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Pred stanicou bude konečne krajšie

Priestor pred stanicou má byť voľnejší a upravenejší. Vizualizácia: archív

ŠK Slovan 

sa pred ligou

ukáže v Európe
BRATISLAVA
Kratučká letná prestávka sa
končí a je tu nový ročník naj-
vyššej futbalovej súťaže. Slo-
vanisti však do nej vstúpia až
po premiére v Európskej lige!
Belasí sa v 1. predkole stretnú s
College Europa FC z Gibraltáru.
Prvý zápas sa hrá 2. júla na ihris-
ku súpera, odveta 9. júla na
Pasienkoch. Slovan sa v prípade
postupu stretne v 2. predkole s
víťazom dvojzápasu University
College Dublin AFC (Ír.) - F91
Dudelange (Lux.).
ŠK Slovan Bratislava spustil od
pondelka 29. júna online predaj
permanentných vstupeniek na
sezónu 2015/2016. Osobný pre-
daj na sekretariáte klubu sa začal
30. júna. Majiteľ permanentky
automaticky získava rôzne vý-
hody a benefity. Permanentná
vstupenka je napríklad platná na
všetky domáce zápasy Fortuna
ligy a Slovnaft Cup-u. Pri porov-
naní cien vstupeniek a perma-
nentky získava majiteľ perma-
nentky až 6 domácich ligových
zápasov zdarma. Držiteľ perma-
nentky navyše dostane zadarmo
Klubovú kartu s množstvami
výhod a môže sa tešiť na darček
od ŠK Slovan. Okrem toho má
predkupné právo na svoje mies-
to na zápasy európskych súťaží
(ak to pravidlá a podmienky
UEFA budú umožňovať) a kaž-
dý majiteľ permanentnej vstu-
penky bude mať svoje sedadlo
vyznačené nálepkou. (db)

Rusovce trápia 

turisti, ktorí tu

odstavujú autá
RUSOVCE
Rusovčania majú problém.
Mestská časť sa stáva záchyt-
ným parkoviskom pre ľudí z
Maďarska, ale aj z iných obcí
južného Slovenska, ktorí tu na
cestách a parkoviskách odpar-
kujú vozidlo a do centra mesta
pokračujú mestskou hromad-
nou dopravou.
„Prvý raz sme to zaregistrovali
pred približne tromi rokmi,“ pre-
zradila prednostka mestského
úradu Oľga Gáfriková. Z niekoľ-
kých áut sa však postupne stali
desiatky vozidiel, ktoré pravidel-
ne stoja na rôznych miestach... 
„Najčastejšie zvyknú parkovať
v okolí zástaviek mestskej hro-
madnej dopravy, napríklad pri
Gaštanovej aleji, pri pošte na
Balkánskej ulici alebo na parko-
visku pri obchodnom dome na
Balkánskej ulici,“ pokračovala
Oľga Gáfriková a zdôraznila:
„Problémy to spôsobuje naprí-
klad v tom, že trebárs pri pošte
obsadzujú celý deň parkovacie
miesto, a teda ho nemôžu využí-
vať obyvatelia mestskej časti,
ktorí si prídu na poštu vybaviť
svoje záležitosti.“ 
Podľa jej skúseností najhoršie to
býva počas pracovných dní od
pondelka do piatku. Rusovčania
už určité riešenie majú: „Zatiaľ
sme sa neobrátili s pomocou na
nikoho iného, ale zvažujeme, či
by problém nemohlo vyriešiť
dopravné značenie,“ uzavrela
Oľga Gáfriková. (db)
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STARÉ MESTO
Ak si chce niekto ešte raz
pozrieť jedno z najškaredších
predstaničných námestí v
Európe, mal by sem prísť čo
najskôr. Námestie Franza
Liszta (čiže Predstaničné
námestie) pred Hlavnou sta-
nicou sa každý deň mení.
Našťastie, konečne k lepšie-
mu a krajšiemu!
Vedenie mesta nechcelo viac
čakať na investora a katastrofál-
ny stav pred stanicou už niekoľ-
ko týždňov skrášľuje na vlastné
náklady. Úpravy okolia by sa
mali skončiť do konca augusta,
možno o pár dní neskôr.
V polovici minulého mesiaca
sa začalo s revitalizáciou zele-
ných plôch v spodnej časti
námestia, výsadbou do mobil-

ných kvetináčov a natieraním
zhrdzavených zábradlí. Mesto
začalo riešiť aj nevyhovujúci
stav so stánkami na námestí,
rovnako i reklamné plochy tak,
aby sa čo najviac znížil aj vi-
zuálny smog. 
Práce sú rozdelené do troch
fáz. Prvá sa týkala najmä úprav
chodníkov, výsadby zelene,
úpravy mobiliáru. Druhá fáza
sa začala koncom júna a pokra-
čuje v týchto dňoch - na rad
príde povrchová úprava cest-
ných komunikácií. Do konca
leta sa presunú novinové stán-
ky a stánky s občerstvením, sta-
novište taxíkov a zmeny sa
dotknú aj parkoviska uprostred
predstaničného priestoru.
Revitalizačné práce sú naplá-
nované do konca augusta, prí-

padne do začiatku septembra.
Ich súčasťou bude napríklad
frézovanie ciest, čistenie prie-
storu, úprava zelene, dopĺňanie
obrubníkov, kladenie nového
asfaltu, nové smetné koše a
lavičky, ktoré budú len jedno-
miestne, čím chceme zabrániť
ich znehodnoteniu občanmi,
ktorí ich využívali na prespáva-
nie. Vzhľadom na uľahčenie
prestupu z električky do budo-
vy Hlavnej stanice mesto opra-
ví aj eskalátor pre cestujúcich. 
Na všetky zmeny mala Brati-
slava pôvodne vyčlenených z
rozpočtu približne 220 000 eur,
minulotýždňové mestské zastu-
piteľstvo to však zvýšilo na
370 000 eur. Priestor na výdav-
ky bude vedenie mesta hľadať
v rámci úspor. (db, sk)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Bratislavská
slušnosť môže
byť aj hrozbou
Kto chodí po meste peši, prípad-
ne prechádza častejšie cez
cestu, ten to už určite párkrát
zažil. K priechodu prichádzajú
chodec aj auto a začína sa ver-
bálno-posunkový rozhovor:
- Nech sa páči, choďte.
Nie, choďte vy, počkám.
- Nie, nie, máte prednosť.
Mám čas, pokojne choďte.
- Ó nie, boli ste prvý...
Ste zlatý, ale naozaj už choďte!
Diskusia pokračuje až do mo-
mentu, kým jednej zo strán ne-
prasknú nervy a ospravedlňujúc
a ďakujúc nevyrazí vpred. 
Podobné scény zažijete málo-
kde na Slovensku. Sú dokonca
mestá, kde sa k priechodu môže
postaviť jednoruký človek, člo-
vek s jednou nohou, storočná
babka, tehotná mamička v 9.
mesiaci, človek so slepeckou
paličkou, s barlami, mama tla-
čiaca naraz dva kočiare, žena
ťahajúca invalidného manžela
na vozíčka a – nič, stoja a
čakajú! A keď sa šokovaný spý-
tate vodiča, prečo ich nepustil,
rovnako šokovane sa pozrie on
na vás, čo je to za otázku...
Bratislavskí vodiči sú často
grázlici, na päťdesiatke jazdia
osemdesiatkou, predbiehajú v
pravom pruhu, vytláčajú pomal-
ších, trúbia, ukazujú prostredník,
to, kde zaparkujú, je pre nich
dôležitejšie než manželkine
narodeniny, ale zase je pravdou,
že na priechodoch sa správajú
asi najvzornejšie zo všetkých
Slovákov. Možno ich k tomu
donútilo množstvo cudzincov,
pre ktorých je to samozrejmos-
ťou, možno výčitky za často aro-
gantný spôsob jazdenia na diaľ-
nici či blízkosť rakúskych miest,
kde je slušnosť normálna. 
Súčasne je to však aj riziko pre
Bratislavčanov, ktorí si zvykli na
ohľaduplnosť hlavného mesta a
teraz v lete idú dovolenkovať
niekam na východ od Trnav-
ského mýta. Pozor! Sú miesta na
Slovensku, kde blížiaca sa zebra
pre vodičov neznamená: Nech sa
páči, choďte, ale: Zase lezú, ne-
prejdú! Dušan Blaško

Seniori sa učia

pracovať 

s počítačmi
RUŽINOV
Štrnásť seniorov z Ružinova
začalo navštevovať bezplatný
trojdňový počítačový kurz.
Seniori sa učia pracovať s inter-
netom, emailom a skypom.
Mestská časť Ružinov zorganizo-
vala pre svojich seniorov takýto
kurz prvýkrát. „Prihlásilo sa viac
ako sto záujemcov,“ informoval
starosta Ružinova Dušan Pekár.
Kapacita kurzu však je len
štrnásť účastníkov, šťastlivcov
preto vyžrebovali v živom tele-
víznom vysielaní. (mm)

STARÉ MESTO
Priestor na Hurbanovom ná-
mestí pred bývalou predajňou
obuvi Veľký Baťa sa mesto
pokúša vrátiť chodcom. Široký
východ od Michalskej brány sa
využíval aj na parkovanie, stá-
vali tu nielen súkromné a záso-
bovacie vozidlá, ale aj taxíky či
policajné autá.
Pred niekoľkými dňami však na
tomto frekventovanom mieste
pribudli kamenné mobilné kveti-
náče, do ktorých minulý týždeň
začali vysádzať okrasné trávy a
trvalky. Snaha mesta je jasná -
aby chodci viac nemuseli obchá-
dzať parkujúce autá. Najskôr
bolo nainštalovaných osem väč-
ších mobilných kvetináčov, ďal-
ších päť menších okrúhlych kve-
tináčov priviezli minulý týždeň.
Čo sa týka zelene, vysadené sú
trvalky a ihličnany, tzv. pôdopo-
kryvné borievky. 
Už počas prvých dní bolo jasné,
že samotné osadenie kvetináčov
problém nevyrieši. Autá tam bez

problémov naďalej parkovali. Na
chodník sa dostali bez ťažkostí,
keďže medzery medzi kvetináč-
mi sú široké a navyše dostať sa
tam dá aj zospodu či zvrchu
námestia. Otázniky sú aj nad kve-
tináčmi, ktoré sú, žiaľ, pre mno-
hých Bratislavčanov, ale aj cez-
poľných, skôr obrovskými popol-
níkmi na odkladanie špakov, prí-
padne zaujímavými smetnými
košmi na vyhadzovanie rozlič-

ných odpadkov od plastových a
sklenených fliaš, rôznych obalov,
papierových vreckoviek až po
šupky z banánov, pomarančov...
Bude preto zaujímavé sledovať,
či sa mestskej polícii podarí
udržať tento priestor bez automo-
bilov (najmä večer) a či kvetináče
zostanú naozaj kvetináčmi, alebo
sa premenia na osem kamenných
smetiakov. (db)

Foto: Juraj Mladý

Na Hurbanovom námestí ide mesto
proti autám kamennými kvetináčmi

Kúpaliská schválili, šup do vody

MESTSKÁ ČASŤ 
BRATISLAVA -
NOVÉ MESTO 

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie miesta 

VEDÚCEHO ODDELENIA
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
MIESTNEHO ÚRADU

BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Kvalifikačné predpoklady: vysoko-
školské vzdelanie 2. stupňa  technického
smeru so zameraním na urbanizmus a
architektúru, prax v oblasti územného plá-
novania min. 5 rokov  

