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Bratislava oslávila oslobodenie Viedne

Bratislavčania aj turisti si zaspomínali na boje z konca 17. storočia. Foto: Karol Srnec

Štyri mestské 

podniky majú

nových šéfov
BRATISLAVA

Mestskí poslanci schválili
nových šéfov štyroch mest-
ských spoločností. Schvále-
ných kandidátov im odporuči-
la výberová komisia zložená z
mestských poslancov a zástup-
cov primátora. Štyri mestské
spoločnosti ročne hospodária s
vyše 200 miliónmi eur.
Novým šéfom Dopravného pod-
niku Bratislava (DPB) sa stal M.
Urban, novým riaditeľom Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS) Z. Lukáč, spoločnosti
Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO) B. Cimerman a Metra
Bratislava V. Michálek. Výber
kandidátov sa v posledných
dňoch škandalizoval, niektorí
poslanci poukazovali na podozre-
nia o kupovaní postov šéfov, či
falšovanie uznesenia magistrátu s
dopredu známymi výsledkami
volieb. Súčasťou výberu bola
síce aj Transparency Internatio-
nal Slovensko, tá však pár hodín
pred definitívnym schválením
kandidátov výber skritizovala.
Podľa jej tvrdení nevedeli
ovplyvniť členov výberovej
komisie a primátora, aby využili
aj iné možnosti, napríklad hodno-
tiace kritériá... Dva týždne pred
voľbami sa objavil dokument,
podľa ktorého boli vybraní kandi-
dáti vopred známi, tesne pred
voľbou zase nahrávka, na ktorej
mal poradca primátora R. Holeš
ponúkať niektoré posty v mest-
ských podnikoch. (db)

Reklama na 

prístrešku bráni 

vo výhľade
BRATISLAVA
Zmena značenia niektorých
zastávok MHD na zastávky na
znamenie znamená pre vodičov
aj cestujúcich zvýšenie pozor-
nosti. Na vodiča už síce nemusí-
te mávať ako Robinsoni na
opustenom ostrove, na druhej
strane je však dôležité dávať
pozor, aby ste sa včas postavili a
vodič vás videl. 
Atu nastáva problém. Najmä star-
ší ľudia si zvykli na zastávke sad-
núť a čakať na svoj spoj. Kým
bola zastávka bez znamenia, mali
dosť času po jeho príchode vstať a
nastúpiť. Keď však sedia teraz, vo
výhľade na prichádzajúci trolej-
bus či autobus im bráni reklama
na ľavej strane prístrešku. Keďže
autobusy a trolejbusy sú oveľa
tichšie ako ich predchodcovia,
spoj zbadajú a počujú až na
poslednú chvíľu. Starším cestujú-
cim preto nezostáva nič iné, ako
zostať stáť a dať tak vodičovi
najavo, že má zastaviť. Zastávok
s reklamou na ľavej, prichádzajú-
cej, strane vozidla je v celom
meste viac (Petržalka, Červený
kríž, Štefanovičova), takže prob-
lém už rieši aj magistrát. „Mo-
mentálne je to na zastávkach na
Štefanovičovej, kde by malo
dôjsť k úprave.  Zároveň by sme
chceli požiadať JCDecaux o
nápravu aj na ostatných  zastáv-
kach, tam však záleží na rokova-
niach, či nám spoločnosť vyho-
vie,“ priznala hovorkyňa magi-
strátu Ivana Skokanová. (db)
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BRATISLAVA
Bratislavčania a turisti sa
počas víkendu vrátili o vyše
330 rokov dozadu. A s plnou
parádou. Slávnostným pocho-
dom, ale aj bitkou, v ktorej
proti sebe stáli napríklad
osmanskí Turci či habsburskí
žoldnieri a ktorá nadväzovala
na podobnú bitku o Bratislavu
z roku 1619.
Premiérový ročník spomienky
na bitku pri Viedni z roku 1683
zorganizovali Maroš Mačuha z
Bratislavského okrášľovacieho
spolku v spolupráci so spoloč-
nosťou Fringia. Okrem najväč-
šieho magnetu, ktorým bola v
Sade Janka Kráľa rekonštrukcia
stredovekého súboja silných
armád, prilákala tisícky divákov
na Hviezdoslavovo námestie

prehliadka jednotlivých zúčast-
nených skupín vojenskej histórie
z Poľska, Maďarska a zo Slo-
venska, odkiaľ sa všetci presu-
nuli do Sadu Janka Kráľa, kde sa
po krátkej prehliadke poľských
husárov rozpútala rekonštrukcia
bitky. Proti sebe sa postavili sku-
piny, ktoré predstavovali os-
manských Turkov, habsbur-
ských žoldnierov a obrancov
Viedne a nakoniec do boja
zasiahli poľské jednotky. Kto
využil krásne počasie a zavítal
na pravý breh Dunaja, mal čo
pozerať. Dunenie diel a výstrely
z dobových zbraní sa ozývali po
celom meste, takže kto do sadu
neprišiel, mohol si aspoň podľa
zvukov predstaviť, ako vyzerali
bitky pred stáročiami. 
Rekonštrukcia pripomenula uda-

losti z lete 1683, keď sa osman-
skí Turci pokúsili druhý raz
dobyť Viedeň. Obrovská armáda
pod vedením veľkovezíra Kara
Mustafa pašu obliehala mesto
celé dva mesiace. Keď sa zdalo,
že zdecimovaní obrancovia a
rozstrieľané hradby už ne-
vydržia turecký nápor, rakú-
skym a nemeckým oddielom
prišiel na pomoc poľský kráľ Ján
III. Sobieski. 
Boj sa skončil víťazstvom kres-
ťanských síl, predovšetkým
zásluhou elitných poľských hu-
sárov a bol začiatkom konca
dlhoročného osmanského pan-
stva v strednej Európe, pretože
touto bitkou sa začala séria ich
porážok až do definitívneho
vyhnania z územia habsburskej
monarchie. (mm)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Riaditelia prídu
aj odídu, ale
občania zostanú
Bratislava menila mestských
riaditeľov a má aj nových riadi-
teľov príspevkových organizá-
cií. Drvivú väčšinu Bratislavča-
nov to však netrápilo a nezaují-
malo. V podstate už dávno po-
chopili, že je jedno, kto sedí na
týchto šéfovských stoličkách.
Petržalská, ružinovská či dúb-
ravská ulica to nijako nepocíti.
Jedno to však nebolo, nie je a tak
skoro ani nebude všetkým poli-
tickým stranám, záujmovým sku-
pinám, oligarchom a ďalším
figúrkam, ktoré ťahajú mestské
peniaze na svoje účty. Pre nich
je boj o posty v týchto podnikoch
a organizáciách otázkou tisícov,
desaťtisícov a možno aj stotisí-
cov eur, ku ktorým sa môžu
dostať, prípadne, ktoré im vyfúk-
ne ten šikovnejší, silnejší...
Novým šéfom by malo ísť o
blaho mesta, možno sa tam
naozaj takí nájdu, ale prevláda
strach, že často im ide len o to,
aby sa dostali čo najbližšie k
peniazom, ktorými by sa zavďači-
li svojim patrónom. Pretože,
úprimne, aj oni sú len figúrky, kto-
rými sa na šachovnici ťahá podľa
potreby. Tak, aby sa k zákazkám
dostávali tí správni, aby tendre
vyhrávali tí vyvolení, aby kvaplo
tebe, mne, Jožovi aj Mišovi...
Ak to nie je pravda, dopredu sa
ospravedlňujeme. V takom prí-
pade sa určite môžeme tešiť na
skvele fungujúci dopravný pod-
nik, nie na zvyšovanie, ale znižo-
vanie poplatkov za vyprázdňo-
vanie kontajnerov, na znižovanie
cien za vodu a v prípade Mest-
ských lesov napríklad čakáme,
že nový šéf sa postará o to, aby
stromy v lesoparku boli chráne-
né a nie naďalej organizovane
pustošené! Noví riaditelia majú
pred sebou jednoduchú úlohu -
dokázať, že nie sú len figúrkami
neviditeľných bratislavských
mocipánov, ale že svoj post
naozaj zobrali preto, aby zlepši-
li život Bratislavčanov. Pretože tí
sa na rozdiel od nich nemôžu len
tak zbaliť, po pár rokoch zobrať
štedré odstupné a užívať si život!

Dušan Blaško

Bazén v škole na

Dlhých dieloch

zatiaľ zatvoria
KARLOVA VES
Mestská časť už má odborný
posudok stavu bazéna v
Základnej škole Alexandra
Dubčeka na Dlhých dieloch,
ktorý do júna slúžil aj verejnos-
ti. Jeho stav je z hľadiska bez-
pečnosti nevyhovujúci, mestská
časť ho preto v tomto školskom
roku neotvorí a pripraví pro-
jekt  rekonštrukcie.
„Plaváreň je prevádzkovaná v
podmienkach, ktoré nevyhovujú z
viacerých hľadísk,“ píše sa v
odbornom posudku. Okrem
poškodenej techniky sú pre vyso-
kú vlhkosť vzduchu poškodené
obvodové steny a všetky kovové
prvky, ako sú radiátory či lampy.
V havarijnom stave je aj elektro-
inštalácia.
Podľa posudku je stav bazéna
natoľko zlý, že čiastkové opravy
by riešenie len oddialili a je
potrebná komplexná rekonštruk-
cia. Problematická je predovšet-
kým vzduchotechnika. „Vzdu-
chotechnická jednotka, ktorá je
súčasťou priestoru, kde je umiest-
nená aj časť bazénovej technoló-
gie, je nevyhovujúca,“ stojí v
posudku. Vymeniť treba vzdu-
chotechnické zariadenia, bazéno-
vú technológiu, elektrické rozvo-
dy, radiátory, ale aj bazénovú
fóliu či osvetlenie...
Do konca roka mestská časť pri-
praví projektové zámery. V prípa-
de, že bude zabezpečené spolufi-
nancovanie, s rekonštrukciou by
sa mohlo začať v polovici budú-
ceho roka. Rekonštrukciu odha-
duje na niekoľko stotisíc eur. (ts)

STARÉ MESTO
Dopravný podnik Bratislavy
začal s opravou električkovej
trate na Vajanského nábreží. V
tejto časti mesta je tak obme-
dzená aj osobná doprava, pri-
čom na oboch stranách vozov-
ky sú dva jazdné pruhy zúžené
do jedného - pravého. Obme-
dzenia budú postupne v troch
fázach trvať približne do 28.
októbra 
Električkový zvršok je na mno-
hých miestach poškodený a
preto bolo nevyhnutné pristúpiť k
oprave tejto trate. Opravuje sa v
troch etapách, pričom 2. a 3.
etapa sa uskutočnia súčasne na
dvoch miestach.  
Opravuje sa v úseku od galérie
po Múzejnú ulicu (ľavý jazdný
pruh v smere jazdy do centra a
ľavý jazdný pruh v smere jazdy
z centra do mesta) oprava má
trvať do 12. októbra, v úseku od

Námestia Ľudovíta Štúra po
Múzejnú ulicu (ľavý jazdný
pruh v smere jazdy do centra a
ľavý jazdný pruh v smere jazdy
z centra mesta - presmerovanie
pravého jazdného pruhu z cent-
ra do protismeru z dôvodu
výmeny koľajového oblúka a
koľajovej výhybky križujúce sa
cez komunikáciu v priestoroch

smerujúceho pred Ministerstvo
životného prostredia SR) -
oprava má trvať do 28. októbra,
a v úseku od Múzejnej ulice po
Šafárikovo námestie (ľavý jazd-
ný pruh v smere jazdy do cent-
ra a ľavý jazdný pruh v smere
jazdy z centra mesta) - oprava
má trvať do 28. októbra. (sk)

Foto: Juraj Mladý

DEVÍNSKA NOVA VES
Nový prírodovedný náučný
areál má od minulého týždňa aj
Devínska Nová Ves. Vďaka
nemu sa návštevníci prejdú
napríklad po lesnom a stepnom
chodníku, pozrú si paleontolo-
gické ihrisko, ale aj hmyzí kút
či salaš.
Súčasťou areálu sú atraktívne
informačné tabule, ktoré obozna-
mujú návštevníkov územia s
jedinečnosťou prírodných spolo-
čenstiev, upozorňujú na ich zrani-

teľnosť, ohrozenie a potrebu
aktívnej ochrany. Náučný areál
oživujú aj interaktívne drevené
prvky, paleochodník a informač-
né tabuľky k zaujímavým dru-
hom. V predchádzajúcich rokoch
pribudli v území informačné
tabule približujúce geológiu tohto
jedinečného miesta, no o prírod-
ných hodnotách tohto územia
poskytovalo strohé informácie
len niekoľko starších informač-
ných tabúľ.
Pritom práve výskyt vzácnych

druhov a biotopov či už stepných,
lúčnych, lesných, alebo skalných,
prispel k tomu, že územie bolo v
roku 2004 zaradené do európskej
sústavy chránených území Natura
2000. Napriek unikátnosti Devín-
skej kobyly a skutočnosti, že sa v
blízkosti Bratislavy nachádza
lokalita s takou vysokou biodiver-
zitou, je povedomie verejnosti o
prírodných hodnotách tohto úze-
mia stále veľmi nízke. Práve
náučný areál má prispieť k zlep-
šeniu v tejto oblasti. (mm)

