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Dunaj budú tri dni strážiť inšpektori

Práce na moste zastavia plavbu po Dunaji. Foto: Juraj Mladý

D. Tittel sa lúči, 

Slovan má

nového trénera
BRATISLAVA

Futbalový Slovan prežíva ďal-
šie horúce leto. Okrem hráčov,
ktorí pribúdajú ešte aj v au-
guste, sa odohrala už tradičná
prázdninová zmena trénera.
Dušan Tittel podľa vedenia
klubu abdikoval a na jeho
miesto si sadne Cyperčan
Nikki Papavasiliou.
„Očakávame, že nový tréner
vnesie do hry moderné prvky. S
tým súvisí zlepšenie výsledkov,
ale predovšetkým hry, ktorá
bola veľmi zlá. Som presvedče-
ný o kvalite a správnom zlože-
ní mužstva a som si istý, že pod
vedením progresívneho trénera
budeme dosahovať lepšie výs-
ledky. V našej hre chýbali sys-
tém a organizácia. Verím, že
príchodom nového trénera
práve tieto nedostatky odstráni-
me,“ povedal pre internetovú
stránku belasých viceprezident
Slovana Ivan Kmotrík ml.
Ďalšou novou tvárou na Pasien-
koch je Richard Trutz. Bývalý
medzinárodný rozhodca sa stal
novým generálnym riaditeľom.
Trutz sa do Slovana vrátil, keď
predtým hral na Tehelnom poli
ako žiak či dorastenec a urobil tu
aj prvé kroky medzi mužmi. S
belasými získal dva federálne
majstrovské tituly - v žiackej a v
dorasteneckej kategórii. 
Okrem Trutza je staronovou tvá-
rou na Pasienkoch bývalý hráč
Ján Kozák, ktorý si sadol na lavič-
ku juniorky. (db)

Linke 801 

sa v septembri

končí licencia 
BRATISLAVA
Medzinárodnej linke 801 Brati-
slava - Rajka sa koncom sep-
tembra končí licencia, doprav-
ný podnik sa však dopravu do
Rajky pokúša zachovať.
Dopravný podnik Bratislava už
požiadal Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR o vydanie novej licencie.  Ako
však uvádza dopravný podnik vo
svojom stanovisku: „Prevádzko-
vanie nie je povinnosťou magi-
strátu, ani Dopravného podniku
Bratislava.“ Magistrát hlavného
mesta si môže objednávať MHD
iba na území hlavného mesta SR,
dopravný podnik zase priznáva,
že linka vyrába každoročne stratu.
Počas piatich rokov prevádzkova-
nia linky boli autobusy spolufi-
nancované z fondov EU v rámci
Programu cezhraničnej spoluprá-
ce Maďarská republika – Slo-
venská republika.
DPB navrhol prevádzkovanie lin-
ky v úseku Rajka – ŽST Rusovce
s priamou nadväznosťou na
dostupné linky MHD, pričom v
špičke pracovného dňa je odporú-
čaný 30-minútový interval. Jed-
nou z možností, ako zachovať
celú trasu linky, by bolo spolufi-
nancovanie aj samotnou obcou.
Obdobným modelom sa podnik
stará aj o linky do Chorvátskeho
Grobu a Marianky. Ďalšou mož-
nosťou je získať peniaze na nákup
ďalších prímestských autobusov z
fondov EU – Programov cezhra-
ničnej spolupráce. (mm, dp)
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BRATISLAVA
Lode plaviace sa po Dunaji do-
stanú od štvrtka stopku. Do-
pravný úrad vydal v súvislosti s
výstavbou Starého mosta pla-
vebné opatrenie, ktorým naria-
ďuje od 27. augusta (7.00 h) do
29. augusta (23.00 h) zastaviť
plavbu na Dunaji v úseku r. km
1867,800 – 1868,300.
„V uvedenom termíne a úseku sa
bude pracovať na vysúvaní nos-
nej konštrukcie Starého mosta.
Na tomto úseku preto platí zákaz
plavby všetkých plavidiel, okrem
plavidiel pracujúcich na vysúvaní
nosnej konštrukcie. Vodcovia
plavidiel sú povinní prispôsobiť
plavbu, tak aby nevznikalo nebez-
pečné  vlnobitie a plavidlá povedú
so zvýšenou pozornosťou,“ infor-
movala hovorkyňa Dopravného

úradu Miroslava Janušicová. 
Bratislava sa tak na tri dni stane
miestom, kde lode buď len zakot-
via, alebo sa otočia a pôjdu
naspäť. Spoločnosti, ktorým lode
patria, už boli o uzávierke infor-
mované: „Vedia to buď z plaveb-
ného opatrenia zverejneného na
webovej stránke Dopravného
úradu, z vývesnej tabule úradu, z
riečnych informačných služieb
alebo od stálej služby na
Kapitanáte Bratislava. Dopravný
úrad navyše upozorňuje plavebné
spoločnosti (na ktoré má kontakt)
aj prostredníctvom mailu či indi-
viduálne,“ vysvetlila Miroslava
Janušicová. Čo sa týka menších
plavidiel, každý vodca plavidla
(aj malého) je povinný pred
vyplávaním oboznámiť sa so
situáciou na vodnej ceste.

„Okrem toho budú počas zastave-
nia plavby na Dunaji hliadkovať
aj plavební inšpektori úradu na
služobných plavidlách, ktorí v
prípade potreby upozornia vod-
cov plavidiel, alebo inak za-
siahnu. Tesne pred uzávierkou
rieky budú na to upozorňovať aj v
bratislavských športových lodeni-
ciach,“ zdôraznila M. Janušicová.
Zastavenie plavby na Dunaji nie
je ničím novým. Stávalo sa to aj v
minulosti, teraz to však bude sle-
dovanejšie pre výstavbu Starého
mosta. „V minulosti neboli zazna-
menané žiadne podstatné problé-
my. Zastavenie plavby je opatre-
nie, ktoré  využívajú kompetentné
orgány (ak je to potrebné) aj v
iných podunajských štátoch,“
dodala Miroslava Janušicová.

Dušan Blaško 

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Zemetrasenie
neprišlo, musí
sa ísť do školy
Posledná nádej padla, bratislav-
ské školy nezničilo zemetrasenie
ani nezaplavila cunami. Budovy
základných a stredných škôl
prázdniny prežili a už najbližšiu
stredu sa desaťtisíce bratislav-
ských školákov a školáčok pustí
do urputného boja s učebnicami,
učiteľmi a so školníkmi.
Na niečo to však dobré bude. Ak
už slovenčinu ničia dospelí, školá-
ci sa možno naučia, že rozprávať
po slovensky je síce pekné, ale
niekedy ukrutne ťažké. Napríklad:
- Televízni moderátori sa vyžíva-
jú vo výraze „Nič moc“! V slo-
venčine je to však nevydarené
spojenie. České „nic moc“ dáva
význam, ale poslovenčiť iba nič
a moc nechať po česky je príšer-
né! Pokus o preklad: Nič vlád-
nuť, Nič veľmi...
- Ďalej, na Myjave znamená, že
myslíme región, ak však myslíme
v meste, tak v Myjave! Kedy sa to
konečne naučia aj športoví hlása-
telia vo všetkých televíziách?! 
- Pretek, závod a závodník sú ďal-
šie nezmysly. Sú preteky a prete-
kári. A závod je maximálne Slov-
naft. Ak tak hovoria seriálové a
športové „celebrity“, neznamená
to, že majú pravdu. 
- Za niečo by si zaslúžili prepad-
núť aj mnohí učitelia. Neučia „na
škole“, ale v škole. Na škole sedia
vrabce. Učitelia učia v škole!
Chodíme do školy, nie na školu!
- Ďalšia často opakovaná jazy-
ková bomba: Prebiehať. Prebie-
hajú práce. Prebiehajú rekon-
štrukcie. Neexistuje! Prebieha
zajac cez cestu! Deti, ak vám
niektorá učiteľka povie, že pre-
bieha vyučovací proces - či ešte
príšernejšie: realizuje sa vyučo-
vací proces - tak ju naberte na
vidly a hoďte do Dunaja. A
zakričte za ňou, že sa to dá pove-
dať aj ľudsky: Učí sa!
Takže - milí školáci a záškoláci,
hor´ sa do boja a nezabudnite, že
kto nedostal päťku, do školy
akoby nechodil, a nezabudnite ani
na to, že u peknej spolužiačky
Jarky vždy skôr zaboduje tvrdo
vybojovaná štvorka ako nabifľo-
vaná jednotka! Dušan Blaško

Križovatku

chcú Čunovo 

aj Rusovce
ČUNOVO, RUSOVCE
Doprava cez Čunovo a Rusovce
by sa mohla zjednodušiť. Spo-
ločnosť z Brna už skúma mož-
nosti postavenia križovatky na
diaľnici D2 pri Čunove.
Spoločnosť zaujímal napríklad
počet obyvateľov Čunova, prí-
padne, o koľko sa zvýši ich počet
po výstavbe ďalších obytných
zón, vyťaženosť ciest, a podľa
toho chce zistiť, či je križovatka
potrebná a ak áno, kde. Osud kri-
žovatky sledujú aj v neďalekých
Rusovciach, ktoré sú postupne
pohlcované autami a ktorým by
križovatka pomohla s presmero-
vaním dopravy mimo obce.
Navrhnutie variantného technic-
kého riešenia novej diaľničnej
križovatky Bratislava - Čunovo
na prevádzkovanej diaľnici  D2,
ktorá má napojiť existujúcu cest-
nú sieť na diaľnicu D2 a vypraco-
vať náklady na výstavbu križovat-
ky, oznámia po vypracovaní štú-
die. (mm)

BRATISLAVA
Nákup moderných vozidiel, ale
aj dopravné zmeny v hlavnom
meste, sú za novou organizá-
ciou električkovej a trolejbuso-
vej dopravy v Bratislave.
Ako vysvetlila hovorkyňa Bra-
tislavského dopravného podni-
ku Adriana Volfová, kým v
električkovej doprave už prišlo
k zmene, organizácia trolejbu-
sovej dopravy sa oneskorila pre
nedostatok kĺbových (veľkoka-
pacitných) vozidiel. 
„Medzičasom však došlo aj k
výstavbe nových tratí (TT
Patrónka, TT Trenčianska –
Mliekarenská) a tieto zmeny tro-
lejbusových tratí sú zapracované
aj do nového návrhu trolejbuso-
vej dopravy, ktorý by mohol pla-
tiť od posledného štvrťroku
2015. Okrajovou podmienkou je
oprava povrchu komunikácie v
mieste výjazdu od Cintorína Vra-
kuňa tak, aby mohli do Prievozu
premávať nové nízkopodlažné
trolejbusy. Súčasný stav niekto-

rých komunikácií a obratísk je
natoľko nepriaznivý, že by
poškodil nízkopodlažné vozid-
lá,“ prezradila Adriana Volfová.
Čo sa týka zmien organizácie
dopravy, bude sa týkať menšieho
počtu liniek. „Základ zmeny je
spojenie dvoch zaťažených radiál
(Kramáre a Prievoz) jednou lin-
kou s kĺbovými vozidlami s
hustým intervalom. Linka č. 209
bude rovnako premávať v hustom
intervale a bude premávať z
Ružovej doliny striedavo k

NÚSCH a NOÚ. V súčasnosti sa
spočítavajú kapacity na ďalších
úsekoch trolejbusových tratí a
podľa týchto výpočtov sa spracu-
jú súvisiace zmeny,“ dodala
Adriana Volfová. So zmenou
organizácie dopravy dôjde na
základe požiadaviek Bratislav-
skej integrovanej dopravy aj k
zmene označovania trolejbuso-
vých liniek, pretože čísla liniek
2xx (200, 201 ...) sú určené pre
mimobratislavské pásma. (mm)

Foto: Juraj Mladý

Pozor na zmeny v trolejbusovej
doprave, aj na nové označenia liniek

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 má

zastávku ako 

v roku 1914
BRATISLAVA
Pred vyše polrokom sa nad-
šencom z Klubu priateľov
mestskej hromadnej a regio-
nálnej dopravy podarilo nájsť
pozostatky zastávky legendár-
nej Viedenskej električky,
ktorá premávala v rokoch
1914 až 1945.
Spolu s Bratislavským okrášľo-
vacím spolkom za podpory
mesta, mestskej časti a doprav-
ného podniku obnovili rokmi
zabudnutú zastávku na Vieden-
skej ceste. Pribudla lavička na
sedenie a cyklostojany. Zároveň
bol spracovaný zámer na kon-
zerváciu a obnovu pamiatky pod
dohľadom pamiatkarov.
„Aktuálne návštevníkov poteší
zrekonštruovaná dlažba z roku
1914, na ktorú sa nám podarilo
získať finančné prostriedky,“
informoval Michal Milata, pred-
seda Klubu priateľov mestskej
hromadnej a regionálnej dopravy.
V blízkej budúcnosti by radi
obnovili pôvodný oporný múr,
zábradlie či domček zastávky.
Všetko však závisí od finančných
možností. Rekonštrukcia a kon-
zervácia historickej terazzovej
dlažby vyšla združenie na 580
eur, polovicu z tejto sumy prispel
vo forme súkromného daru sta-
rosta Starého Mesta Radoslav
Števčík. Zvyšok financoval spo-
lok z vlastných zdrojov.  
Zastávka Viedenská električka je
dostupná aj linkou MHD 82,
ktorá premáva spod Mosta SNP
a nachádza sa na Viedenskej
ceste. (brn)