Iné kritériá a požiadavky: znalosť a
orientácia v príslušných právnych predpi-
soch územnoplánovacej činnosti a súvi-
siacej legislatívy, riadiace a organizačné
schopnosti samostatnosť, spoľahlivosť,
flexibilita, znalosť a skúsenosti v oblasti
práce v samospráve, bezúhonnosť, zna-
losť práce s počítačom (Office, Arc GIS,
CAD systémy), vítaná je znalosť min. 1
cudzieho jazyka (angličtina, nemčina),
osobné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov: pri-
hláška do výberového konania, vyplnený
osobný dotazník, štrukturovaný životopis,
overený doklad o absolvovaní vysoko-
školského vzdelania, výpis z registra tres-
tov nie starší ako 3 mesiace, fotokópie
ďalších dokladov, preukazujúcich získané
špeciálne znalosti alebo osobnostné
predpoklady ďalším vzdelávaním, súhlas
s použitím osobných údajov pre potreby
výberového konania podľa   zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných úda-
jov, prehľad o doterajšej praxi so struč-
ným popisom pracovných činností

Rámcová náplň práce: spracovanie
územnoplánovacích informácií, spraco-
vanie stanovísk k investičným zámerom v
mestskej časti, zabezpečovanie odbornej
stránky pre obstarávateľskú činnosť v
oblasti územného plánovania, spolupráca
na vypracovaní územnoplánovacích pod-
kladov, spolupráca pri obstarávaní a
schvaľovaní územnoplánovacích doku-
mentov, príprava podkladov pre odbornú
poslaneckú komisiu – účasť na rokova-
niach, príprava podkladov pre rokovanie
miestneho zastupiteľstva MČ, riadiaca
činnosť v súvislosti s náplňou práce odde-
lenia

Termín nástupu: dohodou

Žiadosť s požadovanými dokladmi doru-
čiť v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – vedúci oddelenia
ÚP a ŽP MÚ BNM - neotvárať“ najne-
skôr do 15. 8. 2015 na adresu: Miestny
úrad Bratislava - Nové Mesto, personálny
úsek, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava.

Viac informácií: 02/49 253 226 (perso-
nálny útvar), personalne@banm.sk

PPrriijjmmeemmee  
uupprraattoovvaaččkkyy

vv  BBrraattiissllaavvee
čč..tt..::  00990055  556688  449911

BRATISLAVA. 
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva odobril jedenásť
kúpalísk v Bratislavskom kraji. 
Osvedčenie získali dve prírodné
kúpaliská, osem umelých a jedno

biokúpalisko. Pre Bratislavčanov
je dôležité, že kúpanie povolili na
Zlatých pieskoch, na kúpaliskách
Delfín, Rača, Lamač, Rosnička,
Krasňany a Tehelné pole. Na
súhlasné stanovisko čaká Mata-

dorka aj Kuchajda a prevádzko-
vatelia kúpaliska Iuventa ešte
nepožiadali o súhlas k tohtoročnej
prevádzke. Úrad však bude naďa-
lej sledovať najmä prírodné kúpa-
liská. (mm)
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Rodiny s deťmi

budú cestovať

komfortnejšie
BRATISLAVA
Ľudia, ktorí majú zdravotné
problémy, či rodiny s malými
deťmi, môžu už cestovať
pohodlnejšie. Od júna si totiž
môžu vopred vybrať cestova-
nie s nízkopodlažným autobu-
som. Umožní im to novinka, s
ktorou prišiel autobusový
dopravca Slovak Lines. 
„Vyznačenie garantovaných
nízkopodlažných spojov pikto-
gramom v cestovných poriad-
koch prímestskej dopravy je
významnou novinkou. Doteraz
tak boli značené len spoje
MHD. Z celkového počtu spo-
jov v cestovných poriadkoch
Slovak Lines má nové značenie
až 46 percent spojov,“ vysvetlil
generálny riaditeľ Slovak Lines
Peter Sádovský.
Slovak Lines má v súčasnosti
v prevádzke 85 nízkopodlaž-
ných autobusov. Zaradené sú
na všetky smery v rámci Brati-
slavskej župy. „Prioritne jazdia
na kratšie trasy s veľa zastávka-
mi. Sú to trasy, kde je väčší
pohyb cestujúcich, častejšie
nimi cestujú osoby, ktoré majú
problém s pohybovaním sa,
ale aj rodičia s malými deťmi,“
doplnil Sádovský.
Označenie spojov piktogramom
vozíčka dnes už cestujúci nájdu v
cestovných poriadkoch zverejne-
ných na webstránke Slovak
Lines a tiež vo vyhľadávači spo-
jení cp.sk. Cestovné poriadky s
doplneným piktogramom budú v
priebehu leta vylepené aj na všet-
ky zastávky Slovak Lines. (voz) 

Na výstave 

o Lide uvidíte aj

staručké plavky
BRATISLAVA
V sobotu 27. júna otvorili v
Expo©Eurovea na 1. poschodí
výstavu, ktorá predstavuje
artefakty, dokumenty a nad-
rozmerné fotografie zachytáva-
júce kúpanie pri Dunaji a na
kúpalisku Lido.
Cieľom výstav je nielen priblížiť
bohatú minulosť bájneho symbo-
lu Bratislavy, ale aj upozorniť na
devastujúce územie na pravom
brehu Dunaja od Starého mosta
až po Most Apollo. Návštevníci
si budú môcť okrem dobovej
tlače, veľkoplošných fotografií,
prezrieť aj permanentky z rokov
1934 až 36, kajak z mahagóno-
vej preglejky z roku 1960, plá-
žovú módu, ale aj historické
záchranné vesty z korku či kole-
sá. Na ôsmich LCD televízoroch
budú premietané historické
záznamy kúpaliska LIDO. Naj-
starší je z roku 1933.
Výstava o dunajských kúpali-
skách je vôbec prvá, ktorá cielene
mapuje túto časť histórie hlavné-
ho mesta. Zároveň prezentuje
obdobie monarchie, Českoslo-
venskej republiky až po novodo-
bú históriu, ktorá sa viaže k 80.
rokom minulého storočia. 
Na plagáte výstavy je použitá
fotografia pamätníčky Lida pani
Heleny, ktorá ju priniesla na prvú
vernisáž v Sade Janka Kráľa a
zachytávajú ju v lete roku 1966 s
jej jednoročným synom Mariá-
nom. Kúpalisko Lido sa rozpre-
stieralo asi 500 metrov od Starého
mosta po dnešný Most Apollo na
petržalskom brehu Dunaja. Jeho
vznik sa datuje okolo roku 1920
keď otvorili kúpalisko s honos-
ným názvom Ostende. 
Tento dátum možno považovať
za skutočný zrod bratislavského
Lida. (li)

V centre si treba dávať pozor, robiť
sa bude už aj na Jesenského ulici

Občania chcú mať konečne jasno,
kto je zodpovedný za ktorú zeleň

STARÉ MESTO
Stavba Nosného systému mest-
skej hromadnej dopravy bude
pokračovať prácami v križo-
vatke ulíc Štúrova a Jesenské-
ho, ktoré sa začnú v pondelok 6.
júla rekonštrukciou električko-
vého telesa a komunikácie.
Počas týchto prác odstránia koľaj-
nice a trolejové vedenia. Pracovať
sa bude najmä na vozovkovej
časti, kde zrekonštruujú inžinier-
ske siete. Električková doprava
bude zastavená, automobilová
doprava obmedzená, trasy pre
chodcov však zostanú zachované.
Práce v križovatke Štúrova -
Jesenského potrvajú do konca
septembra.
V Petržalke sú už položené elek-
tričkové koľaje v križovatke
Bosákova – Jantárová v mest-
skej časti Petržalka, táto dôležitá

križovatka by mala byť spojazd-
nená tento týždeň. Budujú sa
zastávky na Bosákovej ulici a
Jantárovej ceste, rovnako sa pra-
cuje aj na cyklistickom chodní-
ku v tejto časti.
Práce na samotnej oceľovej kon-
štrukcii mosta zatiaľ pokračujú

podľa plánu. Najbližší výsuv kon-
štrukcie by mal byť 1. júla. Aj
práce na nadjazde z lokality býva-
lého štadióna Artmedie na petr-
žalskej strane postupujú podľa
plánu, pričom sa nastavujú izolá-
cie pod rímsami. (db)

Foto: Juraj Mladý

VRAKUŇA
Mestská časť Vrakuňa navrhu-
je zmeniť spôsob starostlivosti o
mestskú zeleň. V súčasnosti
málokto vie, o ktorú plochu sa
má starať magistrát a o ktorú
mestská časť. Výsledkom býva,
že na jednom mieste je tráva
často pokosená a hneď vedľa
nepokosená.
Obyvatelia Vrakune sa obracajú
na miestny úrad so sťažnosťami
na nepokosenú trávu, kvitnúce
alergénnne buriny či neorezané
stromy. Mestská časť sa však
stará len o pozemky, ktoré má vo

svojom vlastníctve, alebo sú jej
zverené. Preto sa rozhodol staros-
ta Vrakune Kuruc prostredníc-
tvom tabuliek informovať verej-
nosť, v čej kompetencii je sta-
rostlivosť o konkrétnu lokalitu.
„Je potrebné si uvedomiť, že
mestská časť sa nemôže starať o
pozemky, ktoré nemá zverené,“
vysvetľuje Kuruc. „Občanov ne-
zaujíma, v čej kompetencii sú
lúka, športovisko, trávnik alebo
stromy. Chcú, aby bola tráva
pokosená a stromy orezané.“
Vo Vrakuni preto pribúdajú na
verejných priestranstvách dva

druhy tabuliek: „O túto plochu sa
stará mestská časť Vrakuňa“
alebo „O túto plochu sa stará
magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy“ s uvedením e-mailo-
vej adresy a telefónneho čísla.
Starosta Vrakune zároveň navrhu-
je problém starostlivosti riešiť
systémovo. Prvou možnosťou je
zveriť celú starostlivosť o verej-
nú zeleň do kompetencie mest-
skej časti a vyčleniť na to zodpo-
vedajúce prostriedky z rozpočtu
mesta. Druhou, kompromisnou,
možnosťou je spojiť plochy do
logických celkov. (vr)



