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Komisia vybrala
kandidátov
na riaditeľov

O pár dní pôjdu
električky znovu
na Jesenského

BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupiteľstvo dostane na svoje septembrové zasadnutie mená
kandidátov na posty generálnych riaditeľov štyroch mestských podnikov: Odvoz a likvidácia odpadu, Metro Bratislava, Dopravného podniku Bratislava a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
V troch prípadoch ide len o jediného kandidáta: Branislava Cimermana pre OLO, Milana Urbana pre DPB a Zsolta Lukáča
pre BVS, pre Metro Bratislava
sú však až dvaja kandidáti, Libor
Gula a Vladimír Michálek,
keďže ani jeden z nich nezískal
potrebnú väčšinu hlasov.
Jednotlivých kandidátov vyberala
výberová komisia zložená zo
zástupcov všetkých poslaneckých
klubov a zástupcov mesta. Komisia vzápätí odporučila primátorovi predložiť vybrané mená na
schválenie v mestskom zastupiteľstve, ktoré by malo byť vo
štvrtok 24. septembra. Na výberový proces dohliadala aj Transparency International Slovensko.
Na spomínanom mestskom zastupiteľstve už budú o kandidátoch
rozhodovať poslanci. Okrem toho
primátor na ňom predloží návrh
na schválenie zástupcov hlavného
mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov strategických
obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta.
(db, sk)

STARÉ MESTO
Centrum hlavného mesta sa
pomaličky začína vracať do
pôvodného stavu. Kým Štúrova ulica si na úplne sprejazdnenie ešte pár týždňov počká, od
októbra budú električky opäť
jazdiť na Jesenského ulicu.
Jej letná rekonštrukcia sa končí a
jedna z najdôležitejších tepien v
Starom Meste znovu poslúži individuálnej aj mestskej hromadnej
doprave. ,,V úseku triangla Štúrova - Jesenského sa dokončujú práce tak, aby sa začiatkom októbra
mohla opätovne spustiť električková trať a premávka električiek.
Presný termín spustenia trate však
ešte nie určený,“ informovala
hovorkyňa primátora Ivana Skokanová. Podľa jej slov pribudli aj
nové stĺpy verejného osvetlenia,
nové trakčné vedenie, koncom
minulého a začiatkom tohto týždňa začali osádzať koľajnice a
bolo ešte treba dokončiť chodníky. Všetky práce sú súčasťou
celého projektu Nosného systému
MHD do Petržalky, nedá sa preto
vyčísliť suma na tento jeden projekt, keďže je súčasťou zmluvnej
ceny celého projektu.
,,Po sprevádzkovaní električkovej
trate v križovatke Štúrova - Jesenského bude obnovená linka č. 4
po trase Most SNP - Jesenského Kamenné námestie a linky č. 6 a
7 budú opätovne spojené do jednej linky,“ doplnila hovorkyňa
dopravného podniku Adriana Volfová.
(db)

Plot na Belopotockého a Lehotského ulici by mal čoskoro zmiznúť.

Foto: Juraj Mladý

Park na Belopotockého dostal zelenú
STARÉ MESTO
Krajský súd v Bratislave zrušil
predbežné opatrenie okresného
súdu, ktoré zakazovalo mestskej časti Staré Mesto nakladať s pozemkom medzi ulicami Belopotockého a Lehotského a budovou rozhlasu na
Mýtnej ulici. Mestská časť tak
môže konečne začať s obnovou
verejného parku, ktorý tu bol
do roku 2006.
Podľa pôvodných plánov mal
byť park na Belopotockého ulici
obnovený ešte do konca minulého roka. Predchádzajúca samospráva Starého Mesto to však
nestihla, novú samosprávu mestskej časti tento rok zastavilo
predbežné opatrenie okresného
súdu. Pozemok budúceho parku
sa stal totiž predmetom žaloby

obyvateľa Dúbravky, ktorý napadol na súde zámenu pozemkov
pod budúcim parkom za pozemky v Dúbravke.
Vlani v marci totiž mestské
zastupiteľstvo rozhodlo o zámene
pozemkov so spoločnosťou
STRABAG, ktorá chcel pôvodne
medzi ulicami Belopotockého a
Lehotského stavať bytový dom.
Mesto získalo zámenou pozemky
na Belopotockého, investor Pod
záhradami v Dúbravke. Mesto
zverilo pozemok do správy mestskej časti Staré Mesto a na revitalizáciu parku vyčlenilo 65 500
eur. Celkové náklady na obnovu
mali dosiahnuť 130-tisíc eur.
Mestská časť to však vlani nestihla, a tak musela vyše 50-tisíc
eur magistrátu vrátiť.
Tento rok na jar mestské zastupi-

teľstvo opakovane dotáciu schválilo, mestská časť upravila projekt revitalizácie, vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa a
chystala sa začať obnovu. Okresný súd Bratislava 1 to však samospráve predbežným opatrením
zakázal. Proti rozhodnutiu súdu
sa odvolali mestská časť, mesto
Bratislava aj STRABAG.
„Minulý týždeň bolo mestskej
časti doručené rozhodnutie krajského súdu, ktorý zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu o
predbežnom zákaze nakladať s
pozemkom na Belopotockého,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík. Mestská časť
už verejne obstarala dodávateľa
prác, po podpise zmluvy sa teda
bude môcť začať toľko očakávaná obnova parku.
(brn)
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Multifunkční
géniovia sú
ozdobou mesta
Bratislava môže byť pyšná. O
verejné blaho mesta sa starajú aj
ľudia obdarení neuveriteľným
talentom. Týka sa to nielen viacerých predstaviteľov samotnej
Bratislavy, ale aj mnohých mestských častí, ľudí z vedúcich
postov, poslancov.
Obyčajný človek dáva klobúk dole
pred géniami, ktorí žiaria ako šéfovia nejakého média, potom vedú
napríklad dopravný podnik, aby sa
oblúkom prevtelili medzi odborníkov na komunálny odpad a cez
problematiku mestských lesov a
PKO či financovania mestskej
časti sa vrátili ako experti na fungovanie vodárenskej spoločnosti.
Buďme na nich hrdí, kým obyčajný človek stihne za život preniknúť
do dvoch-troch oblastí, oni dokážu žiariť vo všetkých problematikách, ktorých sa dotknú. Multifunkční géniovia! Alebo...?
Keď kolega pred pár rokmi napísal o trénerovi dnes už neexistujúceho bratislavského futbalového
klubu, že je multifunkčný (okrem
trénera tam robil manažéra,
sekretára, staral sa o prestupy,
bol aj spolumajiteľom klubu a
asistentom pri reprezentácii), na
druhý deň mu zazvonil telefón.
Čo si to dovoľuješ!? Čo to o mne
píšeš? Aký multifunkčný?“
- No, že si multifunkčný. Veď na
tom nie je nič zlé.
„Ja dobre viem, čo znamená multifunkčný. Že som k....!“
A tresk. Zložil telefón.
Takže tak...
Dušan Blaško
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Cyklisti sa nemusia báť, že im zakážu
vjazd do historického centra mesta
STARÉ MESTO
V Košiciach nedávno cyklista
zrazil staršiu pani, ktorá náhle
vošla na chodník určený pre
bicykle, v Piešťanoch chcú v
pešej zóne úplne zakázať jazdu
na bicykloch, keďže prichádzalo ku kolíziám chodcov a cyklistov. Aj v Bratislave zvýšený
väčší počet cyklistov v centre
mesta vyvoláva rôzne reakcie.
Nechýbajú názory, že cyklisti
predstavujú pre chodcov zvýšené nebezpečenstvo a bolo by
dobré, aby im mesto úplne
zakázalo vjazd do historickej
časti mesta.
Bratislavské noviny preto oslovili
primátora, starostu Starého
Mesta, šéfa mestskej polície a
zástupcu Cyklokoalície s tým,
aký je ich názor a či bicyklistov v
centre mesta nečaká prípadný
zákaz ako v Piešťanoch.
Ivo Nesrovnal, primátor: „Ideálny stav je vtedy, ak cyklisti
využívajú na pohyb cyklopruhy,
resp. časti komunikácie, ktoré sú
pre nich určené. Tam, kde takéto
značenie nie je, resp. neexistuje
cyklotrasa či cyklopruh, je dôležité, aby dbali na zvýšenú bezpečnosť peších tak, aby sa nestávali nebezpečné situácie. Ak ide
o klasickú komunikáciu, platí
cestný zákon, tam však skôr
dochádza k ohrozeniu cyklistov
od automobilov... Nie je potrebne, aby z bicykla v pešej zóne
zosadli, mali by len dodržiavať
rýchlosť, ktorá sa rovná rýchlosti
pešej chôdze - asi 5 kilometrov
za hodinu.“
Radoslav Števčík, starosta Staré-

ho Mesta: „V pešej zóne historického jadra sú časté kolízie cyklistov s chodcami. Pešia zóna určite
nie je určená na rýchlu jazdu na
bicykli. Je úlohou mestskej samosprávy, aby umožnila cyklistom
bezpečnú obchádzku historického jadra po magistrátnych komunikáciách. Cykloturisti, ktorí prichádzajú do centra mesta, spravidla zosadajú z bicyklov a cez
pešiu zónu prechádzajú pešo.
Problémy však spôsobujú cyklisti, ktorí historické jadro využívajú
na tranzit či adrenalínovú jazdu.
Verím, že tých druhých bude stále
menej.”
Peter Pleva, hovorca Mestskej
polície Bratislava: „Pokiaľ ide o
Staré Mesto a bicykle, existujú
dve kategórie cyklistov. Prvou sú
disciplinovaní, ktorí pri vjazde do
pešej zóny zosadnú a bicykel
pešou zónou pretlačia. Žiaľ, sú aj
takí , ktorí si túto časť Bratislavy
zamieňajú za akúsi rýchlostnú
dráhu, nehľadiac na návštevníkov, ktorých svojou jazdou ohrozujú. Jazdia po chodníkoch
nehľadiac na to, že z brán domov

môžu vychádzať ľudia, pokiaľ
prechádzajú cez vyznačené priechody pre chodcov, z bicykla
nezosadnú - hoci ako účastníci
cestnej premávky túto povinnosť
majú. Vo všeobecnosti však platí,
že zahraniční cyklisti sú oveľa
disciplinovanejší ako našinci.“
Michal Malý, zástupca Cyklokoalície: „Ako Cyklokoalícia, samozrejme, apelujeme aj na
cyklistov, aby v zdieľanom priestore, v pešej zóne, jazdili ohľaduplne. Zákaz cyklistov považujeme za absurdný rovnako v Piešťanoch ako v Bratislave, stačí sa
pozrieť do miest v západnej Európe, ako chodci a cyklisti dokážu
spolu fungovať. Zákaz sa okrem
toho dotkne vždy len slušných
cyklistov, tí, ktorých všetci nemáme radi, ho budú ignorovať. V
Bratislave navyše nie je dokončený Historický okruh O1 okolo
pešej zóny, čiže neexistuje legálna a bezpečná možnosť pre
cyklistov, ako ju obísť, a preto sú
dokonca aj tranzitujúci cyklisti
nútení jazdiť cez ňu.“
(db)
Foto: Juraj Mladý