Daňové úrady

sa sťahujú,

Bajan je proti
BRATISLAVA
Daňový úrad pre Ružinov,
Nové Mesto, Dúbravka a Petr-
žalka bude o pár týždňov na
jednom mieste. Daňovníci po
novom všetko vybavia na Šev-
čenkovej 32 v Petržalke. 
Sťahovanie sa začalo v polovici
augusta a potrvá do konca sep-
tembra. Z Račianskej 153/A sa
na Ševčenkovu presťahuje správa
daní pre BA III (bývalý DÚ BA
III), z Ul. VI. Clementisa 10 sa
presťahuje správa daní pre BA II
(bývalý DÚ BA II a DÚ BA IV). 
Na Ševčenkovej bude po presťa-
hovaní sídliť správa daní pre
obvody Bratislava II, III, IV a V.
Správa daní pre obvod Bratislava
I zostáva v pôvodnej budove na
Radlinského ulici 37. Počas celé-
ho sťahovania budú podateľne v
budovách na Račianskej ul.
153/A a Vl. Clementisa 10 pre
verejnosť k dispozícii.  
Rozhodnutie presťahovať väčšinu
daňových pracovísk do Petržalky
však vyvolalo nesúhlas starostu
Petržalky, ktorý ho označil za
chybné. „Buď sa rozhodlo od
stola, a úradníci nepoznajú situá-
ciu na Ševčenkovej a v okolí,
alebo ide o absolútnu aroganciu
voči tu bývajúcim Petržalča-
nom,“ komentoval avizované
zmeny starosta Vladimír Bajan.
Rozhodnutie podľa neho zhorší
najmä problémy s parkovaním v
tejto lokalite, čo neprospeje klien-
tom, zamestnancom a najmä
samotným obyvateľom. „Verím,
že nejde o definitívne riešenie,“
dodal starosta Petržalky. (da)

V Parku pod lipami vo  Vajnoroch
pozývajú na 12. ročník dožiniek

Rátajú dni na odstránenie stavieb

VAJNORY
Už 12. ročník tradičných Vaj-
norských dožiniek bude v
sobotu 29. augusta. Centrom
zábavy sa od 14.30 h stane Park
pod lipami, kde bude pódium.
Chýbať nebude ani stánkový
predaj s Detským svetom –
nafukovadlá, tvorivé výtvarné
dielne pre deti v réžii Galérie
Typo & Ars či výstava drob-
ných domácich zvierat.
Predpoludním o 10.00 h sa na
miestnom futbalovom ihrisku Pri
Struhe odohrá medzinárodné
priateľské stretnutie medzi Old
Boys Vajnory, Brno a Rajka.
Popoludní o 15.45 h ožijú ulice
mestskej časti alegorickým sprie-
vodom na čele s mažoretkami,
Vajnorskou dychovkou a Vajnor-
ským okrášľovacím spolkom,

ktorý je už tradične neodmysliteľ-
nou súčasťou tohto podujatia.
Alegorický sprievod pôjde po
trase Jačmenná, Osloboditeľská a
Baničova. V kultúrnom progra-
me vystúpia aj tanečné súbory z
družobného mesta Brna - Carola
a Carolka a mládežnícka rocko-
vá formácia Fried Ace. Pre milov-
níkov dychovej hudby máme pri-
pravené vystúpenie moravskej
DH Túfaranka, ďalej vystúpi sku-
pina Funkiez, tanečníci z Inter-
klubu Bratislava a záver patriť
dožinkovej veselici s topoľčian-
skou hudobnou skupinou Profil. 
OZ Podobenka z Vajnor vás
pozýva do Školy vajnorských tra-
dícií, kde sa budete môcť naučiť
maľovať vajnorské ornamenty,
zdobiť vajíčka, vyšívať a palič-
kovať.

Mestská časť vo svojom stánku
ponúkne na predaj vajnorskú
keramiku, tričká i všetky publiká-
cie, ktoré vydala. Opäť vyrazia aj
vajnorský dukát. 
V súťaži O najdlhší dožinkový
koláč sa už po ôsmy raz pokúsia
vytvoriť nový rekord v dĺžke
dožinkového koláča a prekonať
minuloročný rekord - 45 metrov.
Do súťaže sa zapojila nielen vaj-
norské gazdinky, reštaurácie, ale
hlavne všetky organizácie a spol-
ky, ktoré využívajú priestory v
novopostavenom kultúrnom do-
me, keďže výťažok z predaja
koláča pôjde aj tento rok na jeho
vybavenie. 
Pre návštevníkov bude k dispo-
zícii množstvo stánkov s občer-
stvením a stánky s remeselníc-
kou výrobou. (va)

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

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

RAČA
Mestská časť Rača pokračuje v
boji proti čiernym stavbám,
ktoré vyrástli v lokalite Fixle. 
V rovnakom čase, keď mestská
časť podala na stavebníka v pora-
dí už tretie trestné oznámenie,
vydáva zároveň aj rozhodnutie o

odstránení čiernych stavieb. Roz-
hodnutie ešte nie je právoplatné a
vykonateľné. Stavebník čiernych
stavieb, ako aj ostatní účastníci
konania môžu teraz podať odvo-
lanie, a to v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia. V takom prípade
by o ňom rozhodoval Okresný

úrad Bratislava ako odvolací
orgán. Po nadobudnutí právoplat-
nosti vydaného rozhodnutia by
plynula 60-dňová lehota na dob-
rovoľné odstránenie stavieb, po
jej plynutí sa pristúpi k nútenému
výkonu rozhodnutia cestou súd-
neho exekútora. (ra)
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Výstavba električky do Petr-
žalky a poldruharočná rozko-
pávka Štúrovej ulice zlikvido-
vali niekoľko prevádzok na
ulici a v okolí. Keď sme na
sociálnej sieti objavili pozván-
ku do staronovej reštaurácie
KRYM na Šafárikovom ná-
mestí, išli sme sem v presvedče-
ní, že TRAFENÁ HUSA, ktorá
tu bola vyše desať rokov, to má
tiež za sebou.
Presvedčili sme sa však, že Trafe-
ná hus ešte celkom neskončila. Po
zmene majiteľa a ohlásení nové-
ho konceptu je však stále v štádiu
agónie. Kedysi vychytená štu-
dentská reštaurácia má cez víken-
dy zatvorené a z jedálneho lístka
už všetko nemajú. Čoskoro sa
zmení na reštauráciu KRYM.
Hodnotiť chodíme výhradne nové
bratislavské reštaurácie, tentoraz
sme však urobili výnimku. V Tra-
fenej husi sme už boli v roku
2006, keď si od nás vyslúžila 1
(slovom jednu) hviezdičku. Boli
sme teda zvedaví, ako tu varia po
toľkých rokoch, zmene majiteľa a
v závere pôsobenia na bratislav-
skom gastronomickom trhu.

Interiér reštaurácie je stále v
podobe konceptu smíchovského
pivovaru, pivo tu však čapujú už
len jedno - desiatku Staropramen
(1,80 € veľké a 1,20 € malé). V
piatok večer tu boli len dvaja
návštevníci, počas našej návštevy
sem cestou okolo staveniska
zablúdili ďalší dvaja. Z polievok
sme si dali držkovú (3,90 €),
ktorá bola celkom chutná - dosť
cesnaku aj majoránky. Na náš
vkus však bola priveľmi „zapra-
žená“.
Trafená hus má podľa všetkého
výpredaj, pretože jedlá z jedálne-
ho lístka tu ponúkajú za akciové
ceny. Napríklad pečené BBQ
rebrá (600 g/12,90 €) ponúkajú v
polkilovej verzii skoro za polovi-
cu (500 g/6,90 €). Vzhľadom na
to, že sme ich na stôl dostali
expresne rýchlo, boli zrejme už
predpripravené. Bola to poriadna
porcia mäsa, ktoré išlo veľmi
ľahko od kostí. K tomu, pochopi-
teľne, horčica, chren a nakladaná
zelenina.

Akciový burger Trafená hus nás
namiesto 8,90 € vyšiel na 7,90 €.
Išlo o mix hovädzieho a bravčové
mäsa s plátkom čedaru, volským
okom, plátkami slaniny, čili
omáčkou, dijonskou horčicou,
cibuľou a porciou hranolčekov.
Vykostené kuracie stehná obalené
v slaninke so sweet&chilli omáč-
kou a bylinkovou bagetkou
BAMBOO (6,90 €) tiež pôsobili
ohrievaným dojmom. Hovädzí
steak, jedlá z krkovičky ani šaláty
už nemali, veď táto ponuka aj tak
podľa čašníčky čoskoro končí.
Spoločne s jej otráveným prístu-
pom nás to len utvrdilo v tom, že
táto agónia by sa nemala dlhšie
predlžovať.
Žiadalo by sa zvolať: Zomrel
kráľ, nech žije kráľ. Nástupník
trónu v tomto prípade je však ešte
neznámy. Tak sa uspokojíme s
tým, že nový KRYM nenadviaže
na starú Trafenú hus. Prídeme sa
určite presvedčiť.
Naše hodnotenie:�
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Trafená hus na Šafku je stále v agóniiNamiesto dvoch

škôl zostali len

smetiská
LIST ČITATEĽA
Na Znievskej ulici v Petržalke
sa nachádzajú dve materské
školy – teda aj dve budovy.
Jedna z nich je už nefunkčná
tri roky, druhá dokonca päť
rokov. Vzdialené od seba sú
len 150 metrov.
Časť jednej budovy bola zničená
požiarom. Druhá budova sa
následkom neudržiavania samo-
činne rozpadla. V obidvoch čas-
tiach týchto budov sa udomácni-
li asociálne osoby bez domova,
ktoré všetko, čo sa dalo, ukradli,
zdevastovali, alebo odniesli do
zberných surovín. 
Z okolitého areálu sa vytvorilo
veľké smetisko, ktoré je obraste-
né náletovou burinou a drevi-
nou, až do výšky piatich metrov,
lebo to nikto neudržiava. Stromy
od prehnitia alebo vysušenia sa
už samovoľne rozpadávajú. Je
tam aj otvorená šachta, v ktorej
sa nachádza vývodné potrubie
pitnej vody aj s uzáverom,
odkiaľ si berú načierno vodu
osoby, ktoré sa tam nelegálne
zdržiavajú. 
Pýtam sa - kto platí za odber
vody? Do obidvoch nestráže-
ných objektov je voľný prístup
na viacerých miestach bezpro-
blémový. To, čo sme uvideli vo
vnútorných častiach týchto
objektov, je len pre silné povahy
a žalúdky.
Bežne sa v týchto priestoroch
zakladajú otvorené ohne, valí sa
odtiaľ dym, počuť odtiaľ krik,
ktorý ruší aj nočný pokoj. 
Rastislav Gemerský, Petržalka

Na metropole

by malo záležať

všetkým 
LIST ČITATEĽA
Povedala mi známa, keď sme
išli po našej ulici v Starom
Meste: „Majitelia by sa mali
hanbiť za takéto domy. U nás v
Malackách takéto ošarpané
domy nie sú. Každý majiteľ má
dom opravený, pretože vie, že
investovaním a opravou domu
získa jeho majetok na hodno-
te“. Štvorročný Mário sa pred
vchodom pýtal: „Ideme do toho
rozbitého domu?“
Išli sme po ulici, ktorá bola kedy-
si považovaná za honosnú a
pýchu mesta. Vystavali ju zboha-
tlíci po 1. svetovej vojne. Dnes je
väčšina domov na nej už zrekon-
štruovaná, radosť pozerať. No čo
ďalšie, v ktorých asi nevedia, že
vlastníctvo zaväzuje. Keď si už
ten byt kúpili, nemajú čakať, kedy
im to opraví štát ako pred 25
rokmi. Aj tieto domy sa raz musia
opraviť, ináč sa rozpadnú.  
Väčšina stavieb v centre mesta
ešte nie sú kultúrne pamiatky, sú
iba situované na území pamiatko-
vej zóny Bratislavy – centrálna
mestská oblasť. Podľa vyjadrenia
Krajského pamiatkového úradu
môžu však disponovať pamiatko-
vými hodnotami s potenciálom na
vyhlásenie za národnú kultúrnu
pamiatku. Kedy a ako sa tak
stane, nikto nevie. Budúcnosť je
celkom neistá a omietky a balkó-
ny sa rozpadávajú už dnes.  Ako
budú vyzerať takéto domy o 10 či
20 rokov? Možno si byť istý, že
havarijné stavy a čiastočné opra-
vy nezasiahnu do exteriérového
výrazu stavby a nezmenia ju?
Veď pri nich nie je čas ani povin-
nosť žiadať vyjadrenie pamiatko-
vého úradu. Podľa zákona Kraj-
ský pamiatkový úrad nemá žiad-
nu právomoc vyzvať vlastníkov,
aby stavbu udržiavali v riadnom
stave. Mestský úrad tiež nie.
Takže nikoho nezaujíma, kedy a
ako sa domy opravia, ani kto a
ako s nimi narába. Natíska sa
otázka, ako to robia vo Viedni,
Budapešti, veď majú ešte staršie
súkromné budovy ako Bratislava,
vzorne upravené. Je vidno, že
všetkým záleží na tom, ako ich
metropola vyzerá. 