Vajanského ulica pribrzdila dopravu,
oprava trate potrvá do 28. októbra

Výletníkom na Devínsku kobylu
pomôže vynovený náučný areál 
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Bratislavčania

si môžu opäť 

zabehnúť cross
BRATISLAVA
Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení pripra-
vila pre bratislavských milov-
níkov behu už 16. ročník po-
dujatia Bratislava cross.
Beh lesným terénom sa uskutoč-
ní v sobotu 10. októbra v lesnom
teréne Sitina nad kúpaliskom
Rosnička v Dúbravke. Až do
piatka sa dá prihlásiť prostred-
níctvom internetu, v sobotu aj
osobne na kúpalisku Rosnička,
najneskôr však hodinu pred štar-
tom vlastnej kategórie. Prihláse-
ní cez internet musia predložiť
počas preberania štartovného
čísla kópiu potvrdenia o zaplate-
ní, kto sa prihlási osobne, štar-
tovný poplatok uhradí počas
preberania štartovného čísla.
Štart a cieľ behu je v areáli kúpa-
liska, na trať sa vybieha indivi-
duálne. Čas štartu každého
bežca bude uvedený na štartov-
nom čísle, všetci prihlásení si
preto musia dať pozor na správ-
ne zoradenie na štarte podľa
uvedeného času. Štartovné časy
prvých pretekárov na jednotli-
vých tratiach - 10.00 h: ml. a st.
žiaci, ml. a st. žiačky na 1 000 m,
11.00 h: dorastenci, dorastenky,
ženy, veteránky, muži na 3 000
m, 12.00 h: deti predškolského a
ranného školského veku na 500
m, 12.45 h: muži, ženy a veterá-
ni na 6 500 metrov. (mm)

Rošády sú aj 

v príspevkových

organizáciách
BRATISLAVA
Okrem štyroch nových šéfov
mestských podnikov vyberali
bratislavskí poslanci aj nových
zástupcov do svojich príspevko-
vých organizácií. 
Riaditeľom Marianum Pohreb-
níctvo mesta Bratislavy sa stal
R. Vavruš, ktorý nahradil M.
Hrádeka, v STaRZ nahradil
doterajšieho riaditeľa J. Chyno-
ranského P. Vojtko, v Mest-
ských lesoch sa stal riaditeľom
J. Zikmund, ktorý nahradil V.
Kutku, riaditeľom organizácie
Generálny investor Bratislava
sa stal V. Gašperák - nahradil
D. Zálešákovú.
Za nového náčelníka mestskej
polície poslanci schválili P. Kra-
jíčka, ktorý  nahradí Zuzanu
Zajacovú. Zmena sa nedotkla
zoologickej záhrady, šéfkou
zostáva M. Šavelová, riaditeľom
Bratislavského kultúrneho a
informačného strediska je naďa-
lej Vladimír Grežo. (brn)

Cyklistov po zjazde z Mosta Apollo
víta auto parkujúce na cyklochodníku

Mesto a polícia sa zatiaľ nedohodli

BRATISLAVA
Drzosť niektorých vodičov už
hraničí s kriminálnym činom.
Svedčí o tom aj prípad, ktorý
opísal a zdokumentoval náš
čitateľ Peter Bella.
„Denne jazdím bicyklom cez
Most Apollo. To, čo sa však deje
s parkovaním pod mostom, je už
neuveriteľné. Denne parkujú
jedno až dve autá na cyklistickom
chodníku, priamo na nájazdovej
rampe na ružinovskej strane.
Upozornil som Mestskú políciu
Ružinov, tá ma informovala, že
túto oblasť má na starosti Mest-
ská polícia Staré Mesto... Čakáme
asi len na nebezpečnú zrážku
nejakého cyklistu a to len pre to,
lebo jeden pruh je obsadený
nezodpovedným vodičom?! O
kúsok ďalej oproti na cyklistic-
kom chodníku a chodníku pre
peších pod nájazdovou komuni-
káciou ku križovatke parkuje
denne 5 - 6 vozidiel, ktoré tam

nemajú čo robiť. Čo s  tým spraví
mestská polícia?“ pýta sa Peter
Bella a poslal fotografiu auta
zaparkovaného na cyklochodní-
ku.
Ako Bratislavské noviny infor-
moval hovorca mestskej polície
Peter Pleva, „parkovanie motoro-
vých vozidiel na uvedených
miestach niekoľkokrát preverili
naše hliadky. Porušenia však
neboli zistené a policajti nenašli

ani uvedené vozidlo, ktoré tam
má každý deň parkovať“. Ako
ďalej Peter Pleva dodal: „V prí-
pade, ak sú občania svedkami
porušovania predpisov, treba o
tom telefonicky informovať
mestskú políciu na čísle 159. Naj-
bližšia voľná hliadka skutočnosť
preverí a v prípade zistenia spá-
chania priestupku ho vyriešime v
zmysle zákona.“ (db)

Foto: P.B.

BRATISLAVA
Krajský dopravný inšpektorát
má iný pohľad na zriadenie
spoločného autobusového pru-
hu a cyklopruhu na Lamačskej
ceste ako mesto. Dopravní inži-
nieri mesta tvrdia, že šírkové
pomery komunikácie by takéto
(pre cyklistov prijateľné) rieše-
nie umožňovali.

Mesto preto opäť predloží projekt
na Krajský dopravný inšpektoriát,
keďže nový buspruh na Lamač-
skej by mal byť v tomto zmysle
pilotný projekt. Vpustenie cyklis-
tov do buspruhov, kde neexistuje
paralelná cyklistická infra-
štruktúra, sa navrhuje v genereli
dopravy. Nesúhlasné stanovisko
vydal dopravný inšpektoriát

napríklad aj v zrušení ľavého
odbočenia z Jégého ul. na Záhrad-
nícku. Na základe údajov z
Dopravného podniku Bratislavy
(DPB) o meškaniach trolejbusov
5 až 7 minút pre jednu križovatku,
navrhlo mesto spolu s DPB zru-
šiť ľavé odbočenia z Jégého do
Záhradníckej ul. Inšpektoriát však
s týmto riešením nesúhlasil. (is)
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V Ružinove sa po Bokovke ob-
javila aj Chuťovka. Ide o po-
dobný koncept, ale to je asi všet-
ko, čo majú spoločné. Pri ceste z
centra mesta je na konci Ruži-
novskej ulice, z pohľadu číslo-
vania na jej začiatku. Ide o lep-
šiu piváreň, za ktorou je veľko-
obchod s potravinami, ktorý
prevádzkuje ľudovú jedáleň na
Námestí SNP a prevádzky
rýchleho občerstvenia s cestovi-
nami a rezňami. Boli sme teda
zvedaví, ako chutí PUB & RES-
TAURANT CHUŤOVKA.
Reštaurácia sa nachádza na mieste
bývalého parkoviska, oproti pre-
dajni LIDL. Podľa všetkého stále
nie je dokončená, vo vedľajšom
krídle by čoskoro mala pribudnúť
zimná záhrada pre fajčiarov. Na
obed tu je čiastočne samoobslužná
jedáleň, popoludní a večer pivá-
reň. Interiér je moderný a jedno-
duchý, oproti vchodu je výčapný
pult, vľavo vzadu kuchyňa a
výdajňa obedov, vpravo reštaurač-
ná časť s drevenými stolmi a sto-
ličkami. Celá Chuťovka zatiaľ
pôsobí príliš novým dojmom,
chýba jej ešte patina.

Ponuka jedál je kombináciou rôz-
nych kuchýň, dominuje však ame-
rická. To znamená hamburgery,
sendviče, grilované rebrá a krídel-
ká. Ponúkajú tu však aj alsaskú
špecialitu – tarte flambée, čo má
byť obdobou talianskej pizze. Z
talianskej kuchyne sú zastúpené aj
cestoviny a rizotá, zo slovenskej
domáce pirohy plnené kozím
syrom, vyprážaný syr, zemiaková
haruľa či pečená klobása.
Na úvod sme si dali hovädzí vývar
s domácimi rezancami a zeleninou
(1,89 €) a hustú fazuľovú polievku
s údeným rebierkom a klobásou
(3,99 €). Obe boli chutné, fazuľo-
vá servírovaná so zemiakovou
lokšou aj poriadne sýta.
Z chuťoviek, teda tradičných slo-
venských jedál v novom kabáte,
sme si dali vyprážané rezne Chu-
ťovka z panenky so šťuchanými
zemiakmi (6,39 €) a trio syrov,
čiže vyprážaný encián s eidamom
a grilovaný oštiepok s tatárskou
omáčkou a hranolčekmi (6,39 €).
Panenka bola zlá voľba, pretože

nešlo o žiadny rezeň, ale neupra-
vený kus mäsa bez výraznejšej
chuti. Syrové trio bolo chutné,
taká slovenská klasika, kde sa
nedá asi nič pokaziť.
Neodolali sme tarte flambée, kto-
rého základ tvoria smotana, cibuľa
a slanina (3,89 €) - dali sme si ho
aj s rajčinami a šunkou (4,99 €).
Na naše sklamanie, francúzsky
slaný koláč nebol prepečený. Kto
alsaský flammekueche nepozná,
môže sa presvedčiť aj na internete,
že má od originálu ďaleko.
Aby sme ochutnali aj niečo z gri-
lovaných chuťoviek, dali sme si
Grill Mix z bravčových rebierok a
kuracích krídielok s chlebom
(7,99 €). Ani tentoraz nás jedlo ne-
nadchlo, v pomere k mäsu bolo na
náš vkus priveľa kostí.
V Chuťovke sme si teda veľmi ne-
pochutili. Možno sme nemali
šťastnú ruku pri výbere jedál, ale z
toho, čo sme ochutnali, sme boli
veru poriadne sklamaní.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

V Chuťovke sme si veľmi nepochutiliNech spoplatnia

len nové miesta

na parkovanie
LIST ČITATEĽA
O pripravovanej zmene pra-
vidiel parkovania v Bratisla-
ve sa hovorí už dlhší čas.
Samotným občanom však
stále nie je známe, čo ich
vlastne v budúcností čaká a
na čo sa majú pripravovať. 
Parkovanie v mieste bydliska je
mimoriadne citlivý zásah do
života občanov a tiež mimobra-
tislavských vodičov, ktorí
musia v hlavnom meste niekde
parkovať. Som preto presved-
čený, že zverejnenie komplet-
ného návrhu nových parkova-
cích pravidiel so zrozumiteľ-
ným komentárom všetci obča-
nia len a len privítajú.
Vzhľadom na to, že jeden auto-
mobil v rodine sa dnes považu-
je za bežnú a potrebnú vec,
považujem spoplatnenie parko-
vania aj pre jeden automobil v
rodine za ďalšie plošné znižo-
vanie životnej úrovne občanov
Bratislavy. Spoplatnené by
mali byť len novovybudované
parkovacie miesta. Úplným
spoplatnením parkovania sa
akútny nedostatok parkovacích
miest vôbec nevyrieši.
Ide vlastne len o finančný zisk
pre mesto a jednotlivé mestské
časti, ktorý sa, ako to zatiaľ
vyzerá v Petržalke, z väčšej
časti znovu preleje na bankové
účty súkromných firiem, keďže
prevádzkovanie a výber par-
kovného je údajne tak veľmi
komplikované, že to musí robiť
len a len súkromná firma...

Miloš Janík, Staré Mesto 

Cyklochodníky

pribúdajú, sú

však problémy
LIST ČITATEĽA
Jeden z najfrekventovanejších
cyklistických chodníkov je na
Dvořákovom nábreží. 
Stále však nie je doriešené jeho
pokračovanie do Mlynskej doli-
ny. Ako sa má cyklista dostať pri
Moste Lafranconi na druhú stranu
cesty? Cez električkové koľaje?
Ako ísť z existujúceho chodníka
(nebezpečne vydutý cestný panel)
hore k zoo? Panel položený cez
chodník pri zoo mal zrejme zabrá-
niť vjazdu autám. To sa však dalo
dosiahnuť aj inak, napríklad jed-
noduchou kovovou tyčou, pretože
panel bráni aj cyklistom. 
Za River Parkom po Dvořáko-
vom nábreží je pre cyklistov
vyznačená široká trasa. Chodcom
to však neprekáža, aj tak chodia
po nej. Zlé je to aj s kvalitou
povrchu, miestami sú vpadnuté
kanalizačné kryty, na chodníku sú
nebezpečné diery. Záhadou je
ukončenie cyklotrasy za Mostom
SNP. Doľava sa „stráca“, lebo
priechod pre cyklistov cez cestu
nie je vyznačený. Nedorobok je
však nepokračovanie cyklotrasy
smerom k bývalému Starému
mostu. Cyklotrasa pri Propeleri
by mohla odbočiť po Námestí Ľ.
Štúra do Starého Mesta a pokra-
čovať po Rázusovom nábreží po
chodníku popri parku buď ďalej
po Vajanského nábreží alebo pri
múzeu odbočiť na Fajnorovo
nábrežie. Takto by sa cyklisti
dostali až k Starému mostu a
neskôr do Petržalky alebo okolo
Eurovey k Mostu Apollo. 

