
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

Na kúpanie zostalo len malé jazero

Veľké jazero v Čunove - kúpanie v ňom je zakázané. Foto: Dušan Blaško

Hlavné námestie

sa po rokoch

dočká stromov
STARÉ MESTO
Starší Bratislavčania si určite
pamätajú, že Hlavné námestie
nebolo vždy kamennou oázou
doplnenou letnými karikatú-
rami stromčekov. Roky sa tam
udržiaval aj klasický trávnatý
koberec s kríkmi a so stroma-
mi, ktoré počas leta miernili
horúčavy. Najnovšie to vyzerá,
že sa na námestie vrátia.
Negatívne dosahy zmeny klímy
zrejme zmenili aj myslenie ľudí
zodpovedných za stav mesta a
Bratislava už má vypracovanú a
schválenú Stratégiu adaptácie na
nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy v projekte: Bratislava sa
pripravuje na zmenu klímy. 
Bratislavčania sa vďaka tomu
dočkajú nielen pravdepodobne
štyroch nových stromov na
Hlavnom námestí, ale aj čiastoč-
ne obnoveného Námestia slobo-
dy s vodozádržnými opatrenia-
mi, sprístupnenej novej zelenej
verejnej plochy na Svoradovej
ulici, prícestnej zelene a vodozá-
držných opatrení na Rožňavskej
a na Dolnozemskej ulici, zelenej
„vegetačnej“ strechy na Domo-
ve seniorov Archa a na mater-
skej škole Za kasárňou, zelene v
novom voľnočasovom priestore
Jama bývalého cyklistického
štadióna na Tehelnom poli. 
Čo sa týka nových stromov na
Hlavnom námestí, možno sa ich
dočkáme už o pár mesiacov. S
ich vysadením sa ráta ešte túto
jeseň. (db)

Viva Musica!

zablahoželá

Konzervatóriu
STARÉ MESTO
Desať koncertov v priebehu
celého leta ponúkne 11. ročník
festivalu Viva Musica! Oproti
predchádzajúcim ročníkom
pribudlo niekoľko noviniek.
Niektoré predstavenia budú pod
holým nebom, napríklad na Hlav-
nom námestí, ale aj v iných zaují-
mavých priestoroch – Stará tržni-
ca, Dóm sv. Martina, Reduta. Už
otvárací koncert bude svojím spô-
sobom jedinečný, predstavia sa v
ňom študenti a absolventi Kon-
zervatória Bratislava, ktoré oslávi
svoje 95. výročie založenia školy.
Diváci na Hlavnom námestí sa v
piatok 26. júna môžu tešiť na
operných spevákov, inštrumentál-
nych sólistov, hercov, dirigentov,
ktorí v Konzervatóriu študovali. 
Pod holým nebom si môžu Brati-
slavčania vychutnať operu Kráľ
Teodor v Benátkach, ktorú prine-
sú na Hlavné námestie členovia
SND. Počas ďalších koncertov sa
predstavia napríklad americký
skladateľ Philip Glass, japonská
klaviristka Maki Namekawa,
huslista Dalibor Karvay, Fragile,
do klubu Nu Spirit zavíta Miki
Skuta. Milovníci tanga si prídu na
svoje počas koncertu Carlosa
Piňana, Dóm sv. Martina zase pri-
víta sopranistku Simonu Houda-
Šaturovú a Stará tržnica sa určite
zaplní počas koncertu Jánoška
Ensemble. Dejiskom záverečné-
ho koncertu Adriany Kučerovej s
Pavlom Bršlíkom bude 29. augus-
ta Reduta (db)
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ČUNOVO
Mnohí návštevníci čunovských
jazier nevedia, či sa tam smie
alebo nesmie kúpať. V minulos-
ti sa situácia niekoľkokrát
menila, takže Bratislavčania
často ani netušia, či kúpaním
neporušujú nejaký zákaz. Už
štvrtý rok však platí, že v Čuno-
ve je kúpanie povolené, ale
pozor: Iba v menšom jazere!
Čo sa týka veľkého jazera, ide o
chránené územie. Platí tu 4. stu-
peň ochrany, čo znamená zákaz
pohybu mimo vyznačeného turis-
tického alebo náučného chodníka,
zákaz táboriť, stanovať, bivako-
vať... Voľný pohyb je obmedze-
ný, pohybovať sa možno len po
značenom chodníku, vybočenie z
neho je porušením zákazu, preto
ani nie je možné dostať k vode.

V minulosti bolo kúpanie povo-
lené aj vo veľkom jazere, ale
oznámením vtedy ešte Krajské-
ho úradu životného prostredia v
Bratislave, odboru ochrany prí-
rody a krajiny, bolo pred pár
rokmi zrušené vyhradenie mies-
ta v lokalite Ostrovné lúčky pre
verejnosť na rekreáciu a šport
(plávanie a iné športy) s
výnimkou použitia motorových
člnov a vodných skútrov. 
Škody nespôsobovali len rekrean-
ti, ale najmä ľudia, ktorí nerešpek-
tovali zákazy vjazdu, autami sa
otáčali a parkovali na miestach s
najväčším výskytom chránených
rastlín a dokonca aj vykrádali
chránené a vzácne druhy. Pred
pár rokmi sa dokonca niekto sna-
žil neznámou chemikáliou toto
územie zničiť! Ochrancovia prí-

rody preto spolu s políciou aj
tento rok robia neohlásené kon-
troly okolo veľkého jazera. 
Pozor si však musia dávať aj
vodiči, ktorí zaparkujú na príjaz-
dovej ceste (za Rusovcami) k ja-
zerám. Vodičov tam síce víta
značka Zákaz státia, ale desiatky
vozidiel zaparkovaných po bo-
koch úzkej cesty potvrdzujú, že
Bratislavčanom táto značka veľ-
mi nevonia... „Aj počas predmi-
nulého víkendu tu naši okrskári
zistili a  riešili 44 priestupkov tý-
kajúcich sa predovšetkým nereš-
pektovania značiek, prípadne par-
kovania vozidiel na trávnatých
plochách. Týmto úsekom sa bu-
deme počas celého leta pravidel-
ne venovať,“ pripomenul hovorca
bratislavskej mestskej polície
Peter Pleva. Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Za Winnetouom
kedysi smútila
celá Bratislava
Presne pred polstoročím sa
nemeckí filmári dopustili najväč-
šieho zločinu v dejinách filmu –
nechali zomrieť Winnetoua!
Skoro presne 50 rokoch od prvej
klapky na filme Posledný výstrel
sa pobral do večných lovíšť aj
herec Pierre Brice a miliónom
chlapcom na celom svete sa tým
definitívne skončilo detstvo.
Keď v roku 1965 náčelník Apačov
šepkajúc: „Winnetou slyší v
dálce, jak ho volá zvon. Winne-
tuova duše musí jít. Winnetou je
připraven,“ vydýchol v náručí
Old Shatterhanda, zo všetkých kín
od Rače po Dúbravku sa ozval
plač a v učebniach filozofickej
fakulty na Gondovej sa ešte aj o
pár desiatok rokov spomínal list,
ktorý po poslednom dieli Winne-
toua prišiel do bratislavského
Večerníka. „Syn nechce jesť, nič
ho nebaví, len sedí vo svojej izbe.
Ako mu mám vysvetliť, že to bol
iba film,“ písal rodič. Psychológ
poradil, že sa s ním treba poroz-
právať, vysvetliť mu, čo je a čo nie
je realita, ukázať rozdiel medzi fil-
mom a skutočnosťou. 
Odpoveď vyšla v novinách.
Nasledujúca reakcia rodiča však
kolovala už iba medzi profesormi
vyučujúcimi psychológiu, žurna-
listiku či sociológiu. „Ďakujem za
vaše rady, pomohli, synovi som
Winnetuovu smrť vysvetlil. Zase je
v poriadku, už vie, že Winnetou
naozaj neexistoval. 
P. S. Kto to však vysvetlí
mne...?!?! Dušan Blaško

Peniaze na KHL

mali poslať

samotní Rusi
BRATISLAVA
Žiadna slovenská Extraliga, ani
nadnárodná súťaž a už vôbec
nie česká extraliga. Bratislav-
ský Slovan zostáva v KHL.
Funkcionári klubu na poslednú
chvíľu zohnali strategických part-
nerov a v čase našej uzávierky
bolo na takmer sto percent isté, že
vysnívaná súťaž zostáva v Brati-
slave. Všetko sa vraj definitívne
upieklo počas návštevy premiéra
Fica v Moskve, kde mal padnúť
prísľub, že ruský sponzor dorov-
ná rozpočet klubu na potrebnú
sumu. V kuloároch sa hovorí o
piatich miliónoch eur, ktoré defi-
nitívne vyriešili slovanistické pro-
blémy s peniazmi. (db)

Uršulínsku ulicu

majú odovzdať 

už do nedele
STARÉ MESTO
Rachot zbíjačiek z Uršulínskej
ulice by sa mal ozývať len do
konca týždňa. Rekonštrukcia
ulice vedľa Primaciálneho ná-
mestia potrvá do 22. júna.
„Práce sa začali v utorok 9. júna a
na ulici momentálne pokračuje
výmena poškodených  odvodňo-
vacích žľabov, ktoré boli už v
havarijnom stave. Predpokladané
náklady na ich výmenu sú vyčí-
slené na približne 20 000 eur.
Súčasťou prác je zároveň aj lokál-
na oprava poškodenej alebo chý-
bajúcej dlažby,“ informovala
hovorkyňa bratislavského primá-
tora Ivana Skokanová. (db)

STARÉ MESTO
Sedem vyvalených stĺpikov – to
bol výsledok nepozornej jazdy
Bratislavčana, ktorý pred pár
dňami zmenil Streleckú ulicu
pri parlamente.
Obyvatelia z okolitých domov
jedného dňa ráno zaregistrovali,
že niekto alebo niečo doslova zro-
lovalo sedem okrasných stĺpikov
oddeľujúcich cestu od chodníka.
Keďže udalosť sa stala v noci,
vinník by možno zostal neznámy,
keby sa nestalo niečo zaujímavé.
Hneď na druhý deň sa v podateľ-
ni Starého Mesta objavil človek,
ktorý sa ku skutku priznal. 
„Mestská časť Staré Mesto už
vyzvala osobu, ktorá poškodila
spomínané stĺpiky, aby ich dala
opraviť na vlastné náklady, preto-