Mária Brenčičová, Bratislava

Inšpektori SOI vykonali kon-
trolu v prevádzke Green bi-
ke, Ružová dolina 25, zame-
ranú na prešetrenie podnetu
spotrebiteľa o ochrane spo-
trebiteľa. Počas kontroly zis-
tili, že spotrebiteľka Ing. M.
si kúpila u predávajúceho
výrobok - bicykel Electra
Amsterdam za 480 €. 
Keď si spotrebiteľka uplatnila
reklamáciu zameranú na kvali-
tatívne nedostatky predmetné-
ho výrobku (odlomený zadný
blatník, predávajúci nevybavil
reklamáciu spotrebiteľky naj-
neskôr do tridsiatich dní odo
dňa jej uplatnenia.
Predložený reklamačný lístok v
rámci konečného riešenia
reklamácie uvádza „Reklamá-
cia neuznaná, napriek tomu
boli vrátené peniaze v plnej
sume.“ Uvedeným konaním
došlo k porušeniu zákona o
ochrane spotrebiteľa, za ktoré
ako predávajúci zodpovedá
účastník konania.
V zmysle zákona o ochrane

spotrebiteľa, ak spotrebiteľ
uplatní reklamáciu, predávajúci
alebo ním poverený zamestna-
nec alebo určená osoba je povin-
ný poučiť spotrebiteľa o jeho
právach podľa všeobecného
predpisu; na základe rozhodnu-
tia spotrebiteľa, ktoré z týchto
práv spotrebiteľ uplatňuje, je
povinný určiť spôsob vybavenia
reklamácie ihneď, v zložitých
prípadoch najneskôr do troch
pracovných dní odo dňa uplatne-
nia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie
stavu výrobku alebo služby, naj-
neskôr do tridsiatich dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. 
Po určení spôsobu vybavenia sa
reklamácia vybaví ihneď, v odô-
vodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr;
vybavenie reklamácie však
nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie
reklamácie má spotrebiteľ právo
od zmluvy odstúpiť, alebo má
právo na výmenu výrobku za
nový výrobok.
V zmysle zákona vybavením
reklamácie je ukončenie rekla-
mačného konania odovzdaním
opraveného výrobku, výmenou
výrobku, vrátením kúpnej ceny
výrobku, vyplatením primeranej
zľavy z ceny výrobku, písomná
výzva na prevzatie plnenia alebo
jej odôvodnené zamietnutie.
Z hľadiska posudzovania miery
zavinenia vzal orgán dozoru pri
výške pokuty do úvahy, že
účastník konania je povinný
dodržiavať všetky zákonom sta-
novené podmienky predaja
výrobkov a poskytovania slu-
žieb, za dodržiavanie ktorých
zodpovedá objektívne, tzn. bez
ohľadu na akékoľvek okolnosti,
ktoré spôsobili ich porušenie. 

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných 

rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Pozor na čas vybavenia reklamácie
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Spotrebiteľské

zmluvy majú

zvláštny režim
Zmluvy uzatvárané medzi pod-
nikateľmi - dodávateľmi a
nepodnikateľmi – spotrebiteľ-
mi, sa nazývajú spotrebiteľské
zmluvy. 
Vzhľadom na to, že účastníkom
takýchto zmlúv sú vždy spotrebi-
telia požívajúci vyššiu úroveň
ochrany, spotrebiteľské zmluvy
majú zvláštny režim zákonnej
úpravy. Spotrebiteľskou zmluvou
je každá zmluva bez ohľadu na
právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom.
Dodávateľ je osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľ-
skej zmluvy koná v rámci pred-
metu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti. 
Spotrebiteľ je fyzická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení spot-
rebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej obchodnej
činnosti alebo inej podnikateľskej
činnosti. Spotrebiteľskou zmlu-
vou je každá zmluva bez ohľadu
na právnu formu, ktorú uzatvára
dodávateľ so spotrebiteľom. Ty-
pický spotrebiteľský vzťah vzni-
ká napríklad pri kúpe elektrospot-
rebiča v obchode, spotrebiteľ-
ských zmlúv je však veľké množ-
stvo. Zmluva nemusí byť uzatvo-
rená písomne, stačí jej uzatvore-
nie vo forme zaplatenia a prevza-
tia výrobku. Ustanovenia o spot-
rebiteľských zmluvách sa pou-
žijú, ak je to v prospech zmluvnej
strany, ktorá je spotrebiteľom.
Odlišné zmluvné dojednania
alebo dohody, ktorých obsahom
alebo účelom je obchádzanie
tohto ustanovenia, sú neplatné.
Na všetky právne vzťahy, ktorých
účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy
prednostne použijú ustanovenia
Občianskeho zákonníka, aj keď
by sa inak mali použiť normy
obchodného práva. Občiansky
zákonník okrem tejto rámcovej
ochrany spotrebiteľa ďalej rozši-
ruje túto ochranu pri spotrebiteľ-
ských zmluvách úpravou tzv.
neprijateľných podmienok, kto-
rým sa budeme venovať nabudú-
ce. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917/822 723

BRATISLAVA
V nedávnom príspevku Brati-
slavských novín sme písali o
plánovanej výsadbe stromov v
centre mesta na Hlavnom
námestí. Na článok reagoval aj
čitateľ Patrik Guldan.
„Čo sú dominanty tohto prostre-
dia? Uvažovalo sa vôbec o tom,
či výsadbou vzrastlej zelene -
stromov nedôjde k závažnej
zmene prostredia národných kul-
túrnych pamiatok? Výsadba stro-
mov v uvedených priestoroch his-
torického jadra mesta Bratislavy
bude precedensom pre mnohé
mestá na Slovensku. Ochrana
prostredia historického Hlavného
námestia v hlavnom meste SR je
integrálnou súčasťou ochrany
národných kultúrnych pamiatok.
Historické urbanisticko-architek-
tonické prostredie hlavného
námestia Bratislavy sa nesmie
tváriť ako park. Koncom osemde-
siatych rokov 20. storočia bola
argumentácia o úpravách toho
námestia opretá o porovnanie s
obrazmi hlavných historických
námestí európskych miest, v kto-
rých sa zachoval historický sta-
vebný fond podobne ako v Brati-
slave od  trinásteho po dvadsiate
storočie. Chcel by som poznať
vyjadrenie orgánu štátu k zámeru
úprav historického prostredia  -
námestí (Hlavného aj Františkán-
skeho) v pamiatkovej rezervácii
Bratislava. Aké stanovisko k ini-

ciatívne výsadby stromov zaujal
napríklad príslušný orgán ochra-
ny pamiatkového fondu?“ napísal
čitateľ Patrik Guldan.
Na podnety reagovala Zuzana
Hudeková z útvaru hlavnej archi-
tektky hlavného mesta. Zámer
výsadby stromov na Hlavnom
námestí by podľa nej nebol
možný bez schválenia príslušný-
mi správnymi organmi. V súlade
s dokumentom Bratislava – pa-
miatková rezervácia, Zásady
ochrany pre vybrané sektory
pamiatkovej rezervácie sa v
rámci požiadaviek pre Sektor A
uvádza, že „súčasťou úpravy
námestí nemôže byť trvale inšta-
lovaná mobilná zeleň, je potrebné
prehodnotiť umiestnenie mobil-
nej zelene na Hlavnom námestí v
prospech uplatnenia trvalej
výsadby solitérov vzrastlej zele-
ne.“ Zámer výsadby vzrastlej

zelene na Hlavnom námestí bol
okrem toho podľa nej predložený
na posúdenie Krajskému pamiat-
kovému úradu Bratislava, ktorý
vydal rozhodnutie, v rámci ktoré-
ho sa zámer posúdil ako prípustný
za splnenia viacerých podmie-
nok. „Jednou z nich bolo predlo-
ženie projektovej dokumentácie v
stupni štúdie, táto bola predložená
a úrad k nej vydal záväzné stano-
visko, kde štúdiu schválil,“ kon-
štatuje Z. Hudeková. „Ak sa píše,
že pôjde o precedens, úprimne  by
som sa takému precedensu tešila.
Obdobných „precedensov“ sme
svedkami aj v zahraničí, naprík-
lad výsadba stromov pred milán-
skym Dómom a inde. Plne reagu-
je na nové trendy, ale hlavne hroz-
by, akými sú napríklad letné horú-
čavy ako prejav zmeny klímy,“
dodáva Z. Hudeková. (db)

Foto: Juraj Mladý

Stromy na námestí nie sú výnimočné,
výsadbou reagujú aj na zmenu klímy  

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

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Stromová 16 | Kramáre

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

Mestská časť 
Bratislava – Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

ponúka na prenájom formou 
verejnej obchodnej súťaže 
nový nebytový priestor, 

na prízemí bytového domu 
na Černockého ul. 5/A

v Bratislave, na  pozemku parc. č.
1513/37. Nebytový priestor č. 1 – 903 je
vo výmere 62,14 m2. Nebytový priestor je
„holopriestor“, možnosť vybavenia podľa
potrieb nájomcu. Ponuky sa prijímajú do
25. 9. 2015.
Ďalej ponúkame na prenájom formou
VOS nebytové priestory rôznej veľkosti v
zdravotných strediskách na Tbiliskej ul.,
Hubeného ul. a v administratívnej budo-
ve na Hečkovej ul. Ponuky sa prijímajú
do 25. 9. 2015.
Podmienky obchodných verejných súťa-
ží sú zverejnené na internetovej stránke
www.raca.sk a na vývesnej tabuli MÚ
Rača, Kubačova 21. Bližšie informácie
poskytne Ing. Jozef Kinier na t.č. 02/4911
2454.

Wir, als Schweizer Arbeitgeber 
suchen für die Schweiz (m/w):

Elektromonteure �� Spengler/Dachklempner �� Fahrleitungs-
monteure �� Metallbauer �� Zimmerleute �� Dachdecker �� Kfz.-
Lkw.-Landmaschinen-Mechaniker �� Gas-Wasser-Heizung-
Monteure �� Gerüstbauer �� Examinierte Altenpfleger �� Kran-
kenschwester �� Softwareentwickler.
Lohn: ca. 30,- €/Stunde �� gute Deutschkenntnisse zwingend
notwendig! Schweizer Arbeitsvertrag �� Unterkunft vorhanden

Impirio AG, Niederlassung Berlin, Wollankstr.131a, 
13187 Berlin, 030-43724104, e.feige@impirio.ch
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Petržalka bude

hostiť európsky

šampionát
PETRŽALKA
V nedeľu 30. augusta sa po let-
nej prestávke vráti turfový ži-
vot do Starého hája, kde sa us-
kutoční v poradí už 15. dostiho-
vý míting mimoriadne za účasti
krásnych dám z celej Európy.
V posledný augustový dostihový
víkend sa bude konať jubilejný
25. ročník majstrovstiev Európy
amatérskych jazdkýň pod záštitou
starostu Starého Mesta Radoslava
Števčíka. Ťahákom nedeľného
maratónu (9 rovinových a prekáž-
kových dostihov) bude Cena sta-
rostu mestskej časti Staré Mesto,
21. cena Whisky. V prihláškach je
jedenásť kobýl slovenských a
českých majiteľov. V sprievod-
nom programe sa predstaví skupi-
na Kozovanka, súčasťou popo-
ludnia bude aj vozenie detí na
koníkoch a porota vyhlási Miss
Amazonku 2015 spomedzi jaz-
deckých krások. Seniori majú
vstup na dostihy zadarmo! Štart
prvých dostihov je o 14.00 h. (ri)
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D. Hathaway

bude prednášať

Bratislavčanom
BRATISLAVY
Príbeh pastora lokálneho ang-
lického zboru Davida Hatha-
waya sa začal v roku 1961.
Za pašovanie Biblií ho v bývalom
Československu uväznili. Svojej
viery sa nevzdal a z väzenia ho
po roku prepustili. Tvrdí, že
komunisti ho nezničili, iba ho
urobili ešte silnejším. Neskôr mu
lekári našli v krku nádor, z ktoré-
ho sa vyliečil. V sobotu 12. sep-
tembra od 17. h sa Hathaway
predstaví publiku v Inchebe. V
programe vystúpia aj M. Čírová,
BCC Worship, Widelife, Life
Worship. Vstup  je voľný. (mm)

Školu privítajú

hrami z ríše 

fantázie
PETRŽALKA
ZŠ Holíčska z Petržalky pozýva
na  Fantastické hry, ktoré budú
1. septembra v areáli školy.
Cieľom hier je dobrovoľným
vstupným vyzbierať sumu, ktorá
pomôže zrekonštruovať  a posta-
viť nové a funkčné laboratóriá
chémie, fyziky a biológie.  
Súťaže tvorí tím ľudí, ktorí sa
poznajú prostredníctvom webo-
vej stránky priori-incantatem.sk,
čo je najväčšia fanúšikovská
stránka Harryho Pottera na Slo-
vensku. Akciu spoluorganizujú
basketbalový klub B.S.C. a taneč-
ná škola Dansovia. (mm)

MFK SKALICAMFK SKAKK

29.8. o 19:00
ŠK Slovan – MFK Skalica

Vstupenky na 

štadión pasienky

ba_noviny.ai 1 10. 8. 2015 15:55:13

Koncept GLC kupé, blízky
sériovej výrobe, spája typic-
ké štýlové prvky kupé s di-
zajnom  nadchádzajúcich
generácií vozidiel SUV
značky Mercedes-Benz. 
Charakterizuje ho okrem iného
maska chladiča Twin Blade,
kapota motora s typickými pre-
lismi, bočné okná bez rámov,
masívne 21-palcové pneumati-
ky, ochrana spodku vozidla s
chladiacimi štrbinami vpredu i
vzadu, zväčšená svetlá výška,
bočné nášľapné prahy či štvor-
vetvová výfuková sústava.  
Pôsobivý vzhľad predvádzacie-

ho GLC kupé (dĺžka/šírka/
výška/rázvor: 4,73/ 2,15/ 1,59/
2,83 metra) zvýrazňujú svetlo-
mety (kompletne LED) pripomí-
najúce svetelné sochárske diela,
ktorých všetky funkcie sú zjed-
notené v jednom kryte. Zadné
prstencovité spätné svetlá zasa
obklopuje stredová šošovka,
ktorá adaptívne zosilňuje brzdo-
vé svetlo a zlepšuje tým jeho
viditeľnosť.
Očakávaná novinka využíva
hnacie ústrojenstvo s pohonom
všetkých kolies. Motor 2,996
litra V6 (270 kW/367 k; 520
Nm) známy z nedávno predsta-

vených športových modelov
AMG (ako napr. Mercedes-Benz
C 450 AMG 4MATIC) má pria-
me vstrekovanie a dve turbodú-
chadlá. Napojený na deväťstup-
ňovú automatickú prevodovku
9G-TRONIC umožňuje jazdné
výkony na vysokej športovej
úrovni. Podľa nastavenia jazd-
ného programu vychádza z kon-
coviek jeho výfuku tlmený
rachot alebo zvuk vysoko vý-
konného športového vozidla.