Dušan Berek, Staré Mesto

Október - mesiac úcty k star-
ším. Neviem ako vy, ale ja ne-
znášam tieto a podobné heslá.
Vždy som nenávidela Medzi-
národný deň žien, ktorý bol
dobrý akurát tak na príležitosť,
aby sa naši kolegovia ožrali.
Až doteraz som dokonca nevzala
na milosť ani červené karafiáty,
hoci chúďatá  nemohli za to, že
boli akýmsi symbolom socialis-
tických sviatkov. Nuž, ale čo
bolo, to bolo, terazky som majo-
rom, povedal nahlúply predstavi-
teľ moci vo filme Čierni  baróni.
A tak sa vrátim k úcte k starším. 
Láskavý čitateľ zaiste vie, že aj ja
sama patrím k staršej generácii.
Mozog mi síce funguje - na zlosť
mnohých aj pamäť - ale kĺby a
chrbtica sú primerané veku. To je
okrem iného aj dôvod, prečo si o
prejavoch úcty myslím svoje. 
Nedávno som si vypočula pred-
nášku urbanistov, ktorí nariekali
nad tzv. hluchými oblasťami (čo
sa chodcov týka) v Bratislave.
Pozrime sa preto na to bližšie. Od
ministerstva spravodlivosti po

Námestie SNP si starší alebo
postihnutý človek nemá kam sad-
núť. Mám fotografiu, na ktorej
pred Kostolom sv. Trojice stáli
dva gaštany - priam ideálny prie-
stor na malú oázu odpočinku. V
súčasností tam odpočíva akurát
tak Prešporáčik. 
Oproti Kostolu Uršulínok je per-
fektný parčík aj s lákajúcimi
lavičkami. Ibaže je permanentne
zavretý, takže neviem, na čo tam
vlastne je...? Nebudem vypočíta-
vať všetky hluché miesta. Veď aj
môžete namietať, že všade je
dosť podnikov, kde si možno
posedieť. Ibaže nie každý z nás
starších má ten sľubovaný švaj-
čiarsky dôchodok. 
Ďalší príklad nevšímavosti k
potrebám starších a postihnu-
tých je napríklad pred nemoc-
nicou v Ružinove. Od platené-
ho parkoviska ku vchodu do
objektu je podľa môjho odhadu
vyše päťdesiat metrov. Ani

náhodou si tam nemožno na
chvíľku sadnúť. Smiešne? Pre
mladého možno, pre pohybovo
postihnutého, ktorý sa ledva
vlečie, riadna tortúra. Čo keby
sa tam nainštalovali aspoň jed-
noduché lavice? Z nekresťan-
sky drahého poplatku za par-
kovné by sa to azda dalo... Či
nie?
Alebo aj taká maličkosť. Pred
časom boli vo veľkom nákup-
nom centre v strede mesta v ulič-
ke lavičky. Teraz už nie sú. Kto
vie, či spásny nápad odstrániť ich
to bol. Faktom však je, že ja už
tam odvtedy nechodím nakupo-
vať. Jednoducho v jednom kuse
nevydržím toľko stáť. Môj prob-
lém? Silne pochybujem. Mohla
by som ešte dlho písať o tom, čo
všetko sťažuje život starším a
chorým ľuďom. Pritom pri troche
empatie by sa väčšina problémov
dala bez väčších ťažkostí odstrá-
niť. Nuž, ale keď niekto múdry to
tak presne vystihol: Myslenie
bolí! Marta Černá

Fórum spotrebiteľov

Realita je horšia ako otrepané heslo
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UŽ 10 ROKOV ZHODNOCUJEME 
VAŠE ÚSPORY
Privatbanka, a. s., vznikla 1. 11. 2005 a na slo-
venskom trhu teda pôsobíme už celých 10 rokov. 
V rámci našej regionálnej obchodnej siete po-
skytujeme bankové služby a produkty pre široké 
spektrum klientov, a to najmä v oblasti zhodno-
covania Vašich úspor, resp. investovania Vašich 
voľných fi nančných prostriedkov. V priebehu 
10 rokov sme významne narástli a v súčasnosti 
máme už viac ako 10 000 klientov.

PREDSTAVUJEME KORPORÁTNE 
DLHOPISY – INVESTIČNÝ PRODUKT 
S ATRAKTÍVNYM FIXNÝM VÝNOSOM 

Úrokové sadzby na termínovaných vkladoch v po-
slednom období neustále klesajú a mnohí z Vás 
preto hľadajú iné, výnosnejšie formy zhodnotenia 
svojich úspor. Privatbanka, a. s., zareagovala na 
vývoj na trhu a ponúka širokej verejnosti alter-
natívny produkt – korporátne dlhopisy, kde je 
možné získať významne vyšší výnos než na termí-
novanom vklade.

Korporátne dlhopisy patria do kategórie produk-
tov, ktoré sa tešia veľkej obľube medzi klientmi a ich 
popularita stále rastie. Princíp zhodnotenia úspor 
klienta je v tomto prípade veľmi jednoduchý − ten, 
kto si dlhopis kupuje (klient banky), požičiava na 
určité obdobie peniaze tomu, kto dlhopis vydáva 
(emitentovi). A emitent mu za to v pravidelných in-
tervaloch vypláca dohodnutý fi xný výnos.

Aktuálne máme v ponuke dlhopisy Penta Public 
s pevným výnosom 3,40 – 3,70 % ročne pri 
splatnosti 1 – 3 roky. Vzhľadom na minimálnu 
výšku investície 3 000 eur ide skutočne o produkt 
dostupný pre širokú verejnosť.

Radi Vás privítame na našej pobočke
Ak máte voľné fi nančné prostriedky a potrebujete 
ich atraktívne zhodnotiť, neváhajte nám zate-
lefonovať alebo nás navštívte na našej pobočke 
– radi prediskutujeme Vaše investičné predstavy 
a možnosti. Navyše, v dňoch od 20. 10. do 
27. 10. máme pre Vás na pobočkách pripravený 
špeciálny fi nančný bonus a malé prekvapenie. 

Tešíme sa na Vás!

UŽ 10 ROKOV 
S VAMI 

3,70

V PRIVATBANKE PONÚKAME 
AJ VYŠŠÍ VÝNOS AKO NA 
TERMÍNOVANOM VKLADE

Regionálne investičné centrum
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel.: 0911 611 710
E-mail: ric_bratislava@privatbanka.sk

Regionálna investičná pobočka
Krížna 3, 811 07 Bratislava
Tel.: 02 5541 0647, 648
E-mail: bratislava@privatbanka.sk

Centrum bankových služieb
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 3226 6221, 222
E-mail: digitalpark@privatbanka.sk www.privatbanka.sk

Prospekt CP je zverejnený na http://www.privatbanka.sk/sk/dokumenty/korporatne-emisie/verejne-emisie
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Sociálne dôvody

môžu spôsobiť 

odklad exekúcie
Odklad exekúcie z tzv. sociál-
nych dôvodov umožňuje § 56
ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z.
o súdnych exekútoroch a exe-
kučnej činnosti.
Inštitút odkladu exekúcie slúži v
rámci exekučného konania na
ochranu povinného (dlžníka) a
prichádza do úvahy až počas
prebiehajúcej exekúcie, čiže po
vydaní poverenia súdnemu exe-
kútorovi. Na návrh povinného
teda môže súd povoliť odklad
exekúcie za predpokladu, že sa
povinný bez svojej viny ocitol
prechodne v takom postavení, že
by neodkladná exekúcia mohla
mať pre neho alebo pre prísluš-
níkov jeho rodiny zvlášť
nepriaznivé následky a oprávne-
ný by nebol odkladom exekúcie
vážne poškodený. 
Zároveň zo zákona, rovnako však
aj zo samotnej povahy tohto usta-
novenia vyplýva, že odklad exe-
kúcie v tomto prípade možno
povoliť iba na návrh povinného,
ktorý je fyzickou osobou. Povin-
ný tak môže v zmysle predmetné-
ho ustanovenia požiadať o odklad
exekúcie v prípade, že sa pre-
chodne ocitne v zložitej sociálnej,
životnej či zdravotnej situácii –
napr. ak bude ohrozená nevyhnut-
ná výživa, bývanie atď. Zároveň
musí byť splnená podmienka
dočasnosti tejto situácie, teda že
možno očakávať do budúcnosti
zlepšenie tohto stavu, inak súd
odklad exekúcie nepovolí. Ďalšou
podmienkou na povolenie odkla-
du exekúcie je, že povinný sa do
danej situácie nedostal svojim
zavinením, napr. svojvoľnou stra-
tou zamestnania. To znamená, že
povinný ani len z nedbanlivosti
nezapríčinil, že nemôže plniť to,
čo mu ukladá vykonateľné súdne
rozhodnutie. Napokon však naj-
dôležitejšou podmienkou, aj za
predpokladu splnenia všetkých
vyššie spomenutých podmienok
je, že oprávnený z exekúcie (veri-
teľ) nebude odkladom exekúcie
vážne poškodený.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Držitelia ŤZP-S 

a ŤZP budú mať

zľavu 90 percent
BRATISLAVA
Držitelia preukazov ŤZP a
ŤZP-S s trvalým pobytom v
Bratislave budú mať na pred-
platné cestovné lístky zľavu 90
percent. Výnimka platí aj pre
držiteľov diamantovej Jánske-
ho plakety, politických väzňov a
priamych účastníkov protiko-
munistického odboja.
Návrh bude platiť po 1. novem-
bri, keď začne platiť tretia etapa
integrovanej dopravy v Brati-
slave. Skupina cestujúcich ŤZP
a ŤZP-S (17 045 držiteľov s
trvalým pobytom v Bratislave)
si bude kupovať v predajných
miestach električenky s doda-
točnou 80-percentnou zľavou,
čo v konečnom dôsledku pred-
stavuje 90-percentnú zľavu na
predplatné cestovné lístky. Rov-
nakú výnimku pri cestovaní
budú mať aj držitelia diamanto-
vej Jánskeho plakety. 
Mestskí poslanci nakoniec
schválili výnimku aj pre politic-
kých väzňov a účastníkov proti-
komunistického odboja, nie
však pre ich rodinných príslušní-
kov, ako to    bolo doteraz. Zľavy
platia len pri kúpe predplatného
cestovného lístka, električenky,
nie pri kúpe jednorazových líst-
kov. (sk)

BRATISLAVA
V hlavnom meste pribudla
pitná fontánka. Osadili ju na
druhom nádvorí Primaciálne-
ho paláca a dostala meno Váza
II. Je na nej zobrazená maska,
ktorá chrlí vodu.
Pamiatku dala zreštaurovať
mestská organizácia Generálny
investor Bratislavy. Na odporúča-
nie Mestského ústavu ochrany
pamiatok už nie je na fontáne
pôvodná plastika ryby, ale bola na
nej domodelovaná váza podobná
tej, ktorá sa tam pôvodne nachá-
dzala. Rodný list fontánky siaha
až do 18. storočia, keď medzi
Michalskou bránou a Kostolom
Najsvätejšej Trojice bola fontána,
ktorá zásobovala Michalské pred-
mestie pramenitou vodou z veľ-
kej kamennej nádrže. V roku
1816 ju nahradili novou fontánou
s kamenným stĺpom v strede
kruhovej kamennej nádrže. Na
vrchole bola umiestnená váza a
na fontáne bola vymodelovaná
maska, z ktorej úst vytekala

voda. Neskôr vázu nahradila plas-
tika ryby.
Od septembra je v prevádzke aj
Vejárová fontána v parku Andre-
ja Hlinku v mestskej časti Brati-
slava-Ružinov. Opravili na nej
vodovodnú prípojku, nanovo
natreli bazén fontány, obnovená
je aj celá technológia fontány.
Plastika je vytvorená zo štyroch

polprstencov umiestnených v pol-
kruhovom bazéne. Voda strieka z
otvorov v plastike akoby v podo-
be vejára. 
Pitné fontánky a klasické fontá-
ny budú v Bratislave túto sezónu
fungovať až do príchodu prvých
mrazov. Následne budú spustené
až na ďalšiu letnú sezónu. (is)

Foto: is

Turisti dostali darček, z fontánky sa
môžu napiť aj v Primaciálnom paláci

Oznámenie 
o dobrovoľnej 

dražbe 
zn. DD-2015-002

PREDMET DRAŽBY: 
súbor hnuteľného

majetku 

RREEŠŠTTAAUURRAAČČNNÉÉ  
ZZAARRIIAADDEENNIIEE

Dátum dražby: 4. 11. 2015
Čas dražby: 13.00
Miesto konania dražby: McGrath

& Arthur, s.r.o., Partizánska
2, 811 03 Bratislava
1. kolo dražby

Najnižšie podanie: 5.000,- €
Obhliadka : 16. 10. 2015 o 13.00
Miesto obhliadky: V priestoroch

Mestskej tržnice, Šancová
112, Bratislava

Viac info: JUDr. Ľuboš Daniš –
danis@mcga.sk 
(0918 940 833)
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Bratislava je hlavným mestom Slovens-
ka, a je aj najlukratívnejším miestom na
život a podnikanie. Preto je logické, že
jej obyvatelia platia za svoje domy, byty
a garáže najvyššie dane v našej krajine.
S tým sa dá bezpochyby súhlasiť.
No návrh, ktorý presadzuje magistrát hlav-
ného mesta – zvýšiť dane z nehnuteľností o
sto percent a viac – je za súčasných okol-
ností drzý a cynický.
Už dnes platia Bratislavčania dvojnásobné
dane oproti priemeru Slovenska. Fajn, je to
tak aj v hlavných mestách väčšiny európ-
skych krajín. Otázka však znie: dostávajú
za to od svojej samosprávy adekvátne služ-
by?
Rozkopané ulice, výtlky na cestách, akútny
nedostatok škôlok, živorenie klientov
sociálnych služieb však svedčia o opaku –
nie, Bratislava dnes nefunguje tak dobre
ako Viedeň či Helsinki.
Návrh zvýšiť dane z nehnuteľností by bol
hodný diskusie, ak by vedenie mesta záro-
veň občanom jasne povedalo, čo za tie
peniaze dostanú navyše. Ako sa zlepší hro-
madná doprava, koľko nových parkov sa v
meste postaví, o koľko sa zlepšia služby –
ktoré môžu v konečnom dôsledku aj zvýšiť
hodnotu domov a bytov, v ktorých bývame.