že sa k priestupku aj priznala,“
informovala hovorkyňa Starého
Mesta Nora Gubková.
Muž sa najskôr snažil dohodnúť,
aby stĺpiky opravila mestská časť
a následne mu poslala faktúru na
uhradenie. Úrad to však odmietol
a muža ešte raz vyzval, aby stĺpi-

ky opravil. Ten to nakoniec po
dohode so svojou poisťovňou
sľúbil, takže je len otázkou času,
kedy by sa mala ulica vrátiť do
pôvodného stavu.
Oprava siedmich stĺpikov muža
vyjde na približne 1500 eur. (db)

Foto: Dušan Blaško

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Prírodnému bohatstvu Devín-
skej Kobyly hrozí zánik – ohro-
zujú ho šíriace sa cudzokrajné
a dominantné dreviny a chýba-
júce hospodárenie. Za posled-
ných 50 rokov sa stratili takmer
dve tretiny vzácnych a v Euró-
pe jedinečných stepí, mnohé
ohrozené druhy rastlín a živočí-
chov z lokality vymizli alebo
pomaly vymierajú.
Devínska Kobyla je prírodným
skvostom v celoeurópskom me-
radle a jednou z najnavštevova-
nejších turistických lokalít mesta.
Pestro zakvitnuté lúky sa však
postupne menia na kriakovú húš-

tinu. Posledné zvyšky stepí pred
našimi očami pohlcujú kríky a
stromy, z ktorých mnohé sú u nás
nepôvodné a niektoré boli dokon-
ca v rezervácii zámerne vysade-
né v 60. rokoch 20. storočia. 
Rozmanitá príroda Devínskej
Kobyly je výsledkom stáročí tra-
dičného obhospodarovania. Pest-
ré stepi za svoj nelesný charakter
vďačia pastve, ktorá v území
prebiehala intenzívne až do 60-
tych rokov 20. storočia. Keď úze-
mie získalo legislatívnu ochranu,
bola v ňom pastva zakázaná a
otvorené stráne začali postupne
zarastať.
Mimovládne organizácie Daphne

– Inštitút aplikovanej ekológie a
Bratislavské regionálne ochra-
nárske združenie spolu so Štátnou
ochranou prírody SR vypracovali
projekt na záchranu Devínskej
Kobyly, ktorý sa sústreďuje na
obnovu stepí odstránením šíria-
cich sa drevín. 
„Pri odstraňovaní drevín sa pri-
oritne sústreďujeme na nepôvod-
né druhy, ktoré svojím rastom prí-
liš zatieňujú cenné stepné lokali-
ty,“ hovorí Ján Šeffer, riaditeľ
Inštitútu Daphne.
Verejnosť bude o plánovaných
manažmentových zásahoch in-
formovaná v lokalite Sandberg už
20. júna. (mm)

Po nepozornej jazde padlo sedem
stĺpikov, vodič ich musí opraviť

Devínska Kobyla má problémy,
pôvodné rastliny ustupujú novým
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Označovače

bude musieť

kúpiť mesto
BRATISLAVA
Opakované neúspešné verejné
obstarávania na nákup označo-
vačov cestovných lístkov spôso-
bili hlavnému mestu problémy.
Bratislava totiž pre to prišla o
možnosť čerpať eurofondy na
zavedenie tretej etapy Integrova-
ného dopravného systému Brati-
slavského kraja. V jej rámci by
mohli Bratislavčania a návštevní-
ci mesta cestovať na jednorazové
cestovné lístky. Zrušením euro-
fondov musí Bratislava kúpiť
označovače za vlastné, vyjsť to
má na asi 2,4 milióna eur. (mm)

Pri Dunaji 

zažijete bitky

stredoveku
PETRŽALKA
Bratislavský okrášľovací spo-
lok a klub vojenskej histórie
Templári z hradu Bagras pozý-
vajú na 2. ročník podujatia
Stredovek pri Dunaji.
Uskutoční sa v sobotu 27. júna od
10.00 h v Sade Janka Kráľa a
divákov prenesie do časov krížo-
vých výprav v 11. až 13. storočí.
V programe návštevníci uvidia
rôznorodé historické tábory,
dobové remeslá, prednášky o his-
tórii,  individuálne rytierske turna-
je a hlavne veľkú poľnú bitku
desiatok účastníkov z radov Tem-
plárov, Johanitov, iných rytier-
skych rádov, ako aj svetských
bojovníkov z rôznych historic-
kých skupín.
Z programu - 10.00 h: začiatok,
12.00 h: 1. kolo pešieho rytier-
skeho turnaja, 14.00 h: rekon-
štrukcia stredovekej bitky, 15.00
h: prezentácia ostrých zbraní s
Muničákom, 16.00 h: turnaj v
lukostreľbe, 18.00 h: rekon-
štrukcia stredovekej bitky, 19.00
h: finále pešieho rytierskeho tur-
naja. (mm)

Devínska je

rozdelená, 

pre kúpalisko!
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Kúpalisko! Áno či nie? Jasno v
tom nemajú v Devínskej Novej
Vsi, kde by síce mohlo vznik-
núť v areáli tenisových kurtov,
v časti nad futbalovým ihri-
skom, no veľká časť miestnych
je proti a dokonca už spustila aj
petíciu proti jeho výstavbe.
Dôvodom by mal byť vysoký
hluk, ktorý ide z kúpaliska, aj
fakt, že jeho návštevníci by ešte
viac zahustili už teraz preťažené
cesty a možnosti parkovania. S
kúpaliskom sa plánuje pri želez-
ničnej trate a iba pár desiatok
metrov od rodinných domov. Na
kúpalisko je to navyše pár stoviek
metrov od najbližšej zastávky,
takže dostať sa k nemu by bolo
možno buď peši alebo autom,
takže parkovanie by vraj bolo pri
predpokladanej vysokej návštev-
nosti pre uvedenú lokalitu pohro-
mou... Ako tvrdí časť občanov,
ktorí podpísali petíciu, nie sú proti
výstavbe kúpaliska, žiadajú len
lepší výber jeho miesta. Mestská
časť sa už týmto názorom obča-
nov zaoberá.  (mm) 

Kontrolou BVS prešlo šesť studničiek,
mestské lesy znížili ich počet na dve

V Rači rozšíria cintorín, pribudne
priestor na hroby aj urnové miesta

BRATISLAVA
Z desiatich hodnotených stud-
ničiek v bratislavskom leso-
parku je iba v šiestich pitná
voda. Potvrdila to analýza vzo-
riek vody, ktorú vykonala v
máji vo svojom laboratóriu
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť (BVS) v spolupráci s
Mestskými lesmi v Bratislave. 
„Všetky kontrolované studničky
boli následne označené vhodnos-
ťou vody na konzumáciu, ako aj
dátumom odberu vzoriek,“ infor-
moval hovorca spoločnosti Ale-
xander Buzinkay.

Vodárenská spoločnosť kontrolo-
vala vo vode 24 parametrov,
okrem iných aj prítomnosť
mikrobiologického znečistenia,
dusičnanov, železa, mangánu a
tvrdosť vody. Voda zo studničiek
nevhodná na pitie obsahovala
malé množstvá baktérií. 
Hoci BVS označila, že šesť stud-
ničiek má pitnú vodu, na stránke
Mestských lesov sa objavila, že ju
majú iba dve. Dôvodom bola
posledná veta v hodnotení, podľa
ktorej: Voda v stanovenom rozsa-
hu ukazovateľov vyhovuje naria-
deniu vlády, ktorým sa ustanovu-

jú požiadavky na vodu určenú na
ľudskú spotrebu a kontrolu kvali-
ty vody určenej na ľudskú spotre-
bu. Podľa toho majú pitnú vodu
len Studnička II. lom a Studnička
Johanka.
„Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť upozorňuje, že kvalita vody
v lesných studničkách nie je pra-
videlne monitorovaná, ani upra-
vovaná a môže sa vplyvom rôz-
nych faktorov meniť. Zhodnote-
nie jej vlastností sa vzťahuje len k
dátumu odberu vzoriek a pitie je
na vlastnú zodpovednosť,“ dodal
Alexander Buzinkay. (mm)

RAČA
Vďaka zámene pozemkov me-
dzi ministerstvom vnútra a
hlavným mestom získala Rača
pozemok vedľa už existujúceho
cintorína, na ktorom by mali
pribudnúť ďalšie hrobové a
urnové miesta. 
„Pozemok sa nachádza medzi
školským dvorom cirkevnej zá-
kladnej školy a severnou hrani-
cou cintorína. Škola ho však

nevyužívala pre havarijný stav
starého múru. Podľa predbežných
odhadov by tu mohlo pribudnúť
takmer 50 klasických hrobov a
urnová stena s približne 240
miestami,“ povedal starosta Rače
Peter Pilinský a dodal. „Samo-
zrejme, že spravíme obhliadku a
znalecké posudky na stromy,
ktoré sa na tomto pozemku
nachádzajú. Ak budú v dobrom
zdravotnom stave, zachováme ich

v čo najväčšej miere, a to aj na
úkor počtu hrobových miest. V
súčasnosti máme miesta už len na
jeden a pol až tri roky. Rozšíre-
ním cintorína by Rača získala
miesta na pochovanie na viac ako
10 rokov.“ Nové miesta na mest-
ské cintoríny rieši aj súčasne plat-
ný Územný plán, ktorý ráta s
vybudovaním úplne nového cin-
torína za Komisárkami smerom
na Svätý Jur. (sr) Novootvorená 

zubná 
ambulancia 

prijíma 
nových pacientov

Antolská 4 | Petržalka
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
27. 6. Čierny Balog doprava + skanzeny + sprievodný program + obed = 41€
28. 6. Zábavný Family Park (Märchenpark) - hlavne pre deti - AT doprava = 10€
4.-5. 7. ZOO Dvůr Král.+Babičk. údolie+Adršp. skaly - CZ doprava + ubytovanie = 80€
12. 7. Kúpanie v termálnom kúpalisku v Lipóte - HU doprava = 10€
18. 7. Vychýrený Haluškový festival v Tureckej  - SK doprava = 25€
19. 7. 20 tobogánov a 12 bazénov v Aqualande Moravia - CZ doprava = 10€
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2015 – pošleme vám ho poštou !!��

SMIEŠNE ÚROKY 
NA VAŠOM SPORIACOM ÚČTE? 
Ponúkam 10 – 15% za rok
Info tel.: 0949 336 313
Seriózna ponuka. Na základe 
právnikom overenej zmluvy.