Viac informácií na 
www.mercedes-benz.sk 

alebo www.motor-car.sk .

Koncept GLC kupé blízky sériovej výrobe

Cestovanie autobusom Slovak
Lines na linke Bratislava - le-
tisko Schwechat – Viedeň pri-
náša výhody, ktoré priťahujú
čoraz viac cestujúcich. 
Po možnosti cestovať z Bratisla-
vy na letisko Schwechat alebo do
Viedne za akciovú cenu už od
jedného eura, ponúka dopravca v
rámci špeciálne zakúpeného líst-
ka s názvom Wien Ticket aj celo-
dennú dopravu po Viedni. 
Cestujúci tak môžu na jeden lís-
tok cestovať z Bratislavy do
Viedne a následne využívať vie-
denskú MHD. „Zvýšený záujem
o cestovanie do Viedne zazname-

návame najmä počas letných
prázdnin. Ľudia cestujú za pa-
miatkami, do ZOO alebo za
nákupmi. Cestovanie s týmto
lístkom im uľahčí pohyb po
Viedni,“ vysvetlil generálny ria-
diteľ Slovak Lines Peter Sádov-
ský.   
Na linke do Viedne dnes jazdí
denne až 23 spojov v každom
smere. Cestujúci majú k dispo-
zícii bezplatné Wi-Fi pripojenie
na území Slovenska aj Rakúska,
na palube ich čaká zdarma nápoj
a malý snack, denná tlač či časo-
pisy. Komfort cestovania a
zmena cestovnej politiky do-

pravcu nahráva rozhodnutiu
nechať auto doma a využiť auto-
bus. Cestovné lístky sa dajú za-
kúpiť jednoducho cez internet
na stránke www.slovaklines.sk
alebo www.eurolines.sk. 
K dispozícii sú aj v pokladni-
ciach na bratislavskej Autobuso-
vej stanici Mlynské nivy, v
rezervačnom mieste na letisku
vo Viedni, na viedenskej auto-
busovej stanici na Südtiroler-
platz Platz alebo v sieti predaj-
ných miest po celom Slovensku.
Dostatočný počet spojov zabez-
pečí, že poctivý lístok si kúpite
aj u vodiča autobusu.

Cestovať autobusom na Schwechat
alebo do Viedne sa oplatí
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Na úrade 

sa pripravte 

na nové tlačivá
PETRŽALKA
Matrika na miestnom úrade
v Petržalke zverejnila nové
formuláre tlačív, ktoré sa
týkajú zápisov matričných
udalostí do osobitnej matriky
Ministerstva vnútra SR. V
tlačivách sú okrem pôvodne
požadovaných údajov už aj
údaje o stave či pohlaví.
„V prípadoch, ak je občan imo-
bilný či nevládny, osvedčujeme
podpisy priamo v ich domácnos-
tiach, sociálnych zariadeniach,
kde sú umiestnení alebo v
nemocnici počas hospitalizácie,“
upresňuje Miroslava Galajdová z
Referátu matriky a ohlasovne.
Súčasťou matričnej agendy sú aj
Zápisy narodení, uzavretí man-
želstva alebo úmrtí občanov SR
do osobitnej matriky MV SR s
pobytom v Petržalke, ktorým sa
v cudzine narodilo dieťaťa,
alebo uzavreli manželstvo, prí-
padne došlo k úmrtiu nášho oby-
vateľa.  (pl)

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

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468
Reklama v novinách?

BRATISLAVA, RAČA
Výstavbu projektu Malé Kras-
ňany otvorili začiatkom leta
2015. Mesiac po začatí stavby  sa
predalo už ako 75 percent bytov
z prvej etapy. Projekt Krasňany
sa stal hitom roku 2015, ktorý
ponúka viac možností svojim
klientom, vysoký štandard a
vyhotovenie vrátane elektric-
kých okenných žalúzií, verejné
parkovacie miesta pre návštevy,
príležitostí na šport a voľnočaso-
vé aktivity za priaznivé ceny. 
Kolaudácia prvého bytového do-
mu, v ktorom vznikne 87 bytov, je
plánovaná už na jeseň 2016. V
danej lokalite chystá investor ešte
štyri ďalšie etapy úspešného pro-
jektu.
Ideálna poloha Malých Krasnian
spočíva v bezprostrednom kontak-
te s prírodou a blízkosti kompletnej
občianskej vybavenosti. V okolí sa
nachádzajú predajne potravín,

zdravotné stredisko, lekáreň, škôl-
ky, základná škola, reštaurácie a
kaviarne. Maximálny komfort pre
celú rodinu zdôrazňuje i výborná
dostupnosť do centra mesta. Vo
vnútroblokoch bytového domu
záhradný architekt navrhol zelený
park s detskými ihriskami a
moderné športoviská.
Projekt má výborne napojenie  na
dopravnú infraštruktúru so zastáv-
kou  modernej električky,  novo-
vzniknutá  svetelná  križovatka
strategicky zjednoduší prejazd
Račianskou ulicou. Cyklochodník
spája Račiansku radiálu s centrom
mesta a s lesmi Malých Karpát,
ako aj ďalšími zaujímavými lokali-
tami po medzinárodnej cyklotrase
JURAVA. 
V Malých Krasňanoch osobitne
dbajú na nadštandardné bytové
vybavenie, ktorý posúva kvalitu
bývania omnoho vyššie, ako sme
zvyknutí. Na rozdiel od iných pro-

jektov je už však tento vyšší štan-
dard zahrnutý v cene bytu. Pri jeho
výbere sa developerská spoločnosť
Lucron Development, a. s., sústre-
dila hlavne na vysokokvalitné
značkové produkty. Na druhej stra-
ne však developer vyzdvihuje do
popredia nízke mesačné náklady
na bývanie. Kvalitná stavba zaru-
čuje nízke platby do fondu opráv a

skvelé termoizolačné vlastnosti
stavby zasa nízke náklady na teplo. 
„Spokojnosť budúcich obyvateľov
Malých Krasnian je pre nás prvo-
radá, čomu prispôsobujeme aj naše
nároky na dodávateľov,“ hovorí
Ing. Juraj Ťahún zo spoločnosti
Lucron. Jedným z nich sú naprík-
lad profesionáli zo štúdia Acqua-
marea, zabezpečujúci dizajn a

vybavenie kúpeľní, ktorých súčas-
ťou budú obklady a dlažby zn.
Grohe dovezené priamo z Talian-
ska a batérie. Ďalšou kvalitnou
značkou sú parkety od nemeckého
výrobcu Egger. Vďaka 8 mm hrúb-
ke, hluk tlmiacej penovej podložke
a V-drážkam pôsobia masívne a
poskytujú dlhotrvácnu kvalitu.
Okrem vysokokvalitných produk-
tov od renomovaných značiek sa
môžu budúci obyvatelia tešiť aj na
vymoženosti, akými sú napríklad
exteriérové hliníkové žalúzie na
elektrický pohon, ktoré sú súčas-
ťou každého bytu. Vďaka žalú-
ziám sa dá z lodžie vytvoriť aj
samostatná miestnosť, čím získate
priestor navyše. Dôraz na praktic-
kosť sa odráža aj na murovaných
pivniciach, ktoré sú situované pria-
mo pred vybraným garážovým stá-
tím. Podzemné garáže budú mať
spolu s vonkajšími miestami kapa-
citu takmer 700 miest.

Projekt Malé Krasňany sa stal hitom,
prvá etapa je už takmer vypredaná!

www.filharmonia.sk

Slovenská 
filharmónia

24. 8. – 18. 9.
Prednostný predaj 
celosezónnych abonentiek
pre abonentov zo sezóny
2014/2015

21. 9. – 2. 10.
Voľný predaj abonentiek
pre všetkých záujemcov

67. 
koncertná
sezóna

* Začína sa predaj vstupeniek 
na mimoriadne koncerty 
v septembri a októbri

N E
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N
O
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2015

2016

BRATISLAVA 5
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štvrtok 27. augusta
� 10.00 - Cvičenie pod stromami,
Čchi Kung, Medická záhrada
�10.30 - Divadlo Koráb (ČR): Pri-
ncezna na hrášku, Medická záhrada 
� 17.00 - S jogou za zdravím,
Medická záhrada
� 18.15 - Lysistrata, divadelné
predstavenie, Medická záhrada
� 19.00 - Golden Age Festival,
koncert, Paper Moon Trio, Fats Jazz
Band (Slov.), Boba Jazz Band
(Poľ.), V-klub, Námestie SNP
�19.00 - Donato Cuzzato, koncert,
Katedrálny organový festival, Dóm
sv. Martina
�20.00 - Hudba Ministerstva vnút-
ra SR, koncert, Hlavné námestie

piatok 28. augusta
� 17.00 -  Vyhodnotenie letného
tábora ÚLET, Katka Feldek Band,
amfiteáter, Valachova ulica
�18.00 - Transpolune, Mladá rock-
popová scéna, Eurovea
� 19.00 - Log in Progres, rocková
kapela, koncert, vstup na hradby
oproti Dómu sv. Martina 
�20.00 - Love for Money, koncert,
Eurovea
�21.00 - Bratislava in-line, zraz za
Auparkom

sobota 29. augusta
� 10.00 - Vajnorské dožinky 2015,
Park pod lipami
�18.00 - Peter Lipa Band, koncert,
Kuchajda
� 19.00 - ŠK Slovan - MFK Skali-
ca, futbalová Fortuna liga, Štadión
Pasienky
� 20.00 - Viva opera! ,Adriana
Kučerová & Pavol Bršlík, Koncert-
ná sieň Slovenskej filharmónie,
Námestie E. Suchoňa 1 
� 20.00 - Jozef Hollý & Band s

hosťom Karolínou Gudasovou,
koncert, Eurovea
�20.30 - Divisi, Rock v Ružinove,
DK Ružinov, Ružinovská 2

nedeľa 30. augusta
�9.00 - Open air Jumping®, mólo
lode Sundeck 
� 14.00 - Cena Whisky, 25. Majs-
trovstvá Európy amatérskych jazd-
kýň, dostihy, Závodisko, Starohájs-
ka 29
�16.00 - Scot & Zelda, Deal, Kul-
túrne leto Pod pyramídou, budova
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1 
� 17.00 - Ježko a líška, Divadlo
Zanzara, vstup na hradby oproti
Dómu sv. Martina
� 20.00 - Robert Křesťan a Druhá
tráva, koncert, Hlavné námestie

pondelok 31. augusta
� 17.00 - Veselo s detským balet-
ným štúdiom, tanečná dielnička
baletnej školy, Medická záhrada
�22.00 - Bassault, Subclub, Nábre-
žie arm. gen. L. Svobodu 
� 23.00 - Kapurkový hipster, Nu
Spirit Club, Pasáž Luxor, Štúrova 3

utorok 1. septembra
� 7.30 - Joga v lese, Horáreň Hor-
ský park
� 10.00 - Beach plieska na konci,
volejbalový turnaj, Patrónka
�16.00 - Spots, Cyklosalón o zaují-
mavých bicykloch, vystúpia skupi-
ny Prešporskí junáci a Talkshow,
lesné kúpalisko Vydrica, Cesta mlá-
deže, Nové Mesto
� 17.00 -  Ornamenty, koncert
ľudovoj hudby SĽUK-u, etnodže-
zovej formácie Pacora trio a multi-
inštrumentalistu M. Pastírika, vstup
voľný, Istra Centrum, Hradištná 43
� 17.00 - HC Slovan Bratislava -
Sibir Novosibirsk, KHL, Zimný
štadión O. Nepelu, Odbojárov 9

streda 2. septembra
�17.00 - Deti pre WAG , otvorenie
výstavy študentských prác, suterén-
ny priestor Pod knižnicou, nádvorie
MKB, Klariská 16 
�20.00 - Večer zakázaných reklám,
KC Dunaj, Nedbalova 3

štvrtok 3. septembra
� 19.00 - Roman Perucki, koncert,
Katedrálny organový festival, Dóm
sv. Martina

piatok 4. septembra
�17.00 - Spektakulárna komiksová
mega dišputa, , hostia: J. Jožiov
(Jerzy-kniha), P. Knapko (Pišišvor),
P. Barnáš (Pišišvor), D. Majling
(Rudo), Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská 26
� 20.00 - Boom Splash, Refinery
Gallery, Vlčie Hrdlo  
� 21.00 - London Calling, KC
Dunaj, Nedbalova 3

sobota 5. septembra
� 8.00 - Septembrový Burzoblšák,
1. súkromné gymnázium, Bajkals-
ká 20 
�10.00 - Vegánske hody, Námestie
slobody
� 10.00 - Dni majstrov ÚĽUV, ot-
vorenie festivalu, Hlavné námestie
� 10.00 - Nechajte sa zbaliť na
remeslo, Dni majstrov ÚĽUV,
Hviezdoslavovo námestie
� 10.00 - Čipkované Slovensko,
Dni majstrov ÚĽUV, Primaciálne
námestie
�10.00 - Škola remesiel, Dni majs-
trov ÚĽUV, Primaciálny palác,
Nádvorie sv. Juraja
� 10.00 - Galéria drotárie, Dni
majstrov ÚĽUV, Primaciálny
palác, Justiho sieň
�10.00 - Zažeň hlad!, Dni majstrov
ÚĽUV, Rybné námestie, Primaciál-
ne námestie

