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Z Jesenského sa pôjde aj na Štúrovu 

Na križovatke Jesenského - Štúrova sa bude pracovať až do septembra. Foto: Dušan Blaško

Parkovacie

miesta BPS chce

mestská časť
STARÉ MESTO
Primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal k 30. júnu 2015
vypovedal  zmluvu s parkova-
cou spoločnosťou BPS PARK,
a.s. Od tohto dátumu tak plynie
polročná výpovedná lehota.
Primátor tak vyšiel v ústrety
požiadavke mestského zastupiteľ-
stva a starostu Starého Mesta, aby
ukončil spoluprácu s BPS PARK,
ktorá za parkovanie na magistrát-
nych komunikáciách vyberá
komerčné poplatky. 
„Zmluva bola pre mesto nevý-
hodná. Počas šiestich mesiacov
budeme hľadať riešenia tak,
aby sme zabezpečili od januára
2016 parkovanie na miestach,
ktoré spravovala BPS,“ pove-
dal Ivo Nesrovnal. „V súčas-
nosti rokujeme o prijatí jednot-
nej parkovacej politiky, aby
sme ju mohli čím skôr spustiť,“
doplnil primátor.
Záujem o prevádzkovanie parko-
vania na magistrátnych cestách 1.
a 2. triedy v Starom Meste preja-
vila záujem mestská časť Staré
Mesto. Tá je nateraz viazaná ne-
výhodnou nájomnou zmluvou s
BPS PARK na staromestských
cestách 3. a 4. triedy. „V zmysle
navrhovanej celomestskej parko-
vacej politiky máme záujem o
prevádzkovanie týchto parkova-
cích miest, aby sme vyšli  ústrety
najmä Staromešťanom, ktorí sú
rukojemníkmi BPS PARK,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík. (brn)

Z ulíc mesta

musí zmiznúť

428 trojnožiek
BRATISLAVA
Hlavné mesto začalo správne
konanie proti spoločnosti Pre
Sent o odstránení nelegálne
umiestnených prenosných re-
klamných zariadení, tzv. troj-
nožiek. Pre Sent má na uliciach
a na cestách v správe hlavné-
ho mesta 428 zariadení umiest-
nených po platnosti povolenia
na ich umiestňovanie.
Platnosť povolení uplynula Pre
Sent-u 4. júna. Po dátume plat-
nosti povolenia poverení zamest-
nanci cestného správneho orgánu
zistili, že pútače nie sú odstránené
a spoločnosť Pre Sent naďalej po-
núka platený prenájom nelegál-
nych reklamných plôch, dokonca
inštaluje nové zariadenia. „Pre
Sent-u sme poslali výzvu na bez-
odkladné odstránenie nelegál-
nych nosičov,“ povedal primátor
I. Nesrovnal.
Po prevzatí výzvy na odstránenie
a sedemdňovej lehote na jej
naplnenie sú trojnožky na pôvod-
ných miestach. Preto mesto v
zmysle právnych postupov zasla-
lo spoločnosti Pre Sent upovedo-
menie o začatí správneho kona-
nia a stanovilo 7-dňový termín
na vyjadrenie. Následne bude
vydané rozhodnutie o odstránení
nepovolených reklamných zaria-
dení s upozornením, že v prípade
neodstránenia do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia, budú zariadenia odstrá-
nené na náklady spoločnosti Pre
Sent. (sa)
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STARÉ MESTO
Leto, aké Bratislava už dávno
nezažila. Centrum mesta patrí
stavbárom. Okrem Štúrovej
ulice sa naplno pracuje na
električkovej križovatke Štú-
rova - Jesenského, vrcholia
práce na Hlavnej stanici a v
súvislostí s výstavbou mosta
čakajú lode plávajúce po
Dunaji obmedzenia.
Po stavebných úpravách a defi-
nitívnom ukončení rekonštruk-
cie križovatky bude môcť elek-
trička z Jesenského ulice odbo-
čiť doľava na Kamenné námes-
tie, ale aj doprava na Štúrovu
ulicu. Rovnako bude môcť elek-
trička v smere z Kamenného
námestia pokračovať na Štúrovu
ulicu, nielen na Jesenského
ulicu, čo zdynamizuje dopravné

prepojenia z centra cez Starý
most do Petržalky. Práce na kri-
žovatke sa začali v júli a pred-
bežne potrvajú do septembra
2015. Priamo v nej budú odstrá-
nené asfaltové a betónové vrstvy
vozovky a koľaje. Ďalej staré
trakčné vedenie nahradí nové a
zostávajúca časť električkovej
trate bude zrekonštruovaná. Do
konca septembra je z tejto časti
vylúčená električková doprava. 
Pokračujúca výstavba Starého
mosta spôsobí aj zmenu v rieč-
nej doprave, v auguste sa na
krátky čas dokonca zastaví plav-
ba na Dunaji. Podľa aktuálnych
informácií by sa tak malo stať od
10. do 12. augusta. Termín je
však zatiaľ predbežný a môže sa
ešte zmeniť. „Približne v polovi-
ci augusta dôjde k veľmi veľké-

mu výsuvu, až 70-metrovej oce-
ľovej konštrukcie, čo znamená,
že bude dosahovať na pilier 34,
čiže na pilier, ktorý sa nachádza
už pri staromestskej strane Bra-
tislavy,” vysvetlila hovorkyňa
primátora Ivana Skokanová.
Zmeny postihli aj linky smerujú-
ce na Hlavnú železničnú stanicu.
Dopravný podnik Bratislava
upozornil, že všetky prostriedky
MHD s konečnou na Hlavnej
stanici niekoľko minút meškajú.
Dôvodom sú stavebné práce na
obratisku. Záverečné stavebné
práce na Hlavnej stanici, ktoré sa
začali v pondelok, si totiž podľa
dopravného podniku vyžadujú
jazdu MHD so zvýšenou opatr-
nosťou. Všetky práce by mali
byť ukončené najneskôr do piat-
ka 24. júla. (db, sk)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Stromy tiež 
patria do mesta,
tak ako ľudia
Hlúčiky turistov na Hlavnom
námestí bezradne hľadajú
náznak tieňa a obzerajú sa po
kúsku miesta, kde by sa mohli
schovať. Poloprázdne námes-
tie s vriacim vzduchom, rozpá-
lenou dlažbou a horúcimi la-
vičkami nelákajú ani najväč-
ších zvedavcov.
Dve-tri fotečky do albumu,
povinná jazda spoteného sprie-
vodcu a turisti miznú do okoli-
tých uličiek. Hlavné námestie je
pre turistov aj domácich počas
letných horúčav za trest. Hlav-
ne okolo poludnia, keď sa slnko
nestihne schovať za domy a
praží, praží, praží. 
O kúsok ďalej, na Hviezdosla-
vovom námestí, si turisti aj
Bratislavčania naukladaní v
reštauráciách, na lavičkách v
parku užívajú letnú pohodu.
Páľava je znesiteľnejšia, slnko
priateľskejšie. Rozdiel medzi
námestiami - stromy!
Nikto netvrdí, že stromy musia
byť napríklad na Michalskej,
Panskej či na Laurinskej ulici,
sú však miesta, kde zúfalo chý-
bajú. Na Primaciálnom ná-
mestí stačil jediný strom na
zaplnenie všetkých lavičiek v
strede námestia. 
Stromy patria do lesa, nie do
mesta, tvrdia niektorí. Fajn.
Tak nech sa v týchto horúča-
vách skúsia postaviť do stredu
Hlavného námestia a ponúknu
Bratislavčanom petíciu za
vyrúbanie všetkých stromov na
námestiach... Dušan Blaško

Dostali peniaze

na vyčistenie

stien budov
BRATISLAVA
Mesto už rozdelilo medzi žia-
dateľov takmer 85 000 eur na
odstránenie nelegálnych graf-
fity zo stien budov. 
O žiadostiach rozhodla a posúdi-
la ich komisia zložená z mest-
ských poslancov. Komisia na
svojich zasadnutiach vyhovela
od začiatku roka celkovo 40 žia-
dateľom, medzi nimi sú vlastní-
ci bytov a domov, spoločenstvá
vlastníkov bytov, školy, cirkvi,
fyzické osoby a právnické osoby
v rôznych mestských častiach.
Všetkým žiadateľom, ktorí
poslali žiadosť do konca júna,
mesto vyhovelo. Maximálna
výška príspevku pre jedného
žiadateľa je 3 000 eur. 
Financie je možné použiť nie-
len na samotné odstránenie gra-
fity, ale napríklad aj na antigra-
fitový náter. Pre efektívne
vynaloženie prostriedkov ma-
gistrát zabezpečuje odborné
posúdenie žiadosti obhliadkou
poškodenej nehnuteľnosti. Z
tohtoročných pridelených fi-
nančných prostriedkov budú
odstránené grafity napríklad v
Petržalke, Starom Meste, No-
vom Meste, Karlovej Vsi a v
Ružinove. (is)

Vodiaci pes

môže vyrásť aj

vašou zásluhou
BRATISLAVA
Staňte sa človekom, ktorý pri-
praví šteniatko na jeho budúce
poslanie - prácu vodiaceho psa.
Pokiaľ sa chcete o tejto zmyslupl-
nej dobrovoľníckej práci dozve-
dieť viac, kontaktujte 0911/119
397 alebo emailom na
info@vodiacipes.sk. (brn)

RUŽINOV
Nedávna tragédia, keď sa v
Štrkoveckom jazere utopil 17-
ročný chlapec, vyvolala otázky,
či sa v jazere smie alebo nesmie
kúpať. Väčšina Bratislavčanov
má zafixované, že jazero na to
nie je vhodné. Pravda je však
taká, že kúpanie v jazere nie je
zakázané!
„Kúpanie ľudí je výlučne na
vlastné riziko. Nikto - obec, tunaj-
ší úrad a ani iné orgány - žiadny
zákaz kúpania v tomto jazere
nevydali,“ vysvetľuje hovorkyňa
Úradu verejného zdravotníctva
SR Katarína Nosálová. Ako ďalej
pokračuje, Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva Bratislava
kvalitu vody v jazere už dlhodobo
nesleduje. „Nie je totiž predme-
tom štátneho zdravotného dozoru
a ani monitoringu akosti vody -
keďže nejde o organizované prí-
rodné kúpalisko, respektíve uve-
dené jazero nie je klasifikované
ani ako voda určená na kúpanie,
čiže tunajší úrad neodoberá  vzor-
ky vody z jazera na laboratórne
analýzy.“ 
A čo hrozí odvážlivcom, ktorí
skočia do vody, prípadne, aké sú
zdravotné riziká? „Keďže nemá-

me aktuálne výsledky rozborov
kvality vody v jazere, jedno-
značne na túto otázku nemožno
odpovedať. Zo zdravotných
rizík by do úvahy prichádzali
zápalové/hnisavé ochorenia ko-
že a povrchových slizníc (vráta-
ne vonkajších zvukovodov a
očných spojiviek), črevné náka-
zy, parazitózy (cerkária) a kožné
alergie (pri kontakte napríklad
so sinicami),“ varuje Katarína
Nosálová.
Väčšina Bratislavčanov si vznik
jazera nepamätá: „V päťdesia-
tych rokoch sem z Malého
Dunaja cez Vrakuňu siahalo
Mlynské rameno, ktoré ustúpilo
výstavbe sídliska. V jazere, ktoré
zostalo, sa začala ťažba štrkopie-
skov na účely stavebníctva. Jaze-

ro s plochou 56 000 štvorcových
metrov je paradoxne najplytkej-
šie v strede (hlboké 2,5 - 8 m),
pretože práve tam stál bager,
ktorý ťažil štrk zo svojho okolia.
Leží na hlavnej migračnej ceste
vodných vtákov, vedúcej pozdĺž
Dunaja, a preto je zastávkou pre
tie, ktoré hľadajú v ťahovom
období vhodnú lokalitu na
oddych a na získanie potravy.
Jazero tvorí rybný revír s charak-
terom kaprovitej vody. Začiat-
kom deväťdesiatych rokov malo
jazero silne znečistenú vodu,
neupravené brehy a uvažovalo sa
dokonca o jeho likvidácii zasy-
paním. Jazero má navyše nízku
samočistiacu schopnosť,“ dodala
Katarína Nosálová. (db)

Foto: Juraj Mladý

Štrkovecké jazero možno láka, ale
kúpanie v ňom je na vlastné riziko

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
15.8. Slovácký rok v Kyjove - ľudový festival - len raz za 4 roky! - CZ doprava = 12€ 
22.8. Hontianska paráda v Hrušove - ako sa žilo na dedine - SK doprava = 25€
23.8. Termálne kúpalisko Lipót alebo Mosonmagyaróvár - HU doprava = 10€
29.8. Savaria karneval - rímsky deň v Sombathely - HU doprava = 19€ 
30.8. Výstava kvetov v Tullne - AT doprava = 18€

1.9. Punkevné jaskyne + priepasť Macocha + zámok Slavkov  - CZ doprava = 15€
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 – pošlem vám ho poštou !!��

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786 LIEČITEĽKA MAJA VO VAŠOM MESTE

Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, 
keby ste vedeli,aké následky to bude mať.

Pomôžem Vám nahliadnuť do možnej budúcnosti 
a budem Vás sprevádzať v procese rozhodovania.

