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Nízka hladina problémy nenarobí

Hladina Dunaja poriadne klesla, ale vodnú dopravu to nemá ovplyvniť. Foto: Juraj Mladý

Pôvodný termín

uzavretia Dunaja

už presunuli
BRATISLAVA
Doprava na Dunaji sa zatiaľ
nezastavuje. Pôvodná infor-
mácia, že v súvislosti s výstav-
bou Starého mosta sa zastaví
plavba všetkých lodí síce platí,
mení sa však termín.
Podľa informácie od zástupcu
staviteľa došlo k posunutiu ter-
mínu vysúvania mosta. Vysúva-
nie mostnej oceľovej konštruk-
cie, ktoré vylučuje možnosť
plavby, by sa malo uskutočniť
predbežne na prelome augusta a
septembra, čo však bude závi-
sieť ešte aj od priaznivých sta-
vebných podmienok. Podľa Mi-
roslavy Janušicovej, hovorkyne
Dopravného úradu, prevádzko-
vateľov plavby už požiadali, aby
sa pripravili na zastavenie plav-
by na tri dni v uvedenom alebo v
jemu blízkom termíne.
Oceľová konštrukcia nového
Starého mosta sa už nebude
vysúvať iba z petržalskej strany.
Práce na konštrukcii sa presunu-
li aj na staromestskú stranu. Na
ľavom brehu Dunaja sa aktuálne
montuje 30-metrový segment
konštrukcie. Pôvodne sa mala
vysúvať oceľová konštrukcia z
petržalskej strany teraz, postup
prác sa však zmenil pre deformá-
cie ohrázky spôsobenej vyššou
hladinou Dunaja pri mikropilotá-
ži. Po zabetónovaní piliera sa na
petržalskej strane vysunie až 70 m
konštrukcie. Spoločne so staro-
mestskou časťou tak bude mať už
asi 300 zo 460 metrov. (db)

Opäť je tu KHL, 

Slovan začína 

s Vladivostokom
BRATISLAVA
Hokejistov Slovana čaká v
KHL presne 60 stretnutí. Prvé
zohrajú už o dva týždne (26.
augusta), na domácom ľade
privítajú Admiral Vladivostok.
Vyžrebovanie Bratislavčanom
prialo, keďže aj ďalšie štyri zápa-
sy odohrajú pred vlastnými fanú-
šikmi (Chabarovsk, Novokuz-
neck, Novosibirsk a Záhreb), je
reálna nádej, že hneď v úvode
získajú slušný počet bodov, ktorý
by ich zaradil do časti tabuľky,
dávajúcej šancu na play-off. Po
domácich dueloch sa belasí zbalia
a vycestujú na prvý trip, kde ich
bude čakať CSKA, Podoľsk a
Záhreb. Víťaz Gagarinovho po-
hára Petrohrad zavíta do Bratisla-
vy vo štvrtok 17. septembra.
Slovan sa ocitol v Západnej kon-
ferencii a v Bobrovovej divízii
bude spolu s Minskom, Rigou,
Jokeritom, Záhrebom, Petrohra-
dom a Spartakom Moskva. So
súťažou sa rozlúčil Atlant Mytyš-
či, ktorého väčšina hráčov sa pre-
sunula do Spartaka Moskva -
nového účastníka ligy. Prvé stret-
nutie nového ročníka zaobstarajú
SKA Petrohrad a CSKA Moskva
(24. augusta) Posledné zápasy
základnej časti sú naplánované na
18. februára a slovanisti ten svoj
odohrajú na ľade Jaroslavle. 
Prvé zápasy play-off sú na pro-
grame 21. februára, druhé kolo sa
začne 7. marca,  konferenčné
finále 22. marca. Úvodný finálo-
vý duel sa hrá  7. apríla. (db)
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BRATISLAVA
Európu trápi sucho. Veľké
problémy zažívajú napríklad
Česi, ktorí prvú predpoveď, že
ide o najsuchšie obdobie za
posledných dvanásť rokov,
zmenili na najsuchšie obdobie
histórie! Dlhotrvajúce sucho a
nedostatok vlahy a ich dosah
na hladinu Dunaja si už všimli
aj Bratislavčania...
Hladina veľtoku sa znížila a
obyvatelia aj návštevníci mesta
môžu vidieť na brehoch aj to, čo
býva väčšinou zakryté vodou.
Mnohých preto zaujíma, či ne-
hrozí, že Dunaj klesne tak hlbo-
ko, že by to ohrozilo lodnú
dopravu. Pamätníci pritom spo-
mínajú, ako pred približne šesť-
desiatimi rokmi bola hladina
Dunaja taká nízka, že z centra

mesta sa tí odvážnejší peši pre-
brodili až do Petržalky.
„Hladina raz klesá, potom stúpa,
ale prakticky už dlhodobo sa
udržiava vo výške do dvoch
metrov. V Bratislave má Dunaj
pri týchto prietokoch výšku hladi-
ny spravidla od 301 do 306 centi-
metrov,“ prezradil Ľuboš Krno,
hovorca Slovenského vodohos-
podárskeho podniku.
Tých, ktorí sa boja hrozby zasta-
venia lodnej dopravy, upokojuje.
„Nič také nehrozí, znížením hla-
diny môže byť obmedzená iba
plavba lodí s hlbším ponorom.
Lodní kapitáni však poznajú
brody a úžiny a správam riečneho
informačného systému prispôso-
bujú nakládku tovaru a ponor pla-
vidiel,“ vysvetlil Ľuboš Krno.
Čo sa týka spomienok na Dunaj,

keď sa dal peši prebrodiť, má ich
iba z kroník. „Zo súčasných
pamätníkov to nezažil nikto, ale
údajne bola pre mimoriadne
sucho zastavená doprava. V tom
čase však ešte nebolo vybudova-
né Gabčíkovo. Dnes na Dunaji
nič podobné nehrozí,“ dodal Ľu-
boš Krno.
„Na toto ročné obdobie je Dunaj
podpriemerný, podobné hodnoty
vodného stavu sú charakteristické
pre zimné mesiace. Podobné a
nižšie vodné stavy na Dunaji však
boli zaznamenané aj v minulých
rokoch, napríklad v roku 2003. V
auguste by sa však situácia na
Dunaji nemala výrazne meniť.
Bude pokračovať horúce počasie
s výskytom prehánok a búrok,“
doplnil Peter Smrtník, hydrológ
SHMÚ. (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Bratislava mala
svoje čaro 
v každej dobe
Je veľa aj rodených Bratislav-
čanov, ktorí odchádzajú z
mesta, lebo sa im zdá, že už to
nie je ich Bratislava. Necháva-
jú tu časť života a idú bývať
na Záhorie, na stredné Slo-
vensko, prípadne ešte ďalej.
Keď sa stretnú, spomínajú na
Vysokú, Šenkvickú, Mliečak, Ma-
mut, Krym, Lido, polnočné čaka-
nie na nočáky na SNP, Tehelné
pole, slávnosti v Rusovciach,
lunapark v Petržalke. Je im
možno smutno, žiť tu však už ne-
chcú. Stará a nová Bratislava sú
pre nich dve rôzne mestá.
A je veľa ľudí, ktorí prichádzajú
do Bratislavy, lebo uverili, že toto
je „ich“ mesto! Starú Bratislavu
nechápu. Vyrástli inde. Nenahá-
ňali reklamné tašky na Inchebe,
nevodili frajerky do Mliečaku,
nevideli Čeľuste v Dukle, nekúpa-
li sa v Lide, neskákali od radosti,
keď Slovan dal gól Queen´s Park
Rangers, nepili v Šenkvickej bur-
čiak, nefilozofovali pri piatej dva-
nástke v Mamute, nestáli pred
PKO so vstupenkou na Beach
Boys, Shadows či Cliffa Richarda. 
Nikto im to, samozrejme, nevyčí-
ta. Všetci nemohli vyrásť v Bra-
tislave. No keď už tu žijú a radi
by ju zmenili, tak nech rešpektu-
jú Bratislavčanov a históriu
mesta. Nie je totiž pravdou, že
Bratislava pred nimi neexistova-
la! Existovala - a v každom ob-
dobí mala svoje  osobitné kúzlo,
z ktorého by sa malo zachovať
čo najviac. Dušan Blaško

Trhy budú

dlhšie, potrvajú

až do januára
BRATISLAVA
Vianočné trhy čakajú novinky -
predĺži sa čas ich trvania, obno-
ví arozšíri sa počet vianočných
stánkov. Vianočné trhy sa rozší-
ria aj na Primaciálne námestie,
predajcovia budú viazaní kóde-
xom trhovníka.
Vianočné trhy budú na Hlavnom
námestí a na Primaciálnom
námestí od 20. novembra do 22.
decembra, na Františkánskom
námestí budú trvať až do 2. januá-
ra 2016. Spolu bude na vianoč-
ných trhoch 108 stánkov, z toho
takmer 70 na Hlavnom námestí.
Vzhľadom na nevyhovujúci stav
niektorých stánkov pribudne na
tohtoročných vianočných trhoch
68 nových stánkov. Obsadzova-
nie stánkov bude zabezpečené
výberovým konaním, pričom kri-
tériami na výber budú: sortiment,
jeho vizualizácia, referencie,
výška nájomného, prihlásenie sa
ku kódexu trhovníka či profesio-
nálny kuchár pre gastro stánky. 
S tým súvisia aj označenia ponú-
kaných tovarov a pochutín či
viditeľné cenovky. Zároveň budú
prevádzkari dohliadať nielen na
poriadok, čistotu a hygienu svo-
jich produktov, ale aj samotného
stánku či okolia v bezprostrednej
blízkosti.  Jednotný bude aj vizu-
álny obraz – dodržiavanie farieb
stánkov, spôsob označenia prevá-
dzok, ako aj cenníkov v jednotli-
vých stánkoch či dodržiavanie
vzoru výzdoby a jednotného
oblečenia trhovníkov. 
Hlavné námestie bude už tradične
centrálnym námestím Bratislav-
ských vianočných trhov, na kto-
rom bude pódium s kultúrnym
programom, gastro stánky a stán-
ky na predaj vianočných darče-
kov a lahôdok. Na Františkán-
skom námestí bude nosnou atrak-
ciou klzisko spolu s gastro servi-
som či tradičnými charitatívnymi
stánkami. (is)

STARÉ MESTO
Jedna z najvyťaženejších uli-
čiek mesta, Beblavého ulica,
ktorou sa denne presúvajú
tisícky turistov na Hrad a späť
z Hradu do mesta, je v dezolát-
nom stave. Dlažobné kocky sú
na mnohých miestach vytrha-
né, problémy tu majú nielen
autá, ale už aj peší návštevníci.
Najhorší úsek je pár metrov od
začiatku stúpania. Kocky sú tu
vytrhané v priestore meter krát
dva metre a najmä v nočných
hodinách hrozí, že si tu niekto
vyvrtne členok. Ďalšie úseky sú v
hornej časti, kde mnohí vodiči
dokonca vystupujú z vozidiel a
upravujú kocky, aby ich podvo-

zok áut nezachytil. Situáciu si
uvedomuje aj mestská časť Staré
Mesto, ktorej cesta patrí: „Komu-
nikáciu na Beblavého poškodil
investor, ktorého stavebný úrad a

právne oddelenie Miestneho
úradu Staré Mesto už vyzvali, aby
poškodenie napravil,” informoval
staromestský úrad. (db)

Foto: Juraj Mladý

BRATISLAVA
Za prvý polrok 2015 zaevido-
vali policajti v Bratislavskom
kraji 1090 dopravných nehôd,
čo bolo o 127 nehôd menej
ako vlani. Smrťou alebo zra-
nením sa skončilo 304 nehôd.
O život prišlo celkove 13 účast-
níkov dopravnej nehody, čo je
oproti minulému roku pokles o
tri osoby. Policajti zaznamenali
pokles aj v pri ťažko zranených
osobách, ktorých bolo 43 , čo je
v porovnaní s rovnakým ob-
dobím uplynulého roka o 11
menej. 
Najčastejšou príčinou nehôd
bolo porušenie základných
povinností vodiča (560), nasle-
dovala nedovolená rýchlosť

jazdy (84) a nesprávna jazda cez
križovatku (69).
Alkohol za volantom úradoval v
67 prípadoch, čo je o 25 prípa-
dov menej ako vlani. Najviac
vodičov pod vplyvom alkoholu,
15, zaznamenali v okrese Brati-
slava V. 
Z 1090 dopravných nehôd zavi-
nili vodiči motorových vozidiel
962 nehôd, čo je o 127 nehôd
menej ako vlani. Z uvedeného
poštu ide o 532 vodičov osob-
ných motorových vozidiel, 96
vodičov nákladných vozidiel, 26
motocyklistov, chodci zavinili
31 nehôd a cyklisti zavinili 22
nehôd. 
Čo sa týka nehodovosti v jed-
notlivých dňoch v týždni, naj-

viac ich bolo v piatok a v stre-
du, každý deň po 179, nasleduje
štvrtok, utorok, pondelok, sobo-
ta a najmenej v nedeľu. Z hľa-
diska hodiny, najviac nehôd
policajti zaznamenali od 12.00
do 16.00 h, najmenej od polnoci
do 4.00 h.
V Bratislavskom kraji je podľa
počtu dopravných nehôd najne-
bezpečnejšia Račianska ulica
(13 dopravných nehôd), druhá je
Gagarinova ulica (12), tretia
Ružinovská ulica (11), nasledu-
jú Ulica svornosti (10), Bajkal-
ská ulica(10), Panónska cesta
(9), Karloveská ulica (8), Ein-
steinova ulica (8), Šancová ulica
(7), Prievozská ulica (6), Galva-
niho ulica (6). (ps)

