžete v
Avion Shopping parku na
„námestí“ navštíviť hlavný stan
organizátorov kampane. (mm)

PETRŽALKA
Súčasťou verejných priestran-
stiev v Petržalke sú detské
ihriská. Mestská časť ich
postupne rozširuje novými
prvkami a pravidelným servi-
som zabezpečuje ich bezpeč-
nosť.  
Vlani na jeseň boli na časti ihrísk
pod kolotočmi inštalované gumo-
vé rohože, ktoré chránia deti pred
úrazmi. Verejné detské ihriská na
Černyševského, Bulíkovej, Ma-
mateyovej, Haanovej, Gessayo-
vej, Budatínskej, Lachovej, An-
drusovovej a Prokofievovej. 

Správcom detských ihrísk v Petr-
žalke je Miestny podnik verejno-
prospešných služieb, ktorý aj v
tomto roku pokračuje s oprava-
mi, bežnou údržbou a osadzova-
ním nových hracích prvkov na
detských ihriskách. Na ihriskách
je už vydezinfikovaný piesok a
tam, kde to bolo potrebné, bol
dosypaný nový. Teraz prichádza
fáza postupného osadzovania
ďalších hracích prvkov. 
Mestská časť okrem toho plánuje
pokračovať v opravách a tiež aj
vo výstavbe nového detského
ihriska. Jeho lokalizácia však

závisí od výberu Petržalčanmi,
pretože už o niekoľko dní budú
mať možnosť rozhodovať v
rámci tzv. participatívneho roz-
počtu. 
Petržalka má v tohtoročnom roz-
počte vyčlenených 20-tisíc eur na
údržbu a opravy detských ihrísk.
Na území mestskej časti je 48
verejných detských ihrísk a ďal-
ších 18 je zrekonštruovaných
športovísk pre staršiu mládež.
Tento rok sme žiakom aj verej-
nosti sprístupnili zrekonštruované
multifunkčné ihrisko v areáli
školy na Tupolevovej. (ts)

Detské ihriská sú zase bezpečnejšie

Petržalka má peniaze a je vzorom

Mestská časť 
Bratislava – Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

ponúka na prenájom formou 
verejnej obchodnej súťaže 
nové nebytové priestory, 

na prízemí bytového domu 
na Černockého ul. 5/A

v Bratislave, na  pozemku parc. č.
1513/37. Nebytový priestor č. 1 – 903 je
vo výmere 62,14 m2 a nebytový priestor č.
1 – 904 je vo výmere 60,69 m2, priestory
je možné prenajať spoločne alebo každý
zvlášť. Nebytový priestor je „holopriestor“,
možnosť vybavenia podľa potrieb nájom-
cu. Ponuky sa prijímajú do 18. 6. 2015.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na internetovej stránke
www.raca.sk a na vývesnej tabuli MÚ
Rača, Kubačova 21. Bližšie informácie
poskytne Ing. Jozef Kinier na t.č.
02/4911 2454.

SLOVMAS, a. s., ako registrovaná kolektívna organizácia 
pre batérie a akumulátory (číslo registrácie KOBAT 06), 

informuje týmto právnické osoby a fyzické osoby – občanov 
o správnom nakladaní s použitými batériami

� žiadne použité batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do komu-
nálneho odpadu do voľnej prírody, nesmú sa miešať s inými druhmi
odpadu, s výnimkou, ak sú súčasťou elektrozariadení a sú v nich
obsiahnuté a odovzdávajú sa tak spolu s elektroodpadom

� každý predajca prenosných batérií musí mať vo svojich prevádzko-
vých priestoroch na ich zber vyhradenú označenú nádobu, prípadne
batérie treba odovzdávať na zberných dvoroch alebo iných miestach
na to určených

Účelom oddeleného zberu batérií a akumulátorov je ich environmentálne
vhodné, k životnému prostrediu šetrné spracovanie v špecializovaných
zariadeniach a čo najvyššia miera opätovného zhodnotenia materiálov.

www.slovmas.sk

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

ČČmmeellkkoo  ss..rr..oo..
upratovanie-tepovanie.sk

ZZ ĽĽ AA VV AA !!
Tepovanie -30%

Umývanie okien -20%

00990044  226633  223344

PETRŽALKA
Ministerstvo školstva zverejnilo
výsledky projektu zameraného
na rozširovanie kapacít mater-
ských škôl. 

Petržalka so svojím zámerom
zabodovala a získa 400 000 eur na
rekonštrukciu Materskej školy na
Vyšehradskej. „Vláda schválila
dotačnú schému na rekonštrukcie

školských budov. V tomto doku-
mente sme boli uvedení ako prí-
klad dobrej praxe, naše opatrenia
boli vzorom,” konštatoval staros-
ta Vladimír Bajan. (mm)

BRATISLAVA 5
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Interisti majú

ďalšie posily

pod košmi
BRATISLAVA
Basketbalový Inter predstavil
ďalšie dve  posily. Prvou je trid-
saťročný Cory Abercrombie,
201 cm vysoký a 125 kg vážiaci
americký power forward.
V minulej sezóne hral v českej
Kooperativa NBL za svitavských
Turov a s priemerom 18,5 bodu
na zápas bol druhým najlepším
strelcom súťaže. V štastistikách
doskokov bol s priemerom 8,1
dokonca prvý! 
Druhou posilou z minulých dní je
Miroslav Páleník, ktorý sa na Slo-
vensko vracia po dlhých rokoch.
Po Rančíkovi a Abercrombiem je
202 cm vysoký a 110 kíl vážiaci
Páleník už tretím známym podko-
šovým hráčom Interu do budúcej
sezóny. (mm)

V nedeľu sviatok

Turf-gala, dámy

v klobúkoch!
PETRŽALKA
V nedeľu 7. júna sa uskutoční
na dostihovej dráhe v petržal-
skom Starom háji najvýznam-
nejší míting dostihovej sezóny -
37. ročník Turf-gala. 
Pätica dostihov so štatútom Gra-
ded a Listed sľubuje vrcholné tur-
fové zážitky, o ktoré sa postarajú
špičkoví jazdci v sedlách najlep-
ších plnokrvníkov zo strednej
Európy. Pripravený je aj bohatý
program, orientálne tance, kúzel-
nícka šou, tombola súťaž o najele-
gantnejšiu dámu v klobúku a o
hodnotné ceny, detské zábavné
atrakcie a maľovanie tváričiek,
vozenie na koníkoch i gurmánske
špeciality. Dostihový program sa
začína o 14.00 h. Dámy a slečny v
klobúku majú vstup zadarmo! (ri)

BRATISLAVA
Koniec dobrý, všetko dobré!
Mohli si povedať futbalisti a
funkcionári futbalového Slova-
na. Vďaka vydarenému finišu
si belasí vybojovali tretie miesto
a o pár dní skôr aj miestenku do
predkôl Európskej ligy.
Po odchode trénera Jozefa
Chovanca a jeho asistentov sa
slovanisti akoby zázrakom pre-
brali a hoci bolo neskoro mys-
lieť na obhajobu titulu, posled-
ný cieľ neskončiť v lige horšie

ako ich najväčší rival z Trnavy
sa im podarilo splniť. 
Víťazstvom 3:0 v poslednom
kole na horúcej pôde Dunajskej
Stredy a po trnavskej prehre v
Žiline tak mohli Pasienky
aspoň trošku oslavovať. Je však
pravdou, že posledný ročník
bude v histórii patriť medzi naj-
nevydarejšie. Nešlo len o neob-
hájenie majstrovského titulu a
skoré vyradenie zo Slovenské-
ho pohára, ale fanúšikov zrej-
me najviac rozčarovalo účinko-

vanie v Európskej lige. Belasí
tam síce splnili svoju úlohu a
postúpili do základnej skupiny,
ale v nej už boli iba fackovacím
panákom a v rebríčkocvh
UEFA v účinkovaní jednotli-
vých tímov v skupinách EL im
patrila posledná priečka. 
Ligová prestávka tento rok
nebude dlhá, už začiatkom júla
sa začínajú predkolá Európskej
ligy a belasí veria, že Európa
ich tento rok uvidí v lepšom
vydaní ako vlani... (db)

Slovan nakoniec oslavoval, v závere
predstihol aj Trnavu a je bronzový

Firma TTRRIIOOMMIINNTT s.r.o.
s dlhoročnou skúsenosťou

umiestni vo Vašej prevádzke
alebo pohostinstve

za výhodných podmienok
výherné hracie prístroje

a terminály.