Odstraňujem kliatby, spájam rozdelené osoby, 
navraciam šťastie do rodiny, bioenergiu, čistenie tela a duše,

terapeutické masáže a reflexoterapia

KONTAKT: +421 949 445 864
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Cez víkendy

môžete naložiť

aj bicykle
BRATISLAVA
Od 1. júla môžu cestujúci vziať
do prímestského autobusu bi-
cykel. Novinku možno využiť
počas víkendu a sviatkov. Na
prepravu bicyklov sú vyhrade-
né nízkopodlažné spoje a v ces-
tovných poriadkoch sú označe-
né piktogramom bicykla.
Autobusový dopravca vychádza
s novinkou v ústrety najmä
cyklistickým nadšencom. Cy-
klistika sa totiž vo svete stáva
čoraz obľúbenejším športom.
Označenie spojov piktogramom
bicykla cestujúci nájdu v cestov-
ných poriadkoch zverejnených
na webstránke Slovak Lines a
tiež vo vyhľadávači spojení.
Cestovné poriadky s doplneným
piktogramom bicykla budú v
najbližších dňoch vylepené aj na
všetky zastávky Slovak Lines. V
autobuse môžu cestujúci prepra-
vovať súčasne maximálne dva
bicykle, pričom detské kočíky a
invalidné vozíky majú prednosť.
Za prepravu bicyklov sa platí
podľa prevezených kilometrov od
0,13 € do 0,20 €, rovnako ako za
prepravu batožiny.
Letné obdobie láka Bratislavča-
nov aj na obľúbené miesta do
Rakúska. K Neusiedler See, ktoré
patrí k najobľúbenejším dovolen-
kovým destináciám v Rakúsku,
ale aj k outletovému centru v
Parndorfe jazdí z Bratislavy aj
počas tohtoročných letných
prázdnin autobusová letná linka.
Autobusy Slovak Lines Express
jazdia vo štvrtok, v piatok a v
sobotu, vždy trikrát denne v
oboch smeroch. Odchod autobu-
sov je z Autobusovej stanice
Mlynské Nivy.  (mm)

Ešte je čas na

pripomienky 

k rekonštrukcii
RUŽINOV
Mesto chystá rekonštrukciu
električkovej trate v Ružinove.
Magistrát už predložil zámer
Električková trať, Ružinovská
radiála.
Do zámeru je možné nahliadnuť
do 25. júla na prízemí budovy
magistrátu, Primaciálne nám. 1,
v priestoroch Služieb občanom.
Verejnosť môže svoje písomné
stanovisko doručiť Okresnému
úradu Bratislava. Rekonštrukcia
a modernizácia električkovej
trate sa začne od Špitálskej ulice
približne 50 metrov pred výhyb-
kami, ktoré zabezpečujú odbo-
čenie tratí v smere na Trnavské
mýto alebo na Račianske mýto.
Električkovú trať opravia v úse-
koch: Americké nám. - Karadži-
čova ul., Záhradnícka ulica - od
zastávky Slovanet po obratisko
Astronomická ul. Predpoklada-
ný termín začatia je rok 2017,
ukončenia 2020. (mm)

Bazénovú vodu

teraz napúšťajte

pomalšie
BRATISLAVA
Napúšťanie bazénov pitnou
vodou môže mať vplyv na jej
kvalitu. Verejná vodovodná
sieť totiž nie je primárne urče-
ná na tieto účely.
Vysoká rýchlosť prúdiacej vody
môže pri napúšťaní uvoľňovať
sedimenty v potrubí a spôsobo-
vať jej zakaľovanie. Bratislavská
vodárenská spoločnosť preto
odporúča svojim zákazníkom,
ktorí napúšťajú bazény cez
vodovodnú prípojku, aby tak
robili pomaly a najlepšie v čase
zníženého odberu vody v noč-
ných hodinách. (ab)

Stromy na Františkánskom námestí
začnú už o pár mesiacov nahrádzať
STARÉ MESTO
Kým na Hlavnom námestí sa
pripravuje výsadba nových
stromov, susediace Franti-
škánske námestie čaká ich
čiastočná výmena. Aktuálne
sa na námestí bude sadiť
brestovec západný (Celtis
occidentalis).
„Stromy sú síce vzrastlého cha-
rakteru, ale pomaly dožívajú.
Bohužiaľ, ich zdravotný stav je
nevyhovujúci. Stromy rastú v
kruhovej koreňovej mise, kde
je pôda zhutnená, a v niekto-
rých prípadoch dokonca kovo-
vá mreža priamo poškodzuje
koreňový nábeh. Stromy rástli
pôvodne v trávniku. Je viac
ako pravdepodobné, že pri
rekonštrukcii námestia, ktorá
viedla k odstráneniu trávniko-
vej plochy a jej nahradeniu
dlažbou, sa s veľkou pravde-
podobnosťou poškodili aj kore-
ne stromov. Poškodenie kore-
ňov a iných zásahov v kore-
ňovej sfére vedie často k hni-
lobným procesom, ktoré
následne oslabujú statiku celé-
ho stromu - a to sa celé ukáže
až po niekoľkých rokoch!
Dokazuje to aj máj 2014, keď
vyvrátil silný vietor jeden zo
statných jedincov, približne 20-
metrový strom brestovca
západného na Františkánskom
námestí,“ opisuje situáciu so
stromami na námestí Zuzana
Hudeková z útvaru Hlavnej
architektky hlavného mesta.
Keďže aj ďalšie stromy majú
viditeľné defekty, nie je možné
vylúčiť ďalšie zlyhania stro-

mov a kostrových konárov, vo
forme vývratov či zlomov. Aj
preto bolo minulý rok vykona-
né prístrojové tomografické
vyšetrenie drevín.  
„Potvrdilo sa, že viaceré z hod-
notených stromov, vzhľadom
na vysoké štádium vyhnitia
kmeňa až 64 percent, majú
významne zníženú stabilitu a
ďalšie sú z prevádzkového
hľadiska nebezpečné. Zároveň
posudok konštatuje, že tuhosť
dreva sa bude s postupom
vývoja hniloby znižovať, čo
ešte väčšmi podmieňuje zvýše-
né riziko zlyhania a pádu stro-
mu. Pretože pri všetkých stro-
moch sa konštatovala znížená
biomechanická vitalita, poten-
ciálne vyššie riziko zlyhania
stromov v období nepriazni-
vých klimatických podmienok
(daždivého obdobia, silný vie-
tor) nemožno vylúčiť. Výnim-
kou sú len dva stromy rastúce

za fontánou Žena s krčahom,
ktorých stav umožňuje pone-
chať ich na námestí,“ vysvetľu-
je dôvody zmien Zuzana Hude-
ková.
Aj preto magistrát pristúpil k
obnove stromov na námestí.
Uskutočniť by sa mala na jeseň
2015 a na jar 2016 spolu aj s
výsadbou stromov na Hlavnom
námestí. 
„Medzi kritériá, ktoré boli na
určenie druhu na výsadbu pri-
oritné, patrilo zachovanie
dominanty Františkánskeho
námestia, ktorou je Mariánsky
stĺp. Na výsadbu bol navrhnutý
druh stromu jarabina durínska
(Sorbus thuringiaca Fastigiata).
Jarabina durínska dorastá do
výšky 5 - 7m a vytvára úzku,
kužeľovitú korunu. Na jeseň sa
farbí do oranžova, dekoratívne
kvitne v máji,“ dodala Zuzana
Hudeková. (db)

Vizualizácia: archív

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Stromová 16 | Kramáre

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

�Aktívna dovolenka pri mori (JOGA, FOTOKURZ)
�Naturistické dovolenky pri mori

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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Začiatkom roka sa Chilli Pub
Restaurant na Kollárovom ná-
mestí 19 zmenil na ATTILA
RESTAURANT. Reštaurácia
sa nachádza v dome, ktorého
dvor spája „Kollárko“ s Vyso-
kou ulicou a tvorí dnes letnú
terasu členenú na dve časti.
Reštaurácia sa nachádza na väčši-
ne prízemia domu, v horúcich let-
ných dňoch sa však sedí najmä na
dvore, kde je príjemný chládok a
občas aj prievan. Z Kollárovho
námestia je vstup do interiéru reš-
taurácie, alebo priamo podbránim
na dvor. Z Vysokej ulice vstupuje-
te priamo na letnú terasu. Nechý-
bajú tu kvetiny a kríky, ktoré
dvoru dodávajú atmosféru južan-
ských átrií.
Jedálny lístok nás prekvapil svo-
jou strohosťou - šesť predjedál, tri
polievky, pätnásť hlavných jedál a
tri šaláty. K tomu deväť jedál špe-
ciálnej letnej ponuky. Attilu sme
navštívili dvakrát a snažili sme sa
ochutnať z každého rožka troška.
Polievky sme si dali všetky tri -
slepačí vývar s trhanou sliepkou,
cestovinou  a mrkvovým julienne
(2,80 €), domácu sicílsku paradaj-

kovú s parmezánom (3,50 €) ale
aj netradičnú jemnú gaštanovú
krémovú s chipsom z domácej
slaninky (3,90 €). Slepačia bola
zásluhou veľkého množstva
mrkvových rezancov príliš slad-
ká, paradajková bola podľa všet-
kého z pretlaku, ale chuťovo stála
za to. Gaštanová nás prekvapila
originálnou chuťou, jej príprava
trvala trochu dlhšie, pretože
kuchár musel pripraviť čerstvý
gaštanový základ.
Ako hlavný chod ponúkajú ryby,
cestoviny a rizotá, resp. hlavné
mäsové jedlá. Dali sme si zubáča
v bylinkovej kruste s omáčkou z
póru a bieleho vína (10,90 €),
rizoto z lesných húb a rozmarínu
zjemnené bielym vínom (8,90 €)
a z letnej ponuky hovädzie líčka
pripravované v červenom víne
koreňovou zeleninou a sušenými
slivkami podávané s tekvicovým
pyré a listovým šalátom (8,90 €).
Zubáč bol vynikajúci, dali sme si
ho síce bez prílohy, dusený pór
bol postačujúcim doplnkom ry-

bieho filetu. Hubové rizoto nema-
lo chybu, vynikajúce boli aj hovä-
dzie líčka, resp. líčko, pretože išlo
o jeden veľký kus jemného mäsa.
Nebol však podávaný s listovým
šalátom, ale rovnako ako všetky
ostatné hlavné jedlá s valeriánou
poľnou.
Dve krátke návštevy Attila Res-
taurant na Kollárovom námestí
nám odhalili ďalšiu z nových sta-
romestských reštaurácií, kde náv-
števníkov už neobťažujú množ-
stvom ponúkaných jedál, ale sna-
žia sa byť originálni, ale aj kvalit-
ní. Ocenili sme pozornú obsluhu,
ale aj prítomnosť majiteľa, ktorý
sa nám prišiel ospravedlniť, že
príprava gaštanovej polievky po-
trvá trochu dlhšie - ako kompen-
záciu nám doniesol olivové pesto
s píniovými orieškami.
Attila Restaurant nepatrí cenovo k
najlacnejším, ale v tomto prípade
je pomer ceny a kvality vynikajú-
ci.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Attila Restaurant príjmne prekvapilMajiteľ zdrhol,

stánok pustne,

priťahuje špinu
LIST ČITATEĽA
Voľakedy predajný stánok na
Šintavskej ulici v blízkosti
zastávky MHD a v blízkosti
budovy polície fungoval do
roku 2011. Odvtedy stánok
pustne, rozkráda sa, devastuje
sa a dvakrát horel. Mestský
úrad tvrdí, že majiteľ stánku sa
zdržuje už 5 rokov v cudzine a
nemajú naňho žiadny kontakt.
Tým akoby bola celá vec vybave-
ná aj vyriešená. Mne sa však
podarilo zistiť totožnosť aj miesto
pobytu majiteľa tohto stánku v
priebehu týždňa. Je pravdou, že sa
dlhodobo zdržuje v cudzine a ani
sa nemieni sem už vrátiť. Podľa
niekoho to znamená, že táto vec je
neriešiteľná. Právnik však má na
to iný názor. Táto v podstate už
len búda bez dverí a sklených
okien sa dá zlikvidovať za urči-
tých podmienok v krátkom čase.
Búda dnes slúži ako kontajner na
odpadky, ako verejné WC, nocľa-
háreň pre neprispôsobivé osoby
bez domova, vidieť tu aj použité
injekcie. Okrem toho tu vidieť
túlavé mačky a psy, ktoré lovia
myši a potkany. Vyskytujú sa tu aj
uhynuté zvieratá, vtáky, holuby a
mačky. Pravdepodobne sa čaká
len na rozšírenie nejakej nebez-
pečnej infekcie. Na tento hnus sa
denne díva niekoľko stoviek ľudí. 
Je to naozaj kultúrna prezentácia
po petržalsky, ako aj vizitka nie-
koho a niečoho neschopného.
Škoda, že sa nedá poslať aj neho-
rázny zápach, ktorý sa v okolí šíri
v extrémnych horúčavách.
Rastislav Gemerský, Petržalka

Návštevníkov

šokujeme hneď

po príchode
LIST ČITATEĽA
Využívam autobus spod Nové-
ho mosta, no po páde na nebez-
pečných jamách a hrboľoch už
našľapujem veľmi opatrne.
Preto sledujem turistov, cestujú-
cich  spod mosta do a z Viedne
autobusom, ako s  námahou pre-
konávajú tento strašný, ale  jediný
„chodník“ do mesta so svojimi
kolieskovými batožinami. Zod-
povedným to neprekáža, alebo
cestujú iným smerom? Toto je
vstup do hlavného mesta Sloven-
ska!
Ďalšou atrakciou pre stovky
zahraničných turistov prechádza-
júcich z nábrežia  do Starého
Mesta,  sú hrdzavé pútače na kul-
túrne podujatia. Už roky tri kusy
„krášlia“ cestu z nábrežia až pod
most. Komu patria tieto otrasné
valce, dokedy ešte budú rušiť
najrušnejšie miesto v meste? 

Viera Pospíšilová, Bratislava

Po hrádzi sa 

autá pomaly 

už aj naháňajú
LIST ČITATEĽA
Po petržalskej hrádzi, hneď za
čistiarňou vôd, sa preháňa
jedno auto za druhým.
Majitelia hausbótov si takto krá-
tia cestu. Prekáža to rekreačným
športovcom, iba tí najzodpoved-
nejší - mestská a štátna polícia -
sa tvária, že sa nič nedeje. Spia,
či čakajú na prvého zrazeného
korčuliara či cyklistu?!

Ľubo Lipčák, Petržalka

Inšpektori Slovenskej obchod-
nej inšpekcie vykonali kontro-
lu v KIKA - nábytok a bytové
doplnky zameranú na prešet-
renie podnetu spotrebiteľky.
Počas kontroly zistili, že predáva-
júci na titulnej strane reklamného
letáku s názvom VŠETKO
MUSÍ PREČ! OBMIEŇAME
SORTIMENT! zreteľne a veľ-
kým písmom uvádzal akciu -21 %
DPH z predajnej ceny!, pričom v
dolnej časti prezentovanej akcio-
vej ponuky malým písmom uvá-
dzal: „Odpočet DPH znamená
zľavu 17,36 percenta z celkovej
pôvodnej predajnej hodnoty tova-
ru. Z právnych dôvodov nemôže
KIKA - nábytok, s. r. o., odpočítať
DPH pokladničný blok bude
obsahovať DPH, no celý nákup
bude znížený o vyššie uvedenú
zľavu...“. Predávajúci tak nejas-
ným a nevhodným spôsobom
uvádzal podstatné informácie
(spôsob výpočtu ceny, resp. exis-
tencia osobitnej cenovej výhody),
ktoré priemerný spotrebiteľ potre-
buje na to, aby urobil rozhodnutie

o obchodnej transakcii. 
Obchod uviedol, že v texte k
akcii je uvedené, že odpočet hod-
noty DPH z nákupu nepredstavu-
je celkovú zľavu 21 percent, ale
17,36 percenta, pretože nie je
možné predávať tovar bez zohľad-
nenia sadzby DPH. Vzhľadom na
to, že pokladničný systém zľavy
zaokrúhľuje, získal tak každý
zákazník na svoj nákup zľavu 18
percent. 
K vyjadreniu účastníka konania
orgán dozoru uvádza, účastník
konania, napriek tomu, že mal
vedomosť o tom, že spotrebite-
ľovi bude v skutočnosti poskyt-
nutá zľava iba 17,36 percenta,
resp. po zaokrúhlení v pokladnici
18 percent z predajnej ceny, zre-
teľne a veľkým písmom, a teda
spôsobom, ktorý priťahuje pozor-
nosť spotrebiteľa, uvádzal v
reklamnom letáku akciu -21 %
DPH z predajnej ceny!. Skutoč-
nosť, že spotrebiteľ bol v dolnej

časti prezentovanej akciovej
ponuky malým písmom obozná-
mený o výške skutočne poskyto-
vanej zľavy, 17,36 %, nezbavuje
účastníka konania zodpovednosti
za porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa. Na porovnanie,
číselné vyjadrenie údaju - 21 %
bolo uvedené písmom veľkosti 40
mm, vyjadrenie 17,36 % písmom
veľkosti 2 mm. 
Orgán dozoru pri určovaní pokuty
prihliadol aj na následky zisteného
protiprávneho konania. Účastník
konania tým, že priamo na titulnej
strane reklamného letáku uvádzal
zreteľne a veľkým písmom akciu
„ 21 % DPH z predajnej ceny!,
pričom v dolnej časti malým pís-
mom informoval spotrebiteľov, že
odpočet DPH znamená zľavu
17,36 percenta z celkovej pôvod-
nej predajnej hodnoty tovaru,
naplnil znaky klamlivej obchod-
nej praktiky. Pokuta bola 7 000
eur. Marián Brezňanský

(Spracované z právoplatných 
rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Pozor na zľavy, čísla vždy nesedia!