Len seriózni záujemcovia prosím,
žiadni špekulanti alebo podvodníci.
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V bývalom Dome obuvy Veľký
Baťa na rohu Hurbanovho ná-
mestia a Michalskej ulice je po
rokoch opäť Veľký Baťa. Tak
sa totiž volá reštaurácia na 2.
poschodí, ktorá nahradila niek-
dajšiu reštauráciu Alizé. Dobre
utajená pred okoloidúcimi, ale s
prekrásnym výhľadom na Mi-
chalskú vežu a strechy Starého
Mesta. Boli sme teda zvedaví,
ako teda chutí VEĽKÝ BAŤA
RESTAURANT.
Z niekdajšieho Domu obuvy už
dávno nie je obchodný dom, na
prízemí je hudobný klub, japon-
ské bistro, herňa, reštaurácia a
klub. Do reštaurácie Veľký Baťa
sa ide výťahom. Podlaha z kame-
ňa rosso verona, čalúnené lavice a
stoličky krémovej farby, vzorne
prestreté stoly. To všetko nazna-
čuje, že ide o reštauráciu vyššieho
štandardu. Okrem klimatizovanej
reštaurácie má Veľký Baťa k dis-
pozícii aj priestrannú terasu s veľ-
kými okrúhlymi stolami a s kre-
slami s koženým poťahom, či tzv.
plastovým ratanom.
Už po prvom pohľade do jedálne-
ho lístka sme mali pocit déjá vu.

A nebolo to ani tak dávno. Veľmi
podobný jedálny lístok sme videli
v Hradnej hviezde na západnej te-
rase Hradu a v Modrej hviezde na
Beblavého ulici. Aj keď v tomto
prípade ide o iného majiteľa, je-
dálny lísok tvoril ten istý šéfku-
chár. A s vymýšľaním menu si
veľa roboty nedal. Veľký Baťa je
preto kópia Hradnej hviezdy.
Z predjedál sme si dali údeného
pstruha na šaláte s chrenovým
dípom (5,50 €). Aj keď išlo o stu-
dené predjedlo, bol až príliš stude-
ný, čo potlačilo jeho chuť.
Hovädzí vývar s pečeňovými ha-
luškami (3,00 €) nás prekvapil
nielen haluškami, ale aj kusmi
mäsa, fazuľová polievka Jókai s
domácimi rezancami (3,00 €)
chutila výborne, domáce rezance
sa však medzi fazuľou, klobásou
a zeleninou celkom stratili.
V hlavnej ponuke sú slovenské
jedlá z jelenieho, jahňacieho,
bravčového, hovädzieho, teľacie-
ho a králičieho mäsa. Okrem toho
ponúka jedlá z rýb, vegetariánske

jedlá a steaky. Dali sme si teľací
perkelt na jablkách s maslovými
haluškami (12,50 €), ktorý chutil
výborne, ale akosi márne sme
hľadali tie jablká. Paprikáš zo
sumca s tvarohovými rezancami a
slaninkou (11,50 €) bol trochu
mastný a tvarohu bolo na rezan-
coch primálo. Vynikajúci bol ho-
vädzí steak na dubákovej omáčke
so šúľancami (16,50 €), len omáč-
ka bola skôr dubákovo-cibuľová,
čo bolo trochu na škodu. Varené a
opečené šúľance boli originálne.
Reštaurácia sa síce prezentuje slo-
venskou kuchyňou, ale ponuka jej
slovenských jedál patrí skôr do
prešporskej kuchyne, kde sa miesi
vo veľkej miere aj maďarská a ra-
kúska kuchyňa. Pri našich návšte-
vách sme boli vo Veľkom Baťovi
celkom osamotení. Náhodný oko-
loidúci sem sotva zablúdi, veď
kto by hľadal reštauráciu na dru-
hom poschodí bývalého obchod-
ného domu...
Naše hodnotenie:����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Veľký Baťa je kópiou Hradnej hviezdyStromy padnú,

dopredu ich

označia za choré
LIST ČITATEĽA
Pred niekoľkými rokmi som
sa presťahoval z Bratislavy-
Nového Mesta do Rače. Hlav-
ným dôvodom bola aj nezmy-
selná výstavba na Námestí
Biely kríž a kde sa aj naďalej
uvažuje o developerských
zásahoch na tomto kedysi
tichom a zelenom námestí. 
V Rači som si však veľmi
nepomohol. Najnovšie ma však
znepokojila informácia o rozší-
rení miest na pochovávanie na
račianskom cintoríne. Račian-
ske pohrebisko je v susedstve
Základnej školy Jána de la
Salle na Detvianskej ulici. Bez-
prostredne za plotom cintorína
je školský dvor. Našťastie,
medzi plotom cintorína a
prvým radom hrobov na pocho-
vávanie je dostatočný odstup a
vyrastajú tam veľké a košaté
stromy, ktoré robia akúsi barié-
ru. Zatiaľ. 
V poslednom čase je v Rači
málo miest, ktoré nedajú pokoj
rôznym zámerom. Tým posled-
ným je vyrúbať stromy a na plo-
che roky nevyhnutne oddeľujú-
cej školu od cintorína vymerať
ďalšie hrobové miesta. Samo-
zrejme, stromy sa najprv vyšet-
ria, či sú zdravé, no výsledok ich
diagnostiky už teraz poznám...
Poznám už mnoho bratislav-
ských príbehov, kde nevíťazí
logika, zdravý rozum a hlavne
stále zmenšujúca sa zeleň. Toto
bude ďalší príklad do mozaiky
likvidácie životného prostredia v
Bratislave. Ján Papuga, Rača

Ak má autobus

klímu, nech ju

vodič využíva
LIST ČITATEĽA
Neviem pochopiť, prečo v
horúčavách vodiči nepoužívajú
klímu a nechajú cestujúcich
napospas horúčave. Som si istá,
že manažment dopravného
podniku sa nevozí vo vyhria-
tych autobusoch, aby si jazdu
vychutnal, preto nevie, aké je to
cestovanie.
Ak je nevyužívanie klimatizácie
šetrením nafty, tak je to bezohľad-
né šetrenie! Nedávno som cesto-
vala autobusom č. 68 autobus, č.
1859. Vodič nemal pustenú
klímu, ale pravdepodobne venti-
látor, ktorý bol nesmierne hlučný!
Takto si asi chcel spríjemniť
cestu. Nechcem mu krivdiť,
možno klímu nemal. Viem, že
linky č. 88 ju nemajú, lebo keď sa
do nich nastúpi, je to o život. 
Vodič linky č. 68 si asi neuvedo-
mil ani hluk, pretože v autobuse
nebolo počuť suseda sediaceho
vedľa na sedadle. Podnik určite
nechce mať problém s ľuďmi,
najmä starými, ktorí v autobuse
skolabujú. Horúčavy netrvajú tak
dlho, aby podnik nezvládol nárast
spotreby pohonných hmôt za
predpokladu, že klimatizácia je
dôvodom jej nárastu. Ak to je o
vodičovi, tak to je ten horší prí-
pad. Jana Oravská, Bratislava

Slovenská obchodná inšpek-
cia zistila, že najmä v ponuke
pre deti sú výrobky, ktoré
predstavujú riziko ohrozenia
zdravia a sú preto výrobkom
nebezpečným. Ide o nasledu-
júce hračky:
Vkladacia kocka v sieťke (rizi-
ko zadusenia): Hračka predsta-
vuje plastovú kocku s otvormi.
Do nich je možné vkladať pís-
mená, jednotlivé dielce staveb-
nice a puzzle, ktoré sú súčasťou
hračky. Kocka je zabalená do
plastového sieťovaného vrecka,
ukončeného plastovým uzáve-
rom. Jednotlivé písmená úplne
zapadli do valca na malé časti.
Z bloku stavebnice aj z bloku
puzzle sa silou oddelil jeden
diel, ktorý úplne zapadol do
valca na malé časti. 
Keďže tento druh hračky má
charakter triediča tvarov, ktorý
je všeobecne na základe svo-
jich funkcií, vlastností a vyho-
tovenia určený pre deti do 3
rokov, berúc do úvahy bežné a
predvídateľné správanie ma-

lých detí vkladať často veci do
úst, predstavuje pre tieto deti
riziko zadusenia. 
Slovenská obchodná inšpek-
cia odporúča spotrebiteľom,
ak si túto hračku kúpili, aby ju
vo vlastnom záujme prestali
dávať deťom na hranie. Spot-
rebiteľ má právo predmetný
nebezpečný výrobok vrátiť
späť a pri uplatnení tohto
práva mu bude vrátená kúpna
cena výrobku. 
Plastová bábika (chemické rizi-
ko – poškodenie zdravia): Plas-
tová bábika s dlhými vlasmi,
oblečené má šaty a obuté
topánky. Zabalená je v kartóno-
vom obale s priehľadnou pred-
nou časťou. V plastovom mate-
riáli, z ktorého je zhotovená
hlava bábiky, bolo zistené nad-
limitné množstvo ftalátov, kon-
krétne bis(2-etylhexyl) ftalátu
(DEHP) a dibutyl ftalátu
(DBP). Slovenská obchodná

inšpekcia aj tu odporúča spo-
trebiteľom, ak si túto hračku
kúpili, aby ju vo vlastnom záuj-
me prestali dávať deťom na
hranie. 
Plastová policajná súprava
riziko zadusenia): Hračka je
zabalená zalisovaním jednotli-
vých častí priehľadnou fóliou
na farebne potlačený papier.
Skúšaním sa zo striel oddelili
prísavky, pričom ich rozmer je
taký, že prejdú cez skúšobnú
šablónu. Berúc do úvahy bežné
a predvídateľné správanie detí
pri používaní tejto hračky hrozí
riziko zablokovania dýchacích
ciest. 
Slovenská obchodná inšpekcia
aj do tretice odporúča spotrebi-
teľom, aby ju prestali dávať
deťom na hranie. Majú právo
výrobok vrátiť späť a pri uplat-
není tohto práva im vrátia plnú
výšku ceny výrobku. 

