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Z parkoviska za SND má byť parčík

Do konca roka tu bude ešte parkovisko, potom možno konečne zeleň. Foto: Juraj Mladý

Električky pôjdu

cez most až

počas prázdnin
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj
dostal posledné chýbajúce sta-
novisko týkajúce sa električko-
vej dráhy Šafárikovo námestie
– Bosáková. Vydal ho Hasičský
a záchranný útvar Hlavného
mesta SR Bratislavy a župan
samosprávneho kraja Pavol
Frešo podpísal kolaudačné roz-
hodnutie.
„Rozhodnutie bude pätnásť dní
vyvesené na úradných tabuliach
Bratislavy, Starého Mesta, Petr-
žalky a župy. Po týchto dňoch ešte
musí uplynúť lehota ďalších pät-
nástich dní na odvolanie a až po
nich je možné spustiť skúšobnú
prevádzku električiek,“ povedal
v posledný májový deň predseda
Bratislavského samosprávneho
kraja Pavol Frešo.
Rozhodnutie je opätovne zverej-
nené na elektronickej úradnej
tabuli BSK, na úradných tabu-
liach hlavného mesta, Starého
Mesta, Petržalky počas pätnástich
dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia verejnej vyhlá-
šky. 
Ďalších 15 dní majú všetky
dotknuté strany možnosť na po-
danie odvolania. Až potom je
možné na rozhodnutie Bratislav-
ského samosprávneho kraja po-
tvrdiť právoplatnosť a bude mož-
né začať skúšobnú prevádzku. 
Prvé električky tak môžu po uply-
nutí zákonných lehôt vyraziť na
trať do Petržalky na začiatku let-
ných prázdnin. (lf)

Pozor na 

cestovanie bez

čipovej karty
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný pod-
nik pripomína cestujúcim,
ktorí majú nárok na bezplat-
né cestovanie, že v prípade,
ak nemajú vybavenú bezkon-
taktnú čipovú kartu, cestujú
na päťdesiatpercentnú zľavu
na cestovný lístok.
Stopercentné zľavy na cestova-
nie v zónach 100 + 101 platia od
1. mája pre cestujúcich, ktorí
majú trvalý pobyt v Bratislav-
skom kraji a sú držiteľmi bez-
kontaktnej čipovej karty: pre
držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-
S, držiteľov Janského Diaman-
tovej plakety, držiteľov preuka-
zov účastníkov protikomunistic-
kého odboja a politických väz-
ňov a ich príbuzných v prvom
rade (manžel, manželka, brat,
sestra, deti), narodených pred
17.  novembrom 1989.
Pôvodná deväťdesiatpercentná
zľava pre týchto cestujúcich plati-
la od 1. novembra 2015. Od tohto
termínu bolo podmienkou na jej
využívanie zakúpenie si bezkon-
taktnej čipovej karty. Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta
však schválilo týmto skupinám
bezplatné cestovanie, ktoré platí
od 1. mája 2016. 
Dopravný podnik preto znovu
pripomína, že cestujúci, ktorí
nemajú stále vybavenú bezkon-
taktnú čipovú kartu, na ktorú
cestujú bezplatne, cestujú na päť-
desiatpercentnú zľavu z cestovné-
ho. (vo)
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STARÉ MESTO
Centrum mesta, presnejšie
priestor za starou budovou
Slovenského národného di-
vadla, bude krajší. Po takmer
päťdesiatich rokoch sa ráta s
obnovou parku na Komen-
ského námestí, ktoré je hneď
za prístavbou budovy Sloven-
ského národného divadla.
Pôvodný park zanikol ešte v
roku 1972 a na jeho mieste
postupne vzniklo parkovisko,
ktoré slúžilo až do decembra
2015. Do konca minulého roku
mala priestor prenajatý košická
firma, ktorá síce žiadala predĺže-
nie nájmu o ďalších desať rokov,
ale k dohodne neprišlo. 
Starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík už pred komunálny-
mi voľbami v roku 2014 vyzý-

val, aby sa zmluva nepredĺžila a
na mieste parkoviska znova
vyrástol park. „Za posledných
desať rokov pribudlo v okolí
dostatok platených parkovacích
miest, nie je preto dôvod, aby sa
sem nevrátila zeleň,“ tvrdil
Radoslav Števčík. 
Parkovisko je v súčasností
zatvorené, o jeho ďalšom osude
by však malo byť rozhodnuté:
„Na obdobie predsedníctva Slo-
venska sme parkovisko na zá-
klade žiadosti poskytli minister-
stvu zahraničných vecí. Ná-
sledne máme záujem tento prie-
stor zrevitalizovať a vytvoriť tu
park. V súčasnosti sa uskutočňu-
je príprava podkladov, zisťova-
nie inžinierskych sietí, podzem-
ných objektov vo vlastníctve
SND a ďalšie prípravné veci,“

informovala hovorkyňa magi-
strátu Ivana Skokanová.
Podľa starostu Starého Mesta
Radoslava Števčíka, staromest-
ská samospráva už koncom
deväťdesiatych rokov minulého
storočia prišla s myšlienkou roz-
šíriť pešiu zónu z Hviezdosla-
vovho námestia aj na Gorkého
ulicu, podobne ako je to na Lau-
rinskej ulici. Bol dokonca vypra-
covaný aj projekt, pričom sa
počítalo s výsadbou stromov a s
obmedzeným šikmým parkova-
ním medzi nimi. V celej šírke
ulice mala pribudnúť dlažba a
nové osvetlenie. Tomuto zámeru
bránilo len parkovisko na Ko-
menského námestí, pretože
vjazd a výjazd z parkoviska je
situovaný práve do Gorkého
ulicu... Dušan Blaško 

