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Na Hlavnej stanici menia eskalátory 

Cestujúci na Hlavnú stanicu sa do konca júna dočkajú nových eskalátorov. Foto: Juraj Mladý

Starý most 

už pripravujú 

na otvorenie 
BRATISLAVA
Otvorenie Starého mosta sa
zrejme blíži. Minulý týždeň
vydali tri stavebné úrady kolau-
dačné rozhodnutia na objekty
na petržalskej strane projektu,
na Starý most, na Štúrovu ulicu
a od tohto momentu začala ply-
núť tridsaťdňová zákonná od-
volacia lehota, po uplynutí kto-
rej kolaudačné rozhodnutia
nadobudnú právoplatnosť. 
Starý most a Štúrova ulica by tak
mohli už o mesiac slúžiť peším aj
cyklistom. Podľa hovorkyne
magistrátu Ivany Skokanovej sa
však Bratislavčania môžu dočkať
vstupu na most ešte o niečo skôr:
„Čo sa týka Starého mosta, plynú
posledné dni lehoty, počas ktorej
sa dotknuté subjekty mohli odvo-
lať. Zatiaľ sa nikto neodvolal, ale
až 15.  mája uplynula lehota na
odvolanie, takže dva-tri dni sa
ešte musí počkať na prípadnú
poštu. Ak sa nikto neodvolá, pred-
pokladáme, že od budúceho týž-
dňa (skôr od jeho konca) bude
Starý most otvorený pre peších a
pre cyklistov,“ uviedla minulý
týždeň Ivana Skokanová.
S kolaudáciu električkovej dráhy
začala už aj Bratislavská župa.
Keď pôjde všetko podľa plánu,
po splnení zákonných lehôt by
prví cestujúci mohli prejsť elek-
tričkou cez most v polovici júla.
Kolaudačné rozhodnutie bude na
skúšobnú prevádzku, ktorá môže
trvať maximálne jeden kalendár-
ny rok. (db)

Štadión postaví

súkromník,

štát ho preplatí
NOVÉ MESTO
Bratislavská telenovela Ná-
rodný futbalový štadión má
ďalšie pokračovanie. Zaintere-
sovaní tvrdia, že posledné!
Len tri mesiace po voľbách,
minister školstva P. Plavčan
(SNS) a predseda predstavenstva
NFŠ podpísali Zmluvu o budú-
cej zmluve, čím potvrdili záväzok
štátu o dostavbe a odkúpení ne-
komerčnej časti Národného futba-
lového štadióna (NFŠ). Podľa
investora by mal byť štadión sko-
laudovaný a odovzdaný štátu do
31. decembra 2018.
Komerčnú i nekomerčnú časť
postaví zhotoviteľ - spoločnosť
NFŠ, v ktorej sú údajne ľudia
blízki podnikateľovi a majiteľovi
ŠK Slovan I. Kmotríkovi, a
následne si voči štátu uplatní
opciu na predaj nekomerčnej časti
diela. Ministerstvo vstupuje do
projektu za určitých podmienok.
Ak sa splnia, štadión bude môcť
odkúpiť - dostane naň predkupné
právo. Celková suma za štadión,
vrátane dotácie 27,2 milióna eur,
ktorá bude súčasťou konečnej
ceny, od ktorej sa odpočíta, má
byť maximálne 75 miliónov eur.
Stavba nového Národného futba-
lového štadióna mala už niekoľko
scenárov. Najreálnejšie vyzeral
ten, že štadión s dotáciou od štátu
postaví I. Kmotrík a neskôr ho
bude prenajímať futbalovému
zväzu. Nakoniec sa to skončilo
opačne, štadión postaví štát za
štátne peniaze... (db)
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BRATISLAVA
Bratislavčania, ktorí posled-
né roky vystupovali na Hlav-
nej stanici z električky, mali
problémy. Keďže eskalátory
nefungovali, každú batožinu
si museli k vlakom vyniesť
ručne. Cestujúci, ktorí pri-
chádzali na železničnú stani-
cu električkou, sa však do-
čkali. Mesto nedávno začalo
s výmenou eskalátorov pria-
mo do budovy stanice.
„Nové eskalátory by mali byť
hotové do konca júna,“ potvrdila
hovorkyňa magistrátu Ivana Sko-
kanová. Pred výmenou eskaláto-
rov sa hovorilo aj o tom, či by
nebolo vhodnejšie opraviť staré,
než nakúpiť nové, podľa Ivany
Skokanovej sa však ukázalo, „že
repasácia starých by bola cenovo

rovnaká ako nákup nových.“
Staré eskalátory boli vyradené
z prevádzky 2. novembra 2011.
Ich výmena, teda nákup a inšta-
lácia nových, vyjde na približne
dvestotisíc eur. Pre telesne
postihnutých zlá správa - eskalá-
tory nebudú mať plošinu pre
telesne postihnutých. „Fungovať
budú podľa potrieb cestujúcej
verejnosti. Najskôr teda cez deň
a počas víkendov, neskôr ich
využívanie vyhodnotíme a pre-
vádzku môžeme podľa potreby
upraviť,“ vysvetlila Ivana Skoka-
nová.
Pred blížiacou sa letnou turistic-
kou sezónou je inštalácia eskalá-
torov zo strany mesta závereč-
nou väčšou investíciou. „Výme-
na eskalátorov je poslednou z
prác, ktoré mesto pri revitalizácii

predstaničného priestoru robí,“
informovala Ivana Skokanová.
„V rámci mestského projektu
revitalizácie námestia pred stani-
cou sa už predtým vymenili
asfaltové povrchy na cestách,
chodníkoch a na nástupištiach
MHD, osadili sa nové obrubní-
ky, pribudli bezbariérové úpravy
nájazdov na chodníky. Námestie
doplnili nový mobiliár, odpad-
kové koše, kvetináče a lavičky.
K estetickejšiemu výrazu ná-
mestia prispela aj výsadba zele-
ne, presvetlenie  stromoradia, ale
aj odstránenie nelegálnych
reklamných plôch a  vyčistenie
povrchov od grafitov.“ Brati-
slavčania a návštevníci mesta si
už zvykajú aj na novú organizá-
ciu dopravy, najmä na presunu-
tie stanovišťa taxíkov. (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Iný je pohľad 
z električky,
iný z limuzíny
Bratislavčania musia pocho-
piť, že predsedníctvo EÚ je
udalosť, aká sa opakuje raz za
pár rokov a že pomôže zvidi-
teľniť Slovensko aj mesto.
Takto nejako vysvetľujú nasle-
dujúci bratislavský polrok čle-
novia vlády, prípadne najvyšší
predstavitelia mesta.
Reagujú tým na odkazy Brati-
slavčanov, ktorí kritizujú, že
úpravy mesta sa robia len pre
to, aby sme sa zapáčili papalá-
šom z Bruselu a že samotným
ľuďom predsedníctvo prinesie
iba obmedzenia, zákazy, zápchy
a policajné manévre.
Diskutovať o predsedníctve ne-
má význam. Keďže sa to už raz
dohodlo, Bratislava to nezme-
ní. Každý vie, že ide o hlúposť,
podobne ako každotýždňové
sťahovanie z Bruselu do Štras-
burgu, ale pre úradníkov z Bru-
selu je to vítaná šanca na
európsku turistiku (navyše aj
štedro zaplatenú), a preto sa jej
len tak ľahko nevzdajú!
Pomôcť však môžu slovenskí
úradníci - z vlády, ministerstiev,
magistrátu... Keď budú zvažo-
vať, čo urobia pre „Bruselča-
nov“, nech sa pozrú, čo to bude
znamenať pre Bratislavčanov.
Lebo „Bruselčania“ prídu, ale
aj odídu, no Bratislavčania zo-
stanú a nezabudnú. A ak si na
ministerstve zahraničných vecí
napríklad myslia, že uzavrieť
dve ulice v centre mesta je gom-
bička, tak nech si aspoň jeden
deň vyskúšajú cestovanie MHD,
prípadne jazdu bez policajných
sirén okolo Mosta Lafranconi,
Prístavného mosta či na
Račianskej. 
Lebo Bratislava vyzerá inak z
okna električky a inak, keď sa na
ňu pozerá z okna vládnej limuzí-
ny! Dušan Blaško

Nájomné byty

musia zaujímať

všetkých
BRATISLAVA
Primátor Ivo Nesrovnal roko-
val so starostami mestských
častí o výstavbe náhradných
nájomných bytov, ktoré je bra-
tislavská samospráva povinná
zo zákona zabezpečiť do konca
roka 2016 pre žiadateľov zapí-
saných v príslušných zozna-
moch.
„Ide o približne 2500 Brati-
slavčanov, ktorým jednoducho
musíme poskytnúť náhradné
nájomné byty. Musíme preto
postaviť 580 bytov! Je to naša
zákonná povinnosť, inak bude-
me musieť ročne doplácať pri-
bližne štyri milióny eur majite-
ľom bytov a o tieto peniaze
tak budeme musieť znižovať
financie, ktoré by sme investo-
vali napríklad do zelene, opra-
vy komunikácií, budovania
cyklotrás a podobne,“ povedal
primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal. 
Vedenie hlavného mesta začiat-
kom minulého roka zriadilo pra-
covnú skupinu, ktorá pracuje na
potrebnej výstavbe náhradných
nájomných bytov. „Vytypovali
sme lokality, spustili verejné
obstarávania, oslovili sme všet-
ky dotknuté strany, ktoré by nám
vedeli poskytnúť súčinnosť či
spoluprácu pri zabezpečení
bytových náhrad,“ povedal ria-
diteľ sekcie správy komunikácií,
životného prostredia a staveb-
ných činností Gabriel Baláž. 
Hlavné mesto môže vzhľadom
na výšku dotácie stavať len na
vlastných pozemkoch. (ko)

STARÉ MESTO
Menia sa a rekonštruujú sa
rôzne ulice, námestia, parky,
ale jedna časť Bratislavy je
stále akoby od macochy. Jej
poloha blízko centra je pritom
ideálna, no už niekoľko rokov
sa na nej nič nedeje. Fontána
nestrieka, povrch a lavičky sa
rozpadávajú, trávnik využíva-
jú iba psičkári. Námestie slo-
body, bývalý Gottwalďák, stá-
le čaká na svoj osud.
Námestie bolo donedávna v
správe Starého Mesta, ktoré ešte
pred pár rokmi uvažovalo, že by
sem presunulo trhovisko zo
Žilinskej ulice. Zostalo však iba
pri myšlienke a Staré Mesto dnes
už námestie nemá ani vo svojej
správe. Priestor patrí magistrátu,
ktorý pred pár mesiacmi na
námestí osadil tabule s upozor-
nením, aby si chodci dávali
pozor, pretože dlažba je v zlom
stave. Hlavné mesto pred pár
mesiacmi informovalo aj o tom,

že na jeseň chce upraviť aspoň
alej pred Úradom vlády SR, kde
plánuje vyrúbať približne štyrid-
sať stromov. „Nemôžeme čakať,
pretože stromy sú v zlom zdra-
votnom stave. Zároveň sa v
tomto priestore vybudujú vodo-
zádržné opatrenia,“ reagovala
hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová na otázku, či mesto
nechce počkať s výrubom až do
definitívneho riešenia budúcej
podoby námestia.   
Mladší Bratislavčania si to
možno už nepamätajú, ale výraz-
nou dominantou námestia bola
fontána, ktorú postavili ešte v
roku 1980 a s menšími prestávka-
mi fungovala až do roku 2007.
Od toho dátumu je nefunkčná
a pomaly sa rozpadáva. Mesto
síce plánuje fontánu opraviť, ale
zatiaľ nie je známa suma, ktorú
by na to vydalo, ani odkiaľ by
zobralo peniaze.
„Komplexná obnova námestia
vrátane obnovy fontány je v prí-

prave, budeme na ňu hľadať aj
zahraničné zdroje - zatiaľ je však
predčasné hovoriť o tom, akým
spôsobom bude projekt obnovy
námestia pripravovaný, ešte nie
sme tak ďaleko,“ prezradila
Ivana Skokanová. Keďže len
náklady na obnovu fontány budú
určite v stotisícoch eur, rekon-
štrukcia celého námestia vrátane
fontány sa dostane k sume, o kto-
rej zatiaľ nechce nikto ani špeku-
lovať, rovnako ako ani o prípad-
ných termínoch Isté je však
jedno, magistrát sa chce na budú-
cej podobe Námestia slobody
podieľať spolu so Starým Mes-
tom. „Samozrejme, určite bude-
me spolupracovať, pretože je to
dôležitý priestor v centre mesta,“
dodala Ivana Skokanová. 
S najnovšou iniciatívou preto
vyšli ochranári, ktorí v námestí
vidia vhodný priestor na vytvore-
nie ďalšieho mestského parku... 