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Pozor, hračky, môžu byť nebezpečné

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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
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www.borymall.sk

PRE VELKÝ
ÚSPECH

HRAVÁ CENA
V DETSKOM SVETE IBA 1 €

ZA HODINU 
NA DIEŤA!

DO 30. 6.

Vstupné vyšetrenie zadarmo!

Vyhrajte vstupenky
do Familypark 

v St. Margarethen 
v Rakúsku!

sútažíme o rodinnú vstupenku pre 4 osoby
viac od 18. júna na www.banoviny.sk
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Premlčanie 

v záväzkových

vzťahoch, 3. časť
V predošlom vydaní sme písali
o plynutí premlčacej lehoty,
teraz vás budeme informovať o
účinkoch premlčania.
Základným účinkom premlčania
vyplývajúcim z § 100 ods. 1
Občianskeho zákonníka je, že v
prípade, ak sa dlžník premlčania
dovolá, premlčané právo verite-
ľovi nemožno v súdnom konaní
priznať. Nastúpenie účinkov pre-
mlčania predpokladá kumulatív-
ne splnenie dvoch podmienok.
Márne uplynutie premlčacej leho-
ty, v rámci plynutia ktorej veriteľ
zákonom ustanoveným spôso-
bom nevykonal alebo neuplatnil
svoje subjektívne právo. Napriek
uplynutiu premlčacej doby verite-
ľovo právo na plnenie zostáva
zachované a dlžník je naďalej
povinný plniť. Ak dlžník splnil
premlčaný dlh, takéto plnenie vo
vzťahu k veriteľovi nezakladá
bezdôvodné obohatenie, a to bez
ohľadu na to, či dlžník o premlča-
ní vedel, alebo nie. Uplatnenie
námietky premlčania dlžníkom.
Právo na uplatnenie námietky
premlčania vzniká dlžníkovi már-
nym uplynutím premlčacej doby.
Právo na uplatnenie námietky
premlčania vzniká dlžníkovi már-
nym uplynutím premlčacej leho-
ty. Námietku premlčania treba
uplatniť v súdnom konaní (dlžník
v postavení žalovaného), iný spô-
sob uplatnenia napr. ústnym alebo
písomným prejavom vôle adreso-
vaný veriteľovi je z hľadiska
účinkov premlčacej lehoty irele-
vantný. Zákon nevyžaduje osobit-
nú formu námietky a preto môže
byť uskutočnená ústne aj písom-
ne. Súd na premlčanie neprihliada
z úradnej povinnosti a ani ho z
úradnej povinnosti neskúma, z
čoho vyplýva, že ak dlžník
námietku premlčania v konaní
nevznesie, súd veriteľovi jeho
právo na plnenie prizná bez ohľa-
du na uplynutie premlčacej doby.
Naplnením uvedených podmie-
nok dochádza k zániku nároku, t.
j. súd veriteľovi premlčané právo
neprizná. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917/822 723

BRATISLAVA
Slovenskí volejbaloví repre-
zentanti sa cez prvý prázdni-
nový víkend (4. a 5. júla)
predstavia v AEGON Aréne
na záverečnom turnaji Final
Four 3. skupiny FIVB Sveto-
vej ligy (SL). V prestížnej
súťaži si tímy podľa umiest-
nenia v tomto ročníku rozde-
lia viac ako 7 miliónov dolá-
rov. 
Po minuloročnej premiére slo-
venských reprezentantov v SL
sa Slovenská volejbalová fede-
rácia (SVF) úspešne uchádzala
o organizáciu Final Four, v kto-
rom nastúpia okrem Slovenska
aj tri najlepšie tímy z interkon-
tinentálneho kola. 
„Organizovali sme viacero veľ-

kých podujatí, ale z hľadiska
rozsahu a náročnosti sme taký-
to turnaj ešte na Slovensku
nemali. Hrá sa nielen o zaují-
mavý finančný bonus, ale aj o
dôležité body do svetového
rebríčka,“ povedal prezident
SVF Ľubor Halanda. 
Slováci hrajú v interkontinentál-
nom kole s Gréckom, Čínou a s
Mexikom. Prvý turnaj sa hral 12.
- 14. júna v Mexiku (Slováci v
ňom získali päť bodov, keď
vyhrali nad domácimi reprezen-
tantmi a podľahli Číne aj Grécku
a po prvom turnaji sú tretí).
Druhý turnaj sa uskutoční cez
víkend v gréckom meste Solúň a
finále v Bratislave.
Za víťazstvo v skupine a vo
Final Four si tím rozdelí až

50 000 dolárov. „Naším cieľom
je vyhrať Final Four, aby sme
na budúci rok mohli bojovať o
miesto medzi absolútnou sve-
tovou elitou. Nastúpime v naj-
silnejšom zložení a verím, že
doma budeme úspešní,“ dodal
šéf slovenského volejbalu.
Volejbalisti patria k najúspeš-
nejším slovenským športovým
kolektívom. Dvakrát vyhrali
Európsku ligu a osemkrát sa
prebojovali na majstrovstvá
Európy, na ktorých nebudú
chýbať ani tento rok. Okrem
špičkového volejbalu si diváci
v zaplnenej AEGON Aréne
užijú aj veľa zábavy a uvidia
bohatý sprievodný program so
zaujímavými súťažami o hod-
notné ceny. (vol)

Slovenských volejbalistov čaká už
o dva týždne v Bratislave turnaj roka

V súlade s legislatívnymi predpismi Bratislavs-
ká teplárenská, a.s. zrealizovala v marci vyúč-
tovanie cien tepla za rok 2014 pre všetkých
svojich odberateľov. Na jeho základe spoloč-
nosť vrátila odberateľom 2,7% z maximálnej
ceny schválenej ÚRSO pre rok 2014, čo v cel-
kovom finančnom vyjadrení pre všetky mestské
časti, do ktorých dodáva teplo predstavuje tak-
mer 1,95 milióna EUR s DPH. 
Prehľad vrátených súm 
podľa jednotlivých mestských častí
Mestská časť Vrátená suma v € s DPH
MČ Dúbravka 173 767,-
MČ Karlova Ves 348 391,-
MČ Nové Mesto 485 800,-
MČ Ružinov 706 845,-
MČ Staré Mesto 234 591,-

Na vyúčtovanie skutočných nákladov na
teplo za rok 2014 mala najväčší vplyv úspo-
ra nákladov na palivo, konkrétne zemný plyn
a ťažký vykurovací olej. Svojou mierou pri-
speli k výsledku aj vynaložené investície do
opráv tepelno-technologických zariadení
výroby a rozvodu tepla, zameraných na
rekonštrukciu sekčných uzáverov, ako aj
modernizácia technologických zariadení s
cieľom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti a

hospodárnosti v procese výroby a distribúcie
tepla a teplej vody. 
Aj napriek dlhodobo najnižším cenám tepla v
rámci mesta dokázala Bratislavská teplárenská,
a.s. uvedenými opatreniami dosiahnuť ďalšie
zníženie nákladov a priniesť tak svojim zákazní-
kom dodatočný benefit v podobe úspory v jednej
z najväčších nákladových položiek v rozpočtoch
domácností i firiem - spotreby energií.

Vážení spotrebitelia, 
do konca mája sú správcovské spoločnosti a
bytové družstvá povinné zrealizovať podrobné
vyúčtovanie pre svojich zákazníkov, domác-
nosti a firmy. Správca môže konečným spotre-
biteľom rozpočítať len skutočne vyfakturované
náklady od výrobcu (dodávateľa) tepla. To
znamená, že jednotlivé zložky ceny tepla
(variabilné a fixné náklady) sú aj pre správcu
záväzné. Ak správcovi vznikli iné náklady súvi-
siace s rozvodom tepla a teplej vody, napr.
vyregulovanie systému rozvodov, oprava ven-
tilov a pod., mal by tieto náklady fakturovať v
inej položke ako v cene tepla.
V prípade nejasností a nezrovnalostí vo
vyúčtovacích faktúrach kontaktujte Vašich
správcov bytových domov.

Bratislavská teplárenská, a.s.

VYÚČTOVANIE CENY
TEPLA ZA ROK 2014

Bratislavská teplárenská, a.s., ako najväčší dodávateľ tepla na území Bratislavy,
dodala v roku 2014 svojim odberateľom prostredníctvom svojich dvoch sústav cen-
trálneho zásobovania teplom spolu 783 GWh tepla. V porovnaní s ostatnými subjekt-
mi pôsobiacimi v oblasti tepelnej energetiky na území mesta Bratislava, má pre svo-
jich odberateľov najnižšiu cenu tepla, ktorú si udržala počas celého roka.

Kontakt: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava,
tel.č.: 02/57 37 21 11, www.batas.sk

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
�� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~

Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur

Mlynské Nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zn. DD-2015-001

PREDMET DRAŽBY:
súbor 

hnuteľného majetku 
– reštauračné zariadenie 
Dátum dražby: 1. 7. 2015
Čas dražby: 10.30
Miesto konania dražby: McGrath &

Arthur, s.r.o., Partizánska 2, 
811 03 Bratislava

Opakovaná dražba
Najnižšie podanie: 7.938,34- €
Obhliadka: 26. 6. 2015 o 13.00
Miesto obhliadky: V priestoroch 

Mestskej tržnice, Šancová 112,
Bratislava

Viac info: JUDr. Ľuboš Daniš –
danis@mcga.sk 
(0918 940 833)

Verejné 
prístavy, a.s.