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.
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Tel.: 0850 850 555 | www.raiff eisen.sk
Raiff eisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiff eisen banka

PÔŽIČKA

Raiff eisen banka má najspokojnejších 
klientov na Slovensku

PÔŽIČKA BEZ POPLATKU

S ODMENOU!

Požičajte si napríklad 2 000 € na 5 rokov 

a môžete získať späť 600 €.

• Stačí vám iba občiansky preukaz
• Jednoduchá a zrozumiteľná zmluva
• Bez poplatkov

Príklad výpočtu RPMN: Výška pôžičky: 2 000 €, mesačná splátka: 52,18 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, poplatok za vedenie: 0 €, počet splátok: 60, štandardná úroková sadzba: 19 % p. a., ročná 
percentuálna miera (RPMN): 21,07 % p. a., celková suma: 3 130,80 €, úroková sadzba po zohľadnení benefi tu: 9,54 % p. a., ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) po zohľadnení benefi tu: 
10,12 % p. a., celková suma po zohľadnení benefi tu: 2 530,80 €. Na konci riadneho splácania vám vrátime 600 €. Viac informácií v našich pobočkách a na www.raiff eisen.sk/pozicka.

NOVÉ MESTO
S pozemkom na Račianskej ulici,
ktorý sa nachádza medzi Škulté-
tyho a Budyšínskou ulicou, sa už
dlhé roky nič nedeje. Dnes sa tu
nachádza len zdevastovaný prie-
stor, ktorý obývajú bezdomovci,
pritom boli v tejto lokalite veľké
plány. 
Na vedľajšom pozemku bývalej
bezky (Bratislavské elektrotechnic-
ké závody) mal kedysi vyrásť kom-
plex Slovany, ktorý by sa ťahal až
do výšky 42 poschodí. Megaloman-
ský projekt v pôvodnom pláne počí-
tal s 35 poschodiami, neskôr počet
poschodí narástol až na finálnych
42, čím by vznikli jedny z najvyš-
ších slovenských mrakodrapov.
Projekt Slovany sa nakoniec aj z fi-
nančných dôvodov nerealizoval.
Pozemok nakoniec odkúpila Penta a
dnes na ňom už stavia omnoho
komornejší projekt Pri Mýte, ktorý
rešpektuje okolitú zástavbu a zhod-
notí tak dlhodobo zanedbaný prie-
stor.

Čo však čaká nemenej zanedbaný
susedný pozemok, na ktorom sa
dodnes nič nedeje a chátra? Aj tu
zneli plány veľkolepo. Pozemok
odkúpila rakúska spoločnosť Wien-
Süd, ktorá pre potreby projektu
založila spoločnosť 1. Račianska a
plánovala tu postaviť bytový kom-
plex Nové Slovany. Táto spoločnosť
nebola na slovenskom realitnom
trhu nováčikom, postavili už rezi-

denčné projekty v Opoji pri Trnave a
na Brečtanovej ulici na Kolibe.
Podľa dostupných informácií na
území bývalej Ferony možno vyras-
tú 3 budovy. Dve menšie by sa mali
ťahať do výšky 6 a 8 poschodí, tre-
tia najvyššia má podľa megaloman-
ského plánu spoločnosti Wien-Süd
vyrásť až do výšky 28 poschodí.
Projekt by mal pozostávať z poly-
funkčnej časti, ktorá zabezpečuje

občiansku vybavenosť a z reziden-
čnej časti, v ktorej sa počíta s bytmi
a s apartmánmi. V zámere sa počíta-
lo celkovo so 188 bytmi na úžitko-
vej ploche vyše 57 000 m2. 
Začiatok výstavby sa však neustále
posúva. Podľa pôvodných plánov sa
malo začať s výstavbou už koncom
roka 2008, do dnešného dňa je však
pozemok iba strach naháňajúcim
miestom, ktoré obývajú bezdomov-

ci a na ktoré majú nepríjemný
výhľad obyvatelia okolitých do-
mov. Ako teda pozemok skončí a či
a kedy sa neskromné plány uskutoč-
nia, je teda hudbou budúcnosti.
Lukratívna lokalita v srdci Bratisla-
vy si však zaslúži zhodnotenie dlho-
dobo devastujúceho pozemku, a to
aj vzhľadom na okolitú zástavbu a
obyvateľov. (mm)

Foto: Juraj Mladý, archív

Vyrastie na Račianskej ulici nová
megalomanská 28-poschodová budova?
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Nezhody rodičov

pri výchove

maloletých detí
Pri výkone rodičovských práv
a povinností k maloletým
deťom nastávajú najmä v prí-
padoch rozvedených rodičov
nezhody týkajúce sa výchovy a
budúcnosti maloletých detí. 
Niekedy tieto nezhody rodičia
považujú za neriešiteľné pre dia-
metrálnu odlišnosť predstáv o
správnej výchove detí. To platí,
najmä ak ide o rodičov rozličné-
ho vierovyznania či národnosti.
Ak sa však rodičia nedohodnú o
podstatných veciach súvisiacich s
výkonom rodičovských práv a
povinností, napríklad o vysťaho-
vaní maloletého dieťaťa do
cudziny, o správe majetku malo-
letého dieťaťa, o štátnom občian-
stve maloletého dieťaťa, o udele-
ní súhlasu na poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti a o príprave
na budúce povolanie, rozhodne
na návrh niektorého z rodičov
súd. Súd následne skúma, či ide o
podstatné alebo nepodstatné veci
týkajúce sa výchovy. 
V prípade z hľadiska zákona
menej podstatných vecí sa totiž
má za to, že každý rodič môže
vykonávať v bežných veciach
rodičovské práva a povinnosti
sám, bez dohody s druhým rodi-
čom. Ak je to v konaní možné,
súd dá maloletému dieťaťu
schopnému vzhľadom na svoj
vek a rozumovú vyspelosť mož-
nosť vyjadriť samostatne svoj
názor, pričom však skúma všetky
skutočnosti, ktoré môžu ovplyv-
niť budúcnosť dieťaťa. Ako prí-
klad je možné uviesť rozpory
rodičov pri výkone zdravotných
úkonov. V prípade, že ide o
závažný zdravotný úkon, mal by
si ošetrujúci zdravotnícky pra-
covník zabezpečiť informovaný
súhlas oboch rodičov.
V prípade, že niektorý z rodičov
súhlas nevydá, mal by poskyto-
vateľ zdravotnej starostlivosti
podať návrh na súd. Do rozhod-
nutia súdu je možné vykonávať
len úkony nevyhnutné na
záchranu života maloletého die-
ťaťa. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917/822 723

RUŽINOV
Milovníkov športových, ele-
gantných a upravených tunin-
gových automobilov poteší
ďalší ročník motoristickej akcie
Power Tunning party. Uskutoč-
ní sa 25. júla od 12.00 h v Shop-
ping Palace Zlaté piesky. 
Motoristická šou ponúkne
motoristické lahôdky, ale i
možnosť zapojiť sa do rôznych
súťaží. Tento rok to bude aj o
cenné trofeje v rámci v úplne
nových kategórií česko-sloven-
ského seriálu TotalDip Tuning
Battle 2015. 
Návštevníci okrem tuningových
automobilov uvidia aj krásne

veterány, luxusné športové autá,
vozidlá s extrémnou audio apara-
túrou a aj motocykle, ktoré sú
vyrábané špeciálne na zákazku.
Najkrajšie autá sa predstavia v
Show&Shine na vyhradenej plo-
che, kde sa uskutočnia rozhovory
s ich majiteľmi. 
Ani tento rok sa Power Tuning
party nezaobíde bez hlasného
revu motorov – okrem merania
decibelov výfukov sa bude hod-
notiť aj zvukový prejav vozidiel.
Decibely sa nebudú šíriť len z
kovových rúr, ale aj z auto hi-fi
systémov. Power Tuning party
okrem súťaží a výstav áut
ponúkne i exhibície Mustang

klubu a amerických muscle cars,
ako aj vystúpenia skákajúceho
auta v Low rider show. 
Ženská krása sa patrične prejaví v
rámci obľúbeného Sexi car wash
a konať sa bude zraz značky
Subaru. S riadnou dávkou adre-
nalínu treba rátať aj pri zápase
dievčat v blate. Podvečer sa k
slovu dostane atraktívna disciplí-
na Light tuning so svetelnými
kreáciami vystavených áut. 
Registrácia do súťaže o ceny
pre vyladené autá je bezplatná.
Pre obmedzenú kapacitu sa
však budú púšťať výhradne
vozidlá adekvátne zamerané na
akciu. (ts)

Motoristi majú svoju Tuning party

Nové parkovanie pred lesoparkom

NA LETISKO 
CELKOM 
BLÍZKO
Bratislava – Viedeň

NOVÉ LUXUSNÉ AUTOBUSY 

DO KONCA ROKA 2015
Vitajte na našich linkách

www.slovaklines.sk

Cezhraničné
 Wi-Fi

Občerstvenie 
zdarma

Príručná batožina 
na palube

dennedd

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

BRATISLAVA
Dobrá správa pre Bratislav-
čanov, ktorí chodia do leso-
parku a majú problémy nájsť
parkovacie miesto. Mestské
lesy oslovili spoločnosti v
okolí vstupu do lesoparku,
ktoré tam vlastnia parkova-
cie miesta. 

Verejnosti, ktorá vstupuje do leso-
parku zo strany od Červeného
mosta, sa v rámci projektu Pre
Bratislavu rozhodla poskytnúť
bezplatné parkovanie spoločnosť
vlastniaca vonkajšie parkovisko
vo Westend biznis zóne pred
budovou Westend Point. 
Pre verejnosť bude k dispozícii

počas víkendov a sviatkov od
7.00 do 22.00 h, predbežne do
konca septembra 2015. 
Návštevníci lesoparku tak budú
mať k dispozícii ďalších 49 par-
kovacích miest. Parkovisko sa na
noc zatvára, a preto sú návštevní-
ci povinní opustiť ho vždy do
22.00 h. (mm)
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PETRŽALKA
Nedávne horúce počasie naro-
bilo problémy najmä na mla-
dom poraste. Potvrdil to aj čita-
teľ Jozef Arpád, ktorý opísal
situáciu v Ovsišti. 
„V novom parku, ktorý vytvorila
mestská časť na Ovsištskom
námestí, vysýchajú mladé stromy
aj tráva. Počas dvoch rokov exis-
tencie parku som tam nevidel ani
raz polievať zeleň. Nestačí len
urobiť veľké haló o novom parku,
ale treba sa oň potom aj starať,
lebo vyschnutím príde všetko
navnivoč. Aj pri parku vedľa
večierky vysýchajú borovice.
Vyschli aj pred 2 rokmi a vlani ich
opäť zasadili. Zbytočne. Tento
rok znovu vysýchajú,“ posťažo-
val sa Jozef Arpád. 
O stanovisko sme požiadali
Michaelu Platznerovú z komuni-
kačného úradu mestskej časti:
„Pri rozsiahlej výsadbe zelene, o
akú sa v Petržalke snažíme, sa
občas, bohužiaľ, stane, že nejaký
strom vyschne, vždy sa však sna-

žíme nájsť príčinu a riešenie,
napríklad novú výsadbu, ak je to
možné a vhodné. To sa stalo aj na
Ovsišťskom námestí, tam sa nie-
ktoré stromy neujali, a preto sme
ich vymenili. Napriek polievaniu
(to, že pisateľ polievanie nevidel,
neznamená, že sme nepolievali)
dva stromy opakovane vyschli.
Predpokladáme, že príčina je v
stanovišti, pretože sme zistili, že
dno bývalých detských ihrísk
tvoria zospodu betónové platne.
Pri sadení to nebolo zrejmé,
keďže ihličnaté stromy majú
menší výsadbový bal ako listnaté
stromy, a preto bola hĺbka kopa-
nej jamy menšia. V súčasnosti tu
evidujeme jednu vyschnutú a
jednu preschnutú borovicu, tretia
je v dobrom zdravotnom stave,
má aj nové prírastky. Zálievku
stromov sme zabezpečili už po
výsadbe v roku 2014, v súčasnos-
ti ich polievame v približne týžd-
ňových intervaloch podľa aktuál-
neho počasia. Vyschnuté stromy
nahradíme novými v jeseni tohto

roku, ale umiestnime ich mimo
plochy zasypaného ihriska do
voľnej trávnikovej plochy.“
Ako ďalej informovala Michaela
Platznerová, suché listy ešte
nemusia znamenať vyschnutý
strom: „V stromoradí parku na
Ovsišťskom námestí sa nachádza
dvadsať listnatých stromov, z
toho jeden má suché listy a jeden
je preschnutý. Podkôrovým tes-
tom sme zistili, že obidva stromy
sú živé, listy zaschli z neznámej
príčiny, pretože ostatné stromy v
tomto stromoradí sú v poriadku.
Predpokladáme, že po ochladení
a zálievke vyrašia nové listy. Z
kapacitných a najmä finančných
dôvodov nie je možné zabezpečiť
zálievku veľkých trávnikových
plôch v Petržalke. Snažíme sa
však riešiť nové revitalizované
námestia - na zrekonštruovanom
Námestie hraničiarov sme vybu-
dovali studňu, z ktorej sa závlaha
bude realizovať, rovnako pripra-
vujeme studňu aj na Ovsišťskom
námestí.“ (db)

Nové stromčeky nestačí len vysádzať,
najmä spočiatku sa treba o ne starať

BRATISLAVA 5

Už rok pomáha

výjazdová 

pohotovosť
PETRŽALKA
Petržalskí rodičia majú už tak-
mer rok možnosť privolať
domov k svojim deťom lekára.
Detská výjazdová pohotovosť
zatiaľ pomohla v Petržalke pri-
bližne 800 pacientom. K dispo-
zícii je od pondelka do piatka
od 18.00 do 6.00 h, cez víkendy
a sviatky nepretržite.
Prevádzkovateľom služby je
Občianske združenie Komplexná
záchranná služba, ktorá zároveň
poskytuje lekársku službu prvej
pomoci pre deti aj dospelých.
Táto detská výjazdová pohoto-
vosť je zatiaľ jediná svojho zame-
rania v Bratislavskom kraji.  
Detskú výjazdovú pohotovosť je
možné zavolať si telefonicky na
čísle 0919/321 321, a to každý
deň od 18.00 do 6.00 h. (ka)