Viac informácií na: 0903 707 574

spomienky na lido

Občianske združenie Mladá Petržalka Vás pozýva zaspomínať si na bájne kúpalisko LIDO

Navštívte výstavu historických fotografi í 

V SADE JANKA KRÁĽA V DŇOCH 12. AŽ 26. JÚNA 2015

Slávnostná vernisáž za prítomnosti bývalých „Lidárov“ 
a známych osobností Bratislavy sa uskutoční v piatok 12. 6. o 17.00 hod. 

POZSONYI 
KIFLI

BRATISLAVSKÉ
ROŽKY

Inzercia LIDO 206x65mm.indd 1 29.5.2015 11:01:38
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Petržalčania

vlani navštívili

tisíc podujatí
PETRŽALKA
Petržalské kultúrne podujatia
vlani prilákali takmer 68 000
návštevníkov. Počet podujatí
prekročil tisícku.
Zariadenia v minulom roku orga-
nizovali okrem tradičných podu-
jatí ako Dni Petržalky, Maškarný
ples, Senior fest či Vianočné trhy
aj sériu folklórnych predstavení
súborov z takmer každého kúta
Slovenska. Pripravili 150 filmo-
vých podujatí, XXII. ročník
medzinárodného festivalu blueso-
vej hudby Livin' blues. Kultúrne
zariadenia Petržalky na blížiacu
sa letnú sezónu pripravujúkultúr-
ne podujatia rôzneho zamerania
najmä pre deti. Denné letné tábo-
ry či kurzy, sobotné tvorivé dielne
a nedeľné divadielka. (pl)

Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke
Získajte prehľad o vašom 
aktuálnom zdravotnom stave

Preventívna prehliadka je bezplatná!
Ponuka platí pre všetkých nových pacientov do 30. 6. 2015

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Rezidencia Draždiak   
0918 63 63 63

Unikátne bývanie 
na brehu jazera

...pár krokov k jazeru, do 
lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

POŽIČOVŇA 
NÁRADIA
Petržalka 

www.pn-pozicovna.sk
tteell::  00990033  770099  330055
Zároveň vykonávame

práce malého rozsahu,
ktoré nie sú pre iné firmy

zaujímavé:
elektroinštalácie (§22), 

vŕtanie, montáž nábytku,
pílenie stromov, a.i.

BRATISLAVA 5

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?
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štvrtok 4. júna
� 10.00 -  Mio Môj Mio, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
Scéna STU,  Dostojevského rad 7
�17.00 -  Absolventský koncert Ľ.
Peruňskej a jej hostí, Galéria Arto-
téka, Oddelenie hudobnej a ume-
novednej literatúry, Kapucínska 1
� 18.00 - Silné reči U červeného
raka, J. Gordulič, G. Žifčák, J. Gu-
lík a M. Szatmary, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - O. Spišák: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - E. Wolf-Ferrari: Šperky
Madony, opera, Sála opery a bale-
tu, SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Več-
ný manžel, Malá scéna STU, Dos-
tojevského rad
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
�19.00 - L. Sello a La Sinfionetta,
otvárací koncert festivalu Dolce
Vitaj, Dvorana VŠMU, Zochova 1
� 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7

piatok 5. júna
� 10.00, 14.00 - S. Lagerlöfová:
Nils alebo podivuhodná cesta,
Brnenského divadlo DIVO4,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26
� 10.00 -  Mio Môj Mio, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
Scéna STU, Dostojevského rad 7
�18.00 -  Staré, ale jaré: Five Gen-
tlemen a Jaroslav Rozsíval,  Five
Gentlemen, Letná čitáreň U čer-
veného raka, Michalská 26
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - G. Verdi: Rigoletto,
opera, Sála opery a baletu, SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - H. Pawlowská a M. Čer-
vienka, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - P. Pavlac: Slovo Válko-
vo, Sála činohry, SND, Pribinova
ulica

sobota 6. júna
�19.00 - L. A. Minkus, M. Petipa:

Bajadéra, balet, historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
�19.30 - Prezentácia Dielne tvori-
vého písania, Sála činohry, SND,
Pribinova ulica

nedeľa 7. júna
� 14.00 - 37. ročník Turf Gala,
dostihové popoludnie, Starohájska
ulica
� 19.00 - Blues na lodi, koncert,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo náb-
režie 
�16.00 - Organový koncert, Kon-
certná sieň Slovenskej filharmó-
nie, Námestie Eugena Suchoňa
� 17.00 - Voci da camera III,
opera, historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - K. Horák: Prorok Štúr a
jeho tiene, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - I. Villqist: Helverova noc,
Malá scéna STU, Dostojevského rad

pondelok 8. júna
�19.00 - J. Nvota: Hamlet, alebo ná-
lez lebky, Túlavé divadlo, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - D. Majling: Labyrinty a
raje Jána Ámosa, Činohra SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - K. Horák: Prorok Štúr a
jeho tiene, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - A. Christie: Bod nula,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
Divadlo GunaGu, Františkánske
námestie 7

utorok 9. júna
� 10.00 - P. Pavlac: Slovo Válko-
vo, Sála činohry, SND, Pribinova
ulica
� 10.00 - Mio Môj Mio, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
Scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Juraj a Jakub Čižmaro-
vič, Malá sála Slovenskej filhar-
mónie, Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - M. Ferencová: Sľúbili
sme si lásku/alebo revolúcia v
manželstve, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - D. Majling: Labyrinty a
raje Jána Ámosa, Činohra SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - K. Horák: Prorok Štúr a
jeho tiene, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - G. Puccini: Bohéma,

Sála opery a baletu, SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov, Istropolis, Trnavské
mýto 1
�19.00 - M. Casella, Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - Al Di Meola, koncert,
Beatles & more, Stará tržnica, Ná-
mestie SNP
�19.30 - V. Klimáček: Krvák, Gu-
naGU, Františkánske námestie 7
� 20.30 - Floor – Comedy Talk
Show Michaela Szatmaryho, hostia:
J. Židek, M. Hindy, Cs. Kassai, G.
Žifčák, Urban House, Laurinská 14

streda 10. júna
�11.00 - Malý Lišiačik a Mesiac, ta-
lianská divadelná spoločnosť Com-
pagnia ĺ Asina Sull Isola, Malá
Scéna STU, Dostojevského rad 7
� 11.00 - K. Horák: Prorok Štúr a
jeho tiene, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - M. Štefankovičová, O.
Belešová, Z. Martinková: BABY
na palube, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Faith No More, koncert,
AEGON aréna NTC, Príkopova 6
� 19.00 - J. Solovič, M. Lasica,
Satinský: Plné vrecká peňazí, Lau-
rinska ulica
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Rómeo
a Júlia, balet, Sála opery a baletu,
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Majling: Labyrinty a
raje Jána Ámosa, Činohra SND,
Pribinova ulica
�19.00 - A. Camus, Caligula, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - Moravanka a Ján Slabák,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov,
Istropolis, Trnavské mýto 1