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 13/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Na Panskej ulici č. 7 pribudol
začiatkom tohto roka PANSKÝ
HOSTINEC, ktorý tu nahradil
nemeckú piváreň Zum Dort-
munder Krigel. Charakter reš-
taurácie zostáva nezmenený,
pričom sa tu výrazne rozšírila
ponuka pív. Vlajkovou značkou
sa podobne ako v belgickom De
Zwaan opäť stali Stella Artois
(2,90 €) Hoegaarden (3,60 €) a
Leffe Bruin (2,30 €). Dopĺňajú
ich čapované pivá malého štiav-
nického pivovaru ERB (4,10 €).
Interiér zostal prakticky nezmene-
ný a kto tu bol pred rokmi v ča-
soch najväčšej slávy De Zwaan,
bude môcť zažiť pocit déja vu.
Tie isté drevené stoly, lavice a sto-
ličky, vpredu výčap a pár stolov,
vzadu piváreň s kuchyňou a pre-
sklenou terasou. V letnej sezóne
stoly a stoličky Panského hostinca
zaberajú aj veľkú časť Panskej
ulice.
Jedálny lístok sa od otvorenia vo
februári viackrát zmenil, okrem
viacerých predjedál ponúkajú 4
druhy polievok, 12 hlavných jedál
z hovädzieho, bravčového, kura-
cieho mäsa a rýb, 8 druhov jedál k

pivu, šaláty a dezerty. Z polievok
sme si dali držkovú s chlebom
(3,50 €) a domácu fazuľovú s
údeným kolenom a pikantnou
klobáskou z mangalice s chlebom
(3,90 €). Obe polievky boli po-
riadne husté, ale prislané, držková
navyše príliš papriková. Z hlav-
ných jedál sme ochutnali jačmen-
né krupoto s bryndzou, pikantnou
klobásou z mangalice a so slani-
novým čipsom, čiže opečeným
plátkom slaninky (7,90 €), filet zo
zubáča na bielom víne, ochutený
kôprom, citrónom a maslom a
podávaný s varenými zemiakmi
(8,90 €), hovädzie dusené na čier-
nom pive s mrkvovo-pečivovou
knedľou (8,90 €) a teľacie plátky
s dubákmi na smotane podávané s
opekanými zemiakmi (13,90 €).
Krupoto (čiže rizoto z jačmen-
ných krúp) bolo vynikajúce, rov-
nako aj zubáč, hovädzie na pivo
bolo opäť trochu prislané. Teľacie
plátky boli chutné, omáčka preso-
lená.
Na náš vkus sme na stôl dostali

priveľa jedál, kde to kuchár so
soľou prehnal. Nevedno, či to bol
zámer, aby sme pili viac piva, ale
slanosť zvýraznilo opakované
ohrievanie jedál. Aj v tomto prí-
pade však platí, že menej býva
viac.
Neochutnali sme nič z pivných
špecialít, ako sú nakladaný encián
(3,70 €), pravé A. W. olomoucké
„tvarůžky“ (3,90 €), pikantná klo-
bása z mangalice (4,20 €) či ze-
miakovo-cuketové placky (3,50 €)
– možno nabudúce. 
Panský hostinec na nás vôbec
nepôsobil pansky, ale skôr tak
ľudovo, aj keď ceny ľudové roz-
hodne nie sú. Tie sú na tento typ
pivárne až príliš panské. Slabou
stránkou je zatiaľ obsluha. Boli
sme svedkami, keď nový čašník
nestíhal a skúsený výčapník mu
to nijako neuľahčil. Zákazníci by
takýchto situácií mali byť rozhod-
ne uchránený. Ak majú prísť aj
nabudúce.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

V Panskom hostinci sú panské cenyTuristi si radi

fotia najviac

zničené budovy
LIST ČITATEĽA
V poslednom čase chodievam
často po Kapitulskej ulici, a to
od jej začiatku (vyústenie Ulice
Na vŕšku) až po Dóm sv. Marti-
na, po vstupnú bránu na Mest-
ské hradby. Je to prastará a
nádherná ulica Starého Mesta. 
Čo je však šokujúce, niekoľko
pôvodných, architektonicky cen-
ných domov priamo na jednej
strane Kapitulskej ulice je v dezo-
látnom stave! A to v úseku od jej
začiatku, respektíve od vyústenia
Ulice Na vŕšku. Šokujúca je aj
zástavba za uličným frontom
Kapitulskej ulice po sprístupnené
mestské hradby. Súbor pôvod-
ných architektonicky vzácnych
budov je v stave, ktorý vystihuje
len termín ruiny! 
Zahraniční turisti, ktorí sú tam
vždy, keď idem po Kapitulskej
ulici, majú evidentne veľký
záujem práve o tieto ruiny, ktoré
si filmujú a fotia! Môžeme si
domyslieť, ako nás tie filmové
záznamy a  dokumenty zahra-
ničných turistov u nich doma
reprezentujú!
V každom prípade ide priam o
trestuhodnú ignoráciu vzácnych
pôvodných objektov. Pri ich
aktuálnom, už však zruinova-
nom stave, sa možno domnie-
vať, že ide o vyčkávanie na čas,
keď  sa aj oficiálne a „zdôvodne-
ne“ vyhlási nevyhnutná demolá-
cia tohto  komplexu budov. 
A tým sa uvoľní viac ako atrak-
tívna urbanistická zóna na novú
výstavbu.. 

Oliver Šabík, Bratislava

Šetriť áno, ale

prečo práve 

na cestujúcich?
LIST ČITATEĽA
V Petržalke žijem už od roku
1982 a pravidelne denne vy-
užívam prostriedky mestskej
hromadnej dopravy. 
Situácia, aká bola v nedávnych
horúcich dňoch, nebola len na
trase linky číslo 68, ale aj na
trase linky č. 98 a iných 
Keďže na linke č. 98 autobusy
jazdia prevažne novšie autobu-
sy, všetky majú zamontovanú
klimatizáciu, no napriek tomu
bola málokedy zapnutá. Podľa
vyjadrenia vodičov, z ktorých
už viacerých poznám viac
rokov a viem, že im môžem
veriť, nezapínajú ju preto, lebo
vedenie Dopravného podniku
im prikázalo šetriť pohonné
hmoty. 
Som presvedčený, že šetriť
treba vždy a všade, ale treba
šetriť tak, aby to tým ľudia (v
tomto prípade cestujúcim) pre-
kážalo čo najmenej.  

Juraj Slabý, Bratislava

Žijeme v časoch, keď sa všet-
ko točí okolo mládeže. Už
takmer štyridsaťroční sú po-
važovaní za starých, neper-
spektívnych. 
Pritom už aj Werich v jednej zo
svojich piesni spieval: „Ještě si
moc mladej, mladej a nic víc.“ V
kontexte to bolo o manipulova-
teľnosti a využívaní ešte nezo-
rientovanej mládeže.
Za desiatky rokov sa nič nezme-
nilo. Nezrelosť mládeže skvele
využívajú manipulatívni vodco-
via rôznych siekt - alebo ak
chcete - aj politici.
Jeden z markantných príkladov
zažila nedávno aj Bratislava.
Pritom každý čo len trochu
mysliaci človek vie, že je ľahké
džina vypustiť z fľaše, ale
nesmierne ťažké je potom zatla-
čiť ho naspäť. Za Boha - Za
národ, aké krásne heslá. No my,
skôr narodení, vieme aj to, aké
hnusne sa končia! 
Stačí si pozrieť film Obchod na
korze, čo však bola pritom ešte
limonáda oproti skutočným

zverstvám páchaných po celom
svete práve v mene podobných
hesiel. Koniec koncov, čo iné
robí Islamský štát v mene svojho
Boha? Celý svet je zdesený a
sfanatizovaný dav prevažne
mladých (až deti) umiera.
Poviete si: Čo to trepe? Veď to je
od nás ďaleko. 
Nemyslím. Síce zatiaľ v menšej
miere, ale sfanatizovaný dav si
to vyskúšal už aj v Bratislave. A
ak ich včas nezastavíme, budú
pokračovať! Stačí iba šikovne
zvolené heslo a hra založená na
najnižších pudoch nezrelých
jedincov môže pokračovať.
Nemyslite si, že nemám mládež
rada. Tvrdím dokonca, že vo
svojej podstate je citlivá a dobrá.
Som stará a občas potrebujem
pomoc. Azda neuveríte, ale vždy
sa nájde niekoľko mladých, ktorí
ihneď priskočia pomôcť.
Zvlčilými ich robia len tí
dospelí, ktorí sa skrývajú za ich

chrbtom a ktorí sledujú vlastné
ciele. Všimnite si len, ako to
bolo a stále aj je vo vojnách.
Mladí umierajú na bojiskách a
dobre živení vojvodcovia ich z
bezpečného zázemia hecujú:
Za Boha - Za národ! Ale predo-
všetkým - za svoju vlastnú pro-
speritu.
Teraz však o inom. Stále viac
sťažnosti z celého Slovenska mi
oznamujú starší spotrebitelia,
ktorí využili nákup cez internet.
Táto forma predaja má svoje
výhody, ale nepatrí do rúk spo-
trebiteľa, ktorý neovláda jeho
pravidlá. Predovšetkým si nevie
overiť serióznosť  neviditeľného
obchodníka, ani nevie zhodnotiť
kvality tovaru.
Preto moja rada pre starších: Ak
nemáte niekoho, kto sa dobre
vyzná v elektronickom obcho-
dovaní, radšej nakupujte v nor-
málnych obchodoch. Vyhnete sa
tak nervákom v prípade rekla-
mácií. Prajem príjemnú dovo-
lenku! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Aj krásne heslá sa končia hnusne
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Burza nápadov

čaká na nové

tipy a námety 
BRATISLAVA
Bratislavčania môžu do 31. júla
posielať svoje návrhy do Burzy
nápadov, prvej etapy Občian-
skeho rozpočtu. 
Zaslané nápady posúdia odbor-
ní garanti a následne Rada pre
Občiansky rozpočet pre rok
2016. Obyvatelia môžu posie-
lať podnety súvisiace s dopra-
vou, životným prostredím, kul-
túrou, športom, sociálnou
pomocou a sociálnymi služba-
mi nielen prostredníctvom for-
mulára na webovej stránke
mesta, ale rovnako aj prostred-
níctvom formulárov umiestne-
ných v Kancelárii prvého kon-
taktu na magistráte. 
Po uzavretí Burzy nápadov
všetky prijaté podnety posúdia
odborní garanti, ktorí pripravia
stanoviská k jednotlivým
návrhom občanov Vzápätí ich
posúdi Rada pre Občiansky
rozpočet a na jeseň nasleduje
ich verejné prerokovanie. (st)

NAJLEPŠIE
KÚSKY LETA

VÝPREDAJ AŽ DO 

-77 %
www.borymall.sk

VIEDEŇ CHUTÍ
NONSTOP

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY 

DO KONCA ROKA 2015

Skúsení vodiči v moderných pohodlných autobusoch majú pre vás prekvapenie. Voda 
z našich hôr alebo chutné občerstvenie vás osviežia. Ak zmeškáte náš spoj, Poctivý lístok 
môžete použiť na všetky nasledujúce spoje tejto linky počas celého dňa. Navyše, 
Poctivý lístok vám platí celý deň aj na cestovanie viedenskou MHD.*

Prajeme vám šťastnú cestu.