Prístavná 10
821 09  Bratislava

ako vyhlasovateľ verejných
obchodných súťaží na prená-
jom pozemkov a prístavných
polôh vo vymedzenom území
verejných prístavov Bratisla-
va, Komárno a Štúrovo ich
priebežne zverejňuje na web
stránke spoločnosti 

www.vpas.sk
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Petržalčania

vyzbierali 170

ton odpadu
PETRŽALKA
Petržalka každú jar a jeseň
organizuje upratovanie verej-
ných plôch. Počas nedávneho
jarného upratovanie sa za dva
mesiace vyzbieralo takmer 170
ton odpadu.
Mestská časť musela postupne
zvýšiť počet pristavených kontaj-
nerov zo 75 na 90. Stúpa aj počet
záujemcov o účasť na verejných
brigádach, ktoré samospráva
organizovala napríklad pozdĺž
Chorvátskeho ramena či v lokali-
te Veľký Draždiak. 
Petržalka za posledné roky osadi-
la takmer 500 odpadkových
košov, napríklad pri chodníkoch
či pozdĺž cyklotrás, na verejných
priestranstvách, pri ihriskách a na
športoviskách (mk) 

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.

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?
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Na cintoríne už

nie je tma, nové

sú aj studničky
RUŽINOV
Cintorín v Prievoze je koneč-
ne zrekonštruovaný. Zrepa-
sované sú lavičky a dôležitou
súčasťou obnovy cintorína
bol bezpečnostný rez 166
stromov.
Všetky práce vyšli na takmer
70-tisíc eur. Návštevníci cinto-
rína teraz môžu chodiť po
nových chodníkoch zo zámko-
vej dlažby, vďaka novému
verejnému osvetleniu už na
cintoríne nie je tma a k dispo-
zícii sú aj štyri studničky na
vodu. Tridsaťtisíc eur z nákla-
dov pokryli peniaze z posla-
neckých priorít rozpočtu hlav-
ného mesta. Zvyšok peňazí
financovalo Marianum. Súčas-
ťou cintorína je aj dom smútku,
ktorý je v zlom stave a je veľmi
malý. Mestské pohrebníctvo
Marianum by ho preto chcelo v
budúcnosti zrekonštruovať a
zväčšiť. (sa)

Na dostihovej

dráhe rozlúčka 

s učebnicami
PETRŽALKA
V nedeľu 28. júna (14.00 h) sa
uskutoční na dostihovej dráhe v
petržalskom Starom háji už
deviaty míting sezóny zložený z
ôsmich rovinových dostihov.
Hlavnými dostihmi bude 22.
Zlatý bičík Rhapis. 
Celé popoludnie sa bude niesť v
duchu rozlúčky so školským
rokom. V sprievodnom programe
sa predstavia speváci, hudobníci i
tanečníci Základnej umeleckej
školy Jána Albrechta v Petržalke,
najmenší si môžu vyskúšať svoju
šikovnosť a namaľovať si svojho
koníka, pričom každé dieťa si
odnesie sladkú odmenu a tí menej
zruční si môžu dať pomaľovať
tváričku a zmeniť sa na rozpráv-
kovú bytosť či zvieratko, alebo sa
povoziť na koníkoch. 
Pre návštevníkov sú pripravené
rôzne gurmánske špeciality i
možnosť staviť si na svojho
favorita (ri)

BRATISLAVA
Žiadne dlhé vylihovanie na
slnku, futbalisti ŠK Slovan od
12. júna už zarezávajú v prípra-
ve na nový ročník najvyššej
ligovej súťaže.
Podobne ako po minulé roky, aj
toto leto čaká hráčov ŠK Slovan
Bratislava veľmi bohatá letná prí-
prava. Jej začiatok je naplánova-

ný už na 12. júna, keď sa hráči
vrátia z dovoleniek a nabehnú do
tréningového rytmu. Od 15. júna
je mužstvo na sústredení v Rakús-
ku, kde sa stretne so srbským a s
albánskym súperom. 
Okamžite po návrate z Rakúska
odíde Slovan do Česka, kde ju
vyzve Mladá Boleslav a Vysočina
Jihlava. Tesne pred návratom si

belasí zahrajú o Ministerský
pohár, ktorý začnú zápasom s
pražskou Slaviou a v boji o 1.
alebo 3. miesto narazia na Brno
alebo Jablonec. Keďže už začiat-
kom júla čaká zverencov Dušana
Tittela prvé predkolo Európskej
ligy (2. a 9. júla), meno prvého
súpera sa Bratislavčania dozvedia
22. júna. (db)

Slovan sa bude pripravovať na novú
sezónu v Rakúsku, Česku a doma

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

� Aktívna dovolenka pri mori (TAE-BO, JOGA, FOTOKURZ)
� Naturistické dovolenky pri mori
� Kúpele a wellness na Slovensku aj v zahraničí

Expresná autobusová 
linka na Istriu

(Portorož, Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj)
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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Už teraz je možné objednávať modely
terénnej ikony vhodnej i na cesty, Triedy
G značky Mercedes-Benz s výkonom vyš-
ším až o 16 percent, nižšou spotrebou a v
emisnej triede Euro 6. K lepšej kondícii
im zároveň pomôže vyššia jazdná stabili-
ta, bezpečnosť a komfort prostredníc-
tvom novo naladeného podvozku a citli-
vejšej regulácie elektronického stabili-
začného systému ESP®. Úpravy zasiahnu
tiež exteriér a interiér už 35 rokov úspeš-
ne modifikovanej stálice - Triedy G.
Trieda G pritom dostane aj nový V8 motor
3,982 litra, ktorý má dve turbodúchadlá
medzi radmi valcov, piezoelektrické vstre-
kovanie so spaľovaním s vedeným lúčom,
hliníkovú kľukovú skriňu a obežné plochy
valcov s technológiou NANOSLIDE®.
Výkonnostné parametre novej série Triedy
G sa zvyšujú na nasledovné hodnoty:  G
350 d (180 kW/245 k; 600 Nm), G 500 s

novým V8 motorom (310 kW/422 k; 610
Nm), AMG G 63 (420 kW/571 k; 760 Nm)
a AMG G 65 (463 kW/630 k; 1 000 Nm). 
S uvedením novej série bude na základe

oboch modelov AMG v ponuke tiež špe-
ciálne vyhotovený exkluzívny model EDI-
TION 463 s pôsobivými športovými
prvkami.

Viac informácií na 
www.mercedes-benz.sk 
alebo www.motor-car.sk

Mercedes-Benz Trieda G v ešte lepšej kondícii
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štvrtok 18. júna
� 19.00 - Operné hriešnice, Slo-
venská filharmónia, A. Marković -
dirigent, D. Pecková – mezzoso-
prán, Koncertná sieň SF, Námestie
Eugena Suchoňa
�20.00 - N. Vorozhbyt: Majdanské
denníky, Štúdio SND, Pribinova 
�19.00 - R. Thomas: Mandarínko-
va izba, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov – Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Otvárací koncert Musica
Sacra, Koncertná sieň Klarisky 
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground (historky z bratislavského
metra), Divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Jazz v Aréne, koncert, F.
McComb feat. J.Griglák & M. Vali-
hora, Aréna, Viedenská cesta

piatok 19. júna
� 9.00 - Mio, môj Mio, Bratislav-
ské bábkové divadlo, DK Dúbrav-
ka, Saratovská 2
� 10.00 - bOsOrkA, rozprávka, U
červeného raka, Michalská 26
� 16.00 - V. Klimáček: Mojmír II.
alebo Súmrak ríše, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - Dopravár, U červeného
raka, Michalská 26
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Festivalový koncert,
Musica Sacra, Jezuitský kostol,
Františkánske námestie
�19.00, 21.00 - Noc hudby v ZUŠ
M. Ruppeldta, Koncertná sieň O.
Trebitschovej, Panenská 11
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II
(Krása neni šetko), Divadlo Guna-
GU, Františkánske námestie 7

� 20.00 - Noc hudby, koncert,
Hlavné námestie

sobota 20. júna
� 19.00 - Ch. Gounod: Romeo a
Júlia, opera, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Barbier: V Paříži bych
tě nečekala, tatínku..., Teatro Wüs-
tenrot, Dom odborov – Istropolis,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. Nvota: Spomínam na
Paríž, L+S, Námestie 1. mája
�19.00 - Bratislava Tango party, El
Cachivache, maratón argentínske-
ho tanga, Hlavné námestie 
�20.00 - Pina… why not Naples?,
Movimentoinactor Teatrodanza,
Divadlo elledanse, Miletičova 17

nedeľa 21. júna
�11.00 - P. Dobšinský, A. Korenči,
J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 15.00 - Slovenský komorný
orchester, Slovenský filharmonický
zbor, Katedrála sv. Martina 
� 16.00, 19.00 - Fragile, koncert,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
�17.00 - Privítajme leto, Metropo-
litný orchester Bratislavy, Mestské
divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská ulica 17
� 18.00 - D. Majling: Labyrinty a
raje Jána Amosa, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Jařab: Obeť, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - Orange County School of
the Arts Symphony (USA), kon-
cert, Veľké koncertné štúdio, Slo-
venský rozhlas, Mýtna ulica