� 11.00 - Tattoo Show TATTOO
WARS, Dom odborov Istropolis,
Trnavské mýto 1 
�11.30 - Dni majstrov ÚĽUV, fes-
tival, altánok, Hviezdoslavovo
námestie
� 15.30 - Kamarát Bambuľko,
detské bábkové divadlo,  Dni majs-
trov ÚĽUV, Primaciálny palác,
Nádvorie sv. Jána Nepomuckého
�17.00 - Schone Náci sa vracia, 9.
ročník stretnutia v duchu tradičnej
bratislavskej tolerancie, odovzdáva-
nie ceny „Slušný Bratislavčan“,
Letná čitáreň U červeného raka,
Michalská 26 
�19.30 - Real Something presents:
Vvhile (Srb.) + Elections Iin The
Deaftown (Slov.), koncert, Baty-
skaf, Biela 6 
� 21.00 - Balkan Beats, koncert,
Balkan Tango Vibes (Rak.), DJ
Matthew, DJ Julah, KC Dunaj,
Nedbalova 3

nedeľa 6. septembra
�9.00 - Open air Jumping®, mólo
lode Sundeck 
�10.00 - Dni majstrov ÚĽUV, fes-
tival, Hlavné námestie
� 10.00 - Nechajte sa zbaliť na
remeslo, Dni majstrov ÚĽUV,
Hviezdoslavovo námestie
� 10.00 - Čipkované Slovensko,
Dni majstrov ÚĽUV, Primaciálne
námestie
�10.00 - Škola remesiel, Dni majs-
trov ÚĽUV, Primaciálny palác,
Nádvorie sv. Juraja
� 10.00 - Galéria drotárie, Dni
majstrov ÚĽUV, Primaciálny
palác, Justiho sieň
�10.00 - Zažeň hlad!, Dni majstrov
ÚĽUV, Rybné námestie, Primaciál-
ne námestie
�10.00 - Rytieri na Devíne, dobové
tance, rytiersky turnaj, salva, hrad
Devín

� 10.30 - Nedeľné rozprávkové
dopoludnie, DK Ružinov, Ruži-
novská 28
� 11.00 - Dni majstrov ÚĽUV,
altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 14.30 - Rezbár Čalamacha roz-
práva o živote na Salaši, Dni majs-
trov ÚĽUV, Primaciálny palác,
Nádvorie sv. Jána Nepomuckého 
�17.00 - HC Slovan - Medveščak
Záhreb, KHL, Zimný štadión O.
Nepelu, Odbojárov 9
� 17.00 - Žalmy kráľa Dávida,
hudobno-literárne popoludnie, kon-
cert country gospelovej skupiny
Matuzalem spojený s čítaním
žalmov kráľa Dávida, recituje Šte-
fan Bučko, Letná čitáreň U červe-
ného raka, Michalská 26

pondelok 7. septembra
� 15.00 - Free workshop, works-
hop otvorený pre verejnosť,  Afri-
can jazz podľa Dawita Asrat (Etió-
pia), suterénny priestor Pod knižni-
cou, nádvorie MKB, Klariská 16
� 18.00 – Odôvodnenie, recitál J.
B. Paunovića (Chorvátsko), , sute-
rénny priestor Pod knižnicou,
nádvorie MKB, Klariská 16
� 18.30 - Poetry Slam, účinkuje
A.Merino (USA), suterénny prie-
stor Pod knižnicou, nádvorie MKB,
Klariská 16

utorok 8. septembra
� 9.00 - Jama deravá, divadlo As-
torka, Námestie SNP 33
� 20.30 -  Comedy Talk Show M.
Szatmaryho, F(l)óór, hostia A.
Banášová, P. Cmorik, K. Farkašová
a Vanda, Urban Space, Námestie
SNP

streda 9. septembra
�19.00 - W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
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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

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.



Mestský archivár, prednosta
Vedeckých ústavov mesta Bra-
tislavy a kultúrny referent
mesta prišiel v roku 1945 o štát-
ne občianstvo, byt so zariade-
ním a zbierkami, auto, bohatú
knižnicu, o všetko. Len preto,
lebo sa hlásil k národnosti svo-
jich predkov, k Nemcom.
Napriek tomu, že tu aj s man-
želkou ostal a do smrti (1972) v
nie najlepších podmienkach
socialistickej spoločnosti živoril.
Do starých kalendárov a rôz-
nych zošitov si zapisoval zážitky
a skúsenosti. Pravdepodobne si
tým vypĺňal čas každodenných
ciest vlakom do Trnavy a späť,
kde ho zamestnali v múzeu. Ne-
písal si skutočný denník, skôr
záznamy  udalostí a myšlienok,
ktoré nechcel zabudnúť. Teda
akýsi druh pamätníka.  V sobo-
tu 21. apríla 1951 si zapísal: 
S profesorom Alojzom Miškovi-
čom   v budove teológie v bývalom
veľkom prepoštskom paláci. Tam
nie sú už nijaké stopy po krásnych
veľkých reprezentatívnych maľ-
bách, ktoré predstavovali ostri-
homských arcibiskupov, ktorí síd-
lili v Prešporku, a ktoré som tam
videl za prvej československej
republiky, v čase posledného pre-
pošta Franza Kopernického. Už
som tam napríklad nevidel  veľký
olejový obraz  kardinála Leopol-
da grófa Kollonicha, ostrihom-
ského arcibiskupa, ktorý bol
zobrazený ako celá postava, oble-
čený do purpuru, s casulou, s
malým pekinským psíkom pri
nohách (Kollonich nosil rovnako
ako Richelieu malú špicatú briad-
ku a fúzy, pochovaný v kostole
jezuitov v Prešporku). Nevidel
som už ani veľký portrét slávneho
bibliofila Dr. Josefa Danka (+
1895, pochovaný v dóme v Pre-
šporku), ktorý bol namaľovaný
prešporským maliarom Pitthord-
tom (sediaci, celá postava). Ani
portrét vicekancelára tunajšej
stredovekej univerzity Academie
Istropolitany Georga von Schom-
bergh (+ 1486, pochovaný v
Dóme v Prešporku) namaľovaný
pravdepodobne podľa gotického
originálu na plátno na začiatku
18. storočia, postava od kolien
vyššie. Nakoniec nie je tam už ani
obraz Carla baróna Dujardina
(zomrel – ak sa nemýlim – 1793, a

pochovaný v prešporskom dóme),
od ktorého sú veľké zväzky regis-
trov v kapitulskom archíve, ktoré
on sám v ako kaplán  po nociach
zostavil, ako to píše v predslove k
prvému zväzku. Kópie registrov v
troch  zväzkoch som mal aj ja, ako
aj originály titulných listov 1.
zväzku s peknými akvarelovými
maľbami, ktoré predstavovali
pečať kapituly (sv. Martin a Vyku-
piteľ) a Božie Oko. V roku 1945
mi ich ukradli. Obraz Dujardina
som si požičal z Emericana, aby
sa zhotovila kópia pre mesto.
Kópiu mal namaľovať môj za-
mestnanec Juraj Krutek. Keď ma
násilne 1945 odstránili, Krutek si
obraz ponechal. Nevidel som už
ani dve mohutné albá viazané v
zamate, v ktorých boli na perga-
mene a na ručnom papieri jemný-
mi farbami namaľované erby
ostrihomských arcibiskupov počí-
najúc od druhej polovice 16. sto-
ročia, s ich osobnými heslami a
vlastnoručnými podpismi.               
Zmizli aj krásne zarámované dre-
voryty, prevažne Dürerove listy,
ktoré pochádzali ešte z Dankovho
majetku, ktoré bývali na stenách
schodiska a chodieb.                      
Zostali len malé drevorezy, ktoré
tvoria v jednej izbe vlys, a maľo-
vaný renesančný plafón, ktoré
boli pre zlodejov vo svojej výške
nedostupné (na fotografii). Za-
chovali sa aj empírový diván,
kreslá a stôl. No predsa som len
uvidel olejom na plátne hnedo na
hnedom pozadí namaľovaný
návrh okna, ktoré do Dómu veno-
val prepošt dr. Josef Danko.  Ešte
jeden návrh iného okna pre dóm

vo  farbách. Oba návrhy v novo-
gotických rámoch.       
V roku 1956 dr. Faust videl v
paláci ešte súpravu 12 stoličiek s
vyrezávaným  monogramom FK
(Ferdinand Knauz).                        
Osud zariadenia a zbierok brati-
slavského prepoštského paláca
je podobný osudom zariadení
mnohých cirkevných inštitúcií a
rezidencií v Československu po
roku 1950. Nikde neevidované
predmety, najmä umelecké
diela, sa rozkrádali, knihy konči-
li v zbere starého papiera, histo-
rický nábytok ako nemoderný na
smetisku alebo v rekvizitárni
divadla či televízie. Národný vý-
bor prideľoval byty v reziden-
ciách kanonikov, ktorí postupne
vymierali. V prepoštskom paláci
zriadili internát. Študenti zaria-
denie paláca intencionálne ničili.
Časť cirkevného inventára svet-
ský hospodársky správca fary
rozdával a predával.   
V súvislosti s kauzou pápežskej
busty z pozostalosti majstra Zme-
táka sa objavila domnienka, že by
mohla pochádzať zo židovského
majetku. Pravdepodobnejšie však
pochádzala z cirkevného majetku.
Majster Zmeták mi pri príležitosti
prevážania búst do prezidentské-
ho paláca povedal, že busty
(pápeža a rímskeho cisára) získal
výmenou. Nepýtal som sa ho od
koho, ani odkiaľ, ani čo dal za ne
na výmenu. Busty nemuseli byť
ani z územia Slovenska. Predošlý
držiteľ ich mohol získať aj v
Čechách, na Morave. Aj tam sa
predmety z cirkevného a šľachtic-
kého majetku po roku 1950 vo
veľkom „privatizovali“.

Štefan Holčík   
Foto: autor
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Pri zaváraní

mohli slúžky 

iba pomáhať
Ženy v zabehaných rodinách
mali práce nad hlavu. Robota
okolo detí, záhrady, domácich
zvierat, varenie, upratovanie,
zaváranie, starostlivosť o po-
hodlie ustatého manžela, nábo-
ženské a charitatívne povinnos-
ti, pranie a čistenie šatstva a bie-
lizne, ručné práce, maľovanie
príbytkov, šitie a látanie. Ne-
ustála činnosť pre pokojný
život rodiny v dome, záhrade,
vo vinohrade i na poli zapĺňala
všetky minúty ženských dní.
Len ženy s odrastenými deťmi a
tie, ktoré boli v núdzi, hľadali si
aspoň príležitostnú prácu, trebárs
ako gazdiné v zámožnejších rodi-
nách žien, ktoré ako prvé lastovič-
ky získali vysokoškolské vzdela-
nie a zaumienili si, že sa v ňom
budú realizovať. Keď v lete
vypukla sezóny zeleniny, zavárali
ju však všetky. Pretekali sa medzi
sebou, ktorá z nich namieša chut-
nejšiu zmes soli a rôznych kore-
nín, potrebnú na nálevy pri zavá-
raní. Dlho medzi sebou štebotali,
či ku kilu kuchynskej soli treba
pridať tri alebo päť deka žltých
semienok horčice, jednu či tri
lyžice zrniek čierneho korenia,
koľko korenia voňavého, koľko
bobkového listu, koľko koriandra,
klinčekov, ďumbiera, borievok,
papriky a rôznych sušených či
čerstvých byliniek.
Napokon vzniklo toľko zavára-
cích zmesí, koľko bolo v Prešpor-
ku gazdiniek, a každej sa tá jej
videla byť najlepšia. Zhodli sa iba
v tom, že desať deka zmesi soli s
koreniami treba päť minút pova-
riť v pollitri osempercentného
vínneho octu a nálev doplniť pre-
varenou vodou na dva a pol litra.
Ak mal byť nálev sladkokyslý,
bolo v ňom treba ešte rozpustiť 10
až 20 deka cukru alebo pätnásť až
dvadsaťpäť deka včelieho medu.
Najbežnejšie zmesi namiešaných
korení predávali aj obchodníci a
kofy na rínku. Domáce panie
zaváranie nikdy nezverili slúž-
kam. Ak ich aj mali, slúžky smeli
iba pomáhať. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporka (krátené)

NA RAČIANSKEJ ULICI 34-
ročný Martin z Bratislavy z bal-
kóna v internáte odcudzil z rifľo-
vých nohavíc poškodeného kľú-
če, mobil, peňaženku s doklad-
mi, bankomatovú kartu, kartu štu-
denta, kartu na bezplatné cestova-
nie vlakom a 120 eur. Polícia te-
raz zisťuje, akým spôsobom sa k
veciam na balkóne dostal.
NA VENTÚRSKEJ ULICI
dvaja mladí Francúzi, 24-ročný
Julien a 20-ročný Loic, poškodili
bránu do priestorov spoločnosti.
Pomaľovali ju aerosólovými
sprejmi, čím vytvorili nečitateľné
nápisy rozmerov 2 x 3 metrov.
Polícia ich zadržala. 
NA ZLATÝCH PIESKOCH sa
neznámy páchateľ vlámal do
zamknutého auta zaparkovaného
pri jazere. Ukradol kožené tašky
za 150 eur, v ktorých sa nachá-
dzali osobné doklady, bankoma-
tová karta a rôzne zľavové karty,
1200 eur, gastrolístky za 130 eur,
zväzok kľúčov, náramok za 600
eur, osobné doklady troch rodin-
ných príslušníkov, mobily za 800
a 300 eur, čím spôsobil škodu za
približne 3 200 eur. 
NA GORAZDOVEJ ULICI
neznámy páchateľ vošiel na poze-
mok rozostavaného rodinného
domu, odkiaľ ukradol viacero
kusov káblov v celkovej dĺžke 45
metrov a gumené predlžovacie
káble v celkovej dĺžke 57 m, čím
stavebnej spoločnosti spôsobil
škodu 490 eur.  Následne na Ulici
Prokopa Veľkého vošiel na poze-
mok ďalšieho rozostavaného ro-
dinného domu, odkiaľ zobral kuf-
ríky s náradím, dve ručné ponorné
miešadla na elektrický pohon,
pákové kliešte na oceľ, 140
metrov elektroinštalačného kábla,
26 chráničiek spolu s 36 kusmi
káblov v celkovej dĺžke 72 met-
rov, káble v celkovej dĺžke 30 m
a ukradol aj elektrický lanový
navijak s pojazdom a elektrický
lanový navijak. Škoda na ukrad-
nutom materiáli bola približne
5000 eur. (mm)