Bratislavčania
môžu vyhodiť
škodlivý odpad
BRATISLAVA
Občania mesta môžu vyčistiť
domácnosti od škodlivého
odpadu. Jesenný zber sa začne
už v októbri postupne v jednotlivých mestských častiach.
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci
spoločnosti Arguss preberať len
od občanov - fyzických osôb
nepodnikateľov tieto komunálne
odpady: staré náterové hmoty,
odpadové rozpúšťadlá, pesticídy,
oleje a tuky (v prípade odpadov
ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod.) - musia
byť uzavreté v pevných obaloch,
z ktorých sa neuvoľňuje odpad.
Spoločnosť odoberie odpad len v
donesených uzavretých obaloch
(maximálne do 5 kg od jednej
osoby), batérie a akumulátory,
žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a
pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory,
monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.). Nepodnikatelia - môžu
na bezplatné odovzdávanie domového odpadu s obsahom škodlivín využiť aj zberný dvor spoločnosti OLO na Starej Ivanskej
ceste 2. Harmonogram zberu - 3.
októbra: Z. Bystrica, Devínska
Nová Ves, Karlova Ves, Lamač,
Devín, Dúbravka, 10. októbra:
Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Pod. Biskupice, Staré Mesto, 17. októbra: Čunovo, Jarovce,
Ružinov, Rusovce, Petržalka. (ts)
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DPB aj OLO
považujú kritiku
za účelovú
BRATISLAVA
Audity nariadené primátorom
Ivom Nesrovnalom v Dopravnom podniku Bratislava (DPB)
a v mestskom podniku Odvoz
a likvidácia odpadu (OLO)
údajne odhalili neefektívne a
nehospodárne riadenie a závažné pochybenia v manažérskych rozhodnutiach.
Podľa magistrátu zistenia nezávislého auditu v DPB sú závažné. „Potvrdilo sa, že mesto a
Bratislavčania prichádzali neodborným riadením o vysoké
sumy. Audit potvrdil oprávnenosť indícií o neefektívnom a
nehospodárnom riadení podniku
a profesionálnom zlyhaní
manažmentu,“ skonštatoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Najvýznamnejšími zisteniami
auditu v OLO boli neakceptovateľné postupy pri verejných
obstarávaniach. Audit poukázal
na skutočnosť, že sa v podniku
údajne nedodržiavajú elementárne všeobecné, ale ani vnútorné
záväzné predpisy procesov
verejného obstarávania.
Dopravný podnik odmietol účelové tvrdenia hlavného mesta
SR Bratislavy o zisteniach auditu v spoločnosti. Tvrdí, že predmetné informácie boli vytrhnuté
z kontextu, zavádzajúce a považuje ich za účelové v súvislosti s
výberovým konaním vedenia
spoločnosti. Ohradilo sa aj
OLO, podľa ktorého vyjadrenia
primátora nemajú reálny základ
a sú znevažovaním práce predstavenstva a Dozornej rady
OLO.
(db, sk)
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Legendy Slovana ožijú v 23 knihách,
prvá si pripomína Michala Vičana
BRATISLAVA
Fanúšikovia ŠK Slovan sa môžu tešiť na lahôdku. V najbližších rokoch vyjde futbalový
príbeh 23 legiend, ktoré obliekali belasý dres. V nedeľu na
Pasienkoch pokrstili prvú
knihu o Michalovi Vičanovi.
„Myšlienka sa zrodila približne
pred rokom. S ďalším bádateľom v oblasti histórie Slovana
Stanislavom Májekom sme sa
pokúsili objasniť otázku štyroch
titulov majstra Slovenska z
medzivojnového obdobia a pri
týchto stretnutiach skrsla
myšlienka ďalšieho výskumu
dejín Slovana a popularizácie
jeho bohatej histórie. Zrodil sa
projekt Edícia Belasé legendy,
ktorého cieľom je postupne priniesť životné príbehy už nežijúcich najvýznamnejších hráčov či
trénerov Slovana Bratislava a
vrátiť ich do povedomia fanúšikov,“ prezradil tvorca projektu
Tomáš Černák.
Premiérová kniha bola logicky
venovaná Michalovi Vičanovi.
„Ako prvého sme si ho vybrali z
jednoduchého dôvodu. V marci
sme si pripomenuli nedožité 90.
narodeniny Michala Vičana, nehovoriac, že to bola osobnosť,

Zľava autor kníh Tomáš Černák, vnučka Michala Vičana Saška,
manželka Eva a dcéra Zuzana.
Foto: Miro Gasidlo
ktorá sa navždy zapísala nielen do
histórie Slovana. Ako hráč získal
štyri tituly a ako tréner doviedol
mužstvo okrem titulu aj k víťazstvu v Pohári víťazov pohárov,“
vysvetlil Tomáš Černák.
Nasledujúca kniha bude o Karolovi Joklovi, ktorý by sa bol 29.
augusta dožil 70. narodenín.
Kniha vyjde ešte pred Vianocami.
„Edícia Belasé legendy bude mať
23 dielov. Rád by som však zdôraznil, že nejde iba o uzavretý
,,slovanistický“ výskum, pretože
tieto osobnosti sa navždy zapísali
do dejín celého slovenského futbalu,“ zdôraznil Tomáš Černák,

ktorý čerpal informácie z najrôznejších zdrojov.
„Výskum v oblasti futbalových
dejín je trochu iný než pri klasickej politickej histórii. Nemôžete
sa spoliehať na archívne fondy,
lebo až na malé výnimky jednoducho neexistujú a osobitne sa to
týka jednotlivých osobností.
Musím sa preto spoľahnúť na
dobovú tlač, športovú literatúru,
rozhovory so spoluhráčmi či s
inými pamätníkmi, a najmä na
príbuzných, ktorí zväčša disponujú aspoň nejakými písomnými
dokumentmi,“ dodal Tomáš Černák.
Dušan Blaško

Most sa bude opäť vysúvať 9. októbra,
termín dokončenia je nezmenený
BRATISLAVA
V pondelok bol na stavbe tzv.
petržalskej električky kontrolný deň. Dodávateľ stavby priznal, že zatiaľ je dokončených
a odovzdaných len 25 percent
objektov stavby, napriek tomu
sľubuje dokončenie celej stavby do 15. decembra 2015.

RENEX

Na 9. októbra 2015 je plánovaný
ďalší výsuv mostnej konštrukcie
o približne 45 metrov, posledná
fáza výsuvu je plánovaná na 26.
októbra. Celá mostná konštrukcia
bude hotová 2. novembra, keď sa
bude môcť začať robiť betónová
vrstva koľajového zvršku.
Na moste sa už montujú zábrad-

jednotka
v renováciách

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

Chcú zjednotiť
všetky funkčné
obdobia
BRATISLAVA
V mnohých bratislavských
mestských podnikoch sa končia alebo sa už aj skončili
funkčné obdobia viacerých
členov predstavenstiev.
Podľa platného uznesenia mestského zastupiteľstva z júna
tohto roku by sa funkčné obdobie členov štatutárnych a dozorných orgánov v jednotlivých
spoločnostiach malo zjednotiť.
„Zásady spolupráce definujú
ako jeden z krokov vedúcich k
zvýšeniu efektivity a transparentnosti štatutárnych orgánov
týchto spoločností aj zjednotenie funkčného obdobia členov
štatutárnych a dozorných orgánov. Je to veľmi dôležitá zásada, pretože už dnes uplynulo v
niektorých
spoločnostiach
funkčné obdobie členov predstavenstva, čo nie je v súlade
so stanovami spoločností, aj
keď podľa Obchodného zákonníka musia chod spoločnosti
zabezpečovať naďalej,“ povedal primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal a dodal: „Je dobré,
že poslanci v júni takmer jednomyseľne odsúhlasili zjednotenie funkčných období členov
predstavenstiev. Výrazne to
stransparentní fungovanie spoločností.“
(sk)

lia, na Štúrovej ulici začiatkom
októbra začnú klásť koľajnice, na
Šafárikovom námestí koncom
týždňa dokončia kolektor, na
petržalskej strane zase pokračuje
debnenie cyklistickej lávky, na
Bosákovej ulici už dokončili
zastávku a čaká sa len na výhybky.
(brn)

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY
ISTROPOLIS | Trnavské mýto

Predľžená záruka
na 3 roky

Nevyhadzujte
knihy
darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786






bez búrania, špiny a prachu
žiadne stavenisko
kvalitné materiály
vždy odborná montáž

AKCIA: Ku každým dverám
kľučka ZADARMO
Obhliadka a poradenstvo ZADARMO
VOLAJTE 0919 415 910

PO-PI: 10.00 - 18.00 h
SO:
9.00 - 12.00 h
www.peknekabaty.sk
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Petržalčanov
budí zo spánku
príšerný smrad

V Budvare na Cintorínskej vládne chaos

LIST ČITATEĽA
V poslednom čase bolo v Petržalke, konkrétne v oblasti Lúky,
cítiť zápach po vajciach s príchuťou spálenej gumy.
Zápach sa šíri večer alebo v noci:
raz sme ho zaregistrovali približne o polnoci a až o tretej nadránom bol opäť vzduch dýchateľný.
Inokedy sa objaví po desiatej, celkovo sme narátali možno päť prípadov v rôzne dni. Keďže s manželkou máme silné obavy, aby
takéto úniky chemických látok
nemali negatívne dôsledky na
zdravie nás aj našich detí, chcem
požiadať o preverenie - identifikovať pôvodcu, vykonať opakované merania kvality vzduchu
nezávislými kontrolórmi.
Michal Škultéty, Petržalka

vú na kyslo s volským okom
(2,90 €), ktorých sme sa dočkali
po polhodine, aj to nám namiesto
hovädzej doniesli fazuľovú. O
dve minúty bola na stole aj hovädzia. Dodnes je pre nás záhadou,
prečo sme na polievky, ktoré
predsa musia mať navarenú od
rána, čakali tak dlho. Navyše obe
boli vlažné. Aj od ostatných stolov sme počuli frflanie, že čakajú
pridlho, niektorí sa jedla nedočkali a išli pochodovať s prázdnymi
žalúdkami.
Pôvodne sme chceli ochutnať
nejakú špecialitu, z nich sme si
však mohli dať akurát tak tatársky
biftek (12,50 €), pretože pečenú
kačicu a hus si treba objednať
deň vopred a pečené prasiatko s
týždňovým predstihom. Dali sme
si jäger guláš s karlovarskou
knedľou (7,90 €) a vyprážané vežičky z panenky s maslovou
omáčkou, marinovanou julien zeleninou a pečenými zemiakovými
lodičkami (12,50 €). Čakali sme
na ne ďalších 25 minút, čo pova-

Linku by mali
zachovať, stačí
ju len doplniť
LIST ČITATEĽA
Medzinárodná autobusová linka 801 do Rajky je veľmi užitočné spojenie.
Možno by bolo dobré, aby slúžila
aj na vnútroštátnu prepravu v
okolí mesta, v pohraničnej zóne s
Maďarskom a stačilo by, keby
medzištátne do Rajky premávali
len niektoré spoje v nadväznosti
na vlaky v Rajke (niečo podobné
ako linka 37, ktorá premáva do
Záhorskej Bystrice a len niektoré
spoje pokračujú v premávke až do
Marianky).
Ján Kamermann, Bratislava

Verejné
prístavy, a.s.
Prístavná 10
821 09 Bratislava
ako vyhlasovateľ verejných
obchodných súťaží na prenájom pozemkov a prístavných
polôh vo vymedzenom území
verejných prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo ich
priebežne zverejňuje na web
stránke spoločnosti

www.vpas.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Na mieste bývalej hasičskej
zbrojnice na Cintorínskej ulici
je už niekoľko rokov piváreň
BUDWEISER BUDVAR. Pokúšali sme sa ju navštíviť už
dvakrát, vždy sme však odišli –
raz nás nepustili so psom, druhýkrát nám nedovolili sedieť
pri stole, ktorý sme si vybrali.
Do tretice sme tu boli uplynulú
nedeľu, keď bolo mesto plné
účastníkov Pochodu za život.
Reštaurácia má priestranný dvor s
drevenými stolmi a lavicami, tri
vnútorné krídla, salónik a priestor
na poschodí. Kapacita je neuveriteľných 500 miest, terasa má 200
miest a salónik 120. Interiér je
zariadený v rôznych štýloch,
ktoré majú navodzovať dojem
starého hostinca, či vidieckeho
zámočku s drevenými obkladmi a
kazetovými stropmi, na poschodí
s gýčovými stropnými maľbami.
Jedálny lístok vychádza z lokálnej
kuchyne, ponúkajú tu domáce
jedlá, pivárske jedlá, hlavné jedlá,
špeciality z Budvaru, bezmäsité
jedlá. Dali sme si hovädzí vývar z
chvosta a zeleniny s celestínskymi rezancami (2,90 €) a dubáko-