Pripravíme vás na Viedeň

Vitajte na našich linkách

denned Cezhraničné
 Wi-Fi

Občerstvenie 
zdarma

Príručná batožina 
na palube

www.slovaklines.sk

*platí pri kúpe kombinovaného lístka WIEN TICKET

SL kampan 1.7._BA Noviny_164x132.indd 2 26/06/15 12:07
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Premlčanie 

v záväzkových

vzťahoch (4.)
V predošlom vydaní Bratislav-
ských novín sme písali o účin-
koch premlčania v nasledujú-
com vydaní budeme písať o
preklúzii v občianskopráv-
nych záväzkových vzťahoch.
Preklúzia nie je všeobecne
upravená v Občianskom zákon-
níku, ako je premlčanie. Pre-
klúzia je osobitne upravená v
každom prípade. Ak je teda v
spojitosti s určitou lehotou sta-
novenou na vykonanie či uplat-
nenie práva výslovne v zákone
uvedené, že jej uplynutím
právo zaniká, ide o preklúziu. 
Pri každom prípade preklúzie
je osobitne stanovená dĺžka
prekluzívnej doby, ako aj to,
kedy začína plynúť a kde treba
právo uplatniť. Pod preklúziou
rozumieme neuplatnenie práva
v stanovenej dobe, v dôsledku
čoho zaniká subjektívne právo
vyplývajúce z občianskopráv-
neho vzťahu. 
Uplynutie prekluzívnej doby
má teda bezprostredný vplyv
na samotnú existenciu subjek-
tívneho práva, a tým aj na
občianskoprávny vzťah. 
Ak sa právo neuplatní v stanove-
nej dobe, zaniká a nezostáva ani
naturálna obligácia. To zname-
ná, že dlžník nemôže po uplynu-
tí prekluzívnej doby dlh už dob-
rovoľne splniť. Pokiaľ by tak
urobil, plnil by na neexistujúci
dlh a vznikla by z toho povin-
nosť vrátiť neoprávnene získaný
majetkový prospech. 
Vo svojich dôsledkoch je teda
preklúzia omnoho prísnejšia než
premlčanie, pretože tu dlžník
nemá možnosť (ako pri premlča-
ní) námietkou odvrátiť zákonné
následky preklúzie, okrem toho
nemá ani možnosť dobrovoľne
splniť povinnosť po uplynutí
prekluzívnej doby. Na preklúziu
je súd povinný prihliadať z úrad-
nej povinnosti a plnenie z pre-
kludovanej pohľadávky na stra-
ne veriteľa zakladá bezdôvodné
obohatenie.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917/822 723

Z Partizánskej

sa vrátite 

s čistým bikom
BRATISLAVA
Na Partizánskej lúke nad
amfiteátrom v pondelok 29.
júna slávnostne otvorili a
odovzdali do užívania umý-
vačku bicyklov.
Všetci záujemcovia, najmä
však tí, ktorí jazdili po lesných
terénoch, si môžu opláchnuť
svoj bicykel od hrubej špiny
bez použitia saponátov alebo
iných chemikálií. Zároveň je tu
možnosť využitia sprchy. Umý-
vačka aj sprcha budú fungovať
nepretržite. (mm)

BRATISLAVA
Žena môže absolvovať množ-
stvo bolestivých a náročných
vyšetrení, no problém môže byť
aj na strane partnera. Môže ísť
dvakrát na umelé oplodnenie a
potom sa príde na to, že má
endometriózu.
Počas edukačnej kampane Turné
plodnosti aj odborníkov šokuje,
kde všade môže byť problém, i
nad tým, čo všetko dnes možno
zistiť, vyšetriť a rozlúsknuť.
Moderná medicína čoraz častej-
šie odhalí to, čomu sa hovorilo
„z nevysvetliteľných príčin“.
Žiaľ, počet párov, ktorým sa
nedarí počať dieťa prirodzenou

cestou napriek tomu stúpa. Na
jednej strane preto, lebo mater-
stvo rok čo rok odkladáme na
neskôr, na druhej sú to lifestylo-
vé faktory ako životospráva,
nedostatok pohybu či sedavé
zamestnanie alebo stres. Pro-
blém s otehotnením môže spôso-
biť celiakia, zrasty, práca na
zmeny či banálna infekcia.
Oveľa častejšie je na Slovensku
problém u partnera. Čo s tým? 
Ako plodnosť zlepšiť a chrániť,
čo overiť či vyšetrovať, na čo
máte nárok v rámci preventív-
nych vyšetrení a podľa čoho si
vyberať odborníka, či centrum
asistovanej reprodukcie, aké sú

šance a skutočná úspešnosť prí-
pravkov, liečby či asistovanej
reprodukcie sa záujemcovia
dozvedia 7. júla v Bratislave
počas Turné plodnosti. 
Fyzioterapeutka ukáže, ako roz-
hýbať panvové dno, bude sa roz-
právať o tom, čo a ako vedia
diagnostikovať IVF centrá, a ako
vyzerá liečba, ktorá je pre orga-
nizmus najprirodzenejšia, a preto
najmenšou záťažou i rizikom.
Najlepšou správou je, že infor-
mované páry sa želaného teho-
tenstva a bábätka dočkajú skôr
ako ostatní. Aj nesprávne polože-
ná otázka je preto stokrát lepšia
ako žiadna. (ts)

Nezabudnite, neplodnosť je zákerná!

Danza mea pozýva aj začiatočníkov

VSTUP VOĽNÝ

Š P O R T O V Ý  A R E Á L  T J  S L Á V I A  S T U ,  M Á J O V Á  2 1 ,  B R A T I S L A V A

Predaj vstupeniek do VIP stanu s celodenným občerstvením: tel. : 02/49 29 49 61, e-mail: ingrid.janeckova@daimler.com

23.– 26. júla 2015 www.csio.sk

GRAND PRIX
MEDZINÁRODNÉ  JAZDECKÉ  PRETEKY

MERCEDES -BENZ50. MM.

BRATISLAVA CSIO 3*- W / FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí

SPOLUFINANCOVANÉ EÚ

� 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

HHAAUUSSHHAALLTTSSHHIILLFFEE  
//  hháázzttaarrttáássii  kkiisseeggííttőőtt

WWiirr  ssuucchheenn  
eeiinnee  zzuuvveerrlläässssiiggee,,  

eerrffaahhrreennee  HHaauusshhaallttsshhiillffee
Arbeitsbeschreibung:

• Allgemeine Hausarbeit
• Fensterreinigung
• Reinigung Böden
• Gartenarbeit

Voraussetzung:
• Genauigkeit, Zuverlässigkeit,
• eine freundliche 

Persönlichkeit
• Führerschein
• Fähigkeit im Umgang 

mit Haushaltsgeräten
Beschäftigung:

• Unbefristetes 
Arbeitsverhältnis 
(auch für mehrere Jahre) 

Arbeitszeit:
• flexibel / ca. 30 Stunden 

pro Woche
Zahlung:

•monatlich
Sprache: 

• Deutsch
Dienstort:

• 2460 Bruck / Leitha 
- Umgebung - Österreich

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
in deutscher Sprache an die Adresse: 

marlene.stehle@gmx.at

STARÉ MESTO
V Bratislave sa 22. júla už po
tretí raz otvoria brány medzi-
národnej letnej tanečnej školy
Danza Mea.
Cieľom osemdňového maratónu
tanečných lekcií je poskytnúť
novej generácii tanečníkov mož-

nosť oboznámiť sa s novými
tanečnými štýlmi, pracovať s
rôznymi pedagógmi a zdokona-
ľovať sa v technike, ale aj pred-
staviť zahraničným účastníkom
krásy hlavného mesta. Autorka a
riaditeľka projektu Jana Šimkovi-
cová do Bratislavy už po tretí raz

prináša intenzívne tanečné kurzy,
ktoré sú určené pre mladých
tanečníkov, budúcich profesioná-
lov i začiatočníkov. Vyvrchole-
ním školy bude galakoncert
účastníkov 29. júla o 19.00 h v
divadle Heineken Stage Tower.
Vstup je voľný. (vb)
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BRATISLAVA 5

Petržalčania

ocenili svoje

osobnosti
PETRŽALKA
Petržalčania už poznajú svoje
tohtoročné ocenené osobnosti.
Prvým je Vojtech Belovics, od
roku 1961 člen Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Petržalka, kde
pôsobí dodnes a 22 rokov vyko-
náva funkciu predsedu. Ocene-
nie si prevzala aj Jarmila Dole-
želová „za prácu pro bono oby-
vateľov Petržalky“. Bezplatne
vedie viac ako tri roky v priesto-
roch petržalského úradu bezplat-
nú právnu poradňu. Alžbeta
Korbelová získala ocenenie „za
aktívnu prácu pre seniorov“. Pri-
činila sa o výstavbu Prístavného
mosta, spolupôsobila pri založe-
ní súboru Petržalčanka a bola
iniciátorkou projektu Petržalská
svadba. (pe)

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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KHL sa tento

rok začne už

koncom augusta
BRATISLAVA
V novom ročníku KHL bude
hrať rovnaký počet tímov (28)
ako v minulej, akurát moskov-
ský Spartak nahradí v Západ-
nej konferencii Atlantu Mytišči.
Nemení sa ani počet konferencií
(2) a divízii (4). Každý tím čaká v
novej sezóne 60 stretnutí, každý s
každým sa stretne aspoň raz doma
aj vonku. Zostávajúcich šesť due-
lov odohrá každý klub proti
takým súperom, kde sa bude brať
ohľad na divácky záujem a geo-
grafický faktor. Prvý zápas Petro-
hrad – CSKA Moskva odohrajú
24. augusta. (mm)

Na Slovenské

derby opäť 

v klobúkoch
PETRŽALKA
V nedeľu 19. júla sa na dostiho-
vej dráhe v Starom háji usku-
toční 23. Slovenské derby o
Veľkú cenu Raiffeisen Bank
International. 
Medzi prihláškami figurujú naj-
lepšie stredoeurópske trojročiaky,
ako i víťaz českej modrej stuhy
Touch of Genius od najznámej-
šieho českého trénera - džokeja
Josefa Váňu. Štart prvých dosti-
hov je o 14.30 h. Okrem pretekov
bude pripravený aj sprievodný
program – tombola,  súťaž o naj-
elegantnejšiu dámu v klobúku,
detský klobúčik, vystúpenia soko-
liarov, detské atrakcie, maľovanie
tváričiek i kúzelnícko-balónová
show. Dámy a slečny v klobúku
majú vstup zadarmo! (ri)

STARÉ MESTO
Volejbalové reprezentácie z
troch kontinentov sa cez víkend
4. a 5. júla predstavia na Final
Four 3. skupiny Svetovej ligy v
AEGON Aréne v Bratislave. 
Na domáce prostredie a atmosfé-
ru sa tešia aj slovenskí volejbalis-
ti, ktorí sa v semifinále turnaja
stretnú v sobotu o 20.30 h s päť-
násobným africkým majstrom
Egyptom. „Hru Egypta sme si
podrobne rozobrali. Poznám

niektorých hráčov z pôsobenia v
Taliansku a v Turecku, je to neprí-
jemný a bojovný súper s veľmi
dobrým trénerom. Našim cieľom
je však vyhrať celý turnaj,“ pove-
dal taliansky tréner Slovákov Fla-
vio Gulinelli. 
Druhú semifinálovú dvojicu tvo-
ria  Čína a nováčik v Svetovej lige
Čierna Hora. Víťaz turnaja postú-
pi na budúci rok do 2. skupiny
Svetovej ligy. Slovenskí volejba-
listi už majú za sebou dva turnaje

v interkontinentálnom kole v
Mexiku a v Grécku.  V G-skupine
obsadili 3. miesto za Čínou a
Gréckom. Okrem špičkového
volejbalu si diváci užijú aj veľa
zábavy a uvidia bohatý sprievod-
ný program so súťažami o zaují-
mavé ceny.
Program: sobota - semifinále:
Čína - Čierna Hora (17.30 h),
SLOVENSKO - Egypt (20.30 h).
Nedeľa - o 3. miesto (17.30 h),
finále (20.30 h). (fh)

Volejbalistov čaká najdôležitejší turnaj 

Leto na Lide 1966
Helena a jej syn Marián

Hlavní organizátori:            

Partneri:

spomienky na lido
Výstavy historických fotografií a artefaktov

Dunajské kúpaliská
Expo@Eurovea

(pri Cinema City)
a

Námestie M. R. Štefánika

27. 6. – 31. 8. 2015

Otvorené denne od 13.00 do 19.00 hod.

pom
DD

International erfolgreicher 
Hersteller von Präzisionsdrehteilen

und Baugruppen sucht für 
den Standort Wien zur Verstärkung

seiner Mannschaft: 
Hilfsarbeiter für Lager 

und Produktion
Ihre Aufgaben umfassen:

• allgemeine Lagertätigkeiten
• Verpacken der Ware
• Reinigungsarbeiten

Ihr Profil:
• Deutschkenntnisse
• Flexibilität
• Schichtbereitschaft
• Gabelstapler Führerschein
• Führerschein C / LKW wäre 

von Vorteil

Wenn Sie diese anspruchsvolle
Herausforderung annehmen wollen,

richten Sie Ihre ausführliche 
schriftliche Bewerbung incl. 