Dušan Blaško
Foto: Juraj Mladý

Námestie slobody môže byť parkom,
zatiaľ sa hľadajú peniaze na opravu

Cvičenie 
pre seniorov doma

aakkttiivviizzáácciiaa  aa  mmoobbiilliizzáácciiaa
ppoo  cchhoorroobbee,,  úúrraazzee

Informácie a objednávanie
tel. č.: 02/6224 5607

www.opatrovaniedoma.sk
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OLO uvažuje 

o kontajneroch

pod zemou
BRATISLAVA
Mestská spoločnosť Odvoz a
likvidácia odpadu (OLO) pri-
pravuje novinku, ktorá by
pomohla Bratislave nielen s
odpadkami, ale aj pri jej cel-
kovom vzhľade.
V spolupráci s hlavným mes-
tom a mestskými časťami plá-
nuje napríklad pripraviť pilotný
projekt na polopodzemné, prí-
padne podzemné kontajnery s
cieľom vytvoriť funkčné a este-
tické kontajnerové stojiská.  (lo)

Vežu Starej 

radnice otvoria

ešte do leta 
STARÉ MESTO
Veža Starej radnice bude až do
začiatku júna uzavretá. Vyno-
vujú sa ciferníky hodín a veža
je preto dočasne, podľa odha-
dov na štyri týždne, pre turis-
tov uzavretá.
Podľa Múzea mesta Bratislavy
by však malo byť všetko do
hlavnej letnej návštevnej sezóny
opravené. Budova Starej radnice
a celý objekt je datovaný do
polovici štrnásteho storočia,
veže sa využívali najmä na skla-
dovanie rôzneho tovaru, prípad-
ne ako úkryt po napadnutí
mesta. Súčasný vzhľad má veža
od roku 1733.  (ts)

Na cesty vyrazili

cyklohliadky

mestskej polície
BRATISLAVA
Na verejný poriadok a bezpeč-
nosť Bratislavčanov od mája
dohliadajú aj cyklohliadky
mestskej polície. Prioritne budú
cyklohliadky polície v Petržalke
na Tyršovom nábreží, na du-
najskej hrádzi a v areáli Veľké-
ho Draždiaka.
Vo Vrakuni budú policajti do-
hliadať na verejný poriadok
najmä vo Vrakunskom lesopar-
ku, kde sa zamerajú napríklad aj
na dodržiavanie zákazu voľného
pohybu psov. Cyklohliadky sa
využívajú aj na kontrolu ťažšie
dostupných miest, ako sú chato-
vé a záhradkárske oblasti. 
V hliadkach pôsobí sedem prí-
slušníkov, nie sú nasadení
denne, ale najmä počas víken-
dov, prípadne podľa potreby a aj
vzhľadom na počasie. Príslušní-
ci mestskej polície sú vybavení
aj vysielačkou, ktorou môžu pri-
volať rýchlu záchrannú pomoc
alebo policajnú hliadku. (ts)

Mestská polícia iba prešla okolo
STARÉ MESTO
Bratislavčania majú rôzne skú-
seností s prácou mestskej polí-
cie. Čitatelia Ján Cimra a Peter
Kľučka opísali tie, ktoré zažili v
posledných dňoch.
„V jedno pondelkové ráno mi
otec oznámil, že má problémy s
nohou. Keď som k nemu prišiel,
videl som, že je zle. Rýchlo do
auta a poďho k Milosrdným.
Lekári potvrdili, že je zle a že
treba čo najskôr operovať. Hneď
ho prijali na chirurgiu a ja utekám
po veci na oblečenie a hygienu,
atď. Keď som však vyšiel von,
papuča na aute. Volám mestskú
políciu. Že vedia a že prídu.
Poprosil som, že mám otca v ne-
mocnici, nech ma vybavia, čím
skôr. Po približne tridsiatich
minútach volám znova. Pán na
telefóne, že ich posúri. Po približ-
ne ďalších pätnástich minútach
prišli dvaja „namosúrení páni
zemegule“. Vysvetľujem situáciu,
že sa ponáhľam kvôli otcovi, že
ho práve prijali... Váš otec ma
nezaujíma! Stojíte v zóne s obme-
dzeným parkovaním! Som v
šoku, veď čakám 45 minút a ich
to nezaujíma. Skúšam niečo
povedať, či ich to baví, taká

práca... Pošlem vás na dopravný
inšpektorát? Alebo zaplatíte? -
dostávam otázku. Ja na to:
Koľko? Udeľujem 20 eur! Oukej,
spravil som chybu, myslím si,
hrabem sa v peňaženke a vyťahu-
jem dvacku: Tuším viac ani
nemám. Policajt: Vyzeráte na to!
Ironicky. Nemám komentár. Ešte-
že som si spravil fotku, komu sa v
meste vyhýbať...,“ napísal čitateľ.
„Neskorý príchod hliadky mohol
byť spôsobený tým, že hliadka
plnila v čase oznámenia iné úlohy
a zdržanie mohla spôsobiť aj
komplikovaná dopravná situá-
cia,“ reagoval hovorca mestskej
polície Peter Pleva.
Ťažké srdce na mestskú políciu
má aj Peter Kľučka. Ten tvrdí, že
polícia zlyhala počas víkendové-
ho podujatia v Petržalke: „V

sobotu počas Dňa hasičov zastalo
na cykloceste na Tyršovom
nábreží hasičské auto. Ďalší vodi-
či pred aj za ním začali, samozrej-
me, tiež zastavovať a parkovať.
Volal som preto dvakrát mestskú
políciu, ale tí sa na to vykašlali.
Jedno auto síce prišlo, ale nezau-
jato prešlo okolo a pokračovalo
ďalej. Našťastie prišla štátna a tá
v rámci možnosti začala situáciu
okamžite riešiť. Keďže situáciu
nezapríčinili vodiči, ale skôr
usporiadateľ, neriešili to pokuta-
mi, ale dohovormi a vysvetľova-
ním,“ napísal P. Kľučka.
Bratislavské noviny požiadali o
reakciu aj bratislavskú mestskú
políciu, do pondelkovej uzá-
vierky však neprišla žiadna
odpoveď. (mm)

Foto: P. Kľučka

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Akoby talianskych reštaurácií
a pizzerií nebolo v Bratislave
dosť, ďalšia pribudla priamo
na Hviezdoslavovom námestí.
Namiesto trochu ľudovej pivár-
ne Slang Pub tu Medusa Group
otvorila reštauráciu Trattoria
Pizzeria LA PALA. Boli sme
teda zvedaví, čím nás prekvapí
najväčšia gastronomická sieť v
meste.
Interiér prešiel značnou obmenou.
Výčap, resp. bar po ľavej strane
zostal zachovaný, v prednej časti
sú stoly s drevenými stoličkami, v
zadnej časti, kde je otvorená
kuchyňa, je veľkokapacitná jedá-
leň s čalúnenými lavicami po
oboch stranách. Na stoloch sú čer-
veno-biele kárované obrusy s pa-
pierovým prestieraním na jedno
použitie. Zadná časť je vlastne
bývalý dvor domu, ktorý sa prie-
hľadným prestrešením premenil
na interiér. Na stenách sú prázdne
rámy obrazov, fotografie s talian-
skymi reáliami či maľované
taniere a tanieriky. Podlaha je dre-
vená a steny obnažené až na tehlu,
kde je to možné, sú priznané
pôvodné klenby.

V jedálnom lístku La Pala sme
podľa očakávania našli antipasti
(predjedlá), primi piatti (polievky
a cestoviny), secondi piatti (mäso
a ryby), šaláty, pizzu a dolci
(dezerty). Okrem toho ponúkajú
aj sezónne menu.
Z predjedál sme si dali marinova-
ný baklažán a cuketu s ricottou
a s píniovými orieškami (5,99 €)
a carpaccio z hovädzej sviečkovi-
ce s kaparami a marinovanými
šampiňónmi (9,99 €). Obe pred-
jedlá boli navyše obsypané ruko-
lou, inak by to boli len také jedno-
hubky.
Z polievok sme ochutnali para-
dajkovú s ricottou  (3,29 €) a zele-
ninovú minestrone (3,49 €). Na
to, že sme na ne čakali vyše 13
minút, boli vlažné, chutili však
primerane nášmu očakávaniu.
Z cestovín sme si vybrali fusilli
con prosciutto crudo e gorgonzo-
la dolce, teda s prosciuttom, smo-
tanovo-gorgonzolovou omáčkou
a baby špenátom (7,29 €) a lasag-
ne alla bolognese al forno s mäso-

vým ragú, bešamelom a so syrom
grana padano (7,99 €). Odhliad-
nuc od toho, že od objednávky
uplynulo 25 minút, cestoviny boli
rozvarené a porcia lasagne boli
podstatne menšia ako keramická
miska, v ktorej boli zapečené.
Z mäsových jedál sme si pri ďal-
šej návšteve objednali jahňacie
stehno dusené na rozmaríne s ca-
ponatou a s kukuričnou polentou
(13,99 €) a teľacie plátky na citró-
ne s brokolicou a s polentou
(12,99 €). Kým sme dostali jedlo,
ubehlo neuveriteľných 55 minút,
čo považujeme za vrcholné zlyha-
nie kuchyne. Vrcholom lajdáctva
však bolo, keď na tanieri chýbala
caponata, čiže dusená zeleninová
zmes. Po takmer hodine čakania
sme to radšej ani nereklamovali.
La Pala nás sklamala. Koncept
možno osloví jednodňových
turistov, takouto kvalitou si však
nezíska stálych klientov. Neza-
čali šťastne, majú čo zlepšovať.
Naše hodnotenie:��
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

La Pala si dáva s obsluhou načasBola to neúcta

k ľuďom 

a pochovaným 
LIST ČITATEĽA
Som takmer 78-ročný dô-
chodca, chorý po operácii
srdca, diabetik trpiaci ob-
štrukčnou chorobou pľúc,
viackrát liečený vo Vysokých
Tatrách a žijúci v Petržalke.
Keďže nedávno uplynulo 20
rokov od úmrtia mojej man-
želky vybral som sa na cinto-
rín v Slávičom údolí.
Nekúpil som doma žiadne kveti-
ny ani veniec, že veď tam si ho
kúpim. Dosiaľ som to vždy tak
robil a bol som spokojný. Po prí-
chode do Slávičieho údolia som
však zostal veľmi prekvapený.
Spoločnosť Marianum predajňu
kvetín zatvorilo s nápisom, že
predajňa je z „technických príčin
zatvorená“ a na žiadnom inom
mieste ich predaj nenahradilo.
Pravdepodobne to tak bolo už
dlhšie, pretože miestnosť bola
úplne vysťahovaná.
Nuž, vybral som sa pred cinto-
rín, kde obyčajne zvyknú
súkromníci predávať svoj
dopestovaný tovar. Na moje
veľké prekvapenie som tam
našiel „až“ dvoch predajcov,
výber žiadny, len jeden druh
živých kvetov, o umelých a o
venčekoch ani chýru. 
Pritom všetko bolo drahé a o
registračných pokladniciach ani
chýru, ako by to bol pre nich
neznámy pojem.
Musím ešte dodať, že týmto
postojom pohrebníctva Maria-
num som nebol prekvapený len
ja, ale viacero iných ľudí. Nie-
ktorí z nich odišli s tým, že si idú
do mesta niečo kúpiť a potom sa
vrátia. Myslím si, že Marianum
tým prejavilo svoju neúctu nie-
len k nám zákazníkom, ale hlav-
ne ku všetkým tam pochova-
ným. Môže vysvetliť, prečo to
tak je? Myslím si, že ekonomic-
ké dôvody na toto konanie neob-
stoja. Juraj Slabý, Bratislava

Horúčavy sme

prežili len

vďaka stromom
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si prečítal člá-
nok v Bratislavských novi-
nách, v ktorom autor tvrdil,
že stromy patria do lesa a nie
do mesta.
Dovolím si s ním nesúhlasiť.
Ako osemdesiatročný Brati-
slavčan som prežil letné obdo-
bia v meste najradšej v tieni
stromov, kde sa horúčavy dali
vydržať.
Sochy a budovy, ktoré tu má-
me, vydržia horúčavy aj bez
stromov, ale my ľudia ťažko.
Dospelé stromy sú stále tá naj-
lacnejšia klimatizácia a navyše
čistia vzduch.