žujeme za katastrofu. Aj pri ostatných stoloch čakali na hlavné
jedlo 50-60 minút. K tomu hádky
čašníkov s personálom kuchyne,
že to trvá predsa len „trochu“
dlho. Pritom plná bola len terasa,
vo vnútri dva či tri stoly a narodeninová oslava v salóniku. Netrúfame si odhadnúť, koľko by trvala obsluha, keby piváreň bola
plná! Navyše vyprážaná panenka
bola vo vnútri surová.
Napriek tomu, že názov podniku
jasne určuje, aké pivo sa tu čapuje, v nápojovom lístku majú aj
rivala – plzenský Prazdroj. Dokonca celé horné poschodie má
prívlastok Plzenské humno.
Neobjektívne musíme priznať, že
jedna návšteva pivárne nám úplne
stačila. Napriek tomu, že na jednej zo stien majú krígle pre štamgastov, stálych hostí si nájde len
ťažko. Aj pre turistov je to ďalší z
jednorazových podnikov, kam sa
chodí prvýkrát a naposledy.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Napodobeniny potravín môžu zadusiť
Slovenská obchodná inšpekcia
(SOI) sa venovala kontrole
výrobkov zameniteľných s
potravinami (tzv. napodobenín
potravín).
Problematikou napodobenín sa
zaoberá aj zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. V zákone sa uvádza, že:
„nebezpečnou napodobeninou je
výrobok, ktorý má formu, vôňu,
farbu, vzhľad, obal, označenie,
objem alebo rozmery, ktoré môžu
spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre
jeho zdravie.“
Napodobeniny potravín predstavujú špecifickú skupinu výrobkov, ktorá vzbudzuje pozornosť
detí, a v domnení, že ide o potravinu, po nej môžu siahnuť, pretože svojimi rozumovými schopnosťami nevedia rozpoznať, že
ide len o atrapu potraviny. V prípade, že dieťa po napodobenine
siahne a podarí sa mu oddeliť
malú časť – t. j. časť výrobku,
ktorú si bez problémov môže

strčiť do úst, vzniká riziko jeho
zadusenia, otravy alebo perforácie či zablokovania tráviaceho
traktu. V dôsledku takéhoto rizika
sa teda napodobenina stáva nebezpečným výrobkom.
Pre overenie bezpečnosti bolo
celkovo odobratých desiatich druhov napodobenín potravín (napr.
čerešne, hrozno a pod.), ktoré boli
následne zaslané na testovanie ich
bezpečnosti do skúšobného laboratória.
Z výsledkov skúšok vyplynulo,
že požiadavkám citovanej normy
nevyhovelo všetkých desať druhov (100 percent) testovaných
napodobenín potravín, keď pri
skúške ťahom došlo k oddeleniu
malých častí, ktoré úplne zapadli
do valca na malé časti, čo môže
spôsobiť riziko zadusenia. To
znamenalo kvalifikáciu napodobenín potravín ako nebezpečné
výrobky.
Nebezpečné druhy výrobkov

zameniteľných s potravinami sa
ďalej prešetrujú až k hospodárskym subjektom, ktoré sú zodpovedné za ich uvedenie na trh.
Súčasne budú zverejnené na
webovej stránke www.soi.sk
ako informácia a ochrana spotrebiteľov a po došetrení celého
dodávateľsko-odberateľského
reťazca budú zaslané aj do systému RAPEX.
Napriek tomu, že obdobne nepriaznivý stav v ponuke nebezpečných napodobenín potravín
bol zistený aj v minulom období,
výsledky výskumu výrobkov
zameniteľných s potravinami
odobratých tento rok opätovne
potvrdili, že predávajúci a dodávatelia nevenovali tomuto sortimentu žiadanú pozornosť.
S prihliadnutám na výsledky SOI
pokračuje v kontrole výskytu
nebezpečných napodobenín na
národnom trhu aj v budúcom
období.
Marián Brezňanský
(spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Finiš na stavbe
by mal vyzerať
trochu inak
LIST ČITATEĽA
Pomaly sa blíži náhradný termín ukončenia Starého mosta
a s ním súvisiacej výstavby
električkovej trate do Petržalky. Má to byť 15. december 2015, ale na stavbe to
vyzerá, ako keby sme boli v
roku 2014.
Už aj najväčší optimisti, medzi
ktorých som patril aj ja, pochopili, že dokončenie v stanovenom termíne zrejme nie je celkom reálne.
Z času na čas sa chodievam na
stavbu pozrieť, ale nikdy som
na moste nevidel viac ako päťšesť robotníkov. Ostatní boli
možno skrytí alebo nemali
oranžové vesty, ale je to tak. Na
Štúrovej to vyzerá tak, že tam
pracuje iba jeden robotník, v
Petržalke je postup stavebných
prác vidieť o niečo viac, ale od
dokončenia to má tiež poriadne
ďaleko.
Keď sa zistilo, že termíny sa
nestíhajú a na stavbe sa malo
pracovať až 24 hodín denne,
myslel som, že sa tu budú hemžiť robotníci v oranžových vestách ako mravce a v noci bude
väčšina stavby osvetlená ako
Las Vegas. Omyl. Veľakrát
vládne na stavbe ticho, napríklad aj v stredu 9. septembra podvečer nebol na moste nikto.
Napriek tomu, tým pár robotníkom, čo tam pracujú, držím
palce, ale toľko očakávanú
električku v Petržalke podľa
mňa tak skoro neuvidíme.
Tomáš Husár, Bratislava
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Veľký parkovací kšeft sme zastavili,
nevýhodná zmluva konečne končí
Pred rokom 1989 existoval
trestný čin príživníctva. Odvtedy sa síce veľa zmenilo, ale zdá
sa mi, že takýto trestný čin by
sme mali do nášho zákonníka
zaviesť odznova. A mal by platiť
pre všetkých , ktorí sa chcú bez
roboty priživovať na našom
meste a na našej krajine.
Na poslednom mestskom zastupiteľstve som s troma kolegami zo
SKOK-u a z poslaneckého klubu
Bratislava INAK presadil zrušenie
nevýhodnej zmluvy na parkovanie
v Bratislave so spoločnosťou BPS
Park. Pre mesto tak získame státisíce eur, ktoré odchádzali do
súkromných vreciek.
O čo išlo? Vždy, keď chcete zaparkovať v centre nášho mesta, musíte si kúpiť parkovaciu kartu. Alebo
poslať esemesku. Samotné parkovacie miesta sú síce majetkom

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

mesta, ale peniaze za parkovanie
inkasuje súkromná firma. A získava na tom až desaťkrát viac, než
platí mestu.
Predstavte si, že vlastníte lukratívny pozemok v centre mesta. Prenajali by ste ho za 1 euro, ak by
ste vedeli, že sa dá prenajať za 10
eur?
Vrcholom drzosti je, že BPS park

si od mesta berie aj parkovacie
miesta, ktoré obratom prenajíma
naspäť štátnym inštitúciám, ministerstvám. Mestu platí 190 eur
ročne, naspäť inkasuje až zhruba
1900 eur. Čistý biznis bez práce.
Príživníctvo na našom meste.
Ak by tieto parkovacie miesta prenajímalo štátnym inštitúciám priamo mesto, hneď by sme mali
desiatky tisíc eur navyše na
údržbu zelene, na zlepšenie kvality autobusov a električiek či na
opravy rozbitých ciest.
Za návrh na vypovedanie tejto
zmluvy, ktorý som pripravil s kolegami Katarínou Augustinič, Soňou
Svoreňovou a Mariánom Greksom, hlasovali jednohlasne všetci
poslanci mestského zastupiteľstva
Bratislavy. To je dobrá správa.
Takto sa rušia nevýhodné zmluvy!
Teraz nás však čaká krok dva. Pán

primátor na základe nášho uznesenia zrušenie zmluvy podpísal.
Po rokoch čakania teda musíme
konečne pripraviť novú, poriadnu,
parkovaciu politiku. Aby obyvatelia
Bratislavy mali prednosť, aby
zároveň mali kde nakrátko zastaviť aj návštevníci rôznych úradov a
turisti, aby bola motivácia cestovať
čo najviac ekologicky a pritom
komfortne. Čaká nás kopa roboty.
Na záver mi nedá neskonštatovať
- je fajn, že je nás niekoľko nových
poslancov, ktorí nie sú ochotní
takýto typ príživníctva v Bratislave
tolerovať a bojujú za zrušenie
nevýhodných zmlúv. No koľko
takých zmlúv ešte nájdeme my či
reportéri z Bratislavských novín?
Martin Chren, poslanec
mestského zastupiteľstva a
Národnej rady SR
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Pozývajú nielen
na dostihy, ale
aj na šerm!
PETRŽALKA
Po dvojtýždňovej prestávke sa
priaznivci turfu v nedeľu 27.
septembra opäť stretnú na
dostihovej dráhe v Starom háji,
kde je naplánovaná posledná
klasická skúška anglického
plnokrvníka – 23. slovenský St.
Leger CHARVÁT.
Nemenej zaujímavý a určite vzrušujúci bude aj 30. ročník Veľkej
starohájskej steeplechase HAMÉ
na 4500 m pre 5-ročné a staršie
kone. Celkovo je na programe
spolu deväť rovinových a prekážkových dostihov.
Návštevníkov dostihov čaká
okrem toho pestrý sprievodný
program, pripravené budú rôzne
gurmánske špeciality, tanečné a
hudobné vystúpenia žiakov ZUŠ
J. Albrechta, ukážky španielskej
školy a šermiarsko-kaskadérske
vystúpenie fízskeho žrebca, pre
slečny a dámy prezentácia dekoratívnej kozmetiky. Štart prvých
dostihov je o 14.00 h.
(ri)
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Stein začnú stavať už v októbri
STARÉ MESTO
Spoločnosť YIT Reding už
získala právoplatné stavebné
povolenie na projekt oživenia
areálu bývalého pivovaru Stein.
V rámci rezidenčnej časti projektu ponúkne v piatich fázach viac
ako 400 bytov na hranici Starého
Mesta. Projekt zahŕňa osem bytových domov a podzemný garážový dom. Výstavba prvej etapy,
ktorá prinesie 110 bytov, 23 apartmánov rôznych veľkostí a 7
nebytových priestorov, je plánovaná na október 2015, predpokladané ukončenie koncom roka
2017.
Okrem rezidenčnej časti prinesie
projekt aj administratívne a
obchodné funkcie. Začne sa stavať zároveň s projektom bytov,

Čo znamená
neprijateľné
podmienky

predpokladaný termín dokončenia je začiatkom roka 2017.
Súčasťou komplexu administratívnych budov bude aj historická
budova Spilky vyhlásená za

národnú kultúrnu pamiatku. V
tejto súvislosti je záujmom investora konverzia Spilky s akcentom
na unikátnu kupolu.
(ts)
Vizualizácia: Seesame

organizátori

v spolupráci

Pieta

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
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Hlavní partneri:

oficiálni partneri:

hlavný reklamný partner:

partneri:

V predošlých príspevkoch sme
sa venovali ochrane spotrebiteľa a neprijateľným podmienkam v spotrebiteľských zmluvách. V tomto čísle Bratislavských novín uvádzame neprijateľné podmienky, ktoré sú najčastejšie uvádzane v spotrebiteľských zmluvách.
Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa
považujú najmä ustanovenia,
ktoré má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy; vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo
opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma
na zdraví; vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za chyby
alebo zodpovednosti za škodu;
umožňujú dodávateľovi odstúpiť
od zmluvy bez zmluvného alebo
zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú; prikazujú
spotrebiteľovi, aby splnil všetky
záväzky aj vtedy, ak dodávateľ
nesplnil záväzky, ktoré vznikli;
umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého
v zmluve; požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok,
aby zaplatil neprimerane vysokú
sumu ako sankciu spojenú s
nesplnením jeho záväzku; obmedzujú prístup k dôkazom alebo
ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré
by podľa práva, ktorým sa riadi
zmluvný vzťah, mala niesť iná
zmluvná strana; spôsobujú, že
platnosť zmluvy uzatvorenej na
dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi
priznávajú neprimerane krátke
obdobie na prejavenie súhlasu s
predĺžením platnosti zmluvy;
umožňujú, aby bol spor medzi
stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným
zákonom. JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723
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Súčasné umenie
sa predstaví
počas Bielej noci
STARÉ MESTO
Staré Mesto zažije v sobotu 10.
októbra medzinárodný festival
súčasného umenia Biela noc.
Verejnosti chce priblížiť súčasné formy umenia, ako aj netradičné, nepoznané a významné
miesta európskych metropol.
Biela noc vznikla v Paríži v roku
2002. Odtiaľ sa počas niekoľkých
rokov projekt rozšíril do miest
ako New York, Los Angeles,
Montreal, Rím... Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov. Návštevník dostane mapku,
ktorá ho bude sprevádzať rôznymi umeleckými zastávkami: vizuálne atraktívnymi inštaláciami,
koncertmi, filmami, divadelnými
predstaveniami, tancom, literatúrou, performance…
Bratislavská Biela noc sa začne o
19.00 h a potrvá do 2.00 h, vstup
na všetky podujatia festivalu bude
voľný.
(brn)
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Prevádzame za veľmi vyhovujúce
ceny kvalitný výkon v oblasti ručná
autoumyváreň spojená s tepovaním, murárskych prác, domácich
rekonštrukcií, upratovanie domácností, firiem, veľkých priestorov s
možnosťou tepovania, kosenie
trávnikov a zarastených plôch.
Info a objednávky na:
0949 811 978, 0944 422 832
mail: rokomarg@gmail.com

reklama@banoviny.sk

Mesiac plný
farieb, svetla,
hudby, tanca
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto sa po
prvýkrát v histórii stane spoluorganizátorom úspešných medzinárodných projektov, ktoré
do srdca Bratislavy prinesú
zábavu, šport, tanec a umenie.
Sobota 10. októbra 2015 bude
dňom plným farieb, zábavy a
športu a noc plná svetla a umenia.
Pôjde o spojenie dvoch veľkolepých projektov, ktoré budú mať v
Bratislave premiéru. Pôjde o charitatívny 5-kilometrový beh s
bohatým sprievodným programom Farbám neujdeš a prestížny
medzinárodný festival súčasného
umenia Biela noc, ktorý oživí noc
umeleckou hrou svetla a hudby a
priblíži súčasné umenie.
Projekt Biela noc bude dopĺňať
ďalší medzinárodný projekt Festival svetla, cieľom ktorého je prepojenie a rozvoj umenia, vedy a
nových technológií v oblasti svetla. Festival svetla potrvá do 12.
októbra.
(brn)
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Čakajú projekty,
na ktoré dá
úrad peniaze

Volejbaloví
majstri sveta
prídu na zimák

NOVÉ MESTO
Občania Nového Mesta sa
môžu zapojiť do projektu
participatívneho rozpočtu. V
rámci neho môžu predkladať
občianske projekty a podnety, ktorými chcú skvalitniť
život vo svojom okolí. O tom,
ktoré projekty získajú peniaze z obecného rozpočtu na
rok 2016, rozhodnú budúci
rok v hlasovaní samotní obyvatelia Nového Mesta.
Na rok 2016 plánuje mestská
časť Nové Mesto vyčleniť pre
participatívny rozpočet ešte
vyššiu sumu. Peniaze z participatívneho rozpočtu sa budú
rozdeľovať medzi občianske
projekty (nízkonákladové občianske podnety do 5 000 eur,
ktoré zrealizujú samotní obyvatelia) a zadania (vysokonákladové investície, ktoré zrealizuje na základe potrieb obyvateľov miestny úrad Nové Mesto).
Podávať návrhy do participatívneho rozpočtu môžu všetci
občania Slovenskej republiky,
ktorí majú nad pätnásť rokov.
Hlasovať však budú mať právo
iba občania s trvalým alebo s
prechodným pobytom na území
mestskej časti Nové Mesto s
vekom nad pätnásť rokov. Projekt a podnety môžu občania
prihlásiť do konca októbra
2015.
(eo)

BRATISLAVA
Do hlavného mesta prídu úradujúci majstri sveta vo volejbale mužov - Poliaci. V generálke
na ME ich 6. októbra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
vyzvú slovenskí reprezentanti.
Oba tímy sa predstavia v najsilnejšom zložení, pretože už na
druhý deň odlietajú na európsky
šampionát v Bulharsku a v Taliansku. Poľskí volejbalisti predstavujú absolútnu svetovú špičku,
o čom svedčí aj fakt, že na Svetovom pohári v Japonsku podávajú
skvelé výkony a sú veľmi blízko
k postupu na olympijské hry
2016. Fanúšikovia sa tak môžu
tešiť na kvalitný športový zážitok,
ktorý umocní fakt, že volejbalový
zápas sa na Zimnom štadióne O.
Nepelu uskutoční prvý raz v histórii. Diváci si navyše okrem
volejbalu užijú aj veľa zábavy a
súťaže o atraktívne ceny. (brn)

Novootvorená
zubná
ambulancia
prijíma
Stromová 16 | Kramáre

dealer
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Maťo Dobrotka
sa rozlúčil
s belasými
BRATISLAVA
ŠK Slovan Bratislava sa rozlúčil s obrancom Martinom Dobrotkom. Dôvodom zatiaľ dočasného rozchodu boli dlhodobé
zdravotné problémy tridsaťročného odchovanca belasých.
„Martin nás požiadal o rozviazanie zmluvy a po rozhovore s ním
sme súhlasili. Mrzí nás, že po
návrate do klubu, v ktorom futbalovo vyrástol, nemohol naplno
predviesť to, čo v ňom je a na čo
sa fanúšikovia Slovana tešili.
Martinovi želáme čo najskoršie
uzdravenie a návrat na futbalové
trávniky. Nevylučujem, že v
budúcnosti bude opäť súčasťou
Slovana Bratislava,“ povedal pre
internetovú stránku viceprezident
ŠK Slovan Ivan Kmotrík ml.
Belasí po stredajšom zápase v
Michalovciach nastúpia dva razy
doma - v nedeľu 27. septembra (o
17.00 h) hostia Podbrezovú a v
piatok 2. októbra (o 18.00 h) privítajú Zlaté Moravce.
(mm)
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Historické autobusy z celej Európy
sú vystavené v múzeu na Šancovej
STARÉ MESTO
Občianske združenie Veterány.EU a STM-Múzeum dopravy pozývajú na výstavy Európske legendy a 120 rokov MHD v
Bratislave. Výstave je v hale B
Múzea dopravy na Šancovej
ulici.
Výstava prezentuje unikátnu kolekciu 31 autobusových modelov
z rôznych európskych krajín.
Prezentované je aj Československo, ktoré bolo výrobou autobusov
známe široko-ďaleko. Okrem
autobusov bude možné si prezrieť
aj niekoľko modelov svetovo najvýznamnejších električiek. Chýbať nebude československá legenda Tatra T3, ktorých po celom
svete jazdilo neuveriteľných 14-

tisíc kusov, čím sa dostali do
Guinnessovej knihy rekordov.
Okrem nej si návštevníci pozrú
legendárnu americkú električku
PCC alebo svetoznámu cable car
zo San Francisca. Zastúpené bude
aj Portugalsko. Súčasťou výstavy
sú aj rôzne historické predmety.
Zo súkromnej zbierky sa podarilo
získať napr. označník československej autobusovej dopravy,
alebo rôzne linkové tabule.
Tento rok si pripomíname aj 120
rokov od spustenia prvej električky v Bratislave. Výstava desiatok
dobových pohľadníc zo súkromnej zbierky približuje verejnosti
počiatky električkovej dopravy v
uliciach Bratislavy. Na pohľadniciach si prejdete postupne celú

trasu prvej trasy električky od
hlavnej stanice cez Štefánikovu
okolo Grassalkovičového paláca
cez Námestie SNP okolo divadla,
cez Promenádu a Rybné námestie k Podhradiu.
Okrem sprievodného textu a
dobových fotografií budú môcť
návštevníci vidieť aj rôzne mapy
a cestovné lístky. Do výstavy sa
zapojil aj Dopravný podnik Bratislava, ktorý na výstavu požičal aj
starú pokladnicu či typické štikačky a označovač cestovných lístkov. Spestrením oboch výstav je
premietanie filmu Autobusy a
Trolejbusy, ktorý zachytáva
množstvo československých historických vozidiel verejnej dopravy.
(mn)

Zimný štadión
už nie je
Slovnaft Arénou
NOVÉ MESTO
„Starý“ zimný štadión je
znovu Zimným štadiónom
Ondreja Nepelu. Dnes už
bývalý názov Slovnaft Aréna
platil najmä pre hokejový
HC Slovan, najmä v zápasoch KHL, jeho stánok sa tak
volal od 1. októbra 2011.
Ešte pred Slovnaft Arénou mal
zimný štadión aj ďalšie názvy T-Com Arena, ST Aréna a
Orange aréna. Odchod Slovnaftu je dôležitý najmä pre
hokejový klub, ktorý takto prišiel o časť peňazí. Kým si slovanisti nájdu nového partnera,
ich oficiálnym stánkom bude
Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Tento názov posvätili pred pätnástimi rokmi aj úrady, keď ho
schválilo mestské zastupiteľstvo. Slovan už údajne rokuje s
prípadným záujemcom o novom názve štadióna, k dohode
by mohlo dôjsť v priebehu niekoľkých mesiacov.
(mm)
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Kapitulské dvory otvoria aj Prepoštskú uličku
STARÉ MESTO
Občianske združenie Oživenie
Kapitulskej ulice pozýva Bratislavčanov na tradičné Jesenné
Kapitulské dvory, ktoré budú v
sobotu 26. septembra 2015 od
10.00 do 18.00 na Kapitulskej
ulici a v okolí.
Sprístupnená bude Baxova veža,
Dom Albrechtovcov, Dom Čárskych a súkromné a cirkevné
dvory na Kapitulskej ulici. Od
10.00 h tu bude nepretržitý kultúrny a umelecký program (divadlo,
spev, hudba), prednáška o histórii
Kapitulskej ulice spojená s debatou obyvateľov, prehliadky priestorov, dvorov a domov na Kapitulskej ulici, okružné jazdy Pre-

šporáčikom a iné aktivity. Cirkevné a charitatívne organizácie budú
mať tiež vlastný program.
Zároveň bude odhalená soška sv.
Floriána, jedného z patrónov Bratislavy a patróna hasičov. Kamenná soška bola do 80. rokov minulého storočia umiestnená na portáli nad hornou Prepoštskou uličkou. Rovnaká soška je aj súčasťou hlavného oltára v Katedrále sv. Martina. Občianske združenie Oživenie Kapitulskej ulice
dalo vyhotoviť kópiu stratenej
sochy a počas Jesenných Kapitulských dvoroch bude znova inštalovaná.
Jednou z aktivít združenia je aj
postupná obnova umeleckých

uličných artefaktov, ktoré v minulosti zmizli, alebo sú zanedbané.
Návštevníci Kapitulských dvorov
môžu tiež prispieť na obnovu
Kapitulskej ulice – poslednej
romantickej uličky v srdci Bratislavy. Postupne k svojim aktivitám chce združenia zapojiť aj ďalšie okolité priestory a organizácie
na Klariskej, Farskej, Prepoštskej
a Židovskej ulici.
Súčasťou víkendového odhalenia
sošky sv. Floriána bude aj otvorenie dlhodobo zavretej Prepoštskej
uličky, ktorá prepojí Kapitulskú
ulicu s mestskými hradbami,
Židovskou ulicou a Podhradím.
Ľubomír Boháč
Peter Marušinec