Po Beblavého ulici sa Hrad dobýja
ťažko, turistom bráni rozbitá cesta

Podľa počtu nehôd sú nebezpečné
ulice najmä Račianska a Gagarinova 

EEXXKKLLUUZZÍÍVVNNEE  KKÚÚPPEELLEE  VV MMAARRIIÁÁNNSSKKÝÝCCHH  LLÁÁZZNNÍÍCCHH
VV  HHOOTTEELLII  RRIICCHHAARRDD********  

229999 eeuurr nnaa  oossoobbuu
PPllaattnnoossťť  ppoonnuukkyy::  ddoo  55..  1122..  22001155

Cena obsahuje:
7x ubytovanie v dvojposteľovej izbe / 

príplatok za 1-posteľovú izbu EUR 10 na noc/
7x bohatý raňajkový bufet 
7x obedový snack /polievka alebo malý šalát/
7x večera
1x aperitív na privítanie
1x vyšetrenie lekárom
10x procedúra na osobu a pobyt podľa doporučenia lekárom 

(PO – PIA, výber z malých a velkých procedúr)
Denne voľný vstup do bazénu, vírivky a fitness štúdia
Denne pitná kúra prameňa priamo v hoteli od 7 – 10 hod
Župan počas celého pobytu  / Kúpeľná taxa

ZZľľaavvaa5511 %%

ŠŠppeecciiáállnnaa  cceennaa
PPôôvvooddnnáá  cceennaa::  
661100  eeuurr  nnaa  oossoobbuu

Rezervácie:
E-Mail:

recepce@hotelrichard.com 
Tel: +420 354 696 111
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Petržalčania 

si chystajú

vlastné karty
PETRŽALKA
Petržalské parkovacie miesta
bude prevádzkovať firma
EEI. Podľa dohody to bude
zmluva na sedem rokov, prí-
padne do vyčerpania finan-
čného limitu.
Mestská časť dá firme za služby
5 miliónov eur. Ak sa peniaze
vyčerpajú napríklad za štyri
roky, tak to bude platiť štyri
roky. Päť miliónov je limit na
koncesnú zmluvu. 
Pôvodne sa uvažovalo, že nový
parkovací systém by prevádzko-
vala samotná mestská časť. Ako
však tvrdí petržalský starosta
Vladimír Bajan, mestská časť
nemá na to financie ani odborní-
kov, takže dohoda s firmou,
ktorá sa o prevádzkovanie posta-
rá, vyjde Petržalku lacnejšie.
Ešte v júni petržalskí poslanci
schválili pravidlá, podľa kto-
rých by si obyvatelia tejto
mestskej časti mali kupovať
ročné parkovacie karty. Poslan-
ci to odôvodnili tým, že kým
magistrát váha s prijatím spo-
ločného zákona pre celé mesto,
oni sa rozhodli konať. 
V Petržalke by tak mali už v
roku 2016 vzniknúť prvé zóny,
kde sa bude dať parkovať len na
predplatenú kartu. Rezidentská
karta umožní parkovať v zóne
bez ďalších poplatkov a za jej
vydanie bude základný popla-
tok. Karta má platiť len jeden
rok. Problematiku parkovania
chcú poslanci riešiť aj na sep-
tembrovom zasadnutí zastupi-
teľstva. (mm)

Podvodní tvrdia,

že sú úradníci, 

okrádajú ľudí
BRATISLAVA
Krajské riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Bratislave upozor-
ňuje občanov na podvodníkov,
ktorí sa vydávajú za verejného
činiteľa a preukazujú sa faloš-
nými služobnými dokladmi.
Polícia eviduje prípady, keď sa
podvodník vydával za pracovníka
úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny. Pod zámienkou kontroly
rodinného prostredia alebo kon-
troly zamestnávania u zamestná-
vateľa sa pokúšal dostať do obyd-
lia alebo do firmy. Podvodník sa
legitimuje falošným služobným
preukazom. V prípade, že sa
dostane do obydlia, môže využiť
nepozornosť alebo moment pre-
kvapenia na odcudzenie osob-
ných vecí, cenností či hotovosti.
Je nevyhnutné, aby sa pracovník
úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny pri požiadavke vstupu do
príbytku preukázal preukazom
štátneho zamestnanca, na ktorom
je uvedené meno, fotografia,
osobné číslo zamestnanca, podpis
a pečiatka vedúceho služobného
úradu. Pri podozrení možno pra-
covníka požiadať, aby sa okrem
preukazu legitimoval aj ďalším
osobným dokladom. (po)

Tlačová oprava
V predchádzajúcom vydaní Bra-
tislavských novín 14/2015 sme v
článku Stromy na Františkán-
skom námestí začnú už o pár
mesiacov nahrádzať nesprávne
uviedli, že „aktuálne sa na
námestí bude sadiť brestovec
západný (Celtis occidentalis)“.
Správne malo byť uvedené, že
„aktuálne sa na námestí bude
sadiť jarabina durínska (Sor-
bus thuringiaca Fastigiata)“.
Za chybu sa čiateľom ospravdl-
ňujeme. Redakcia

Amfiteáter na Búdkovej mohol ešte
slúžiť, teraz tam vyrástla džungľa

Väčšina turistov má nad 40 rokov

STARÉ MESTO
Len pár metrov od Horského
parku vyrastá ďalší park. V
priestoroch na Búdkovej ulici,
kde kedysi stál amfiteáter pre
takmer 10-tisíc návštevníkov, je
plno náletovej zelene a vyrástli
tu už aj vyše desaťmetrové
stromy!
Nad amfiteátrom, ktorý postavili
v roku 1984, sa začalo zmrákať
na prelome storočí. Mesto sa oň
postupne prestalo stať, podobne
ako o PKO, a preto prišiel logicky
koniec, predaj a na jeho mieste sa
naplánovala výstavba nových
bytov, kancelárii a obchodov. 
V roku 2008 už aj tak zdevastova-
ný objekt vyhorel – zasahovalo
takmer 70 hasičov a dvadsať
vozidiel. Ako potvrdila polícia,
požiar založili úmyselne. Vinu
najskôr zvaľovali na bezdomov-
cov, ktorí tam bývali. Oni sami
však pre Bratislavské noviny
tvrdili, že by si nepodpálili stre-
chu nad hlavou. Hovorili však o
čudných ľuďoch na džípoch,
ktorí si to tam pár dní pred podpá-
lením obzerali... 
To, čo zostalo, zbúrali v roku
2009 a odvtedy stojí za zmienku

len jeden dátum. Pred viac ako
dvoma rokmi developerská spo-
ločnosť LBG byty zverejnila
víťazov urbanisticko-architekto-
nickej súťaže o budúcnosť tzv.
Parkhillu. Nie je dôležité, kto
vyhral, dôležité je, že odvtedy sa
na Búdkovej nič nepostavilo a nič
nezmenilo – ak nerátame čoraz
väčšie stromy a čoraz väčšie
skládky v spodnej časti bývalého
amfiteátra.
Bratislavské noviny oslovili
mestskú časť aj magistrát, ale ani
jedna inštitúcia nemá uzavretú
žiadnu zmluvu, ktorá by nútila
majiteľa pozemkov začať s
výstavbou. Oslovili sme aj spo-

ločnosť LBG byty, tá sa však k
ničomu nevyjadrila... 
Bratislavčania, ktorí chodia okolo
bývalej zaujímavej stavby, preto
už len s nostalgiou spomínajú na
amfiteáter, v ktorom sa premieta-
li filmy, vypredávali koncerty
Elánu, Tublatanky, Faith No
More, a nechápu, prečo sa s jeho
predajom a následným zbúraním
tak ponáhľalo... Vinou bývalého
vedenia mesta a poslancov sa
jediný veľký amfiteáter polmilió-
novej Bratislavy zmenil na spust-
nutý park so smetiskami, v lete
aspoň decentne pokrytý zeleným
porastom! (db)

Foto: Juraj Mladý

Zájazd pre seniorov do Chorvátska 
do malebného Rovinja

Termín: 4. 9. - 13. 9.  Cena: 331 € zahŕňa:
polpenziu so švédskymi stolmi, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe***,

autobusovú dopravu luxusným autobusom cez Rakúsko a Slovinsko 
INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava, tel. 02 55563860, www.intermedial.sk

25.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

BRATISLAVA
Turistické informačné centrá
bratislavskej organizácie venu-
júcej sa cestovnému ruchu Bra-
tislava Tourist Board zazname-
nali od januára do júna 2015 o
10 percent vyššiu návštevnosť
ako minulý rok v tom istom
období.

Priemerná návštevnosť turistic-
kých informačných centier je od
150 do 200 návštev denne, v let-
ných mesiacoch až 250 – 350
návštev denne. Najviac návštev-
níkov je z Rakúska, Nemecka, zo
Španielska, z Francúzska, Ta-
lianska a z Veľkej Británie. Naj-
väčší podiel majú turisti nad 40

rokov. Novinkou sú aj cyklosčíta-
če. Od 1. marca do konca júna
2015 cyklisti uskutočnili 28 074
prejazdov smerom na Slovensko
a 25 363 prejazdov v smere na
Rakúsko. To znamená, že bol
zaznamenaný vyšší počet prejaz-
dov v smere na Slovensko ako
do Rakúska. (st)



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 15/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

V hornej časti Šancovej ulici v
parteri obytného domu Želez-
níc SR bola niekoľko rokov
lekáreň, dnes je tam najväčšia
reštaurácia na tejto ulici -
BEER ARENA ŠANCOVÁ.
Ako už z anglického názvu
vyplýva, je to najmä piváreň,
my sme sa sem však vybrali
ochutnať jej kuchyňu.
Vnútorný priestor je dvojpodlaž-
ný, nad vchodom sú pod stropom
tanky na pivo, reštaurácia je z
väčšej časti nefajčiarska, vľavo od
vchodu je miestnosť pre fajčiarov.
Oproti vchodu je výčapný pult,
vľavo od neho otvorená kuchyňa.
Steny sú obložené drevom alebo
natreté oranžovou, resp. sivou far-
bou, podlaha je dláždená, stoly a
stoličky drevené.
Tunajšia kuchyňa ponúka tzv.
barové jedlá, ako sú oškvarková
nátierka, marinované syry, pečené
krídelká, grilovaná klobása či
tatarák, ale aj dva druhy polievok,
šaláty, burgery a sendviče, jedlá z
hrncov a pekáčov, jedlá z grilu,
cestoviny a cestoviny. Okrem
toho majú na jedálnom lístku aj
dve tzv. kombá pre 2, resp. 4
osoby (800, resp. 1600 g).
Beer Arenu Šancová sme navští-

vili dvakrát - v sobotu tu majú
návštevníkov pomenej, cez týž-
deň je to tu slušne zaplnené. V
nedeľu majú v júli a v auguste
zatvorené, zabudli to však napísať
na dvere, takže ak sa nechcete
prehnať ako my, na nedeľný obed
či večeru choďte radšej inam.
Z barových jedál sme si dali
domáce údené na zemiakovej
haruli s kyslou kapustou a opraže-
nou cibuľkou (4,50 €). Placka
bola nakrájaná na trojuholníky,
ktoré boli zapečené (až spečené) s
tenučkými plátkami krkovičky. K
tomu bola riadna kapustná guľa,
ale bez sľubovanej cibuľky.
Podľa ponuky z jedálneho lístka
sme čakali niečo iné, údené
mohlo byť nakrájané na hrubšie a
s tým zapekaním si to mohli
odpustiť.
Tekvicová polievka s restovaný-
mi tekvicovými semienkami
(2,90 €) bola veľmi chutná.
Domácu kapustnicu (2,90 €) sme
vynechali, do letnej ponuky sa
totiž nehodí.
Burger sme si dali s hovädzím
mäsom, syrom, paradajkou a

kyslou uhorkou, cesnakovou
majonézou, hranolčekmi a vyprá-
žanými cibuľovými krúžkami,
BBQ omáčkou a s čili omáčkou
(7,50 €). Porcia to bola poriadna,
horná časť žemle už bola trochu
navyše. Nič mimoriadne.
Z hrncov a pekáčov sme ochutna-
li jemne pikantný hovädzí pivný
guláš s červenou cibuľou a domá-
cou viedenskou knedľou (6,50 €),
ktorý nás dosť sklamal. Omáčka
bola riedka, knedle boli obschnu-
té. Z grilu sme si dali bravčovú
panenku na zemiakovom pyré so
sušenými paradajkami a s parme-
zánom s hubovým ragú (8,50 €).
Bolo to síce trochu priveľa rôz-
nych chutí na jednom tanieri, ale
chutilo nám to viac ako guláš.
Štyri domáce pirohy plnené bryn-
dzou so slaninkou, kyslou smota-
nou a mladou cibuľkou (5,90 €)
boli vynikajúce. Do pivárne sa
však takéto jedlo veľmi nehodí.
Beer Arena Šancová staromests-
kú ulicu osviežila, dieru do sveta
však zrejme neurobí.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Beer Aréna osviežila Šancovú ulicuPolícia by si 

na Holubyho

mohla zarobiť 
LIST ČITATEĽA
Nedávno sme zažili nebezpečnú
haváriu na Holubyho ulici.
Rýchle tranzitujúci vodič nabú-
ral auto RTVS.
Celý štáb len krútil hlavou, prečo
tu policajti nekontrolujú Prejazd
zakázaný a prečo nie je obmedze-
ná rýchlosť aspoň na 40, keď autá
jazdia aj 80? O pár dní sme mali
ďalšiu haváriu, keď do auta
vychádzajúceho z penziónu nara-
zila rýchlo tranzitujúca vodička. 
Bohužiaľ, nikto si neuvedomuje,
že tu jazdí v zóne 30 km/h, ktorá
však nie je výrazne označená.
Situácia sa tu aj napriek prázdni-
nám zhoršuje a arogantných vodi-
čov, ktorí komplikujú výjazd aj
vjazd do garáží, pribúda. Treba
vyriešiť nebezpečnú tranzitujúcu
dopravu a dovtedy aspoň osadiť
značku obytnej zóny s obmedze-
nou rýchlosťou, prípadne poslať
policajtov, ktorí by si tu mohli
prísť na slušné peniaze...
Vanda Švajlenová, Staré Mesto