štvrtok 11. júna
�11.00, 14.00 - Mio Môj Mio, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Malá
Scéna STU, Dostojevského rad 7
� 11.00 - D. Majling: Labyrinty a
raje Jána Ámosa, Činohra SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - Jama deravá, Divadlo
Astorka, Námestie SNP

� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
�19.00 - K. Vosátko: Apokalypso,
Babylon, Námestie SNP 14
� 19.30 - …s feministickým
aspektom, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 20.00 - Uriah Heep, koncert,
Dom odborov Istropolis, Trnavské
mýto 1
� 11.00 - D. Majling: Labyrinty a
raje Jána Ámosa, Činohra SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - Jama deravá, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - K. Vosátko: Apokalypso,
Babylon, Námestie SNP 14
� 19.30 - …s feministickým
aspektom, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 20.00 - Uriah Heep, koncert,
Dom odborov Istropolis, Trnavské
mýto 1

piatok 12. júna
� 10.00 - Mio Môj Mio, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
Scéna STU,  Dostojevského rad 7
�18.00 - Kobylka, detský folklór-
ny súbor, Letná čitáreň U červe-
ného raka, Michalská 26
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Piková
dáma, opera, Sála opery a baletu,
SND, Pribinova ulica 
�19.00 - E. Palmetshofer: Celibát,
Sála činohry, SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mi-
mo, historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. J. Lermontov: Maš-
karáda, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - W. D. Home Rybárik
kráľovský, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - J. del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Maďarič: Dáme bez
kamélie, Divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta

sobota 13. júna
� 16.00 - F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, Sála činohry, SND,
Pribinova ulica
� 18.00, 21.00 - Prečo Eva?,

Théatre de Liége, Štúdio, SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - A. Ch. Adam: Korzár,
balet, SND, Pribinova ulica
�19.00 - A. Strindberg: Otec, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - J. Pavlac: Einsteinova
žena, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II,
GunaGU, Františkánske námestie 7

nedeľa 14. júna
� 17.00 - F. Lehár: Zem úsmevov,
SND, Pribinova ulica
� 18.00 - M. v. Mayenburg:
Kameň, Národné divadlo Praha,
Sála činohry, SND, Pribinova ulica
� 18.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, SND, Hviezdoslavovo nám.
� 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - T. Letts: Zabiják, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 20.00 - N. V. Gogoľ: Bláznové
zápisky, SND, Pribinova ulica

pondelok 15. júna
� 19.00 - Malá domov, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Suchý: Osvobozené
divadlo Semafor, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinska ulica
� 19.00 - Podfuk, Teatro Wüsten-
rot, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - I. Stodola: Bačova žena,
Štúdio, SND, Pribinova ulica

utorok 16. júna
�19.00 - G. Verdi: Nabucco, opera,
historická budova SND, Hviezdo-
slavovo námestie
�19.00 - J. Novak: Tolstoj a penia-
ze, Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - M. Amsler: Lesk a bieda
kurtizán, Aréna, Viedenská cesta
� 20.00 - T. Slobodzianek: Mladý
Stalin, SND, Pribinova ulica

streda 17. júna
� 19.00 - G. Verdi: Aida, opera,
SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Sibleyras, J. Dell: Půl-
druhé hodiny zpoždění, Divadlo
L+S, Námestie 1. mája
�19.00 - W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, Astorka, Nám. SNP
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Aréna, Viedenská cesta
�20.00 - J. J. Tersánszky, K. Grec-
só: Cigáni, SND, Pribinova ulica 
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Najstarší známy zachovaný
písomný dokument k histórii
mesta podpísal uhorský kráľ v
decembri 1291. Mešťania, od
ktorých potreboval ako vždy
peniaze, lamentovali, že vo voj-
nách jeho strýka, ktoré sa
práve skončili, bolo mesto vyra-
bované a oni prišli o majetky.
Iste nezabudli tvrdiť, že im
zmizli aj listiny, na ktorých boli
spísané a predchádzajúcimi
kráľmi potvrdené ich privilé-
giá. Možno boli, možno neboli...
Predložili kráľovi spamäti spísané
domnelé stratené privilégiá, a
Ondrej listinu podpísal. Aby im
zase nezmizla, opatrovali ju gene-
rácie ako oko v hlave. Dobre za-
bezpečenú, asi uloženú v železnej
truhličke, ju pravdepodobne
uchovával vo svojom dome vždy
úradujúci richtár. V 20. rokoch 15.
stor. kúpilo mesto vtedy už asi 70-
ročný dom, ktorý si postavil
richtár Jakub medzi hlavným
trhoviskom a menším trhom, kde
sa predávalo mäso. Pri dome stála
pevná ohňu odolávajúca veža. Asi
v nej uložili vzácny dokument. 
Archív v jakubovskom dome,
ktorý sa stal radnicou, sa postupne
rozrastal. K pôvodnému domu
pripájali  susedné domy. Archív
presťahovali do miestnosti pre-
klenutej od roku 1583 pevnou
klenbou. Do miestnosti sa vchá-
dzalo z rokovacej siene volených
občanov, teda zástupcov mešťa-
nov, jedinými dverami s pevným
železným krídlom v kamennej
zárubni. Dvere nahradili v roku
1749 novými železnými, ktoré
kováč ozdobil železnými orna-
mentmi  a znakom mesta. Veľké
okná v kamennom orámovaní sú
síce vo výške poschodia, ale aby
do archívu nikto nevnikol, aj tie
boli zabezpečené ťažkými želez-
nými mrežami.  
Najdôležitejšie dokumenty boli
pravdepodobne uložené v žele-
zom okutých truhličkách. Aby sa
k nim prípadný zlodej nedostal,
bývali aj také truhličky zavesené
na reťaziach pod klenbami chrá-
mov a mestských archívov. V
klenbe prešporského archívu
(hovorilo sa mu „tajný“) sú zabu-
dované na skobách väčšie železné
kruhy, ktoré umožňovali podvesiť
pod klenbu schránky či obaly s
písomnosťami.    

Miestnosť je súčasťou prehliadky
expozícií Múzea mesta Bratislavy
v Starej radnici. Čiastočne sú v
nej zachované aj drevené archív-
ne skrine, ktoré sa zatvárajú dre-
venými mrežovými dverami.
Dvere chránia prístup k dreveným
debničkám – ladulám – v ktorých
boli ako v zásuvkách uložené
písomnosti od 18. storočia. V pul-
tovej sklenenej vitríne sú vystave-
né okrem kópie listiny z roku
1291 kópie ďalších dvoch mest-
ských listín najvyššieho význa-
mu. Je to kópia listiny z roku
1436, ktorou kráľ Zigmund povo-
lil mestu ďalej používať už od 13.
stor. zaužívaný erb. Zvláštnosťou
je, že listinu vyhotovili v dvoch
exemplároch, ktorých maľovaná
miniatúrna dekorácia nie je iden-
tická.  Tretia v kópii prezentovaná
listina je známa ako Zlatá bula
Mateja Korvína. Na šnúrkach
prevlečených cez dolný okraj lis-
tiny visí kráľovská pečať v zlatom
púzdre. Dokument dostalo mesto
od Mateja Korvína v roku 1464.     
Na podnet mestského archivára
Dr. Ovidia Fausta vznikla v roku
1923 s výraznou podporou vte-
dajšieho  vicestarostu mesta  Dr.
Františka Krausa  inštitúcia s
názvom Vedecké ústavy mesta
Bratislavy. Jej súčasťami bol