Tibor Wohl, Bratislava

Kedysi nebola

zeleň taká

vzácna ako dnes
LIST ČITATEĽA
Je faktom, že v historických
dobách boli námestia v cen-
trách  miest bez stromov. Na
druhej strane...
Vtedajší obyvatelia miest mali
len na skok do okolitej prírody
a zeleň im nebola vzácna. Naše
námestia a mestá sú však také
vzdialené od prírody, že je sku-
točne namieste priniesť prírodu
do mesta za každú cenu. Opro-
ti iným zahraničným veľko-
mestám jej Bratislava má aj tak
málo, nehľadiac na zanedbaný
stav parkov. 

Miroslava Mičunková, 
Bratislava

Inšpektori Slovenskej obchod-
nej inšpekcie (SOI) na podnet
spotrebiteľa vykonali kontrolu
v Parfumérii Marionnaud v
obchodnom centre Avion. Pra-
covníci SOI počas kontroly
zistili, že 48 druhov výrobkov
v priamej ponuke pre spotre-
biteľa nebolo označených jed-
notkovou cenou. Výrobky boli
označené len predajnou cenou
za jeden kus - balenie. 
Kontrolou bolo tiež zistené, že na
kontrolný nákup inšpektorov –
jedného kusu laku na nechty za 8
eur, nebol vydaný doklad o kúpe
výrobku (nákup bol síce nabloko-
vaný do ERP, ale inšpektorom
vystupujúcim v úlohe spotrebite-
ľa doklad vydali až po preukázaní
sa služobnými preukazmi).
Týmto konaním došlo k poruše-
niu zákona o ochrane spotrebite-
ľa, za ktoré ako predávajúci zod-
povedá účastník konania.
V zmysle o správnom konaní
v znení neskorších predpisov
bola účastníkovi konania poskyt-
nutá možnosť, aby sa pred vyda-

ním rozhodnutia mohol vyjadriť
k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť
jeho doplnenie. K oznámeniu o
začatí správneho konania o ulo-
žení pokuty sa účastník konania v
lehote nevyjadril, vo vysvetlivke
do inšpekčného záznamu z kon-
troly osoba prítomná pri výkone
kontroly uviedla, že doklad o
kúpe vydávajú každému zákazní-
kovi. V tomto prípade išlo o no-
vú Beauty konzultantku, ktorá
síce produkt nablokovala cez
pokladnicu, ale doklad omylom
nechala v tlačiarni. Cenovky
s jednotkovými cenami zabezpe-
čuje IT oddelenie v Prahe, kto-
rým uvedenú skutočnosť nahlási-
li a vykonajú nápravu.
Správny orgán uvádza, že účast-
ník konania zistený protiprávny
skutkový stav žiadnym relevant-
ným spôsobom nespochybnil, iba
uviedol príčiny vzniku danej sku-
točnosti, ktoré však nie sú dôvo-

dom na neplnenie si zákonom sta-
novených povinností. Argumenty
uvádzané spomínanou osobou vo
vysvetlivke do inšpekčnému zá-
znamu sú subjektívnou skutoč-
nosťou, ktorá nezbavuje účastní-
ka konania objektívnej zodpoved-
nosti za porušenie zákona. 
Ku skutočnosti, že pracovníčka
produkt nablokovala, no omylom
ho ponechala v tlačiarni, orgán
dozoru uvádza, že podľa zákona
o ochrane spotrebiteľa je predá-
vajúci povinný vydať spotrebite-
ľovi doklad o kúpe, pričom
nepostačuje len jeho vytlačenie z
pokladničného systému a ne-
odovzdanie spotrebiteľovi, ani
jeho vydanie až následne po
požiadaní spotrebiteľa. 
Na účely splnenia zákona je nutné
vydať doklad o kúpe z poklad-
ničného systému a fyzicky ho
odovzdať zákazníkovi. Pokuta
bola 700 eur.

Marián Brezňanský
(spracované z právoplatných 

rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Pozor na ceny, aj na doklad o kúpe

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 

aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk
Tel.: (02) 4524 1268
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ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE 
K1 Shopping
Eisenstädter 
Straße 29
A-2421 Kittsee

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

e

Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

Od stredy 18. mája do utorka 24. mája 2016
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LAMPÁŠ
NA ČAJOVÚ SVIEČKU
kov/sklo

čierny alebo biely

16x28 cm

vonné sviečky

rôzne vône

24 kusov

0.99

PÁNSKE
TRIČKO
100 % bavlna

rôzne varianty

biele alebo šedé

veľkosti M-XXL

bermudy

100 % bavlna

modrá alebo šedá

veľkosti M-XXL

5.95

ELEKTRONICKÝ
INDIKÁTOR ZÁBERU
LED-blik

svetlo a zvukový tón

teleskopická tyč

POWER CRAFT
AKU-VŔTACÍ SKRUTKOVAČ
v praktickom kufríku

vrátane batérie a rýchlonabíjačky

2 rýchlosti

10.8V

299

NIVEA DENNÝ
ALEBO NOČNÝ KRÉM
Cellular Anti-Age alebo

Q10+ Anti-Falten

50 ml

KVETINÁČ
HAPPY FLOWER
rôzne varianty

kovový

18x18x32 cm

5995

INTEX
BAZÉN
s kovovým rámom

pre optimálnu stabilitu

QUIX
ODMASŤOVAČ
750 ml

do kúpeľne,

na silné znečistenia

wc-čistič

750 ml

0.79

099

495

ŠKOLSKÝ DIÁR
2016-2017
rôzne varianty

o.i. Smiley a MTV

INTEX
KRUHOVÝ POSED
rôzne farby
Ø 102 cm

3.99

1995

SPILBERGEN
KUFOR
polykarbonát, antracit

s TSA-zámkom

50x36x23 cm

60x41x26 cm

36.95

DVOJSEDENIE
SO STOLÍKOM
oceľový rám

sklenená doska stola

146x59x88 cm

(bez džbánu a pohárov)

4995

495

399

DIEVČENSKÉ
ŠATY
95 % bavlna /

5 % elastan

rôzne vzory

veľkosti 98-140

chlapčenské tričko

100% bavlna

1.99

DOVE
TELOVÝ KRÉM
rôzne varianty
700 ml

2.59

53
 c

m

399

HAMAM OSUŠKA
Z BAVLNY
rôzne farby

90x170 cm

deka

plážová taška

rôzne vzory

1.99

GRIL
NA OPEKANIE
výška: cca. 53 cm

Ø 33 cm

ČISTIČ
GRILU
500 ml

0.99

KEFA NA GRILOVACÍ
ROŠT 3-V-1
nerezová oceľ
s rukoväťou

0.99

WERCKMANN
SADA SKRUTKOVAČOV
s rýchloupínacím adapt.
z vysoko-kvalitnej
S2 nástrojovej ocele
41 dielov

4.95

269

DÁMSKE
NOČNÉ PRÁDLO
nočná košeľa

100 % bavlna

rôzne farby

a vzory

veľkosti S-XL

šortky

3.99 300x200x75 CM

249

KOVOVÁ
DEKORÁCIA
rôzne varianty

0.82

PRENOSNÝ
REPRODUKTOR
drevo, rôzne vzory

s AUX-vstupom

DOVE SPRCHOVÝ GÉL
A DEODORANT
rôzne varianty

deodorant: 150 ml

sprchový gél: 250 ml

159

499

DÁMSKE
ŠPORTOVÉ TRIČKO
Racerback (Y-strih)

92 % polyester /

8 % elastan

čierne alebo vzorované

veľkosti S-XXL

549

DÁMSKE
JOGGING TEPLÁKY
65 % polyester / 35 % bavlna

rôzne farby

veľkosti S-XL

PÁNSKY
OPASOK
pravá koža
veľkosti 95-125
čierny alebo hnedý

3.69

159
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Kedy požiadať 

o vrátenie daru,

nehnuteľnosti?
Darovať nehnuteľnosť je
pomerne ľahké, o vrátení to
však neplatí. Získať dar späť v
prípade, že ho obdarovaný
nevráti dobrovoľne, nie je
vôbec jednoduché. 
Nakoľko je darovanie bezodplat-
ným právnym úkonom, darca
nemôže požadovať vrátenie daru
len preto, že sa mu obdarovaný
nejakým spôsobom neodvďačil.
V zmysle ustanovenia § 630
Občianskeho zákonníka má darca
právo domáhať sa vrátenia daru.
Avšak, domáhať sa vrátenia daru
je možné len vtedy, ak sa obdaro-
vaný správa k darcovi alebo čle-
nom jeho rodiny tak, že tým
hrubo porušuje dobré mravy.
Porušenie dobrých mravov musí
byť značnej intenzity, prípadne
musí ísť o sústavné porušovanie
dobrých mravov (napr. osočova-
nie, fyzické násilie alebo nepo-
skytnutie potrebnej pomoci dar-
covi). Za hrubé porušovanie dob-
rých mravov sa nepovažuje nena-
vštevovanie darcu, opomenutie
jubileí či predaj daru tretej osobe.
Ak darca chce, aby mu bol vráte-
ný dar, musí najskôr obdarované-
mu zaslať písomnú výzvu. V prí-
pade, že obdarovaný súhlasí s vrá-
tením daru, uzatvoria dohodu o
vrátení daru, na základe ktorej
okresný úrad - katastrálny odbor
vykoná zápis vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti späť v prospech
darcu. Pokiaľ obdarovaný s dô-
vodmi darcu nesúhlasí, či popiera,
treba podať žalobu na súd.
V priebehu súdu musí darca pre-
ukázať, že správanie obdarované-
ho je v rozpore s dobrými mrav-
mi. Právo na vrátenie daru pritom
musí uplatniť bezodkladne,
keďže toto právo sa premlčuje v
trojročnej premlčacej dobe, ktorá
začína plynúť momentom, keď
obdarovaný porušil dobré mravy.
Ak darca uspeje v súdnom kona-
ní, okresný úrad na základe prá-
voplatného rozhodnutia súdu
vykoná zápis vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti v prospech darcu.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Staré Mesto sa

systematicky

stará o zeleň
STARÉ MESTO
Po desiatkach rokoch zanedbá-
vania verejnej zelene sme sved-
kami intenzívnej starostlivosti
o stromoradia popri cestách
a v parkoch. Kým v minulosti
chýbala systematická a udrža-
teľná starostlivosť o zeleň,
situácia sa dnes mení.
Mestská časť Staré Mesto začala
od apríla na viacerých miestach
so zdravotnými a výchovnými
orezmi stromov. Po obnove stro-
moradia na Palackého ulici, kde
pribudlo 12 pätnásťročných jara-
bín, samospráva dala orezať pre-
rastené stromy na zvyšnej časti
ulice, tento týždeň orezáva stro-
my na Fajnorovom nábreží a od
pondelka začala s ošetrovaním
stromov na promenáde Hviezdo-
slavovho námestia.
„Verejnú zeleň sme zdedili vo
veľmi zlom stave. V uplynulých
rokoch dávali samosprávy na oše-
trovanie stromov zanedbateľné
peniaze, len vlani Staré Mesto
investovalo do orezov toľko ako
za predchádzajúce štyri roky
dohromady,“ uviedol starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík.
Keď vlani augustová búrka
vyvrátila obrovský strom na
Hviezdoslavovom námestí, sa-
mospráva dala vypracovať den-
drologický prieskum všetkých
183 stromov na tomto a na priľa-
hlom Rybnom námestí. Odporú-
čanie bolo kategorické: Bezod-
kladne treba realizovať celoploš-
ne odborné ošetrenie stromov!
Dotýka sa to 160 stromov, kde
odborný orez zabezpečí prevádz-
kovú bezpečnosť a dostatočnú
podchodnú a podjazdnú výšku
pod stromami. (brn)