Lenže nič z toho sa nedeje. V Bratislave
zatiaľ nezavial žiadny nový vietor, ktorý
by magistrát mesta oprávňoval prísť s
návrhom na zvýšenie daní. Vedenie mesta
by malo v prvom rade začať samy od
seba: predstaviť radikálny plán, ako ušet-
riť na prevádzkových nákladoch, na sebe.
No žiadne významné škrty sa na začiatku
neudiali, a ani sa nedajú čakať v budúc-
nosti.
Človek nemusí byť žiadnym géniom, aby
chýbajúce peniaze v rozpočte naháňal zvy-
šovaním daní. Zvyšovať dane dokáže
každý. Skutočne dobrí politici dokážu šet-
riť, zbaviť sa nevýhodných zmlúv, zastaviť
kradnutie. No aj vypovedanie tej zatiaľ
jedinej nevýhodnej zmluvy, ktoré sa od
zmeny vedenia mesta udialo – s parkova-
cou firmou BPS – museli presadiť poslanci
SKOK!-u, nie magistrát.
V živote som si všetky svoje úspechy tvrdo
odpracoval. Nikdy som nekradol, nemal
som žiadnu kauzu, neprivatizoval som. A
nešiel som do politiky preto, aby som
ľuďom zvyšoval dane. Tak, ako som klien-
tom svojej firmy nemohol len tak, mírnix-
dírnix zvýšiť ceny len preto, že nám v
začiatkoch chýbali peniaze.
Verím, že rovnako ako ja budú rozmýšľať

aj mestskí poslanci. Tých našich, zo
SKOK!u, budem presviedčať, aby návrh
na zdvojnásobenie daní z nehnuteľností
nepripustili a nepodporili bez predloženia
jasného a zrozumiteľného plánu zníženia
výdavkov magistrátu alebo návrhu zlepše-
nia služieb ako protihodnoty pre Brati-

slavčanov. Takéto radikálne zvýšenie totiž
nemá žiadne opodstatnenie – neodráža ani
rast platov, ani rast cien domov a bytov,
ani infláciu, ani ochotu magistrátu šetriť
sám na sebe, či zlepšiť kvalitu verejných
služieb.

PhDr. Juraj Miškov

Návrh zvýšiť daň z nehnuteľností je drzý a cynický

SKOK! presadil vyššiu zodpovednosť

šéfov mestských podnikov
Poslanec SKOK!-u Martin Chren presadil na poslednom mestskom zastupiteľ-
stve uznesenie, podľa ktorého bude mesto určovať novým riaditeľom mestských
podnikov jasné ciele a merateľné ukazovatele a ciele. Od ich plnenia budú závi-
sieť aj ich odmeny. Takúto zmenu požadovala od mesta aj mimovládna organi-
zácia Transparency International Slovensko.
„Rovnakú zmenu sme pred rokmi presadili vo vláde pre všetky štátne podniky. Zru-
šili sa tým nespravodlivé zlaté padáky, a zároveň sa stanovili jasné pravidlá odmien.
Aj v meste sme už zažili, že si predstavenstvá v utajení vyplácali luxusné odmeny, bez
vedomia ľudí a poslancov. Tomu bude koniec,“ povedal Martin Chren, ktorý je
poslancom mesta za Ružinov.
Plnenie stanovených cieľov bude vyhodnocovať mestské zastupiteľstvo.  V prípade
nespokojnosti s výkonmi môže vedenie mestských podnikov aj odvolať. Medzi cieľ-
mi, ktoré sa budú plniť, pritom nemajú byť len finančné ukazovatele. „Pri mestských
podnikoch nejde len o zisk. Naopak, ak je vo vysokom zisku napríklad taký Doprav-
ný podnik, znamená to, že ľudia platia zbytočne veľkú cenu lístka. Oveľa viac nás
bude zaujímať, aby sa napríklad zvýšil počet ľudí, ktorí cestujú MHD,“ vysvetlila
mestská poslankyňa za SKOK!, Katarína Augustinič.
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Pokračujú

opravy ciest 

v celom meste
BRATISLAVA
Leto sa skončilo, ale Bratislav-
čania sa stále stretávajú s
robotníkmi na cestách. Samo-
správa totiž pokračuje s opra-
vami komunikácií aj na jeseň,
čo znamená, že vodiči musia
byť stále v strehu....
Harmonogram prác je nastavený
na september a október, pričom
podľa magistrátu komplexne sa
upravia nielen povrchy rozsia-
hlejších úsekov ciest, ale aj
vybudujú a upravia desiatky
bezbariérových priechodov či
úprava chodníkov. Mesto na
opravy vynaloží viac ako jeden
milión eur. Úpravy komunikácií
v prípade priaznivého počasia
potrvajú do konca októbra. 
Najrozsiahlejšia je komplexná
výmena asfaltového povrchu na
Nábreží armádneho Generála
Ludvíka Svobodu, pričom sa
upravuje vozovka od mosta SNP
po zjazd zo Staromestskej ulice.
Druhou najväčšou opravou je
povrch cesty na Námestí 1.
mája, ktorá bude v smere pod-
jazdu k Staromestskej ulici.
Medzi ďalšie komplexné úpravy
vozoviek patria napríklad Kríž-
na ulica v smere z a aj do
mesta, Trnavská cesta od Palko-
vičovej ulice po Brestovú a
pred križovatkou Vajnory. 
Celkovou opravou prejdú aj
zástavky mestskej hromadnej
dopravy Einsteinova či vybudo-
vanie a úprava štyridsiatich bez-
bariérových priechodov. V ne-
poslednom rade sa úprava bude
týkať aj chodníkov či opravy
ďalších zastávok mestskej hro-
madnej dopravy, ktoré si to naj-
viac vyžadujú. (sk)

BRATISLAVA
Cestujúci do Rajky sa dočkali,
linka č. 801 sem bude jazdiť aj
po 1. októbri, akurát v trochu
zmenenom režime. 
Linka zabezpečí spojenie Rajky
s Bratislavou v trase Rajka –
ŽST Rusovce, v Rusovciach
cestujúci prestúpia na prostried-
ky MHD. Skráti sa aj časový
interval spojov v tomto smere a
vypravených bude v pracovné
dni viac o sedem párov linky, v
sobotu, nedeľu a v štátom uzná-
vaný sviatok o 6 párov spojov
(v pracovné dni počas ranných
a popoludňajších hodín sa bude
jazdiť každých 30 minút, inak
každých 60 minút, v sobotu,

nedeľu a štátny sviatok to bude
celodenný 60-minútový inter-
val). Zavádza sa aj obojsmerná
nadväznosť liniek 801 a 91/191,
čím sa cestujúcim vyžívajúcich
linku č. 801 v hustejšom inter-
vale umožní dopravné spojenie s
centrom mesta Bratislava (v
smere po Most SNP). Súčasne
sa posilňuje interval linky č. 90 a
zavádza sa nadväznosť liniek 90
a 91/191 v smere Most SNP a
Nové SND s linkou č. 801. Cez-
hraničná linka č. 801 bude aj
naďalej v čo najväčšej miere
nadväzovať na vlakové spoje v
Rajke.
Cestovné lístky platné na medzi-
národnú prepravu linkou č. 801

budú zároveň platnými cestov-
nými lístkami aj na linky mest-
skej hromadnej dopravy č. 90,
91/191. Výška cestovného sa v
tomto smere na návrh hlavného
mesta, ktoré o zmenách rokova-
lo s dopravným podnikom,
nemení. Pre linku č. 801 od 1.
októbra 2015 predbežne do
konca novembra 2015 platí
doterajšia tarifa a cestovný lís-
tok si bude možné zakúpiť u
vodiča autobusu v smere z
Rajky a v lístkovom automate v
termináli Most SNP na spiatoč-
nej ceste. Takto zakúpený ces-
tovný lístok bude platný aj pre
linky mestskej hromadnej
dopravy č. 90 a 91/191. (ba) 

Linka č. 801 do Rajky bude jazdiť aj
naďalej, mení sa však harmonogram

BRATISLAVA
Od 7. do 14. októbra sa v A4
– priestore na Karpatskej
ulici uskutoční Pro-téza,
populárny festival autorské-
ho divadla. Okrem kvalit-
ných, oceňovaných inscená-
cií, budú mať diváci zakaž-
dým možnosť diskutovať o
predstaveniach so samotnými
autormi.
„Po poslednom ročníku festiva-
lu, ktorý sme venovali autor-
ským inscenáciám, ktoré komu-
nikovali najmä o činnosti tajnej

polície v európskych štátoch,
napríklad na Slovensku, v
Česku, Nemecku, a pracovali
prevažne s dokumentárnym ma-
teriálom, sme tento rok zostavili
program z inscenácií, ktorých
spektrum tém je omnoho rozma-
nitejšie,“ vysvetľuje jeden z
hlavných organizátorov festiva-
lu Ľubo Burgr. 
Pro-tézu otvorí 7. októbra diva-
delná inscenácia Smycz z poľ-
ského divadla Teatr Polski we
Wroclaviu, 8. október bude pat-
riť novému divadlu DPM a ich

autorskej inscenácii September
2015, a 9. október divadelnému
súboru DISK z Trnavy a ich
najnovšej inscenácii Stabilizácia
v réžii B. Uhlára. 
Po jednodňovej prestávke zavíta
na Pro-tézu český súbor
D’EPOG, poslednou divadelnou
produkciou festivalu Pro-téza
bude projekt českej skupiny
umelcov Radio Ivo. Pro-tézu
2015 uzatvorí 15.októbra hu-
dobný koncert skupiny Moniki-
no Kino. Každé podujatie sa
začína o 20.00 h. (ts)

Festival Pro-téza ponúka divadelné
predstavenia a diskusie s autormi

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.