Lebenslauf bitte an:
personal@lanza.at

se sídlem Pivovarská 542,
Uherské Hradiště, Jarošov
přijme do HPP

montéry výtahů 
požadujeme dobrou pracovní morálku,
minimálně vyučen ve strojírenském
nebo elektro oboru.

Bližší informace na tel. 572 587 202,
info@vymyslicky.cz

v ČR a SR
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štvrtok 2. júla
� 18.00 - Ponte pardo, koncert,
flamenco nuevo, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26
� 20.00 - Slovakia folk, otvárací
koncert, Hlavné námestie

piatok 3. júla
�18.00 - Literárne mosty Sloven-
sko – Srbsko,  večer poézie, Letná
čitáreň U červeného raka, Mi-
chalská 26
� 19.00 - N. Hatalová, koncert,
Na bratislavských hradbách
� 19.00 - Slovakia folk, Hlavné
námestie
� 19.30 -  R. Cacciapaglia (Ta-
liansko), koncert, Koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna ulica
� 20.00 - P. Glass: The Comple-
te Piano Etudes, koncert, spoluú-
činkujú M. Namekawa a A. Bata-
gov, Reduta, Medená ulica
� 20.00 - Dog Eat Dog, koncert,
Randal Club, Karpatská 2
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad
� 21.00 - Bratislava in-line, zraz
od 20.00 h na Pribinovej ulici, bu-
dova SND

sobota 4. júla
� 10.30 - Súťažná časť festivalu
Slovakia folk, Zrkadlová sieň,
Primaciálny palác
� 11.00 - G. Donizetti: Nápoj
lásky pre deti, Opera nás zabáva,
Stará tržnica, Námestie SNP
� 15.00 - Folklórny koncert fes-
tivalu Slovakia folk, Zrkadlová
sieň, Primaciálny palác
�19.00 -  Spojila nás pieseň, kon-
cert, Hlavné námestie
� 19.00 - Folklórny koncert, fes-
tival Slovakia folk, Námestie M.
R. Štefánika
� 19.00 - Hula Tropical, Karava-
na, Tanec na fontáne, Park Andre-
ja Hlinku

�20.00 - Fats Jazz Band, koncert,
Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

nedeľa 5. júla
� 9.30 - Danubius Octet Singer:
Slavimo slavno Slaveni, koncert,
Kostol sv. Kríža v Devíne, Kre-
meľská ulica
� 10.00 - Rytieri na Devíne, hrad
Devín
� 15.00 - Folklórny koncert, fes-
tival Slovakia folk,Hudobná sieň
Klarisky
� 17.00 - Folklórny koncert fes-
tivalu Slovakia folk, Hviezdosla-
vovo námestie
�17.00 - Čarovná flauta, opera pre
deti, Na bratislavských hradbách
�17.00 - Cantus, koncert, Pri príle-
žitosti sviatku sv. Cyrila a Meto-
da, Dom kultúry Ružinov, Ruži-
novská 28
� 19.00 - Galakoncert festivalu
Slovakia folk, Hviezdoslavovo
námestie
� 20.00 - Hudba Ministerstva
vnútra, koncert, Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

pondelok 6. júla
� 10.30 - Handy Bandy, Divadlo
Plyšového medvídka (ČR), pre
deti od 3 rokov, Medická záhrada
� 11.00 - Vystúpenie speváckeho
zboru v rámci sv.omše, Jezuitský
kostol
�16.00 - Bartók a Drevený princ,
Kempelen Biomatic Orchestra,
Medická záhrada
� 18.00 - Veteráni zo Salon Dore,
koncert, Letná čitáreň U červené-
ho raka, Michalská 26
� 18.00 - Folklórny koncert, fes-
tival Slovakia folk, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - Daniel Čačija, The
Chris Byars Quartet (USA), dvoj-
koncert, Hlavné námestie

� 20.00 -  Balkan strings trio
(Srbsko), Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

utorok 7. júla
�18.00 h - R. Piško: Stano Radič,
Majster nenápadnej pointy, spo-
mienka na Stana Radiča, Letná či-
táreň U červeného raka, Michal-
ská 26
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

streda 8. júla
� 18.00 - Slovenské dejiny –
známe neznáme, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

štvrtok 9. júla
� 19.00 - Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, otvárací
koncert, Dóm sv. Martina
� 19.00 - ŠK Slovan - College
Europe FC, futbal, 1. predkolo
Európskej ligy, Pasienky, Vaj-
nosrská ulica
� 20.00 - Barbbara Bajkai a Gab-
riel Berart, koncert, AVE Cafe,
Štefánikova 14
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

piatok 10. júla
� 10.00, 15.00, 17.00 - Súťažná
časť mládežníckeho hudobného
festivalu, zbory, Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca
� 19.00 - Festivalový koncert
mládežníckeho hudobného festi-
valu, Hlavné námestie
� 17.00 - Mini Bratislava in-line,
Sad Janka Kráľa
� 17.00 - 17 slabík v hájku (ako
sa píše japonské haiku na Sloven-
sku), Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská 26
� 19.00 - Peter Luha Duo, kon-
cert, Na bratislavských hradbách

� 19.00 - Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, Hlavné
námestie
� 19.00 - Robo Patejdl Band,
koncert, Eurovea
� 20.00 - D. Karvay: Violin kon-
cert, spoluúčinkuje D. Buranov-
ský (klavír), Nádvorie Starej Rad-
nice, Hlavné námestie 
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

sobota 11. júla
� 10.00 - Súťažná časť Medziná-
rodného mládežníckeho festivalu,
orchestre, Sl. rozhlas, Mýtna ulica
� 11.00 - Ono sa to povie, Feder
Teater, Opera nás zabáva, Stará
tržnica, Námestie SNP
� 15.00 - Festivalový koncert
mládežníckeho hudobného festi-
valu, Koncertná sieň Klarisky
� 16.00 - Festivalový koncert
mládežníckeho hudobného festi-
valu, Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

nedeľa 12. júla
� 17.00 - The Organ Bible, Brati-
slavský organový festival, Veľké
koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna ulica
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

pondelok 13. júla
� 10.30 - Povídaní o pejskovi a
kočičce, Sem Tam Fór (ČR), pre
deti od 3 rokov, Medická záhrada
� 18.00 - Sojčie pierko & Solet-
ky, koncert, Letná čitáreň U čer-
veného raka, Michalská 26
� 19.00 - Latino loď, Inca Co-
lumbia, Hudobné plavby Brati-
slavským okruhom, loď Martin
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad
� 20.30 - Brigham Young Uni-
versity Performance Tour 2015,
tanečné divadlo, Hlavné námestie

utorok 14. júla
�17.00 - M. Markuszewski, recitál,
Hudobná sieň, Bratislavský hrad
� 18.00 - Čary a veštba, Čím žila
slovenská dedina, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

streda 15. júla
� 20.30 - Island, sila prírody, el-
fov a škriatkov, Cestovateľské ki-
no, Námestie M. R. Štefánika

� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

štvrtok 16. júla
� 17.00 - BOF Rising Stars, Hu-
dobná sieň Bratislavského hradu
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

piatok 17. júla
� 17.00 - Ja je niekto iný, interak-
tívne čítanie, Letná čitáreň U čer-
veného raka, Michalská 26
� 19.00 - Fragile, Queen Symp-
hony, koncert, AEGON Aréna,
Príkopova 6

sobota 18. júla
� 11.00 - Dínom, dánom, Opera
nás zabáva, Stará tržnica
� 17.00 - Moravanka, koncert,
Park A. Hlinku, Veľká fontána
� 19.00 - Shorashim (Izrael), fol-
klórny súbor, Hlavné námestie

nedeľa 19. júla
� 14.00 - 23. Slovenské derby,
dostihy, Závodisko Petržalka, Sta-
rohájska ulica
�17.00 - Händlove koncerty, Hu-
dobná sieň Bratislavského hradu
� 20.30 - W. Shakespeare: Mnoho
povyku pro nic, Bratislavský hrad

pondelok 20. júla
� 10.30 - Komedianti na káře,
Rytířské povídaní o princi Bajajovi,
rozprávka, Medická záhrada
� 18.00 - Vlčie mlieko, koncert,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26
� 19.00 - Kfar Saba Orchestra,
mládežnícky orchester, Hlavné
námestie
� 20.00 - Lenka Filipová, koncert,
Stará tržnica, Námestie SNP
� 20.30 - W. Shakespeare: Mnoho
povyku pro nic, Bratislavský hrad

utorok 21. júla
� 17.00 - Organ a Akordeón, Hu-
dobná sieň Bratislavského hradu
� 18.00 - Zlo (Spomienky súdne-
ho znalca), Letná čitáreň U čer-
veného raka, Michalská 26
� 20.30 - W. Shakespeare: Mno-
ho povyku pro nic, Bratislavský
hrad

streda 22. júla
�18.00 - Rok jubilantov,  U červe-
ného raka, Michalská 26
� 20.30 - Brazília, od farebného
karnevalu do zelene džungle,
Cestovateľské kino, Námestie M.
R. Štefánika
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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



Na nároží Kuzmányho ulice za
historickou budovou Evanjelic-
kého lýcea stojí od konca 19.
storočia tajuplný objekt v buj-
nej záhrade ohradenej umelec-
ky kovaným plotom. Dve brán-
ky v ohrade pripomínajú svo-
jou architektúrou brány gotic-
kých hradov.  Aj dom je akoby
zakliaty starý hrad s mimoriad-
ne štíhlou vežičkou, ktorá pre-
sahuje o jedno poschodie nad
nárožie budovy. 
Na poschodí sa k ulici obracia
lodžia zatienená dvojitou arkádou
na strednom stĺpe z červeného
mramoru. Budovu už viac ako pol
storočia používa materská škola.
Fasády sú síce zachované v
pôvodnom výzore, ale sú v
pomerne  zlom stave. Prepychové
zariadenie vily sa dávno stratilo, z
pôvodnej dekorácie interiérov už
nevidno nič. Pritom v čase svojho
vzniku patrili jej miestnosti k naj-
bohatším interiérom v meste.
Ako to možno čítať na mramoro-
vej tabuľke nad vchodom do
domu, dal si ho postaviť Dr. Béla
Michaelis. Bol to vzdelaný a
veľmi uznávaný chemik, ktorý sa
venoval aj tajným pokusom, a
údajne sa mu podarilo vyrobiť
„tekuté zlato“.  Doktor Michaelis
zdedil po svojom otcovi, lekárovi,
ktorý bol hlavným lekárom gene-
rálneho štábu cisársko-kráľovskej
armády, a ktorý zomrel v roku
1886, skoro  2 milióny zlatých, čo
bola v tom čase obrovská suma.
Mohol  si dovoliť postaviť si dom
podľa vlastných predstáv (údajne
si ho sám navrhol) na úpätí
Malých Karpát nad ulicou Palisá-
dy, kde práve vtedy vznikalo na
mieste zrušených záhrad a viníc
nové sídlisko (Neustift, Új telep),
vilová štvrť podľa vzoru európ-
skych metropol. Dr. Michaelis sa
do svojho nového domova nasťa-
hoval  v roku 1894.                        
Len málo hosťom sa podarilo
dostať sa do vily. Jedným z nich
bol dr. Ovídius Faust. Na prízemí
ho zaujala veľká miestnosť, ktorá
bola podľa jeho slov kombiná-
ciou „bohato vybavenej pracovne
moderného prírodospytca a
tajomnej dielne stredovekého
adepta alchýmie“. Bol  tam dlhý
mramorový „experimentný“ stôl,
na ňom montovaný vodovod,
plyn a elektrika. Pri stene bol