NOVÉ MESTO
Nákupy v Tržnici na Trnav-
skom mýte budú príjemnejšie.
Inštalujú v nej novú klimatizá-
ciu, ktorá má pomôcť najmä
počas horúcich letných dní. Kli-
matizačná jednotka má výkon
855 kilowatov. 
„Očakávame výrazné úspory
energie za chladenie Tržnice, pri-
čom náklady by mohli klesnúť aj
o tretinu. Nová klimatizácia vy-
hovuje najmodernejším požia-
davkám na ochranu životného
prostredia,“ povedal riaditeľ
novomestského EKO-podniku
VPS Robert Molnár. 
V Tržnici bola doteraz osadená
vzduchotechnika z roku 1985.
Okrem energetickej náročnosti
obsahovala chladivo, ktoré  ne-
spĺňalo moderné technologické

normy. V priebehu minulého
roka mala klimatizácia niekoľko
technických problémov a v lete
ju dokonca musela dočasne
nahradiť mobilná chladiaca jed-
notka. 
V postupnej modernizácii Trž-
nice sa bude pokračovať. „V
druhej etape zlepšovania fungo-
vania vzduchotechniky sa sústre-
díme na vyregulovanie teploty v
objekte. Pri veľkých tepelných
výkyvoch dochádza k teplotnej
nerovnováhe,“ informoval riadi-
teľ EKO-podniku Molnár.
Tržnica dopláca na to, že v minu-
lých desaťročiach sa do jej rekon-
štrukcie a údržby neinvestovalo.
„Preto sme sa pred časom roz-
hodli, že všetok zisk z prevádzky
Tržnice použijeme na jej rekon-
štrukciu,” povedal starosta Nové-

ho Mesta Rudolf Kusý s tým, že
na nákup novej klimatizačnej jed-
notky boli použité aj peniaze,
ktoré sa odkladajú do rezervného
fondu. V uplynulých štyroch
rokoch aj vďaka tomu v Tržnici
osadili nový výťah, vymenili
staré svietidlá, nahradili nefunk-
čné inštalácie, elektrické rozvody
a boli vykonané ďalšie rekon-
štrukčné práce. 
Tržnica patrí mestu Bratislava,
ktoré ju v roku 1993 zverilo trom
mestským častiam: Novému
Mestu, Rači a Vajnorom. Podiel
na hospodárení sa odvíja podľa
kľúča Nové Mesto 71 percent,
Rača 24 percent a Vajnory päť
percent. 
O správu Tržnice sa však výlučne
stará Nové Mesto, respektíve
jeho EKO-podnik. (te)

Tržnica na Trnavskom mýte dostane
ešte pred letom novú klimatizáciu

V nedeľu 29. mája 2016 o
9.00 h sa stretnú priatelia
športu a prírody. GAIA Run
(Beh Matky Zeme) je unikát-
ne podujatie, pri ktorom
bežci zároveň čistia a upratu-
jú časť lesa pri Veľkom Draž-
diaku  od odpadkov. 
Nultý ročník, ktorý sa uskutoč-
nil v roku 2015 pri Jaroveckom
ramene, zaznamenal veľký
záujem bežcov aj verejnosti.
Tak ako vlani, aj teraz sa na
behu a na čistení aktívne
zúčastní poslanec Európskeho
parlamentu za Európsku ľudo-
vú stranu a KDH Ing. Ivan Šte-
fanec, MBA., PhD. Podujatie,
nad ktorým prevzal svoju zášti-
tu, hodnotí takto: „Ako veľký
fanúšik behu a prírody ani tento

rok neodolám možnosti po-
môcť petržalským lesom a zá-
roveň urobiť aj niečo pre svoje
zdravie a kondíciu. Pozývam
všetkých, aby sa ku mne v
poslednú májovú nedeľu pripo-

jili.“ GAIA RUN organizuje
komunita Priatelia BEHU
LEŽÉRNEHO. Všetky infor-
mácie o podujatí a podmien-
kach štartu nájdete na
www.gaiarun.eu

GAIA Run spojí šport a pomoc prírode

DREVENÉ
ROLETY

Esslingerové

popruh-navíjač-náter

Generálne opravy

Pri výmene okien pomôžeme 
so zachovaním drevených roliet

mobil: 0903 349 274

e-mail: 
info@drevenerolety.sk

Peter Korenačka 
Klimkovičova 4

84101 Bratislava

�

www. d r eve n e r o l e t y. s k

S kupónom 10 %
Zľava na celú zákazku

Obleky od 59,99 €   Kabáty od 40€
Nohavice od 9.99 €   Saká od 29.99 €

PO až PIA 12:00 - 18:00
WWW.PEKNEKABATY.SK

DO VYPREDANIA ZÁSOB

ISTROPOLIS / 1. posch.
TRNAVSKÉ MÝTO

TOTÁLNY
VÝPREDAJ
dámskej a pánskej konfekcie

od slovenských výrobcov

MAKYTA PÚCHOV  *  OZETA TRENČÍN  *  ZEKON MICHALOVCE

NOVÝ
TOVAR
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NÁZOR
Priznám sa, že po piatich rokoch pôsobenia
v politike som si myslel, že ma už nič nedoká-
že prekvapiť. Marcové parlamentné voľby
ma však prekvapili poriadne. Nebojte sa,
nejdem ich hodnotiť, skôr ma zaujala tá hys-
téria určitých obyčajných ľudí po voľbách.
Cením si politickú odvahu politikov, dokážu-
cich zostaviť vládu, ktorá na prvý pohľad
bola ťažko predstaviteľná a ktorá môže zna-
menať ich politický koniec.
A som zdesený z hystérie, ktorú vyvolali
ľudia, ktorí sa už roky v politike prezentujú len
prázdnymi slovami. Vláda ešte ani nevznikla
a už sa demonštrovalo. Kde sa podela elemen-
tárna politická slušnosť nechať čas na prácu
tým, ktorí zostavili vládu, nech ukážu, čo vedia.
Začínam sa báť toho, že u nás má pravdu len
ten, kto najviac kričí. Tomu dávajú médiá naj-
viac priestoru. Akú šancu majú poctiví, slušní,
pracovití politici dostať priestor sa vyjadriť?
Z vlastnej skúsenosti viem, že malú. 
Keď niekomu nezainteresovanému vysvetľu-
jem svoju prácu, často používam nasledujúci
príklad. V pondelok musím v práci urobiť 10
rozhodnutí. Väčšinou sa musím rozhodnúť
medzi zlým riešením a ešte horším. Dobré rie-
šenie je naporúdzi málokedy. V utorok ma
čaká v práci opäť 10 rozhodnutí. V stredu tiež.

Ak ich nespravím, tak vo štvrtok je ich už 40.
Často sa treba rozhodnúť v priebehu niekoľ-
kých minút. S odstupom času sa ma niekto
opýta, prečo som urobil také zlé rozhodnutie.
Darmo mu vysvetľujem, že v čase rozhodova-
nia nebolo lepšie riešenie. Jednoducho volím
menšie zlo. A nie som sám, väčšina z nás sa v
živote stretla so situáciou, keď si vyberala len
medzi zlými riešeniami. Politici to musia robiť
prakticky denne. 
Už viac ako rok som aj poslancom v mestskom
zastupiteľstve Bratislavy. Často na zastupiteľ-
stvách sedím v nemom úžase, čo podaktorí
kolegovia dokážu povedať. Ak sa niekto počas
prerokúvania jedného bodu viackrát prihlási do
rozpravy a hovorí dokola to isté, niečo nie je
v poriadku. Väčšinou ide o nezávislých
poslancov – aktivistov, ktorí neprichádzajú s
riešením, ale bezhlavo do radu všetko kritizujú. 
Pred pár mesiacmi sa nám v Devínskej Novej
Vsi podarilo dokončiť projekt sanácie gudrónov
v kameňolome Srdce. Išlo o skládku toxického
odpadu v lese v blízkosti chránenej krajinnej
oblasti. Bol to výsledok dlhoročnej tvrdej práce
a výsledok je jednoducho úžasný, veď išlo o
milióny kilogramov chemického svinstva.
Verte, neverte, aj pri tomto projekte sa našiel
občiansky aktivista, ktorý ho spochybňoval
a všemožne sa snažil zabrániť vývozu a likvi-

dácii gudrónov. Ten istý aktivista teraz spolu
s kolegami bojuje za obmedzenie ťažby
v mestských lesoch. Nedá mi nespomenúť
zopár faktov. Prirodzený prírastok v lesoch je
cca 18 000 kubických metrov dreva za rok.
Teda toľko, koľko sa až do obmedzenia ťažby v
mestských lesoch ročne ťažilo. Tieto lesy sú pre-
starnuté a potrebujú postupnú obnovu, nie kon-
zervovanie nevyhovujúceho stavu. Nedávno sa
mestským lesom dostalo významného ocenenia,
keď sa dostali do rebríčka top 10 lesov na svete
v The Telegraph. Dostali sa tam preto, lebo sa
lesníci o les poriadne starali a ťažili toľko
dreva, koľko bolo dobré pre les a nie koľko si
zmysleli aktivisti. Mestské lesy boli vždy lesmi
osobitného určenia – prímestské rekreačné lesy,
v ktorých sa ťažba dreva realizovala v súlade
s pravidlami 2. stupňa ochrany podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny. 
Som zvedavý, čo budú hovoriť aktivisti, keď
necháme les napospas a o pár rokov starý
strom niekoho prizabije. Veď oni žiadnu zodpo-
vednosť nemajú a kričať je také ľahké. Pevne
verím, že zvíťazí zdravý rozum a nielen tí, ktorí
veľa kričia. Nehovoriac o tom, že obmedzenie
ťažby v mestských lesoch stojí Bratislavu
ročne 300 000 eur. Sme naozaj takí bohatí
a hlúpi? Milan Jambor

starosta Devínskej Novej Vsi

Často si musíme vybrať menšie zlo

ZSE inz Bratislavske noviny 206x132 ri.indd 1 13.5.2016 15:44

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
�� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~

Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur

Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk
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Nakúpte v Tescu medzi 11. májom a 7. júnom a pri každom nákupe 
dostanete žetón, ktorý môžete použi  na hlasovanie za miestny 
projekt, ktorý sa vám pá i a bude prospešný pre okolie, v ktorom žijete.

Váš hlas môže rozhodnú , ktorý projekt získa podporu z Nadácie Tesco.

Viac informácií na www.tesco.sk/pomahame

RADOS  ZMENI
NIE Í PRÍBEH
Hlasujte v našich predajniach za projekt 
z vášho okolia, ktorý sa vám pá i.