Petržalčania

môžu obdivovať

záhony ruží
PETRŽALKA
Starostlivosť o zeleň vlani v
petržalskom rozpočte zname-
nala výdavky prevyšujúce 1,8
milióna eur. 
Okrem starostlivosti o zeleň a
údržby a čistoty verejných prie-
stranstiev započítané aj peniaze
na skrášľovanie predzáhradiek a
výsadbu odrastených stromov.
Súčasťou petržalských „zelených
aktivít“ je aj prevádzka obnove-
ného rozária. To sa nachádza v
centrálnej časti sadu pri soche
Janka Kráľa. Tvorí ho sedem
záhonov. „Na štyri z nich boli
minulý rok vysadené ruže. Pres-
nejšie 1 500 ruží. Použitých bolo
až jedenásť rôznych kultivátorov
vysokých od 60 do 80 cm,“ infor-
movala Zuzana Juhásová, vedúca
oddelenia životného prostredia. 
Na ploche 450 štvorcových
metrov môžu návštevníci obdivo-
vať farebné spektrum ruží. Na jar
bolo rozárium rozšírené o ďalších
738 kusov ruží na troch ďalších
záhonoch. „Aj tieto ruže sú typic-
ké bohatým kvitnutím, odolnos-
ťou proti chorobám a mrazu-
vzdornosťou,“ pripomenula Zu-
zana Juhásová.  (pl)

Knihy ponúkajú

aj počas letných

kolotočov
PETRŽALKA
Aj počas galaprogramu Dni
Petržalky ponúkli organizáto-
ri knihy vyradené z fondov
knižnice. V ponuke bolo 2 500
titulov a za symbolickú sumu
sa predalo viac ako 800 kníh. 
Už v júli roztočila knižnica pri
spievajúcej fontáne pred budo-
vou Technopolu Knižný kolotoč.
Ďalší roztočia knihovníci pri
fontáne 5. augusta. Tí, ktorí si s
dobrou knihou či časopisom radi
poleňošia pri vode či v parku,
môžu tak urobiť v samoobsluž-
nej Open air knižnici na letnej
pláži na Tyršovom nábreží. Chý-
bať nebudú ani stretnutia s au-
torkami a s autormi obľúbených
románov, čítanie knižných uká-
žok a autogramiáda.
Pobočky Miestnej knižnice Petr-
žalka budú počas celých letných
prázdnin otvorené. Výnimkou
bude len malá detská pobočka
Dudova 2, ktorá je v lete prispô-
sobená prevádzke školy. (pl)



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 14/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

August môžete

privítať aj 

na dostihoch
PETRŽALKA
V nedeľu 2. augusta sa na
petržalskej dostihovej dráhe
uskutoční zaujímavé turfové
popoludnie v spolupráci s Aso-
ciáciou pomoci postihnutým. 
Na programe bude spolu deväť
rovinových a prekážkových
dostihov, pričom hlavnými
dostihmi dňa bude rovina II.
kategórie na 200 metrov pre troj-
ročné a staršie kone o Cenu
Adeli Medical centra. 
Súčasťou programu bude aj
obľúbené vozenie detí na koní-
koch a iné zaujímavosti. Začia-
tok dostihového dňa  v Starom
háji je o 14. hodine. (ri)

Ak slovanisti 

prejdú cez Írov,

čakajú ich Rusi
BRATISLAVA
V tieni úvodného predkola Eu-
rópskej ligy sa začal nový roč-
ník Fortuna ligy a s ním aj útok
Slovana za strateným titulom...
V Európskej lige sa slovanisti
dozvedeli meno prípadného súpe-
ra v 2. predkole ešte pred odvetou
1. kola (v prvom zápase vyhrali
doma nad írskym UC Dublin 1:0,
odveta sa skončila po našej uzá-
vierke). Ak Slovan postúpi cez
Dublin, stretne sa s FC Krasnodar.
ktorý bol priamo nasadený do
tejto fázy ako tretí tím ruskej
súťaže. Prvý zápas by sa hral 30.
júla v Krasnodare, odveta 6.
augusta na Pasienkoch. (db) 

Neziskové organizácie plnia v našej spo-
ločnosti nenahraditeľnú úlohu. Realizujú
celý rad pre miestny a komunitný život
prospešných projektov, ako i aktivít  pre
znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 
Kultúrna činnosť malých a miestnych orga-
nizácií už tradične závisí od rôznych dru-
hov verejných financií, členských príspev-
kov, súkromných darov a sponzorských prí-
spevkov spoločnosti. Získavanie finanč-
ných prostriedkov nie je jednoduchou úlo-
hou. Malé organizácie si poväčšine nemôžu
dovoliť  špecialistu vo fundrasingu (získa-
vanie finančných zdrojov), ich možnosti a
informácie sú častokrát obmedzené. I keď
realizujú fascinujúce projekty  musia absol-
vovať boj nielen o finančné prostriedky, ale
aj o  prežitie alebo obmedziť množstvo a
rozsah aktivít. 
Mestská časť Bratislava Staré Mesto (ďalej
MČ Bratislava – Staré Mesto)  je jedným zo
7 partnerov projektu „Yes, you can!  – How
to support the cultural activities of disad-
vantaged groups“ /Ako podporovať kultúr-
ne aktivity pre znevýhodnené skupiny /
(ďalej len YYC). Spolu so svojimi partner-

mi vytvorila  príručku / orientačnú mapu /
sprievodcu pre malé organizácie zameria-
vajúce sa na kultúrne aktivity znevýhodne-
ných skupín v jednotlivých partnerských
krajinách . Príručka by im mala slúžiť ako
manuál na flexibilné zorientovanie sa  v
škále dostupného financovania z domácich
medzinárodných i európskych zdrojov v
rokoch 2014 – 2020. Jednotliví partneri
projektu pri tvorbe príručky vychádzali aj z
prieskumu o potrebách miestnych organizá-
cií pracujúcich v oblasti kultúry znevýhod-
nených skupín ohľadom fundraisingu a
potrieb iných foriem podpory.   
Okrem poskytnutia podpory vo forme prí-
ručky plnil projekt aj ďalší dôležitý cieľ –
vytvorenie skupiny medzinárodného part-
nerstva a  medzinárodná výmena skúsenos-
tí v oblasti mechanizmov fundraisingu– 12
mobilít, zdieľania príkladov dobrej praxe z
dennej práce, získavanie, zhromažďovanie

a dopĺňanie poznatkov a ich šírenie medzi
organizáciami v oblasti kultúry.
Ďalšími partnermi projektu YYC sú: The
National Museum in Krakow, Poľsko, Cap
Ulysse, Francúzsko, Stichting Art-Age,
Holandsko, Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren Organisationen (BAGSO),
Nemecko, Isparta Directorate of National
Education Department of EU Projects,
Turecko, VisMedNet Association, Malta.
Projekt sa realizoval v rámci Programu
celoživotného vzdelávania, EU GRUNDT-
VIG. 
MČ Bratislava – Staré Mesto získala na
základe zmluvy č. 13412 0976 uzavretej s
Národnou agentúrou Programu celoživot-
ného vzdelávania – Slovenská Akademická
asociácia pre medzinárodnú spoluprácu,
finančné prostriedky vo výške 14 400,-
EUR. Projekt sa realizoval v období od 1.
augusta 2013 – 31. júla 2015. 

Yes, you can! Ako podporovať kultúrne 
aktivity pre znevýhodnené skupiny

Mestská časť 
Bratislava - Petržalka, 

Kutlíkova ulica 17 
852 12 Bratislava

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e   
v ý b e r o v é   k o n a n i e 

na obsadenie miesta vedúceho 

oddelenia komunikácie s verejnosťou

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť,
aby mohol postúpiť do výberového kona-
nia: 
Požadované predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stup-
ňa

- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- odborná prax min. 5 rokov vo verejnej

správe
- prax v oblasti externej komunikácie min.

5 rokov
- prax v riadiacej funkcii min. 2 roky

Iné požadované predpoklady: 

- znalosť súvisiacich právnych predpisov
- prehľad v právnych predpisoch vo vzťa-

hu k samospráve
- riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť minimálne jedného svetového

jazyka
- tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita
- znalosť práce na PC (Word, Excel, inter-

net)
- osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady: 

1. Prihláška do výberového konania
2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo

ŠEVT)
3. Štruktúrovaný životopis
4. Overený doklad o absolvovaní vysoko-

školského vzdelania
5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri

mesiace
6. Fotokópie ďalších dokladov, preukazu-

júcich získané špeciálne znalosti (kópie
certifikátov) 

7. Písomný súhlas so spracúvaním osob-
ných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov 

Písomné prihlášky do výberového kona-
nia a doklady je potrebné doručiť do poda-
teľne Miestneho úradu mestskej časti

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852

12 Bratislava, v zalepenej obálke s ozna-
čením „OKsV“, v termíne do 31. júla

2015 do 12:00 hod. 

Na obálku uveďte adresu odosielateľa.

Mestská časť 
Bratislava - Petržalka, 

Kutlíkova ulica 17 
852 12 Bratislava

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e   
v ý b e r o v é   k o n a n i e 

na obsadenie miesta vedúceho 

oddelenia nakladania s majetkom

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť,
aby mohol postúpiť do výberového kona-
nia: 
Požadované predpoklady : 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stup-
ňa

- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- odborná prax min. 5 rokov vo verejnej

správe
- prax v predmetnej oblasti min. 5 rokov
- prax v riadiacej funkcii min. 5 rokov

Iné požadované predpoklady: 

- znalosť právnych predpisov v oblasti
správy majetku

- prehľad v právnych predpisoch vo vzťa-
hu k samospráve

- znalosť a orientácia v oblasti   technickej
správy majetku

- riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť práce na PC (Word, Excel, inter-

net)
- osobnostné a morálne predpoklady 

Požadované doklady: 

1. Prihláška do výberového konania
2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo

ŠEVT)
3. Štruktúrovaný životopis
4. Overený doklad o absolvovaní vysoko-

školského vzdelania
5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri

mesiace
6. Fotokópie ďalších dokladov, preukazu-

júcich získané špeciálne znalosti (kópie
certifikátov) 

7. Písomný súhlas so spracúvaním osob-
ných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov 

Písomné prihlášky do výberového kona-
nia a doklady je potrebné doručiť do poda-
teľne Miestneho úradu mestskej časti Bra-
tislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava, v zalepenej obálke s označe-
ním „ONsM“, v termíne do 31. júla 2015

do 12:00 hod. 

Na obálku uveďte adresu odosielateľa.
Viac informácií o projekte YYC nájdete na web stránke: www.yesyoucanproject.com

http://www.staremesto.sk/sk/content/kulturne-projekty-mestskej-casti/section:visitor

Viedenské letisko využíva na ces-
tovanie stále viac Slovákov. Vyplý-
va to z informácií spoločnosti Slo-
vak Lines, ktorá prepravu na
Schwechat zabezpečuje. Autobu-
sový dopravca jazdí do Viedne 23x
za deň, zvýšený záujem cestujú-
cich ho teší.
„Evidujeme stále väčší záujem o
cestovanie do Viedne, a to najmä v
dovolenkovom období. Ľudia po-
chopili, že je pohodlnejšie cestovať
v klimatizovanom autobuse, bez
stresu, navyše s pripojením na wifi
a občerstvením, ako sa stresovať
šoférovaním alebo vyhadzovať nie
malé peniaze za taxík,“ vysvetľuje
dôvod záujmu cestujúcich generál-

ny riaditeľ Slovak Lines Peter
Sádovský. 
Dopravca tiež ubezpečuje, že ak má
lietadlo cestujúceho meškanie, vo-
pred zakúpený cestovný lístok na
autobus mu neprepadne a môže ho v
deň platnosti využiť na ktorýkoľvek
nasledujúci spoj linky Bratislava-
Schwechat-Bratislava.
„Cestovanie autobusom na letisko má aj
iné výhody. Netreba sa obávať prenáša-
nia batožín na dlhšiu vzdialenosť ani rie-
šiť finančne nákladné parkovanie na leti-
skách, ako je to nutné pri cestách auto-
mobilom. Kvôli pohodlnému a bezpro-
blémovému presunu cestujúcich stoja
autobusy v najtesnejšej blízkosti vstupov
do oboch letísk,“ doplnil Sádovský. 

Možností na zakúpenie lístka ponú-
ka dopravca niekoľko. Najrýchlejší
a najpohodlnejší spôsob je nákup
lístka cez internet na stránke
www.slovaklines.sk. Lístky možno
zakúpiť aj v pokladni na bratislav-
skej Autobusovej stanici Mlynské
nivy, v rezervačnom mieste na letis-
ku vo Viedni, na viedenskej autobu-
sovej stanici na Südtiroler Platz
alebo v sieti predajných miest po
celom Slovensku. Ak nestihnete
kúpiť lístok v predpredaji, lístok
vám bez problémov predá vodič
autobusu. Pomocný personál pri
odchode autobusu z Autobusovej
stanice Mlynské nivy vám ochotne
poradí v každej situácii.

Cestovanie autobusom 
na Schwechat je stále častejšie

Je tu jubilejná Grand Prix, Ovsište
privíta trinásť národných tímov 
PETRŽALKA
Od štvrtka 23. júla do nedele
26. júla sa Bratislava dočká
každoročného sviatku -  50.
ročníka Mercedes-Benz Grand
Prix Bratislava CSIO-W***.
Medzinárodné jazdecké preteky
s účasťou národných reprezen-
tačných družstiev (ich výsledky
sa započítavajú do dlhodobej
súťaže Furusiyya FEI Pohár
národov™ - výsledky Grand
Prix sa zase do Svetového pohá-
ra jednotlivcov World Cup).