Nové kupé Triedy C i s oknami bez rámov
K sedanu a kombi Triedy C značky
Mercedes-Benz pribudne v decembri 2015 nové kupé. Vyniká vysokou
kvalitou spracovania a priestranným interiérom. Oproti sedanu je
kupé Triedy C teraz o 95 mm dlhšie,
o 40 mm širšie a o 80 mm má predĺžený rázvor. Novinka využíva
dynamický podvozok (oceľový:
komfortný alebo športový) alebo na
želanie i so vzduchovým pružením,
odľahčenú konštrukciu a vynikajúcu aerodynamiku (súčiniteľ cW
0,26). Päť prvkové priestorové
zavesenie kolies vzadu a štvorprvkové vpredu zabezpečujú dobré
vedenie kolies, ich citlivejšiu reakciu na volant, lepšiu priľnavosť k
vozovke, stabilnú a agilnú jazdu.
ba_noviny_obidva_zápasy.ai 1
Športový charakter vozidla okrem

iného zdôrazňujú dvere s oknami bez
rámov (prvýkrát) a vysokou hornou
hranou obloženia, samostatné vonkajšie zrkadlá, dlhá kapota, nízka kabína
(podvozok je znížený o 15 mm),
dozadu predĺžená bočná zostupujúca
línia či integrálne športové sedadlá.
„Nové kupé Triedy C pokračuje vo
filozofii našich fascinujúcich kupé.
Strhujúci dizajn kombinuje s agilnými
športovými vlastnosťami a moderným
luxusom. Kupé Triedy C tak jednoznačne vyznáva štýlový pôžitok z
jazdy,“ vyzdvihuje profesor Thomas
Weber, člen predstavenstva spoločnosti Daimler.
Pohon nového kupé zabezpečia
výkonné a zároveň úsporné motory,
ktoré vykazujú až o 20 percent nižšiu
18. 9. 2015 14:07:58
spotrebu. Štyri benzínové modely

začínajú od 1,6-litrového štvorvalca v
C 180 (115 kW/ 156 k). Ďalšie tri so
zdvihovým objemom dva litre sú: C
200 (135 kW/184 k), C 250 (155
kW/211 k) a C 300 (180 kW/245 k).
Dva dieselové modely získali zdokonalený štvorvalec (125 kW/170 k)
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alebo (150 kW/204 k) s technológiou
SCR (Selective Catalytic Reduction)
na lepšiu elimináciu emisií.
Rovnako ako pri sedane a kombi, je
bezpečnosť kupé Triedy C vďaka
množstvu nových či zdokonalených
asistenčných systémov na najvyššej
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úrovni. Kupé dostalo sériovo aj COLLISION PREVENTION ASSIST
PLUS, ktorý je okrem iného až do
rýchlosti 200 km/h spôsobilý vykonať
autonómne brzdenie.
Komfortu vo vozidle prispieva účinný
systém klimatizácie, ktorý využíva
tiež satelitnú navigáciu na rozpoznávanie tunelov. Zážitky znásobuje
informačný a zábavný systém novej
multimediálnej generácie s komplexným sieťovým prepojením aj na internet. Nové kupé Triedy C má k dispozícii i komplexný balík bezplatných
základných služieb, ako aj služieb
Remote Online pod označením „Mercedes Connect me“.
Viac informácií na
www.motor-car.sk alebo
www.mercedes-benz.sk .

Vstupenky
Vstupe
penkyy na
pen
na

BRATISLAVSKÉ NOVINY 18/2015

Zberajú žiadosti
o podporu
predzáhradiek
PETRŽALKA
Petržalka aj v tomto roku
pokračuje s rekonštrukciami
predzáhradiek. V súčasnosti sa
už pripravujú návrhy úprav
predzáhradiek v rámci projektu Petržalské predzáhradky,
ktorý trvá už sedem rokov.
Jeho prostredníctvom samospráva umožňuje obyvateľom zrevitalizovať si predzáhradky pri obytných domoch novou výsadbou
trvaliek, drevín alebo rekonštrukciou trávnikových plôch. „Zohľadňujeme lokalitu, svetelné a
pôdne podmienky,“ prezradila
Eva Čevelová z Referátu zelene.
Predzáhradky revitalizujú postupne, podľa aktuálneho stavu zelene, termínu podania žiadosti a
rozsahu prác, ako aj množstva
finančných prostriedkov, vyčlenených na tento účel v rozpočte
mestskej časti. Každoročne sa
prostredníctvom tohto projektu
podarí skrášliť asi 10 predzáhradiek. S prácami sa začne už koncom septembra.
V novembri sa vysadí 40 odrastených listnatých stromov do plôch
verejnej zelene aj sa upraví vnútroblok na Romanovej ulici 2 - 12.
Túto lokalitu si vybrali obyvatelia
v rámci verejného hlasovania o
použití prostriedkov z participatívneho rozpočtu. „V Stredisku
sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici zase ukončili revitalizáciu areálu, vznikol okružný
chodník, dláždená terasa, pribudlo 6 lavičiek, štrkový záhon s
trvalkami, drevinami, veľkými
kameňmi a nový trávnik.“ (pl)
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Autá iba upozornili na
problém s parkovaním
PETRŽALKA
Najskôr to zaujalo, potom
pobúrilo, možno pobavilo, až
nakoniec zostali dva tábory.
Prvý tvrdí, že ide o zaujímavú kampaň, druhý, že je to
jedna z najhorších reklám,
aká sa kedy objavila na území mesta...
Za kampaňou s vrakmi áut, ktoré
„parkovali“ na sebe a boli rozmiestnené na troch frekventovaných miestach v Petržalke, bola
mestská časť.
„Išlo o plánovanú marketingovú
aktivitu, ktorá bola súčasťou širšej informačno-komunikačnej
aktivity v súvislosti s pripravovanou a diskutovanou parkovacou politikou. Jej cieľom bolo
vzbudiť záujem a diskusiu obyvateľov Petržalky v súvislosti s
katastrofálnou situáciou s parkovaním. V Petržalke dnes chýba
17-tisíc parkovacích miest, pričom sa parkuje ľudovo povedané nadivoko - na tráve, na chodníkoch, pri detských ihriskách,

dokonca na priechodoch pre
chodcov. Trávnaté plochy i provokatívny charakter kampane
vybrala mestská časť zámerne –
vraky boli na mieste len 5 dní,
poukázali však na to, že v Petržalke nám tisíce áut denne ničí
zeleň tak, že sa už nikdy nespamätá,“ uvádzalo sa vo vyhlásení
mestskej časti.
Práve Petržalka chce ako prvá
stanoviť pravidlá v parkovaní a
zaviesť nový moderný parkovací systém. Zvýhodnení pritom
majú byť rezidenti, teda Petržalčania.
Petržalka komunikuje so svojimi
obyvateľmi o novej parkovacej
politike aj inými formami –
momentálne sa vyhodnocuje
prieskum verejnej mienky na
túto tému. Nový parkovací systém by mal platiť už od januára
2016. Petržalčanom by mal
garantovať miesto na bezproblémové parkovanie. Všetko teraz
závisí od hlasovania poslancov
mestskej časti.
(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 ktorých 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
t Bývate v Petržalke.
t Hovoríte po anglicky.
t 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).
t 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 v novinách?
reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

POŽIČOVŇA
NÁRADIA
Petržalka
www.pn-pozicovna.sk

tel: 0903 709 305
Náš tip:
Aktívny odvlhčovač
vzduchu - pivnice,
garáže, sklady,
stavebné rekonštrukcie
a maľovanie
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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 19.00 - M. Maďarič: Túlavé

štvrtok 24. septembra
 19.00 - T. Mann: Buddenbroo-

kovci, Sála činohry, nová budova
SND
 19.00 - J. Littel: Láskavé bohyne,
Štúdio, nová budova SND
 19.00 - G. Paisiello: Kráľ Teodor
v Benátkach, opera, historická
budova SND
 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: Mutanti
(Posledný valčík v hoteli Kriváň),
GUnaGU, Františkánske námestie 7
 21.00 - Michael Szatmary Project
a Vanda na Urban_FM Nights,
Urban Space, Námestie SNP 30
piatok 25. septembra
 19.00 - J. Klavdijev, M. Vyskočáni: Poďme, čaká nás auto, divadlo
Ludus, Tower 115, Pribinova 25
 19.00 - A. Ch. Adam: Korzár,
balet, Sála opery a baletu, nová
budova SND
 19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej ženy, Modrý salón, nová
budova SND,
 19.00 - P. Karvaš: Polnočná
omša, Štúdio, nová budova SND
 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Nová scéna, Živnostenská 1
 19.30 - V. Schulzová, R. Olekšák:
Leni, Sála činohry, nová budova
SND
 19.30 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie Eugena Suchoňa

srdce, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Nová scéna, Živnostenská 1
 19.30 - Symfonický orchester
mesta Moskva – Ruská filharmónia, Koncertná sieň SF, Nám. E.
Suchoňa
nedeľa 27. septembra
 10.00 - Mio môj Mio, Bratislavs-

ké bábkové divadlo, Malá Scéna
STU, Dostojevského rad 7
 14.00 - A. Pachinger: Doktor
Johanes Faust, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
 15.00 - R. Mankovecký, R. Ballek, T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 17.00 – Štátny komorný orchester Žilina, spevácky zbor Lúčnica,
Koncertná sieň SF, Námestie Eugena Suchoňa
 17.00 - G. Bizet, E, Šarközi: Carmen á la Gypsy Devils, balet, historická budova SND
 18.00 - F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, Sála činohry, nová
budova SND
 19.00 - J. Saunders, A. Ayckbourn, D. Capton: 3x2, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - Najobľúbenejšia scéna a
najťažšia chvíľa, oslavy Divadla
Ticho, Klub 10x10, Školská ulica
 19.00 - T. Letts: Zabijak Joe,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
pondelok 28. septembra

sobota 26. septembra
 14.00 - P. Dobšinský, A. Korenči,
J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik, Sála
činohry, nová budova SND
 14.30 - Mio môj Mio, Bratislavské bábkové divadlo, Malá Scéna
STU, Dostojevského rad 7
 17.00 - Moyzesovo kvarteto,
Malá sála SF, Nám. E. Suchoňa
 19.00 - Hilaris Chamber Orchestra, K. Barouch (Jap., piano), Dvorana VŠMU, Zochova ulica
 19.00 - G. Puccini: Turandot,
opera, Sála opery a baletu, nová
budova SND
 19. 00 - D. Majling: Labyrinty a
ráje Jána Amosa, Sála činohry,
novú budova SND
 19.00 - G. Bizet, E, Šarközi: Carmen ŕ la Gypsy Devils, balet, historická budova SND
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

 19.00 - J. Nvota: Na dobrej adre-

se, Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
 19.00 - A. Baricca: Legenda o
pianistovi, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
 19.00 - D. Mamet: November,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - R. Ross, O. Wilde: Lordi,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.30 - HC Slovan - Nižnekamsk, KHL, Štadión O. Nepelu,
Odbojárov 9
 20.00 - Roast show na facku,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 20.02 - Ivan Čeredejev IC Band,
koncert, Art klub v Kafe Scherz,

Palisády 27 (zastávka 203 a 207
Partizánska ul.)

divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 29. septembra

štvrtok 1. októbra

 19.00 - W. Shakespeare, J. Nvota:

 19.00 - Krížom-krážom, Mestské

Rómeo, Júlia a vírus, Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
 19.00 - J. Nvota: Na dobrej adrese, Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
 19.00 - E. Wolf-Ferrari: Šperk
Madony, opera, Sála opary a baletu,
nová budova SND
 19.00 - V. Klimáček: Mojmír II.
alebo Súmrak ríše, Sála činohry,
nová budova SND
 19.00 - Jama deravá, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
 19.00 - D. Ives: Nevesta v kožuchu, Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - P. Pörtner: Šialené nožničky, Teatro Wüstenrot, Dom odborov - Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.30 - Filharmonický orchester
Monte Carlo, Koncertná sieň SF,
Nám. E. Suchoňa
 19.30 - V. Klimáček: Nízkotučný
život (nejem, nežijem, nemilujem),
divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
 20.00 - Rogers Waters The Wall,
koncertný film, Cinema City Eurovea

divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinska 19
 19.00 - W. Russell: Pokrvní bratia, Nová scéna, Živnostenská 1
 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry, nová
budova SND
 19.00 - N. Haratischwilli: Bludičky, Štúdio, nová budova SND
 19.00 - G. Verdi: Nabucco, opera,
historická budova SND
 19.00 - J. Hamar: Krížom-Krážom, SĽUK, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.30 - P. Amoyal, P. Gililov,
komorný koncert, Malá sála SF,
Nám. E. Suchoňa

streda 30. septembra
 10.00 - Mio môj Mio, Bratislav-

ské bábkové divadlo, Malá Scéna
STU, Dostojevského rad 7
 10.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomidrevo stal kráľom, Sála činohry,
nová budova SND
 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - J. Nvota: Na dobrej adrese, Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
 19.00 - P. I. Čajkovskij, M. Petipa, L. I. Ivanov: Labutie jazero,
balet, Sála opery a baletu, nová
budova SND
 19.00 - E. Gindl: Karpatský thriller, Sála činohry, nová budova SND
 19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mimo,
historická budova SND
 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
 19.00 - M. Maďarič: Dáma bez
kamélie, divadlo Aréna, Viedenská
cesta
 19.30 - HC Slovan - Čeľabinsk,
KHL, Štadión Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9
 19.30 - K. Vosátko: Modelky II,

piatok 2. októbra
 19.00 - Ch. Gounod: Rómeo a

Júlia, Sála opery a baletu, nová
budova SND
 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry, nová
budova SND
 19.00 - N. Haratischwilli: Bludičky, Štúdio, nová budova SND
 19.30 - HC Slovan - Salavat Ufa,
KHL, Štadión Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9
 19.30 - Slovak Showbiz for
Beginners, Nová scéna, Živnostenská 1
sobota 3. októbra
 17.00 - Desatoro, Štúdio, nová

budova SND
 18.45 - MET opera, G. Verdi Trubadúr, live, divadlo Aréna, Viedenská cesta
19.00 - E. Mendelsson-Barholdy, Y.
Vámos: Sen noci svätojánskej, Sála
opery a baletu, nová budova SND
 19.00 - Sluha dvoch šéfov, Nová
scéna, Živnostenská 1
 19.30 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Koncertná sieň SF, Nám. E. Suchoňa
nedeľa 4. októbra
 15.00 - R. Mankovecký, R. Bal-

lek, T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 16.30 - P. Pavlac: Klauni v pekle,
detské predstavenie, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 17.00 - G. Verdi: Rigoletto, opera,
Sála opary a baletu, nová budova
SND

 17.00 - Slovenský komorný orchester, Malá sála SF, Nám. E. Suchoňa
 17.30 - HC Slovan - Magnitogorsk, KHL, Štadión O. Nepelu
 18.00 - J. Palárik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkách,
Sála činohry, nová budova SND
 18.00 - I. Stodola, Bačova žena,
Štúdio, nová budova SND
 19.00 - Tao Dance Theatre, festival Bratislava v pohybe, historická
budova SND
 19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - Blues na lodi, koncert,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

pondelok 5. októbra
 10.00, 19.00 - J. Buchan, A. Hit-

chcock: 39 stupňov, divadlo Acotoress, Rožňava, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 19.00 - J. Buchan, A. Hitchcock:
39 stupňov, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - M. Amsler: Lesk a bieda
kurtizán, Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, divadlo GunaGU, Františkánske námestie 7
utorok 6. októbra
 14.00 - P. Dobšinský, A. Korenči,

J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik, Sála
činohry, nová budova SND
 17.00 - E. Suchoň, R. Pepucha,
M. de Candia: Angelika, balet, historická budova SND
 19.00 - W. Russell: Pokrvní bratia, Nová scéna, Živnostenská 1
 19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
GunaGU, Františkánske námestie 7
streda 7. októbra
 19.00 - J. Nvota, M. Doleželová,

R. Vencl: Malá domov, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry, nová
budova SND
 19.00 - G. Bizet: Carmen, opera,
historická budova SND
 19.00 - R.Geri, D. Hevier: Maľovať a milovať, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov, Trnavské mýto 1
 19.30 - NDR Sinfonieorchester
Hamburg, Koncertná sieň SF, Nám.
E. Suchoňa
 19.30 - K. Vosátko: Telenovela,
divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
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Záhadný kameň v Starej radnici
NA PÚCHOVSKEJ ULICI
neznámy páchateľ odcudzil žene z
nákupného vozíka kabelku s
osobnými vecami. Medzi nimi
bola aj platobná karta, ktorou
páchateľ vybral peniaze v bankomate na Hálkovej ulici. Celková škoda je 1600 €.
NA NEJEDLÉHO ULICI spozorovala policajná hliadka, ako
vodič auta, ktoré prešlo veľkou
rýchlosťou, odbočuje na Agátovú
ulicu, pričom nedal znamenie o
zmene smeru jazdy. Auto pokračovalo v jazde až na parkovisko v
blízkosti ubytovne. Tridsaťročný
Bratislavčan nepredložil potrebné
doklady, mal totiž zákaz viesť
motorové vozidlá. Počas dychovej
skúšky mu namerali 2,04 promile.
Skončil v policajnej cele.
NA VRAKÚNSKEJ ULICI sa
neznámy páchateľ vlámal do predajne, kde z registračnej pokladnice ukradol 200 eur, pokladničku
s 14 800 eurami, gastrolístky za
800 eur a pevný disk na zaznamenávanie z kamier pred predajňou
a v predajni za 1000 eur. Celková škoda bola 16 600 eur.
NA ULICI Ľ. FULLU 26-ročný
Michal z Bratislavy poškodil
okno jedného z podnikov a ukradol 386 eur, 14 kartónov cigariet,
litrovú fľašu alkoholu a poškodil
štyri džbány. Celková škoda bola
940 eur. Následne poškodil rám
okna jednej z predajní na Kolískovej ulici, kde odcudzil 10 kartónov cigariet a ukradol 640 eur.
Škoda bola 948 eur. V treťom prípade sa vlámal do predajne na
Ulici H. Meličkovej, kde ukradol
mobil, autonabíjačku, adaptér na
SIM kartu a pamäťovú kartu, čím
spôsobil škodu 290 eur. (mm)
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Na mieste, kde sa zo strany
Hlavného námestia bránou
vchádza na nádvorie Starej
radnice a do Múzea mesta Bratislavy, bol až do 40. rokov 15.
storočia nekrytý prejazd. Veža
radnice, ktorá tam stála už od
polovice 14. storočia, nebola s
budovou na juh od nej stavebne
prepojená. Medzi oboma objektmi bola pravdepodobne len
drevená brána, ktorá uzatvárala prístup (vjazd) do dvora.
V roku 1439 zomrel koncom
októbra prvý uhorský kráľ z rodiny Habsburgovcov, Albrecht.
Jeho vdova kráľovná Alžbeta,
bola dcérou predchádzajúceho
uhorského kráľa Zigmunda z
rodu Luxemburgovcov. Keď
Albrecht zomrel, ostali po ňom
dve dcéry a tehotná manželka. Na
jar 1440 porodila syna Ladislava,
ktorý je v literatúre známy s prídomkom Pohrobok. Mal sa stať
uhorským kráľom, s čím však nie
všetci príslušníci uhorskej aristokracie súhlasili. Vypukla domáca
vojna. Mesto sa postavilo na stranu kráľovnej-vdovy a jej hneď po
narodení korunovaného syna.
Veliteľ a posádka hradu boli na
strane jej protivníkov, ktorí za
uhorského kráľa korunovali z
Poľska pozvaného poľského
kráľa Vladislava. Vdova Alžbeta
sa odmietla za neho vydať.
Ostreľovaním z hradu boli počas
vojny v druhej polovici roku 1440
poškodené mnohé stavby v
meste. Zásahy dostala aj radnica.
Po urovnaní sporu sa ukázalo, že
radnica potrebuje viac než len
bežnú opravu. Vo Viedni je
zachovaný plán na výstavbu prepychového kamenného radničného domu, ktorého pôdorys a
situovanie veže presne zodpovedá
prešporským (bratislavským)
podmienkam.
Prepychový projekt sa nerealizoval. Mesto sa rozhodlo pre lacnejšie riešenie. Radnica prešla v
nasledujúcich storočiach mnohými prestavbami. Len pomerne
málo detailov z gotickej prestavby sa zachovalo v pôvodnom
stave. Najvýraznejšou zachovanou pamiatkou z obdobia prestavby (1442/43) je prejazd brány
južne od veže, s dvoma gotickými
portálmi a (rekonštruovaná) gotická kaplnka nad prejazdom. K

bočným stenám dovtedy nekrytého prejazdu (bol široký 560 cm)
pristavali slepé arkády, ktoré nesú
päť polí pomerne plocho segmentovo formovanej krížovej klenby.
Arkády sú v dolnej časti vyplnené
kamennými lavičkami (sedilie).
Podbránie bolo v 50. rokoch 19.
storočia dôkladne reštaurované.
Dnes nemožno rozoznať, ktoré
kamenné články sú originálne a
ktoré boli vymenené či doplnené
v 19. storočí.
Na klenbe stojí južný múr radničnej kaplnky, ktorá je široká len
310 cm. Počas opravy Starej radnice sa v roku 1967 zistilo, že
jeden z kamenných článkov južného ostenia vnútornej (dvorovej)
brány bol ozdobený jemne tesaným reliéfom. Reliéfna výzdoba
článku na nečakanom mieste,
pomerne nízko pri vozovke, bola
v minulosti ťažko poškodená.
Viac ako 400 rokov do nej narážali osi kolies a kolesá povozov.
Poškodený bol aj kamenný článok ostenia pod reliéfnym. Už v
minulosti ho nahradili novým.
Článok s reliéfom nevymenili, ale
omietli a doplnili umelým kameňom, takže reliéf nebol viditeľný.
Článok je vysoký 65 cm a má
polygonálny pôdorys. Na jeho
zvislých stenách boli vytesané
plytké arkádové výklenky pod štíhlymi gotickými štítmi, ktoré sú
zakončené výraznými gotickými
fiálami. Jednotlivé polia s výklenkami sú široké 21 – 22 cm. V
okrajovom poli na strane nádvoria je pod štítom vo výklenku

jasne rozpoznateľné poprsie ženy
s korunou na hlave, spod ktorej
splýva dlhý závoj zahaľujúci aj
plecia. Poprsie človeka sa dá
vidieť aj vo vedľajšom výklenku
(napravo). Reliéfna výzdoba a
náplň ďalších dvoch výklenkov je
nenávratne zničená. Nasleduje
výklenok s mužskou postavou s
rozkročenými nohami. Postava je
vysoká 31 cm.
V poslednom výklenku na vnútornej šikmine portálu možno s
veľkou dávkou fantázie vidieť
leva s bohatou hrivou a mohutnými prednými nohami, ktorý
akoby vychádzal z výklenku smerom do podjazdu. Ide o motívy,
aké sa objavujú aj na kamenných
svorníkoch klenby podjazdu, a
ktoré možno spájať s kráľovnou
Alžbetou, Ladislavom Pohrobkom, arcibiskupom Dionýzom,
ktorý Ladislava korunoval, a ďalšími uhorskými magnátmi.
Je záhadou, prečo do ostenia
brány (a tak nízko) umiestnili tak
bohato zdobený jedinečný architektonický článok. Záhada je o to
väčšia, že sa zistilo, že kamenný
článok je dutý. Do jeho dutiny
možno nazrieť z vedľajšieho
malého okienka, ktoré inak nemá
žiadnu funkciu, a do roku 1967
bolo zamurované. V čase objavu
sa zdalo, že kamenný článok
pochádza z nejakej staršej stavby.
Dutina viedla k domnienke, že
kamenný blok mohol byť pôvodne nádržou na svätenú vodu
(alebo krstiteľnicou) v niektorom
zo zrušených kostolov. Pôdorys
článku však svedčí o tom, že bol
vytesaný s presným zámerom
použiť ho v ostení tejto gotickej
radničnej brány.
V niektorých stredovekých radniciach sa zachovali schránky, do
ktorých sa vhadzovali prosby či
žiadosti, anonymné sťažnosti a
udania. Navonok boli niekedy
zdôraznené kamennými maskami, cez ktorých otvorené ústa sa
písomnosti vhadzovali do schránky. Bol dutý kamenný blok v prešporskej radnici takou schránkou?
Alebo bol miestom na vhadzovanie almužien, milodarov či potravín pre žobrákov? Hádžu tam
dnes turisti (okrem odpadkov)
lístky s tajnými želaniami?
Štefan Holčík
Foto: autor