12228 Vy rozhodujete my pomahame_PRINT_BNV_206X132.indd 1 02.05.16 16:55

www.bratislavskenoviny.sk
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Štýlové prvky kupé, snúbiace sa s dizajnom aktuálnych modelov
SUV značky Mercedes-Benz, prináša  nové GLC kupé s typickou
diamantovou maskou chladiča s jednou lamelou, výrazným základ-
ným telesom a predĺženou kabínou (dĺžka/výška/rázvor: 4,73/1,60/
2,87 metra). Nové vozidlo SUV strednej veľkosti využíva pre znač-
ku s hviezdou typickú bezpečnosť, moderné asistenčné systémy a
mimoriadne športovo dynamický charakter. Sériovo má športový
podvozok a športové riadenie s menším prevodom, DYNAMIC
SELECT a hnacie ústrojenstvo so stálym pohonom všetkých kolies
4MATIC s deväťstupňovou automatickou prevodovkou 9G-TRO-
NIC (okrem hybridného modelu, ktorý dostal optimalizovanú 7G-
TRONIC PLUS). Dynamiku jazdy a komfort zvyšuje ponuka z
dvoch podvozkov s plynulo nastaviteľným tlmením: nové DYNA-
MICKÉ OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE s oceľovým pru-
žením, ako aj viackomorové vzduchové pruženie - VZDUCHOVÉ
OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE. 
„GLC kupé inscenuje náš ikonický dizajn vozidiel kupé značky
Mercedes-Benz a symbolizuje bipolárnosť našej značky – je prí-
ťažlivé a moderné. Svojou zmyselne čistou rečou tvarov dokonale
stelesňuje našu dizajnovú filozofiu a reprezentuje moderný luxus.“

Uvádza novinku Gorden Wagener, šéfdizajnér spoločnosti Daimler. 
Nové kupé GLC vo svojom segmente vyniká skvelou aerodynami-
kou (hodnota cW 0,31) či relatívne nízkou hmotnosťou (1 710 kilo-
gramov, pri modeli GLC 250 4MATC kupé). K dispozícii bude osem
modelových variantov: štyri dieselové a štyri benzínové pohony, vrá-
tane hybridného GLC 350 e 4MATIC kupé (235 kW/320 k;) dobíja-
teľného zo siete a vysokovýkonného Mercedes-AMG GLC 43
4MATIC kupé (270 kW/367 k;), ktorý zrýchli na 100 km/h za
menej ako päť sekúnd. 

Ako prvé sa začnú uvádzať na jeseň základné štvorvalcové diese-
lové modely GLC 220 d a GLC 250 d 4MATIC kupé (od 125
kW/170 k; 400 Nm do 150 kW/204 k; 500 Nm) a štvorvalcové ben-
zínové modely GLC 250 4MATIC kupé (155 kW/211 k; 350 Nm). 
Súčasťou základnej výbavy nového GLC kupé sú disky z ľahkej
zliatiny s priemerom 45,7 centimetrov (18 palcov), balík pochró-
movaných doplnkov s viditeľnými koncovkami výfuku, zadné
výklopné dvere EASY-PACK, multimediálny systém Audio 20
CD, cúvacia kamera, funkcia štartovania KEYLESS-GO a čalúne-
nie v imitácii kože ARTICO. Asistenčné systémy ako ASISTENT
PREVENCIE KOLÍZIÍ PLUS, asistent jazdy pri bočnom vetre,
asistent osvetlenia vozidla, ATTENTION ASSIST alebo ESP® s
asistentom dynamického prejazdu zákrutou sú na palube taktiež
sériovo. S ďalšími asistenčnými systémami pre vodiča možno ešte
výraznejšie zvýšiť komfort a bezpečnosť. Okrem toho je pre nové
kupé SUV pripravený veľký výber výbavy na želanie. Samozrejme
i mimoriadne exkluzívna EDITION 1.

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

Športové GLC kupé značky Mercedes-Benz

Hlavní partneri Reklamní partneri

97.1 9 1 9 2 0 1 6

SLOVAN
CUP 2016

sprievodné 
akcie

športové 
aktivity

detský 
program

hudba

vstup
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klenotníctvo

Laurinská 15

Bratislava

www.amarione.sk

KUPÓN V HODNOTE 20 €
platí pri nákupe tovaru v hodnote nad 150 €, platnosť kupóna je do 31. 12. 2016

S návrhom parkovania

už súhlasia aj Petržalčania
PETRŽALKA

Poslanci miestneho zastupiteľ-
stva v Petržalke súhlasia s ná-
vrhom Všeobecne záväzného
nariadenie mesta a zmeny Šta-
tútu hlavného mesta, ktoré
umožnia zaviesť celomestské
spoplatnenie parkovania. Zá-
roveň schválili súbor pripo-
mienok k návrhu, o ktorých
bude ešte mestská časť s hlav-
ným mestom rokovať. 
Petržalka bola poslednou mest-
skou časťou z tzv. veľkej štvorky
(Petržalka, Staré Mesto, Nové
Mesto, Ružinov), ktorá s
návrhom z dielne hlavného
mesta súhlasí. Primátor mesta
Ivo Nesrovnal, ktorý sa na za-
sadnutí zúčastnil, poslancom za
ich prístup poďakoval a povedal,
že teraz s odobreným návrhom
môžu predstúpiť pred mestských
poslancov a verejnosť.
Samotné pripomienky sa týkajú
okrem iného budúceho preroz-
delenia a využitia získaných pro-
striedkov za parkovanie medzi
mesto a jednotlivé mestské časti.
Aj budúceho posilnenia mest-
skej hromadnej dopravy či sme-
rovania peňazí do zlepšenia
mobility. Mesto bude pripo-
mienky vyhodnocovať a podľa
možností zapracovávať do
konečného návrhu. 

Petržalskí poslanci sa k odobre-
niu návrhu postavili jednomy-
seľne.
Podľa návrhu mesta VZN rozde-
ľuje vodičov na rezidentov (s
trvalým pobytom v Bratislave)
a abonentov, výška celoročnej
rezidenčnej karty sa bude pohy-
bovať od 20 do 100 eur, výška
rezidenčnej karty pre každé ďal-
šie vozidlo sa môže pohybovať v
násobku od 1 do 50, maximálny
počet rezidenčných kariet pre
jedného rezidenta alebo jeden
byt určí mestská časť, výška
abonentskej karty musí byť
drahšia minimálne päťnásobne,
maximálne päťdesiatnásobne,
výšku poplatku za kartu určia
poslanci jednotlivých mestských
častí, za dočasné parkovanie sa
bude platiť minimálne 20 cen-
tov, maximálne 5 eur za hodinu,
zóny na rezidenčné parkovanie
budú kopírovať územia jednotli-
vých mestských častí, prípadne
mestské časti budú rozdelené
ešte na ďalšie zóny,  obyvatelia
Bratislavy s trvalým pobytom a
zakúpenou rezidenčnou kartou,
budú mať v ostatných zónach
50% zľavu na dočasné parkova-
nie, kontrolu bude vykonávať
mestská polícia a poverení
zamestnanci mesta a mestských
častí. (rn)

Petržalská knižnica otvorila 

svoju jedenástu pobočku
PETRŽALKA
Na Klinike pre deti a dorast A.
Getlíka na Antolskej ulici pri-
budla samoobslužná knižnica.
Deti, ktoré sú tu hospitalizované,
si tak budú môcť kedykoľvek
vybrať peknú knihu na čítanie

a prežiť časť hospitalizácie vo
svete fantázie. Knihy bude kniž-
nica priebežne dopĺňať a obmie-
ňať tak, aby si každý pacient - už
od predškolákov - našiel to svoje
dielko na spríjemnenie pobytu
na klinike.  (pe)
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Obchvat je 

zase schválený,

môžu stavať
BRATISLAVA
Vláda schválila výstavbu
obchvatu mesta. Minister do-
pravy tak môže začať komuni-
kovať s konzorciom, ktoré
vyhralo súťaž o jeho výstavbu.
Podľa ministra R. Brecelyho
bude jeho najbližšou úlohou
nájsť čo najbližší termín, pričom
sa predpokladá, že stavať by sa
mohlo už koncom leta, prípadne
na jeseň tohto roku. Konzorcium
Cintra čaká ešte jeden krok, pro-
jekt finančne uzavrieť. 
Obchvat by mal vyrásť za štyri
roky a štyri mesiace, po jeho
otvorení bude počas tridsaťroč-
nej prevádzky ročná splátka
56,72 milióna eur. Celkovo by
mal obchvat stáť asi 1,9 miliardy
eur.  (mm)

STARÉ MESTO
Od pondelka 16. mája sa pro-
gram U červeného raka bude
diať nielen v interiéroch knižni-
ce, ale aj v letnej čitárni.
Rovnako ako každý rok aj tento
bude návštevníkom k dispozícii
tlač, časopisy, wi-fi priamo upro-

stred mesta, v pondelok až piatok
od 10.00 do 20.00 h, v sobotu od
10.00 do 18.00 h, v nedeľu je
zatvorené. Kultúrne podujatia sa
začínajú väčšinou o 18.00 h, v prí-
pade zlého počasia  sa buď presu-
nú pod oblúky v Raku, alebo sa
dohodne iný termín. (mm)

RUSOVCE
Odborné prednášky, scénické
programy, fotografie, filmy,
workshopy, prezentácie nosite-
ľov tradičnej ľudovej kultúry i
súčasných kreatívnych tvorcov. 
To všetko prinesie pilotný projekt
Folk Expo Slovakia, ktorého cie-

ľom je iniciovať dialóg o folklór-
nom priemysle, prezentovať au-
tentické podoby tradičnej ľudovej
kultúry, predstaviť inovatívne
formy nazerania súčasných umel-
cov na folklór. Podujatie bude 3. a
4. júna v Divadle SĽUK. Vstup
na podujatie je bezplatný! (mp)

Červený rak už aj vonku Nový pohľad na folklór

Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave

Čo vás čaká na prehliadke?
Registrácia – zaregistrujte sa v ambulancii 
a dohodnite si termín odberov

Laboratórne odbery – rozbory krvi a moču poskytnú 
lekárovi diagnosticky cenné údaje

Anamnéza – lekár s vami prekonzultuje váš zdravotný 
stav a zdravotné riziká

Fyzikálne vyšetrenie – lekár komplexne vyšetrí 
vaše telo „od hlavy po päty“

Vyhodnotenie zdravotného stavu – záver
a doporučenie potrebnej liečby

Preventívna prehliadka je bezplatná!
Ponuka platí len do 31. 5. 2016

Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke

Petržalka, Kopčianska 8, tel. 02/6224 0154
Ružinov, Seberíniho 1, tel. 02/5262 3316
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V Ružinove už

miznú prvé

nelegálne stavby
RUŽINOV
Ružinovská samospráva v spo-
lupráci  s Asociáciou vonkajšej
reklamy odstránila prvé „čier-
ne“ reklamné stavby. Stalo sa
tak vďaka novele stavebného
zákona, ktorá zjednodušila lik-
vidáciu čiernych stavieb.
„Aktuálne zmizli z ulíc štyri.
Som rád, že sa nám to spoločne
podarilo, no boj s nelegálnymi
reklamami ešte stále nekončí-
me,“ povedal starosta Ružinova
Dušan Pekár. Novela preklasifi-
kovala reklamné a propagačné
zariadenia na reklamné stavby,
okrem toho sa pri nich zrušila
možnosť ich dodatočného povo-
lenia. Zmeny uľahčili vlastní-
kom pozemkov odstraňovanie
nelegálnych reklám. (ts)