Mestský archív aj Mestské
múzeum. Ústavy budovali vlast-
nú bohatú vedeckú knižnicu obsa-
hujúcu výlučne diela týkajúce sa
Bratislavy a jej okolia.  Dr. Faust
sa stal prednostom Vedeckých
ústavov. Po víťazstve pracujúce-
ho ľudu vo februári 1948 fondy
múzeí a archívov znárodnili. Aj
listinný materiál Archívu mesta
Bratislavy sa stal majetkom štátu.
Bývalú špecializovanú príručnú
knižnicu Vedeckých ústavov pri-
členili k archívu. Premenovali ju
na Regionálnu knižnicu. Mestské
múzeum si muselo začať budovať
vlastnú knižnicu.                            
Zákon NR SR vrátil mestám his-
torické objekty radníc. Štát mes-
tám nevrátil ich znárodnené histo-
rické archívy, ktoré boli v minu-
losti súčasťou radníc. Po roku
1989 bolo niekoľko neúspešných
pokusov vrátiť Archív mesta Bra-
tislavy do majetku mesta, kam
logicky patrí. Je nezvykom, aby si
hlavné mesto muselo požičiavať
svoje vlastné historické doku-
menty od inštitúcií štátnej správy.
Bratislava má predpoklady na to,
aby si svoj mestský archív spra-
vovala sama, ako to robilo mesto
v minulých storočiach. Mala vy
sa mu vrátiť aj bohatá knižnica,
ktorá je roky po odsťahovaní zo
Starej radnice verejnosti neprí-
stupná. Štefan Holčík

Foto: autor
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Žobráci mali

svoje vlastné

predstavenstvo
Kým za vlády Márie Terézie
smeli žobrať po prešporských
domoch len žobravé mníšske
rády, jej syn Jozef II. túto výsa-
du zrušil. Žobráci, ktorí dovte-
dy smeli drankať milodary iba
pred kostolmi, novú situáciu
pochopili raz-dva.
V poslednej tretine 18. storočia,
keď sa ľudia začali združovať do
najrôznejších spolkov, vzniklo
prešporské tovarišstvo žobrácke.
Bolo to spoločenstvo s nepísaný-
mi regulami, ktoré sa neustále
rozvíjalo a zaniklo až po druhej
svetovej vojne. Bedári si pravidel-
ne volievali svoje žobrácke pred-
stavenstvo, podelili si mesto na
žobrácke rajóny a za právo žobrať
v Prešporku, ktoré dostal iba člo-
vek s prešporskou domovskou
príslušnosťou, sa povinne platili
príspevky do spoločnej žobráckej
pokladnice spravovanej statočnej-
šie než pokladnica mestského
magistrátu.
Najmenej pohybliví žobráci mali
vyčlenené najvýhodnejšie stabil-
né žobrácke miesta. Mestský
magistrát súhlasil, aby šikovní
žobrácki muzikanti, speváci a
kaukliari mohli predvádzať svoje
umenie dokonca aj na promená-
de. Prešporok sa stal živším a
veselším. Na mnohých miestach
v jeho strede vždy niekto vyhrá-
val či spieval s čiapkou pri
nohách. Predvádzali sa huslisti,
harmonikári i verklikári s opicami
či s papagájmi. Kúzelníci predvá-
dzali bravúrne kúsky a morčatá na
každom druhom rohu vyťahovali
Prešporčanom horoskopy.
Žobráci bývali v podzemí najstar-
ších častí mesta, obkolesených
kedysi proti Turkom kamennými
hradbami. Podzemné priestory
siahali až do hĺbky troch poscho-
dí a boli navzájom prepojené  piv-
ničnými chodbami. Keď podze-
mie spustlo a ľudia naň začínali
zabúdať, žobráci ho celé presnori-
li. Našli si v ňom priestory pre
nocľahárne s poschodovými pos-
teľami, vývarovne, ba aj spolo-
čenské priestory. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA EINSTEINOVEJ ULICI
37-ročný Alžírčan kradol v
nákupnom centre. Z prevesenej
bundy na stoličke zobral vrecko s
1 500 eurami, po pár dňoch ho
však chytili a obvinili.
NA OPLETALOVEJ ULICI
25-ročný Filip z okresu Nové
Mesto nad Váhom po predchá-
dzajúcom verbálnom konflikte a
následne aj po fyzickom konflikte
zastrelil 45-ročného muža. 
NA BEBRAVSKEJ ULICI sa
nadránom pohádali dvaja muži.
Verbálny konflikt na parkovisku
vyústil do fyzického napadnutia,
keď jeden z mužov hodil druhé-
mu zblízka do tváre sklenenú pol-
litrovú fľašu. Poškodenému spô-
sobil poranenia na tvári, ktoré si
vyžiadali lekárske ošetrenie.
NA MIEROVEJ ULICI 35-
ročná Angelika z Bratislavy pre-
padla 44-ročného Vladimíra.
Zhodila ho na zem a zmocnila sa
jeho igelitovej tašky s nákupom,
čím poškodenému okrem psy-
chickej ujmy spôsobila škodu 10
eur. V prípade preukázania viny
hrozí obvinenej trest odňatia slo-
body až na 12 rokov, keďže čin
spáchala na chránenej osobe. 
NA STROMOVEJ ULICI
dvaja neznámi páchatelia vošli do
predajne potravín a požadovali
od pokladníka peniaze. Jeden z
páchateľov bol ozbrojený dosiaľ
presne nezisteným predmetom,
pripomínajúcim krátku strelnú
zbraň. Keďže ani na opätovné
výzvy jedného z páchateľov im
pokladník peniaze nedal, jeden z
páchateľov ho udrel do tváre a
následne zlodeji ušli. 
NA SENECKEJ CESTE 48-
ročný občan Bulharska využil
chvíľkovú nepozornosť poškode-
ného muža, ktorý za obchodným
domom opravoval defekt a zo
sedadla spolujazdca mu vzal plá-
tennú tašku. Poškodený v nej mal
kľúče od garáže, bytu a od auta,
gastrolístky, multifokálne okulia-
re, švajčiarsky nôž a rôzne dokla-
dy. Škoda bola 50 eur. 
NA METODOVEJ ULICI
neznámy páchateľ ozbrojený
krátkou guľovou zbraňou vošiel
do priestorov kancelárie a žiadal
od zamestnankyne vydanie peňa-
zí. Zamestnankyňa mu vydala
približne 6 650  eur. Páchateľ ná-
sledne ušiel. (mm)

Mestský archív by mal patriť mestu
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vyjdú o 2 týždne
18. júna 2015

V bábkovom

divadle pôjde 

v júni o veľa...
STARÉ MESTO
Mio, môj Mio, je rytierský prí-
beh o strachu a hrdinstve, v
ktorom ide doslova o život.
Zároveň je to názov premiéry,
ktorú Bratislavské bábkové
divadlo uvedie 5. júna o 18.00 h
v Divadle Malá scéna STU.
Bo je obyčajný mestský chlapec,
ktorý žije u svojich pestúnov. Nie
je milované dieťa, ale opustené a
ustrašené. Jedného dňa dostane
od neznámej pani zvláštne jablko
a keď doň zahryzne, ocitne sa v
krajine lietajúcich ostrovov, zele-
ných lúk a spievajúcich topoľov.
Dozvedá sa, že sa volá Mio a je
synom kráľa, ktorý tejto zemi
vládne. Aj nádherná krajina má
svoju odvrátenú stranu, ktorej
vládne odporný rytier Kato.
Netvor sužuje Zem v Ďalekej
diaľke a Mio spoznáva, že je
jediný, kto ho môže poraziť. So
svojou zbrojnoškou – najlepšou
priateľkou Jum – Jum, sa vydáva
v ústrety vlastnému osudu – boju
s rytierom Katom. Kniha Mio,
môj Mio nie je ani veselá, ani bez-
starostná, no napriek tomu je o
deťoch a pre deti. (bd)