�19.00 - Letný koncert Spevácke-
ho zboru mesta Bratislavy, Dóm sv.
Martina, Rudnayovo námestie
� 19.00- The Tenors, koncert,
Slovnaft Aréna, Odbojárov 9
�20.00 - Koncert, Orchester Brati-
slava Hot Serenaders, SD Nivy,
Súťažná 18

pondelok 22. júna
�18.00 - SĽUK: Výber z tvorby, U
červeného raka, Michalská 26
� 19.00 - Fragile, koncert, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - O. Wilde, R. Rosse:
Lordi, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov – Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Romano Stilo Ensemble
& Roby Lakatos, koncert, Koncert-
ná sieň Klarisiek, Klariská 11
� 19.03 - K. Vosátko: Kam chodí
Oscar Wilde na večeru, Ateliér Ba-
bylon, Námestie SNP 14

utorok 23. júna
�19.00 - Výročí, České divadlo Do
houslí, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
�19.00 - P. I. Čajkovskij, V. Mala-
chov: Spiaca krásavica, Sála opery
a baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - J. Littel: Láskavé bohyne,
Štúdio SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
� 19.00 - Albrechtina (ne)známa
hudba, koncert, Pálffyho palác, Zá-
mocká 47
�19.30 - V. Klimáček: Díleri (všet-
ko je na predaj), Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Let Me Die in My Foot-
steps , ME-SAand BOD.Y, Divad-
lo elledanse, Miletičova 17

streda 24. júna
� 18.00 - Piano show, J. Hollý a

Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu, Veľké koncertné štúdio,
Slovenský rozhlas, Mýtna ulica
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.00 - G. Paisielo: Kráľ Teodor
v Benátkach, historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci a manažéri
(papier znesie všetko), Divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7 
� 20.00 - Silné reči, Ateliér Baby-
lon, Námestie SNP 14
� 20.30 - Portsmouth Community
Choir (USA), chrámový koncert,
Františkánsky kostol, Františkánske
námestie

štvrtok 25. júna
� 19.00 - Ch. Bronteová: Jana
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica 
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie,  Štú-
dio SND, Pribinova ulica
�19.00 - P. Pörtner Šialené nožnič-
ky, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov – Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 -  V. Klimáček: Mutanti
(posledný valčík v hoteli Kriváň),
Divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.30 - Hudba na nádvorí, M.
Rabitsch, koncert, World-Jazz ohne
grenzen, Staromestské centrum
kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9
� 21.00 - Záverečná, Rozlúčka s
priestorom na Miletičke, Divadlo
elledanse, Miletičova 17

piatok 26. júna
� 17.00 - Echo, hudobno-tanečné
improvizácie, Michalská brána,
Michalská, Kostolná, Zelená, Stra-
ková, Panská a Laurinská ulica
� 19.00 - F. Mendelsson-Barthol-
dy: Sen noci svätojánskej, Sála

opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 20.00 - Viva Konzerva, Otvore-
nie 40. ročníka festivalu Kultúrne
leto a Hradné slávnosti Bratislava
2015, a festivalu Viva Musica!
Hlavné námestie

sobota 27. júna
� 19.00 - E. Wolf-Ferrari: Šperky
Madony, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica

nedeľa 28. júna
�14.00 - Dostihový deň, Závodis-
ko Petržalka, Starohájska ulica
� 18.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 18.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�20.00 - G. Paisiello: Kráľ Teodor
v Benátkach, Operné štúdio SND,
Hlavné námestie

pondelok 29. júna
�19.00 - K. Vosátko: Apokalypsa,
Ateliér Babylon, Námestie SNP
14

utorok 30. júna
� 18.00 - Cantus Firmus, koncert,
Koncertná sieň Klarisiek 
� 19.00 - K. Horák: Prorok Štúr a
jeho tiene, Štúdio SND, Pribinova 
�19.00 - P. Shaffer: Čierna komé-
dia, Divadlo Malá scéna, Dosto-
jevského rad
� 19.30 - F. Paterlini, koncert,
Veľké koncertné štúdio Slovenské-
ho rozhlasu, Mýtna 1
� 20.00 - Móda v meste, Brati-
slavské módne dni na Hlavnom
námestí 
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Na území Hradu a Starého
Mesta sa v priebehu stredoveku
a novoveku pri bežnej staveb-
nej činnosti zničilo vyše 90 per-
cent (predpokladaných) pamia-
tok starších období.  Na území
Starého Mesta a na území
medzi východným múrom
hradného areálu a západným
múrom mestského opevnenia
jestvovalo v ranom stredoveku
viacero  podhradských osád.
Hradný areál bol opevnený už
prv. Najneskoršie na začiatku 13.
storočia sa ukázalo, že treba opev-
nením pred možným útokom
nepriateľa chrániť aj územie Pod-
hradia. Určite už pred rokom
1221 vybudovali opevňovací
múr, ktorý začínal pri neskoršej
bašte Luginsland hradného opev-
nenia  (nad východným portálom
tunela), pokračoval k dnešnému
nárožiu Staromestskej a Kapucín-
skej ulice, odtiaľ k Michalskej
bráne, a ďalej k Laurinskej bráne
(Divadlo P. O. Hviezdoslava).
Neskôr stavali južný úsek od Lau-
rinskej brány cez Rybársku bránu
až k Vydrickej bráne (terajšia
Gorkého ulica a severný rad
domov na Hviezdoslavovom
námestí). Zdá sa, že pôvodne stál
ešte aj múr od Vydrickej brány po
východnú gotickú („Zigmundo-
vu“) bránu Hradu. Roku 1221
presťahovali z Hradu do Podhra-
dia Kostol Najsvätejšieho Spasi-
teľa a s ním súvisiacu kapitulu
(prepoštstvo). Taká dôležitá cir-
kevná organizácia nemohla byť
situovaná do nechráneného areá-
lu.                                                  
V druhej polovici 13. storočia sa
Podhradie postupne menilo na
mesto. Panovníci obyvateľom
udelili privilégiá a časom sa uká-
zalo, že nie je vhodné byť (a to ani
opevnením) akýmsi „príveskom“
hradu.  Pôvodne sa svah hradného
kopca smerom na východ po-
zvoľna zvažoval  až na územie,
kde neskôr vyrástlo centrum
mesta. V priebehu 14. a 15. stor.
svah priečne prekopali, takže
medzi areálom hradu a mestom
vznikla hlboká priekopa. Na jej
dne prebieha Staromestská ulica
(ktorá vlastne nie je ulicou, ale
cestou!). Kamenný materiál
získaný pri hĺbení priekopy ihneď
využívali ako stavebný materiál.
Stavali z neho múr západného

úseku mestských hradieb od
Vydrickej brány po terajšie náro-
žie Staromestskej a Kapucínskej.
Staršiu vežu z obdobia vlády
Árpádovcov na nároží ponechali.
Jej torzo sa zachovalo dodnes.
Územie, kde vznikla priekopa a s
ňou rovnobežný úsek hradieb,
bolo predtým osídlené. Mesto
muselo pozemky vykúpiť, po-
skytnúť za ne niekedy adekvátnu
náhradu vo forme iných pozem-
kov. Pravdepodobne už v tom
čase jestvovalo akési magnátske
sídlo pri terajšej Kapitulskej ulici,
ktorého pokračovaním bol dvo-
rec, neskôr palác, ktorý postupne
vlastnili významní predstavitelia
uhorskej šľachty. Patril k nim
napríklad palatín Juraj Thurzo a
neskôr grófovia z rodiny Esterhá-
zy, ktorí objekt vlastnili až do
polovice 19. storočia.                     
Pred pôvodne jednoduchý múr
mestských hradieb pristavali ešte
v prvej tretine 15. stor. ďalší nižší
múr. Medzi múrmi prebiehal
chodník, parkán, po nemecky
Zwinger, ktorý mohli použiť
obrancovia mesta v prípade oblie-
hania ako stanovisko pre strelcov.   
Mária Terézia povolila v roku
1775 vnútorné mestské hradby
odstrániť.  Veľké časti a tri brány
veľmi rýchlo zbúrali. Ostali stáť
len niektoré kratšie úseky medzi
domami. Výnimočne ostal zacho-
vaný skoro celý vysoký múr od
Vydrickej brány po árpádovskú
severozápadnú vežu.  

K hradbám pristavali, znútra aj
zvonka, množstvo obytných
domov. Do priekopy pri hradbách
postavili domy tzv. „vydrického
nového sídliska“ po nemecky
„wödritzer Neustift“, ktoré boli zo
strany ulice prízemné a jednopo-
schodové, zo strany priekopy –
nádvoria – mali až 5 poschodí. V
priebehu 19. stor. sa tam usadilo
najmä židovské obyvateľstvo, a
ulica dostala r. 1920 názov
„Židovská“.  Z parkánového mú-
ru pred vysokou hradbou sa v
pôvodnom stave zachoval  krátky
úsek za palácom Esterházyovcov.
Sú na ňom  aj zachované strieľne,
opravované v 17. a v 18. storočí.
Parkán musel byť čistý, udržiava-
ný, ľahko prechodný. Dbalo sa na
to, aby tam nerástla ani burina,
nieto ešte vysoké stromy.  Až v
20. storočí, keď sa úsek parkánu
za esterházyovským palácom po-
užíval ako dvorček – svetlík, sa
tam objavili stromy. 
Nedávno prišiel niekto s idiotskou
myšlienkou  vysadiť za rozpada-
júcim sa palácom na cudzom
pozemku a bez súhlasu príslušné-
ho pamiatkového orgánu ďalšie
dva stromy, o ktoré sa nebude
nikto starať, nikto ich nebude pra-
videlne orezávať a ktoré budú v
budúcnosti svojimi koreňmi roz-
rývať stredoveké múry. Tak ako
nevhodne (s dobrým úmyslom!
ale bez rozmýšľania) zasadené
stromy ničia základy Lisztovho a
Donnerovho pomníku a múry sto-
ročnej terasy na Rudnayovom
námestí. Štefan Holčík