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

www.domestica.sk

AKCIA: Ku každým dverám 
kľučka ZADARMO

Obhliadka a poradenstvo ZADARMO
VOLAJTE 0919 188 535

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

RENEX
RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

jednotka 
v renováciáchPÚCHOVSKÉ

KABÁTY
ISTROPOLIS | Trnavské mýto

PO-PI: 10.00 - 18.00 h
SO:       9.00 - 12.00 h
www.peknekabaty.sk

Predľžená záruka 
na 3 roky

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Šťastný 

Halloween 

vo Familyparku! 
V najväčšom zábavnom parku
Rakúska, Familypark St. Marga-
rethen sa bude od 30. 10  do 1. 11.
2015  konať obrovská Halloween
party pre rodiny,  iba hodinu cesty
autom od Bratislavy! 
Po minuloročnom úspechu sa tohto-
ročná akcia nazýva Šťastný Hallo-
ween.  
Minulý rok si viac ako túto akciu
nedalo ujsť viac ako  13 000 hostí, čo
prevádzkovatelia parku využili a  v
tomto roku  naplánovali ešte väčšiu
akciu. Celý areál parku s rozlohou
145 km2, bude počas víkendu na Hal-
loween otvorený a nadchne malých i
veľkých fanúšikov  množstvom hrô-
zostrašných prekvapení. 
Park bude v piatok a v sobotu otvore-
ný až do 22 h a vďaka veľkolepému
svetelnému konceptu bude ponorený
do hrôzostrašnej atmosféry.    
Zalietajte si na novom stroji Leonar-
dos Flugmaschine ponad strašidelne
osvetleným parkom a odvážte sa
navštíviť zámok duchov  Geisters-
chloss. Uháňajte na horskej dráhe       
Götterblitz do hĺbky a zabávajte sa na
poriadnej dávke veľkolepých šou.
Piatkový a sobotňajší večer osvetlí
oblohu šou na lietajúcom stroji Leo-
nardos Flugmaschine. Na návštevní-
kov čaká ešte oveľa viac napínavých
zážitkov. Počas veľkej súťaže budú
vyžrebované  ročné lístky, denné
vstupenky a vecné ceny. 
Téme Halloweenu sa prispôsobí aj
gastronomická ponuka – okrem
iného sa o dobrú pohodu hostí posta-
rajú tekvicový guláš a varené víno. 
Oblečenie primerané pre detských
návštevníkov je vítané.*  
Informácie: 30. 10. - 31. 10. 2015
otvorené od 11 do 22 h, pokladnica
do 19. h/1. 11. 2015 otvorené od 11
do 18 h, pokladnica do 17 h. 
Vstupné od 3 rokov: 20,50 €
S ročným lístkom je vstup voľný! 
www.familypark.at
*Vyhradzujeme si právo odmietnuť
pri vstupe príliš strašidelné masky,
pre dobro detí.
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Bude diskusia

o skládke 

z CHZJD
VRAKUŇA
Vedenie samosprávy zvolalo
verejnú diskusiu ku skládke
bývalého podniku CHZJD.
Odborné verejné prerokovanie
tejto témy bude 15. októbra o
18.00 h v budove miestneho
úradu, „objekt 221 na Poľnohos-
podárskej ulici 27/B, za účasti
všetkých zainteresovaných strán,
zástupcov ministerstva životného
prostredia, Bratislavského samo-
správneho kraja, Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, odbor-
nej verejnosti, ale aj obyvateľov
mestskej časti Vrakuňa. (st)

BRATISLAVA
Výstavba i predaj bytov v Bra-
tislave aj v treťom kvartáli
potvrdili svoj kladný vývoj. Až
10 rezidenčných projektov
ukončilo svoj predaj zazmluv-
nením všetkých bytov v ponu-
ke. Vyplýva to z analýzy realit-
nej kancelárie LEXXUS.
„Tretí kvartál 2015 preukázal, že
tradičný sezónny vplyv letných

mesiacov na rezidenčný trh
nehnuteľností bol minimálny,“
prezradil Peter Ondrovič, analytik
realitnej kancelárie. Na trh novo-
stavieb pribudli v každom brati-
slavskom okrese minimálne dva
nové projekty alebo to boli nové
etapy v už existujúcich projek-
toch. Tretí štvrťrok priniesol 857
nových bytových jednotiek v dva-
nástich nových projektoch. 

Najväčší záujem o byty bol v
projekte rekonštrukcie objektu na
rohu ulíc Miletičova a Prievoz-
ská pod názvom Apollis, kde sa
predalo, resp. rezervovalo 70
bytov. Nasledoval ho projekt
CityPARK Ružinov s 55 bytmi,
v poradí tretím projektom bola
rezidencia Ahoj Park v Novom
Meste, kde sa predalo alebo
zazmluvnilo 32 bytov. 

„Prevahu v ponuke nových
projektov a nových etáp v exi-
stujúcich projektoch tvorili
dvojizbové byty. 
Celkovo ich na trh pribudlo
410. Za nimi nasledovali trojiz-
bové byty s počtom 206 byto-
vých jednotiek. Veľkometrážne
byty (päť- a viacizbové) v
ponuke absentovali,“ dodal
Peter Ondrovič. (mm)

Záujem o kúpu bytov neklesá, Bratislavčanov aj 
v 3. štvrťroku lákali dvojizbové a trojizbové byty

Vyhrajte vstupenky
na Halloween do 
Familyparku 
v St. Margarethen 
v Rakúsku!

sútažíme o 2 rodinné vstupenky pre 4 osoby
viac od 9. októbra na www.banoviny.sk

Hľadáme ľudí 
na upratovanie

33--44  hhoodd..  aakkoo  aajj  
88  hhoodd..  pprraaccoovvnnýý  úúvvääzzookk

Miesto výkonu práce: 
oobbjjeekkttyy  vv  BBrraattiissllaavvee  

SSttaarréé  MMeessttoo  ((RRiivveerr  PPaarrkk))  
KKaarrlloovvaa  VVeess  ((PPaattrróónnkkaa))

Kontakt: tel. 0911 695 518, 
prípadne mailom cleaning@d-fs.sk

Pätnásť rokov

Kauflandu 

na Slovensku
BRATISLAVA
Kaufland patrí k najväčším
obchodným spoločnostiam
na Slovensku. Stal sa symbo-
lom výhodnosti nákupu, čer-
stvosti a kvality tovaru. 
V roku 2015 získal ocenenie
Slovak Superbrands Award za
úspešný rozvoj a dynamické
vylepšovanie brand image.
Svoju zodpovednosť pri kulti-
vácii podnikateľského prostre-
dia potvrdil zakladajúcim člen-
stvom v Slovenskej aliancii
moderného obchodu a člen-
stvom v Business Leaders
Forum. V nových obchodných
domoch aplikujú systém reku-
perácie pre šetrenie životného
prostredia. Ako zatiaľ jediní
zaviedli zber hliníkových
nápojových plechoviek. Kauf-
land v rámci partnerstva s SČK
podporuje svojich zamestnan-
cov v pravidelnom darcovstve
krvi. (kl)

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?
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O parkovaní sa

bude aj naďalej

diskutovať
PETRŽALKA
Po tom, ako starosta na žiadosť
predsedov poslaneckých klu-
bov stiahol zo septembrového
rokovania materiály, týkajúce
sa parkovacej politiky, pripra-
vilo vedenie mestskej časti nie-
koľko možností, ako sa môžu
Petržalčania zapojiť do disku-
sie na túto tému.
V pondelok odpovedal na otázky
Petržalčanov starosta Petržalky
Vladimír Bajan. „Považoval som
za korektné zodpovedať ich –
naše odpovede nájdu na webovej
stránke Petržalky,“ komentoval
starosta ďalšiu možnosť, ako sa
dozvedieť viac. Odpovede na
otázky obyvateľov zo zasadnutia
miestneho zastupiteľstva nájdete
v aktualitách. Petržalka pripravuje
aj verejné prerokovanie parkova-
cej politiky s obyvateľmi, a to v
utorok 20. októbra o 17.00 h v
Klube za zrkadlom v Dome kul-
túry Zrkadlový háj na Rovnianko-
vej ulici. (pe)

Stovky žiakov

si v školách 

vyberali krúžky
PETRŽALKA
Takmer tri stovky krúžkov sú
k dispozícii pre žiakov v jede-
nástich petržalských základ-
ných školách.
Každý žiak má na tento školský
rok k dispozícii vzdelávací po-
ukaz v hodnote 30 eur a bolo len
na ňom, pre ktorú voľnočasovú
aktivitu sa rozhodol. (pe)

PETRŽALKA
Petržalčanom spestrili letné
prázdniny aj knihy a zaujímavé
podujatia. Dokazuje to naprík-
lad 44 000 požičaných kníh. V
priebehu leta obslúžili knihov-
níci v desiatich pobočkách
11 227 čitateľov, ktorí si požiča-
li 44 244 kníh a 2 718 periodík. 
„Vybavili sme 177 rezervácií
kníh a na jedného návštevníka
knižnice pripadlo štatisticky 4,18
výpožičiek kníh a časopisov pri
jednej návšteve,“ skonštatovala
Viera Némethová, vedúca UKIS
a metodiky a dodala, že na roz-
diel od ostatných knižníc v Brati-
slave neupravovali a neskracova-
li výpožičný čas, čo súvisí s pro-
čitateľskou orientovanosťou na-
šej knižnice. 
V pobočkách knižníc sa počas
dvoch mesiacov prišlo zaregis-
trovať 702 čitateľov, z toho detí
do 15 rokov bolo 109, stredoško-
lákov iba 22, dospelých čitateľov
408. Službu knižnice si na nasle-
dujúci rok opäť predplatilo 117
dôchodcov a 10 zdravotne ťažko
postihnutých ľudí. Najžiadanej-

šou bola literatúra pre dospelých,
beletria. Miestna knižnica poži-
čala 33 605 kníh z oblasti belet-
rie pre dospelých a 10 639 kníh
literatúry pre deti a mládež. Už
tradične dala knihám druhú
šancu v dvoch kolách Knižného
kolotoča. Pred budovou Techno-
polu rozdali knihovníci bezplat-
ne 1000 knižných titulov.
Už štvrtý raz priniesli knihy
čitateľom na petržalskú letnú
pláž na Tyršovom nábreží pod
názvom Open air knižnica.
Súčasťou tohto projektu je
samoobslužná knižnica, detské

programy s Čarodejníkom
Čaroslovom a Letné knižné
drinky so slovenskými autormi
beletrie pre dospelých. 
„Potešil nás opätovný záujem
detí a rodičov o detské progra-
my. Na každom z nich sa zúčast-
nilo okolo 60 detí spolu s rodič-
mi. V samoobslužnej knižnici na
Magio pláži sme mali v ponuke
tiež asi 1000 kníh a 200 perio-
dík, ktoré sme postupne v prie-
behu leta doplnili približne 25
krát, dodala metodička Viera
Némethová. (ts)

Foto: petržalka.sk

Petržalčania v lete zvládli 44-tisíc kníh

POŽIČOVŇA 
NÁRADIA
Petržalka 

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

Náš tip:
Aktívny odvlhčovač
vzduchu - pivnice,

garáže, sklady, 
stavebné rekonštrukcie

a maľovanie

BRATISLAVA 5
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Belasé Legendy

Viac info na www.skslovan.com

o Michalovi Vicanovi
už v predaji

Prvá publikácia z edície

ba_noviny.ai 1 5. 9. 2015 21:34:58

UŽ V NOVEMBRI
KONEČNE NA SLOVENSKU!

VSONDŘEJ HAVELKA
  A JEHO

MELODY MAKERS
A ICHjuraj  

bartos
BRATISLAVA

HOT
SERENADERS

30. 10. O 19:00
STARÁ TRŽNICA

vstupenky v sietiticketportal.sk

b ig  bandbattlebratislavskáswingová tanciaren
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Seniori majú v októbri Seniorfest
2015, pomôže im aj nový dotazník 
BRATISLAVA
Rôzne témy ako vzdelávanie,
šport, kultúra, ale aj rôzne
odborné podujatia i ocenenie
Seniorov roka sú súčasťou
októbrového Seniorfestu
2015.  Jeho cieľom je podpo-
ra aktívneho prístupu senio-
rov k svojmu zdraviu, okoliu,
modernej komunikácii a
využitiu svojich profesionál-
nych skúseností.
Mestská samospráva pre Brati-
slavčanov v zrelom veku pri-
pravila bohatý program jede-
nástich podujatí, napríklad
počítačovú školu pre seniorov,
vlastivedné vychádzky so
sprievodkyňou či možnosť pre-
zentovať svoje práce počas
Seniorskej parády v Starej
tržnici. Nebude chýbať ani oce-
nenie Senior roka. 
Slávnostné ocenenie piatich
bratislavských seniorov sa
uskutoční 15. októbra 2015 v
Zrkadlovej sále Primaciálneho
paláca počas podujatia Kytica

pozdravov a bude spojené s
koncertom detského orchestra.
Svoje miesto majú v programe
Seniorfestu odborné podujatia
– 22. októbra 2015 bude work-
shop pod názvom Pracovný
potenciál seniorov, ktorý sa
bude venovať možnostiam vy-
užitia tvorivosti a práce se-
niorov a 27. októbra 2015 zase
medzinárodný seminár Vzdelá-
vaním k aktívnemu starnutiu o
vzdelávaní seniorov. 
Mesto Bratislava má vlastný
Program aktívneho starnutia na
roky 2014 - 2020. Jedným z
jeho opatrení je získať prehľad
o potrebných a v súčasnosti
nevykonávaných verejnopros-
pešných činnostiach. Spolu s
Fakultou manažmentu Univer-
zity Komenského a prostred-
níctvom približne štyritisíc
dotazníkov získa mesto infor-
mácie, s ktorými môže ďalej
pracovať.
Viac o dotazníku sa dozvedia
predstavitelia seniorských

komunít z mestských častí na
workshope. Dotazníky bude
elektronicky zasielať Brati-
slavské dobrovoľnícke centrum
všetkým aktívnym seniorom,
na ktorých má kontakt. Fyzicky
zase dostanú seniori dotazník
do rúk prostredníctvom pred-
staviteľov rôznych seniorských
komunít.
Veľmi populárnym podujatím
je bezplatná Počítačová škola
pre seniorov (uskutočňuje sa od
5. do 30. októbra 2015), ktorú
bratislavská Mestská knižnica
organizuje od roku 2010 pre
začiatočníkov a mierne pokro-
čilých. Za šesť ročníkov počíta-
čovej školy sa v nej, vrátane
počítačových konzultačných
hodín, vyškolilo už takmer 500
seniorov - presne 483. 
Tohtoročný Seniorfest uzavrie
koncert populárnej hudby v
priestoroch Mestského divadla
Pavla Orzságha Hviezdoslava v
závere mesiaca - 29. októbra
2015. (is)