Pivný zvon
liezol pivárom
riadne na nervy
Roku 1397 vznikla v Prešporku inštitúcia profesionálnych
krčmárov. Dovtedy sa všetko
víno súkromné, mestské i to,
ktoré ako povinné desiatky
odovzdávali vinohradníci
mestu, predávalo z domu do
domu.
Neobišlo sa to bez podvodov,
preto mestský magistrát nariadil, aby sa mestské víno nalievalo v zbrojnici Starej radnice.
Po roku 1506 bol už veľký
výčap oproti, v dodnes stojacom Zelenom dome. Skvele sa
v ňom pilo a jedlo až do nedávnych čias, kým ho neprerobili
na banku...
Keď sa v polovici šestnásteho
storočia oddelilo výčapné právo mesta od výčapných práv
vinohradníkov, vymyslel mestský magistrát Bannzeit. Bol to
prísny zákaz čapovať v Prešporku víno v čase pôstov, v
týždňoch, do ktorých spadali
dni svätého Bartolomeja, Martina a Jána Krstiteľa, aj cez
sviatky vianočné, svätodušné a
veľkonočné.
Zákaz platil len pre súkromníkov, mesto mohlo čapovať
vždy. Prešporčania sa pred
zakázanými dňami vždy hojne
predzásobili, lebo súkromné
víno bývalo lacnejšie a zvyčajne aj lepšie. Horší bol takisto
príkaz magistrátu, podľa ktorého sa víno smelo nalievať až po
rannom zvonení žobravých
mníchov františkánov.
Po večernom pivnom zvonení
museli sa miestnosti výčapov
okamžite uzavrieť a smelo sa
piť len pivo, ktoré mnísi varili
v priestoroch dnešnej františkánskej vinárne. Prešporčania
vraj žobravých mníchov občas
podplácali, aby všetkými nenávidený pivný zvon rozkývali čo
najneskôr. Napokon prišiel nový richtár i nová mestská rada,
ktorá odmietala za pivné zvonenie františkánom platiť.
A bolo po predpise!
Peter Ševčovič
Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)
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TICHO a spol.
oslavuje päť
rokov existencie
BRATISLAVA
V nedeľu 27. septembra 2015
uplynie päť rokov od prvej produkcie, ktorá sa odohrala v
Klube 10x10 na Školskej ulici
pod hlavičkou TICHO a spol.
10 x 10 metrov čierneho divadelného priestoru spája viacero ich
lások: komorné divadlo, pesničky
od folku k bluesu, literatúru od
dokumentárnej hry cez poéziu až
k dráme, od poviedok ku grotesknej feérii, a to všetko na 10 x 10
metroch v interakcii s divákmi!
V nedeľu 27. septembra oslávi
Divadlo TICHO a spol. narodeniny vernisážou výstavy Odtlačok
duše, o 18.00 h, a o 19.00 h slávnostným (muzikantským, kúzliacim a inak spomínajúcim) večerom pod názvom Najobľúbenejšia scéna a najťažšia chvíľa.
Vstup do ďalších piatich rokov by
divadlo rado oslávilo aj poďakovaním všetkým, ktorí sa na jeho
divadelnej púti podieľali, poďakovať by sa chceli zhmotnením
päťročnej púte vo forme knihy.
Jej názov bude Divadlo TICHO a
spol. – odtlačok na duši divákov a
tvorcov...
(ja)

Značka Daimler AG

vyjdú o 2 týždne
8. októbra 2015
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Komenský sa venoval školstvu,
ale trápila ho aj skazenosť sveta
BRATISLAVA
Škola hrou - táto okrídlená
veta, viackrát použitá, často
aj priam zneužitá vo veselohrách či komediálnych filmoch je jednou z pedagogických metód učiteľa národov
Jána Amosa Komenského.
Rodák z Moravy, pôsobiaci v
sedemnástom storočí počas
ťažkých rokov tridsaťročnej
vojny, sa napriek skromnému
materiálnemu zabezpečeniu i
technicky málo rozvinutým
podmienkam dokázal presúvať po celej Európe.
Komenský vyššie vzdelanie
nadobudol v Nemecku, pôsobil v Lešne v Poľsku, Anglicku, vo Švédsku, na sklonku
svojho života v Holandsku,
takže v tamojšom meste Naarden je aj pochovaný.
Celý život sa venoval nielen
učiteľskej problematike, reformoval školstvo, písal nové
učebnice, ale do vzdelávacieho
procesu vnášal školské hry,
vďaka ktorým sa žiaci ľahšie
učili latinčinu a rétoriku. Trápila ho však aj skazenosť okolitého sveta, takže o jej náprave
a morálke všeobecne napísal
viacero kníh.
Vari za najvýznamnejšie dielo
možno považovať Labyrint
sveta a raj srdca, niečo ako
román, v ktorom pútnik pozoruje okolitý svet. Keďže bol

pôvodne kňaz, vo svojej knihe
Trúchlivý sa zamýšľa nad tým,
že ak je pán Boh dobrý, prečo
sa práve zlým ľuďom vedie
dobre, zatiaľ čo spravodliví
musia trpieť.
Nuž, uvažoval aktuálne nielen
na tamojšie časy, ale aj na tie
dnešné. Komenský v mnohom
predbehol dobu, veď v knihe
Didaktika magna sú zhrnuté
základné vyučovacie princípy
od jednoduchého k zložitejšiemu. V tomto diele nechýba ani
návod na spojenie vyučovania s
praxou, ale aj zábavnosť výučby, niečo ako škola hrou, ktorú
by naši školáci radi uvítali.
Všeličo sa možno dozvedieť o
tomto významnom mužovi,
podľa ktorého je pomenovaných niekoľko ulíc v Česku i

na Slovensku a jeho meno
nesie aj naša najvýznamnejšia
univerzita v Bratislave. Mladý
dramatik Daniel Majling, dramaturgička Darina Abrahámová spolu s režisérom Ondrejom
Spišákom priniesli v hre s názvom Labyrinty a raje Jána
Amosa pútavé priblíženie tejto
významnej osobnosti. Činohra
SND s hercami Martinom Hubom v hlavnej úlohe, Mariánom Geišbergom, Milanom
Ondríkom, Ondrejom Kovaľom, Janou Oľhovou, Gabrielou Dzuríkovou, Jozefom Vajdom, Danielom Fischerom či
Ivanom Vojtekom vás prevedú
jeho bohatým a pestrým, no
vonkoncom nie ľahkým životom.
Anna Sláviková
Foto: Collavino
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Karlova Ves sa
pripravuje na
vynovené hody
KARLOVA VES
Tohtoročné Karloveské hody
sa uskutočnia ako každý rok
v posledný septembrový víkend, teda 25. až 27. septembra v Líščom údolí a po prvý
budú raz aj na Námestí sv.
Františka.
Hody prinesú viacero noviniek.
„V priebehu posledných rokov si
každý pridával do programu
hodov, čo sa mu práve páčilo a pri
čom sa mohol zviditeľniť. Preto
sme pozvala historika Karlovej
Vsi Matúša Šrámka a spolu s karloveským farárom sme sa snažili
zmysluplne premostiť tradície
hodových slávností do súčasnosti,” povedala o koncepcii hodov
nová vedúca kultúry v Karlovej
Vsi Adriána Majka.
Hody sa začnú v piatok večer na
Námestí sv. Františka, kde sa
upletú a posvätia hodové hrozná.
Následne ich hodový sprievod
odnesie do Líščieho údolia, kde
začne hodová zábava už v piatok
večer! Podľa novej koncepcii
hodov sa výťažok z predaja
hroznových strapcov odovzdá
miestnym rodinám v núdzi. Ďalšou z noviniek bude remeselný
trh na Námestí sv. Františka.
Počas celého trvania hodov tu
nájdete pernikára, rezbára, košikára, sviečkara a ďalších remeselníkov predávať svoje výrobky. Sobotná aj nedeľná noc prinesie na pódium v Líščom údolí
vystúpenia skupín a spevákov.
Nebudú chýbať karloveské folklórne, seniorské a žiacke vystúpenia.
(kv)
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Ide sa upratovať, pristavia kontajnery
DÚBRAVKA, LAMAČ
Aj v Dúbravke a v Lamači sa
pripravujú na veľké jesenné
upratovanie. Na likvidáciu
veľkorozmerného odpadu
rozmiestnia kontajnery, ktoré mestská časť rozdelí podľa
zoznamu uverejneného na
internete.
V Dúbravke pristavia pätnásť
kontajnerov v dvoch lokalitách.
Pokiaľ sa kontajner naplní v
prvej lokalite, bude vyvezený a
pristaví sa v druhej lokalite
podľa zoznamu. Nie je však
možné presne určiť čas pristave-

nia kontajnerov v druhej lokalite. Mestská časť žiada občanov,
aby do kontajnerov nedávali
biologický odpad a napĺňali ich
hospodárne (teda tak, aby sa čo
najviac využil priestor kontajnera).
V Lamači si občania môžu zistiť miesta a dátumy, kam a kedy
pristavia veľkokapacitné kontajnery, na internetovej stránke
mestskej časti. Záujemcovia o
ich naplnenie by však mali
dodržiavať niektoré základné
pravidlá. Kontajner nebude pristavený pre potreby jednotlivca,

ale všetkých obyvateľov, je
určený na uloženie väčšieho
odpadu z domácností, ako
napríklad starý nábytok, sedačky, kuchynské linky... Odpad
treba rozložiť, nevyhadzovať ho
v celosti (pre šetrenie miesta),
kontajner sa nesmie preplňovať,
inak ho neodvezú, je zakázané
hádzať tam elektroodpad, stavebný odpad, nebezpečný a
toxický odpad, bioodpad. Každý
občan je povinný pri kontajneri
udržiavať poriadok, v prípade
nedodržania noriem a zákonov
môže dostať pokutu.
(mm)

V Devínskej môžu požiadať o kroviny
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Mestská časť aj v tomto roku
uvažuje nad poskytnutím
krovín pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi, ktorí majú
záujem si ich sami vysadiť na
verejné priestranstvo v okolí
svojho domova.
Obyvatelia Devínskej Novej
Vsi, ktorí majú záujem o
poskytnutie takýchto krovín,

môžu o ne požiadať Miestny
úrad DNV. Žiadosť musí obsahovať meno a adresu žiadateľa/žiadateľov, telefónne číslo,
prípadne e-mailovú adresu,
zoznam kríkov a počet kusov,
nákres plánovaného umiestnenia kríkov s rozmermi priestranstva a so zakreslením
jestvujúcich drevín, čestné
vyhlásenie, že sa o vysadené

kríky bude starať a polievať ich
na vlastné náklady minimálne
do konca roku 2016, podpis
žiadateľa/žiadateľov. Termín je
do 15. októbra. Pri kúpe uprednostnia druhy, ktoré sú vhodné
pre výsadbu do verejnej zelene.
Jednotlivé žiadosti budú posudzované individuálne a kroviny
poskytnú iba na verejné priestranstvá.
(st)

Bazén v škole
dali podrobne
preskúmať
KARLOVA VES
Samospráva Karlovej Vsi vydala rozhodnutie v súvislosti so
situáciou bazéna nachádzajúceho sa v Základnej škole A.
Dubčeka na Majerníkovej 62.
„Vzhľadom na skutočnosť, že
prvoradým záujmom mestskej
časti týkajúcej sa prevádzky
nebytových priestorov je ich bezpečné a optimálne využívanie a
na základe množiacich sa technických problémov a pribúdajúcich
sťažností na kvalitu vody a nedostatočné osvetlenie, mestská časť
dala v súčasnosti vypracovať
odborný posudok technického a
hygienického stavu bazéna. Mestská časť bude v otázke sprevádzkovania a sprístupnenia bazéna postupovať v súlade so zisteniami a závermi, ktoré vyplynú z
odborného posudku. Verejnosť
(obyvatelia Karlovej Vsi) bude o
zistených skutočnostiach informovaná,” uvádza sa vo vyhlásení
mestskej časti.
(ks)