Foto: autor
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Domácnosti

mali niekedy aj

troch žobrákov
V Prešporku nesmel žobrať
nikto, koho žobrácka organi-
zácia neschválila. Previnilca
najskôr varovali, ak si nedal
povedať, osobitné komando
ho zrúbalo, a ak nepomohol
ani výprask, vinníka našli v
niektorej z kľukatých pre-
šporských uličiek mestskí
policajti dobitého. Mohol
vravieť o šťastí, ak prežil.
Mesto ho síce na svoje trovy
liečilo, no len čo vyzdravel,
dostal doživotný zákaz poby-
tu v Prešporku.
Poriadok musel byť a aj bol.
Koncom devätnásteho storočia
mali už prešporskí žobráci takú
dobrú povesť, že každá slušnej-
šia domácnosť mala dvoch-
troch svojich žobrákov a v
kuchyni pre nich nachystaný
žobrácky tanier, lyžicu a
hrnček. V Prešporku nemuseli
byť na domových bránach taju-
plné žobrácke značky ako v
iných mestách. 
O tom, či je niektorý pán šted-
rý, skúpy, šporovlivý, hlúpy,
zhovorčivý alebo odľud, či
niekde majú dobrého alebo
zlého psa, kde varia znamenite
a kde je utrpením jesť, kde
núkajú občas víno a kde vždy
len vodu, mali prešporskí
žobráci dokonalý prehľad. Slo-
vutné žobrácke predstavenstvo
svojich mecenášov dokonca
dobrým slovom vychovávalo.
Všedné dni naučili žobrácke
ženy variť zo všetkého, čo im
chlapi zo žobračiek priniesli.
Medzi receptami starých Pre-
šporčaniek bol aj „dachházu“,
čo má byť „strešný zajac na
divý spôsob“, pripravený z
odranej a vypitvanej mačky.
Prešporskí žobráci pomáhali
mestským šarhom lapať potul-
né psy. Kuchárky potom vytá-
pali pre šarhov psiu masť, ktorá
bola vyhľadávaným liekom
proti bolestiam v kĺboch a pre
svojich druhov zase vyvárali
voňavý lahodný „hundguláš.“

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

NA TRNAVSKEJ ULICI si 64-
ročná Bratislavčanka vložila ka-
belku do nákupného vozíka a za-
čala vyberať tovar. Jej nepozor-
nosť využil neznámy zlodej a
ukradol kabelku s dokladmi a
platobnými kartami. Kartu použil
v bankomate na Krížnej ulici,
kde sa štyri razy neúspešne pokú-
sil vybrať 400 €. 
NA TYRŠOVOM NÁBREŽÍ
hliadka zastavila a chcela skon-
trolovať 36-ročného Rastislava z
Bratislavy. Ten na výzvy nerea-
goval, fyzicky zaútočil na policaj-
ta a chcel utiecť. Keďže na opa-
kované výzvy nereagoval, za
použitia hmatov a chvatov ho
policajti spacifikovali a umiestnili
do cely policajného zaistenia.
NA BAJKALSKEJ ULICI sa
neznámy zlodej dostal do skladu
náhradných dielcov, kde ukradol
tri sady zliatinových diskov s
pneumatikami so snímačmi tlaku
v pneumatikách. Celková výška
škody bola 18 200 €. 
NA OBCHODNEJ ULICI 38-
ročný Mário z Bratislavy sa v
jednom zo vchodov pokúsil píl-
kou a kliešťami prekonať uzamy-
kací mechanizmus reťaze spájajú-
cou dva bicykle. Keď sa mu to
nepodarilo, bicykle vzal a odnie-
sol. Spôsobil tak škodu 850 €. 
NA BIELEJ ULICI 24-ročná
Dobreva z Bulharska ukradla v
jednom z obchodov 55-ročnému
Ukrajincovi zo zadného vrecka
nohavíc peňaženku. Okrem peňa-
zí v nej mal aj doklady a platob-
né karty, škoda bola 90 €. (mm)

Hradby nie sú miestom pre stromy!

Zmenový elektrikár
� Miesto práce: Spaľovňa, Vlčie hrdlo 72, Bratisla-
va � Termín nástupu: 1. 7. 2015 � Druh pracovného
pomeru: plný úväzok � Požadované min. vzdelanie:
SOU
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Vykoná-
vanie odborných a špecializovaných prác na elektro-
technických a elektro – energetických zariadeniach a
rozvodoch, vonkajšom a vnútornom osvetlení, ble-
skozvodoch a uzemnení v zariadeniach závodu.
Jedná sa o prácu v nepretržitej prevádzke v 12 hodi-
nových zmenách. Prax minimálne 5 rokov v elektro-
technike, energetike a sieťach. Platné oprávnenie v
zmysle vyhl. 508/2009 - § 22 nad 1000 V.

Adresa spoločnosti: 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., 

Ivanská cesta 22 , 821 04 Bratislava
Kontakt: hrkelova@olo.sk

Mobilizácia imobilných, 
ležiacich na lôžku 

po chorobe, úraze a pod.
Informácie a objednávanie

tel. č.: 6224 5607
email: info@harris.sk 

www.harris.sk
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vyjdú o 2 týždne
2. júla 2015

Organový 

festival nebude

iba o organe
BRATISLAVA
Už 4. ročník organového festi-
valu prinesie opäť mimoriadnu
ponuku v hlavnej úlohe s krá-
ľovským nástrojom. Ani teraz
to však nebude iba o organe.
Festival ponúkne klasický recitál,
improvizačný projekt s recitáto-
rom, koncert starej hudby, profil
víťaza medzinárodnej súťaže i
spoluprácu organu a akordeónu –
nástrojov, ktoré nie je zvyčajné
zažiť spolu na jednom pódiu. 
Úvodný koncert sa uskutoční vo
Veľkom koncertnom štúdiu Slo-
venského rozhlasu v nedeľu 12.
júla a ponúkne unikátny improvi-
začný projekt Organová Biblia
českého organistu Karla Martínka
na biblické texty s Vladimírom
Kobielským ako recitátorom.
Ďalšie štyri koncerty budú v
Hudobnej sieni Bratislavského
hradu. Na záverečnom v utorok
21. júla sa na pódiu stretnú orga-
nista Ján Vladimír Michalko a
akordeonista Boris Lenko. Spo-
ločne predstavia projekt Organ &
Akordeón, ktorý vznikol na ob-
jednávku festivalu. Všetky kon-
certy sa začínajú o 17. h. (to)

BRATISLAVA
Písal sa rok 2010, keď prvý
raz vstúpili na javisko divadla
Ticho a spol. Nemali očakáva-
nia, chceli však robiť niečo, čo
ich bude baviť, tešiť a na-
pĺňať. Podnetom vzniku pre
túto skupinu ľudí s mentál-
nym postihnutím sa stala
Patrícia Jarjabková.
Navštívila sociálne zariadenie,
Domov sociálnych služieb
Prima, ktoré vzniklo v roku
1997 z iniciatívy členov Združe-
nia pre pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v Bratislave.
Po prvom roku sa v predvianoč-
nom období, s klientmi sociál-
neho zariadenia, rozhodli uviesť
prvú hru, Paťa a pastieri.
Názov divadelného zoskupenia
Stopy Snov vznikol pri vytvára-
ní druhej inscenácie s rovnakým
pomenovaním. Slovné spojenie
môže symbolizovať, že sa po
krokoch približujú k zdravým
ľuďom, vytvárajú si svoje sny
pomocou divadelnej ilúzie,
búrajú bariéry a predsudky ľudí.
Tretia inscenácia mala názov
Pustý ostrov...? Témou inscená-
cie bola otázka, prečo klienti,
ako ich v domove sociálnych
služieb nazývajú, radi tvoria v
divadle a ako sa k nemu dostali.
Odpovede, čo im doteraz divad-
lo dalo, sa miešajú s výpoveďa-
mi želaní, hrami a s cvičeniami
teatroterapeutického charakteru. 

Akože sa môžem hnevať, akože
môžem kričať, akože... V divad-
le sa môže všetko, no klienti sa
to musia učiť postupne. Všetci
sa zhodujú na tom, že vyjsť na
povrch s emóciami je jeden z
tých najťažších levelov. Preto
inscenácia s názvom Akože
môžem...!
Fantázia. Je jeden z najlepších
darov, aké máme. Tú nám nikto
nevezme. Slobodu to áno, ale
fantáziu ani väzňom. Každý
jeden človek si s ňou môže
manipulovať tak, ako uzná za
vhodné.
Oni sa o nej mnohokrát rozprá-
vali a postupne začala vznikať
ďalšia inscenácia, s názvom
Princ, kde si? Premiéra bola v
apríli a klienti majú za sebou už
piatu reprízu. Inscenácia je ús-
pešná, čo dokazuje plné hľadis-
ko. A čo je najhlavnejšie, uvedo-

mili si, že niekam patria. Doká-
zali viesť medzi sebou dialógy,
čo je nesmierny posun.
Ak preto chcete zažiť úprimnú
radosť, emócie, úsmev, smiech a
slzy na krajíčku, určite si vy-
hraďte jeden večer a navštívte
„miesto, kde sa plnia sny“.
Divadlo účinkuje len v Ticho a
spol., kde ho budete môcť vidieť
aj v novej sezóne. Súbor zatiaľ
funguje ako projekt Primy
(domova sociálnych služieb pre
dospelých), počas sezóny spraví
jednu inscenáciu, ktorá sa päť až
šesťkrát ukáže divákom. V
októbri by aktéri súboru chceli
zahrať predstavenie „Princ, kde
si?“ a momentálne sa doťahuje
ich účasť na divadelnom festiva-
le Error. Všetky témy vychádza-
jú z klientov-hercov...

Sandra Mandáková
Foto: autorka

V divadle Ticho a spol. zažijete úsmev,
slzy na krajíčku, radosť, ale aj smiech
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BRATISLAVA 4

Projekt
TUJETOIN
vyrastá

na Dúbrav ickej ulici v mestskej asti
Bratislava – Dúbravka. 
Výborná ob ianska vybavenos  v okolí
a pestré možnosti trávenia vo ného asu
v blízkosti Devínskej Kobyly a okolitej
prirody zaru ujú pohodové bývanie. 