Umelecké predmety mali rôzny osud
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vyjdú o 2 týždne
10. septembra 2015

Bratislavské

koncerty doplní

jeden viedenský
BRATISLAVA
Po májovom koncerte ku Dňu
Európy prichádza Bruno Wal-
ter Symphony Orchestra so
sériou koncertov pod vedením
dirigenta Jacka M. Händlera.
Cyklus Beethoven prinesie počas
sezóny 2015/2016 štyri koncerty
a mená ako Rudolf Buchbinder,
Gottlieb Wallisch, Dalibor Kar-
vay a hudobné trio Mischa,
Sascha a Lilly Maisky. Tri z
koncertov sa konajú v Koncert-
nej sieni Slovenskej filharmónie.
Novembrový koncert si budú
môcť diváci pozrieť vo Veľkej
sále Musikverein vo Viedni.
Prvý zo série koncertov Bruno
Walter Symphony Orchestra bude
21. septembra v Koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie. Zaznie v
ňom Beethovenova Symfónia č. 7
A dur op. 92. 
Celkový bratislavský program -
21. septembra, 19.30, Koncert-
ná sieň Slovenskej filharmónie,
27. januára 2016, 19.30, Kon-
certná sieň Slovenskej filhar-
mónie, 9. mája. 2016, 19.30,
Koncertná sieň Slovenskej fil-
harmónie. (bn)

STARÉ MESTO
Môžu byť krásne dúhové, aby
zachytili všetky zázračne krás-
ne a veselé príbehy, ale aj čier-
no-biele pri rozprávaní o smut-
ných či strašidelných veciach.
Stačí sa prísť pozrieť od 4. sep-
tembra do Domu umenia na
Námestí SNP v Bratislave, kde
nájdete najnovšie knihy a ilu-
strácie, ktoré pochádzajú z celé-
ho sveta. Vytvorili ich ilustráto-
ri, ktorí dokázali vďaka svojej
fantázii vstúpiť do detského
sveta. 
Bienále ilustrácií Bratislava je
vždy veľkým sviatkom pre
malých i dospelých. Tento rok o
to väčším, že si pripomína okrúh-
le päťdesiate narodeniny a jubilej-
ný 25. ročník tejto medzinárodnej
súťažnej prehliadky originálov
ilustrácií kníh pre deti a zúčastňu-
jú sa na ňom umelci z päťdesia-
tich krajín. Na bienále si okrem
súťažnej časti možno pozrieť
výstavu nositeliek Grand Prix
BIB 2013 Niny Wehrle a Elisa-
beth Laube zo Švajčiarska, či
držiteľov Cien H. CH. Andersena
za ilustráciu a literatúru za rok
2014 Rogera Mella z Brazílie a
Nahoko Uehashi z Japonska.
Svoju tvorbu predstaví aj Daniela
Olejníková, ktorá získala Plaketu
BIB 2013. Novinkou je prezentá-
cia Pamätnej ceny Astrid Lind-
grenovej, ktorú v tomto roku
získala organizácia z Južnej Afri-

ky PRAESA. Zaujímavá je aj
výstava História BIB, ktorá pribli-
žuje významné momenty päťde-
siatročnej histórie BIB.  
Bienále, okrem výstav v Dome
umenia, usporadúva aj sprievod-
né výstavy v zahraničných kultúr-
nych inštitútoch a bratislavských
galériách. V BIBIANE, medziná-
rodnom dome umenia pre deti sú
to krásne interaktívne výstavy pri-
bližujúce dvoch zo zakladateľov
Bienále ilustrácií Bratislava Albí-
na Brunovského a Miroslava
Cipára. Okrem nich poteší aj roz-
právkový svet Petra Uchnára,
ktorý okrem Zlatého jablka BIB
1999 získal aj Cenu detskej poro-
ty v roku 2009 a Cenu primátora
Bratislavy na BIB 2013.
Prezentáciami výstav sa však BIB
nekončí. Pre verejnosť je určite
zaujímavé rozhodnutie Medziná-
rodnej poroty o víťazoch, alebo
komu dala svoju cenu Detská po-

rota, pre odborníkov téma Me-
dzinárodného sympózia BIB:
Ako Bienále ilustrácií Bratislava
za polstoročie ovplyvnilo podobu
obrázkovej detskej knihy vo
svete. Neodmysliteľnou súčasťou
BIB je aj Medzinárodný pracov-
ný seminár BIB-UNESCO Work-
shop Albína Brunovského, ktorý
bude trvať týždeň, a mladých
umelcov povedie významný slo-
venský ilustrátor Igor Piačka. Ori-
ginály ilustrácií na tému Premena,
budú tiež prezentované na samo-
statnej výstave. Tradičnou súčas-
ťou je množstvo programov pre
deti v Dome umenia. Sú to tvori-
vé dielne, divadielka, stretnutia s
ilustrátormi a spisovateľmi, pre-
mietanie ocenenej animovanej
tvorby počas celého septembra a
októbra, keď sa Bratislava mení
na mesto rozprávok.

Dagmar Valčeková
Foto: archív BIB

Aké farby majú rozprávky, zistíte
na Bienále ilustrácií Bratislava 2015
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Na kúpalisko

Vydrica prídu

cyklokrásavci
BRATISLAVA
Už šieste pokračovanie Spots
- podujatia, ktoré spája
netradičné miesta a umenie,
bude venované tvorbe zaují-
mavých bicyklov typu fixie,
retro a cruiser. Cyklosalón sa
bude konať 1. septembra
2015 od 16.00 h na pomaly
zabudnutom lesnom kúpalis-
ku Vydrica v Bratislave. 
Organizátori privítajú každého
nadšenca, kto sa o takéto bicyk-
le zaujíma, alebo má doma
zaujímavý kúsok, ktorý by mali
všetci vidieť. 
Čas sa na Vydrici zastavil v
päťdesiatych rokoch minulého
storočia a kúpalisko, v podobe,
v akej sa lúčilo, zotrvalo až do
dnešných dní. Mimochodom,
práve v prázdnom plaveckom
bazéne, ktorý už roky nezažil,
ako chutia vlny či čľapkajúci sa
plavci, budú vystavené bicykle
od profesionálnych úpravcov,
predajcov i zberateľov. 
Tešiť sa môžete na krásne
cyklistické kúsky od Bellbikes,
Cyklokuchyne a Cyklokoalí-
cie, Casual bicycles, ReCyklo,
Bad-year či Bamboo bee, a
stále ich pribúda, takže pestrosť
chýbať nebude. 
O hudbu a príjemné hodiny na
kúpalisku sa postarajú Pre-
šporskí junáci a indie rocková
kapela Talkshow. (bi)

Prenajmú 63 parkovacích miest

Hala má byť o kultúre aj o športe

Deti sa dočkajú vynovených ihrísk

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Mestská časť zverejnila verej-
nú ponuku na pridelenie vyhra-
deného parkovacieho miest. Ide
o celkove 63 parkovacích miest,
ktoré môžu záujemcovia získať
od 1. októbra 2015 do 30. sep-
tembra 2016.
Parkovacie zóny: Eisnerova 5 - 7:
tri miesta, Ivana Bukovčana 12:
tri miesta, Ivana Bukovčana 20:
štyri miesta, Ivana Bukovčana 24
– 26: tri miesta, Jána Poničana
(pri OD Eisnerova): dvanásť
miest, Jána Poničana 7 - 11: päť
miest, Jána Smreka 18: dve mies-
ta, Štefana Králika 12: sedem
miest, Štefana Králika 20: šesť
miest, Pavla Horova 18: osem
miest, Pavla Horova 20: štyri
miesta, Pavla Horova 26: štyri

miesta, Milana Marečka 18: dve
miesta. Podľa informácií na inter-
netovej stránke Devínskej Novej
Vsi výška ceny za užívanie pride-
leného vyhradeného parkovacie-
ho miesta nemôže byť nižšia ako
330 eur/rok, nárok na pridelenie
miesta vzniká uchádzačom s naj-
vyššími ponukami cien podľa
počtu vyhradených parkovacích
miest v parkovacej zóne, v prípa-
de rovnosti ponúk v tej istej par-
kovacej zóne budú záujemcovia
oslovení, aby predložili novú
cenovú ponuku.  
Žiadosti môžu záujemcovia
posielať do 17. septembra do
12.00 na miestny úrad. V žiadosti
nesmie chýbať identifikácie žia-
dateľa, vlastníka osobného moto-
rového vozidla, typu, farby a evi-

denčného čísla osobného motoro-
vého vozidla, ponúkanej ceny za
užívanie vyhradeného parkova-
cieho miesta na obdobie jedného
roka a identifikácia požadovanej
parkovacej zóny. 
Povinnosťami užívateľa budú
udržiavať čistotu a poriadok na
parkovacom mieste vrátane zim-
nej údržby a uvoľniť parkovacie-
ho miesto na základe výzvy
miestneho úradu s cieľom zabez-
pečiť označenie parkovacieho
miesta alebo blokového čistenia
ulíc.
Devínska Nová Ves miesta
ponúkla na jar tohto roka 34 par-
kovacích miest v uliciach Jána
Smreka, Eisnerovej, Ivana
Bukovčana, Milana Marečka a
Štefana Králika. (db)

RUŽINOV
Detské ihriská na Jašíkovej
ulici na Pošni a na Martinčeko-
vej ulici v Ružovej doline budú
mať zmodernizovanú podobu.
„Drevené hracie prvky už potre-
bovali opraviť aj vyčistiť od spre-
jerov, odstrániť následky používa-

nia i vandalizmu,“ uviedol sta-
rosta Ružinova Dušan Pekár. Pre-
liezačky prebrúsia a znovu natrú.
Upravia aj dopadové plochy. 
Na ihrisku Martinčekova opravia
oplotenie športoviska, zmizne
zničená unimobunka, na Jašíko-
vej opravia aj lavičky. Mestská

časť má na tento účel vyčlenenú
sumu do 20-tisíc eur. Práce sa
začnú po vybratí dodávateľa prác
formou elektronickej aukcie a
uzatvorení zmluvy. Okrem toho
mestská časť Ružinov v októbri
kompletne zrekonštruuje detské
ihrisko na Páričkovej. (pl)

RUŽINOV
Je rozhodnuté. Divadlo, gym-
nastická sála a horolezecká
stena, to všetko má víťazný
návrh architektonickej súťaže
na sfunkčnenie haly vo Vlčom

hrdle, ktorá je momentálne
nefunkčná. 
Autorkou projektu je Slávka
Mráziková. Bratislavský samo-
správny kraj vyhlásil architek-
tonickú súťaž pre študentov

stredných a vysokých škôl ešte
v júni a medzi návrhmi boli
napríklad projekty, kde sa ráta-
lo s tanečnou sálou, premieta-
cou stenou, dráhou pre kolie-
skové korčule... (mm)
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Petržalka bude

hostiť európsky

šampionát
PETRŽALKA
V nedeľu 30. augusta sa po let-
nej prestávke vráti turfový
život do Starého hája, kde sa
uskutoční v poradí už 15.
dostihový míting mimoriadne
za účasti krásnych dám z celej
Európy. 
Počas dostihového víkendu sa
bude konať jubilejný 25. ročník
majstrovstiev Európy amatér-
skych jazdkýň pod záštitou
starostu mestskej časti Bratisla-
va - Staré Mesto Radoslava
Števčíka. 
Ťahákom nedeľného maratónu
(na programe je 9 rovinových a
prekážkových dostihov) bude
Cena starostu MČ Bratislava -
Staré Mesto, 21. cena Whisky
(rovina I. kategórie na 1800 m
pre 3-ročné a staršie kobyly s
dotáciou 7000 eur). Na prihlá-
škach je spolu jedenásť špičko-
vých kobýl slovenských a
českých majiteľov. 
V sprievodnom programe sa
predstaví hudobná skupina
Kozovanka, súčasťou popolud-
nia bude aj obľúbené vozenie
detí na koníkoch a porota o
14.45 h vyhlási Miss Amazon-
ku 2015 spomedzi jazdeckých
krások.
V poslednú augustovú nedeľu
majú všetci seniori vstup na
dostihy zadarmo! Štart prvých
dostihov je o 14.00 h. (ri)
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Rača nesúhlasí s projektom výstavby
v areáli bývalých Vinárskych závodov