Občania sa

môžu vyjadriť

k výstavbe 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mestská časť Podunajské
Biskupice dostala žiadosť o
zaujatie stanoviska k pripra-
vovanej Urbanistickej  štúdii
zóny Hviezdna. 
Verejné prerokovanie územno-
plánovacieho podkladu potrvá od
1. októbra do 31. októbra 2015.
Mestská časť preto pozýva obča-
nov a poslancov zastupiteľstva na
prerokovanie urbanistickej štú-
die, na ktorom bude odborný
výklad spracovateľa. Stretnutie
sa uskutoční 14. októbra (streda)
o 15.30 h v zasadacej miestnosti
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava - Podunajské  Biskupi-
ce, Žiacka ulica 2.
Podľa  platného  územného  plánu
je vymedzené  územie  definova-
né na šport, telovýchovu  a voľný
čas, stabilizované  územie,  viac-
podlažnú zástavbu obytného
územia,  stabilizované  územie  a
málopodlažnú zástavbu obytné-
ho územia. (ts)

Kolek skončil

vo funkcii 

viceprimátora 
BRATISLAVA
Viceprimátor I. Kolek podal
demisiu z osobných dôvodov.
Kolek, ktorý bol vo funkcii do
konca septembra, mal na starosti
sociálne veci, evidenciu a inven-
tarizáciu majetku a Mestskú polí-
ciu hlavného mesta SR Bratisla-
vy. (sk)

GUnaGU sa

stalo divadlo

sezóny 2015
BRATISLAVA
Bratislavským divadlom sezó-
ny sa stalo GUnaGU. Rozhod-
lo o tom hlasovanie v ankete
na webovej stránke Bratislavy.
Na ankete sa zúčastnilo 23 ne-
štátnych divadiel, hlasovalo vy-
še 4-tisíc ľudí. GUnaGU získalo
808 hlasov, za ním skončili As-
torka Korzo ´90, Ludus, Malá
scéna STU a LAB Vysoká škola
múzických umení.  (mm)
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štvrtok 8. októbra
�19.00 - G. Paisiello: Kráľ Teodor
v Benátkach, historická budova
SND
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - R. Geri, D. Hevier: Frida,
maľovať-milovať, Teatro Wüsten-
rot, Dom odborov, Istropolis,
Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček:  Baletky,
hackeri, homlesáci & manažéri
(papier znesie všetko), divadlo GU-
naGU, Františkánske námestie 7

piatok 9. októbra
� 10.00 - V. Gogoľ: Acta psycho-
pata, Tower 115. Pribinova 25
� 19.00 - Viňarský, A. Petrovič,
S. Vlčeková: The Tempest, histo-
rická budova SND
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - R. Geri, D. Hevier:
Frida, maľovať-milovať, Teatro
Wüstenrot, Dom odborov, Istro-
polis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Ani za milión,  Divadlo
L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, Nová scéna, Štúdio Olympia,
Živnostenská 1
� 20.00 - Xindl X, Babylon,
Námestie SNP 14

sobota 10. októbra
�14.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, Sála činohry,
nová budova SND
� 14.30 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 17.00 - G. Rossini: Figaro sem,
Figaro tam, historická budova SND
�19.00 - S. Stephensonová: Pamäť
vody, Štúdio, nová budova SND
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - M. Doleželová, J. R.
Schmiedtová: Tri grácie z umakar-
tu, Divadlo L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - K. Vosátko:  Modelky II
(krása neni šetko), divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

nedeľa 11. októbra
� 14.00 - D. Hevier, A. Pchinger:
Hugo, Frigo, Bublina, Tower 115.
Pribinova 25
� 14.30 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 17.00 - A. Ch. Adam: Korzár,
Sála opery a baletu, nová budova
SND
� 18.00 - Ch. Bronteová: Jane
Eyrová, Sála činohry, nová budo-
va SND
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Divadlo L+S,
Námestie 1. mája

pondelok 12. októbra
� 10.30 - Nová scénička, Nová
scéna, Živnostenská 1
�19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Déjá vu, Divadlo TICHO
a spol., Školská 14 
� 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 

utorok 13. októbra
� 9.00 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 10.00 - J. Šebesta, J. Mikitková:
Pozor, dobrý pes, Tower 115. Pribi-
nova 25
� 10.00 - Ch. Bronteová: Jane
Eyrová, Sála činohry, nová budo-
va SND
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio, nová budova SND
�19.00 - G. Bizet, E, Šarközi: Car-
men á  la Gypsy Devils, balet, his-
torická budova SND 
�19.00 - G. Puccini: Bohéma, Sála
opery a baletu, nová budova SND
�19.00 - G. Spiró: Sladký domov,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19 
�19.00 - L. Smoček: Čudné popo-
ludnie Dr. Z. Burkeho, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Večný
manžel, Malá scéna, Dostojevské-
ho rad
�19.00 - Baby na palube, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - D. Tristram: Opačné
pohlavie, Divadlo L+S, Námestie
1. mája
� 20.00 - E. Truffaz, Babylon,
Námestie SNP 14

streda14. októbra
� 9.00 - Luskáčik, Bratislavské

bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 10.30 - L. F. Baum: Čarodejník
z krajiny Oz, Nová scéna, Živnos-
tenská 1
�18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovci, Sála činohry,
nová budova SND
� 19.00 - P. Queltier: Je úžasná!,
Štúdio, nová budova SND
� 19.00 - J. Nvota, S. Štepka:
Jááánošííík po tristo rokoch, Sprá-
va o hrdinovi alebo Hra na hrdinu,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Rómeo
a Júlia, Sála opery a baletu, nová
budova SND
� 19.00 - J. Novak: Tolstoj a pe-
niaze, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - M. Ferencová a kol.:
Sľúbili sme si lásku alebo revolú-
cia v manželstve, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - R. Becker: Caveman,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Joe Satriani, AEGON
aréna, Príkopova 6
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana Mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

štvrtok 15. októbra
� 9.30, 12.30 - Martin Luther
King – anglické divadlo, Teatro
Wüstenrot, Dom odborov, Istro-
polis, Trnavské mýto 1
�10.00 - A. Pachinger: Doktor Joha-
nes Faust, Tower 115. Pribinova 25
� 19.00 - J. Nvota, S. Štepka:
Jááánošííík po tristo rokoch, Sprá-
va o hrdinovi alebo Hra na hrdinu,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
�19.00 - F. Lehár: Zem úsmevov,
Sála opery a baletu, nová budova
SND
� 19.00 - W. Shakespeare: Skro-
tenie zlej ženy, Sála činohry, nová
budova SND
�19.00 - J. B. Moliére: Lakomec,
historická budova SND
� 19.00 - Jama deravá, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana Mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

piatok 16. októbra
�10.00 - J. B. Moliére: Lakomec,
historická budova SND
�19.00 - G. Puccini: Turandot, Sála
opery a baletu, nová budova SND

�19.00 - I. Stodola: Bačova žena,
Štúdio, nová budova SND
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Cream, Refinery Galle-
ry, Vlčie hrdlo 
�19.30 - A. Jellicoe: Ako zbaliť ba-
bu alebo bezva finta, Nová scéna,
Štúdio Olympia, Živnostenská 1

sobota 17. októbra
�11.00 - O. Nedbal: Z rozprávky do
rozprávky, historická budova SND
�14.30 - Opice z našej police, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 16.00 - Slovenský komorný or-
chester: Koncert bez bariér,  Malá sá-
la Slovenskej filharmónie, Medená 3
� 17.00 - HC Slovan - Chanty-
Mansijsk, KHL, Zimný štadión
Ondreja Nepelu, Odbojárov 9
� 18.45 - G. Verdi: Othello, pria-
my prenos z MET Opery, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - F. Houtappels: Na mělči-
ne, Teatro Wüstenrot, Dom odbo-
rov, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - BVK - Prešov, Extraliga
volejbalistiek, PKO, Nábrežie ar-
mádneho generála L. Svobodu

nedeľa 18. októbra
�10.00, 14.30 - Opice z našej poli-
ce, Bratislavské bábkové divadlo,
Malá scéna, Dostojevského rad
� 15.00 - Slovenský komorný
orchester, Jezuitský kostol Naj-
svätejšieho Spasiteľa
�15.30 - M. Destro, P. Pavlac: Ha-
ló mimozemšťan, Úsmev, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 17.00 - Metropolitný orchester
Bratislava. Láska na Považí,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19
�17.00 - R. Strauss: Salome, Sála
opery  baletu, nová budova SND

� 19.00 - M. Casella: Írska kliat-
ba, Aréna, Viedenská cesta 10

pondelok 19. októbra
�19.00 - J. Nvota, S. Štepka: Jááá-
nošííík po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - 1914, Sála činohry,
nová budova SND
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - P. Valentine: Medzi
nebom a zemou, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - HC Slovan - Jekaterin-
burg, KHL, Zimný štadión
Ondreja Nepelu, Odbojárov 9
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri
(všetko je na predaj), divadlo GU-
naGU, Františkánske námestie 7
� 21.12 - K. Vosátko: Kam chodí
Oscar Wilde na večeru, Babylon,
Námestie SNP 14

utorok 20. októbra
� 19.00 - E. Wolf-Ferrari: Šperky
Madony, Sála, opery a baletu,
nová budova SND
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Nvota: Cyrano alebo
Balábilé o Nose, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
�19.30 - V. Klimáček: Remix, GU-
naGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - M. Jefferson, Nu Spirit
Club, Pasáž Luxor Štúrova 3

streda 21. októbra
�19.00 - O. Spišák: Sláva, Radošins-
ké naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - W. Shakespeare Sen
noci svätojánskej, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - P. Shaffer: Equus, Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - 3x2, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - R. Thomas: Mandarín-
ková izba, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov, Trnavské mýto 1
� 19.00 - HC Slovan - Astana,
KHL, Zimný štadión Ondreja
Nepelu, Odbojárov 9
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Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
17.10. Zámok Slavkov a koncert v Kateřinskej jaskyni (muzik. árie) - CZ doprava = 15€
31.10. Kopčany + Slovanské hradisko Mikulčice + Archeoskanzen - CZ doprava = 15€ 
8.11. Zámok Slavkov a múzeum Menšíka a Muchu v Ivančiciach - CZ doprava = 17€

28.11. Vianočné trhy Mariazell a Beh čertov - AT doprava = 25€ 
29.11. Zámok Smolenice, Vianočné trhy v Trnave + prehl. mesta - SK doprava = 10€
6.12. Vianočné trhy na brnianskom výstavisku aj v centre Brna - CZ doprava = 16€   
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov do konca roka 2015 – pošlem vám ho poštou !!��



V malej dedinke Edelsthal
(vtedy Nemesvölgy) sa 16. ok-
tóbra 1896 narodil budúci bra-
tislavský mestský archivár Ovi-
dius Faust. Pri krste dostal síce
mená Gabriellus Joannes Ovi-
dius, ale celý život s radosťou
používal len tretie meno Ovi-
dius. Už samo meno Doktor
Faust vyvolávalo v očiach jeho
súčasníkov údiv, nieto ešte v
kombinácii s krstným menom
Ovidius. Nie je známe, prečo sa
narodil v Edelsthali. Jeho rodi-
čia mali trvalý pobyt v Prešpor-
ku na Vydrici. 
Mal aj staršiu sestru. Jeho otec bol
druhý raz ženatý po tom, čo jeho
prvá žena spáchala samovraždu.
Požila cyankáli. Nemala problém
získať potrebnú dávku. Jej man-
žel bol totiž fotografom, a v ate-
liéri používal rôzne chemikálie.
Druhá žena fotografa Ludwiga
Fausta, ktorý prišiel z Českého
kráľovstva, bola dcérou tunajšie-
ho hodinára Štefana Sommera. Aj
on prišiel z Čiech. Ludwig Faust
zomrel na zápal mozgových blán
v roku 1897, keď nemal jeho syn
ešte ani jeden rok. Matka sa
neskôr druhý raz vydala. 
Ovidius  chodil do nemeckej
ľudovej školy a neskôr na
maďarské katolícke gymnázium
na Grösslingovej ulici. Tam na
začiatku 1. svetovej vojny matu-
roval. V roku 1915 sa prihlásil
ako dobrovoľník na front. Ukáza-
lo sa, že pre slabý zrak nie je
schopný radovej služby, ale ako
mladý muž ovládajúci niekoľko
rečí, bol schopný pracovať vo vie-
denskom vojenskom archíve.
Popri práci v archíve sa rozhodol
študovať na Viedenskej univerzi-
te, neskôr štúdiá doplnil niekoľ-
kými semestrami na prešporskej
(vtedy Pozsony) právnickej aka-
démii Alžbetínskej univerzity. Po
skončení vojny pracoval na
vojenskom veliteľstve a absolvo-
val knihovnícky kurz na univerzi-
te v Budapešti. V roku 1919 sa
zamestnal na Bratislavskom
magistráte, kde sa z asistenta-
archivára múzejného kustóda
vypracoval až na prednostu
Vedeckých ústavov mesta Brati-
slavy a kultúrneho referenta
mesta. Mal dva doktoráty: filozo-
fie a práv. V roku 1920 sa oženil,
manželstvo ostalo bezdetné.