Dopravný 

podnik ponúka

prácu i vodičák
Jediný poskytovateľ mestskej
hromadnej dopravy na území
hlavného mesta, Dopravný
podnik Bratislava (DPB), ponú-
ka záujemcom prácu vodiča
autobusu a trolejbusu.
Všetkým, ktorí by chceli túto
prácu získať, v prípade dohody  s
o zotrvaní v pracovnom pomere
na príslušné obdobie, poskytne
zdarma získanie vodičského
oprávnenia v autoškole doprav-
ného podniku. 
Dopravný podnik súčasne vytvá-
ra optimálne podmienky pri psy-
chologickom a zdravotnom vy-
šetrení, ako podmienky spôsobi-
losti vykonávať prácu vodiča
mestskej hromadnej dopravy.
Uchádzačom o prácu vodiča
MHD z prostredia mimo Brati-
slavy poskytne mesačný príspe-
vok na ubytovanie a dopravu do
a z miesta trvalého bydliska. 
Dopravný podnik zároveň ponú-
ka náborový príspevok 1 000 eur
pre uchádzačov s oprávnením
viesť motorové vozidlá skupiny
„D“ a výhodné mzdové pod-
mienky. Výhodné podmienky
pre prácu vodiča mestskej hro-
madnej v DPB dopĺňajú aj
benefity ako stravné poukážky,
zľavené cestovanie mestskou
hromadnou dopravou aj pre
rodinných príslušníkov či prí-
spevok na doplnkové dôchodko-
vé sporenie. �

Preniesť celý ekosystém Cvernovky
do novej lokality. To je obsahom
Memoranda o vzájomnej spolupráci,
ktorú minulý týždeň v budove Pra-
diarne – Cvernovky podpísali brati-
slavský župan Pavol Frešo a správca
Nadácie Cvernovka Branislav Čavoj.
Spečatili tým konkrétne kroky, ktoré
majiteľom ateliérov v bratislavskej
Cvernovke zabezpečia nové priestory.
Župa tak dala opätovne najavo, že
podporuje kreatívny priemysel. 
„Je to veľmi ťažká úloha preniesť doslo-
va tento genius loci. Snažíme sa vytvo-
riť spoločné podmienky, ktoré umožnia
rozvoj kreativity, tak ako to bolo v Cver-
novke, a nadviazať nielen na tradíciu,
ale ju aj rozvinúť. Samozrejme, že to
prejde ešte schvaľovaním v zastupiteľ-
stve, to znamená, bude to verejne prero-
kované. Naším záujmom je celý areál
dvihnúť na takú úroveň, ako vidíte
napríklad vo Fínsku alebo vo Veľkej
Británií, kde kreatívny priemysel má
omnoho hlbšie korene. Takže predstavy
máme veľmi smelé,“ povedal predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo. Momentálne obe strany
pracujú už len na doladení detailov.
Nadácii Cvernovka, ktorá sídli v budove

Pradiarne, končí nájom týchto priesto-
rov, a preto musela na svoju činnosť hľa-
dať nový priestor. Najviac ich oslovila
župná budova bývalej Združenej stred-
nej školy chemickej na Račianskej 78 v
Bratislave, oslovili preto Bratislavský
samosprávny kraj, ktorý sa rozhodol
podať umelcom a kreatívcom pomocnú
ruku. Spoločnú snahu obe strany speča-
tili podpisom spoločného Memoranda o
vzájomnej spolupráci.
Budova bývalej chemickej priemyslov-

ky už viac ako šesť rokov neslúži
pôvodnému účelu, je dlhodobo nevyuží-
vaná a prázdna a snahy Bratislavského

samosprávneho kraja o predaj boli opa-
kovane neúspešné. Podľa zástupcov
nadácie Cvernovka by mal byť celý
areál spolu s internátom a telocvičňou
novou zónou, teda novým kreatívnym
centrom kultúry, nielen pre výtvarníkov
či dizajnérov, ale aj pre verejnosť. 
Svoje miesto tu nájdu nielen ateliéry,
ale aj športoviská, gastronómia či per-
formatívne umenie. Z bývalej školy sa
tak stane nové kreatívne centrum Bra-
tislavy, v ktorom sa na jednom mieste
spojí kreatívny priemysel s kultúrno-
spoločenským životom mesta i celého
regiónu. 

Centrum kreatívy z Cvernovky do župnej školy
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štvrtok 19. mája
� 10.00 - J. Michalová: Rukavič-
ka, dielničky, Bibiana, Panská 41
�10.00 - H. Ch. Andersen: Nakres-
li si rozprávku, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Africké rozprávky, Bi-
biana, Panská 41
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, A.
Kohútková, T. Kružliaková, Kon-
certná sieň SF, Nám. E. Suchoňa 1
� 19.00 - O. Wilde: Celkom váž-
ne, divadlo Ívery, Divadelný klub
10x10, Školská 14

piatok 20. mája
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, A.
Kohútková, T. Kružliaková, Kon-
certná sieň SF, Nám. E. Suchoňa 1
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, divadlo Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP 33
� 19.00 - Swingový majáles, V-
klub, Námestie SNP 12
� 19.30 - Just and Queer Jane,
DK Lúky, Vígľašská 1
� 20.00 - Horor cirkus, bývalý šta-
dión ZŤS (SKS) Petržalka, za Sta-
rým mostom, Krasovského ulica

sobota 21. mája
�19.00 - M. Lasica, J Satinský, J.
Solovič: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 19.00 - R. Geri, D. Hevier: Fri-
da – Maľovať a milovať, Teatro
Wüstenrot, Dom odborov – Istro-
polis, Trnavské mýto 1  
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, Nová scéna, Štúdio Olympia,
Živnostenská 1
�19.30 - K. Vosátko: Navždy alebo
nikdy, La Komika, Michalská 5
� 20.00 - Horor cirkus, bývalý šta-
dión ZŤS (SKS) Petržalka, za Sta-
rým mostom, Krasovského ulica

nedeľa 22. mája
� 14.00, 17.00 - R. Kipling:
Džungľa, divadlo Ludus, Tower
115, Pribinova 25
� 15.00 - G. Tóth: Popoluška,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 16.00 - Africké rozprávky, Bi-
biana, Panská 41
� 18.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - R. Geri, D. Hevier: Fri-
da – Maľovať a milovať, Teatro

Wüstenrot, Dom odborov – Istro-
polis, Trnavské mýto 1
�19.00 – Geišbergovci, SD Nivy,
Súťažná 18
� 20.00 - Horor cirkus, bývalý šta-
dión ZŤS (SKS) Petržalka, za Sta-
rým mostom, Krasovského ulica

pondelok 23. mája
� 10.00 - K. Bendová, M. Zaku-
ťanská: Opice z našej police, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - J. Púček: ...A dážď,
divadlo TICHO a spol., Divadel-
ný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - H. de Balzac: Lesk a
bieda kurtizán, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7 
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci a manažéri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 24. mája
� 10.00, 14.00 - K. Bendová, M.
Zakuťanská: Opice z našej police,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 11.00 - G. Tóth: Popoluška,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 14.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - J. Saunders, A. Ayck-
bourn, D. Capton: Komédia 3x2,
Loď - Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.00 - Koncert v spolupráci s
International Holland Music Ses-
sions, Malá sála SF, Nám. E.
Suchoňa 1
� 19.00 - G. Spiró: Sladký do-
mov, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - R. Becker: Caveman,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov
– Istropolis, Trnavské mýto 1

streda 25. mája
� 10.00 - R. Ballek, R. Man-
kovecký, T. Cill: Tri prasiatka,
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 10.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 10.00, 14.00 - K. Bendová, M.
Zakuťanská: Opice z našej police,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 14.00 - Rozprávkový hrad,
divadlo Dunajka, Staromestské
centrum kultúry a vzdelávania,
Gaštanova 19
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Divad-
lo Kumšproduction, Loď - Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka, divadlo TICHO a spol.,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky, Teatro Wüstenrot, Dom odbo-
rov – Istropolis, Trnavské mýto 1

štvrtok 26. mája
� 10.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - K. Bendová, M. Zaku-
ťanská: Opice z našej police, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - J. B. Moliére: Mizan-
trop, divadlo Ívery, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Nám. E.
Suchoňa 1
�19.00 - M. Lasica, J Satinský, J.
Solovič: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 19.00 - Ostro sledované vlaky,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - M. J. Lermontov:
Maškaráda, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7 

� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1

piatok 27. mája
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
Radošinské naivné divadlo, Záh-
radnícka 95
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Nám. E.
Suchoňa 1
� 19.00 - D. Mamet: November,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1

sobota 28. mája
�19.00 - D. Ives Venuša v kožuchu,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
šéfov, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - J. del Corte: Kométa,
divadlo Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP 33
� 19.00 - Martha a Tena, koncert,
DK Lúky, Vígľašská 1
�19.30 - V. Klimáček: Socík, zlatý
socík, divadlo GUnaGU, Františ-
kánske námestie 7
� 19.30 - K. Vosátko: English
dvojka – nová krv, divadlo La
Komika, Michalská 5

nedeľa 29. mája
� 15.00 - R. Ballek, R. Manko-
vecký, T. Cill: Tri prasiatka,
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 15.00 - Na Paši, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7 
� 16.00 - Africké rozprávky,
Bibiana, Panská 41
� 18.00 - W. B. Thomas: Charley-
ho teta, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - M. Ferencová a kolektív:
Sľúbili sme si lásku alebo revolúcia
v manželstve, Loď - Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
Radošinské naivné divadlo, Záh-
radnícka 95

� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.30 - V. Klimáček: Socík, zlatý
socík, divadlo GUnaGU, Františ-
kánske námestie 7

pondelok 30. mája
� 19.00 - A. Baricco: Novecento –
Legenda o pianistovi, Loď - Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Zaplavenie, TICHO a spol.,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
Radošinské naivné divadlo, Záh-
radnícka 95
� 19.00 - H. Pawlowská: Baná-
nová veľryba, Dom odborov –
Istropolis, Trnavské mýto 1
�19.30 - V. Klimáček: Socík, zla-
tý socík, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

utorok 31. mája
�14.00 - K. Bendová, K. Jánošová:
Osmijankové rozprávky, BBD,
park oproti BBD (Dunajská 36)
� 17.00 - K. Aulitisová: Zaseknu-
tá bundička, BBD, park oproti
BBD (Dunajská 36)
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
RND, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. B. Moliére: Zdravý
nemocný, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7 
� 19.30 - V. Klimáček: So-
cík,zlatý socík, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

streda 1. júna
� 19.00 - J. Nvota: Cyrano, alebo
Balábilé o Nose (Túlavé divad-
lo), Loď - Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Horor cirkus, bývalý šta-
dión ZŤS (SKS) Petržalka, za Sta-
rým mostom, Krasovského ulica
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Revolučná 4D dimenzia filmového zážitku jedine v Cinema City, Aupark!
Nastal čas, aby ste si zmenili zážitok zo sledovania filmov! Na Slovensku je už absolútna novinka,
projekcia celovečerných filmov v 4D formáte. V multikine Cinema City, Aupark v Bratislave, v kino-
sále s revolučnou technológiou 4DX™, ktorá stimuluje všetkých 5 zmyslov špeciálnymi efektmi, pre-
žijete oveľa intenzívnejší a dokonalejší filmový zážitok. Môžete sa tešiť na trháky X-Men: Apokalyp-
sa od 19. mája, Alenka v Krajine za zrkadlom od 26. mája a mnoho iných. Všade vo svete, kde bol
exkluzívny koncept filmovej projekcie so zapojením vôní, svetiel, vetra, pohybu sedadiel a ďalších
efektov predstavený, zaznamenali 4DX sály obrovský úspech a záujem. Cinema City, Aupark je
prvým multikinom v Slovenskej republike, ktoré túto revolučnú 4DX™ technológiu prinieslo svojim
fanúšikom v novej dimenzii zmyslového zážitku. 

Zažite unikátnu filmovú technológiu
4DX™ na vlastnej koži!