Opravia cesty a výtlky za 100 000 eur

RAČA
Ešte začiatkom roka sa mestská
časť Rača v procese EIA vyja-
drila k navrhovanej výstavbe
obytnej zóny v areáli bývalých
Vinárskych závodov na svojom
území. Podala sériu pripomie-
nok, pričom zásadnou bolo zní-
ženie navrhovanej intenzity
zástavby. Viaceré pripomienky
však neboli akceptované, a
preto sa mestská časť znovu
obrátila na Ministerstvo život-
ného prostredia Slovenskej
republiky a upozornila na ne-
dostatky. 
Po získaní Správy o hodnotení
od Ministerstva životného pro-
stredia SR vyjadril račiansky sta-
rosta nespokojnosť a na minister-
stvo adresoval ďalšiu sériu
výhrad: „Po prvé, naša požiadav-
ka na zníženie intenzity zástav-
by/podlažnosti územia nebola
akceptovaná. Na vznesenej požia-
davke preto trváme,“ vysvetlil

starosta Peter Pilinský, podľa kto-
rého nová zástavba by svojou
hmotovo-priestorovou štruktúrou
a osadením vytvára neúmerný
kontrast. 
Pilinský zdôrazňuje nutnosť
správneho zasadenia nových
štruktúr do už jestvujúceho
urbanistického členenia Rače s
dôrazom na kapacitu dopravy,
infraštruktúry a občianskej vy-
bavenosti. „Výstavba by op-
ticky aj funkčne zdehonestova-
la veľkosť a význam nášho
najkrajšieho kultúrno-spolo-
čenského stánku – Nemeckého
kultúrneho domu,“ uvádza prí-
klad, kde by sa nová výstavba
postarala o zmenu tváre Rače. 
Okrem toho Pilinský upozornil aj
na ďalšie nezrovnalosti a neak-
ceptované pripomienky Rače:
„Napríklad sa nebrali do úvahy
naše pripomienky k zvýšeným
nárokom na počty miest pre deti v
materských a základných ško-

lách, či posúdenie vplyvu zvýše-
nej dopravy na existujúce komu-
nikácie.“ 
„Jeden taký projekt, s ktorým
sa Rača dodnes vyrovnáva, je
práve vo výstavbe. Kolos Rad-
ničného námestia sme zdedili
po mojom predchodcovi. Ne-
úmerne zaťažuje dopravu, zele-
né plochy, obyvatelia okolitých
bytov prišli o súkromie, pokoj
a vzdušnosť. Nechcem, aby sa
opakovalo niečo obdobné,“
vystríhal starosta. 
Projekt Vin Vin má medzitým
nový názov a došlo aj k zmene
názvu a sídla spoločnosti.
RÍNOK RAČA, s. r. o. V novom
- mierne pozmenenom návrhu -
plánuje investor postaviť 476
bytov (počet sa nezmenil) s 860
obyvateľmi (pôvodne 879).
Výstavba má zároveň priniesť
196 pracovných miest (pôvodne
237) a 835 parkovacích miest
(pôvodne 960). (ra)
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RAČA
Mestská časť Rača spravuje
dohromady 16 145 metrov ciest.
Tento rok na opravu ciest,
výtlkov a schodov vyčlenila zo
svojho rozpočtu 70-tisíc eur.
„Zároveň sme od Bratislavského
samosprávneho kraja dostali
dotáciu 25-tisíc eur. Spolu teda
máme k dispozícii takmer 100-

tisíc eur, za ktoré chceme v tomto
roku opraviť približne 3 250
štvorcových metrov komunikácií.
Okrem toho plánujeme opraviť
bezbariérové priechody pre chod-
cov a terénne schody,“ povedal
starosta Rače Peter Pilinský
Mestská časť v najbližšom opra-
vuje bezbariérové priechody na
Cígeľskej, Gelnickej, Sadmelij-

skej a Žarnovickej ulici, výtlky
na Hlinickej ulici, Karpatskom
námestí, Šúrskej, Novohorskej a
ďalšie výtlky v rozlohe spolu 231
štvorcových metrov Tiež sa vyko-
najú celoplošné opravy Alstrovej
a Hagarovej ulice a opravy
schodov na Rumunskej, Albán-
skej, Gelnickej a Novohorskej
ulici. (ra)

www.filharmonia.sk

Slovenská 
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24. 8. – 18. 9.
Prednostný predaj 
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pre abonentov zo sezóny
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Voľný predaj abonentiek
pre všetkých záujemcov

67. 
koncertná
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* Začína sa predaj vstupeniek 
na mimoriadne koncerty 
v septembri a októbri
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v novinách?
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Veterná smršť potvrdila, že stav
verejnej zelene je katastrofálny
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Petržalka bude

hostiť európsky

šampionát
PETRŽALKA
V nedeľu 30. augusta sa po let-
nej prestávke vráti turfový
život do Starého hája, kde sa
uskutoční v poradí už 15.
dostihový míting mimoriadne
za účasti krásnych dám z celej
Európy. 
Počas dostihového víkendu sa
totiž uskutoční jubilejný 25.
ročník majstrovstiev Európy
amatérskych jazdkýň pod zášti-
tou  starostu mestskej časti Bra-
tislava - Staré Mesto Radoslava
Števčíka. 
Ťahákom nedeľného maratónu
(na programe je 9 rovinových a
prekážkových dostihov) bude
teda Cena starostu MČ Bratisla-
va - Staré Mesto, 21. cena Whi-
sky (rovina I. kategórie na 1800
m pre 3-ročné a staršie kobyly s
dotáciou 7000 eur). Na prihlá-
škach je spolu jedenásť špičko-
vých kobýl slovenských a
českých majiteľov. 
V sprievodnom programe sa
predstaví hudobná skupina
Kozovanka, súčasťou popolud-
nia bude aj obľúbené vozenie
detí na koníkoch a porota o
14.45 h vyhlási Miss Amazon-
ku 2015 spomedzi jazdeckých
krások.
V poslednú augustovú nedeľu
majú všetci seniori vstup na
dostihy zadarmo! Štart prvých
dostihov je o 14.00 h. (ri)

Menia okná na

3 materských

školách
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto  v
auguste mení okná na troch
materských školách - na Malej
ulici, na Ulici 29. augusta a na
Tabakovej ulici. Výmenu okien
v týchto školách financuje z
rozpočtu mestskej časti a z
dotácie Bratislavského samo-
správneho kraja.
„Najväčšiu radosť mám z toho, že
sa nám podarilo pred letom získať
od hlavného mesta do správy
budovu materskej školy s vyučo-
vacím jazykom maďarským na
Ulici 29. augusta, do rekonštruk-
cie ktorej mestská časť doteraz
nemohla investovať vlastné pro-
striedky,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík. Ocenil v
tejto veci ústretový prístup nové-
ho vedenia magistrátu, pretože
vinou neschopnosti doterajších
samospráv mesta a mestskej časti
bola staromestská OVODA dote-
raz odkázaná len na sponzorské
príspevky rodičov.
Okná na troch materských ško-
lách v Starom Meste by mali byť
vymenené za plastové do konca
augusta. Mestská časť očakáva,
že sa tým nielen zútulní prostredie
škôl, ale podarí sa znížiť aj ener-
getickú náročnosť objektov.
Bratislavský samosprávny kraj
prispel na výmenu okien staro-
mestských materských škôl
sumou 12-tisíc eur. (brn)

STARÉ MESTO
Náhla letná búrka sprevádzaná
veternou smršťou predminulú
sobotu ochromila najmä cen-
trum Bratislavy. Lístie zo stro-
mov upchalo kanalizačné vpus-
ty, čo malo za následok zaplave-
nie komunikácií najmä na
nábreží na staromestskej strane
Dunaja.
Silný vietor ďalej vyvrátil strom
na promenáde na Hviezdoslavo-
vom námestí a ďalší na Jakubo-
vom námestí zlomil. Okrem toho
na ďalších stromoch v centre
mesta polámalo konáre.
„Sobotná búrka opäť potvrdila, že
stav verejnej zelene je vo veľmi
zlom stave. Ide o dôsledok nie-
koľko desiatok rokov zanedbanej
údržby verejnej zelene,“ konšta-
toval starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík. Centrálna
mestská časť ešte začiatkom roka
dala vypíliť desiatky stromov v

areáloch základných a mater-
ských škôl, ktoré predstavovali
nebezpečenstvo ohrozenia živo-
tov a zdravia staromestských ško-
lákov. Od začiatku augusta samo-
správa postupne dala orezať ďal-
šie desiatky drevín v školských
areáloch.
„Postupne chceme ošetriť aj zvyš-
nú verejnú zeleň v staromest-

ských záhradách, mestských par-
koch a popri komunikáciách zve-
rených mestskej časti. Kde od-
borníci preukážu nevyhovujúci
stav starých stromov, pristúpime
k ich obmene mladými stromami,
o ktoré sa budeme starať pravidel-
ne a systematicky,“ uviedol sta-
rosta Radoslav Števčík. (brn)

Foto: MÚ BASM

Celú Mikulášsku ulicu predláždia
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto v
septembri pristúpi k predlážde-
niu celej Mikulášskej ulice.
Obnoví pôvodnú dlažbu v prvej
polovici ulice a maloformátovú
dlažbu v druhej časti ulice
nahradí veľkoformátová čadi-
čová dlažba.
Obnova dlažby na Mikulášskej
ulici je súčasťou komplexnej

obnovy staromestských ciest 3. a
4. triedy, ktorú začína staromests-
ká samospráva. Predchádzalo to-
mu niekoľkomesačné verejné ob-
starávanie dodávateľa cestných
prác, z ktorého vyšla víťazne spo-
ločnosť Pittel+Brausewetter, s. r.
o. Po Mikulášskej ulici plánuje
mestská časť opraviť aj dlažbu na
Beblavého ulici.
Staré Mesto plánuje v krátkom

čase aj komplexnú obnovu Hlbo-
kej ulice pred tunajšou základnou
školou v úseku medzi ulicami
Sokolská a Čapkova. Po dokon-
čení a sprejazdnení Štúrovej ulice
plánujem mestská časť aj kom-
plexnú obnovu Múzejnej ulice v
úseku od Tobruckej po Vajanské-
ho nábrežie, ktorá je dnes z najza-
ťaženejších komunikácií 3. triedy
v centre mesta. (brn)
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Opravia svah nad Devínskou cestou

Leto využili v Dúbravke na opravy
základných aj materských škôl
DÚBRAVKA
Dúbravka začína odstraňovať
havarijné stavy v školách.
Ministerstvo poskytlo školám
peniaze na odstraňovanie
havarijných stavov. Dúbravka
získala 20-tisíc eur.
„Vybrali sme najnutnejšie opra-
vy na školách pred začiatkom
nového školského roka,“ hovorí
starosta Dúbravky Martin Zaťo-
vič. „Z dotácie bude opravená
strecha nad telocvičnou Základ-

nej školy Nejedlého a v Základ-
nej škole Pri kríži vymeníme
starú PVC podlahu a svietidlá v
triedach.“
Mestská časť využíva letné
prázdniny na opravy. Počas leta
sa už pracovalo v piatich mater-
ských a v dvoch základných
školách. K najdrahším patrili
rekonštrukcie detských kúpeľní
a toaliet. Materskej škole Caba-
nova pri opravách kúpeľní
pomohla dotácia z úradu vlády. 

Počas leta mestská časť pokraču-
je aj v riešení nedostatku miest v
materských školách. Nová
materská škola vzniká re-
konštrukciou budovy niekdajšej
materskej školy na Fedákovej
ulici. Na opravu priestorov pripra-
vujú projektovú dokumentáciu.
Peniaze získala Dúbravka v rám-
ci dotácie od ministerstva škol-
stva, na rozšírenie miest v ma-
terských školách dostala podporu
160-tisíc eur. (du)
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BRATISLAVA, RAČA
Výstavbu projektu Malé Kras-
ňany otvorili začiatkom leta
2015. Mesiac po začatí stavby  sa
predalo už ako 75 percent bytov
z prvej etapy. Projekt Krasňany
sa stal hitom roku 2015, ktorý
ponúka viac možností svojim
klientom, vysoký štandard a
prevedenie vrátane elektrických
okenných žaluzií, verejné parko-
vacie miesta pre návštevy, príle-
žitostí na šport a voľnočasové
aktivity za priaznivé ceny. 
Kolaudácia prvého bytového do-
mu, v ktorom vznikne 87 bytov, je
plánovaná už na jeseň 2016. V
danej lokalite plánuje investor ešte
štyri ďalšie etapy úspešného pro-
jektu.
Ideálna poloha Malých Krasnian
spočíva v bezprostrednom kontak-
te s prírodou a blízkosti kompletnej
občianskej vybavenosti. V okolí sa
nachádzajú predajne potravín,

zdravotné stredisko, lekáreň, škôl-
ky, základná škola, reštaurácie a
kaviarne. Maximálny komfort pre
celú rodinu podtrhuje i výborná
dostupnosť do centra mesta. Vo
vnútroblokoch bytového domu je
záhradným architektom navrhnutý
zelený park s detskými ihriskami a
moderné športoviská.
Projekt má výborne napojenie  na
dopravnú infraštruktúru so zastáv-
kou  modernej električky,  novo-
vzniknutá  svetelná  križovatka
strategicky zjednoduší prejazd
Račianskou ulicou. Cyklochodník
spája Račiansku radiálu s centrom
mesta a  s lesmi Malých Karpát
ako aj ďalšími zaujímavými lokali-
tami po medzinárodnej cyklotrase
JURAVA. 
V Malých Krasňanoch osobitne
dbajú na nadštandardné bytové
vybavenie, ktorý posúva kvalitu
bývania omnoho vyššie ako sme
zvyknutí. Na rozdiel od iných pro-

jektov je už ale tento vyšší štan-
dard zahrnutý v cene bytu. Pri jeho
výbere sa developerská spoločnosť
Lucron Development, a.s. sústredi-
la hlavne na vysokokvalitné znač-
kové produkty. Na druhej strane
však developer vyzdvihuje do
popredia nízke mesačné náklady
na bývanie. Kvalitná stavba zaru-
čuje nízke platby do fondu opráv a

skvelé termoizolačné vlastnosti
stavby zasa nízke náklady na teplo. 
„Spokojnosť budúcich obyvateľov
Malých Krasnian je pre nás prvo-
radá, čomu prispôsobujeme aj naše
nároky na dodávateľov,“ hovorí
Ing. Juraj Ťahún zo spoločnosti
Lucron. Jedným z nich sú naprík-
lad profesionáli zo štúdia Acqua-
marea, zabezpečujúci dizajn a

vybavenie kúpeľní, ktorých súčas-
ťou budú obklady a dlažby zn.
Grohe dovezené priamo z Talians-
ka a batérie. Ďalšou kvalitnou
značkou sú parkety od nemeckého
výrobcu Egger. Vďaka 8 mm hrúb-
ke, hluk tlmiacej penovej podložke
a V-drážkam pôsobia masívne a
poskytujú dlhotrvácnu kvalitu.
Okrem vysokokvalitných produk-
tov od renomovaných značiek sa
môžu budúci obyvatelia tešiť aj na
vymoženosti, akými sú napríklad
exteriérové hliníkové žalúzie na
elektrický pohon, ktoré sú súčas-
ťou každého bytu. Vďaka žalú-
ziám sa dá z lodžie vytvoriť aj
samostatná miestnosť, čím získate
priestor navyše. Dôraz na praktic-
kosť sa odráža aj na murovaných
pivniciach, ktoré sú situované pria-
mo pred vybraným garážovým stá-
tím. Podzemné garáže budú mať
spolu s vonkajšími miestami kapa-
citu takmer 700 miest.