STARÉ MESTO
Bratislavu opäť navštívi vyni-
kajúci svetový džezový gitarista
Al Di Meola. Kým jeho doteraj-
šie vystúpenia na Slovensku
boli takpovediac tradičné a
predstavil na nich hlavne dže-
zové či flamengo projekty, ten-
toraz si pre svojich fanúšikov
pripravil skutočnú koncertnú
lahôdku. Už sám názov poduja-
tia Al Di Meola plays Beatles
and More napovedá, aké sklad-
by v 9. júna zaznejú na pódiu
Starej tržnice.
Pôjde o reinterpretácie štrnástich
známych melódií The Beatles v
prepracovanom aranžmán upra-
venom špeciálne pre akustickú
gitaru. Ako sám Al Di Meola
hovorí: „Beatles považujem za
dôvod, pre ktorý hrám na gitaru.
Ich hudba bola silným katalyzáto-
rom mojej túžby učiť sa hrať.“
Aj keď sú skladby, ktoré v ten
večer zaznejú, pre mnohých noto-
ricky známe, ich interpretácia
bude hudobným zážitkom - nie-
len pre virtuóznu hru na gitaru, ale
aj pre pridanú hodnotu, ktorú im
Al Di Meola svojimi aranžmánmi
prepožičal. Všetky piesne obdaril
pre neho typickým flamengovým
nádychom, vyšperkoval arpeg-
giami, vyklopkávaním rytmu na
tele samotnej gitary a ak k tomu
pridáme jeho excelentné maj-
strovské hranie na gitarových
strunách, nevšedný cit pre detail a

frázovanie a v neposlednom rade
srdce pravoverného fanúšika The
Beatles,  Bratislava sa môže tešiť
na skvelý večer!
Veľký obdivovateľ Beatles nahral
v roku 2013 tieto nadčasové
skladby na album All Your Life
priamo v štúdiách Abbey Road v
Londýne a odvtedy ich prináša
spolu s komorným sprievodným
zoskupením aj na koncertné
pódiá: „Svoj život som začal s lás-
kou k Beatles a nikdy som ich
milovať neprestal, tak ako mnoho
iných gitaristov mojej generácie.
Cestou sme všetci nasledovali
hudbu, na ktorej sme si stavali
kariéry – fusion, džez alebo iné.
Všetci sme sa chceli zlepšovať.
Keď sa však vrátite k hudbe Bea-
tles, poviete si - Človeče, veď toto
stále funguje. Všetko z toho!“.
Al Di Meola, jeden z najlepších
súčasných gitaristov sveta a drži-

teľ viacerých prestížnych ocenení
príde do Bratislavy krátko po
vydaní ďalšieho autorského albu-
mu - novinky Elysium. Počas
svojej vyše 40-ročnej hudobnej
kariéry vydal vyše 20 albumov,
spolupracoval s takými menami
svetovej hudby, ako sú Chick
Corea, Stanley Clarke, Lenny
White, John McLaughin, Paco De
Lucia, Jaco Pastorius či Jean-Luc
Ponty a mnohí ďalší. Jeho tvorba
bola ocenená cenou Grammy,
tromi zlatými albumami a doteraz
predal viac ako 6 miliónov albu-
mov po celom svete. V roku 1981
bol slávnostne zaradený do siene
slávy Guitar Player's Gallery Of
Greats. 
Na koncerte v Starej tržnici
(19.30 h) ho budú sprevádzať P.
Alfonsi - 2nd Guitar a P. Kaszas -
Drums and Percussion. (br)

Foto: archív

Al Di Meola  predstaví v Starej tržnici
skladby svojej prvej lásky – Beatles
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V nedeľu bude

procesia 

Božieho tela
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 4. júna 2015 je v ka-
tolíckej cirkvi prikázaný svia-
tok Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi, známeho tiež ako
sviatok Božieho tela. V tento
deň bude v Katedrále sv. Mar-
tina o 17.00 h svätá omša cele-
brovaná biskupom, po ktorej
sa uskutoční eucharistická
procesia vo vnútornom prie-
store katedrály.
Verejná oslava sviatku Božieho
tela bude v Bratislave v nedeľu
7. júna 2015 na Primaciálnom
námestí. Svätá omša sa začne o
10.30 h. Po nej pôjde procesia
veriacich s Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou cez Klobučnícku uli-
cu a Námestie SNP pred farský
Kostol sv. Jána z Mathy na Žup-
nom námestí. Tu sa slávnosť za-
končí ďakovným chválospevom
a udelením eucharistického po-
žehnania. (abu)

Rača narátala

zase o niečo

viac prváčikov
RAČA
Počet prvákov v račianskych
základných školách z roka na
rok stúpa. Kým v aktuálnom
školskom roku zasadlo do škol-
ských lavíc 192 prvákov, v
budúcom ich nastúpi o 42
viac, dohromady 234.
Z dvoch základných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti MČ Rača
najviac prvákov v počte 98 prija-
la ZŠ s MŠ J. A. Komenského,
80 detí prijala ZŠ Tbiliská. Tretia
cirkevná základná škola De la
Salle prijala 56 prváčikov, táto
škola však nepatrí pod správu
mestskej časti. V dvoch račian-
skych základných školách je na
budúci školský rok prijatých 140
detí s trvalým pobytom v Rači,
ostatných 38 je z iných mest-
ských častí. (tt)

RAČA
Dlhoročná kauza okolo
výstavby na Hagarovej ulici v
Rači speje ku koncu. Primátor
Ivo Nesrovnal podpísal zmlu-
vu o zámene nehnuteľností.
Od roku 2009, keď mestskej
časti Rača prišiel návrh na vyda-
nie územného rozhodnutia na
výstavbu polyfunkčného byto-
vého domu na Hagarovej so
súhlasným záväzným stanovi-
skom hlavného mesta, silnel
odpor obyvateľov sídliska Kras-
ňany, ktorý vyústil do petičnej
akcie s takmer štyrmi tisíckami
podpisov. 
Jedinou reálnou možnosťou, ako
zabrániť výstavbe na Hagarovej
ulici, bolo ponúknuť investorovi
iné pozemky. Po intenzívnom
skúmaní možností mu boli nako-
niec do zámeny ponúknuté via-
ceré nehnuteľnosti: pri bývalom

KS Elán, časť z nich patrí MČ
Rača a časť mestu, a tiež
pozemky bývalého ihriska
pozemného hokeja na Mrázovej
ulici (celý vo vlastníctve
mesta). 
Kým račianske zastupiteľstvo v
októbri 2014 schválilo zámenu
pozemkov pri KS Elán, ktoré má
vo svojom výlučnom vlastníctve
MČ, mestskí poslanci na posled-
nom zastupiteľstve v minulom
volebnom období zámenu svo-
jich nehnuteľností neodsúhlasili.
Starosta Rače Peter Pilinský a
vicestarosta Rače Rastislav
Žitný však materiál do nového
mestského zastupiteľstva pred-
ložili opäť. 
Druhý pokus vo februári tohto
roku presadiť medzi mestskými
poslancami zámenu nehnuteľ-
ností na Hagarovej ulici bol
nakoniec úspešný. 

Súhlas zastupiteľstva bol však
len jedným z krokov v kom-
plikovanom procese zámeny
pozemkov, pričom zámenná
zmluva musela byť oboma stra-
nami podpísaná do 90 dní od
schválenia v mestskom zastu-
piteľstve. Niekoľko dní pred
termínom prišla mestskej časti
Rača z magistrátu správa, že
primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal podpísal zámennú
zmluvu. 
„Teším sa, že túto kauzu sa
podarilo ukončiť. Ďakujem aj
kolegom v mestskom parla-
mente, ktorí nakoniec uznali, že
nešlo o zámenu nevýhodnú pre
mesto, ale najmä o nápravu
chýb z minulosti, ktoré trauma-
tizovali stovky obyvateľov
Hagarovej a celých Krasňan,“
povedal starosta Rače Peter
Pilinský. (mi)

Na Hagarovej ulici sa stavať nebude!