Tak ako, sme

Bratislavčania,

alebo nie?
LIST ČITATEĽA
V poslednom čase prezentuje
ako riešenie nedostatku parko-
vísk nový „prevratný systém“
parkovania Petržalka. 
Petržalčan bude mať „výsadu“
vlastniť rezidenčnú kartu. Obyva-
teľ bude síce parkovať ako dosiaľ,
kde nájde voľné parkovisko, nie
konkrétne parkovisko, ale bude sa
to volať rezidenčné parkovisko.
Ak nenájde - má smolu. Tento
vynález bez pridanej hodnoty
mestskej časti bude vlastníka auta
a obyvateľa Petržalky stáť 50 až
100 eur ročne. 
Bratislava ako hlavné mesto má
17 mestských častí. Príklad -
občan s trvalým pobytom z Po-
dunajských Biskupíc príde na
návštevu do Petržalky za chorými
príbuznými. Pozerá sa na neho
ako na nerezidenta a Petržalka pre
takýchto vodičov vydá abonent-
skú kartu niekoľkonásobne drah-
šiu ako rezidenčná v cene 200 až
500 eur? Samozrejme, má nádej,
že ak nájde 5 percent bezplatných
vyhradených plôch, nebude
potrebovať abonentskú kartu.
Nikde nie je zaručené, že poplat-
ky od rezidentov, alebo nerezi-
dentov budú účelne spravované
na účely ďalšieho rozvoja parko-
vania. Nie sú dostupné ani pred-
pokladané ročné výnosy a nákla-
dy na navrhovaný projekt. Zober-
me si príklad parkovania v Sta-
rom Meste. Bezhlavý výber pre-
vádzkovateľa a nekoncepčné
zmluvy sa riešili niekoľko rokov a
bez výsledku. Zisky z parkova-
nia nepostavili nové parkovacie
domy a plochy, akurát slúžili na
označenie čiar na parkovanie.
Podielové dane Bratislavčanov
dostane cez štátny rozpočet Brati-
slava. Podobne aj dane z nehnu-
teľnosti platia Bratislavčania
mestu Bratislava. Čiže, rezident
má byť každý občan Bratislavy
bez ohľadu na to, v ktorej mest-
skej časti má trvalý pobyt. Parko-
vacia politika nemôže diskrimi-
novať obyvateľa inej mestskej
časti. Nie je logické, aby sme sa
delili na rezidentov podľa mest-
ských častí, sme predsa Bratislav-
čania.

Peter Adamec, Pod. Biskupice

Môj otec bol prírodovedcom.
Doktorát získal v Budapešti a
nesmierne sa tešil, že ja budem
mať promócie na Karlovej
univerzite v Prahe. Nedožil sa
ich. A prečo to má zaujímať
našich čitateľov? Možno pre-
to, že ma stihol nakaziť ekoló-
giou, ktorá sa dnes skloňuje vo
všetkých pádoch od najnovšej
encykliky pápeža Františka až
po naše médiá.
Žiaľ, skloňuje sa iba verbálne a
ako vravia Česi, skutek utek -
väčšinou. Nedomyslené, zdanlivo
ekologické dotácie, vedia naprí-
klad zapríčiniť priam spúšť. Tre-
bárs dotácie na drevoštiepku spô-
sobili, že vedľa ciest sa likvidova-
li doslova pásy krovín. Ak neverí-
te, choďte sa pozrieť na úsek
cesty Zohor - Láb či úseky pri
diaľnici do Nitry. Ak to nestačí,
žiarivým príkladom je aj výrub
zdravých a vzrastlých stromov na
oboch stranách diaľnice  smerom
do Malaciek. Vraj je to v záujme

bezpečnosti dopravy. Nuž... Je
pravdou, že z času na čas si neja-
ký kaskadér o strom rozbije auto.
Koľkí sa však zabijú a dokaličia
nárazom do zvodidiel, plotov a
iných betónových prekážok. To
by sme pri krajoch ciest mali všet-
ko zlikvidovať? Vytvorme mesač-
nú krajinu, aby si hazardujúci
vodiči náhodou neublížili! 
Šoférujem vyše štyridsať rokov a
nemala som žiadnu haváriu. Keď
však teraz vidím vyholené krajni-
ce, je mi do plaču. Kde budú
hniezdiť vtáci? Kam sa kryje
poľná zver? Zem sme dostali do
užívania a nie ako majetok, ktorý
môžeme zničiť. 
Posledné dni zborovo nariekame
nad suchom a horúčavami. Väčši-
na ľudí so zdravým rozumom vie,
akou obrovskou hodnotou sú stro-
my. Hlúpe nariadenie, že za každý
vzrastlý strom musí developer

vysadiť náhradný, je dobré len na
to, aby stovky stromčekov žalost-
ne vyschli. Zákon sa síce plnil -
stromčeky vysadené - ale polie-
vať ich, to už zákon neprikazuje!
Po čase kýptiky stromčekov likvi-
dujú, na stromy už každý kašle a
developer počíta akurát zisky -
nejaká zeleň mu je ukradnutá.
Keď voda je z roka na rok drah-
šia, tak čo chcem?! 
Apropo - voda. Otcom som zača-
la a otcom aj skončím. Zomrel
pred rokom 1960. Už vtedy mi
vtĺkal do hlavy, že nastane čas,
keď voda bude drahšia ako ropa.
Slovensko je požehnané, že má-
me podzemné nádrže vody. Žiaľ,
vôbec si to neceníme a dopúšťa-
me, že sa znečisťuje. Keď si pred-
stavím ropovod nad zásobárňou
vody, je mi zle. A nezodpovedné
tvrdenia, že to bude bezpečné, mi
práve teraz, keď spomíname na
Hirošimu a Nagasaki, pripadajú
osobitne debilné! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

O ekológii sa stále iba rozprávame
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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.

Príďte, zabavte sa
a vyhrajte štýlový bicykel

v hodnote 300 €. 

ZDRAVÁ MYSEĽ
Tipy pre lepší spánok a zdravú 
myseľ od špecialistov 
z „Inštitútu stresu”.

ZDRAVÝ POHYB
Správne a zdravé cvičenie
pod dohľadom odborníka.

Príďte sa zdravo zabaviť na

Nasmerujte svoj život za zdravím 
v našich zónach

ZDRAVÉ JEDLO
Škola a ochutnávka zdravého 

a nevšedného varenia.

ZDRAVÝ SMIECH
Zóna, kde si užijete kopec 

dobrej zábavy. Aj smiech lieči.

ZDRAVÁ PREVENCIA
Všetko o zdravej prevencii, poistení

a zisťovaní krvnej skupiny.

www.festivalzdravia.sk

19. 8. SENEC
 Mierové námestie
 11:00 – 19:00

20. 8. MALACKY
 Kláštorné námestie, park pred kostolom
 11:00 – 19:00

21. - 22. 8. BRATISLAVA
  Tyršovo nábrežie, Magio pláž
 11:00 – 19:00

inzercia206x132.indd 1 27.7.2015 10:50
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Čo musia mať

občianske

združenia 
V prípade záujmu skupiny
občanov o dosiahnutie spoloč-
ného cieľa môžu jednotliví ob-
čania konať individuálne, alebo
si môžu vybrať možnosť spojiť
sa v občianskom združení.
Združenia, či už občianske,
alebo iné, sú právnickými oso-
bami, majú právnu subjektivitu a
môžu vstupovať do záväzko-
vých vzťahov, pokiaľ vzniknú a
existujú v súlade so zákonom.
Združenie vzniká registráciou.
Návrh na registráciu môžu podá-
vať najmenej traja občania, z
ktorých aspoň jeden musí byť
starší ako 18 rokov (prípravný
výbor). Návrh podpíšu členovia
prípravného výboru a uvedú
svoje mená a priezviská, rodné
čísla a bydliská. Ďalej uvedú,
kto z členov starších ako 18
rokov je splnomocnencom
oprávneným konať v ich mene.
K návrhu pripoja stanovy v
dvoch vyhotoveniach, v ktorých
musí byť uvedený názov združe-
nia, sídlo, cieľ jeho činnosti,
orgány združenia, spôsob ich
ustanovovania, určenie orgánov
a funkcionárov oprávnených
konať v mene združenia, ustano-
venia o organizačných jednot-
kách, pokiaľ budú zriadené a
pokiaľ budú konať vo svojom
mene, zásady hospodárenia. 
Návrh na registráciu sa podáva
Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky. Nie sú dovolené zdru-
ženia popierajúce práva iných,
ktoré sledujú dosahovanie svo-
jich cieľov spôsobmi, ktoré sú v
rozpore s ústavou a zákonmi,
ozbrojené alebo s ozbrojenými
zložkami (okrem športových
združení používajúcich zbrane).
Práva a povinnosti členov zdru-
ženia a celkové fungovanie
združenia upravujú stanovy
združenia. Základným cieľom
združenia nesmie byť zárobková
činnosť – združenie nesmie pri-
márne podnikať, môže však
napríklad zhodnocovať príspev-
ky členov združenia.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917/822 723

ORL kliniku 

na Zochovej

nahradia byty
STARÉ MESTO
Namiesto bývalej otorinolaryn-
gologickej kliniky na Zochovej
ulici má vyrásť obytný dom
Zochova X. Investorom je spo-
ločnosť ReSpect, s.r.o., za ktorú
je architekt Eurovea a mestský
poslanec Branislav Kaliský.
ORL klinika sa nachádzala v his-
torickej budove z 19. storočia a jej
mladšej prístavbe. Prístavba na
Zochovej 10-12 už bola zbúraná a
na jej mieste vyrastie moderná
presklená časť obytného domu.
Historickú budovu na Zochovej
14 chcú úplne vyčistiť, pričom z
nej zostane zachované torzo. Na
pozemku vo vnútrobloku vyrastie
tretí objekt Zochovej X a desať-
árová záhrada.
Celkovo bude v novom obytnom
dome 16 veľkorozmerných bytov,
spoločenská miestnosť, recepcia s
mezanínom, dva administratívne
priestory a trojpodlažné garáže
pre 42 áut, z čoho dve podlažia
budú podzemné. (brn)

STARÉ MESTO
Na mieste bývalej teplárne v
zóne Chalúpkova plánuje spo-
ločnosť CENTRADE, a. s., zo
skupiny Penta Investments
postaviť 3 obytné vežiaky. Ma-
jú mať 31 nadzemných podlaží
a bude v nich 800 bytov. Vyplý-
va to zo zámeru Obytný súbor
Čulenova, ktorý bol predložený
na posúdenie jeho vplyvov na
životné prostredie (EIA).
Veže majú byť oblé, pričom za
ich návrhom je britská architektka
irackého pôvodu Zaha Hadid.
Predpokladaný začiatok výstavby
je v auguste 2016 a výstavba má
trvať dva roky.
Obytný súbor Čulenova má byť
tvorený zmiešanou funkciou
zahrnujúcou rezidenčné bývanie,
obchody, kancelárie a služby.
Kultúrne funkcie budú umiestené
v pamiatkovo chránenej budove
bývalej teplárne, ktorej autorom
bol slovenský architekt Dušan
Jurkovič. Okolo veží má byť
mestský park s najviac dvojpod-

lažnými pavilónmi občianskej
vybavenosti.
Prvé dve obytné veže ktoré už
prešli posudzovaním vplyvov na
životné prostredie, budú na po-
zemkoch CENTRADE, tretia má
vyrásť na susednom pozemku, na
ktorý má opciu a kde mal stáť pô-
vodne iný developerský projekt
Lipový park. Pod prvými dvoma
vežami má byť 750 až 864 parko-
vacích miest, pod treťou 385
miest.

Zámer vznikol po konzultáciách s
mestskou časťou Staré Mesto,
ktorá pracuje na dokončení
Územného plánu zóny Chalúpko-
va, bratislavským magistrátom a s
vlastníkmi susedných pozemkov.
Okrem toho CENTRADE plánu-
je na rohu ulíc Landererova a
Čulenova postaviť dve admini-
stratívne veže, ktoré majú mať 29
nadzemných podlaží a 115
metrov. (brn)

Vizualizácia: Centrade

Na Čulenovej ulici majú vyrásť 
tri 31-podlažné veže s 800 bytmi

POCTIVÝ LÍSTOK

dennedddd

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
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BRATISLAVA 5

Cenová bomba

11,99
21,99

1,25
2,55

Ariel 80 pracích dávok
prací prášok, rôzne druhy, 5,6 kg

(1 pracia dávka = 0,15)

Bez použitia Clubcard za 13,99

so z avou 36 %.

(1 pracia dávka = 0,17)

V ponuke tiež Ariel 81 pracích

dávok, prací gél, 5,265 l, so z avou 45 %.