Ponúkam
vizáž
a základnú
úpravu vlasov
pre slečny
a ženy na rôzne
príležitosti.
Tel.: 0944 127 456
mail:
svecova.petra8@gmail.com
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Štyridsať detí
využije už
trinástu škôlku
NOVÉ MESTO
Nové Mesto otvorilo už svoju
trinástu obecnú materskú
školu. Nová škôlka na Kalinčiakovej ulici slúži od začiatku
školského roka v dvoch triedach pre prvých 40 detí.
Na Kalinčiakovej budú mať deti k
dispozícii spálňu a sociálne zariadenia. Jedáleň budú využívať
spoločnú s deťmi v Základnej
škole Kalinčiakova. Škôlka
vznikla v priestoroch bývalého
školského klubu. „Od októbra jej
pribudne ďalšia trieda, veľká
spálňa a herňa,” informoval riaditeľ školy na Kalinčiakovej Dušan
Noga.
Škôlka na Kalinčiakovej nie je
jedinou v Novom Meste, kde deti
nastúpili do nových priestorov.
Na Cádrovej od septembra zvýšili kapacity vďaka novej triede. Na
Kolibe sa vďaka nadstavbe škôlky na Jeséniovej rozšírila jej
kapacita zo súčasných štyroch na
šesť tried. „Počet detí, ktoré potrebujeme umiestniť do materskej
školy z roka na rok narastá, preto
sa v Novom Meste každý rok snažíme zvyšovať kapacitu obecných materských škôl,“ povedal
starosta mestskej časti Bratislava Nové Mesto Rudolf Kusý.
Obnovujú sa tento rok aj ďalšie ,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Nové
Mesto.
(nm)
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Mrakodrap na Račianskej ulici
zostane len na papieri
Developerský megaprojekt s 29
podlažným mrakodrapom na
Račianskej ulici ostane len na
výkresoch architektov. Projekt
Wien – Süd Holding počítal ešte
nedávno s výstavbou mrakodrapu a
dvoch bytoviek. Nakoniec je všetko
inak.
Projekt prevzal nový investor -

Lucron Development a po rokovaniach s novomestskou samosprávou
výšku projektu výrazne okresal. “Hoci
investor mal asi päť rokov staré povolenie od mesta a územný plán umožňoval postaviť aj 29 poschodí, hneď
na začiatku sme jasne povedali, že s
výstavbou takejto opachy nesúhlasíme,” priblížil rokovanie s investorom
starosta mestskej časti Bratislava Nové Meste Rudolf Kusý. Nový projekt bude mať šesť budov, ale najvyššia bude mať len jedenásť podlaží a
prispôsobí sa tak už existujúcej okolitej zástavbe.
Novomestská samospráva tak dosiahla podobný výsledok, ako pri neďalekom megaprojekte Slovany. Miesto
41-poschodového mrakodrapu vzniká
deväť bytoviek a spoločnosť stavajúca

Novomestská samospráva povedala mrakodrapu na Račianskej jasné “nie”.

Rezidencie pri Mýte poskytol 230tisíc eur na vyvolané investície, ako
napríklad oprava blízkych škôlok a
škôl, vybudovanie ihriska a podobne.
Rokovanie o vyvolaných investíciách
v prospech obyvateľov Nového Mesta
čaká aj investora Nových Slovanov.
“V Novom Meste považujeme za normálne, že časť priestoru bude verejným parkom, že investor na svojom
pozemku vybuduje detské ihrisko,
športovisko. Považujeme za normálne
aj to, že investor s nami bude hovoriť
o vyvolaných investíciách v prospech
obyvateľov mestskej časti,” avizuje
starosta Kusý s tým, že do tohto balíka patrí vybudovanie cyklocesty, ale
napríklad aj vyčistenie a zazelenenie
pozemkov, ktoré sa nachádzajú v
okolí nového projektu.

Stavebník podal
na starostu Rače
oznámenie
RAČA
Stavebník Juraj Obermajer,
ktorý v Rači v lokalite Fixle
stavia 5 čiernych stavieb bez
akéhokoľvek povolenia a v
rozpore s územným plánom
podal na starostu Rače Petra
Pilinského trestné oznámenie
za ohováranie.
Pilinský sa už podrobil výsluchu,
kde musel vysvetľovať, prečo
nazval stavebníka arogantným a
neporiadnym. „V tomto boji proti
čiernym stavbám, v ktorom veľa
ľudí a inštitúcií len rozpráva, ale
nekoná, som pripravený aj na
takéto protiútoky,“ povedal starosta Pilinský a dodal: „Ak sa
evidentný prípad arogantného
porušovania stavebného zákona
nedotiahne do úspešného konca,
bude to opäť ďalšia facka všetkým poctivým občanom tohto
štátu. Tiež ma mrzí, že polícia
musí venovať čas aj takýmto,
zbytočným veciam,“ uzavrel
Pilinský.
(ra)

Zvieratká a iné
príšery uvidíte
vo Vajnoroch
VAJNORY
V Galérii TYPO&ARS na Roľníckej 349 vo Vajnoroch si
môžete pozrieť zaujímavú
výstavu s názvom Ľuboslav
Paľo - Zvieratká a iné príšery
(ilustrácie).
Výstava ilustrátora, držiteľa Zlatého jablka BIB, je otvorená od
utorka do nedele, od 14.00 do
18.00 h, vstup je voľný. Ľuboslav
Paľo študoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave
(oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u Prof. Dušana Kállaya).
(va)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Seniori sídlia
v opravenej
budove Gerium

Materská škola
na Exnárovej je
už samostatná

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Zariadenie pre seniorov Gerium v Podunajských Biskupiciach sa dočkalo komplexnej
rekonštrukcie.
Pracovalo sa na zateplení budovy
a strechy, výmene plastových
okien či na celkovej úprave fasády. Rekonštrukciou sa zvýšil štandard poskytovaných sociálnych
služieb pre seniorov a budova s
kompletným zateplením získa
energetický certifikát. Mesto na
tento projekt vyčlenilo viac ako
100-tisíc eur v dvoch etapách,
pričom rekonštrukcia by mala
pomôcť aj na zníženie nákladov
za teplo.
(ts)

RUŽINOV
Materská škola Exnárova 6 je
od septembra samostatným
právnym subjektom.
Exnárova bola do septembra
súčasťou právneho subjektu MŠ
Bancíkovej. Od septembra je
samostatnou rozpočtovou organizáciou mestskej časti Ružinov,
hospodáriť bude s pridelenými
financiami a bude mať svoju riaditeľku. O osamostatnenie škôlky na Exnárovej požiadala Rada
materskej školy MŠ Bancíkovej a
Občianske združenie rodičov a
priateľov detí Púpava. Na Exnárovej funguje 5 tried a navštevuje
ju takmer 120 detí . Škôlka dlho
bojovala o záchranu, keďže sa
nachádzala v budove hlavného
mesta a jej priestory chcela získať ZUŠ Exnárova. Od minulého
roka je MŠ Exnárova už aj v
katastri nehnuteľností samostatnou budovou v správe mestskej
časti, čo umožnilo investovať do
jej rekonštrukcie.
(ru)

Na Vietnamskej
ulici pribudli
dve nové triedy
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov otvorila
novú materskú školu s dvoma
triedami pre 40 detí.
„Triedy vznikli rekonštrukciou
poschodia v budove školskej
jedálne na Vietnamskej ulici.
Poschodie bolo nevyužité a dalo
sa prerobiť pre škôlkarov, čo sme
využili,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár. Rekonštrukčné práce sa realizovali počas letných prázdnin. Elokované triedy
na Vietnamskej ulici budú patriť
pod Materskú školu Piesočná.
Náklady na vybudovanie škôlky
vrátane vybavenia predstavujú
vyše 120-tisíc eur. „Na vybudovanie dvoch tried na Vietnamskej
sme sa uchádzali o dotáciu z
ministerstva školstva, ktoré v
tomto roku podporuje zvýšenie
kapacít materských škôl," doplnil
ružinovský starosta. Rezort školstva Ružinovu poskytol na tento
účel dotáciu 92-tisíc eur, zvyšné
náklady ružinovská samospráva
uhradila zo svojho rozpočtu.
Okrem toho bola mestská časť
Ružinov úspešná vo výzve Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK) Naša škôlka, náš kraj, v
rámci ktorej BSK sumou 9tisíc eur podporil vybudovanie
detského ihriska pri novej škôlke
na Vietnamskej ulici.
(st)
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V Starom Meste
pribudne 100
nových košov
STARÉ MESTO
V najbližších týždňoch pribudne v staromestských uliciach
100 nových smetných košov.
Ide o 110-litrové plastové koše,
ktoré sú na Hviezdoslavovom
námestí, Obchodnej či na
Poštovej ulici. Nahradiť majú
malé zelené koše, ktoré sú spravidla na stĺpoch verejného
osvetlenia.
„Potvrdzuje sa, že jednou z hlavných príčin odpadkov na uliciach
sú chýbajúce, nevhodne umiestnené či poddimenzované nádoby na
odpad. Odkedy sme umiestnili
nové koše na Obchodnej ulici, čistota sa tu zvýšila. To platí aj o ďalších uliciach, kde sme malé nahradili veľkými,“ uviedol starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
Napríklad na Gondovej ulici pred
Filozofickou fakultou boli tri 30litrové koše, tie nahradil jeden
110-litrový oproti vchodu do budovy fakulty. Zvýšila sa kapacita
a súčasne znížil sa počet košov, a
tým aj počet vyprázdňovania.
„Doteraz neboli koše umiestňované na hlavných peších trasách, ale
na pouličných lampách. Nové
smetné koše sme už začali osádzať na rohy ulíc, aby obslúžili čo
najviac ľudí. Na niektorých uliciach paradoxne počet košov
ubudne, ale ich objem sa zvýši,“
dodal starosta Števčík.
V týchto dňoch pribudli nové
smetné koše na rohoch ulíc Medená a Kúpeľná, Blumentálska a
Floriánske námestie, Kozia a
Panenská, Gorkého a Komenského námestie.
(brn)
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Promenáda v centre žila šachom
STARÉ MESTO
V nedeľu 13. septembra 2015
zorganizovala mestská časť
Staré Mesto v spolupráci s Klubom šachových nádejí Bratislava prvý Staromestský šachový
turnaj na Hviezdoslavovom
námestí.

O Pohár starostu Starého Mesta
bojovalo celkom 24 šachistov
všetkých vekových kategórií.
Okoloidúci mali záujem zapojiť
sa do turnaja, pravidla to ale
neumožňovali. Organizátori však
mysleli aj na ostatných záujemcov a pripravili niekoľko voľných

šachovníc. Pohár starostu Starého
Mesta získal O. Vadila z ŠK Slovan Bratislava, ktorý získal 4,5
bodu. Ďalšie dve miesta si odniesli S. L. Kostolanský z ŠK Slovan
Bratislava (4 body) a J. Šošovička
z ŠK Strelec Devínska Nová Ves
(3 body).
(brn)
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Hľadajú sa
predajcovia na
Vianočné trhy
STARÉ MESTO
Staromestské vianočné trhy na
Hviezdoslavovom námestí budú od 20. novembra do 23. decembra 2015. Mestská časť Staré Mesto preto vyhlásila výberové konanie na prenájom
stánkov na Hviezdoslavovom
námestí.
Minimálna výška nájomného na
jeden deň je v prípade stánku s
občerstvením 350 eur a v prípade
stánku na suveníry, vianočné darčeky a remeselné výrobky je
minimálna výška nájomného 40
eur. Staromestskí trhovníci sa
môžu prihlásiť do 14. októbra
2015.
Tento rok staromestská samospráva ponúkne návštevníkom trhov
spolu 20 stánkov z nich 10 stánkov ponúkne návštevníkom občerstvenie vo forme tradičných
kulinárskych pochúťok a nápojov
a 10 stánkov bude s ponukou vianočných darčekov a remeselných
výrobkov.
(brn)
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