V júli 1772 sa vylodil vo
Francúzsku. Podarilo sa mu
presvedčiť kráľovského mi-
nistra, že pomôže založiť na
Madagaskare (kde sa zastavil
na dva dni v roku 1772)
francúzsku kolóniu. Sám sa
ponúkol za jej šéfa. Z uhor-
ského bitkára, krivoprísažní-
ka a niekoľkonásobného vra-
ha sa stal francúzsky koloni-
zátor! To je kariéra! Ako
predstaviteľ francúzskeho
kráľa vstúpil 14. februára
1774 s príslušným vojen-
ským sprievodom na Mada-
gaskar.
Jeho vláda nebola pre domo-
rodcov nijakým požehnaním.
Je logické, že sa kolonizátorom
bránili. 
Beňovský však našiel podporu
vo veľmi starej černoške, ktorá
v senilite tvrdila, že je potom-
kom bývalého vladára Madaga-
skaru, ktorý sa vraj volal Rami-
na. Beňovský využil príležitosť
a dal sa domorodcami uznať
za kráľa krajiny, ktorá vôbec
nebola kráľovstvom v európ-
skom zmysle slova. 
Jeho kolónia („kráľovstvo“) sa
rozprestierala podľa jeho vlast-
ných slov len na severnom
konci Madagaskaru. Francúz-
ska vláda s jeho „kráľo-
vstvom“, samozrejme, nemohla
súhlasiť. Snažil sa teda získať
podporu, či skôr uznanie, od
cisára Jozefa II., aj od anglické-
ho kráľa. Neuspel ani v USA. 
Nakoniec sa vrátil na Madaga-
skar, kde ho 23. mája 1786
zastrelili. Mal 39, respektíve 44
rokov. V niektorých prame-
ňoch sa píše, že ho zastrelil do-
morodec, v iných, že Francúz.
Smiešne je tvrdenie, že Móric
Beňovský bol Slovák. Jeho
priezvisko je síce slovanské,
ale to nehovorí nič o skutočnej
etnicite nositeľa. Môže byť aj
sliezskeho, moravského, české-
ho či poľského pôvodu. Móri-
cova matka bola z rodiny
uhorských Révayovcov, jeho
staré matky boli z rodín
Szulyovszky a Schlossberg.
Ani jeho starú matku Szulyov-
szku nemožno považovať za
Slovenku. Jej materinský jazyk

bol nemecký, jej matka sa za
slobodna volala Roth. Ďalšie tri
Móricove prastaré matky boli z
rodín Pósár, Révay a Majthé-
nyi. Móric bol rovnako málo
Slovákom ako Franz Liszt či
Andy Warhol.
V roku 1790 vyšla v Londýne
kniha, údajný vlastný životopis
„grófa“. Podozrivo presne opi-
sované detaily, najmä z obdo-
bia pred rokom 1772, dávajú
tušiť, že autorom nemohol byť
Beňovský. Niekto jeho spo-
mienky „spracoval“ knižnou
formou. 
Už v roku 1808 vyšiel v Pre-
šporku výťah z londýnskej
publikácie, preložený do kra-
lickej češtiny evanjelickým
farárom Samuelom Čerňan-
ským. Na titulnom liste sa uvá-
dza, že „Pamatne Přihody Hra-
běte Beňowského“ sú „na wěts-
sim djle od něho samého sepsa-
né“. Teda nie všetko. Pôvodný
text neskôr svojimi dodatkami
obohatil a vyšperkoval a z
vlastnej fantázie doplnil Jožo

Nižnánsky. Zmienka o Beňov-
ského návšteve vo Viedni (a
v Uhorsku) je uverejnená v
roku 1778 v brnianskych novi-
nách Brünner Zeitung. Správne
sa tam o ňom hovorí ako o
„dobrodruhovi“, ešte správnej-
šie ako o barónovi („Baron
von Beniowsky“). Barónsky
titul získal totiž až v roku 1772
vo Francii, a grófsky až neskôr
vo Viedni. Nebol kráľom, za
akého sa vydáva vo svojich
„pamätiach“. Ako ani Sväto-
pluk nebol a nemohol byť
„kráľom starých Slovákov“.
Historické pramene treba čítať
kriticky. Netreba veriť všetké-
mu, čo napísali romantickí spi-
sovatelia. Veriť prameňom, a
nie filmovej interpretácii, ktorá
skutočnosť vedome skresľuje.
Móric Beňovský nie je ani
z hľadiska slovenskej histórie
ani z hľadiska histórie nášho
mesta nijakou kladnou osob-
nosťou, podľa ktorej by malo
(muselo) byť pomenované ve-
rejné priestranstvo.

Štefan Holčík
Foto: archív

(dokončenie z minulého čísla)
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Divoké časy

boli s Rusmi 

aj s Nemcami
Po pani Lotke, zakladateľke
jedného z prvých moderných
lokálov s osobitnými služba-
mi v polovici devätnásteho
storočia, sa zachoval obchod-
ný denník, aj zopár rukou
písaných jedálnych lístkov.
Bola v nich ponuka vzrušujú-
cich nápojov, vzrušujúcich
pokrmov a najvzrušujúcej-
ších dôverných služieb.
Bola to vlastenecká ponuka,
lebo v nej figurovalo „husárske
milovanie“, „koncert rumun-
skej cigánky“ aj s poznámkou,
že dievča bude vykúpané,
„tajomstvo monarchie“, „tanec
divožienky“, „úspech vyslúži-
lého generála“ či „urodzená
štricáčka“. Technika, žiaľ,
opísaná nebola a pamätníci už
dávno vymreli.
Tí starí páni, ktorí sa z mlados-
ti ešte pamätajú na posledné
vojnové roky tohto slávneho
verejného domu, najjasnejšie
spomínajú na divé pitky ne-
meckých a ruských vojakov
tesne pred prechodom frontu a
po ňom cez Bratislavu, po kto-
rých podnik ostal zdemolovaný
a jeho sláva sa už nikdy nevrá-
tila.
A bola to veľká, bohatá a vybe-
raná sláva, lebo pani majordóm-
ka Lotka pravidelne nakupovala
u prešporských mäsiarov svieč-
kovice a roštence iba z kŕmnych
volov, teľacie orechy a ľadveni-
ce, bravčové karé na kotlety,
panenskú na medailóniky, krav-
ské vemienka, žrebčie, býčie,
baranie i capie žľazy. Bylinkári
jej dodávali puškvorcový koreň,
alchemilku, španielske mušky,
šalviu bazalku, tymian a palinu
okrem bežnejších korení a bylín.
Od rybárov kupovala iba dravé
ryby, šťuky, sumce či zubáče, z
ostatných len mlieč a ikry.
Láska v starom Prešporku mala
svoju kultúru vrcholiacu v krás-
nej epoche konca 19. storočia. V
20. storočí krvavých vojen upad-
la aj kultúra milovania.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

NA BRATSKEJ ULICI na čer-
pacej stanici 22-ročný Štefan z
Bratislavy poškodil dvierka vysá-
vacieho prístroja. Následne po-
škodil aj jeho elektrickú časť a
ukradol peniaze. Nasledujúci deň
poškodil ďalší vysávací prístroj a
zase ukradol peniaze. O pár dní sa
vrátil, kde poškodil tretí vysávací
prístroj v snahe odcudziť penia-
ze. Hliadka, ktorá hliadkovala v
blízkosti čerpacej stanice, ho však
spoznala a zadržala. Obvinený
ukradol spolu vyše 20 €, ďalšiu
škodu spôsobil poškodením prí-
strojov. 
NABUDATÍNSKEJ ULICI 33-
ročný Michal J. z Bratislavy za-
útočil na člena hliadky. Keďže
počas kontroly na výzvy nereago-
val, policajti použili donucovacie
prostriedky, pričom muž sa stále
správal agresívne a kládol odpor.
Útok na policajta si vyžiadal
lekárske ošetrenie.  (mm)

Zaslúži si Beňovský, aby sa po ňom 
v Bratislave niečo pomenovalo? (II.)

AAUUTTOO--TTAAXXII  
PPOOŽŽIIČČOOVVŇŇAA
Prenájom automobilov 

zn. Škoda Fabia 1,6 Tdi
Cena za dlhodobý prenájom

17€/deň
Cena za krátkodobý prenájom

20€/deň
predpríprava na taxík �� taxameter s tla-
čiarňou �� spotreba do 5 litrov / 100 km
�� bez obmedzenia kilometrov (1 os.) ��
depozit za vozidlo 100€

V CENE PRENÁJMU JE ZAHRNUTÉ:
povinné zákonné poistenie �� havarijné
poistenie v SR aj v zahraničí �� pravidel-
ná údržba a servis vozidla �� diaľničná
známka platná na území SR �� sezónne
prezutie

konakt: 0905 728 347 

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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vyjdú o 2 týždne
2. júna 2016

Nové kupé Triedy C
Získa si vás okamžite

www.mercedes-benz.sk

Nové kupé Triedy C: kombinovaná spotreba paliva: 8,9 – 4,1 l/100 km; emisie CO2: 209 – 106 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk
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V Moyzesovej

sieni bude

rodinný koncert
STARÉ MESTO
Fungujú naše zmysly oddele-
ne, alebo sa rôzne vnemy
navzájom prelínajú? Čo to
vlastne znamená, keď hudob-
níci hovoria o farbe tónu? Sú
v hudbe ukryté obrazy?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky
týkajúce sa vzájomných vzťa-
hov medzi svetom hudby a sve-
tom farieb odpovedia deťom a
ich rodičom členovia medziná-
rodne súboru Quasars Ensemble
pod vedením Ivana Buffu a štu-
denti muzikológie na Univerzite
Komenského na ďalšom nefor-
málnom rodinnom koncerte,
ktorý sa uskutoční v sobotu 11.
júna o 15.00 hod. v Moyzesovej
sieni na Vajanského nábreží 12. 
Zaznie hudba viacerých storočí,
doplnená o vizuálne experimen-
ty, do ktorých sa budú môcť
zapojiť aj malí návštevníci.
Koncert je určený deťom od
šiestich rokov. Miesta si možno
bezplatne rezervovať na adrese
koncertyvmoyzeske@gmail.com
– stačí uviesť meno a celkový
počet osôb. Vstupné je dobro-
voľné. (ts)

STARÉ MESTO
Keď Peter Pišťanek krátko po
Nežnej revolúcii vydal svoj
prvý román Rivers of Babylon,
zrejme netušil, aké protichodné
reakcie u čítajúcich vyvolá.
Jedni boli nadšení, iní pobúre-
ní. Odkrytie sveta podsvetia, v
ktorom sa stretávajú kadejaké
asociálne živly u nás do deväť-
desiatych rokov minulého sto-
ročia, buď v takej miere
neexistovalo, alebo sa jeho akté-
rom darilo tak úspešne skrý-
vať, že verejnosť ani netušila,
čo za transakcie v prítmí nieke-
dy prebiehajú. 
Hlavnou postavou je obyčajný
prostý dedinský mládenec Rácz,
ktorý sa vyberie do veľkomesta
zarobiť peniaze. Je mu úplne
jedno, ako k nim príde. Hlavne,
že budú. Zamestná sa v luxus-
nom hoteli ako kurič. Veľmi rých-
lo však pochopí, že z tejto pozí-
cie sa dá vytĺcť kapitál. Zatiahne
ventil kúrenia, čím prinúti perso-
nál hotela Ambassador, ale aj
hostí, aby ho začali považovať za
dôležitého. Ak chcú teplo, musia
zaň zaplatiť. Keďže na hotelový
teplovod je napojené vykurovanie
mnohých domov na celej ulici,
Rácz inkasuje úplatky finančné i
v podobe darov od zahraničných
hostí, obyvateľov priľahlých
domov a tiež majiteľov obcho-
dov. Jeho kapitál sa rozrastie
natoľko, že si po čase môže dovo-

liť zaplatiť pracovníka, ktorý robí
kuriča namiesto neho a on sa
stane riaditeľom hotela Ambassa-
dor. Má mnoho poskokov a
okolo neho sa točí celé podsvetie,
ktoré sa len tak hemží morálne
padlými ženami, vekslákmi a
kadejakými pokútnymi obchod-
níkmi. Napokon to dotiahne až do
vrcholnej politiky a získa moc.
Napriek tomu, že spomínaný
román nemožno považovať za
nejakú umeleckú literatúru, našiel
si veľa priaznivcov nielen na Slo-
vensku, ale aj v zahraničí, preto-
že je preložený do viacerých
cudzích jazykov. Postupom času
sa rozrástol na trilógiu a podľa
nej nakrútil režisér Vlado Balco
celovečerný film. 
Nedávno sa tejto predlohy ujala
dramaturgia Činohry SND a slo-
vinský režisér Diego de Brea,
ktorý spolupracoval s našou
prvou scénou už predtým na troch

projektoch, zdramatizoval spomí-
naný román a túto adaptáciu
veľmi originálnym spôsobom
režíruje. Do hlavných postáv
obsadil Milana Ondríka a Petru
Vajdovú, ďalej Dianu Mórovú,
Roberta Rotha, Alexandra Bártu,
Ivana Vojteka, Emila Horvátha,
Františka Kovára, Zuzanu Kocú-
rikovú, Dominiku Kavaschovú a
Ľubomíra Pauloviča. Ich vynika-
júce herecké výkony vyvolávajú
u divákov salvy smiechu, aj keď
je to často smiech cez slzy. Veľký
hit osemdesiatych rokov od sku-
piny Boney M. z Jamajky Rivers
of Babylon, na ktorú naša stredná
a staršia generácia tancovávala
na zábavách a na diskotékach, sa
objavuje na malej obrazovke
počas predstavenia a zaspieva ju
na záver aj poslucháčka VŠMU
Monika Potokárová.