Preteky sa konajú na tradičnom
mieste - v jazdeckom areáli Slá-
vie STU Bratislava na Májovej
ulici v Ovsišti.
Oficialne slovenské družstvo
tvoria: Radovan Šillo, Marián
Stangel, Patrik Majher, Igor
Šulek, Bronislav Chudoba.
Pohár národov (súťaž č. 5) a
Grand Prix Bratislava (súťaž č.
11) sú aj kvalifikáciou na Hry
letnej olympiády 2016 v Riu de
Janeiro. Práve olympiáda bude
budúci rok dôvodom, prečo sa

opäť posunie termín 51. ročníku
z tradičného druhého augustové-
ho víkendu na júlový (tento rok
bol dôvodom na posun európsky
šampionát). 
Diváci v hľadisku (vstup je
voľný) sa môžu tešiť na celkove
jedenásť súťaží, pozvánku na ne
dostalo trinásť národných fede-
rácií, finančné odmeny a ceny sú
v celkovej výške 125 000 eur.
Očakáva sa účasť približne 200
koní, Slovensko vyšle spolu 27
jazdcov. (db) 
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Nová generácia Triedy A značky Mercedes-Benz spája športové
ambície s nárastom komfortu. Ponúkaný (pre viaceré modely
sériovo) systém DYNAMIC SELECT súčasne mení charakteris-
tiku motora, prevodovky, podvozku, riadenia i klimatizácie.
Umožňuje vybrať si okamžite tlačidlom či pôjde vozidlo kom-
fortne, športovo alebo mimoriadne úsporne. Ponúka základné
jazdné programy: Comfort, Sport, Eco a vlastnú kombináciu
nastavení: Individual. Možnosti individualizácie Triedy A zvyšu-
je rozšírená ponuka na 17 verzií pri jedenástich motorizáciach so
štyrmi základnými zdvihovými objemami. Novú generáciu Trie-
dy A je už možné objednať a začne sa dodávať  v druhej polovi-
ci septembra.
Základným modelom je A 160 s motorom 1,595 litra (75 kW/102 k;
180 Nm). Úspornosťou, pri uvádzanej spotrebe 3,5 litra/100 km,
vyniká A 180 d BlueEFFICIENCY Edition s agregátom 1,461 litra
(80 kW/109 k; 260 Nm). Vrchol predstavuje najvýkonnejší kom-
paktný športový automobil na svete: Mercedes-AMG A 45 4MATIC
s turbomotorom 1,991 litra (280 kW/381 k; 475 Nm). Najmä nad-
šencom motoristického športu je určený špeciálny model novej
Triedy A: Motorsport Edition s pôsobivým štýlovým dizajnom
úspešného tímu Formuly 1 MERCEDES AMG PETRONAS. 

„Rok 2012 predstavoval obrat v triede kompaktných vozidiel. Nová
Trieda A sa radikálne odpútala od svojho predchodcu. Úspešne: ako
najprogresívnejší model kompaktnej triedy tento konštrukčný rad pod-
statne prispel k omladeniu značky Mercedes-Benz. Modernizáciou
modelu teraz plníme požiadavky mnohých zákazníkov, ktorí požadu-
jú vyšší komfort, bez kompromisov na úkor dynamiky,“ vysvetľuje
Ola Källenius, člen predstavenstva spoločnosti Daimler a dodáva:

„Trieda A okrem toho dosahuje s technológiami Apple® CarPlay® a
MirrorLink® ďalší stupeň komplexnej a intuitívnej integrácie smart-
fónu.“
Určujúcimi znakmi exteriéru nastupujúcej generácie Triedy A sú
výrazne vedené krivky, dynamicky zaoblené plochy a línia okien 
v štýle kupé. Rovnako ako nový, zahrotenejší predný nárazník, maska
chladiča so štruktúrou diamantov a nové vysokovýkonné svetlomety
LED (na želanie; pri A 45 sériovo). Športový charakter zvýrazňujú 
i nové zadné svietidlá či koncovky výfuku uchytené v nárazníku.  
Interiér novinky zhodnocujú: združené prístroje vo vzhľade tubusov
s ušľachtilým dizajnom ciferníkov a galvanizované vypínače, veľký
samostatný displej centrálnej jednotky bez rámu (na želanie s uhlo-
priečkou 20,3 cm), nové farby, materiály a povrchy. Sériovo dodáva-
nou novinkou je možnosť nastavovať prehĺbenie (až o 60 mm) plo-
chy na sedenie sedadla.  
Početnými asistenčnými jazdnými systémami (niektoré z nich boli
prepracované), od rozpoznávania únavy ATTENTION ASSIST až po
reguláciu odstupu DISTRONIC PLUS dokáže nová Trieda A záro-
veň komplexne pomáhať svojim vodičom a chrániť pasažierov.

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

Športové ambície a nárast komfortu novej Triedy A

12.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.30
18.30 fotenie pri autách s TWiinS
19.00
19.30
20.00
21.00 koncert TWiinS
21.30 Rýchlo a zbesilo 6

Program:

Viac info na www.shoppingpalace.sk

Sobota
25. 7. 2015
parkovisko Shopping Palace

Zlaté piesky
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štvrtok 23. júla
� 10.00 - 50. ročník medzinárod-
ných jazdeckých pretekov v par-
kúrovom skákani Grand Prix Bra-
tislava CSIO 3*-W, areál Slávie
STU, Májova ulica, Ovsište
�10.00 - Cvičenia pod stromami,
Čchi kung, Medická záhrada
� 16.00 - Ako sa točí na kolotoči,
deti od 5 rokov, Bibiana, Panská
�17.00 - Cvičenia pod stromami,
Pilakalajoga, Medická záhrada
� 18.00 - GuNAGu,  o kultovom
divadle s V. Klimáčkom a jeho
kolegami, Letná čitáreň U červe-
ného raka, Michalská 26
� 20.30 - Bon Bon Trio, Nádvo-
rie Zichyho paláca, Ventúrska 9, 
� 20.30 -  Večer Trojkráľový
alebo čo len chcete, Letné Sha-
kespearovské Slávnosti, Brati-
slavský hrad

piatok 24. júla
� 10.00 - 50. ročník medzinárod-
ných jazdeckých pretekov v par-
kúrovom skákani Grand Prix Bra-
tislava CSIO 3*-W, areál Slávie
STU, Májova ulica, Ovsište
�11.00 - O Karkuľke, Divadlo Du-
najka, Stará tržnica, Námestie SNP
� 15.30 - Detská fotografia, verni-
sáž prác absolventov detského foto-
grafického tábora, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26
�17.00 - MiniBIL2, detská jazda
zo série bratislava-inline, Sad
Janka Kráľa
� 18.00 - The Parentals, koncert,
Flame Music Bar, Štefánikova 47
p 19.00 - Team Cuba, Kubánsky
večer, Magio pláž
� 19.00 - Northamptonshire
County Youth Wind Band and
Brass (VB), koncert, Medziná-
rodná Bratislava, Veľké koncertné

štúdio Slovenského rzhlasu,
Mýtna ulica
� 20.00 - Miki Skuta: The Fiture
Symphony Orchestra, Nu Spirit
Club, Štúrova 19
� 20.30 -  Večer Trojkráľový
alebo čo len chcete, Letné Sha-
kespearovské Slávnosti, Brati-
slavský hrad
� 21.00 - Bratislava, inline, zraz
za Auparkom

sobota 25. júla
� 10.00 - Päťdesiaty ročník medzi-
národných jazdeckých pretekov v
parkúrovom skákani Grand Prix
Bratislava CSIO 3*-W, areál Slá-
vie STU, Májova ulica, Ovsište
� 12.00, 20.00 - Bee Free, taneč-
ný festival, Incheba, LOFT!,
Subclub, pláž pod Ufom, vstup
voľný 
�17.45 - Billy Barman, Lavagan-
ce, koncert, Kuchajda
� 18.00 - Dudíci a Miroslav
Dudík, ľudová hudba, Hviezdo-
slavovo námestie
� 20.30 -  Večer Trojkráľový
alebo čo len chcete, Letné Sha-
kespearovské Slávnosti, Brati-
slavský hrad

nedeľa 26. júla
� 11.00 - 50. ročník medzinárod-
ných jazdeckých pretekov v par-
kúrovom skákani Grand Prix Bra-
tislava CSIO 3*-W, areál Slávie
STU, Májova ulica, Ovsište
� 15.00 - Otvárací koncert,
Medzinárodný mládežnícky
hudobný festival, Moyzesova
sieň, Vajanského nábrežie
� 15.00 - Otvárací koncert,
Medzinárodný mládežnícky hu-
dobný festival, Dóm sv. Martina
� 18.00 - Lazaro, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 18.00 - Trio Impession, kon-

cert, Botanická záhrada, Botanic-
ká ulica
� 19.00 - ŠK Slovan - Spartak
Myjava, futbal, Fortuna liga,
Pasienky, Junácka ulica
� 20.30 -  Večer Trojkráľový
alebo čo len chcete, Letné Sha-
kespearovské Slávnosti, Brati-
slavský hrad

pondelok 27. júla
� 10.30 - Princezná na hrášku,
Divadlo Koráb, Medická záhrada
� 18.00 - Dura & Blues Club,
koncert, Letná čitáreň U červené-
ho raka, Michalská 26
� 19.00 - Reggae loď, Medial
banana, Plavby pre dospelých,
Hudba na Dunaji, loď Martin
� 19.00 - Mesa Geitonia Philhar-
monic Orchestra, Tivon Youth
Orchestra, festivalový koncert,
Medzinárodný mládežnícky
hudobný festival, Hlavné námestie
� 20.00 - Mira Mundo, koncert,
Kafé Scherz, Partizánska ulica
� 20.30 -  Večer Trojkráľový
alebo čo len chcete, Letné Sha-
kespearovské Slávnosti, Brati-
slavský hrad

utorok 28. júla
�10.00 - Cvičenia pod stromami,
Čchi kung, Medická záhrada
p 14.00, 16.00 - Festivalový kon-
cert, Medzinárodný mládežnícky
hudobný festival, Koncertná sieň
Klarisiek, Farská
� 17.00 - Festivalový koncert,
Medzinárodný mládežnícky
hudobný festival, Hviezdoslavo-
vo námestie
�17.00 - Cvičenia pod stromami,
S jogou za zdravím, Medická
záhrada
� 20.00 - E. Vizváry - Part One,
World Music pri Dóme, San Mar-
ten Bar, Panská ulica

� 20.00 - M. Sťahel: Johann
Sebastian Bach, koncert, Kon-
certná sieň Klarisiek, Farská

streda 29. júla
�19.00 - Danza Mea Gala, taneč-
ný galakoncert, Heineken Tower
Stage, Pribinova 25, vstup voľný
� 20.30 - Transsibírska magistrá-
la, Cestovateľské kino, Námestie
M. R. Štefánika, Eurovea
� 20.30 - K. Vosátko: Navždy
alebo nikdy, Staromestské cen-
trum, Zichyho palác

štvrtok 30. júla
�10.00 - Cvičenia pod stromami,
Čchi kung, Medická záhrada
�17.00 - Cvičenia pod stromami,
Hathajoga, Medická záhrada
� 18.00 - Trubadúrsky večer,
hudobno - literárny večer s Ľ. Fel-
dekom a Musicanticou Slovaca,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26
� 19.00 - J. Pastorková (soprán),
M. Monczak (husle), S. Šurin
(organ), Katedrálny organový fes-
tival, Dóm sv. Martina
� 20.00 - Show Gypsy Baron
(Litva), World Roman Festival,
Hlavné námestie
� 20.30 - Tikita, koncert, kvarteto
pod vedením A. Bartošovej,
Nádvorie Zichyho paláca, Ven-
túrska 9

piatok 31. júla
� 18.00 - Inotaj, koncert, Flame
Music Bar, Štefánikova 47
� 18.00 - Ad Hoc Band, koncert,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26
� 20.00 - Carlos Piňana: Flamen-
co Symphony, Stará tržnica,
Námestie SNP
� 20.00 - Galakoncert, World
Roman Festival, Hlavné námestie

� 21.00 - Bratislava inline, zraz
účastníkov za budovou SND, Pri-
binova ulica

sobota 1. augusta
� 19.00 - Suffolk Youth Orchest-
ra, koncert, Veľké koncertné štú-
dio Slovenského rozhlasu, Mýtna
ulica
� 20.00 - Gadget + Overviolence
+ support, koncert, Fuga, Námes-
tie SNP

nedeľa 2. augusta
� 14.00 - Dostihy, Závodisko
Petržalka, Starohájska ulica
p 20.00 - HIM, koncert rockovej
skupiny, Majestic Music Club,
Karpatská 2

pondelok 3. augusta
� 18.00 - Letná joga na Kuchajde

utorok 4. augusta
� 20.00 - Carnifex, Symbiosis,
Shrill Whipers, koncert, Ran-
dal, Karpatská

streda 5. augusta
� 20.30 - Darček, Staromestské
centrum, Zichyho palác

štvrtok 6. augusta
� 20.30 - Two Brothers, husľový
koncert, Staromestské centrum,
Zichyho palác

piatok 7. augusta
� 17.00 - Rock Cafe Pressburg
Fest, rockový koncert bratislav-
ských skupín, Námestie M. R. Šte-
fánika
� 18.00 - VEC, koncert, Kuchaj-
da
� 20.00 - Simona Houda-Šaturo-
vá, recitál, Dóm sv. Martina
� 21.00 - Bratislava, inline, zraz
za Auparkom
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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



Na Mariánskej ulici stojí na
prvý pohľad mimoriadne
nezaujímavý päťpodlažný dom
so zapusteným prízemím a s
neutrálnou až fádnou fasádou.
Podľa vonkajších znakov by sa
dalo povedať, že dom postavili
niekedy na prelome 30. a 40.
rokov 20. storočia. 
Ošarpaná  tabuľka na sprejermi
počmáranej stene  vľavo od vcho-
dových dverí  hlása, že dom je
majetkom SČK. Zdá sa, že na
dome je najzaujímavejšie jeho
popisné číslo: I.2222. Podľa
neoverenej ústnej informácie by
mal dom obsahovať umelecký
poklad mimoriadneho významu.    
Tak ako sa remeselníci združova-
li do cechov, aj umelci si vytvára-
li už v stredoveku organizované
bratstvá, združenia, ktorých úlo-
hou bolo podporovať chudob-
ných členov, respektíve starať sa o
ich vdovy a siroty. V „spolko-
vom“ 19. storočí vznikali aj spol-
ky výtvarných umelcov. Ich člen-
mi sa stávali nielen tvoriaci umel-
ci, ale aj ich sympatizanti a pod-
porovatelia. Podľa vzoru z iných,
najmä nemeckých, miest  vznikol
v Prešporku v roku 1885 spolok
umelcov Pressburger Kunstverein
(Pozsonyi képzőmüvészeti  egy-
let).  Významnú zložku členstva
tvorili okrem výtvarníkov tunajší
architekti a stavitelia. Spolok pra-
coval do roku 1945. Slovenskí
umelci sa od roku 1920 organizo-
vali aj v Spolku slovenských
umelcov (založenom 1920 v
Turč. Sv. Martine) a neskôr v bra-
tislavskej Umeleckej besede slo-
venskej (UBS).                              
V zbierke  Múzea mesta Bratisla-
vy sa nachádza návrh kaligraficky
písaného zoznamu členov Pra-
covného spoločenstva  umelcov,
ktorí sa na prelome 30. a 40.
rokov hlásili ku Karpatským
Nemcom Arbeitsgemeinschaft
Karpatendeutscher  Künstler in
Pressburg.  Niektorí z nich (asi
polovica) boli predtým členmi
Pressburger Kunstverein.
Členmi spoločenstva neboli len
umelci žijúci v Bratislave, ale aj
inde na Slovensku.  Návrh člen-
ského diplomu nie je podpísaný,
ale zdá sa, že ho vytvoril brati-
slavský umelec nemeckého
pôvodu Karl Frech.  Členmi boli
v Bratislave bývajúci Ernst Bam-