„stredoveký otvorený kozub“,  na
ňom prístroje „na prevádzanie
destilácie prostredníctvom horkej
(vriacej?) vody, ktorej sa hovorilo
Balneum Mariae (Máriin kúpeľ).
Na jednej strane moderný spek-
troskop a teleskop, aparatúra
optická na polarizáciu svetla, na
druhej strane astrolábiá z 15. a 16.
storočia a veľká misa z yade, do
ktorej lial akúsi – vraj silne mag-
netickú – tekutinu, a takto zachy-
til v nej obraz plnomesiaca“. V
suteréne pod laboratóriom bola
miestnosť, v ktorej bolo obrovské
drevené koleso (doktor Faust sa
nedozvedel, na čo slúžilo). Na
stene pivničnej miestnosti bol
podľa želania a návodu dr.
Michaelisa namaľovaný zvero-
kruh („zodiac“). 
V šachte v stene bol zabudovaný
výťah, ktorý spájal suterén s labo-
ratóriom. V krásnej veľkej príruč-
nej knižnici boli „vtedy najmo-
dernejšie chemické diela, a hneď
vedľa staré tlačené folianty alchy-
mistické...“. Boli tam aj pergame-
nové a papierové rukopisy podob-
ného obsahu. Michaelis zbieral aj
pamiatky iluminátov, križiakov s
ružou, slobodných murárov. Aj on
sám bol aktívnym členom slobo-
domurárskej lóže. Okolo svojej
vily zakladal malú botanickú

záhradu (vynikajúcim botanikom
bol už jeho otec).                            
Doktor Béla Michaelis zomrel
1910 v Baden-Badene. Dožil sa
len 45 rokov. Pochovaný je v
rodinnej hrobke na evanjelickom
cintoríne pri Kozej bráne. Jeho
matka Luise Michaelis ho prežila,
zomrela v roku 1925. Michaelis
odkázal svoj majetok mestu, časť
sa dostala do fondu Alžbetínskej
univerzity, a neskôr Univerzity
Komenského. Aj odborné diela z
jeho bohatej knižnice  dostala uni-
verzita. Beletristické diela boli
zatriedené do fondu Mestskej
knižnice. Po 2. svetovej vojne ich
ako dekadentnú nemeckú a fran-
cúzsku buržoáznu literatúru
poslali do zberu starého papiera.     
Svoju vilu odkázal doktor Mi-
chaelis mestu, s tým, že jeho
matka mohla v nej do smrti
bývať. Želaním doktora Michae-
lisa bolo, aby vila slúžila v budúc-
nosti vždy ako sídlo veliteľovi
mestských hasičov. Mesto už
dobrovoľný hasičský zbor nemá,
botanická záhrada doktora Mi-
chaelisa sa zmenila na detské
ihrisko. Doktor Michaelis deti
nemal.  Netušil, že z jeho domova
sa raz stane dočasný domov sto-
viek bratislavských detí. Smutné
je, že naňho, jedného z posled-
ných alchymistov, si dnes už nikto
ani nespomenie. Štefan Holčík

Foto: autor

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

11BRATISLAVSKÉ NOVINY 13/2015

Niektoré slečny

mali povinné

denné kúpanie
Keď bola pekná jar, už od polo-
vice apríla skákali odvážlivci z
prístaviska rybárskych lodí do
Dunaja preplávať rieku a
vychádzali pri jedinom moste.
Striehli pritom na lode, aby sa v
blízkosti pokolísali na vlnách a
pozdravovali kamarátov, ktorí
sa zabávali na akvaplánoch.
Vždy sa na nich smutne pozeral
vyžrebovaný nešťastník, ktorý
musel peši preniesť na druhý breh
háby plavcov. Tí sa už dávno opa-
ľovali kdesi na Lide. Prírodné
kúpalisko Lido tvoril rovnaký rad
drevených kabín, aké boli aj pri
strednom jazere na Železnej stu-
dienke. Lido však malo aj bazén
umne prepojený s Dunajom, veľ-
ký kus pobrežia plný stánkov s
občerstvením, množstvo rôznych
ihrísk i nerušených zákutí medzi
stromami a kriakmi, ktoré vyhľa-
dávali milenci. Na Železnej stu-
dienke však bývalo menej komá-
rov. Na oboch prešporských
kúpaliskách sa vyberalo mastné
vstupné už od 1. mája.
V poslednom desaťročí 19. storo-
čia prešporská rodina Hornerov-
cov, vlastniaca propelery i riečnu
kaviareň Boon, slávnostne otvori-
la pobrežné riečne kúpele. V blíz-
kosti dnešného hotela Devín boli
zakotvené dva drevené obdĺžniky
na železných plavákoch. Upro-
stred bol bazén s pretekajúcou
riečnou vodou.
Lístky sa kupovali na dve hodiny
a plavčíci vždy presne vedeli,
kedy ktorých návštevníkov vydu-
riť. Záujem o kúpalisko na pontó-
noch bol obrovský, najmä keď sa
rozšírilo, že dámy sa tu opaľujú
nahé. Mládenci, ktorí po Dunaji
plávali, však tvrdili, že na slnci sa
vypekajú najmä staré tučné baby.
Prešporské denníky písali, že bez-
pečné kúpanie v tečúcom Dunaji
využívajú aj majsterky najstaršie-
ho remesla, ktoré si odtiaľ po 15.
hodine odvádzajú do svojich prí-
bytkov polapených fúzatých sum-
cov. Radodajné rozhoďnôžky vraj
mali každodenné letné kúpanie v
náplni práce. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporka (krátené)

NA ROHU DUNAJSKEJ A
ŠTÚROVEJ 34-ročná Angelika
okradla muža. Keď si vybral z
bankomatu peniaze, páchateľka
sa pokúsila odviesť jeho pozor-
nosť ponukou sexuálnych slu-
žieb, pričom mu ukradla retiazku
zo žltého kovu s príveskom zo
žltého kovu. Keď muž sexuálne
služby odmietol, páchateľka
chcela odísť. Poškodený ju však
zadržal s tým, aby mu vrátila
retiazku s príveskom. Páchateľ-
ka mu však vrátila iba retiazku
bez prívesku, čím poškodenému
spôsobila škodu 5-tisíc €. 
NA EINSTEINOVEJ ULICI
došlo ku krádeži desiatich párov
dámskych topánok rôznych zna-
čiek. Stalo sa tak od 12.00 h do
15.00 h v jednej z predajní
obchodnému domu, výška škody
bola takmer 920 €. 
NA ULICI MLYNSKÉ NIVY
27-ročný Roman z Bratislavy
odstránil z okna domu kovovú
mrežu a vnikol do budovy, z
ktorej odcudzil kovový radiá-
tor. Pomocou 26-ročnej Katarí-
ny opustili priestory budovy.
Páchateľov spozorovala hliad-
ka na Košickej ulici a zadržala
ju. (mm)

Dr. Michaelis: Posledný alchymista?

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

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 
aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk
Tel.: (02) 4524 1268

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Stromová 16 | Kramáre

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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vyjdú o 2 týždne
23. júla 2015

Bibiana pozýva

aj cez leto na

dielne a výstavy
STARÉ MESTO
Prázdniny síce väčšinu detí
vyháňajú z mesta, ale stále
bude v Bratislave dosť školá-
kov a škôlkarov, ktorí sa radi
prídu zahrať a vzdelávať do
Bibiany, domu umenia pre deti.
Počas štyroch nedieľ, 5., 12. júla a
16. a 23. augusta bude pre nich
pripravený program Ako sa točí
na kolotoči. V tvorivých dielňach
deti zistia z čoho všetkého môže
byť kolotoč. Až do 16. augusta
potrvá výstava Kolesosvet, výsta-
va o jednom z najväčších vyná-
lezov ľudstva a predsa celkom
iná, ako by deti čakali. Uvidia,
ako by svet vyzeral bez kolies,
nájdu kolesá aj tam, kde by ich
nečakali. 
Bibiana pripravuje aj dve veľké
výstavy, prehliadku Petra Uchná-
ra - Sám proti liliputu a Workshop
2013. Prvá výstava sa začína 23.
júla a potrvá do 18. októbra.
Workshop 2013 predstaví origi-
nály ilustrácií vytvorených na
BIB – UNESCO Workshope Al-
bína Brunovského. Výstava sa
začína 20. augusta a potrvá do 20.
septembra. (mm)

BRATISLAVA
O Ľudovítovi Štúrovi sa učia už
žiaci základných škôl i stredo-
školáci, vedomosti o jeho prá-
cach si prehlbujú poslucháči
humanitných smerov na vyso-
kých školách, zaoberajú sa nimi
literárno-vední pracovníci. No
jeho ľudská stránka, osobný ži-
vot a trýzeň, ktorú prežíval, sú
už verejnosti menej známe.
Spisovateľ a dramatik Karol
Horák vo svojej hre Prorok Štúr
a jeho tiene, ktorú uvádza
Činohra SND, nám sprístupňuje
aj trinástu komnatu života vý-
znamného básnika, literárneho
vedca, zakladateľa spisovného
jazyka slovenského, politika,
poslanca na Uhorskom sneme v
pohnutých meruôsmych rokoch
19. storočia a veľkého národov-
ca. Boju za slobodu Slovákov
obetoval celý svoj život. 
Veď žil v časoch, keď prebiehali
veľké revolučné zmeny v býva-
lom Uhorsku, keď sa obyčajní
ľudia, narodení v rodinách Slo-
vákov, nemohli v školách učiť
po slovensky, ani na úradoch
nepochodili, ak chceli niečo
vybaviť v rodnej reči. Máloktorý
z nich vedel po maďarsky, a tak
ani netušili, koľké práva im boli
odopierané a cesta k zlepšeniu
ich života bola práve z toho
dôvodu zarúbaná. 
Štúr so svojimi najbližšími pria-
teľmi J. M. Hurbanom a M. M

Hodžom si ako mladí študenti
dali sľub, že sa neoženia. Všetku
svoju energiu, čas a schopnosti
chceli venovať boju za národ, za
zlepšenie jeho situácie, no nielen
rečou a písmom, ale aj skutoč-
ným konkrétnym bojom. Hurban
s Hodžom síce sľub, že sa neože-
nia, porušili, mali rodiny, no aj oni
rovnako ako Štúr sa zúčastnili až
na troch dobrovoľníckych výpra-
vách proti maďarskej armáde.
Na bojisko odchádza Hurban, aj
keď s manželkou čakajú dieťa.
Hodža opúšťa kvôli boju za
demokraciu a slobodu Slovákov
milovanú manželku, herečku
Aničku Jurkovičovú s deťmi.
Ľudovít Štúr neporušil sľub ver-
nosti, neoženil sa, no jeho srdce
bolo plné lásky k dvom osudo-
vým ženám - Márii Pospíšilovej,
a neskôr k Adele Ostrolúckej.
Zriekol sa ich, pretože sa chcel

naplno venovať obhajovaniu
záujmov slovenského národa. To,
po čom traja romantickí hrdinovia
- Štúr, Hurban a Hodža, ale aj
ostatní štúrovci iba snívali, my
dnes žijeme s úplnou samozrej-
mosťou. 
Choďte si pozrieť modernú hru o
našich štúrovcoch, ktorú pod
režijným vedením riaditeľa Či-
nohry SND Romana Poláka, so
zaujímavou hudbou klaviristu
Vladislava Šarišského predvádza-
jú Ľubomír Paulovič, Robert
Roth, Tomáš Maštalír, Ľuboš
Kostelný, Ján Koleník, Ingrid
Timková, Ivana Kuxová, Domi-
nika Kavaschová, Ján Gallovič,
Štefan Bučko i ďalší. Nie je to
nuda ako na hodinách slovenské-
ho jazyka. A možno aj na tie
budete chodiť s oveľa väčšou
chuťou. Anna Sláviková