PONÚKAME VÁM TIETO BENEFITY:
parkovacie miesto v cene bytu
dispozi ne výborne riešené byty, každý 
s balkónom a murovanou pivnicou
štandardy v cene bytu
3 byty na poschodí
fi nancovanie bez zá aže (po podpise 
Zmluvy o budúcej zmluve sa hradí 
rezerva ný poplatok vo výške 3 000 €, 
zvyšok až po kolaudácii)

www.bytyvdubravke.sk
0915 786 001

2 - 3 IZBOVÉ BYTY2 - 3 IZBOVÉ BYTYYTY

V DÚBRAVKE
od 106 000€ 

TUJETOIN Inzercia BA Noviny 206x85.indd 1 8.6.2015 13:26

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bystrica je jed-
nou z obcí, ktorá dostala finančný prí-
spevok Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Príspevky boli
udeľované na základe žiadostí o
poskytnutie dotácie na rozšírenie kapa-
cít materských škôl. Informoval o tom
dnes miestny poslanec a člen Klubu
pre Bratislavu Roman Weinštuk.
V januári 2015 vydalo ministerstvo
Výzvu na predloženie žiadostí o poskyt-
nutie dotácie na rozšírenie kapacít mater-
ských škôl. Vyčlenené finančné prostried-
ky boli určené na prístavbu, výstavbu a
rekonštrukcie priestorov materských škôl.
Ministerstvo prijalo spolu 426 žiadostí.
„Aj naša mestská časť požiadala o
finančný príspevok, pretože kapacita
materskej škôlky v Záhorskej Bystrici je
absolútne nedostatočná. Škôlka môže
dnes prijať 44 detí, ale máme až 105 žia-
dostí o prijatie, prístavba je teda nevyh-
nutnosťou. Potreby rozšírenia škôlky som
konzultoval s jej riaditeľkou a ideu pre-

stavby som podporoval na pôde miestne-
ho úradu. Som preto rád, že sa nám dotá-
ciu 60 000 eur podarilo získať,“ povedal
Roman Weinštuk, poslanec Záhorskej
Bystrice a člen poslaneckého Klubu pre
Bratislavu. 
Klub pre Bratislavu potvrdil, že stav, v

akom sa nachádzajú niektoré predškols-
ké zariadenia, je katastrofálny. V Záhor-
skej Bystrici bude teraz potrebné nájsť
na prístavbu ďalšie financie. „Bude zále-
žať na vôli miestnych poslancov, aby
vyčlenili v rozpočte nevyhnutné pro-
striedky na doplnenie dotácie a dofinan-

covanie celej prestavby,“ dodal Roman
Weinštuk.
Prístavba škôlky musí byť postavená naj-
neskôr do konca roka 2016, termín zúčto-
vania poskytnutej dotácie je totiž do 30
dní od kolaudácie stavby alebo najneskôr
do 31. decembra 2016.

Záhorskej Bystrici sa podarilo získať 
dotáciu na prístavbu miestnej škôlky
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Denne
6 – 22 h

Chrumkavé
pe ivo

Samoobslužné
pokladne

erstvá ponuka
ovocia a zeleniny

Široká ponuka
v oddelení F & F

„Sme radi, že sme sa priblížili Vajnorákom, ale aj 

obyvate om pri ahlých astí Ra e. Našim zákaz-

níkom ponúkame erstvé potraviny s dôrazom na 

ovocie a zeleninu. Samozrejmos ou sú mlie ne 

výrobky, pe ivo, nápoje, mrazené výrobky i bale-

né mäsové výrobky. Okrem toho zákazníci nájdu aj 

kozmetiku, drogériu a doplnkový tovar pre domác-

nos . Návštevníci sa môžu teši  aj na ve mi širokú po-

nuku oble enia ob úbenej módnej zna ky F & F,“

povedala pri príležitosti otvorenia manažérka 
predajne Zuzana Králiková. „Ponuku Tesco

dop a erstvé mäso a údeniny pri obslužných pul-

toch od mäsiarstva Fabuš,“ dodala manažérka. 
Po nej sa obyvate om prihovorili starosta mest-
skej asti Ján Mrva, ktorý predajni zaželal ve a
spokojných zákazníkov.

Tesco podporilo dobré veci v okolí
udí ur ite teší, že tento obchodník si všíma 

aj miestne komunity. Pri príležitosti otvorenia 
novej predajne Tesco tradi ne podporilo svoje 
okolie. Mesiac jún patrí de om, a preto takmer 
všetky dary poputovali našim ratolestiam. 
Manažérka predajne odovzdala fi nan ný dar 
v podobe symbolického šeku Základnej ško-
le s materskou školou Kataríny Brúderovej
a druhý Základnej škole s materskou školou 
sv. Jána Pavla II. alšie dary potešili obidve ma-
terské školy zo susedstva. Všetky deti dostali od 
Tesca refl exné vesty alebo nové uteráky. Vecným 

darom bol ocenený aj Richard Duška, štvorná-
sobný majster Slovenska v atletike, ktorý repre-
zentuje nielen mestskú as , ale aj Slovensko 
a pre rovesníkov môže by  vzorom. Ako estné-
ho hos a a jednotlivca, ktorý je vo svojej komuni-
te výnimo ný, Tesco odmenilo O gu Bielikovú,
ktorá si už tento mesiac prevezme zlatú Jánske-
ho plaketu.

-ps-

Druhý júnový týžde  priniesol Vajnorákom nové nákupné centrum. Ako v každom, ani v tomto nesmie chýba  predaj a potravín. V OC Vaj-
noria bude potreby ob anov uspokojova  Supermarket Tesco. Miestnych nové potraviny ve mi potešili a po slávnostnom prestrihnutí pásky 
postupne zaplnili predaj u, kde ich uvítalo príjemné a moderné nákupné prostredie. Kvalitné služby, erstvé potraviny a výborná dostup-
nos  na každodenné nákupy – takto možno charakterizova  ob úbené supermarkety, ktoré mnohí volajú aj malé Tesco. Navyše táto predaj-

a je bohatšia o širokú ponuku oble enia zna ky F & F. V supermarkete si môžu zákazníci nakúpi  denne od 6.00 do 22.00 hodiny. Pracovnú 
príležitos  tu dostalo 26 udí.

Slávnostné prestrihnutie pásky. Z ava: estný hos  O ga 
Bieliková, starosta Ján Mrva, manažérka Zuzana Králiková

Manažérka predajne Zuzana Králiková odovzdáva symbolický šek
riadite ovi ZŠ K. Brúderovej Jozefovi Bratinovi.

Nové Tesco vo Vajnoroch myslelo aj na miestnu komunitu

Rodinné nákupy
vybavíte v Tesco
OC Vajnoria

tesco_oc_vajnoria_inz_pr_206x268_0615.indd 1 12.6.2015 15:49
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 10x

 10x

 10x

 70x

Hrajte o 100 
fantastických cien 
s Tesco Expres Žitavská

Espresso stroj
+ nákup v hodnote 20 €

Elektrický gril
+ nákup v hodnote 20 €

Mixér
+ nákup v hodnote 20 €

1 000 bodov
Clubcard

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.

Nakúpte u nás aspo  za 10 € a ste v hre o skvelé ceny.

tesco_exp_zitavska_sutaz_ceny_inzercia_206x268_0615__1.indd 1 10/06/15 16:01
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P ozývame Vás
Predaj vyše 300 vín z celého sveta za super ceny.

Pri väčších nákupoch zaujímavé zľavy.

do našej vinotéky

PALISÁDY 29/A – BRATISLAVA, TEL.: 00421 918 584 537,
INFO@INVINOPALISADY.SK, WWW.INVINOPALISADY.SK

Šuleková
KoziaPalisády Palisády

STARÉ MESTO
Téma Obchodnej ulice rezonu-
je nielen medzi predstaviteľmi
mesta a mestskej časti. Svoje
chce do tejto problematiky
povedať aj združenie obchod-
níkov a majiteľov nehnuteľ-
nosti z tejto ulice.
Tí sú združení v portáli Obchod-
naulica.sk, ktorý nedávno zorga-

nizoval seminár a verejnú disku-
siu na tému premeny Obchodnej
ulice a okolia na modernú ob-
chodnú štvrť. Všetci zúčastnení
sa zhodli, že Obchodná ulica sa
musí vydať novým smerom, nie-
len čo sa týka komerčného využi-
tia, ale aj celospoločenského
významu.
Na stretnutí nechýbali primátor

Ivo Nesrovnal a starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík a práve
spolupráca mesta s mestskou čas-
ťou by mohla vyústiť do takého
riešenia situácie, ktoré by uspo-
kojilo všetky zainteresované stra-
ny. Naposledy sa to potvrdilo
počas osadenia nových smetných
košov, po ktorom je ulica opäť o
niečo čistejšia. (db)

STARÉ MESTO
Od 15. júna pozýva Staro-
mestská knižnica obyvateľov a
návštevníkov Bratislavy aj do
letnej čitárne v Medickej
záhrade. Čitáreň každoročne
navštívi priemerne päťtisíc
návštevníkov. 
V čitárni je k dispozícii päťde-
siat študijných miest, 74 titulov
domácich a zahraničných časo-
pisov a denníkov, informačné a
propagačné materiály o Bratisla-
ve a nechýba ani bezplatné wi-fi
pripojenie na internet. Návštevní-

ci majú k dispozícii aj malú
samoobslužnú knižnicu, kde si
môžu bezplatne požičať a prečí-
tať knihy vyradené zo zbierok
Staromestskej knižnice a dary od
občanov.
Letná čitáreň bude verejnosti prí-
stupná od 15. júna do 31. augus-
ta, denne od 10.00 do 18.00 hodi-
ny. Počas letných mesiacov je
pripravených niekoľko zaujíma-
vých podujatí. Detských návštev-
níkov čakajú predstavenia Brati-
slavského bábkového divadla,
tvorivé dielne, priestor tu našlo i

Stražanovo bábkové divadlo. Pre
dospelých sú to stretnutia so
zaujímavými osobnosťami a slo-
venskými spisovateľmi z cyklu
Rozprávanie o Bratislave a
Čítanie v tráve, cestovateľskú
videoprojekciu, výstavy výtvar-
ných prác žiakov ZUŠ na Podja-
vorinskej ul., výtvarných prác
staromestských detí a ilustrátorov
ocenených na BIB 1967 - 2013 v
spolupráci s Bibianou. 
Využívanie služieb letnej čitárne i
vstup na všetky podujatia je
voľný. (mm)

Letná čitáreň v Medickej záhrade
otvorila návštevníkom svoje brány

Obchodnú ulicu rieši aj Staré Mesto