berg, Karl Frech, Grete Kittel,
Walter Kittel, Ivan Kovats,
Robert Kühmayer (tvorca Kača-
cej fontány), Gustav Lerchner,
Ludwig Mack (tvorca Paracelso-
vej pamätnej tabule na stene Pri-
maciálneho paláca), Eberhard
Olbrich, Rudolfine Pinkava,
Ludwig Prochaska, Karl Rompf,
Gustav Schäffer, ceruzkou je pri-
písané aj meno maliara Winter-
steinera. Ceruzkou je do zozna-
mu pripísané aj meno rakúskeho
sochára Edmunda Reittera, ktorý
sa narodil roku 1904 v Prešporku
(zomrel storočný roku 2005 v
Altengladbachu, Niederöster-
reich).  
Spoločenstvo karpatskonemec-
kých umelcov so sídlom v Brati-
slave vzniklo pred rokom 1941,
aspoň tak je datovaný návrh lis-
tiny so zoznamom členov.  Po-
dľa ústnej informácie sa brati-
slavskí nemeckí umelci schádza-
li do mája roku 1945 v byte na
prvom poschodí (vlastne na zvý-
šenom prízemí) domu na Ma-
riánskej 3, kde si zariadili klubo-
vé priestory. Na stenách  izieb
boli ako dekorácia nimi namaľo-
vané umelecké diela.
Po apríli 1945 obyvatelia okoli-
tých domov interiéry vyrabovali,
do bytu sa nasťahoval nájomník,

ktorému ho pridelil Národný
výbor. „Nemecké“ obrazy na ste-
nách sa mu nepáčili, a tak „škare-
dé“ umelecké diela zatreli bielou
farbou.  Byt od roku 1945 doteraz
používajú rôzni obyvatelia. Počas
sedemdesiatich rokov sa izby nie-
koľko ráz maľovali. Pán, ktorý
obrazy videl, je už niekoľko
rokov mŕtvy.
Je možné, že pod vrstvami
neskorších náterov ešte stále
jestvujú diela Karla Frecha, Theo-
dora Moussona, Roberta Küh-
mayera aj Ludwiga Macka.
Chorý Karl Frech neprežil trans-
port do Nemecka. Zomrel v
Rakúsku neďaleko mesta Steyr,
presne pred 70 rokmi, 27. júla
1945. Tam je pochovaný. Ludwig
Mack či Gustav Schäfer  transport
prežili, usadili sa v Nemecku, kde
okolo roku 1960 zomreli. Robert
Kühmayer je pochovaný vo Vied-
ni (zomrel v r. 1962). Theodor
Mousson ostal na Slovensku a
zomrel v roku 1946 v Trenčíne,
Maximilián Kurth zomrel v r.
1962 v Prešove.  
Mnohí iní v zozname spomenutí
sa v priebehu vojny či po nej stra-
tili. Na bratislavské spoločenstvo
karpatskonemeckých umelcov  sa
rýchlo zabudlo. Ich diela možno
ešte stále čakajú na znovuobjave-
nie pod mnohými nátermi v ich
bývalej klubovni. Štefan Holčík

Foto: autor
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Záhradné stoly

sa dávali vždy

pod dva orechy
Na dobových olejomaľbách,
rytinách, kresbách a na za-
žltnutých fotografiách vidíme
Prešporok ako mestečko obopí-
najúce Hrad na zelenom kopci.
Zeleň akoby stekala z kopca do
ulíc, chvíľami v nich zanikala,
chvíľami vytvárala zelené plo-
chy, ktoré boli o to väčšie, o čo
ďalej stáli domy od Hradu.
Prešporčania boli múdri, domy si
stavali iba tam, kde mohli mať pri
nich záhrady. Odnepamäti sa tu
darilo čerešniam, višniam, mar-
huliam, broskyniam, jabloniam,
hruškám, slivkám, ringlotám, ore-
chom, dulám, mišpuliam, jedlým
gaštanom, morušiam aj mandľov-
níkom. Maliny pri múroch hrad-
ných opevnení voňali doďaleka a
bývali veľké takmer ako slivky. V
Schifbeckovej záhrade sa alejami
pagaštanov konských každý
večer prechádzali mníšky z ne-
mocnice a zborovo sa modlili.
Pagaštany konské do jedného
vyzbierali na prípravu liečiv.
Prešporčania vedeli, že ovocné
stromy sú krásne ako hociktoré
iné ozdobné dreviny a s obľubou
z nich vytvárali aleje svojho
mesta. Na Palisádach rástli ore-
chy, okolo hlavného rínku višne a
hrušky, vo vinohradníckych ulič-
kách sa po múroch domčekov
šplhal vinič s tmavými strapcami
samorodáka. V záhradách stavali
Prešporčania stoly na letné stolo-
vanie vždy pod dva orechy, ktoré
príjemnou vôňou svojho lístia
odpudzovali nepríjemný hmyz.
Orechy a moruše dávali príjemný
tieň a boli vo všetkých záhradách
krčiem, reštaurácií a hotelov.
Veľká čierna moruša rástla v kaž-
dom gazdovskom dvore. Sliepky,
ktoré zobali ich opadané plody,
znášali vajcia s tmavými, žltočer-
venými žĺtkami.
Dodnes v lesoch obkolesujúcich
voľakedajší Prešporok nečakane
objavíte starú jabloň, hrušku,
čerešňu či orech. Nie sú to plánky,
rodia ušľachtilé, znamenité ovo-
cie, ktoré patrí okoloidúcim.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporka (krátené)

MEDZI DEVÍNSKOU NO-
VOU VSOU A DEVÍNOM sa
59-ročný Karol z Bratislavy po
predchádzajúcom verbálnom
konflikte začal 52-ročnému
mužovi a 45-ročnej žene vyhrá-
žať utopením v rieke. Následne
na to vytiahol mačetu, ktorou sa
dvakrát zahnal na muža a ženu,
pričom sa im vyhrážal zabitím.
Polícia muža okamžite zadržala.
NA HARMINCOVEJ ULICI
25-ročný Ladislav a 28-ročný
Peter z Bratislavy vošli do prie-
storov obchodného domu vcho-
dom pre zákazníkov. Peter ako
bývalý zamestnanec poznal čísel-
ný kód dverí pre personál, otvoril
dvere do vnútornej časti, kde v
jednej z miestností obaja počkali
do odchodu zamestnancov. Ná-
sledne z trezoru odcudzili peniaze
rôznej meny, stravné lístky, foto-
aparát, verifikátor na overenie
pravosti bankoviek a pamäťovú
kartu. Krádežou spôsobili škodu
14 801 €. 
NA KARPATSKEJ ULICI 37-
ročný Roman z Bratislavy vyšiel
na obrubník a následne do proti-
smeru, kde zablokoval prejazd
protiidúcich vozidiel. Hliadka mu
namerala 4,19 promile. 
NA SVETLEJ ULICI sa 24-
ročný Kristián vlámal do bytu.
Odcudzil peniaze, strieborné
pánske hodiny, starožitné kovové
hodiny, peňaženku s platobnými
kartami, ako aj kľúče od auta.
Krádežou spôsobil škodu viac
ako 7 000 €. S jednou z platob-
ných kariet skúsil výber z banko-
matu, ale peniaze sa mu vybrať
nepodarilo. Navyše ho pritom
spozorovala hliadka a následne
ho aj zaistila. (mm)

Významný klub z nenápadného domu
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vyjdú o 3 týždne
13. augusta 2015

Vyhodnotili

kresby dejín

Bratislavy 
BRATISLAVA
Odborná porota vyhodnotila
ilustrátorskú súťaž pre mladé
talenty pod názvom Maľované
dejiny Bratislavy - Deti ilustru-
jú príbehy Pavla Dvořáka. 
Do uzávierky projektu Múzeum
mesta Bratislavy zozbieralo 886
ilustrácií detí vo veku od štyroch
do šestnástich rokov, ktoré ilu-
stračne vyjadrovali 39 príbehov z
dejín Bratislavy. Niektoré práce
musela porota vyradiť z technic-
kých dôvodov (neznámy autor,
chýbajúci vek a pod.). Po prvom
kole sa dostalo do užšieho výberu
474 ilustrácií. Všetky súťažné
práce rozdelili do dvoch kategó-
rií: 4 - 9 rokov a 10 - 16 rokov. 
V druhom kole porota vybrala
218 prác, ktoré budú spracované
umeleckým grafikom ako sprie-
vodné ilustrácie príbehov Pavla
Dvořáka a publikované v pripra-
vovanej knihe Maľované dejiny
Bratislavy - Deti ilustrujú príbehy
Pavla Dvořáka. Podľa štatútu
súťaže budú výtvarné práce publi-
kované ako celky alebo detaily.
Porota zároveň udelila 17 mimo-
riadnych cien. (ts)

STARÉ MESTO
Jubilejné 20. medzinárodné
podujatie Socha a Objekt XX
predstaví tak ako každý rok v
letných mesiacoch slovenskému
divákovi, ale aj návštevníkovi
Bratislavy sochárske diela auto-
rov z viacerých krajín.
Myšlienka organizovania pre-
hliadok sochárskeho umenia
vznikla v roku 1996, keď Brati-
slava, ale najmä jej centrálna
časť začala meniť svoju tvár – zo
šedivého, nevľúdneho prostredia
sa v priebehu posledných rokov
stalo príťažlivé miesto, lákajúce
svojou neopakovateľnou atmo-
sférou k návšteve čoraz väčšie-
ho počtu domácich, ale aj zahra-
ničných návštevníkov. Svojím
skromným dielom k tejto úžas-
nej premene mesta prispelo aj
výtvarné umenie, okrem iného
výstavou Socha a objekt.
Diela sú vystavené vo viacerých
galériách, ako aj na verejných
priestranstvách v Bratislave. 
Pre mnohých je kontakt s výtvar-
ným dielom na ulici či v parku
nepoznaným zážitkom, prinášajú-
cim nové pocity a vnemy. 
Tak, ako si táto prehliadka kladie
za cieľ predstaviť divákovi širokú
škálu možností a podôb sochár-
skej tvorby, tak pravidelne ponú-
ka i široké spektrum generačné-
ho autorského zastúpenia od
renomovaných tvorcov až po
začínajúcich autorov či čerstvých

absolventov výtvarných škôl.
Variabilnosť koncepcie sa snaží
aspoň v náznakoch sprostredko-
vať divákom mnohotvárnosť v
súčasnom sochárskom dianí.
V rámci medzinárodnej spolu-
práce sa vytvára aj príležitosť
na bližšie spoznávanie iných
kultúr prostredníctvom takého
univerzálneho média, akým je
výtvarné umenie.
Účasťou zahraničných umelcov
pomáhajú zaraďovať Bratislavu a
Slovensko do výraznejšieho
európskeho kultúrneho povedo-
mia. Vybudovaná tradícia a rea-
lizácia tohto podujatia vytvára
pozitívny obraz o krajine.
Tohtoročný dvadsiaty ročník
podujatia predstaví na viacerých
miestach v Bratislave diela viac
než deväťdesiatich umelcov zo
Slovenska, z Bulharska, Českej
republiky, Holandska, Maďarska,
Nemecka, Poľska, Rakúska,

Talianska a z USA. Výstava kaž-
doročne pozostáva z exteriérovej
časti – s veľkorozmernými diela-
mi, v tomto roku budú diela
vystavené v Grassalkovichovej
záhrade, a diela komornejšieho
charakteru vo viacerých galériách
a výstavných priestoroch. Do
účasti na tomto jubilejnom podu-
jatí sa zapojil rekordný počet par-
ticipujúcich galérií a inštitúcií,
interiérová časť je umiestnená v
Galérii Z, v Galérii mesta Brati-
slavy, v Galérii Nedbalka, v Galé-
rii SVÚ v Umelke, v Galérii Poľ-
ského inštitútu, v Galérii Rakú-
skeho kultúrneho fóra, v Galérii
Bulharského kultúrneho inštitútu,
v Galérii Statua, v Galérii K, v
Galérii Fečík, v Dobešovom mú-
zeu a vo Výstavnej sále Univer-
zitnej knižnice. 
Výstava potrvá do 23. augusta
2015. Viktor Hulík

Foto: Juraj Mladý

Počas leta osviežili centrum sochy
umelcov z Európy, ale aj z Ameriky
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Zdevastovaná budova v centre
Dúbravky by už nemala viac strašiť

Kontrolovali parkovacie miesta

DÚBRAVKA
Vypálená, zničená a najmä
nebezpečná. Taká je dnes
budova na Ulici kpt. Rašu v
centre Dúbravky. Roky stojí
opustená, pustne, prespávajú
v nej bezdomovci, stretáva sa
tu aj mládež či narkomani.
Požiare, výjazdy polície,
sťažnosti obyvateľov sú tu
viac než časté. Po zotmení sa
ľudia boja prechádzať okolo.
Zmeniť to chce nové vedenie
mestskej časti Bratislava Dú-
bravka. Rozhodlo, že budovu, v

ktorej v minulosti fungovala aj
materská škola, získa a pro-
stredníctvom grantov či
súkromných partnerov zrekon-
štruuje a dá jej nové sociálne
využitie.
Budova mala doteraz viacerých
vlastníkov, čo komplikovalo
obnovu a aj starostlivosť o ňu.
Starosta Martin Zaťovič preto
od nástupu do funkcie rokoval
so spoluvlastníkmi, nakoniec
prišlo k dohode. Dve pätiny
doteraz vlastnil Slovenský Čer-
vený kríž a zvyšok patril

ministerstvu vnútra. Dúbravskí
poslanci na utorkovom zastupi-
teľstve schválili odkúpenie
podielu od Slovenského Červe-
ného kríža za 12-tisíc eur a
zámenu s ministerstvom vnút-
ra. 
Za časť objektu na Ulici kpt.
Rašu dostalo ministerstvo
telocvičňu v škole na Bilíkovej.
Budovu aj tak ministerstvo
vlastní, šlo teda len o scelenie
majetku rezortu. Ministerstvo
Dúbravke ešte doplatí 15-tisíc
eur. (du)

DÚBRAVKA
V prideľovaní a najmä v
zapisovaní a kontrole parko-
vacích miest vládol v brati-
slavskej Dúbravke niekoľko
rokov chaos. Nové vedenie
mestskej časti Bratislava
Dúbravka sa to rozhodlo
zmeniť. Spasportizovalo vy-
hradené parkovacie miesta.
Do ulíc vyslalo brigádnikov,
prešli, obzerali a spísali
aktuálny stav každého mies-
ta.
Na viacerých parkovalo iné
auto, než malo, tabuľa s ŠPZ
nezodpovedala skutočnosti, prí-
padne človek s vyhradeným
parkovacím miestom už ani
nebýval v Dúbravke. Zistenia
prekvapili, poukázali na nedo-

statky a nutné zmeny. „Vyhra-
dené miesta sa navyše v minu-
losti ani nezapisovali do systé-
mu, evidencia neexistovala,“
prezradil vicestarosta  Dúbravky
Ľuboš Krajčír. Zistilo sa tiež, že
zostali neriešené požiadavky
ešte od roku 2011.
Novú evidenciu, poriadok a
nápravu tak musia vyriešiť noví
zamestnanci úradu z oddelenia
územného rozvoja a životného
prostredia. Medzi ulice, kde sú
najväčšie problémy nájsť voľné
parkovacie miesto, zaraďujú
Nejedlého ulicu, Tranovského či
Cabanovu.
Miestnych obyvateľov, ktorí
nemajú zaplatené vyhradené
parkovacie miesta, alebo chcú
urobiť zmenu v ŠPZ, vyzývajú,

aby ich kontaktovali priamo
telefonicky alebo emailom.
Nebudú však len čakať, kým sa
neplatiči prihlásia, postupne sa
budú ozývať všetkým, pri kto-
rých sa zistili pochybenia,
nezrovnalosti či nedoplatky. 
Starosta Dúbravky Martin Zaťo-
vič hovorí, že podľa odhadov by
Dúbravka po pasportizácii
mohla získať do rozpočtu okolo
20-tisíc eur. Peniaze od dlžníkov
a podnikavcov, ktorí si naprík-
lad vyrobili vlastný parkovací
box bez vedomia miestneho
úradu, chce mestská časť využiť
na zlepšenie situácie v statickej
doprave. Dobrou správou pre
obyvateľov Dúbravky je, že pas-
portizáciou sa viaceré nezaplate-
né miesta uvoľnia. (ts)

Mestská časť Bratislava 

Devínska Nová Ves 

vyhlasuje 
verejnú obchodnú súťaž

(VOS) na predaj 
pozemku reg. „C“ KN 

p.č.926/19 a (VOS) 
na predaj pozemku 

reg. „C“ KN p.č.926/20.