Akcia platí od 12. 8. 2015 do 18. 8. 2015
alebo do vypredania zásob v obchodnej sieti Tesco.

Tesco Toaletný papier
2-vrstvový, 8 kotú ikov

(1 kotú ik = 0,16)

Akcia platí od 12. 8. 2015 do 25. 8. 2015
alebo do vypredania zásob v obchodnej sieti Tesco.

-45% -50%

Nezabudnite 

využíva  svoju 

kartu%

w24_inzercia_206x132_0815.indd 1 5.8.2015 11:49



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 15/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Výskum, ktorý

prezradí náladu

Bratislavčanov
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto sa
zapojila do projektu WHIS-
PER BWB (Šepot BWB).
Ide o projekt zameraný na sociál-
ny prieskum, ktorý má zhodnotiť
aktuálnu atmosféru v Bratislave,
vo Viedni, v Budapešti, a to pro-
stredníctvom pocitov a emócií
ich obyvateľov. Organizátori
začali diskusiu založenú na jedno-
duchej, ale dôležitej otázke:
Aký pocit vo vás vyvoláva
mesto? Vyberte si jedno slovo zo
skupiny slov, pocit, ktorý vo vás
evokuje naše mesto: Život –
Nuda, Bezpečie – Úzkosť, Roz-
kvet, Progres – Dekadencia (úpa-
dok), Sloboda – Útlak, Podpora –
Osamelosť, Útulnosť – Nepohod-
lie, Dôvera – Pochybnosť, Šťastie
– Smútok, Inšpirácia – Sklama-
nie, Láska – Nenávisť, Nádej –
Zúfalstvo, Rešpekt - Pokora
Odpovedať môžete v špeciálnom
informačnom stánku, ktorý bude
inštalovaný na Hviezdoslavo-
vom námestí od 25. septembra
alebo formou sms s textom
BRATISLAVA * Váš pocit na
číslo 7772. SMS hlasovanie je
aktívne od 29. júna do konca
roka 2015 (cena sms 0,1 eura).
Po skončení hlasovania slová,
ktoré získajú najväčší počet hla-
sov, inštalujú na Dunaji. Budú
vyjadrovať to, čo ľudia pociťujú
vo svojom meste. (ra)

Inter preveria 

v Európe 

kvalitní súperi
BRATISLAVA
V bavorskom Freisingu vyžre-
bovali zloženie základných sku-
pín pohára FIBA Europe.
Basketbalistom Interu, ktorí sa
v Európe predstavia spolu s
majstrovským Komárnom,
žreb vybral súperov z basketba-
lovo vyspelých krajín.
Z prvého koša turecký Royal Hali
Gaziantep. Z druhého litovský
BC Šiauliai a z tretieho poľský
Slask Vroclav. Michal Ondruš,
generálny manažér BK Inter: „Po
tom, čo som sa dozvedel rozdele-
nie tímov do konferencií, cestoval
som do Mníchova trošku s obava-
mi, lebo kombinácie mohli byť
všelijaké. Môžeme byť spokojní,
dostali sme zástupcov basketbalo-
vých krajín. Kvalita je veľmi
vysoká.“ Inter bude hrať na
Pasienkoch, ktoré pre túto sezónu
dostali výnimku. (db)

BRATISLAVA
Len pár minút žila nádej fanú-
šikov ŠK Slovan na zmazanie
dvojgólového manka z Krasno-
daru v 3. predkole Európskej
futbalovej ligy. Keď Rusi dali
dva góly, bolo rozhodnuté.
Slovanistom však slúži ku cti, že
zápas nezabalili a po prestávke
ponúkli dvom tisíckam divákov
predstavenie, ktoré určite nenudi-
li. Bezstarostným Rusom strelili
tri góly a v záverečných minútach
ich viditeľne trošku vystrašili.
„Nastúpili sme s tým, aby sme
rýchlo neinkasovali, stal sa však
pravý opak. Dostali sme rýchly
gól z penalty a potom aj druhý z
prvej strely na bránku okrem
pokutového kopu. Mužstvom to
poriadne otriaslo, určite nebolo

ľahké dostať sa z toho. Až do pre-
stávky sme hrali v zlom psychic-
kom rozpoložení. Po prvej štyri-
dsaťpäťke sme chlapcov povzbu-
dili, prízvukovali sme im, že do
druhého polčasu vybehneme,
akoby bolo 0:0. V druhom polča-
se to už bol iný výkon, mužstvo si
zaň zaslúži pochvalu. Strelili sme
tri góly, okrem toho sme nastrelili
brvno a mali sme aj ďalšie šance.
Je zaujímavé, že, napriek veľkej
ofenzívnej sile súpera sme len
jeden z piatich gólov dostali z hry.
Keď zoberiem obidva zápasy,
súper bol lepší a postup si zaslú-
žil. Dnes sme si však zaslúžili
vyhrať my,“ zhodnotil duel tréner
belasých Dušan Tittel.
„Futbal sa hrá na góly, dali sme
tri, čo nám stačilo. S tým som

spokojný, inak si však budeme
mať čo povedať a čo rozobrať. V
druhom polčase sme hrali zle,
spravili sme veľa chýb,“ posťažo-
val sa tréner Krasnodaru Oleg
Kononov. 
„V úvode sa stalo to, čo sme
nechceli. Dostali sme rýchle góly
a o postupujúcom bolo rozhodnu-
té. Napriek tomu sme sa snažili
zabojovať a výsledok zvrátiť.
Mali sme aj nejaké šance, ale góly
sme dokázali streliť až po prestáv-
ke. Krasnodar postúpil zaslúžene.
Hral výborný futbal, najmä doma
alebo prvý polčas v Bratislave.
Nemáme sa však za čo hanbiť.
Akurát nám možno v prvom
zápase chýbalo viac odvahy,” pri-
znal autor domáceho hetriku
Robo Vittek. (db)

Slovan iba trošku vystrašil Krasnodar

STARÉ MESTO
Po nedávnom osadení nových
smetných košov Obchodná zase
trošku opeknela. Koncom mi-
nulého mesiaca približne 30
nadšencov zložených z majite-
ľov prevádzok, budov a dobro-
voľníkov začalo čistiť verejné
stĺpy na Obchodnej ulici.
Cieľom akcie je zbaviť sa nele-
gálneho vizuálneho smogu, ktorý
sa na verejných stĺpoch hromadí
už viac ako 10 rokov. „Záleží nám
na tom, aby sa stĺpy verejného
osvetlenia využívali na to, na čo
sú určené, nie na reklamu.“ objas-
ňuje Davy Čajko z občianskeho

združenia Obchodná ulica a oko-
lie, ktorá stojí za touto akciou.
Združuje viaceré prevádzky na
Obchodnej ulici s cieľom revita-
lizovať ju do podoby atraktívneho
nákupného, ako aj oddychového
miesta v Bratislave. Čistenie
verejných stĺpov nie je jednodu-
chou záležitosťou. Z celkových
26 stĺpov na Obchodnej ulici je
vyčistených prvých 10. Ďalšie
budú nasledovať. 
„V tejto súvislosti sme napríklad
začiatkom roka podali proti viace-
rým spoločnostiam, ktoré využí-
vali stĺpy mestského verejného
osvetlenia na reklamnú činnosť,

žalobu na súd na vypratanie.
Zároveň chceme zjednotiť vizuál
stĺpov verejného osvetlenia,
natrieť ich antigraffiti náterom a
dať ich do poriadku tak, aby
dotvárali celkový mestský prie-
stor.“ konštatoval primátor Ivo
Nesrovnal. Čistenie verejných
stĺpov nie je jedinou akciou
občianskeho združenia Obchodná
ulice a okolie. Na jeseň avizujú v
spolupráci s mestom začiatok
diskusie o vizuálnom smogu na
Obchodnej ulici. Cieľom by mali
byť jasné pravidlá umiestňovania
pútačov na fasádach domov. 

(dc)

Obchodnú zbavili ďalšej špiny

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Stromová 16 | Kramáre

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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Deti prídu 

do vynovených

budov a tried
PETRŽALKA
Petržalská mestská časť, ktorá
je zriaďovateľom až 30 škôl,
počas letných prázdnin prein-
vestuje takmer 380-tisíc eur. 
Po minuloročnej oprave vonkaj-
šej terasy a schodiska v Materskej
škole na Bulíkovej ulici prišla
tento rok na rad aj kompletná
výmena osvetlenia. Výmena svie-
tidiel čaká aj budovy materských
škôl na Iľjušinovej a Bradáčovej.
Deti z elokovaných tried na ZŠ
Tupolevova budú mať zase
vymenené okná na druhom po-
dlaží. V štyroch materských (Bra-
dáčova, Lietavská, Pifflova a
Bzovícka) a na dvoch základ-
ných školách (Holíčska a Dudo-
va) zrekonštruujú hygienické
zariadenia. Okrem rozsiahlych
rekonštrukcií robí mestská časť aj
„menšie opravy“, napr. výmenu
podlahových krytín v Materskej
škole Gessayova, obnovu malieb
na Bulíkovej či výmenu termo-
ventilov na Rovniankovej. (pe)

Petržalka má

elektronickú

knihu návštev
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka pokra-
čuje v rozširovaní služieb na
svojom webe. Paletu služieb
rozširuje o tzv. elektronickú
knihu návštev.
Elektronická kniha návštev je
priestor, kde sa návštevníci môžu
podeliť o svoje pocity a zážitky z
návštevy jedinečného Petržalské-
ho rozária, prípadne bunkra BS-8
Petržalka–Kopčany. Svoje zážit-
ky vrátane fotiek môžu prostred-
níctvom mobilných zariadení
zaslať na webovú stránku, kde je
na tento účel vytvorená špeciálna
rubrika. 
Elektronická kniha návštev je
pilotne zriadená pre návštevníkov
Petržalského rozária, ktoré mest-
ská časť pred rokom obnovila po
80 rokoch. Celú plochu okolo
sochy Janka Kráľa pokrýva fareb-
né spektrum červených, žltých,
ružových, oranžových a bielych
ruží, ktoré spríjemňuje prechádz-
ku parkom a posedenie s priateľ-
mi, rodinou a deťmi. Služba je k
dispozícii aj návštevníkom Bunk-
ra BS–8 Petržalka–Kopčany,
ktorý sa nachádza tesne pri hrani-
ci s Rakúskom. (ka)

Počas leta 

opravujú aj

výtlky zo zimy
PETRŽALKA
Na 16 úsekoch v rôznych čas-
tiach Petržalky sú opravené
cesty a chodníky. 
Mestská časť na základe vlast-
ných zistení a cez podnety od
obyvateľov zoradila najproble-
matickejšie úseky, na ktorých sa
pred letom začali opravy a
rekonštrukcie. Doteraz sa opravi-
lo 16 úsekov, na 8 úsekoch opra-
vili výtlky na cestách a na ďal-
ších išlo o opravy vnútrobloko-
vých komunikácií a chodníkov.
Mestská časť v tomto roku vy-
členila na dopravu približne
920-tisíc eur. Peniaze nesúvisia
len s obnovou a opravou ciest a
chodníkov či parkovacích miest,
ale aj so zavedením časti aktivít
v súvislosti s parkovacou politi-
kou. (pe)

PRIVÍTAJTE 
AMERICKÝCH TURISTOV

U VÁS DOMA
Ukážte Američanom  tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma 

pri káve a kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských tradícii 

a zvykov. Dovoľte americkým cestovateľom spoznať našu kultúru 

a spôsob života. Môžete si zlepšiť angličtinu a zarobiť si. To všetko 

v prostredí Vášho domova. 

KTO SME?
Sme americká spoločnosť, ktorá organizuje výletné plavby v období 

od marca do novembra. Našimi klientmi sú americkí seniori, pre kto-

rých je zaujímavou príležitosťou mať možnosť stráviť s Vami chvíľu 

v prostredí, kde žijete a porozprávať sa pri káve a kúsku koláča. 

Zaujala Vás naša ponuka?

VY
Bývate v Petržalke.

Hovoríte po anglicky.

Môžete privítať na 70 až 95 minút 6 až 8 hostí u Vás doma a pohostiť 

ich domácim koláčom, kávou alebo čajom (návštevy sú plánované 

vopred, podľa možností hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať 

hostí len príležitostne).

Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave 

a Slovensku a radi by ste sa podelili o svoju kultúru s americkými 

turistami.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte 

Sylvia: 00421 903 058 137, 

e-mail: homehosted.petrzalka@gmail.com

POŽIČOVŇA 
NÁRADIA
Petržalka 

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

práce malého rozsahu,
ktoré nie sú pre iné firmy

zaujímavé:
elektroinštalácie (§22), 

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

BRATISLAVA 5

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468
Reklama v novinách?
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štvrtok 13. augusta
� 10.00 - S jogou za zdravím,
Medická záhrada
�17.00 - Cvičenie pod stromami,
Pilakalajoga, Medická záhrada
�18.00 - Big Band M. Jakabčiča,
Hudobný večer pri fontáne, Park
Andreja Hlinku
�19.00  - G. Petersen (Nór.), kon-
cert, Katedrálny organový festi-
val, Dóm sv. Martina
� 19.30 - Szidi Tobias, koncert,
Koncertná sieň Klarisky, Farská
ulica
�20.30 - Slavo Repaský, Ivan Je-
lenčič, koncert, Nádvorie Zichy-
ho paláca, Ventúrska 9 

piatok 14. augusta
� 17.00 - Zdvihnite oponu, kon-
cert, prehliadka spevíkov, nevi-
diacich talentov, priestor pred
Euroveou
� 18.00 - ThebenBound, koncert,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská ulica 26 
� 19.00 - Trio Impression, kon-
cert, Na bratislavských hradbách,
vstup na hradby oproti Dómu sv.
Martina  
� 19.00 - Meditácia letnej noci s
Hongkongským detským symfo-
nickým orchestrom, dirigent J.
Chang, sólistky: A. Baxter (USA)
– soprán, C. Makariou (Cyprus) –
soprán, Dóm sv. Martina
�20.00 - Jánoška Ensemble, kon-
cert v rámci Kultúrneho leta,
Stará tržnica, Námestie SNP
� 21.00 - Bratislava inline, zraz
za SND, parkovisko, Pribinova
ulica

sobota 15. augusta
� 10.00 - Oslavy sv. Vavrinca,
patróna kuchárov a cukrárov,
Hlavné námestie
� 18.00 - The Buttons, koncert,
Kuchajda
� 16.00 - Latino Dance Party,
Tanečné popoludnie s La Portel-
la, priestor pred Euroveou

� 16.00 - Space Recorder, JuSt ,
koncert, Kultúrne leto Pod Pyra-
mídou, budova Slovenského roz-
hlasu, Mýtna 1

nedeľa 16. augusta
� 12.00 - Bašavel v tržnici:
Poklady z osady, Kuchárska show
Z. Mahajovej, Matiné klasickej
hudby, Tanečný workshop s L.
Cmorejom a Credance, Divadel-
né predstavenie detí z Divých
makov, Galaprogram detí z Di-
vých makov a hostí B. Botošová
- Gypsy Queen Project, A. Sie-
maszko, E. Portella, Credance a
iní, Terne Čhave (Čes.), Para ft.
Sendreiovci, Stará tržnica, Ná-
mestie SNP
� 15.00 - interaktívne plavby tzv.
Bratislavským okruhom, O
Dunaji na Dunaji, účinkuje Di-
vadlo Zanzara, loď Martin, pon-
tón č. 52  
� 16.00 - Ako sa točí na kolotoči,
Bibiana, Panská ulica
� 17.00 - ELÁ HOP, Divadlo
Piki, Na bratislavských hradbách,
vstup na hradby oproti Dómu sv.
Martina
� 20.00 - Pavol Hammel, kon-
cert, Hlavné námestie

pondelok 17. augusta
�18.00 - Peter Janku a Dominika
Fričová, dvojkoncert, v rámci
Letného folkovania, U červeného
raka, Michalská 26
� 20.00 - Kick The Shit, hiphop
to drum, Nu Spirit Bar, Medená
16

utorok 18. augusta
�17.00 - Cvičenie pod stromami,
Hathajoga, Medická záhrada
� 18.00 - Passenger, koncert, v
rámci minifestivalu (ďalej vystú-
pia skupiny Mňága & Žďorp,
Kosa z Nosa, Genius Locci), hrad
Devín
� 18.00 - Starý Orchestrión,
Hviezdoslavovo námestie, na let-
nej terase Hotela Carlton  
� 19.30 - Rock v múzeu: My

Baby, koncert rockových skupín,
Bluesrock, Múzeum obchodu,
Linzbotova 16
� 20.00 - Maca a Kapela roka,
San Marten Bar & Restaurant,
Panská 33  

streda 19. augusta
� 18.00 - Natália Hatalová, kon-
cert mladej spreváčky, námestie,
Eurovea
�19.00 - H. Fagius (Švéd.), Kate-
drálny organový festival, Dóm sv.
Martina
� 19.00 - Cream, Rob Harnetty
(VB - Cream resident), Super8 &
Tab (Fín.), Sied van Riel (Hol.),
Cosmic Gate (Nem.), Ferry Cor-
sten (Hol.), Aly & Fila (Egy.),
John O´Callaghan (Ír.), EKG &
Milan Lieskovsky (Slov.) legen-
dárna klubová noc, Refinery Gal-
lery, Vlčie hrdlo 
� 20.00 - Tom Jones, koncert
bývalej hviezdy svetovej pop
music, Bratislavský hrad, Západ-
ná terasa
�20.30 - Mongolsko v ríši Džin-
gischána, uvádza Eva Rosíková,
Eurovea
� 20.30 - Královny, divadelné
predstavenie, Moravské divadlo
Olomouc, Nádvorie Zichyho
paláca, Ventúrska 9

štvrtok 20. augusta
� 13.00 - J&T Banka Junior
Grand Prix of Bratislava, junior-
ska krasokorčuliarska súťaž,
Zimný štadión Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9
� 17.00 - Základy tajči (chen taiji
quan), Medická záhrada
� 19.00 - Hans Fagius (Švéd.),
koncert, v rámci šiesteho ročníka
Katedrálneho organového festiva-
lu Bratislava, Dóm sv. Martina  
� 19.00 - Otvárací koncert festi-
valu Bratislava Cantat, Koncertná
sieň Klarisky, Farská ulica
� 20.30 - Iva Bittová & Mucha
Quartet : Béla Bartók - Slovenské
spevy, Kostol Sv.Kríža, Námestie
sv.Cyrila a Metoda, Devín

� 20.00 - Stick To You G uns
(USA), Wolf Down (Nem.), kon-
cert, Randal Club, Karpatská 2
�20.30 - Martin Bies a Flamenco
Clan, Nádvorie Zichyho paláca,
Ventúrska 9

piatok 21. augusta
� 12.00 - Uprising Reggae festi-
val 2015, Zlaté piesky
� 13.00 - J&T Banka Junior
Grand Prix of Bratislava, juniors-
ka krasokorčuliarska súťaž,
Zimný štadión O. Nepelu, Odbo-
járov 9
� 16.00 - Festivalový koncert,
Bratislava Cantat, Zrkadlová sieň
primaciálneho paláca, Hlavné
námestie 
� 17.00 -  Gamelán a Anklung
(Indonézia, SK), hudobné vystú-
penie tradičných nástrojov, Hlav-
né námestie
� 17.00 - Kultúrne leto - Činuba,
program pre deti,  Corr acoustic,
Shedhill - pop rocková kapela,
Amfiteáter, Valachova ulica pri
Dune 
� 18.00 - Lavalier Band, koncert,
priestor pred Euroveou
p 18.00 - Ivana Ecetová Trio, kon-
cert, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská ulica 26  
� 19.30 - Pressburger Klezmer
Band, koncert, Na bratislavských
hradbách, vstup na hradby oproti
Dómu sv. Martina 
� 20.00 - Peter Bažík, koncert,
priestor pred Euroveou
� 21.00 - Bratislava inline, zraz
za SND, parkovisko, Pribinova
ulica
� 21.00 - Swing Time, DJ Max
W., DJ Dayd, KC Dunaj, Nedba-
lova 3

sobota 22. augusta
� 10.30 - Uprising Reggae festi-
val 2015, Zlaté piesky
� 13.00 - J&T Banka Junior
Grand Prix of Bratislava, junior-
ska krasokorčuliarska súťaž, Zim-
ný štadión Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9

� 16.00 - Festivalový koncert,
Bratislava Cantat, Koncertná sieň
Klarisky, Farská ulica
� 18.00 - Festivalový koncert,
Bratislava Cantat, Hviezdoslavo-
vo námestie 
� 18.00 - Pepa Nos, Igor Cvacho
a 3DriveE, kúpalisko Kuchajda,
Vajnorska ulica

nedeľa 23. augusta
� 16.00 - Lavalier Band, Divisi,
Kultúrne leto Pod Pyramídou,
budova Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1 
� 16.00 - Ako sa točí na kolotoči,
program pre deti, Bibiana, Panská
ulica
� 17.00 - Paskudárium, Divadlo
Piki, Na bratislavských hradbách,
vstup na hradby oproti Dómu sv.
Martina 
� 19.00 - C. Mena, kontratenor
(Španielsko), M. Melcová, organ
(Slovensko), Katedrálny organo-
vý festival, Dóm sv. Martin, Rud-
nayovo námestie
� 20.00 -  Quartet: Nôž na ticho,
A. Buršová - spev, Z. Král - klavír
a Indigo Quartet - sláčikové kvar-
teto, Hlavné námestie

pondelok 24. augusta
� 19.00 - hudobné plavby tzv.
Bratislavským okruhom, Swingo-
vá loď, SwinGang, loď Martin,
pontón č. 52  
� 20.00 -  The Gjertruds, koncert
populárnej nórskej skupiny, Hlav-
né námestie

utorok 25. augusta
�17.00 - Cvičenie pod stromami,
Čchi Kung, Medická záhrada

streda 26. augusta
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Admiral Vladivostok, KHL,
Zimný štadión O. Nepelu, Odbo-
járov 9
� 21.00 - Homeboy Sandman,
koncert, raper z Brooklynu, Nu
Spirit Club, Pasáž Luxor, Štúrova
3
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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. Ostraňujem kliatby, 
spájam rozdelené osoby, navraciam šťastie do rodiny. 
Rituály pre: chorobu, lásku, prosperitu, stratené duše. 

Bioenergia, čistenie tela a duše, 
terapeutické masaže a reflexoterapia.

KONTAKT: +421 949 445 864

Poďte s nami na výstavu EXPO v Miláne ! 24. 9. - 26. 9. 2015
Svetová výstava s účasťou 

145 krajín z celého sveta
Cena iba 189 €

V cene: ubytovanie s raňajkami v Miláne v hoteli ****
autobusová doprava luxusným autobusom

Neopakovateľná akcia ! Vstupenka na výstavu 34 €
INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o.,         Záhradnícka 83, Bratislava

tel. 02 55563860                             www.intermedial.sk

25.
sezóna



Slovensko sa osamostatnilo.
Slováci si zvolili prezidenta.
Prezident však neúraduje sám.
Potrebuje personál, kanceláriu
prezidenta, zázemie, priestory.
Nič také nebolo pripravené. S
bleskovou rýchlosťou zrušili
pomerne novú modernú expo-
zíciu dejín Slovenska v kráľov-
skom paláci na Hrade. 
Výstavné priestory sa mali adap-
tovať na kancelárske. Dočasne
poskytli prezidentovi v paláci
iné, nevyhovujúce  priestory.
Pomohlo mesto. Kancelária pre-
zidenta sa na istý čas presťaho-
vala do radnice hlavného mesta,
do Primaciálneho paláca. Po
dlhšom vyberaní sa ukázalo, že
najvhodnejším sídlom Kancelá-
rie prezidenta bude predsa len
objekt, kde už v minulosti prezi-
dent sídlil, Grassalkovichov
palác. 
V roku 1999 sa stal prezidentom
štátu Rudolf Schuster, ktorý si
želal do reprezentačných miest-
ností umiestniť viac historických
umeleckých diel.      
Majster Ernest Zmeták sa pokú-
šal premiestniť zbierku umelec-
kých diel, ktorú už prv spolu s
manželkou Danicou daroval
štátu, z Nových Zámkov do Bra-
tislavy. Želal si, aby vzácne
umelecké diela prevzala Galéria
mesta Bratislavy. Bolo veľmi
ťažké vysvetliť mu, že Galéria
mesta Bratislavy je zariadením a
majetkom mesta, a že do nej
nemožno vteliť zbierku, ktorú
on už prv daroval štátu. Majster
prezidentovi Schusterovi ponú-
kol požičať ako dekoráciu do
paláca predmety z (jemu už
nepatriacej) kolekcie v Nových
Zámkoch. Pán prezident ma
poveril, aby som s majstrom
Zmetákom vhodné predmety
vybral. Galériu v Nových
Zámkoch sme prešli, okrem jed-
ných hodín z 19. stor. sme nič
nevybrali. Majster počas spia-
točnej cesty povedal, že by mal
ešte doma akési kamenné busty,
ktoré by sa hádam dali v Prezi-
dentskom paláci použiť. Mojim
predstavám veľmi nevyhovova-
li, ale ako dekorácia v predsieni
pred Hlavnou sálou na poschodí
sa dali inštalovať. Busta rímske-
ho cisára bola prijateľná, busta
akéhosi pápeža s mimoriadne

tvrdým pohľadom menej. Bola
pomerne škaredá a veľmi ťažká.
Autom a s pomocou pracovní-
kov prezidentskej kancelárie
sme ich sami dopravili do paláca
a sami vlastnoručne aj inštalova-
li. Pomedzi busty potom prechá-
dzali všetci vzácni hostia pána
prezidenta. Korunované hlavy,
kráľovné a králi, kniežatá, pri-
ncovia a princezné, prezidenti
iných štátov, ministri, diplomati.
Nikomu ani vo sne nenapadlo
pripisovať bustu prísneho pápe-
ža nejakému významnému
umelcovi. Nenapadlo to ani maj-
strovi Zmetákovi. Ten si nako-
niec busty vzal domov. Roky po
jeho smrti sa dedičia rozhodli
pozostalosť predať cez aukčnú
spoločnosť SOGA. Jej farebne
ilustrované katalógy sú prístup-
né každému. Bustu pápeža nikto
nechcel. Skoro dva roky ju
mohol za sklom vidieť každý,
kto prechádzal Panskou ulicou.
Nakoniec ju kúpil akýsi Fran-
cúz. Na základe platného vývoz-
ného povolenia, ktoré podľa
smerníc platných v EU vôbec
nepotreboval, ju odviezol do
cudziny, až  sa ocitla v J. Paul
Getty Museum v Los Angeles.
Údajne ako znovuobjavené (od
začiatku 20. stor. nezvestné)

dielo talianskeho génia 17. sto-
ročia Giana Lorenza Berniniho.
Žiadny normálny znalec nemôže
so stopercentnou istotou tvrdiť, a
vôbec nie dokázať, že ide o Ber-
niniho dielo. Je to len domnien-
ka. J. Paul Getty Museum sa
pred asi 30 rokmi preslávilo
nákupom množstva perfektných
falzifikátov za rekordné sumy,
ktoré im podstrčil a vlastnými
posudkami odobril istý z Prahy v
roku 1968 emigrovaný historik
umenia. To, že je predmet v J.
Paul Getty Museum, nie je záru-
kou jeho pravosti.                        
Dedičia si teraz údajne chcú voči
aukčnej spoločnosti SOGA uplat-
niť nárok na vyplatenie akéhosi
odškodnenia. Úplný nezmysel!
Úlohou aukčného domu je za čo
najvyššiu ponúkanú cenu predať
predmet klienta. Nie je úlohou
spoločnosti zisťovať autorstvo
diela, hoci aj jej by bolo výhodné
predať dielo za čo najvyššiu
sumu. Nestalo sa iba raz, že v jed-
nej aukcii kúpené dielo sa v inej
potom predalo za oveľa vyššiu
sumu. Je drzosť podozrievať a
očierňovať aukčnú spoločnosť,
pracovníkov ministerstva či čle-
nov poradnej komisie. V obcho-
doch s umeleckými dielami a so
starožitnosťami platia pravidlá,
ktoré môžu byť niekomu nepo-
chopiteľné. Štefan Holčík