Mestská časť 
Bratislava – Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

ponúka na prenájom formou 
verejnej obchodnej súťaže 
nové nebytové priestory, 

na prízemí bytového domu 
na Černockého ul. 5/A

v Bratislave, na  pozemku parc. č.
1513/37. Nebytový priestor č. 1 – 903 je
vo výmere 62,14 m2 a nebytový priestor č.
1 – 904 je vo výmere 60,69 m2, priestory
je možné prenajať spoločne alebo každý
zvlášť. Nebytový priestor je „holopriestor“,
možnosť vybavenia podľa potrieb nájom-
cu. Ponuky sa prijímajú do 18. 6. 2015.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na internetovej stránke
www.raca.sk a na vývesnej tabuli MÚ
Rača, Kubačova 21. Bližšie informácie
poskytne Ing. Jozef Kinier na t.č.
02/4911 2454.

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

ČČmmeellkkoo  ss..rr..oo..
upratovanie-tepovanie.sk
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Tepovanie -30%

Umývanie okien -20%
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V nedeľu bude

procesia 

Božieho tela
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 4. júna 2015 je v ka-
tolíckej cirkvi prikázaný svia-
tok Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi, známeho tiež ako
sviatok Božieho tela. V tento
deň bude v Katedrále sv. Mar-
tina o 17.00 h svätá omša cele-
brovaná biskupom, po ktorej
sa uskutoční eucharistická
procesia vo vnútornom prie-
store katedrály.
Verejná oslava sviatku Božieho
tela bude v Bratislave v nedeľu
7. júna 2015 na Primaciálnom
námestí. Svätá omša sa začne o
10.30 h. Po nej pôjde procesia
veriacich s Najsvätejšou oltárnou
sviatosťou cez Klobučnícku uli-
cu a Námestie SNP pred farský
Kostol sv. Jána z Mathy na Žup-
nom námestí. Tu sa slávnosť za-
končí ďakovným chválospevom
a udelením eucharistického po-
žehnania. (abu)

Fontána pod

Hviezdoslavom

opäť funguje
STARÉ MESTO
Pozorní Bratislavčania a
návštevníci hlavného mesta si
určite všimli, že kým ostatné
fontány už veselo striekali, tá
pod sochou P. O. Hviezdoslava
ticho mlčala. Namiesto osvie-
žovania turistov aj domácich
okoloidúcich vítala špinavá
voda s popadaným lístim.
Dôvodom boli chýbajúce dýzy,
ktoré počas zimy niekto ukradol
a fontána preto zostala nefunk-
čná. Situácia, našťastie, netrvala
dlho a po pár dňoch je fontána
opäť v prevádzke. 
Oprava však nebola lacná a
mestskú časť vyšla na celkom
slušnú sumu, ktorá sa mohla
použiť aj na iné účely než na lik-
vidovanie škôd po drzom zlode-
jovi. (db)

STARÉ MESTO
Dni starej hudby, od roku
1996 pevná súčasť koncert-
ného života Bratislavy, sa
tohto roku uskutočnia dvad-
siaty raz ako dodnes jediné
kontinuálne medzinárodné
festivalové podujatie starej
hudby na Slovensku.  
Jubilejný festival je zameraný
na obdobie hudobného baroka
a ponúka program z diel skla-
dateľov polovice sedemnásteho
až polovice osemnásteho sto-
ročia. V podaní renomovaných
domácich a zahraničných súbo-
rov a sólistov zaznejú v Brati-
slave veľké diela najväčších
skladateľov  tohto obdobia.
Czech Ensemble Baroque –
Orchestra & Choir uvedú v
spolupráci so sólistami jedno z

veľkých biblických oratórií G.
F. Händela – Júda Makabejský
(sobota 6. júna, Dóm sv. Marti-
na). 
Nemenej atraktívny bude kon-
cert, na ktorom v podaní súbo-
rov Purcellov zbor a Orfeo
orchester pod vedením Vashe-
gyiho zaznejú kantáty J. S.
Bacha a motetá J. Ch. Bacha,
najvýznamnejšieho člena roz-
siahlej hudobníckej dynastie
bachovcov pred J. S. Bachom
(nedeľa 7. jún, Veľký evanjelic-
ký kostol na Panenskej ul.). 
V rámci dvadsiateho ročníka
Dní starej hudby sa konajú aj
dva recitály. Vo štvrtok 4. júna
vystúpi na dvoch koncertoch
(popoludní a večer) v rarit-
nom priestore – kaplnke sv.
Ladislava v Primaciálnom

paláci popredná slovenská
organistka pôsobiaca vo Fran-
cúzsku a Španielsku M. Mel-
cová, ktorá uvedie organové
skladby talianskych, španiel-
skych a nemeckých skladate-
ľov 17. a 18. storočia. 
V pondelok 8. júna vystúpi vo
Dvorane VŠMU na samostat-
nom recitáli iránsko-americký
čembalista M. Esfahani. Uve-
die jedno z najmohutnejších
cyklických diel európskej kla-
vírnej/čembalovej literatúry
Goldbergovské variácie J. S.
Bacha. Mahan Esfahani pove-
die aj majstrovský kurz na
Hudobnej a tanečnej fakulte
VŠMU (o 9.30 h). 
Hlavným usporiadateľom po-
pulárnych Dni starej hudby je
Centrum starej hudby, o.z. (mt)

Dni starej hudby vrátia všetkých
svojich poslucháčov do histórie

Mestská časť 
Bratislava – Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

ponúka na prenájom formou 
verejnej obchodnej súťaže 
nové nebytové priestory, 

na prízemí bytového domu 
na Černockého ul. 5/A

v Bratislave, na  pozemku parc. č.
1513/37. Nebytový priestor č. 1 – 903 je
vo výmere 62,14 m2 a nebytový priestor č.
1 – 904 je vo výmere 60,69 m2, priestory
je možné prenajať spoločne alebo každý
zvlášť. Nebytový priestor je „holopriestor“,
možnosť vybavenia podľa potrieb nájom-
cu. Ponuky sa prijímajú do 18. 6. 2015.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
sú zverejnené na internetovej stránke
www.raca.sk a na vývesnej tabuli MÚ
Rača, Kubačova 21. Bližšie informácie
poskytne Ing. Jozef Kinier na t.č.
02/4911 2454.
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ZZZADARRMMO vyyzdvihnuutie oobjjeddnávvook 
z www.tchibo.sk v obchode Tchibo v Bory Mall Bratislava

každý týždeň nová kolekcia plná vychytávok pre radosť

zrnková káva 100 % Arabica 

lahodná šálka kávy už od 140 €

NOVINKA 
OSOBNÝ ODBER! Akcia platí od 8. do 11. 6. 2015  iba 

v  Tchibo Bory Mall Bratislava.  Zľava 
platí len na nepotravinársky tovar. 
Neplatí na darčekové kupóny a akčné 
ponuky. Zľavy sa nesčítavajú.