Bližšie informácie 

o súťažných podmienkach 

a podklady k súťaži nájdete 

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prepravou tovaru 

v oblasti odpadového hospodárstva. 

H Ľ A D Á M E  
vodiča nákladného vozidla 

s obsluhou hydraulickej ruky 
(obsluha bágrového nakladača vítaná) 

Termín nástupu IHNEĎ! 
Podrobnosti na pohovore. 

Kontaktná osoba: 0948 787 585, 0902 825 500,  
e-mail: hotis@hotis.sk

HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o.
Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Slovenská republika

Cez prázdniny

sa v školách

naplno pracuje
DÚBRAVKA
Rekonštrukcia kúpeľní a toa-
liet, izolácie strechy či riešenie
vlhnutia steny. Mestská časť
Dúbravka využíva letné prázd-
niny na opravy a práce v
budovách svojich materských a
základných škôl. 
Toto leto sa pracuje v piatich
materských a v dvoch základ-
ných školách. K najdrahším pat-
ria rekonštrukcie detských kúpeľ-
ní a toaliet. Na ihriská Materskej
školy Pri kríži a Švantnerova
získala mestská časť dotáciu z
Bratislavského samosprávneho
kraja vo výške 8-tisíc eur, Mater-
skej škole Cabanova pri opravách
kúpeľní pomohla dotácia z úradu
vlády. Havárie a stav budov
základných škôl chce Dúbravka
riešiť z peňazí v rámci dotácií od
ministerstva školstva.
Materské a základné školy v
správe mestskej častí sú staršie
objekty. V niektorých okrem
zlého technického stavu budov
pribudli po bývalom vedení
Dúbravky aj zle vyfakturované
rekonštrukčné práce či tisícové
pokuty a škody.  
Prednosta miestneho úradu Ras-
tislav Bagar hovorí, že mestská
časť musela napríklad zaplatiť
pokutu takmer 2 400 eur za
neoprávnený odber elektriny v
Materskej škole na Bazovského.
Podobne bola problematická v
minulosti aj nepodarená rekon-
štrukcia dvoch sociálnych zaria-
dení s kúpeľňami pre deti v
Materskej škole na Švantnero-
vej ulici. (du) 

Karlova Ves

chcela rozšíriť

linku číslo 133
KARLOVA VES
Priama a rýchla autobusová
linka 133 spájajúca sídlisko
Dlhé diely s centrom mesta
jazdí len počas predpoludňajšej
špičky pracovných dní v škol-
skom roku. Miestny úrad Kar-
lova Ves požiadal na základe
požiadaviek obyvateľov mesto
o jej prevádzku počas celého
roka aj v poobedných hodi-
nách, čomu mesto nevyhovelo.
„Žiadali sme, aby rozšírenie
linky 133 bolo ako jedna z pri-
orít mestskej časti Karlova Ves
zapracované do rozpočtu hlav-
ného mesta,“ hovorí starostka
Karlovej Vsi časti Dana Čaho-
jová. Mestské časti primátor
vyzval, aby navrhli do rozpočtu
mesta svoje priority.
Požiadavku na rozšírené autobu-
sové spojenie Dlhých dielov s
centrom označilo mesto za nesys-
témovú. „Z hľadiska systému
MHD ako celku je linka č. 133
vedená  v značnej miere (kon-
krétne v 88 percent) v súbehu s
elektrickými dráhami, a preto je
nesystémová,“ napísal magistrát
vo svojom stanovisku starostke.
Obyvateľom sídliska Dlhé diely
toto spojenie vyhovuje najmä
preto, lebo ich zbavuje potreby
prestupovania na električku na
Molecovej ulici. 
„Z Dlhých dielov sa do centra
mesta denne prepravujú tisícky
obyvateľov. Chceli sme ich
týmto podporiť v používaní
MHD. Navyše križovatka Mole-
cova-Karloveská by sa po rozšíre-
ní prevádzky linky 133 výrazne
odbremenila od náporu chodcov,
čím by sa zvýšila jej celková bez-
pečnosť,“ hovorí starostka.
Mesto tvrdí, že po rekonštrukcii
električkovej trate v na Karloves-
ko-dúbravskej radiále, ktorú pri-
pravuje, bude prestup na Moleco-
vej pohodlnejší.
Za problematické označilo mesto
aj financie. Celodenná premávka
linka 133 by podľa ich prepočtov
vyšla na 221-tisíc eur ročne.
„Vzhľadom na súčasnú finančnú
situáciu nie je možné Vami poža-
dovaný nárast výkonov zabezpe-
čiť,“ napísalo mesto vo svojom
stanovisku. (ts)



7BRATISLAVSKÉ NOVINY 14/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 3

V horúčavách pozor na prírodné
ohniská, môžete založiť požiar!

Rača vydala stanovisko k LBG aréne,
preferuje zachovanie celej BMX dráhy

NOVÉ MESTO
Slnečné dni, tropické teploty a
sucho - ideálne počasie na
návštevu kúpalísk, lesníci však
nie sú z neho príliš nadšení. 
Nielenže mladé stromčeky trpia
nedostatkom vody, ale za týchto
podmienok hrozí veľké riziko
požiarov. Hrozia búrky z tepla a
počas krásnych letných dní sa v
lese pohybuje viac návštevníkov,
Hasičský a Záchranný útvar
hlavného mesta SR Bratislavy
preto vyhlásil čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov
na území Bratislavy do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov je každý
povinný dodržiavať zásady proti-
požiarnej bezpečnosti.
Na lesných pozemkoch sa zaka-
zuje:

- Fajčiť, odhadzovať horiace
alebo tlejúce predmety, alebo
používať otvorený plameň
- Vypaľovať porasty bylín, kríkov,
stromov, krovie, slamu a iný bio-
logický odpad
- Zakladať oheň v priestoroch
alebo miestach, kde môže dôjsť k
jeho rozšíreniu
- Zakladať ohne aj na vyhrade-
ných ohniskách v lesoch.
Vlastníci, správcovia alebo užíva-
telia lesných pozemkov sú
povinní najmä: 
- Zabezpečovať v lesoch hliadko-
vaciu činnosť, pre osoby vykoná-
vajúce hliadkovaciu činnosť,
vypracúvať časový harmonogram
s určením trasy pochôdzok a s
uvedením konkrétnych časov a
miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať,

zabezpečiť jej vhodný systém
spojenia s ohlasovňou požiarov. 
- Zabezpečiť umiestnenie potreb-
ného množstva protipožiarneho
náradia na určenom mieste v závi-
slosti od plochy lesných porastov.
Udržiavať existujúce prejazdové
cesty, zvážnice a zdroje vody v
stave, ktorý umožňuje bezproblé-
mový príjazd hasičov 
- Prijímať osobitné opatrenia pre
priestory postihnuté kalamitou,
zamerané najmä na urýchlené
odstraňovanie dreva a ďalšieho
horľavého odpadu z blízkosti
objektov, vytváranie rozčleňova-
cích pásov na zabránenie šírenia
požiaru, prednostné zabezpečenie
prejazdnosti lesných ciest a zváž-
nic pre hasičskú techniku, vyba-
viť prenosnými hasiacimi prí-
strojmi pracovné stroje. (ml, te)

RAČA
Mestská časť Rača vydala v
zmysle zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie
písomné stanovisko k zámeru
navrhovanej činnosti LBG
aréna v Rači na Černockého
ulici. Účelom je výstavba a
prevádzka zariadenia pre špor-
tovo-rekreačné a edukačné
činnosti v oblasti plaveckých
disciplín a hokeja pre športové
kluby a verejnosť.
Na celkovej ploche 25 640 štvor-
cových metrov je zámer navrho-
vaný v troch variantoch: 
- Variant VO - stav, ktorý by
nastal, ak by sa navrhovaná čin-
nosť v území nerealizovala
- Variant V1 - ponechané teleso
dráhy BMX a vytvorená je ploš-
ná rezerva na jej prevádzku na
zastavanej ploche 10 310 štvor-
cových metrov a koeficientom
zastavanosti 40 percent. 
- Variant V2 - revitalizácia širšie-
ho územia (aj telesa dráhy BMX)
na tenisovú halu a urban park.
„Z troch posudzovaných varian-
tov jednoznačne preferujeme
variant V1, podľa ktorého bude
zachovaná celá BMX dráha aj s
plošnou rezervou na jej prevá-
dzku,“ vyjadril sa starosta Rače

Peter Pilinský, podľa ktorého je
tvar LBG Arény prispôsobený aj
existujúcemu valu tribúny futba-
lového štadióna. 
Zatočený tvar LBG Arény rozde-
lí priestor na dve zóny: prvá bude
vstupná zóna, ktorá bude obslu-
hovať objekt spolu s parkovi-
skom, a druhá čelná zóna, ktorá
vytvorí poloverejný priestor s
doplnkovými funkciami (bufet,
hokejbalové ihrisko, urban park).
Na 1. nadzemnom podlaží samot-
nej arény sa má nachádzať vstup,
korčuliarsky trenažér, dve ľadové
plochy, šatne pre hokej, vo
východnej časti šatne pre bazéno-
vú časť, samotný bazén a fitnes.
Na druhom nadzemnom podlaží

sú naplánované doplnkové funk-
cie s prevádzkami - reštaurácie,
ubytovacie zariadenie, detský
kútik, kancelárie. Dopravne je
objekt obslúžený zo severu z
Kadnárovej ulice a zo severový-
chodu z Hečkovej ulice obojs-
mernou komunikáciou. 
„V ďalšom stupni projektovej
dokumentácie žiadame preveriť
možnosti navrhnúť vnútro-
areálovú cyklotrasu s príjazdom
k futbalovému štadiónu a mož-
nosti pre prípadné budúce prepo-
jenie s priestorom medzi existu-
júcimi objektmi športu a Černoc-
kého ulicou,“ doplnil Pilinský.(ts)

Vizualizácia: 
Tomas Cechvala Architects

Pobyt pri vode

môže mať aj

zlé následky
BRATISLAVA

Počas leta sa v areáloch prí-
rodných kúpalísk alebo pri
bazénoch sústredí väčšia časť
návštevníkov. Príjemne strá-
vený deň na kúpalisku môže
však návštevníkom znepríjem-
niť zlodej. Preto dodržiavajte
rady a odporúčania polície:
Skôr než opustíte auto pri
odchode z parkoviska, zatvorte
okná, uzamknite vozidlo. Pri
žiadnom (aj krátkodobom) opus-
tení vozidla v ňom nenechávaj-
te autorádio, GPS zariadenie,
peniaze, mobil, kufrík, kabelku,
doklady a iné cenné veci na
sedadlách, ani na zadnom okne.
Na parkovisku alebo na ulici
neprekladajte veci z vozidla do
batožinového priestoru. V
odkladacej skrinke vozidla si
nenechávajte doklady, doklady
od auta, rezervný kľúč alebo iné
dôležité veci. Večer a v noci
parkujte na osvetlených mies-
tach (ak je to možné). 
Nepozornosť návštevníkov
kúpalísk využívajú na páchanie
trestnej činnosti aj tzv. „vrecká-
ri“. Dbajte preto o svoju bez-
pečnosť a dávajte pozor na svoje
veci.  Neberte si na kúpalisko
zbytočné cennosti, platobné
karty, veľké sumy peňazí.
Zoberte si so sebou len potrebnú
výšku peňažnej hotovosti. Na
voľne položené veci na deke má
dohliadať jeden z vás. Využí-
vajte možnosť odložiť si svoje
osobné veci do skriniek alebo
trezorov. (pol)

Bellovu ulicu

uzavreli až 

do augusta
NOVÉ MESTO
Obyvatelia Nového Mesta si
musia dať pozor.
Mestská časť oznamuje, že od
14. júla do 15. augusta platí čias-
točná uzávierka miestnej komu-
nikácie III. triedy Bellova ulica.
Úsek dlhý 600 metrov bude
neprejazdný pre rekonštrukciu
NN vzdušného vedenia (v pra-
covných dňoch od 8.30 do 14.30
h). (mm)

Pribúdajú nové

byty, aj záujem

o kúpu
BRATISLAVA
Druhý štvrťrok 2015 pokračo-
val v pozitívnom trende vývoja
bratislavského rezidenčného
trhu z prvého kvartálu a
konca roka 2014. Po dlhom
čase sa predalo skoro 50 per-
cent nových bytov, ktoré zača-
li predávať v druhom kvartá-
li 2015. 
Druhý kvartál priniesol 963
nových bytov v siedmich no-
vých projektoch a štyroch no-
vých etapách v existujúcich
projektoch. Ponuka aj dopyt po
novinkách bol oproti predchá-
dzajúcemu kvartálu silnejší. Pri-
blížil sa k hranici 480 preda-
ných alebo rezervovaných by-
tov, informoval Michal Zajíček,
analytik realitnej kancelárie
Lexxus. 
V súčasnosti je na trhu s brati-
slavskými rezidenčnými nehnu-
teľnosťami v ponuke
2 924 voľných bytov, čo je v
porovnaní s prvým kvartálom o
116 bytov viac. K okamžitému
nasťahovaniu je 732 dokonče-
ných nových bytov, doplnil
Peter Ondrovič z analytického
oddelenia Lexxusu.
Aj naďalej pretrváva najväčší
záujem o kategóriu dvojizbo-
vých bytov, s celkovým počtom
462 predaných alebo rezervova-
ných bytových jednotiek. Naj-
vyšší predaj v kategórii dvojiz-
bových bytov zaznamenali pro-
jekty piateho bratislavského
okresu s počtom 133. 
Priemerná cena bytov sa oproti
prvému kvartálu navýšila na 1
843 eur za meter štvorcový bez
DPH, čo je o 18  eur viac ako
pred štvrť rokom. (brn)