Anna Sláviková
Foto: Martin Geišberg

Úsmevný Babylon, ktorý nadchol 
aj pobúril Slovensko, zabáva v SND
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BRATISLAVA 4

SBS LT 
services s.r.o.

príjme do TPP
pracovníkov strážnej 

služby s preukazom OS

na objekt priemyselný

park Devínska Nová Ves, 

Bratislava.

Kontakt: 
0907538409, 02/54772220

Email: 
ltservices@ltservices.sk

reklama@banoviny.sk | 0911 668 469

Reklama v novinách?

klenotníctvo

Laurinská 15

Bratislava

www.amarione.sk

KUPÓN V HODNOTE 20 €
platí pri nákupe tovaru v hodnote nad 150 €, platnosť kupóna je do 31. 12. 2016
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Vylovili nákupný vozík,
pokladničku, kolobežku 

Škôlkari z Vietnamskej
ulice dostali nové ihrisko

NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto dala
ho pred letom vyčistiť od od-
padu prírodné kúpalisko Ku-
chajda.
Potápači vylovili z dna jazera
rôzny odpad ako napríklad det-
skú kolobežku, pneumatiky z
auta, veľký kovový nákupný
vozík, kovové časti z detských
kočíkov či poháre na šampan-
ské. Nechýbali ani kuriozity.
„Zaujímavým nálezom bola na-
príklad pokladnička, ktorú našli
pod mólom. Ako to však už
býva, bola prázdna. Pravdepo-
dobne pochádzala z krádeže,“
povedal šéf potápačského tímu
Tomáš Rácz zo Spolku ochran-
cov vody Octopus. 
Za mimoriadne nebezpečný
považuje vylovený stojan na
kôš, ktorý sa vďaka svojmu
betónovému podstavcu týčil
smerom k hladine. „Náraz na
túto nebezpečnú armatúru by
mohol mať fatálne následky,“
upozorňuje Tomáš Rácz. Rovna-

ko nebezpečné by boli pri kúpa-
ní aj ďalšie spomínané kovové
predmety, ktoré boli pokryté
ulitníkmi a pri dotyku by tak
mohli spôsobiť rezné poranenia. 
Potápači vytiahli z dna Kuchaj-
dy aj množstvo odtrhnutých
rybárskych háčikov a vlascov a
rozbitého skla. 
„Vytiahli sme aj niekoľko uhy-
nutých rýb. Tento úhyn však bol
oproti minulým rokom minimál-
ny a štatisticky prirodzený,“
dodal šéf potápačov. Vyčistil sa
aj breh jazera, išlo hlavne plasto-
vé poháre, plastové fľaše či skle-
nené poháre. 
Na čistení koncom apríla sa
podieľalo osem potápačov, ktorí
spolupracovali s pracovníkmi
novomestského EKO-podniku
VPS. Podľa slov Tomáša Rácza
je dno jazera vyčistené a pripra-
vené na kúpaciu sezónu. „Letnú
sezónu na Kuchajde oficiálne
otvoríme v sobotu 25. júna,“
povedal starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý. (ts)

RUŽINOV
Altánok, zostava s hracími
prvkami, hojdačky a piesko-
viská. Takto vyzerá nové detské
ihrisko na Vietnamskej ulici,
na ktoré Ružinov získal dotáciu
z Bratislavského samosprávne-
ho kraja a zvyšok financoval
súkromný investor.
Ihrisko pre škôlkarov z Viet-
namskej sa nachádza hneď
vedľa areálu Základnej školy
Vrútocká, pričom škôlkari naň
majú vlastný vstup. Na ihrisku
pribudol aj altánok, dve piesko-

viská, lavičky, chodníky, smet-
né koše a zrealizovali sa sado-
vé úpravy spolu takmer za
25 000 eur. 
V areáli ešte urobili prípojku
vody, oplotili ho a oddelili od
areálu školy. Zároveň sa pridali
ďalšie lavičky, smetný kôs
a pieskovisko priamo pri škôl-
karskych triedach. O dobudo-
vanie areálu v tesnej blízkosti
tried požiadalo vedenie mater-
skej školy, aby rodičom uľahči-
lo vyzdvihovanie detí v popo-
ludňajších hodinách. (st)
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Škôlkari z Vietnamskej
ulice dostali nové ihrisko
RUŽINOV
Altánok, zostava s hracími
prvkami, hojdačky a piesko-
viská. Takto vyzerá nové
detské ihrisko na Vietnam-
skej ulici, na ktorý Ružinov
získal dotáciu z Bratislavské-
ho samosprávneho kraja a
zvyšok financoval súkromný
investor. 
„V našej mestskej časti sa už
stalo zvykom, že investori,
ktorí tu stavajú, urobia pre
Ružinovčanov niečo navyše,“
objasnil starosta Ružinova
Dušan Pekár. Detské ihrisko
pre škôlkarov z Vietnamskej
sa nachádza hneď vedľa areá-
lu Základnej školy Vrútocká,
pričom škôlkari naň majú svoj

vlastný vstup. O dobudovanie
detského raja sa postaral
súkromný investor, ktorý v
Trnávke stavia. 
V areáli už pribudol aj altánok,
dve pieskoviská, lavičky, chod-
níky, smetné koše a zrealizo-
vali sa sadové úpravy spolu
takmer za 25 000 eur. 
Na ihrisku ešte urobili prípojku
vody, oplotili ho a oddelili od
areálu školy. Zároveň sem pri-
dali ďalšie lavičky, smetný kôš
a pieskovisko, ktoré je priamo
pri triedach. O dobudovanie
areálu v tesnej blízkosti tried
požiadalo vedenie materskej
školy, aby tak rodičom uľahčilo
vyzdvihovanie detí v popolud-
ňajších hodinách. (st)
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Na Fajnorovom

nábreží asfalt

nahradí tráva
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto
pokračuje s rozširovaním zele-
ných plôch v centre mesta.
Minulý týždeň odstránila asfalt
s betónovým podkladom na
Fajnorovom nábreží v úseku od
Múzejnej ulice po budovu osob-
ného prístav.
V centre mesta tak pribudne ďalší
súvislý pás zelene. Nedávno
týmto spôsobom vytvorila súvislý
pás zelene okolo nového stromo-
radia na Palackého ulici, kde
vysadia trvalky. Na Fajnorovom
nábreží namiesto asfaltu a betónu
pribudne trávnik.
„V súvislosti s prípravou na zme-
nu klímu v Bratislave sa snažíme
rozširovať v centre mesta zelené
plochy. Robíme to na úkor asfal-
tových a betónových plôch chod-
níkov medzi stromami. Rozširu-
jeme tak plochu, kde sa bude
zachytávať dažďová voda a
súčasne tak rozširujeme prirodze-
nú plochu zelene okolo stromov,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík. 
Po skolaudovaní a sprejazdnení
Štúrovej ulice plánuje mestská
časť vytvoriť súvislý pás zelene aj
pred bytovými domami na Mú-
zejnej ulici v úseku medzi Tob-
ruckou a Vajanského nábreží. Par-
kovacie miesta budú z chodníka
presunuté na protiľahlú stranu
ulice. (brn)

Kostol Klarisky

opravujú, v júli

má byť hotový
STARÉ MESTO 
Posledný aprílový týždeň sa
začalo s prácami na obnove
fasád jednej z najznámejších
bratislavských dominánt –
kláštorného kostola Klarisky
(uličnej fasády na Farskej
ulici a dvorovej fasády kos-
tola prístupnej z dvora Uni-
verzitnej knižnice).
Fasády jednoloďového gotic-
kého kláštorného kostola pozo-
stávajú z kamenných architek-
tonických článkov, omietok,
drevených dvojkrídlových
vstupných dverí, vitrážových
okien vybavených kovovými
sieťami, klampiarskych mede-
ných prvkov a práve na tých sa
teraz vykonávajú udržiavacie
práce. Pokračuje sa aj na čiste-
ní kamenných prvkov ríms a
pilierov. Zároveň sa začalo s
otĺkaním omietok, vysekaním,
vyškriabaním a vyčistením škár
muriva.
Práce na obnove fasád okrem
iného zahŕňajú demontáž,
obnovu a montáž ochranných
mreží okenných vitráží, otlče-
nie omietok, vysekanie,
vyškriabanie a vyčistenie škár
muriva, očistenie plôch parou,
chemické a ručné dočisťovanie
kefami, škárovanie a podkla-
dový prednástrek pod omietky.
Oprava fasády má byť dokon-
čená do polovice júla. (ts)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto sa
začiatkom mája pustilo do revi-
talizácie parku na Belopotocké-
ho ulici. Do troch mesiacov by
sa tak mala skončiť anabáza
Staromešťanov o záchranu tej-
to zelene plochy v širšom centre
medzi ulicami Belopotockého
a Lehotského.
Park na Belotockého ulici sa
podarilo bratislavskej samosprá-
ve zachrániť pred výstavbou
obytného domu ešte v roku 2014
výmenou za pozemky v Dúbrav-
ke. Predchádzajúce vedenie Sta-
rého Mesta však nedokázalo
park zrevitalizovať, súčasnému
vedeniu samosprávy v tom brá-
nil zákaz súdu nakladať s
pozemkom. Po zrušení predbež-
ného opatrenia súdu sa Staré
Mesto pustilo do toľko odklada-
nej revitalizácie.
„Koncom júla má byť park na
Belopotockého dokončený a

sprístupnený verejnosti. V strede
parčíka vznikne centrálny zelený
priestor, chýbať nebude ani det-
ské ihrisko či lavičky pre oddych
návštevníkov. Pribudne aj nové
verejné osvetlenie. Väčšina stro-
mov ostane zachovaná s tým, že
sa ošetria a odstránia suché koná-
re. Okrem toho tu vysadíme nové
stromy, kríky a trávnaté plochy,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.

Celkové náklady na revitalizáciu
parku na Belopotockéh ulici pred-
stavujú 66 429 eur, z toho 50 287
eur bude stáť samotná revitalizá-
cia zelene a nový mobiliár, vybu-
dovanie nového verejného osvet-
lenia vyjde na 16 142 eur. Sumou
50-tisíc eur prispelo mesto Brati-
slava formou dotácie, zvyšok
uhradí mestská časť zo svojho
rozpočtu. (brn)

Vizualizácia: BASM
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Staré Mesto začalo s revitalizáciou
parku na Belopotockého ulici