SPOTREBNÝ TOVAR

20  %
ZĽAVA 

KKKKKUUUUPPPPÓÓÓÓÓÓNNNNN 
ibbbbbaaaa ppprrreeeee 
VVVVááááássss

Belasý motýľ

chce pomôcť 

aj upozorniť
BRATISLAVA
Kampaň Belasý motýľ chce
informovať o ochorení svalová
dystrofia a získať prostriedky
na sociálnu pomoc a nákup
kompenzačných pomôcok ľu-
ďom, ktorí s ním žijú.
Svalová dystrofia je ochorenie
svalov celého tela, spôsobuje bez-
vládnosť, odkázanosť na pomoc
druhej osoby a na rôzne pomôcky.
Ochorenie má zhoršujúci sa prie-
beh a je nevyliečiteľné. Postihuje
bábätká, deti aj dospelých.
Súčasťou kampane sú koncerty
Belasého motýľa.  Bratislavský sa
uskutoční 9. júna na Hlavnom
námestí. Už 5. júna môžete v
Avion Shopping parku na
„námestí“ navštíviť hlavný stan
organizátorov kampane a 6. júna
Organizácia muskulárnych dys-
trofikov v SR, motorkársky klub
Ježibabini vnuci spolu s ďalšími
motorkárskymi klubmi a ostatný-
mi motorkármi organizujú motor-
kársku šou. (mm)

Karlovešťania

zadotujú búdky

pre netopierov
KARLOVA VES
Karloveská samospráva pomô-
že dážďovníkom a netopierom
žijúcim v mestskej časti. Nie
finančne, ani žiadnou zbierkou,
ale bude dotovať nákup búdok
pre vtáky, ktoré si vytvárajú
hniezda v strešných a obvodo-
vých konštrukciách panelákov. 
Karlovešťania za to očakávajú, že
dážďovníky a netopiere im pomô-
žu bojovať proti komárom a
hmyzu. Práve ony sú jedinou
potravou vtákov a Karlova Ves je
takmer každý rok sužovaná nálet-
mi komárov. Vlastník prípadne
správca budovy, ktorá sa bude
zatepľovať, môže dostať dotáciu
na nákup búdok pre vtáky až do
päťdesiatich percent ich ceny.
Ešte výhodnejšia ponuka platí pre
tých, ktorí nakúpia búdky bez
toho, aby sa budova išla zatepľo-
vať, alebo že by sa na nej išli robiť
iné úpravy. V takom prípade
samospráva zabezpečí dotácie až
do sto percent. (mm)

DÚBRAVKA
Vedenie škôl v Dúbravke pre-
vzalo tento rok až 534 žiadostí o
prijatie dieťaťa na zápis do
materskej školy. Hoci má
Dúbravka 10 materských škôl a
v 40 triedach je spolu 941 detí,
kapacity nestačia.
Prijať mohla Dúbravka na škol-
ský rok 2015 – 2016 len 274
detí. „Je to momentálne maxi-
málny počet detí, ktorý môže-
me prijať,“ prezradila Ľubica
Szilasiová z oddelenia škol-
stva, kultúry, športu a projek-
tových činností a dodala:

„Potrebovali by sme určite
minimálne ešte jednu štvor-
triednu materskú školu.“
Dúbravka tak nevyhovela 260
žiadostiam, pričom z nich je 93
detí, ktoré k 31. augustu ešte
nedovŕšia tri roky. Rodičia,
ktorých dieťa sa do materskej
školy nedostane, by mali poč-
kať do 15. septembra, či nastú-
pia všetky prijaté deti.
Keďže kapacity nestačia,
mestská časť zaviedla rozdiel-
ne poplatky pre deti s trvalým
pobytom v mestskej časti a s
trvalým pobytom v inej mest-

skej časti, aby prioritne umiest-
nila do materských škôl deti zo
svojej mestskej časti.
Problémy s nedostatkom miest
a s bojom o miesto v mater-
skej škole, ktoré sú v Dúbrav-
ke už roky, riešilo nové vedenie
mestskej časti žiadosťou na
ministerstvo školstva o rozší-
renie miest v materských ško-
lách. 
Dobrou správou je, že Dúbravka
bola úspešná, získala podporu a
nová materská škola vznikne
rekonštrukciou budovy mater-
skej školy na Fedákovej. (ts)

Dúbravských deti je veľa, pomôže
rekonštrukcia školy na Fedákovej

O granty žiadajú autori 120 projektov
RUŽINOV
Takmer 120 projektov Ruži-
novčanov sa uchádza o penia-
ze z grantového programu
mestskej časti Ružinov v ro-
ku 2015. Rôzne združenia či
firmy môžu získať podporu
vo výške od päťsto do päťti-
síc eur.

Podmienkou bolo mať nápad,
ako zlepšiť komunitný život v
Ružinove v oblastiach životné-
ho prostredia, kultúry, športu,
vzdelávania či v sociálnej
oblasti. Žiadosti o grant mohli
záujemcovia podávať na ruži-
novský miestny úrad do 30.
apríla 2015. O tom, ktoré nápa-

dy Ružinovčania zrealizujú,
rozhodne grantová komisia do
konca júna. 
Minulý rok ružinovská samo-
správa cez svoj grantový pro-
gram podporila 47 projektov
sumou viac ako 146-tisíc eur.
Na rok 2015 je vyčlenená suma
do 160-tisíc eur. (mm)
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Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

Číslo účtu: 5061299854/0900, variabilný symbol: 1914 
IBAN: SK54 0900 0000 0050 6129 9854, SWIFT: GIBASKBX

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

Belasý motýľ

chce pomôcť 

aj upozorniť
BRATISLAVA
Kampaň Belasý motýľ chce
informovať o ochorení svalová
dystrofia a získať prostriedky
na sociálnu pomoc a nákup
kompenzačných pomôcok ľu-
ďom, ktorí s ním žijú.
Svalová dystrofia je ochorenie
svalov celého tela, spôsobuje bez-
vládnosť, odkázanosť na pomoc
druhej osoby a na rôzne pomôcky.
Ochorenie má zhoršujúci sa prie-
beh a je nevyliečiteľné. Postihuje
bábätká, deti aj dospelých.
Súčasťou kampane sú koncerty
Belasého motýľa.  Bratislavský sa
uskutoční 9. júna na Hlavnom
námestí. Už 5. júna môžete v
Avion Shopping parku na
„námestí“ navštíviť hlavný stan
organizátorov kampane a 6. júna
Organizácia muskulárnych dys-
trofikov v SR, motorkársky klub
Ježibabini vnuci spolu s ďalšími
motorkárskymi klubmi a ostatný-
mi motorkármi organizujú motor-
kársku šou. (mm)

Vajnorčania sa

môžu tešiť na

Dom kultúry
VAJNORY
Vajnory budú mať od soboty
nový Dom kultúry. Staré kul-
túrne zariadenie na Baničo-
vej ulici bolo už v nevyhovu-
júcom technickom stave a
nezodpovedalo požiadavkám
vizuálne, ale už ani z hľadis-
ka energetických nárokov. 
Celková rekonštrukcia budovy
sa začala v apríli 2014 a už vo
februári 2015 boli všetky práce
dokončené tak, aby nový archi-
tektonicky štýlový Dom kultú-
ry mohol fungovať. 
Nový dom je súčasťou celkovej
rekonštrukcie centrálnej, pa-
miatkovo chránenej zóny Vaj-
nor v Parku pod lipami a nájdu
v ňom svoje priestory rôzne
miestne spolky a občianske
združenia.
Priestory sú k dispozícii aj
novým záujemcom, či už na pra-
videlné využívanie alebo na prí-
ležitostné rodinné, spoločenské
alebo firemné podujatia. (tt)