Foto: Andrej Balco

O Štúrovi sa učíme od malička, ale
čo všetko o ňom vlastne vieme?
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V Dúbravke

pripravili 

pre deti Úlet
DÚBRAVKA
Túlať sa bezcieľne po sídlisku,
sedieť za počítačom či pred
televízorom, jednoducho „zabí-
jať“ leto by sa asi dúbravským
deťom nepáčilo. 
Mestská časť v spolupráci s Ko-
munitným centrom na Bazovské-
ho ulici 6 preto zorganizovala pre
deti letný Úlet do sveta umenia,
čiže denný umelecký letný tábor.
„Chceme deťom ponúknuť denný
tábor priamo tu v Dúbravke, aby
nemuseli cestovať do iných mest-
ských častí a strávili pekný čas v
Dúbravke,“ prezradil vicestarosta
Ľuboš Krajčír.
Prvý turnus táborov v centre na
Bazovského sa začne 6. júla, ďal-
šie budú počas ôsmich týždňov
vždy od pondelka do piatku
(začiatky sú 6., 13., 20. a 27. júla,
3., 10., 17. a 24. augusta).
„Tábory sú určené pre deti od 7
do 15 rokov, môžu si v nich osvo-
jiť základy umeleckých remesiel
– prácu s kožou, kameňom, drô-
tovanie, výrobu šperkov, rôzne
iné výtvarné postupy,“ približuje
organizátor tábora a správca
Dúbravského múzea Ľubo Na-
vrátil a dodáva: „Nevynecháme
ani súčasné techniky, digitálnu fo-
tografiu, editovanie textov a foto-
grafií, no ani základy zábavného
varenia.“ Týždňový poplatok za
celodenný tábor vrátane obedov a
pitného režimu je 50 eur. (du)

Karlovka už má

svojho prvého

inšpektora
KARLOVA VES
V Karlovej Vsi pôsobí inšpek-
tor verejného poriadku. Spolu
so Starým Mestom je tak jedi-
nou mestskou časťou, ktorá má
v službách inšpektora verejné-
ho poriadku s oprávnením
pokutovať porušenia všeobec-
ne záväzných nariadení.
Inšpektor verejného poriadku
bude kontrolovať dodržiavanie
čistoty v mestskej časti – nelegál-
ne skládky, nepovolený záber
verejného priestranstva, znečisťo-
vanie prostredia. Tiež bude kon-
trolovať prevádzky, poriadok
okolo stavieb a prevádzok alebo
povolenia reklamných plôch.
„Je to náročné povolanie, ktoré
vyžaduje asertívnosť a rozhod-
nosť. Musí to byť človek zdvori-
lý, no zároveň rázny inšpektor v
meste, ktorý navyše našu mestskú
časť veľmi dobre pozná,” pove-
dala starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová. „V Starom Meste do-
kázali piati inšpektori verejného
poriadku vybrať na nedoprav-
ných pokutách viac než mestská
polícia v celej Bratislave,“ pove-
dal vedúci oddelenia dopravy a
životného prostredia Michal Dro-
tován.
Prvý mesiac bol prechodný, in-
špektor dokumentoval podnety
občanov, ale ešte neudeľoval
pokuty. Od júla už pracuje v
plnom režime. (kv)

Do akcií chcú zapojiť aj návštevníkov
KARLOVA VES
Rovnako ako iné mestské časti,
aj Karlova Ves bude počas let-
ných mesiacov organizovať
podujatia v rámci Kultúrneho
leta. To odštartovalo v júni a
potrvá až do konca letných
prázdnin.
Pripravované podujatia nie sú
len predstaveniami bez divácke-
ho zapojenia, pripravené sú aj
viaceré aktivity, do ktorých sa
budú môcť Karlovešťania aktív-
ne zapojiť. Tými sú verejné
hodiny jogy vo vodárenskej
záhrade, tanečná škola v Líščom
údolí a garage band contest –
súťaž o najlepšiu amatérsku
kapelu alebo hudobníka. 
„Chceme pracovať aj s kultúrou
tela a viac spolupracovať s Karlo-
veským športovým klubom,“
vysvetľuje vedúca oddelenia kul-
túry Adriána Majka. 

Hodiny jogy sa konajú od 24.
júna každú stredu od 17.30 h vo
vodárenskej záhrade, v prípade
nepriaznivého počasia v Karlove-
skom kultúrnom centre na Mole-
covej ulici. Viesť ich bude skúse-
ný tréner Vlado Šuchter.
Veľká časť programu sa bude
konať v Parku SNP v Líščom
údolí. „Snažili sme sa vyberať
rôzne miesta konania v mest-
skej časti, aby sme priniesli
život do celej mestskej časti,“
hovorí Majka.
Karlovešťania sa tak v Líščom
údolí budú môcť naučiť tanco-
vať základy kubánskej cha-chi
a lyrickej rumby pod vedením
Karloveského tanečného centra
dňa 9. júla a 6. augusta.
Počas celého leta bude v Líščom
údolí premietať aj letné kino. Pri-
nesie klasiky slovenskej a českej
kinematografie priamo pod

hviezdnu oblohu. Pripravené
bude aj občerstvenie. Termíny
premietaní sú 2., 16., 23. a 30.júla,
13. a 20. augusta.
Každý deň v Líščom údolí fun-
guje aj letná čitáreň, kde si
bude možné požičať jednu z
kníh miestnej knižnice či dennú
tlač a prečítať si ju v tieni stro-
mov alebo v altánku.
Na svoje si počas kultúrneho
leta prídu aj deti - čaká ich roz-
právkové leto, teda séria diva-
delných predstavení od rôz-
nych divadelných súborov.
Striedavo zahrajú  na dvoch
miestach - na Námestí sv. Fran-
tiška a pri fontáne na Pribišovej
ulici na Dlhých dieloch. 
Na všetky podujatia bude vstup
voľný. V prípade nepriaznivého
počasia sa budú konať v Karlove-
skom centre kultúry na Moleco-
vej ulici. (ts)

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
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Vyskúšajte 

si zadarmo

jogu pri jazere 
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto už
piaty rok organizuje Letnú
jogu na Kuchajde.
Počas uplynulých rokoch vytvo-
rili fanúšikovia jogy na Kuchaj-
de silnú komunitu, ktorá sa z
roka na rok rozrastá. Aj tento rok
sa bude cvičiť dvakrát do týždňa
– každý pondelok (od 18.00 do
19.00 h) a štvrtok (od 17.00 do
18.00 h). Stretnutia sú na tradič-
nom mieste – pri amfiteátri. Cvi-
čenie je bezplatné. (nm)

Voda je čistá,

začala sa 

kúpacia sezóna
NOVÉ MESTO
Na Kuchajde sa začala letná
kúpacia sezóna. Prevádzku
prírodného kúpaliska schválil
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave.
Podľa úradu kvalita vody, vyba-
venie a zariadenie na Kuchajde
spĺňajú podmienky na kúpanie.
Sinice a riasy sú podľa hygieni-
kov pod medznými hodnotami.
Čistotu vody na Kuchajde po-
tvrdzujú aj raky, ktoré sa po
rokoch vrátili do jazera. Vstup je
bezplatný, areál prírodného
kúpaliska bude až do konca sep-
tembra otvorený od 6.00 do
22.30 h. (mn)

Letné kino 

na Kuchajde 

zase premieta
NOVÉ MESTO
Už piaty ročník Letného kina
na Kuchajde je neodmysliteľ-
nou súčasťou Kultúrneho leta
v mestskej časti Nové Mesto.
Filmy, ktoré si vyberú samotní
diváci v hlasovaní na interne-
te, sa premietajú v amfiteátri
Kuchajdy vždy v stredu a v
sobotu. 
Filmy sa budú premietať každú
stredu a sobotu o 21.30 h, v
auguste sa štart posunie na 21.00
h. Vstup je pre všetkých zdarma.
O programe kina budú opäť roz-
hodovať diváci, a to prostredníc-
tvom hlasovania na internetovej
stránke, alebo na facebookových
stránkach. Diváci si vždy budú
môcť vybrať z trojice ponúka-
ných filmov, ten s najvyšším
počtom hlasov sa bude premie-
tať.
V priebehu leta nebudú chýbať
v ponuke ani také trháky ako 50
odtieňov sivej, Teória všetkého,
Láska na kari, či Nezlomný.
Miestom projekcií je amfiteáter
v priestoroch Kuchajdy pri vstu-
pe od OC Polus. Premietať sa
bude na veľkom plátne rozme-
rov 6 x 4 m. V prípade nepriaz-
nivého počasia sa predstavenie
presunie na iný deň. Aj tento rok
budú mať návštevníci letného
kina šancu zúčastniť sa na atrak-
tívnej súťaži a vyhrať zaujímavé
ceny. (st)

Škola a dve škôlky sú zase krajšie
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto v
týchto dňoch otvára ďalšiu zre-
konštruovanú základnú školu
na Českej ulici a tri materské
školy na Osadnej, Rešetkovej a
Jeséniovej.
„Rozširovanie kapacít a budova-
nie bezpečných a moderných
priestorov škôl a materských
škôl je našou prioritou. Aj preto
sme v rámci kapitálových výdav-
kov vyčlenili v rozpočte na tento
rok na rekonštrukciu našich zaria-
dení viac ako 4,3 milióna eur,“
hovorí starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý.
Mestská časť pri týchto investí-
ciách nevyužíva len vlastné zdro-
je, ale v prevažnej miere aj penia-
ze z európskych fondov, ktoré sa
jej podarili získať. Náklady na
modernizáciu školy na Českej a
materských škôl na Osadnej a

Rešetkovej, ktoré pod ňu patria,
dosiahli vyše 520-tisíc eur – z
toho viac ako 465-tisíc pokrývajú
eurofondy, zvyšok sú zdroje
mestskej časti. 
Vymenili v nich strechy, okná,
dvere, budovy boli zateplené,
nainštalovali sa energeticky
úsporné svietidlá. 
„Rekonštrukcia nám vytrhla nie-
koľko tŕňov z päty, okná boli v
dezolátnom stave, unikalo teplo,
cez strechu zatekalo. Sme radi,
že 85. výročie založenia školy
oslávime v novom šate, ktorý
skvalitní vyučovanie a celkový
život školy a našich škôlok,“
hovorí riaditeľka Základnej
školy Česká Iveta Kopásková. 
V rámci rekonštrukcie došlo aj k
úpravám zelene – choré stromy
boli na základe dendrologických
vyšetrení odstránené, aby neohro-
zovali žiakov a na ich miesta boli

vysadené nové. Vynovenú školu
na Českej a škôlku na Osadnej
slávnostne otvorili už 23. júna,
škôlku na Rešetkovej 24. júna.
Rozsiahlou rekonštrukciou prešla
aj materská škola na Jeséniovej
ulici, ktorá na Kolibe funguje už
68 rokov. Vďaka nadstavbe sa od
septembra rozšíri jej kapacita zo
súčasných štyroch na šesť tried.
„Od nového školského roka tak
bude môcť nastúpiť 123 detí.
Rekonštrukcia navyše priniesla aj
výraznú kvalitatívnu zmenu,
odstránili sa všetky havarijné
stavy,“ povedala Zuzana Salínio-
vá, riaditeľka Základnej školy na
Jeséniovej, pod ktorú škôlka patrí.
Okrem nadstavby boli prepojené
obidve budovy, pribudla nová
strecha, okná, zateplenie. Nákla-
dy mestskej časti na rekonštruk-
čné práce dosiahli 288 000 eur. 