Projekt Malé Krasňany sa stal hitom,
prvá etapa je už takmer vypredaná!

DEVÍN
Primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal rokoval s minis-
trom životného prostredia
Petrom Žigom o financiách
na sanáciu svahu nad Devín-
skou cestou.
Vedenie mesta začalo hľadať
riešenie sanácie svahu nad
Devínskou cestou ešte začiat-
kom jari, keď identifikovalo
najvhodnejšie možnosti na

získanie finančných zdrojov.
„Zistili sme, že na sanáciu
havarijného zosuvu je možné
využiť prostriedky len z Envi-
ronmentálneho fondu, keďže
Bratislava nie je oprávneným
žiadateľom v rámci Operačné-
ho programu Kvalita životného
prostredia,“ vysvetlil plánova-
ný postup primátor Nesrovnal. 
V súčasnosti pokračuje kontro-
la projektovej dokumentácie s

názvom Sanácia geologického
prostredia - lokalita Karlova
Ves - svahová deformácia nad
Devínskou cestou. Následne
budú vypracované podklady na
verejné obstarávanie na zhoto-
viteľa geologických prác a
súbežne sa začne vypracovávať
žiadosť o dotáciu na Enviro-
mentálny fond. 
Predpokladaný termín prác je
marec 2016. (de)
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BRATISLAVA, RAČA
Výstavbu projektu Malé Kras-
ňany otvorili začiatkom leta
2015. Mesiac po začatí stavby  sa
predalo už ako 75 percent bytov
z prvej etapy. Projekt Krasňany
sa stal hitom roku 2015, ktorý
ponúka viac možností svojim
klientom, vysoký štandard a
prevedenie vrátane elektrických
okenných žaluzií, verejné parko-
vacie miesta pre návštevy, príle-
žitostí na šport a voľnočasové
aktivity za priaznivé ceny. 
Kolaudácia prvého bytového do-
mu, v ktorom vznikne 87 bytov, je
plánovaná už na jeseň 2016. V
danej lokalite plánuje investor ešte
štyri ďalšie etapy úspešného pro-
jektu.
Ideálna poloha Malých Krasnian
spočíva v bezprostrednom kontak-
te s prírodou a blízkosti kompletnej
občianskej vybavenosti. V okolí sa
nachádzajú predajne potravín,

zdravotné stredisko, lekáreň, škôl-
ky, základná škola, reštaurácie a
kaviarne. Maximálny komfort pre
celú rodinu podtrhuje i výborná
dostupnosť do centra mesta. Vo
vnútroblokoch bytového domu je
záhradným architektom navrhnutý
zelený park s detskými ihriskami a
moderné športoviská.
Projekt má výborne napojenie  na
dopravnú infraštruktúru so zastáv-
kou  modernej električky,  novo-
vzniknutá  svetelná  križovatka
strategicky zjednoduší prejazd
Račianskou ulicou. Cyklochodník
spája Račiansku radiálu s centrom
mesta a  s lesmi Malých Karpát
ako aj ďalšími zaujímavými lokali-
tami po medzinárodnej cyklotrase
JURAVA. 
V Malých Krasňanoch osobitne
dbajú na nadštandardné bytové
vybavenie, ktorý posúva kvalitu
bývania omnoho vyššie ako sme
zvyknutí. Na rozdiel od iných pro-

jektov je už ale tento vyšší štan-
dard zahrnutý v cene bytu. Pri jeho
výbere sa developerská spoločnosť
Lucron Development, a.s. sústredi-
la hlavne na vysokokvalitné znač-
kové produkty. Na druhej strane
však developer vyzdvihuje do
popredia nízke mesačné náklady
na bývanie. Kvalitná stavba zaru-
čuje nízke platby do fondu opráv a

skvelé termoizolačné vlastnosti
stavby zasa nízke náklady na teplo. 
„Spokojnosť budúcich obyvateľov
Malých Krasnian je pre nás prvo-
radá, čomu prispôsobujeme aj naše
nároky na dodávateľov,“ hovorí
Ing. Juraj Ťahún zo spoločnosti
Lucron. Jedným z nich sú naprík-
lad profesionáli zo štúdia Acqua-
marea, zabezpečujúci dizajn a

vybavenie kúpeľní, ktorých súčas-
ťou budú obklady a dlažby zn.
Grohe dovezené priamo z Talians-
ka a batérie. Ďalšou kvalitnou
značkou sú parkety od nemeckého
výrobcu Egger. Vďaka 8 mm hrúb-
ke, hluk tlmiacej penovej podložke
a V-drážkam pôsobia masívne a
poskytujú dlhotrvácnu kvalitu.
Okrem vysokokvalitných produk-
tov od renomovaných značiek sa
môžu budúci obyvatelia tešiť aj na
vymoženosti, akými sú napríklad
exteriérové hliníkové žalúzie na
elektrický pohon, ktoré sú súčas-
ťou každého bytu. Vďaka žalú-
ziám sa dá z lodžie vytvoriť aj
samostatná miestnosť, čím získate
priestor navyše. Dôraz na praktic-
kosť sa odráža aj na murovaných
pivniciach, ktoré sú situované pria-
mo pred vybraným garážovým stá-
tím. Podzemné garáže budú mať
spolu s vonkajšími miestami kapa-
citu takmer 700 miest.

Projekt Malé Krasňany sa stal hitom,
prvá etapa je už takmer vypredaná!
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Pošta má zmenené otváracie hodiny

Vrakuňa pozýva na hodovú slávnosť

Cesty a chodníky majú nové povrchy
RUŽINOV
Mestská časť v letných mesia-
coch vymieňa povrch na šty-
roch cestách a na piatich chod-
níkoch. Časť je už dokončená.
Pohodlná prechádzka bez
výtlkov už bude okolo Biopar-
ku na Ostredkoch, nový asfal-
tový povrch majú chodníky

Ostredková a Drieňová, aktuál-
ne sa robí nový povrch na
chodníku na Bachovej. Plná
výtlkov bola aj cesta vo vnútro-
bloku na Astrovej ulici, jamy sú
už minulosťou.
Astrová má položený nový
asfalt. Podobne bola na tom aj
Pažítková ulica s množstvom

záplat. Tu už je odfrézovaný
starý povrch a cesta sa pripravu-
je na pokládku asfaltovej vrstvy.
Po nej príde na rad aj oprava
cesty a chodníka na Liptovskej
ulici a komunikácie na Oravskej
ulici, kde dôjde aj k úprave par-
kovania. Náklady predstavujú
vyše 382-tisíc eur. (br)

VRAKUŇA
Nábrežie Malého Dunaja a ďal-
šie priestory Vrakune budú 12.
a 13. septembra dejiskom Vra-
kunskej hodovej slávnosti 2015.
Pre návštevníkov sú pripravené
športové aj kultúrne podujatia.
V sobotu na kurtoch na Stavbár-
skej ulici to bude tenisový turnaj,
registrácie je priamo na kurtoch,

začiatok je o 9.00 h. V areáli ŠK
Vrakuňa sa zídu vyznávači nohej-
balu a minifutbalu, registrácia
bude priamo v ŠK Vrakuňa, aj tu
je začiatok o 9.00 h. 
Kultúrne akcie sa začnú o 10.00 h
a návštevníci sa môžu tešiť na
Detské interaktívne predstavenie
– Neškola, prezentáciu funkčného
cvičenia HumanBase, folklórne

vystúpenie deti z Adamante, gita-
rové vystúpenie CDT, DJ Party,
Vec & Škrupo, Guns and roses
Tribute a program ukončí ohňo-
stroj. Nedeľňajší program začne
omša v kostole Mena Panny
Márie, popoludní prídu zabaviť
G. Oňová a M. Švába, Š. Skrúca-
ný, operný spevák R. Krško, Star-
mánia Originál. (mm)
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spája Račiansku radiálu s centrom
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zvyknutí. Na rozdiel od iných pro-

jektov je už ale tento vyšší štan-
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Lucron Development, a.s. sústredi-
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kové produkty. Na druhej strane
však developer vyzdvihuje do
popredia nízke mesačné náklady
na bývanie. Kvalitná stavba zaru-
čuje nízke platby do fondu opráv a

skvelé termoizolačné vlastnosti
stavby zasa nízke náklady na teplo. 
„Spokojnosť budúcich obyvateľov
Malých Krasnian je pre nás prvo-
radá, čomu prispôsobujeme aj naše
nároky na dodávateľov,“ hovorí
Ing. Juraj Ťahún zo spoločnosti
Lucron. Jedným z nich sú naprík-
lad profesionáli zo štúdia Acqua-
marea, zabezpečujúci dizajn a

vybavenie kúpeľní, ktorých súčas-
ťou budú obklady a dlažby zn.
Grohe dovezené priamo z Talians-
ka a batérie. Ďalšou kvalitnou
značkou sú parkety od nemeckého
výrobcu Egger. Vďaka 8 mm hrúb-
ke, hluk tlmiacej penovej podložke
a V-drážkam pôsobia masívne a
poskytujú dlhotrvácnu kvalitu.
Okrem vysokokvalitných produk-
tov od renomovaných značiek sa
môžu budúci obyvatelia tešiť aj na
vymoženosti, akými sú napríklad
exteriérové hliníkové žalúzie na
elektrický pohon, ktoré sú súčas-
ťou každého bytu. Vďaka žalú-
ziám sa dá z lodžie vytvoriť aj
samostatná miestnosť, čím získate
priestor navyše. Dôraz na praktic-
kosť sa odráža aj na murovaných
pivniciach, ktoré sú situované pria-
mo pred vybraným garážovým stá-
tím. Podzemné garáže budú mať
spolu s vonkajšími miestami kapa-
citu takmer 700 miest.

Projekt Malé Krasňany sa stal hitom,
prvá etapa je už takmer vypredaná!

RUŽINOV
Pošta Bratislava 25 na Záh-
radníckej 25 v starom Ruži-
nove má od 24. augusta zme-
nené otváracie hodiny.

Zrušili v nej polhodinovú pre-
stávku, ktorá bola v pracov-
ných dňoch, teda od pondelka
do piatku, v čase od 13.00 do
13.30 h. Pošta je tak už otvore-

ná súvisle od 8.00 do 19.00 h.
Zmena úradných hodín sa
nedotkla víkendu, v sobotu bu-
de pošta naďalej otvorená od
8.00 do 11.00 h. (mm)
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Horský park je zase o niečo krajší

Bratislava to rozbalí v centre mesta

STARÉ MESTO
Časť Bohúňovej ulice v Hor-
skom parku je už plne zrekon-
štruovaná. V rámci rekon-
štrukcie bol obnovený povrch
cesty, osadené nové lavičky a
stĺpy verejného osvetlenia. V
Horskom parku budú v naj-
bližších mesiacoch rekon-
štruovať pôvodné lavičky v
rámci revitalizácie verejného
priestranstva.
Návštevníci parku, či už
rekreační bežci, majitelia psí-
kov, prípadne obyvatelia, ktorí
si zašli len na menšiu prechá-
dzku, si všimli, že mesto, ako

vlastník a zároveň správca
tohto územia, začalo s úpravou
horskej cesty, ktorá je akousi

hlavnou promenádou celého
parku. Na časti Bohúňovej
ulice bol obnovený povrch,
popri ceste bolo osadených 22
nových lavičiek, došlo k
výmene verejného osvetlenia
po oboch stranách cesty, pri-
čom pribudlo 24 nových stĺpov
verejného osvetlenia. Nad pod-
máčaným územím a potôči-
kom boli osadené nové pre-
mostenia. Park čakajú aj ďalšie
úpravy. Ide o opravy lavičiek,
pričom sa vymení 89 kusov
drevených lát a náter 79 kusov
lavičiek. (sk)

Foto: isk
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kové produkty. Na druhej strane
však developer vyzdvihuje do
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na bývanie. Kvalitná stavba zaru-
čuje nízke platby do fondu opráv a
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Grohe dovezené priamo z Talians-
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značkou sú parkety od nemeckého
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môžu budúci obyvatelia tešiť aj na
vymoženosti, akými sú napríklad
exteriérové hliníkové žalúzie na
elektrický pohon, ktoré sú súčas-
ťou každého bytu. Vďaka žalú-
ziám sa dá z lodžie vytvoriť aj
samostatná miestnosť, čím získate
priestor navyše. Dôraz na praktic-
kosť sa odráža aj na murovaných
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Projekt Malé Krasňany sa stal hitom,
prvá etapa je už takmer vypredaná!

STARÉ MESTO
Štvrtý ročník festivalu Roz-
baľ to, Bratislava! je za dve-
rami. Už začiatkom septem-
bra bude centrum Bratislavy
patriť mladým talentom z
celého Slovenska.
O šancu predviesť svoju tvorbu
pred tisíckami návštevníkov pre-
javili záujem desiatky kapiel,

fotografov, filmárov, tanečníkov
či maliarov. O tom, či organizá-
tori vybrali správne, sa návštev-
níci môžu presvedčiť na vlastné
oči 3. a 4. septembra v historic-
kých priestoroch Starej tržnice.
Začínajúce kapely prídu podpo-
riť aj skúsení hudobníci. Nebude
chýbať duo VEC&Škrupo, Bad
Karma Boy, La3no Cubano a

trebárs ani miláčikovia Bratisla-
vy – chalani z Walter Schni-
tzelsson.
Okrem skvelých koncertov sa
diváci môžu tešiť na dva dni
plné umeleckých výstav, disku-
sií pri káve, množstvo tvori-
vých workshopov, premietanie
študentských filmov a mnoho
ďalšieho. (ts)