Foto: SOGA
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Mladé dámy 

sa museli učiť 

aj móresom
V každých prešporských novi-
nách sa v letnej uhorkovej sezó-
ne písalo o oblaku omamnej
vône, ktorá sa z kuchýň dvíhala
nad mesto. Citlivé nosy v nej
rozpoznávali vanilku, škoricu,
klinčeky, badián, pálený cukor
a rôzne ovocie.
Koláče sa vypekali v každej
domácnosti, v kaviarni alebo v
cukrárni. Rozvoniavali zavára-
niny, ťahané aj neťahané, kys-
nuté i nekysnuté záviny, kade-
jaké posúchy, rezy, buchty,
buchtičky. Babky so šatkami
ich predávali ešte vlažné z prú-
tených košíkov domácim pa-
niam v klobúkoch, pred kaž-
dým druhým obchodíkom stál
stolík s pestrými koláčmi, učni
ich roznášali po domácnostiach
a slovenskí, nemeckí aj ma-
ďarskí básnici písali o koláčo-
vom ošiali fejtóny a básne.
Od polovice 19. storočia všetky
prešporské deti chodili do ľudovej
školy. Na úspešný život bolo
nevyhnutné naučiť sa čítať, písať,
rátať, i kadečo iné navyše. Ľudo-
vé školy boli slovenské, nemecké,
maďarské, katolícke, luteránske,
kalvínske i židovské, učievali v
nich slušne platení učitelia a
mladé učiteľky, slečny. 
Keď sa učiteľka vydala a počala
deti, stala sa domácou, až kým jej
deti nedorástli a nenaučili sa stáť
na vlastných nohách. Mnohé z
nich sa vracali do škôl až po šty-
ridsiatke. Iba starším dámam sa
vravelo pani učiteľka. Po vycho-
dení ľudovej školy a meštianky
absolvovali mladé dámy ešte
rodinnú školu, v ktorej sa naučili
nielen variť, rôzne ručné práce,
starať sa o potomstvo a o manže-
la, ale i spôsobným móresom.
Nebolo zvykom, aby matky rodín
bývali zamestnané, lebo zamest-
naní chlapi zarábali aj ako robot-
níci dosť peňazí na to, aby rodina
slušne vyžila.
Svätou povinnosťou ženy bolo
starať sa o rodinný kozub a vše-
možne ho zveľaďovať.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporka (krátené)

NA TRNAVSKEJ ULICI
neznámy páchateľ v obchodnom
dome ukradol žene z nákupnej
tašky kabelku. Bol v nej mobil,
zväzok kľúčov, slnečné okuliare,
preukaz MHD, zdravotný pre-
ukaz, žiadosti o vydanie občian-
skeho preukazu a bankomatová
karta, ktorú skúsil použiť v ban-
komate na Krížnej ulici, kde chcel
neúspešne vybrať 400 €. 
NA GALVÁNIHO ULICI
neznámy páchateľ v nákupnom
centre odcudzil z priehradky v
nákupnom vozíku voľne polože-
nú čiernu koženú pánsku tašku.
Poškodený prišiel o osobné
doklady ako aj veci osobnej
potreby za 10 300 €. 
NA PRIBINOVEJ ULICI 33-
ročný Ladislav vzal z obchodu
pánske tričko za 90 eur. Z predaj-
ne následne odišiel bez zaplate-
nia, pričom ho spozoroval pra-
covník SBS, ktorý mu chcel v
úteku zabrániť. V snahe ujsť
nastúpil do autobusu č. 50, ktorý
následne zastavila hliadka PZ a
muža zadržala. 
NA ULICI MAXIMILIÁNA
HELLA sa hliadka ráno snažila
zastaviť Fabiu. Vodič na opakova-
né výzvy hliadky, ako aj zvukové
a výstražné znamenia nereagoval
a unikal v smere na Tomášikovu
ulicu. Hliadka za použitia strelnej
zbrane a varovných výstrelov
vozidlo zastavila na ulici Domové
role. Vodič narazil do stromu, pri-
čom po príchode hliadky úmysel-
ne nacúval do služobného vozidla
hliadky, ktoré poškodil. 
NAPRIEVOZSKEJ ULICI 25-
ročný Henrich ukradol v obchod-
nom centre mobil za 362 eur. Keď
s mobilom vyšiel z predajne cez
pokladničnú zónu bez zaplatenia,
manažér spoločnosti ho pred pre-
dajňou zadržal. (mm) 

Busta bola aj v Prezidentskom paláci 

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.

Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte na info@domestica.sk

www.domestica.sk
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vyjdú o 2 týždne
27. augusta 2015

Lahôdky 

Szidi Tobias 

a Ivy Bittovej
STARÉ MESTO, DEVÍN
Vystúpenie Szidi Tobias a spo-
ločný koncert Ivy Bittovej s
Mucha Quartet sú zárukou
dvoch výnimočných auguto-
vých večerov.
Speváčka a herečka Szidi Tobias
predstaví 13. augusta v Koncert-
nej sieni Klarisky v komornej
úprave piesne dvorného textára P.
Lipovského a autora hudby M.
Vyskočániho. V komornom sprie-
vode M. Vyskočániho, A. Gála a
M. Osadského zaznejú v progra-
me Jolanka piesne z najnovšieho
albumu. 
V Kostole Sv. Kríža v Devíne sa
zase uskutoční ojedinelý koncert,
na ktorom v inštrumentálnej
úprave zaznejú Slovenské piesne
od Bélu Bartóka upravené pre
spev a sláčikové kvarteto V.
Godára. Svoje muzikantské
majstrovstvo spojili česká hus-
listka, speváčka, herečka Iva Bit-
tová a slovenské sláčikové Mu-
chovo Quarteto, v zložení
J.Tomka (1. husle), A. Baran (2.
husle), V. Prokešová (viola) a P.
Mucha (violončelo). Koncert
bude 20. augusta o 19.30 h. (db)

DÚBRAVKA
„Tanečná skupina M.A.G. má
dlhú históriu. Bola som taneč-
níčkou v staršej generácii
M.A.G., keď v tom čase Marti-
na Molnárová-Máziková zalo-
žila prípravku pre detičky, s
ktorou som jej začala pomáhať,
až mi ich nakoniec úplne prene-
chala. Zo začiatku som bola len
choreografkou a trénerkou,
neskôr, keď ma už dievčatá
dorástli a mohli sme tancovať v
rovnakej vekovej kategórií,
začala som s nimi aj tancovať,“
spomína na začiatky skupiny
M.A.G. Veronika Lajdová.
Tanečná skupina M.A.G trénuje v
CVČ Klokan, Bratislava-Dúbrav-
ka a momentálne má 12 členov,
dievčatá od 15 do 27 rokov. „Za
tie roky som si vytvorila svoj
vlastný štýl, korene má v taneč-
nom štýle hip hop. Tým, že sa
vzdelávame aj v iných tanečných
štýloch ako napríklad Popping,
Krump, Vogue, Dancehall, Con-
temporary a chodíme na tanečné
workshopy v Bratislave, Česku,
Poľsku, Nemecku alebo v Ho-
landsku, sa náš štýl stále tvaruje.“
prezradila Veronika Lajdová.
O samotnom tanci tvrdí, že je
veľmi aktuálny: „Ešte stále sa
zaraďuje do tanečného štýlu hip
hop, ale ja sa s tým vôbec nesto-
tožňujem. Je experimentálny, ori-
ginálny... Jeden svetovo uznávaný
choreograf mi raz povedal, že

naša skupina reprezentuje divné
tančeky. To áno, veľakrát divák
vidí veci, ktoré by mu ani vo sne
nenapadli.!
Veronika Lajdová je nielen hlav-
nou choreografkou, ale vyberá aj
hudbu, dotvára ju. Pretože sa
vždy snažím, aby bola choreogra-
fia komplexná, hudba je veľmi
dôležitá, veľa ľudí už v tom, čo s
dievčatami vytváram, vidí ume-
lecké dielo. V prvom rade si
dávam záležať na hudbe, lebo od
nej sa odvíja veľa vecí. Rovnako
dôležitý je však aj koncept,
myšlienka, choreografia, kostý-
my, líčenie. Všetko so všetkým
súvisí a dotvára celkový dojem,
zážitok pre diváka.“
Dievčatá nie sú profesionálkami,
keďže si tancom zatiaľ nezarába-
jú. Tanečná skupina je v súčas-
ností uzatvorená a nových členov
neprijíma. Čo sa týka prípadných
záujemcov - chlapcov, bola a je

čisto dievčenská skupina. „V
ďalekej budúcnosti však nevidím
dôvod, prečo by sme chlapcov
zobrať nemali. Časom začneme
vychovávať aj novú tanečnú
generáciu,“ dodáva Veronika Laj-
dová. M. A. G. sa darí zviditeľňo-
vať aj v zahraničí. Najväčšími
úspechmi sú zatiaľ druhé miesto v
súťaži World Of Dance Nether-
lands 2014 zároveň s ocenením za
najlepšiu tému. Druhé miesto na
World Of Dance Germany Quali-
fier 2015, z ktorej sa kvalifikovali
na celosvetové finále World Of
Dance Finals 2015 do Los Ange-
les (16. augusta). 
Domáci záujemcovia ich môžu
vidieť na videách, ale aj v sloven-
ských či českých tanečných súťa-
žiach. V budúcnosti navyše plá-
nujú svoju prácu prezentovať vo
forme divadelného predstavenia.

(db)
Foto: archív

Skupina M.A.G. zaujala originálnym
tancom, teraz chce dobyť Los Angeles 
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BRATISLAVA 4

Knižnica 

počas prázdnin

neprázdninuje 
DÚBRAVKA
Žiaci si síce vychutnávajú horú-
ce prázdniny, dúbravská kniž-
nica na Sekurisovej však
neprázdninuje. Aj počas leta
funguje v klasických výpožič-
ných hodinách. 
Miestna knižnica naopak využíva
súčasné prázdninové mesiace na
ďalšiu modernizáciu. Po dlhých
rokoch sa do knižnice podarilo
zaviesť internet, na dvoch urče-
ných počítačoch aj s posedením
je prístupný pre všetkých čitate-
ľov počas otváracích hodín kniž-
nice zadarmo. 
Počas leta sa zamestnankyne
knižnice pustili aj do katalogizá-
cie. Počas posledných mesiacov
knižnica ožíva, stará sa o knižný
kolotoč, čiže police s knižkami
po Dúbravke, ktoré od apríla
úspešne fungujú. Od septembra
chce knižnica pokračovať v
podujatiach pre deti a aj v čítač-
kách pre dospelých priamo v
priestoroch na Sekurisovej. Na
jeseň plánuje ďalšiu knižnú
burzu. K ďalším budúcoročným
plánom patrí aj mini letná čitár-
nička. 
V Dúbravke kedysi pôsobilo až
päť verejných knižníc. Zmena
prišla po nežnej revolúcii, vznikla
centrálna Dúbravská knižnica na
Sekurisovej. So 40-tisícmi kníh je
najväčšou v štvrtom bratislav-
skom obvode. (tt)

Školské potreby

prineste do

Centra rodiny
DÚBRAVKA
Školský rok je síce na prvý
pohľad ešte ďaleko, ale skú-
senejší rodičia dobre vedia, že
august preletí a čo nevidieť je
tu september. Mestská časť
Bratislava Dúbravka organi-
zuje zbierku školských po-
trieb. Pomôcť majú deťom zo
sociálne slabších rodín či
deťom slobodných mamičiek,
ktoré mestská časť eviduje.
Zbierka potrvá do 20. augusta.
Pomôcky potom mestská časť
rozdistribuuje sociálne slabším
Dúbravčanom s deťmi, kto-
rých eviduje. V prípade veľké-
ho záujmu verejnosti poputujú
predmety aj do sociálnej uby-
tovne Fortuna na Agátovej.
Perá, ceruzky, farbičky, vodové
alebo temperové farby, školské
tašky či knižky, prípadne iné
pomôcky možno doniesť do
Centra rodiny na Bazovského
6. Mestská časť zbiera však len
funkčné veci, čiže také, ktoré
môžu ešte slúžiť deťom a pote-
šiť ich. Nemá tak ísť o „vyho-
denie“ nepotrebného, ale o
snahu pomôcť či dať veciam
šancu na druhy život.
Samospráva sa pri organizácii
zbierky inšpirovala v brati-
slavskej Karlovej Vsi, kde
zbierku organizujú už šiesty
rok v spolupráci so Sloven-
skou katolíckou charitou. (st)