(ts)
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Prázdniny sú 

aj na opravy 

a rekonštrukcie
RUŽINOV
Počas letných prázdnin čaka-
jú ružinovské základné školy
rôzne stavebné a rekonštruk-
čné práce.
„Rekonštrukciou strechy vráta-

ne jej zateplenia prejdú dva
pavilóny Základnej školy Me-
dzilaborecká, rovnakú opravu
absolvuje budova telocvične v
Základnej škole Ostredková,“
informoval starosta Ružinova
Dušan Pekár. 
V Základnej škole Drieňová  pri-
budne druhá telocvičňa. Vznik-
ne prebudovaním existujúceho
átria a jeho prestrešením. Rov-
nako z kapacitných dôvodov
potrebuje zväčšiť jedáleň ZŠ
Mierová. Prestavbou interiéru sa
rozšíri priestor jedálne z 80 na
152 stoličiek. V rozpočte mest-
skej časti Ružinov je na to vyčle-
nených vyše 280 000 eur. 
„Investície do budov mater-
ských a základných škôl patria
medzi každoročné významné
investície, na realizáciu ktorých
využívame školské prázdniny,“
doplnil starosta. V uplynulých
rokoch samospráva vo všetkých
základných a materských ško-
lách rekonštruovala toalety a
sprchy, zväčšovala kapacitu škô-
lok, investovala aj do opravy
rozvodov elektriny, výmeny
okien, zateplenia niektorých
budov. (ts)

Nocľaháreň

opravili za 

1,8 milióna eur
RUŽINOV
Nezisková organizácia Depaul
Slovensko otvorila zrekonštru-
ovanú časť Nocľahárne sv.
Vincenta de Paul. Budova naj-
väčšej nízkoprahovej nocľa-
hárne na Slovensku slúži
ľuďom bez domova nepretrži-
te už od roku 2006. 
Doteraz poskytla viac ako 380-
tisíc nocľahov a prichýlila vyše
4 500 ľudí. Suma na rekon-
štrukciu nocľahárne bola približ-
ne 1,8 milióna eur. Prostriedky
na rekonštrukciu organizácia
získala od domácich aj zahranič-
ných darcov, z Programu švaj-
čiarsko-slovenskej spolupráce v
rámci rozšírenej Európskej únie,
prispeli nadácie, firmy i jedno-
tlivci, 84 000 € sa vyzbieralo v
slovenských kostoloch. 
Rekonštrukciou sa pôvodne
veľká hala, kde sa zmestilo 98
postelí, dva sklady, práčovňa a
kuchynka, rozdelila na dve pod-
lažia s menšími ubytovacími
priestormi pre 130 nocľažníkov
(pätinu tvoria ženy). Súčasťou je
moderné hygienické vybavenie -
15 toaliet, 20 umývadiel, 25
spŕch a nevyhnutné zázemie.
Vybudované boli dve žumpy a
nová plynová kotolňa s ústred-
ným kúrením a ohrevom vody.
Nocľaháreň poskytovala služby
aj počas rekonštrukcie. Naplno
je v prevádzke od júla. (ts)

Analýza potvrdila, že pitná voda 
zo Žitného ostrova je bez znečistenia
VRAKUŇA
Výsledky analýz vzoriek vody z
monitorovacích vrtov pri vodá-
renských zdrojoch Kalinkovo a
Šamorín, ktoré prevádzkuje
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť (BVS), potvrdili, že
pitná voda zo Žitného ostrova
je bez znečistenia.
V ďalších dvoch hodnotených
vrtoch, odkiaľ sa však voda na
pitné účely neodoberá: v Podu-
najských Biskupiciach a vo Vra-
kuni, bola zistená prítomnosť
troch nežiaducich chemických
látok v mierne nadlimitných hod-
notách. Mestské zastupiteľstvo v
Bratislave požiadalo uznesením
začiatkom apríla BVS o zhod-
notenie stavu podzemných vôd na
území Vrakune a Podunajských
Biskupíc pre podozrenie z ich

znečistenia starou skládkou che-
mického odpadu CHZJD. Analý-
zu si BVS objednala v Národ-
nom referenčnom laboratóriu
(NRL) pre oblasť vôd na Sloven-
sku vo Výskumnom ústave vod-
ného hospodárstva.
Laboratórium hodnotilo podzem-
né vody v štyroch existujúcich
monitorovacích vrtoch BVS.
Správa konštatuje, že v ochran-
ných pásmach vodárenských
zdrojov Kalinkovo a Šamorín
nebola zistená prítomnosť žiadnej
zo sledovaných znečisťujúcich
látok a voda z nich plne vyhovu-
je legislatívnym požiadavkám na
pitnú vodu. 
V odstavenom vodárenskom
zdroji Podunajské Biskupice, asi
štyri a pol kilometra od skládky,
bola zistená najhoršia kvalita

vody a zaznamenané mierne pre-
kročenie limitnej hodnoty pre
obsah rezíduí pesticídov, a to pre
látku hexachlórcyklohexán a
benzo(a)pyrén. V monitorova-
com vrte na území čistiarne odpa-
dových vôd vo Vrakuni, ktorý sa
nachádza na okraji predpoklada-
ného šírenia znečistenia, bola
mierne prekročená limitná hodno-
ta koncentrácie pesticídu prome-
tryn. NRL pripúšťa, že pôvodcom
nameraného znečistenia je s veľ-
kou pravdepodobnosťou skládka
CHZJD, prípadne iné bodové
zdroje znečistenia v tejto časti
Bratislavy. 
NRL spolu s BVS však upozor-
ňujú, že jednorazová analýza
prináša len základnú informáciu o
znečistení podzemnej vody v
záujmovom území. (ab)
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Legendárny

Mičurin chytá

Druhý dych
STARÉ MESTO
Občianske združenie Hrad-
Slavín v spolupráci so Starým
Mestom pripravilo na 4. júl
historicky prvé kultúrne
podujatie v obľúbenom areáli
Iuventy na Búdkovej 2 po viac
ako 15-ročnej odmlke.
Na podujatí Druhý dych pre
Mičurin sú vítaní všetci, ktorým
záleží na zachovaní tohto dnes
už kultového miesta bratislav-
ských detí. Okrem toho, že
návštevníci môžu prežiť príjem-
ný deň na jednom z najkrajších
miest v Bratislave, môžu sa
zapojiť aj do diskusie o budúc-
nosti budovy a jej okolí. Prvá
kultúrna akcia môže byť pred-
zvesťou budúceho využitia
budovy a areálu. Využite preto
príležitosť a podeľte sa o svoje
nápady a názory, ako by sa
budova mohla využívať.
Program: 9.30 – Otvorenie, 10.00
– Odhalenie pamätnej tabule,
10.15 – Vystúpenie kúzelníka
Ivana, 11.00 – Predstavenie báb-
kového divadla Jaja Chlapček a
divoška, 12.30 – vystúpenie  A.
Gazdíkovej, majsterky Slovenska
2015 v Pole dance, 12.45 – Kon-
cert Femmes fatales.
Okrem toho sa deti dočkajú
napríklad maľovania na tváre a
uskutoční sa aj výstava fotogra-
fií. Akcia bude len v prípade
pekného počasia. (mm)

Medická záhrada

pozýva deti, ale 

aj dospelých
STARÉ MESTO
Počas júla a augusta si v Medic-
kej záhrade prídu na svoje všet-
ky vekové kategórie. Okrem
siedmich divadelných predsta-
vení a 31 cvičení sa uskutoční aj
predstavenie divadelného zo-
skupenia skôr narodených u
Zichyho a tanečná dielnička
detského baletného štúdia.
Počas júlových pondelkov v pred-
poludňajšom čase so začiatkom o
10.30 h sa po minuloročnom
úspechu opäť predstavia spolu
štyri divadlá z Moravy. Tradičné
rozprávky o princeznej na hrášku,
princovi Bajajovi v kombinácii s
kúzelníckymi trikmi alebo príbe-
hom o „pejskovi a kočičce“ roz-
veselia detských divákov a dospe-
lých vrátia v spomienkach späť
do detstva. K prvým trom predpo-
ludňajším pribudnú aj popolud-
ňajšie predstavenia zdramatizova-
nej rozprávky Bartók a drevený
princ zoskupenia Kempelen Bio-
matic Orchestra so začiatkom o
16.00 h. 
Cvičenia pod stromami jogy,
tajči,či kung alebo originálneho
cvičebného programu pilakalajo-
gy budú v utorky a vo štvrtky o
10.00 a 17.00 h. Vstup na poduja-
tia je voľný. V prípade zlého
počasia sa cvičenia rušia a pred-
stavenia sa presúvajú do Staro-
mestského centra kultúry a vzde-
lávania na Školskej 14. (mm)

Poslanci vyzvali primátora, aby ešte 
v júni ukončil zmluvu s BPS Park
BRATISLAVA
Prešla ich trpezlivosť! Mest-
skí poslanci vyzvali bratislav-
ského primátora Iva Nesrov-
nala, aby vypovedal zmluvu s
BPS Park.
K výzve sa pripojila aj mestská
časť Staré Mesto, ktoré je podľa
starostu R. Števčíka vazalom 20-
ročnej zmluvy s touto parkova-
cou spoločnosťou. „Mesto však
môže urobiť niečo pre zlepšenie
parkovania Staromešťanov v
centre mesta. Verím, že primátor
Bratislavy zmluvu s BPS Park
vypovie,“ vyhlásil R. Števčík.
Mestskí poslanci požiadali pri-
mátora Iva Nesrovnala, aby do
konca júna vypovedal zmluvu s
parkovacou spoločnosťou BPS
Park, ktorú považujú pre hlavné
mesto za nevýhodnú. Žiadajú

však, aby sa tak stalo pri zabez-
pečení dočasnej prevádzky par-
kovania. Zastupiteľstvo navyše
požiadalo Nesrovnala, aby do
24. septembra pripravil návrh na
riešenie zabezpečenia parkova-
nia. Návrh má predložiť na ro-
kovanie poslancov a komisií
zastupiteľstva. Podľa poslancov
mesto pre zmluvu prichádza o

zaujímavé finančné prostriedky.
BPS Park podľa nich prenajíma
parkovacie miesta tretím stranám
za oveľa vyšší poplatok, než je
ten, za ktoré si miesta prenajíma
BPS Park od hlavného mesta.
Ide napríklad o štátne inštitúcie
na Štúrovom námestí, Medenej
ulici či na Námestí SNP. (mm)

Foto: Juraj Mladý
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