Knižnicu sa

presťahovala  

na Baničovu 
VAJNORY
Miestna knižnica Vajnory sa
sťahuje.
Nové priestory nájdete v
Dome kultúry na Baničovej
ulici. Preto bude pre verejnosť
knižnica zatvorená od 6. júla do
4. septembra 2015.  (mm)
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RUŽINOV
V Ružinove otvoria v sep-
tembri novú materskú školu
s dvoma triedami pre približ-
ne 40 detí. 
„Triedy vzniknú rekonštruk-
ciou poschodia v budove škol-
skej jedálne na Vietnamskej
ulici na Trnávke. Poschodie
bolo nevyužité a dá sa prerobiť
pre škôlkarov, tak sme sa do
tohto projektu pustili,“ povedal

starosta Ružinova Dušan Pekár.
Rekonštrukčné potrvajú počas
letných prázdnin.
Triedy na Vietnamskej budú pat-
riť pod Materskú školu Piesoč-
ná. Náklady na vytvorenie tried
vrátane vybavenia predstavujú
vyše 120-tisíc eur. „Na vybudo-
vanie dvoch tried na Vietnam-
skej sme sa uchádzali o dotáciu z
ministerstva školstva, ktoré v
tomto roku podporuje zvýšenie

kapacít materských škôl,“
doplnil ružinovský starosta.
Rezort školstva Ružinovu odsú-
hlasil dotáciu 92-tisíc eur.
Okrem toho bola mestská časť
úspešná v rámci výzvy Brati-
slavského samosprávneho kraja
Naša škôlka, náš kraj, v rámci
ktorej BSK sumou 9 000 eur
podporí vybudovanie detského
ihriska pri novej Materskej škole
na Vietnamskej ulici. (st)

RUŽINOV
Už o pár dní budú v Ružino-
ve v prevádzke tri nové kame-
ry napojené na kamerový sys-
tém hlavného mesta. Mestská
polícia bude monitorovať
lokalitu na rohu Hraničnej a
Mierovej ulice pri Centre pre
liečbu drogových závislostí,
križovatku Kaštieľskej a Mie-
rovej ulice pri Perle Ružinova
a Nevädzovú ulicu pri nákup-
nom centre Retro a športo-
vom areáli Nevädzová.

„Lokality sme vybrali v spolu-
práci s mestskou aj štátnou polí-
ciou podľa toho, kde pociťujú
absenciu kamier,“ uviedol sta-
rosta Ružinova Dušan Pekár.
Napríklad pri Perle Ružinova
môžu kamery pomôcť zlepšiť
situáciu pre chodcov. Vodiči tu
často parkujú na chodníkoch,
pričom nedodržiavajú 1,5-
metrový voľný priestor pre
chodcov a neraz končia „s pa-
pučou“. Kamera pri Centre pre
liečbu drogových závislostí

môže zasa pomôcť pri odhaľo-
vaní trestnej činnosti. 
Mestská časť Ružinov získala na
kamery dotáciu 18 000 eur od
Rady vlády Slovenskej republi-
ky pre prevenciu kriminality. 
Minulý rok v Ružinove pribudli
štyri kamery mestskej polície z
rozpočtu hlavného mesta – nain-
štalované sú na Radničnom
námestí, na Palkovičovej, pri
Bille na Bajkalskej a na križo-
vatke Svätoplukovej a Záhrad-
níckej. (ru)

Už v septembri otvoria dve nové
triedy pre štyridsať škôlkarov

Ocenia osobnosti mestskej časti

Pomôžu chodcom aj policajtom

Ružinovčania

budú mať 

nové chodníky
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov začala s
tohtoročnou výmenou povr-
chov ciest a chodníkov. „Re-
konštrukčné práce sa začali na
chodníkoch Ostredková a
Drieňová okolo Bioparku na
Ostredkoch,“  povedal staros-
ta Ružinova Dušan Pekár. 
V júli a v auguste dostanú nový
asfaltový povrch spolu štyri
cesty a päť chodníkov v Ružino-
ve. Na obmedzenia pre motoris-
tov a chodcov sa tak treba pri-
praviť na cestách Pažítková,
Astrová, Liptovská a Oravská. 
Na Oravskej príde aj k úprave
parkovacích miest. Vynovené
budú aj chodníky na Bachovej a
Liptovskej ulici a na spomínanej
Ostredkovej a Drieňovej. Pred-
pokladané náklady na tieto práce
mestská časť Ružinov odhado-
vala na vyše 530-tisíc eur, v
elektronickej aukcii v rámci
verejného obstarávania sa ich
však podarilo stiahnuť na vyše
382-tisíc eur.
„Mestská časť Ružinov sa uchá-
dzala o dotáciu z Bratislavského
samosprávneho kraja na opravu
cesty na Krasinského ulici v
Trnávke,“ doplnil starosta Pekár.
Kraj mestskej časti odsúhlasil
dotáciu vyše 34-tisíc eur. Rekon-
štrukcia Krasinského by sa tak
mala uskutočniť tiež v tomto
roku. (ts)

Pobyt pri vode

môže mať aj

zlé následky
BRATISLAVA
Počas leta sa v areáloch prírod-
ných kúpalísk alebo pri bazé-
noch sústredí väčšia časť
návštevníkov. Príjemne stráve-
ný deň na kúpalisku môže však
návštevníkom znepríjemniť
zlodej. Preto dodržiavajte rady
a odporúčania polície:
Skôr než opustíte auto pri odcho-
de z parkoviska, zatvorte všetky
okná, uzamknite vozidlo. Pri
žiadnom (aj krátkodobom) opus-
tení vozidla v ňom nenechávajte
autorádio, GPS zariadenie, penia-
ze, mobil, kufrík, kabelku, dokla-
dy a iné cenné veci na sedadlách,
ani na zadnom okne.
Na parkovisku alebo na ulici
neprekladajte veci z vozidla do
batožinového priestoru. V odkla-
dacej skrinke si nenechávajte
doklady, doklady od auta, rezerv-
ný kľúč alebo iné dôležité veci.
Večer a v noci parkujte na osve-
tlených miestach. Nepozornosť
návštevníkov kúpalísk využívajú
na páchanie trestnej činnosti i tzv.
„vreckári“. Dbajte preto o svoju
bezpečnosť a dávajte pozor na
svoje veci. Na voľne položené
veci na deke má dohliadať jeden z
vás (ak vám bude odcudzený váš
majetok z voľne položenej
deky, náhradu spôsobenej škody
neočakávajte). Využívajte mož-
nosť odložiť si osobné veci do
skriniek alebo trezorov. (pol)

RUŽINOV
Mestská časť Bratislava-Ruži-
nov pri príležitosti 25. výročia
existencie samosprávy v závere
tohto roka ocení občanov Ruži-
nova. 
Podmienkou na ocenenie sú vyni-

kajúce tvorivé výsledky, ktoré
obohacujú ľudské poznanie alebo
ktoré prispeli osobitným spôso-
bom k ďalšiemu rozvoju mestskej
časti. Návrhy na ocenenie osob-
ností mestskej časti Ružinov
môže verejnosť podávať do 15.

augusta na adresu miroslava.ples-
nikova@ruzinov.sk alebo poštou
na miestny úrad. Formulár
návrhu na ocenenie je zverejnený
na internetovej stránke. Osobnos-
ti, ktoré budú ocenené, musí
schváliť zastupiteľstvo. (st)



Ulice, námestia, parky sú verejným priestorom, na ktorý
musia mať prístup všetci obyvatelia a návštevníci
mesta. Podľa zákona o miestnych daniach musí byť
každé zabratie či užívanie verejného priestranstva zda-
nené miestnou daňou. Pokiaľ niekto svojvoľne obsa-
dí verejný priestor, aby na ňom podnikal či iným
spôsobom ho užíval pre vlastnú potrebu, koná  v
rozpore so zákonom. A je úlohou mesta a mestskej
časti ako správcov cestnej komunikácie a správcov
miestnej dane, aby proti každému, kto svojvoľne zabe-
rá verejný priestor, začali konať v správnom konaní.
Ak si vlastník nehnuteľnosti postaví lešenie, aby si opra-
vil fasádu domu, musí mať na to jednak povolenie cest-
ného správneho orgánu, pričom každý deň zabratia či
užívania verejného priestranstva musí byť podľa záko-
na zdanený. To isté platí aj pre letné terasy pred reš-
tauráciami a kaviarňami, pre reklamné trojnožky
okolo stĺpov verejného osvetlenia či stromov, ale aj
pre lodné kontajnery, ktoré slúžia na predaj tovaru
či ponuku služieb.
Už pred vlaňajšími voľbami som ako nezávislý kandidát
na starostu Starého Mesta sľuboval, že pravidlá budú
platiť pre všetkých rovnako. Aj čo sa týka zabratia či uží-
vania verejného priestranstva. A pre lešenie, letné tera-
sy, reklamné zariadenia a lodné kontajnery. Po zvolení
za starostu mestskej časti a nástupe do úradu som
tento sľub začal plniť. Keďže moja predchodkyňa v
úrade sa týmto princípom neriadila, snaha zaviesť do
verejného priestoru poriadok sa stretla s odporom tých,
ktorí doteraz ťažili z protekcionizmu a ignorovania záko-
nov a nariadení mestskej časti.
Krátko po nástupe do úradu starostu Starého Mesta
som zrušil škandalózny súhlas bývalej starostky na bez-
platné užívanie 500 štvorcových metrov parku na Šafá-
rikovom námestí, ktoré na nasledujúcich 5 rokov podpí-
sala v posledný pracovný deň v úrade! Súčasne s tým
som podpísal nesúhlas mestskej časti ako správcu
cestnej komunikácie s užívaním pozemnej komunikácie
pre 38 reklamných zariadení spoločnosti, ktorá dlhodo-
bo a nekoncepčne okupuje množstvo chodníkov nielen
v Starom Meste, ale v celej Bratislave.
Očakávania, že užívatelia verejného priestranstva
budú rešpektovať zákony, nariadenia mestskej časti
a rozhodnutia cestného správneho orgánu, sa
nenaplnili. Namiesto toho začali bojovať za svoje parti-

kulárne záujmy, pričom ten verejný úplne ignorujú.
Začali sa správať, akoby im verejný priestor všetkých
Staromešťanov patril, akoby nebol verejný, ale súkrom-
ný. Nikto však nemá ústavné ani iné právo užívať
verejné priestranstvo bez súhlasu a povolenia obce,
ktorá je majiteľom či správcom verejného priestran-
stva. Obracajú sa na súdy, aby im svojvoľnú privatizá-
ciu verejného priestranstva odobrili, aby im umožnili
zvýhodnenie na úkor ostatných podnikateľov a obyvate-
ľov tohto mesta.
O dôveru Staromešťanov som sa vo voľbách uchádzal
ako nezávislý kandidát - nezávislý od politických strán,
ale aj od záujmov oligarchov, developerov a od súk-
romných záujmov úzkych skupín vyvolených. Stal som
sa prvým nezávislým starostom Starého Mesta a
takým chcem aj ostať. Preto budem na prvom mies-
te brániť verejný záujem Staromešťanov, všetkých
voličov, ktorí mi dali hlas a mandát spravovať
mestskú časť v prospech nás všetkých.
Lodné kontajnery postupne zo Šafárikovho námestia
miznú. Z desiatich tu zatiaľ zostali tri. Reklamné trojnož-
ky zo staromestských ulíc zatiaľ nemiznú, ich majiteľ sa
tvári, že nemusí rešpektovať rozhodnutia vlastníka a
správcu verejného priestranstva. Všetci, čo užívajú

verejné priestranstvo bez povolenia, sa však mýlia.
Každý deň užívania chodníkov, námestí a parkov
bude v zmysle zákona riadne zdanený. Pokiaľ práv-
nické osoby neodstránili kontajnery a reklamu včas a
užívajú miestnu komunikáciu bez povolenia alebo v roz-
pore s vydaným povolením, mestská časť ako cestný
správny orgán v zmysle cestného zákona im uloží
pokutu do výšky 33 190 eur.
Starosta ako štatutár mestskej časti nemôže odpustiť
miestnu daň a nemôže tak urobiť ani miestne zastupiteľ-
stvo. Smrť a dane sú podľa Benjamina Franklina jediné
istoty v ľudskom živote. Nikto z nás neujde smrti ani
daniam. A to platí aj v bratislavskom Starom Meste.
Nikto neujde miestnym daniam, ktoré tvoria jeden z
pilierov financovania samosprávy. Jeden mestský
poslanec ma požiadal, aby som odpustil majiteľom lod-
ných kontajnerov na Šafárikovom námestí daň za uží-
vanie verejného priestranstva. Nemôžem to urobiť, pre-
tože by som porušil zákon. A nemôže to urobiť ani
miestne zastupiteľstvo a nemôže to urobiť ani mestské
zastupiteľstvo, ktorého je poslancom za Staré Mesto.
Rovnako dôsledne budem dodržiavať zákon aj v prípa-
de letných terás, ktoré majú prevádzkovatelia reštaurá-
cií a kaviarní pred svojimi prevádzkami. Ich podnikanie
vo vlastných či v prenajatých priestoroch nebudem nija-
ko obmedzovať. To však neplatí, pokiaľ chcú podni-
kať aj na verejných priestranstvách, ktoré patria
všetkým obyvateľom a návštevníkom Starého
Mesta. Ani oni nemajú ústavné právo podnikať na verej-
ných priestranstvách na úkor obyvateľov mestskej časti,
ktorí sú pre mňa ako starostu na prvom mieste. Aj pre
majiteľov reštaurácií, kaviarnikov a krčmárov platí, že za
užívanie miestnych komunikácií bez povolenia či v roz-
pore s vydaným povolením im cestný správny orgán
uloží pokutu do výšky 33 190 eur.
Majiteľ reštaurácie na Rybnej bráne si postavil na miest-
nej komunikácii presklenú terasu. Bez povolenia mest-
skej časti ako cestného správneho orgánu. Keďže ju v
určenom čase neodstránil, v správnom konaní dostal
pokutu 9 000 eur. Keďže ju stále neodstránil, dostane v
ďalšom správnom konaní ďalšiu pokutu. Rovnako prís-
ne budem postupovať aj v prípade ďalších nepovole-
ných letných terás. Pre všetkých musia platiť rovna-
ké pravidlá. Lebo verejný priestor patrí všetkým a
nemôže sa stať súkromným. ��

Verejný priestor patrí všetkým,
nemôže sa stať súkromným