Poslanci regulujú časť Dlhých dielov

Parkovali aj autá bez povolení
KARLOVA VES
V Karlovej Vsi (okrem zóny
Staré Grunty, Patrónka a
oblastí so  zástavbou rodinných
domov nad Devínskou cestou)
mestská časť napočítala v noč-
ných hodinách 9290 parkujú-
cich vozidiel. Karlova Ves má
pritom 4492 oficiálne evidova-
ných parkovacích miest.
Zvyšných 4798 vozidiel tak v
Karlovej Vsi parkuje mimo ofi-
ciálne vyznačených parkovacích
miest, vo väčšine prípadov na
chodníkoch a na komunikáciách.
Počet voľných parkovacích miest

je však v skutočnosti ešte nižší,
keďže z celkového počtu 4492
evidovaných parkovacích miest je
2152 vyhradených, čo je 48 per-
cent. Počas zberu dát sa tiež poda-
rilo zistiť, že na 24 percent vyhra-
dených parkovacích miestach
stálo iné vozidlo, než na ktoré
bolo vydané povolenie.
„Viacero čísel a pomerov sme s
našim oddelením dopravy vedeli
odhadnúť, no až zber dát nám dal
presnú štatistiku. Teraz vieme s
istotou povedať, že každé štvrté
auto, ktoré stojí na vyhradenom
parkovacom mieste, nemá to

miesto oficiálne pridelené,” pove-
dal prednosta miestneho úradu
Ján Hrčka.
Mestskú časť Karlova Ves tiež
zaujímalo koľko z parkujúcich
vozidiel je mimobratislavských.
Približne každé siedme parkujúce
vozidlo má mimobratislavské
EČV, čo znamená 15 percent z
celkového počtu. Až 574 vozidiel
v čase zberu dát parkovalo v roz-
pore s predpismi. Najčastejšie išlo
o parkovanie v križovatke, parko-
vanie na chodníku bez ponecha-
nia 1,5 m pre chodcov a parkova-
nie na zeleni. (kv)

KARLOVA VES
Karloveskí poslanci schválili
prvý územný plán zóny v mest-
skej časti. Regulovať bude dnes
„zelené“ územie na sídlisku
Dlhé diely medzi Majerníkovou
a Hlaváčikovou ulicou, na kto-
rom bola plánovaná výstavba.
Tá už nebude možná.
„Keby sa to nepodarilo, musíme
vydať kladné stanovisko ďalšej
výstavbe na Dlhých dieloch, a to
nechceme,“ povedala starostka
mestskej časti Dana Čahojová.

Zadania územných plánov zón
boli v Karlovej Vsi schválené
ešte predošlým zastupiteľstvom.
Z dôvodu ich príprav boli v
mestskej časti vyhlásené aj sta-
vebné uzávery. Tie po piatich
rokoch vypršali, no územné plány
spracované, prerokované a schvá-
lené neboli. V mestskej časti tak
hrozí nová výstavba.
„Obstaranie územných plánov
zón v mestskej časti je našou pri-
oritou,“ tvrdí starostka. Po Majer-
níkovej by sme nimi chceli regu-

lovať aj Líščie údolie, Karloveskú
zátoku a ďalšie problematické
zóny v Karlovej Vsi a na Dlhých
dieloch.
Územný plán zóny je nástroj, kto-
rým môžu samosprávy detailne
usmerňovať vzhľad a využitie
svojich území. Na rozdiel od
Územného plánu Hlavného mesta
SR Bratislava, ktorý platí pre celé
mesto, sú podrobnejšie a môžu
prísnejšie regulovať konkrétne
územia mestskej časti s prihliad-
nutím na ich špecifiká. (sa)

DÚBRAVKA
Staré typy prístreškov na auto-
busových zastávkach MHD
zmenili dobrovoľníci, streetar-
toví umelci na dúbravské.

Počas čakania na MHD tak ľudia
spoznávajú miestne symboly. Pri
miestnom úrade vidno Horánsku
studňu, na zastávke Pri kríži zas
rastú maľované čerešne v rámci

slávnej dúbravskej čerešňovej
minulosti. Typicky dúbravské sú
štyri zastávky, každú bolo najskôr
potrebné ručne vyčistiť od plagá-
tov, nápisov a špiny. (ts)

Na zastávke MHD vyrástli čerešne

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE
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Cenová bomba

11,99
21,99

1,25
2,55

Ariel 80 pracích dávok
prací prášok, rôzne druhy, 5,6 kg

(1 pracia dávka = 0,15)

Bez použitia Clubcard za 13,99

so z avou 36 %.

(1 pracia dávka = 0,17)

V ponuke tiež Ariel 81 pracích

dávok, prací gél, 5,265 l, so z avou 45 %.

Akcia platí od 12. 8. 2015 do 18. 8. 2015
alebo do vypredania zásob v obchodnej sieti Tesco.

Tesco Toaletný papier
2-vrstvový, 8 kotú ikov

(1 kotú ik = 0,16)

Akcia platí od 12. 8. 2015 do 25. 8. 2015
alebo do vypredania zásob v obchodnej sieti Tesco.

-45% -50%

Nezabudnite 

využíva  svoju 

kartu%

w24_inzercia_206x132_0815.indd 1 5.8.2015 11:49
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Ani na cintoríne nie je pokoj,
kamenári si v ňom hľadajú prácu

Sedem organizácií dostalo príspevok
BRATISLAVA
Hlavné mesto poskytlo nená-
vratný finančný príspevok na
podporu projektov subjektov
pracujúcich s ľuďmi bez
domova. 
Mesto tak podporilo sedem
organizácií a združení, pričom

im rozdelilo 50-tisíc eur na
pracovné aktivity s ľuďmi bez
domova v rámci postupnej
socializácie a osvojovania si
pracovných návykov a zruč-
ností. Týmto spôsobom sa sna-
žia pomôcť ľudom bez domova
a začleniť ich znovu do fungu-

júcej spoločnosti. O finančný
príspevok požiadalo šesť
občianskych združení a dve
neziskové organizácie. Až na
jedno občianske združenie,
ktoré nenaplnilo podstatu
výzvy, mesto podporilo všet-
kých žiadateľov. (ts)

LIST ČITATEĽA
Sme už starší dôchodcovia a
pravidelne chodievame na
Martinský cintorín k hrobom
našich blízkych. To, čo sa tam
v súčasnosti odohráva, nás
nemôže nechať ľahostajný-
mi.
Čoraz častejšie sa po cestič-
kách cintorína premáva  auto s
EČV Dunajskej Stredy. Jazdí
dookola a jeho posádka vykri-
kuje na návštevníkov: „Nepo-
trebujete kamenárov?“ A keby
len to. Ak niekomu na hrobe
čosi robia, vykrikujú na seba a
nešetria ani vulgárnymi výraz-

mi, čo slušným návštevníkom
priam vyráža dych. Popritom
chodia medzi hrobmi a skúša-
jú, či sa nejaký pomník „ne-
hýbe“, čo robia možno zámer-
ne, aby si prišli na nejakú
prácu. Známe sú vraj už aj prí-
pady, keď starenku „dobro-
voľne“ prinútili, že jej urobia
opravu, no keď naúčtovali
prehnanú cenu a ona to nema-
la z čoho zaplatiť, tak jej hrob
poznačili...
Ľudia sa už aj obávajú, že im
možno zámerne poškodia pom-
níky a dosky a čo je zaujímavé,
nikto nemôže kontrolovať ich

autá, lebo vraj – ak si zaplatia
za vstup do cintorína, tak tam
môžu robiť, čo chcú.
Dokonca sme sa dopočuli, že z
Krajskej prokuratúry prišiel
list, podľa ktorého sa autá cel-
kove nemajú kontrolovať. Vraj
je to proti ľudským právam! Je
to šokujúce, lebo ľudia denne
navštevujúci hroby svojich
blízkych dobre vedia, že denne
tam z hrobov miznú kvety a iné
veci. Žiadame preto kompe-
tentných úradníkov, aby sa
začali zaoberať situáciou aj  na
cintorínoch.
Manž. Horváthovci, Ružinov

PPrriijjmmeemmee  
uupprraattoovvaaččkkuu
nnaa  uupprraattoovvaanniiee    

vv  ddooppoolluuddňňaajjššíícchh  
hhooddiinnáácchh

vv  bbllíízzkkoossttii  IIKKEEAA
ČČ..  tt..::  00990077  883344  449911

Základné školy

budú mať 

nové strechy
RUŽINOV
Prázdniny nie sú len na
oddych. Mestská časť Ruži-
nov využíva letné mesiace a
rekonštruuje strechy na
Základnej škole Medzilabo-
recká a na Základnej škole
Ostredková. Dôvodom je ich
havarijný stav.
Základná škola Medzilaborec-
ká bude mať zrekonštruovanú
strechu hneď na dvoch paviló-
noch. „Zamedzíme tak problé-
mom s vytápaním školy, ktorý
sa prejavuje napríklad pri tope-
ní sa väčšieho množstva snehu
alebo silných dažďoch,“ uvie-
dol starosta Ružinova Dušan
Pekár.
Základná škola Ostredková
bude mať zasa kompletne zre-
konštruovanú strechu na budo-
ve telocvične. Aj tu budú do
konca letných prázdnin všetky
práce hotové. Mestská časť
Ružinov za ne zaplatí vyše 49-
tisíc eur. (ts)

Koše vymenia 

a dajú aj na

nové miesta
RUŽINOV

Nové parkové smetné koše pri-
budnú v lete v Ružinove. 
Päťdesiat košov bude plastových
s plochou na zahasenie cigarety.
Koše nahradia tie, ktoré vandali
zničili alebo ukradli a pribudnú aj
na nových miestach. Koše a ich
montáž vysúťažili v elektronic-
kej aukcii za 8160 eur. (st)
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Kúpalisko Lido

sa presťahovalo

do centra
STARÉ MESTO
Dvadsať historických čierno-
bielych fotografií zachytávajú-
cich kúpanie na Dunaji a
kúpalisko Lido sa presunulo z
Námestia M. R. Štefánika na
Hviezdoslavovo námestie, kde
budú fotografie vystavené do
15. augusta.
Výstava je súčasťou projektu
Spomienky na Lido, ktorý sa
začal vernisážou v Sade Janka
Kráľa a jeho súčasťou je výsta-
va Dunajské kúpaliská vo
výstavnom priestore Expo-
©Eurovea do 31. augusta. 
LIDO sa rozprestieralo približne
500 metrov od Starého mosta po
dnešný Most Apollo na petržal-
skom brehu Dunaja. (li)

Streleckú ulicu

zase zdobia

stĺpiky 
STARÉ MESTO
Sedem stĺpikov na Streleckej
ulici, ktoré neprežili zrážku s
vozidlom nepozorného vodiča,
je zase na svojich miestach.
Stĺpiky pred pár mesiacmi skon-
čili na zemi v noci, ale už na
druhý deň sa prihlásil vodič, ktorý
to všetko spôsobil. Mestská časť
ho vyzvala, aby stĺpiky opravil, čo
sa teda nakoniec aj stalo a dnes
znovu plnia svoju funkciu. (db)

Z trhov by mala byť promenáda

Samospráva bude o Šafárikovom
námestí diskutovať s obyvateľmi
STARÉ MESTO
Staré Mesto bude s obyvateľmi
diskutovať o vrátení života na
Šafárikovo námestie. Do konca
októbra chce napríklad v spo-
lupráci s občianskym združe-
ním Partners for Democratic
Change Slovakia organizovať
workshopy, ale popritom oslo-
viť aj laickú či odbornú verej-
nosť a získať informácie pro-
stredníctvom dotazníkového
prieskumu.
„Momentálne sa uskutočňuje tzv.
participatívny proces a zisťuje sa
akú ideálnu predstavu majú oby-
vatelia lokality, inštitúcie a firmy,
ako aj návštevníci. Je v záujme
mestskej časti, aby námestie bolo
dominantne zelenou a oddycho-
vou zónou, o finálnej podobe sa
rozhodne vo verejnej architekto-
nickej súťaži, ktorá by mala byť
vyhlásená do konca tohto roka.
Okrem Šafárikovho námestia do
nej bude zahrnuté aj Fajnorovo

nábrežie, ktorých prepojením by
mohol vzniknúť zaujímavý verej-
ný priestor,“ prezradila šéfka
komunikačného odboru samo-
správy Starého Mesta Nora Gub-
ková.
„Naším cieľom je dať Šafárikov-
mu námestiu stratenú dôstojnosť
a vrátiť ho ľuďom, ktorí tu žijú,“
zdôraznil starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík. Prieskum sa

týka aj oboch parkov na Šafáriko-
vom námestí. 
Podľa starostu by malo ísť o kon-
štruktívny dialóg, v ktorom si
obyvatelia tejto časti Starého
Mesta aj samospráva vymenia
názory na jeho ďalšie využívanie.
Podľa výsledkov diskusie bude
nasledovať vyhlásenie architekto-
nickej súťaže. (mm)