RAČA
Kauza piatich čiernych stavieb
v Rači pokračuje. V apríli
začala mestská časť konanie o
odstránení stavby Vinohradníc-
ke domy stavebníka Juraja
Obermajera z Bratislavy a
začiatkom minulého týždňa
dostala mestská časť oznáme-
nie o začatí trestného stíhania
proti stavebníkovi.
Keď pred rokom podala Rača na
Okresnú prokuratúru Bratislava
III oznámenie o skutočnostiach
nasvedčujúcich spáchaniu trest-
ného činu „Neoprávnené usku-
točňovanie stavby“ podľa para-
grafu 299a Trestného zákona,
dočkala sa z Obvodného odde-
lenia policajného zboru Bratisla-
va III odpovede, že z vypočutia
stavebníka vyplývajú závery,
podľa ktorých 1) nestavia na
cudzích pozemkoch, ale na
pozemkoch, ku ktorým má
nájomnú zmluvu, 2) bez staveb-
ného povolenia vraj stavia z
dôvodu nutnosti spotrebovania

stavebného materiálu, aby pred-
išiel prípadne jeho krádeži alebo
znehodnoteniu a že stavebné
povolenie je priebežne vybavo-
vané a po 3) ide o jednoduché
stavby. Vec sa uzavrela s tým, že
trestný čin spáchaný nebol. 
Koncom marca tohto roku pra-
covníci Stavebného úradu v
Rači zistili, že jedna z piatich
čiernych stavieb v lokalite
Fixle je budovaná ako dvojpod-
lažný dom. Keďže takto stava-
ný dom už nespadá do špecifi-
kácie jednoduchej stavby, po-
slala MČ Rača na prokuratúru
opäť oznámenie doplnené o
novozistené skutočnosti.
Obvodné oddelenie policajného
zboru Bratislava III po prešetrení
nového stavu začal voči stavební-
kovi čiernych stavieb Jurajovi
Obermajerovi trestné stíhanie vo
veci neoprávneného uskutočňo-
vania stavby.
Mestská časť Bratislava - Rača
sa čiernymi stavbami v lokalite
Fixle zaoberá viac ako dva roky

a v súvislosti s tým sa obrátila
s podaniami umožňujúcimi po-
stihnúť stavebníka a zastaviť
jeho činnosť na viacero dotknu-
tých inštitúcií a organizácií
(Obvodný úrad životného pro-
stredia v Bratislave, Okresný
úrad - odbor výstavby a bytovej
politiky, Obvodný pozemkový
úrad, Okresná prokuratúra Brati-
slava 3, Bratislavská vodárenská
spoločnosť, SPP, Západoslo-
venská energetika). 
Žiadna z nich snahu mestskej
časti o zastavenie čiernych sta-
vieb nepodporila. 
„V podstate až teraz sme sa doč-
kali rázneho prístupu oslovenej
inštitúcie. Stále verím, že sa nako-
niec dočkáme spravodlivosti.
Tento prípad by mal byť memen-
tom a tiež upozornením, že diery
v zákonoch ponúkajú arogantným
stavebníkom návod, ako si bez
akéhokoľvek povolenia postaviť
vo vinohradoch rovno päť domov
naraz,“ uzavrel starosta Rače
Peter Pilinský. (em)

Kauza stavieb vo vinohradoch 
teraz pokračuje trestným stíhaním
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Vyhrajte 
s Tesco Expres 
Žitavská
Sta í, ak nakúpite aspo  za 10 €, a ste v hre o 100 cien.

V období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015 ste po vhodení vyplnenej hracej karty 
za nákup v minimálnej hodnote 10 eur v prevádzke Tesco Expres Žitavská 
spolo nosti TESCO STORES SR, a. s., zaradení do sú aže o 100 cien. 
Žrebovanie výhercov prebehne 1. 7. 2015. Po et nákupov na osobu, ako aj 
po et vyplnených hracích kariet nie je limitovaný. Úplné znenie pravidiel 
sú aže a dopl ujúce informácie nájdete na www.tesco.sk/vyhraj100cien.

tesco_exp_zitavska_sutaz_image_inzercia_206x268_0515__3.indd 1 28/05/15 17:49
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Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

Číslo účtu: 5061299854/0900, variabilný symbol: 1914 
IBAN: SK54 0900 0000 0050 6129 9854, SWIFT: GIBASKBX

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

Belasý motýľ

chce pomôcť 

aj upozorniť
BRATISLAVA
Kampaň Belasý motýľ chce
informovať o ochorení svalová
dystrofia a získať prostriedky
na sociálnu pomoc a nákup
kompenzačných pomôcok ľu-
ďom, ktorí s ním žijú.
Svalová dystrofia je ochorenie
svalov celého tela, spôsobuje bez-
vládnosť, odkázanosť na pomoc
druhej osoby a na rôzne pomôcky.
Ochorenie má zhoršujúci sa prie-
beh a je nevyliečiteľné. Postihuje
bábätká, deti aj dospelých.
Súčasťou kampane sú koncerty
Belasého motýľa.  Bratislavský sa
uskutoční 9. júna na Hlavnom
námestí. Už 5. júna môžete v
Avion Shopping parku na
„námestí“ navštíviť hlavný stan
organizátorov kampane a 6. júna
Organizácia muskulárnych dys-
trofikov v SR, motorkársky klub
Ježibabini vnuci spolu s ďalšími
motorkárskymi klubmi a ostatný-
mi motorkármi organizujú motor-
kársku šou. (mm) 

Ďalšie linky

majú nové 

trolejbusy
BRATISLAVA
Koncom mája prevzal brati-
slavský dopravný podnik ďal-
ších 5 trolejbusov s prídavným
dieselagregátom, takže spolu
ich má už jedenásť. Od 1. júna
sú nasadené na linku číslo 210,
ktorej trasa bude predĺžená až
po novú budovu SND. 
Po ich odskúšaní na tejto trase má
dopravný podnik pripravené ďal-
šie možnosti prevádzkovania
konkrétnych liniek, ktoré by
obsluhovali trolejbusy na pomoc-
ný pohon. Po rokovaní s objedná-
vateľom výkonov vo verejnom
záujme určia konkrétnu linku, na
ktorej tieto vozidlá vypravia. V
polovici júna tohto roka pribudnú
ďalšie štyri trolejbusy s pomoc-
ným pohonom, takže ich už bude
celkovo pätnásť.Výrobca dodal aj
ďalších šesť kĺbových trolejbu-
sov, ktoré sú vypravené na ďalšie
linky, kde v súčasnosti ešte jazdia
staré vozidlá, napríklad linky
číslo 212 a 204. (mm)

STARÉ MESTO
Hlavné mesto sprístupnilo
národnú kultúrnu pamiatku
mestské hradby širokej verej-
nosti. Sprístupnil ich nedeľňaj-
ší Deň detí na hradbách pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa
detí. Bratislava má teda ďalší
dôstojný verejný priestor vhod-
ný na rôzne druhy podujatí.
Práce na hradbách a ich príprava
trvali vyše mesiaca. „Mesto do-
držalo slovo a otvorilo hradby
Bratislavčanom a turistom k júnu
toho roka. Samospráva sa rozhod-
la, že bude spravovať tento vzác-
ny priestor, aby slúžil aj na pre-
zentáciu dejín mesta a kultúry.
Pozývam Bratislavčanov a turis-
tov, aby navštívili hradby,“
pozval návštevníkov primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
Hradby sú vyčistené a bezpečné
na peší prechod z historického
centra cez lávku ponad rušnú Sta-
romestskú ulicu na Bratislavský
hrad. V centre Bratislavy budú
smerovníky k hradbám - pri soche

Čumila na Panskej ulici, na Rud-
nayovom námestí a pri hoteli
Danube. „Prechod cez hradby
skráti cestu na Hrad, čo iste pote-
ší domáce a zahraničné turistické
skupiny,“ doplnil primátor.
Bratislavské kultúrne a informač-
né stredisko pripravilo program aj
na ďalšie dni, pravidelne bude v
piatok a v nedeľu a záujemcovia
ho nájdu na stránke BKIS a mesta
Bratislava. Bratislavčania a náv-

števníci mesta budú môcť vidieť
na hradbách nainštalované panely
Mestského ústavu ochrany pa-
miatok o histórii hradieb. Mestské
múzeum zasa zabezpečilo inštalá-
ciu dobových zbraní do dolnej
časti Vtáčej veže. Milovníci kníh
nájdu v menšej vežičke hradieb
malú samoobslužnú knižnicu.
Hradby budú otvorené denne od
10.00 do 20.00 h. (sk)

Foto: Juraj Mladý

Hradby sú sprístupnené, otvorené
budú každý deň až do 20. hodiny