Celý svoj život venoval histórii
mesta Bratislavy. Vydával publi-
kácie na najvyššej vedeckej úrov-
ni. Hlásil sa k nemeckej národ-
nosti. To mu bolo osudné po
skončení druhej svetovej vojny.
Tak ako iní občania nemeckej
národnosti aj on s manželkou boli
odsunutí do deportačného tábora
v Petržalke. Vďaka priateľom sa
mu podarilo vrátiť do mesta. Jeho
byt na Klobučníckej ulici však bol
vyrabovaný a obýval ho už jeho
bývalý podriadený, ktorý si časť
zariadenia privlastnil. 
Doktor Faust prišiel aj o bohatú
knižnicu s mnohými cennými sta-
rými tlačami a o zbierku umelec-
kých predmetov a starožitností.
Niekoľko mesiacov prežil vo
väzení. Manželku a neskôr aj jeho
prichýlili do svojho bytu známi na
Kapitulskej ulici 11. Tam býval až
do smrti (1972). Pomáhal v kníh-
kupectve Steiner, neskôr ho
zamestnali v archíve Slovenskej
ligy, neskôr v Spolku svätého Voj-
techa. Napriek nepriaznivému
„kádrovému posudku“ ho za-
mestnali v archíve Krajského ná-
rodného výboru, kde ako skúsený
archivár spolupracoval na uspo-
riadaní vojnou roztratených mest-
ských a miestnych archívov. Ne-
mohol zabrániť likvidácii mno-

hých nenahraditeľných archív-
nych materiálov zo šľachtického
a cirkevného majetku, ktoré skon-
čili v zbere starého papiera. Sved-
čia o tom osobné zápisky, zacho-
vané v Múzeu mesta Bratislavy.
Od mája 1945 až do novembra
1950 žil na hranici biedy, ako
cudzinec vo vlastnom meste.
Nemal totiž nijaké štátne občian-
stvo.  V rokoch 1955 až 1969 pra-
coval v Západoslovenskom
múzeu v Trnave, kam každý deň
(často aj cez víkend) cestoval. V
rokoch 1970 až 1972 sa vrátil do
bratislavského mestského múzea.
Želal si, aby bola jeho pozostalosť
uložená práve v tomto múzeu.
Jeho súkromné notesy a záznam-
níky obsahujú neprehľadné
množstvo jeho spomienok,
postrehov, záznamov prečítaných
knihách, o počasí, o prírodných
úkazoch, o prílete či odlete lasto-
vičiek, o jeho návštevách u dávno
zabudnutých ľudí. V pozostalosti
sa zachovalo aj množstvo už
nikdy neopakovateľných fotogra-
fických záberov.
Na obrázku pohľad na dom kníh-
tlačiara Wiganda na Hviezdosla-
vovom námestí, kde Dr. Faust
prežil mladosť. Meštiansky dom z
konca 18. storočia je značne zne-
hodnotený dvoma nevhodnými
nadstavbami z obdobia po 2.sve-
tovej vojne. Štefan Holčík   

Foto: autor
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Vinári verili, že

strážny anjel

ich môže trestať
V polovici 15. storočia žilo v
pätnástich prešporských vino-
hradníckych uličkách 484 vino-
hradníkov. Koncom 19. storo-
čia bolo v Prešporku už 31 vino-
hradníckych uličiek. Magistrát
rozhodol, že je nevyhnutné ude-
liť najviac  desať celoročných
výčapných licencií podnikom so
zamestnancami. 
Vinohradníckym rodinám bez
zamestnancov povolil len dvoj-
týždňové čapovacie obdobie.
Museli si licencie podeliť tak, aby
sa vždy čapovalo vo všetkých
častiach mesta a aby každá rodina
mohla ponúkať aj burčiak, aj
mladé a v zime či na jar zrelé
víno. Že domy predávajú svoju
úrodu, oznamovali svetu zeleným
vencom, na ktorom biela alebo
červená stuha hlásala, aké víno
možno dostať. Tak vznikla tradí-
cia dnes už zväčša zaniknutých
prešporských viech. 
Znamenité víno z Prešporku a
okolia nesmelo chýbať pri žiad-
nom stolovaní, ani na kostolných
oltároch. Roku 1767 cisárovná
Mária Terézia určila vinohradní-
kov z Račišdorfu za dodávateľov
červeného vína na svoj dvor.
Prešporčania svoje vína „nekrsti-
li“, hrozno pred lisovaním starost-
livo preberali a vína ponúkali iba
živé, zo sudov. Hlboko verili, že
strážny anjel pán Dienstwein má
od Boha právo potrestať ich za
chamtivosť chorobami révy i
sudov, chorobami kvasiniek,
octovaním vína a jeho myšacími
či zatuchnutými pachuťami. Keď
Prešporok rozvoniaval muštom,
ovenčili vozy so sudmi pestrými
girlandami, uvili obrovský stra-
pec z najsladšieho hrozna a vozili
ho po meste dovtedy, kým si Pre-
šporčania hrozno nerozobrali. 
Dodnes sa rytier Roland, týčiaci
sa na Hlavnom námestí nad niek-
dajším napájadlom pre kone, di-
skrétne obracia k Zelenému domu
chrbtom. Na atike starobylého
domu je kamenný reliéf dvoch
chlapov, ktorí nesú obrovské
strapce hrozna. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA SKLENÁROVEJ ULICI
27-ročný Daniel W., občan
Českej republiky, rozbil ľavé
zadné okno zaparkovaného
vozidla. Keď sa pokúsil vniknúť
do auta, spozorovala ho hliadka
a priamo pri čine aj zadržala. 
NA STROMOVEJ ULICI pre-
padol neznámy páchateľ poboč-
ku banky. Páchateľ bol masko-
vaný a ozbrojený, od pracovní-
čok žiadal peniaze, následne s
takmer 4 900 eurami ušiel sme-
rom na Limbovú ulicu. Počas
prepadu sa v pobočke nachá-
dzali dvaja klienti, nikto sa
nezranil.
NA KORYTNICKEJ ULICI
neznámy páchateľ otvoril na
parkovisku motorové vozidlo a
odcudzil jednu vŕtačku, zatvára-
cí kufor s vrtákmi, zbíjacím kla-
divom, veľkým zbíjacím kladi-
vom, pílami, vŕtačkami a
dvoma kanistrami so 10 l benzí-
nu. Celková škoda bola asi 3 355
eur. 
NA RIAZANSKEJ ULICI 31-
ročný Ivan K. z okresu Pezinok
využil vychádzanie robotníkov z
vchodu jedného z obytných
domov, vyšiel na jedno z
poschodí a zdemontoval elektro-
magnetickú cievku z výťahu.
Krádežou spôsobil škodu viac
ako 430 €. V ten istý deň sa pre-
sunul na Ulicu Cievky v celko-
vej hodnote 628,20 € sa pokúsil
speňažiť v jednom zo zberných
dvorov. Tam ho však už zdržali
policajti. 
NA MILETIČOVEJ ULICI
neznámy páchateľ odcudzil z
priestorov staveniska, z vnútor-
ných priestorov tam situovaného
karavanu, kamerový systém.
Páchateľ navyše ukradol aj psa,
amerického staffordshirského
teriéra. Celková škoda bola asi
6 000 €. 
NA KARADŽIČOVEJ ULICI
65-ročný Miroslav z Bratislavy
počas cesty autobusom č. 68
vulgárne nadával vodičovi auto-
busu a svoje správanie vystup-
ňoval až do násilného poškode-
nia sklenenej časti jeho dverí. Po
neúspešných pokusoch dostať sa
do kabíny vodiča z autobusu
vystúpil a odišiel na neznáme
miesto. Privolaná hliadka ho
však na základe popisu zadržala
na Trnavskom mýte. (mm)

Dr. Faust, cudzinec vo vlastnom meste
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vyjdú o 2 týždne
22. októbra 2015

Džezová legenda

zahrá v Ateliéri

Babylon
BRATISLAVA
V predvečer Bratislavských
džezových dní príde do hlavné-
ho mesta jeden z najuznávanej-
ších džezových trubkárov sú-
časnosti - francúzsky hudobník
Erik Truffaz.
So svojím kvartetom v predpre-
miére predstaví skladby z pripra-
vovaného nového albumu Doni
Doni, ktorý vyjde v januári 2016.
Na bratislavskom koncerte (13.
októbra v klube Ateliér Babylon)
sa Erik Truffaz predstaví so spolu-
hráčmi – s novým bubeníkom A.
Hnatekom, M. Giulianim (Bass)
a B. Corbozom - (Piano). Abso-
lútna súhra kvarteta, temné spod-
né beaty, šľapajúca rytmika, hyp-
notické klávesy, presne vykresle-
ná basa a neúnavné bicie posúva-
júce vpred tvoria jeden hudobný
organizmus a zároveň dokonalý
podklad pre extatické, no zároveň
éterické Truffazove trúbkové sóla,
poskytujúce celkom nový, atmo-
sferický hudobný zážitok. V
tomto prípade nie je dôležité,
akým žánrovým označením by sa
dal, ak to je vôbec možné, pome-
novať. (brn)

STARÉ MESTO
Medzinárodný projekt Textilné
umenie dnes má vo výtvarnom
svete už dobrý zvuk. Dôkazom
je aj jeho IV. ročník, do ktorého
sa zapojili textilní umelci z celé-
ho sveta. Ich diela, ktoré s
výstavou poputujú postupne
do všetkých krajín Vyšehrad-
skej štvorky, si môžete až do 13.
decembra pozrieť na Bra-
tislavskom hrade.
Od septembra do 13. decembra
2015 sa v historických priesto-
roch - v piatich sálach  Bratislav-
ského hradu - nachádza najväč-
šia výstava svetovej textilnej
tvorby na Slovensku. V poradí
už IV. ročník otvorila medziná-
rodná výberová komisia, ktorá
tu udelila niekoľko cien. Hlav-
nou cena je Grand prix, tri ceny

sú za výnimočné dielo - Excel-
lence Award, Študentská cena,
Cena Poľského inštitútu a Cena
Tatranskej galérie v Poprade. 
Trienále, na ktorom môžete
vzhliadnuť diela 76 autorov, ktorí
boli vybraní z 230 prihlásených
textilných umelcov zo 41 krajín
sveta, ďalej poputuje  aj do zahra-
ničia. Textilné diela si tak budú
môcť prezrieť milovníci umenia
v Česku, Poľsku a v Maďarsku,
čo znamená, že výstava bude
putovať viac ako rok. 
Zaujímavosťou je, že na výstave
sa nachádza i študentská sekcia.
V tejto kategórii tak majú príle-
žitosť študenti výtvarných ume-
leckých škôl prezentovať svoj
umelecký názor a konfrontovať
sa s umelcami z celého sveta.
Jeden z nich získa vždy Štu-

dentskú cenu, čo je pre každého
z nich úžasná šanca i skúsenosť.
Vystavované diela sa vyznačujú
najmä svojou rôznorodosťou,
odlišujú sa vo svojich emocio-
nálnych, sociálnych témach, ako
aj v spôsobe vyjadrenia a v spô-
sobe spracovania a použitia
materiálov. 
Možno vedľa seba vidieť klasic-
ké tkané umelecké diela, ako aj
najnovšie moderné technológie,
akými sú napríklad mobilné
aplikácie. Už pri samotnom
výbere diel sa prihliadalo aj na
to, aby diela mali presah od kla-
sického textilu až k inštalácii, k
soche či k videu. Návštevníci si
tu môžu urobiť obraz o tom,
kam textilné umenie v súčasnos-
ti smeruje. Ivica Augustínová

Foto: Pavel Gundel

Svet umeleckého textilu, Art of 
Today, zavítal na Bratislavský hrad
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Získali peniaze

na financovanie

materskej školy
DÚBRAVKA
Dúbravka je zase bližšie k
novej materskej škole. Vznikne
na Fedákovej ulici v budove
niekdajších jaslí. Ako štvor-
triedna materská škola pre 96
detí by mala fungovať od sep-
tembra budúceho roku. 
Na obnovu priestorov, ktoré sa
roky nevyužívali a pustli, vyčle-
nila Dúbravka 440-tisíc eur, ako
dotáciu z ministerstva školstva
získala 160-tisíc eur, 100-tisíc
eur z predaja pozemku na Sara-
tovskej ulici, zvyšných 180-tisíc
je za prenájom nebytových prie-
storov na Pekníkovej ulici.
Obnova objektu je vo fáze pro-
jektovej dokumentácie, s rekon-
štrukčnými prácami sa začne po
ukončení výberového konania. 
Vedenie materských škôl pre-
vzalo tento rok v Dúbravke až
534 žiadostí o prijatie dieťaťa
na zápis do materskej školy.
Nevyhoveli však až 260 žiados-
tiam. (ts)