Foto: Juraj Mladý

STARÉ MESTO
Vianočné trhy by sa mali zme-
niť na Staromestskú vianočnú
promenádu. Hviezdoslavovo
námestie, kde ich Staré Mesto
roky organizuje, sa teda môže
pripravovať na zmenu.
Vynovené Vianočné trhy sa doč-
kajú aj zväčšených priestorov. Po
novom by mali byť od historic-

kej budovy Slovenského národ-
ného divadla až po morový stĺp na
Rybnom námestí. Práve pri ňom
sa ráta s klziskom, ktoré sem pre-
sunú od divadla.
„Rozloha klziska bude podobná
ako v minulosti, jeho vzhľad však
bude atraktívnejší. Umiestnenie k
morovému stĺpu zatraktívni prie-
stor a trhy nebudú koncentrované

len okolo gastrostánkov ale budú
skôr promenádou,” prezradila
šéfka komunikačného odboru sta-
romestskej samosprávy Nora
Gubková. 
Starosta Radoslav Števčík chce
do trhov zapojiť aj veľvyslanec-
tvá niektorých krajín, ktoré by sa
predstavili v jednotlivých stán-
koch. (mm)

ZÁPISY DO KURZOV 
A KRÚŽKOV 2015/2016
v staromestských 

centrách 
kultúry a vzdelávania
www.staremesto.sk

ŠKOLSKÁ 14
Jazykové kurzy
Angličtina � Francúzština � Gréčtina �

Nemčina � Španielčina � Ruština � Talian-
čina 
Pohybové kurzy 
Joga pre seniorov � Joga v dennom živo-
te pre stredne pokročilých � Joga pre
začiatočníkov, mierne a stredne pokroči-
lých, pokročilých � Hathajoga pre začia-
točníkov, mierne a stredne pokročilých �
Powerjoga a chrbtové svaly � kondičné
cvičenie pre dámy � Čikung  18 pohybov
pre mierne pokročilých � Body balance �
Pilakalajoga
Odborné kurzy  
Etikoterapia  
Záujmová činnosť 
Detský dramatický súbor – dve vekové
kategórie � Detské baletné štúdio -  len
doplnenie ročníkov
Prihlasovanie online od 1. 9. 2015
Info: pohybové kurzy -  beata.greksako-
va@staremesto.sk 
02/ 524 968 68, 0911 665 273
jazykové kurzy, dramatické krúžky -
lucia.doubravova@staremesto.sk 
02 /524 990 29, 0908 111 065
Detské baletné štúdio - Magdaléna Thie-
rová, 02/524 968 22
beata.greksakova@staremesto.sk
GAŠTANOVÁ 19
Pohybové kurzy
Joga � Tai-chi chuan � Čchi-kung � Kon-
dičné cvičenie pre ženy � Pilates �
Body Balance
Hudobné kurzy
Hra na gitaru � Odborné kurzy � Etikote-
rapia
Výtvarné kurzy 
Výtvarnou aktivitou k rozvoju osobnosti  
Info: 54777366, 0911 238 711
eva.kostalova@staremesto.sk
mkcg@mail.t-com.sk
ZICHYHO PALÁC, VENTÚRSKA 9
Výtvarné kurzy pre dospelých  
Kresba podľa živého modelu � Základy
maľby na hodváb - dopoludnia � Voľné
stretnutia Kam ma ruka vedie � Prvé
dotyky s grafikou � Výtvarné techniky a
sebareflexia
Záujmová činnosť 
Divadelné združenie skôr narodených
Divadlo U Zichyho Info: 0911 238 714, 
beata.tarjanyiova@staremesto.sk 
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K zmluvám 

sa dostanete 

už po novom
NOVÉ MESTO
Bratislavské Nové Mesto v
týchto dňoch spustilo novú
internetovú aplikáciu na zverej-
ňovanie zmlúv, objednávok a
faktúr, ktorá návštevníkom pri-
nesie väčší komfort a jednodu-
chší prístup k informáciám. 
Po novom sú zmluvy zverejňo-
vané na internete v takej podo-
be, aby bolo možné vyhľadávať
text v jednotlivých dokumen-
toch a aby bolo možné ho
kopírovať. Aplikácia prepája
jednotlivé zmluvy, objednávky
a faktúry. Pri otvorení stránky
s detailom faktúry je tam
možné vidieť a stiahnuť pria-
mo aj objednávku, prípadne
zmluvu, ktorá k nej patrí. 
Rovnako sú zmluvy prepojené s
dodatkami – vďaka tomu po klik-
nutí na konkrétnu zmluvu je
možné vidieť aj dodatky, ktoré k
nej boli podpísané. Všetky doku-
menty sa zároveň dajú triediť a
vyhľadávať podľa dátumu od naj-
novších a aj podľa celkovej
sumy od najdrahších a naopak. V
zmluvách je možné vyhľadávať
podľa predmetu napr. stavebné
práce. (st)

Voda v cisterne

je rovnaká ako

z vodovodu
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť počas horúčav naďalej
rozdáva vodu smädným obyva-
teľom a návštevníkom hlavné-
ho mesta.
Verejné pitné režimy poskytuje
Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť od roku 2012 v spolupráci s
magistrátom, a to  vtedy, ak tri po
sebe nasledujúce dni prekračuje
teplota 30 stupňov. Špeciálne
vyrobené cisterny sú pristavované
na Hlavné námestie a Poštovú
ulicu od 10.00 do 17.00 hodiny. 
Bratislavská voda z verejného
vodovodu, plnená i do cisterien, je
kontrolovaná, pochádza z poddu-
najských vodných zdrojov a svo-
jím vyváženým zložením je naj-
lepším nápojom pre organizmus
v čase horúčav. (bu)

Posty šéfov 

podnikov chce

53 uchádzačov
BRATISLAVA
Výberové konania na posty
generálnych riaditeľov a pred-
sedov predstavenstiev v mest-
ských podnikoch Odvoz a lik-
vidácia odpadu, a. s., Metro
Bratislava, a. s., Dopravný
podnik Bratislava, a. s. a Bra-
tislavská vodárenská spoloč-
nosť, a. s., majú za sebou
úvodnú fázu. Prihlášky na
uvedené pozície zaslalo 53
záujemcov.
Výberová komisia sa stretla s
cieľom vyhodnotiť doručené
žiadosti a skontrolovať splne-
nie formálnych požiadaviek.
Na základe toho z 53 zaslaných
prihlášok členovia komisie
vyradili jednu, ktorá prišla po
termíne. V najbližších dňoch
budú na webovej strane hlavné-
ho mesta uverejnené životopisy
a rozvojové projekty pre mest-
ské podniky uchádzačov, ktorí
splnili formálne požiadavky,
takže budú prístupné širokej aj
odbornej verejnosti. Na zasad-
nutí výberovej komisie sa
zúčastnila aj nezisková mimo-
vládna organizácia Transparen-
cy International Slovensko
(TIS). TIS plánuje po ukončení
práce výberovej komisie pri-
praviť z celého výberového
procesu hodnotiacu správu s
odporúčaniami pre rozhodova-
cie procesy v samosprávach.
Ďalšie stretnutie výberovej
komisie sa uskutoční 7. sep-
tembra 2015. Definitívnemu
výberu bude predchádzať
verejná prezentácia. Víťazov
výberových konaní bude
schvaľovať mestské zastupiteľ-
stvo na najbližšom zasadnutí
koncom septembra. (sk)

Stavebník napriek zákazu ďalej stavia,
padlo už aj ďalšie trestné oznámenie

Mesto sa pustilo do asfaltových úprav 

Trolejbusy sú tu, opravujú aj vozovne
BRATISLAVA
Koncom júla prevzali zástupco-
via Dopravného podniku Brati-
slava posledných šesť nových
kĺbových trolejbusov Škoda
31Tr. Spolu s ostatnými typmi
nových trolejbusov ich má Bra-
tislava už sto.
Prevzatím nových vozidiel sa
dokončila dodávka kĺbových tro-
lejbusov, ktorých je v Bratislave

70 kusov. Dopravný podnik ich
nasadil na linky, kde nové kĺbové
trolejbusy už jazdili, pričom pri-
bližne o necelé dva mesiace je
naplánovaná reorganizácia trolej-
busových liniek, dlhodobo pripra-
vovaná a schválená dopravnou
komisiou. Dopravný podnik ju
však dlhšie nemohol uskutočniť
pre nedostatok kĺbových trolejbu-
sov. 

V súvislosti s obnovou vozidlové-
ho parku sa vykonáva aj moderni-
zácia vozovní Hroboňova a Jura-
jov dvor. Práce na troch autobu-
sových halách sú už ukončené a
objekty sú právoplatne skolaudo-
vané. 
Vo vozovni Hroboňova je vybu-
dovaná okrem iného už aj proti-
hluková stena, keďže depo je
situované v obytnej zóne. (po)

RAČA
Problémy so stavebníkom pia-
tich čiernych stavieb v Rači
pokračujú. Napriek tomu, že
Juraj Obermajer ešte v roku
2014 dostal rozhodnutie o
zastavení stavebných prác,
minulý týždeň pokračoval vo
výstavbe. 
„Rovnako ako minulý rok sta-
vebník využil to, že račiansky
miestny úrad mal týždeň dovo-
lenku. Minulý rok si za tých pár
dní úradnej dovolenky naťahal
do čiernych stavieb siete, tento-
raz tam robil výkopové práce,“
povedal starosta Rače Peter
Pilinský, ktorý okamžite po zis-
tení Obermajerových aktivít
zalarmoval políciu. „Už len fakt,
že si stavebník myslí, že si v
súvislosti s jednou z najsledo-
vanejších káuz čiernych stavieb
na Slovensku ľudia či okolití
susedia nevšimnú pracujúce

bagre, hraničí buď s naivitou
alebo so skutočnou bezhranič-
nou aroganciou. Podávame na
stavebníka trestné oznámenie za
marenie výkonu úradného roz-
hodnutia,“ dodal Pilinský s tým,
že Obermajer tým prekonal aj
svoj doterajší vrchol, keď na
júnovom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva otvorene ponúkol
30 000 eur na ihrisko alebo park
za to, že mu mestská časť čierne
stavby vo Fixloch zlegalizuje a
správoplatní stavebné povolenie.
„Trvám na tom, čo som povedal
vtedy, keď sme si vypočuli túto
netradičnú ponuku a odporúčam
stavebníkovi odložiť si tých 30-
tisíc eur na uhradenie nákladov v
súvislosti s odstránením všet-
kých čiernych stavieb!“
Mestská časť Bratislava - Rača
sa čiernymi stavbami v lokalite
Fixle zaoberá viac ako dva roky
a obrátila sa s podaniami umož-

ňujúcimi postihnúť stavebníka a
zastaviť jeho činnosť na viacero
dotknutých inštitúcií a organizá-
cií (Obvodný úrad životného
prostredia v Bratislave, Okres-
ný úrad - odbor výstavby a
bytovej politiky, Obvodný
pozemkový úrad, Okresná pro-
kuratúra Bratislava 3, Brati-
slavská vodárenská spoločnosť,
SPP, Západoslovenská ener-
getika). Takmer žiadna z nich
snahu mestskej časti o zastave-
nie čiernych stavieb nepodpori-
la. Až v máji tohto roku Obvod-
né oddelenie Policajného zboru
Bratislava III na základe opätov-
ného trestného oznámenia zača-
lo proti stavebníkovi trestné stí-
hanie vo veci neoprávneného
uskutočňovania stavby, keďže
jedna z čiernych stavieb je dvoj-
podlažný dom, a teda nespadá
do kategórie jednoduchých sta-
vieb. (ts)

BRATISLAVA
Samospráva pokračuje v opra-
vách mestských komunikácií.
K väčšej rekonštrukcii po-
vrchov na Námestí Franza
Liszta či na Uršulínskej ulici
tak pribúdajú ďalšie komplex-
né povrchové úpravy rozsia-
hlejších úsekov ciest. 
Na opravy asfaltových povrchov
bolo v tomto roku vyčlenených
viac ako 700 000 eur. Na hava-
rijné úpravy, do ktorých spadá
opravenie výtlkov či poškode-
ných obrubníkov, je v mest-
skom rozpočte vyčlenených tak-
mer 300-tisíc. Na viacerých
miestach sa  zhotovujú bezbarié-
rové priechody.

Medzi rozsiahlejšie opravy patrí
asfaltovanie Rázusovho nábre-
žia, v lokalitách od Nám. Ľ.
Štúra po Most SNP. Ide o roz-
siahlu úpravu celkového úseku
vozovky s výmerou viac ako 3
070 štvorcových metrov. Ďal-
šou rozsiahlou rekonštrukciou
prejde následne Svätoplukova
ulica, na ktorej sa vymení až 3
000 štvorcových metrov
povrchu. Rekonštrukcie budú
trvať až do septembra. 
„Ide o komplexnú výmenu asfal-
tového povrchu, nielen plátanie
dier, na aké sme boli v Bratislave
zvyknutí,“ povedal primátor Bra-
tislavy Ivo Nesrovnal. 
Povrch sa bude vymieňať aj na

kruhovom objazde vo Vajnoroch.
Práce vždy zahŕňajú odfrézovanie
starého a položenie nového asfal-
tového betónu v hrúbke minimál-
ne 5 centimetrov. Na každej takto
opravenej vozovke dôjde aj k
umiestneniu nového dopravného
značenia. 
„V rozpočte máme na opravu
ciest - na výtlky, ale aj na kom-
plexné obnovy - asi  milión eur.
Stav ciest v Bratislave je však ta-
ký, že len na úplné odstránenie
havarijného stavu by sme potre-
bovali takmer 24 miliónov,“
ozrejmil primátor Nesrovnal a do-
dal: „Práve preto pripravujeme
celkovú koncepciu zmeny finan-
covania Bratislavy.“ (sk)