Komunitná

záhrada chce

spojiť ľudí
DÚBRAVKA
Novinkou v Dúbravke bude
komunitná záhrada. S rozlo-
hou 770 štvorcových metrov
vznikne v lokalite Dražická pri
Ulici Janka Alexyho. 
Mestská časť prenajala záhradu
občianskemu združeniu za jedno
euro ročne. Podmienkou nájmu
je, aby sa projekt komunitnej
záhrady rozbehol najneskôr do
konca roku 2016. Tomáš Husár,
miestny poslanec a aktivista:
„Našli sme na to vhodný priestor,
dve záhrady, ktoré sú v hroznom
stave. Vynasnažíme sa ich upraviť
a budeme radi, keď sa k nám
pridajú aj ďalší Dúbravčania,
dobrovoľníci, ktorí by chceli na
záhrade participovať.“ Záujemco-
via sa môžu hlásiť na faceboo-
kovskej stránke Dobrovoľníci v
Dúbravke alebo mailom na
poslanca Husára. Záhrada dá
možnosť záhradkárčiť, tráviť čas
napríklad opekaním či výrobou
detského prírodného ihriska. (ts)

Dúbravských seniorov čaká galavečer
DÚBRAVKA
Seniorov v Dúbravke čakalo a
čaká počas októbra opekanie,
prednáška, deň zdravia, galave-
čer, hudba, zábava.
Prvú akciu, turistickú vychádzku,
už majú seniori za sebou, pripra-
vovať sa však môžu aj na ďalšie
akcie. V polovici októbra sa
napríklad uskutoční galavečer, na
ktorom vystúpia absolventi
Základnej umeleckej školy E.
Suchoňa, tanečný súbor Klnka a

folklórna skupina Dúbravanka.
Na galavečere ocení Dúbravka aj
aktívnych seniorov mestskej
časti. Ďalšou novinkou je turnaj
seniorov v bowlingu určený pre
členov dúbravských denných
centier. Dúbravka tiež prvý raz v
spolupráci s jednou zo zdravot-
ných poisťovní organizuje akciu
Deň pre vaše zdravie. Za radami,
bezplatným meraním tlaku,
pomeru tuku a vody v organiz-
me či percent minerálov v tele

tak nebudú musieť dúbravskí
seniori cestovať nikam ďaleko.
Podujatie bude v centre mestskej
časti 28. októbra v Dome kultúry
Dúbravka. Z programu: 14. októ-
ber: Slávnostný galavečer
Mesiac úcty k starším, 20. októ-
ber: Bezpečná jeseň života -
beseda Mesiac úcty k starším, 21.
október: Turnaj v bowlingu- šta-
dión FK CRA, 28. október: Deň
pre vaše zdravie - Mesiac úcty k
starším. (du)

Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves 

vyhlasuje 
verejnú obchodnú súťaž 
na prenájom objektu 

Kina Devín súp. č. 5719 
umiestnený na pozemkoch

par. č. 545 a 547/1  
v termíne od 01.10.2015 

do 15.10.2015 do 12.00 hod. 

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 
a podklady k súťaži nájdete

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk
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Seniori dostali

nový stacionár

na Plickovej
RAČA
Zo starej a nevyužitej budovy
bývalých jasličiek na Plickovej
ulici vznikol v priebehu roka
denný stacionár pre seniorov. 
Budova prešla od septembra 2014
kompletnou interiérovou aj exte-
riérovou rekonštrukciou - od
vybudovania novej dispozície
budovy, zateplenia, výmeny elek-
troinštalácie a zdravotechniky až
po skrášlený exteriér, nový mobi-
liár, bezbariérové vstupy. Rekon-
štrukcia stála 345 630 eur. Škôl-
ka pre seniorov bude poskytovať
ambulantnú formu sociálnej služ-
by, rehabilitácie, stravovanie,
záujmové činnosti a terapie. Pre-
vádzka bude od 6.30 do 17.00 h,
poplatok za celodenný pobyt je
7,50 eura a 4,50 eura za poldňo-
vý pobyt. Klienti dostanú desiatu,
obed a olovrant, v prípade záuj-
mu viacerých aj raňajky. Tým,
ktorí sa nebudú mať ako dostať
do stacionára, poskytnú dovoz a
odvoz za jedno euro za deň. (st)

Od developera

získali 100-tisíc,

prídu do marca
RAČA
Starosta Rače Peter Pilinský
podpísal zmluvu so spoločnos-
ťou, ktorá v Rači buduje dva
bytové domy Rača Tower a
Rača Gate, o poskytnutí 100-
tisíc eur pre mestskú časť.
Spoločnosť má podľa svojho
investičného zámeru záujem
podieľať sa na zvýšení úrovne
občianskej vybavenosti mestskej
časti Rača. Výstavbu dvoch spo-
mínaných bytových domov povo-
lil ešte v roku 2010 bývalý sta-
rosta Ján Zvonár. „Som rád, že sa
nám podarilo získať od develope-
ra extra finančné zdroje, ktoré
budú využité na zmiernenie nega-
tívnych dosahov (najmä na dopra-
vu, parkovanie alebo MŠ) na oby-
vateľov žijúcich v tejto lokalite,“
povedal súčasný starosta Rače
Peter Pilinský. Peniaze by mali na
účet mestskej časti doraziť do
konca marca roku 2016 na zákla-
de písomnej žiadosti mestskej
časti. (ts)

Mestská časť definitívne plánuje
odkúpiť budovu bývalého sanatória
RAČA
Poslanci zastupiteľstva mest-
skej časti rokovali o možnosti
odkúpenia budovy bývalého
sanatória na Novohorskej ulici
s cieľom vybudovať úplne
novú, v poradí ôsmu materskú
školu v zriaďovateľskej kom-
petencii MČ Rača.
Vlastník na základe rozhodnutia
jediného akcionára – spoločnosti
Fondu národného majetku SR –
stanovil cenu za predaj nehnuteľ-
ností na 333 743,65 eura. Rača
pritom už v roku 2013 zvažova-
la spomínanú nehnuteľnosť
odkúpiť, no pre vysokú cenu,
423-tisíc eur, ponuku vtedy
odmietla.
„Som rád, že sme využili takmer
100-tisícový pokles ceny a naše
zastupiteľstvo jednoznačne roz-
hodlo nehnuteľnosť a pozemky
na Novohorskej odkúpiť,“ pove-
dal starosta Rače Peter Pilinský a
dodal: „Súčasný stav jasne hovo-
rí, že v materských školách je
nedostatok miest pre deti, preto

sme sa rozhodli kúpiť a zužitko-
vať budovu, ktorá je na materskú
školu dispozične aj priestorovo
vhodná. Vybudujeme tu novú
škôlku a vytvoríme tým desiat-
ky ďalších miest pre deti.“ 
Rozširovanie kapacít materských
škôl je jednou z programových
priorít račianskeho starostu:
„Začiatkom budúceho roku začí-
name s nadstavbou na MŠ
Barónka, kde pribudnú dve trie-
dy a k rozširovaniu kapacít dôjde
na aj MŠ Pri Šajbách.“
Úhrada kúpnej ceny za budovu a
pozemky na Novohorskej ulici je
navrhnutá v dvoch splátkach.

Rača má možnosť vyjadriť sa k
tejto ponuke do 16. októbra
2015. Pôvodný objekt na Novo-
horskej bol daný do užívania v
roku 1974, naposledy v ňom ešte
v roku 2007 fungovalo Denné
detské sanatórium pre deti s
ochorením dýchacích orgánov v
správe ministerstva zdravotníct-
va. V územnom pláne hlavného
mesta SR Bratislavy z r. 2007 je
uvedené funkčné využitie tohto
územia – občianska vybavenosť
celomestského a nadmestského
významu s možnosťou funkcie
bývania až na 30 percent. (ts)

Foto: racawebb
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Na Medzilaboreckej presunú chodník
RUŽINOV
Na Medzilaboreckej ulici na
Štrkovci začala budovať mest-
ská časť 22 parkovacích miest. 
Doterajšie pozdĺžne státie sa
zmení na šikmé, čím sa zvýši
kapacita parkovacích miest. Záro-
veň sa chodník pre chodcov pre-

sunie na opačnú stranu cesty a
bude pred domom, kde doteraz
ľudia vychádzali z vchodu na
cestu a nie na chodník. Investícia
z rozpočtu mestskej časti je 60-
tisíc eur. Nové parkovacie miesta
majú byť hotové do konca októb-
ra. Ružinovská samospráva ich tu

chcela  vybudovať už pred dvoma
rokmi, dlho však trvalo, kým
magistrát zveril mestskej časti
pozemok na tento účel. Zvyšova-
nie kapacity parkovacích plôch je
súčasťou jednoduchších opatrení
na zlepšenie parkovania na sídlis-
ku. (ts)

Úrady sú presťahované
VRAKUŇA
Niektorí zamestnanci mestskej
časti sa presťahovali na Poľno-
hospodársku ulicu 27/B.
Dôvodom bolo presťahovanie
Centra detskej tvorivosti do prie-
storov miestneho úradu. Nové
miesta majú odbory a referáty:

regionálny a životné prostredie,
právny a správy majetku,  správy
nehnuteľného majetku, investičný
prevádzky a údržby objektov, krí-
zového riadenia. Pre úrady na
Poľnohospodárskej ulici platia
rovnaké stránkové hodiny, ako sú
uvedené na Šíravskej ulici. (st)
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Doma nič nové,

Slovan ďalej 

rozdáva body
BRATISLAVA
Ak by slovanisti dostali v
tomto ročníku KHLvýnimku a
mohli hrávať iba vonku, zrej-
me by si bez väčších problé-
mov zaistili účasť v play-off. 
Keďže to však pravidlá neumož-
ňujú a Bratislavčania musia
nastupovať aj doma, po pondel-
kovom zápase s Magnitogor-
skom boli v Západnej konferen-
cii na dvanástej priečke a pred
stredajším duelom v Ufe hrozilo,
že klesnú ešte hlbšie... Aj
posledné štyri domáce zápasy
totiž ukázali, že slovanistom to v
Bratislave jednoducho nejde, a
keď zistia, že aj by išlo, väčšinou
už býva neskoro a koniec zápa-
su. Belasí sa však najbližšie
predstavia štyri razy vonku a tak
je nádej, že domov sa vrátia s
nejakým tým bodom (Ufa, Mag-
nitogorsk, Togliatti, Kazaň). 
Doma budú hrať o týždeň, v
sobotu 17. októbra, keď hostia
Chanty-Mansijsk. (mm)

Basketbalistom Interu už nestačí
získať medailu, chcú  útočiť na titul
BRATISLAVA
Basketbalový klub Inter Brati-
slava vstúpil do nového ročníka
Slovenskej basketbalovej ligy
opäť s najvyššími ambíciami.
Po dvoch zlatých medailách z
rokov 2013 a 2014 získal Inter
na jar bronz. V nadchádzajúcej
sezóne sa chce vrátiť na úplný
vrchol a nadviazať aj na triumf
v Budiš Slovenskom pohári.
Náročnému programu i ambicióz-
nym cieľom prispôsobili žlto-
čierni aj letnú prípravu. V nej
odohrali 12 duelov (5 víťazstiev -
7 prehier). V septembri usporia-
dali turnaj Royal Cup, na ktorom
triumfovali pred gréckym PAOK
BC Solún, slovinským KK Zlato-
rog Laško a chorvátskym tímom
Cibona Záhreb.
Družstvo sa oproti minulej sezóne
výrazne obmenilo. Povedie ho
srbský kouč B. Maksimovič s
českým asistentom T. Polákom.
Senzáciu spôsobil príchod Rado-
slava Rančíka z českého Nym-
burku, ktorý spolu s bratom Mar-

tinom tvorí pod košom dvojicu
snov. Interu sa podarilo získať aj
najužitočnejšieho hráča uplynulé-
ho ročníka T. J. Bannistera.
Okrem neho z majstrovského
Komárna prišiel S. Jankovič.
Novým kapitánom sa stal navráti-
lec G. Bulatovič, ktorý klubu z
Pasienkov pomohol k majstrov-
ským titulom v rokoch 2013 a
2014. Inter ďalej angažoval slo-
venského reprezentanta T. Mrvi-
ša, skúseného M. Páleníka,
srbského legionára M. Rakiča.
Okrem Martina Rančíka zostali aj

A. Kuffa, J. Musil a M. Bílik. N.
Miloševič pôvodne zamieril do
Temešváru, no pred necelým
týždňom znova posilnil Inter.
V ligovej premiére Inter privítal
Svit a vyhral 99:72. Všetky
domáce stretnutia SBL sa v
HANTAréne budú hrať v sobotu,
prípadne v nedeľu. Obvyklý za-
čiatok je o 18.00 h. V Pohári
FIBA Europa sa Inter prvý raz
predstaví 28. októbra. V M-skupi-
ne sa stretne s Gaziantep, BC
Šiaulia a Slask Wroclav. (ts)

Foto: bkkinter