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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Aktivisti lezú
úradníkom na
nervy. Našťastie!
Štátni úradníci sediaci na svojich
teplých komunálnych stoličkách
sa boja máločoho. Určite nie
policajtov, málokedy nadriade-
ných, nikdy nie podriadených, už
vôbec nie slovenských súdov či
prokurátorov. Kto  im však vie
riadne zdvihnúť mandle a poka-
ziť nedeľňajší obed sú aktivisti. 
Proste majú strach z vrtákov, ktorí
podľa nich nemajú na starosti nič
iné, len zisťovať, kde sa čo poka-
zilo, kde čo nefunguje, kde sa čo
vyrúbalo, postavilo, prípadne
kontrolovať papiere, faktúry,
zmluvy, objednávky, ktoré skrýva-
jú kšefty medzi štátom a podnika-
teľmi. Vo väčšine prípadov, samo-
zrejme, nevýhodne pre štát, teda
mesto a mestské časti. Nadšení
však nie sú ani z tých aktivistov,
ktorí zveľaďujú a zachraňujú v
Bratislave, čo sa len dá, pretože
tým len ukazujú, že aktivisti sú
šikovnejší ako oni.
Napríklad:
- Nebyť aktivistov, drevo z Peč-
nianskeho lesa dnes už mieri do
Talianska.
- Nebyť aktivistov, na Mičurine sa
dnes stavajú poschodové monštrá
ako na Napoleonovom vŕšku.
- Nebyť aktivistov, nikto by sa
nedozvedel o pozadí „predaja“
PKO a smutných úlohách jednot-
livých primátorov.
- Nebyť aktivistov, parčík na Belo-
potockého neexistuje.
- Nebyť aktivistov, stromy na Si-
hoti sú vyrúbané.
- Nebyť aktivistov, neuvažuje sa
o obnovení kúpaliska Lido...
- Nebyť aktivistov, historická elek-
trička by išla do šrotu a Bratislav-
čania by ju poznali len z obrázkov.
Ak teda bude nejaký štátny
úradník nadávať na aktivistov,
treba spozornieť. Väčšinou to
totiž znamená, že sa prišlo na
niečo, čo malo zostať medzi
úradníkom a jeho partnerom.
Niečo, čo bolo pre mesto nevý-
hodné. Keby to nebola pravda,
úradník by sa aktivistovi za
upozornenie na chybu poďako-
val. Také niečo sa však v meste
za posledných 27 rokov nesta-
lo! Dušan Blaško

Stĺpy verejného

osvetlenia čaká

veľká výmena
BRATISLAVA
Hlavné mesto vymieňa staré
a poškodené stĺpy verejného
osvetlenia za nové. Celkovo
ide celkovo o 57 stĺpov vyme-
nených v siedmich mest-
ských častiach.
Cieľom výmeny je nahradiť opo-
trebované stĺpy verejného osvet-
lenia modernými pozinkovanými
stĺpmi, ktorých povrchová úprava
zaisťuje bežnú údržbovú prevádz-
ku a má vysokú odolnosť proti
poveternostným vplyvom počas
celej ich životnosti. Ich výhodou
je najmä odolnosť proti korózii,
teda hrdzaveniu železa, ku ktoré-
mu dochádza pôsobením vonkaj-
ších vplyvov. 
Výmena stĺpov sa uskutoční v
siedmich mestských častiach:
Dúbravka, Petržalka, Rača, Staré
Mesto, Karlova Ves, Podunajské
Biskupice a Vrakuňa. 
Stĺpy verejného osvetlenia sa
začali vymieňať v Dúbravke, cel-
ková hodnota výmeny 57 stĺpov
je 100 000 eur.
Celkovo sa v hlavnom meste
nachádza 39 350 stĺpov verejné-
ho osvetlenia. Viaceré z nich sú v
zlom stave, preto je cieľom mesta
ich obnovovať. Výmena však
vždy závisí od finančných mož-
ností mesta. (is)

STARÉ MESTO
Spúšť, neporiadok, znechute-
ní turisti. Obrázok, ktorý
videli pred dvoma týždňami
návštevníci Hradu, pripomí-
nal osadu kdesi na Dobrej
Vôli. Preplnené smetné koše,
vedľa nich porozhadzované
fľaše, obaly na pizzu, papie-
re, použité vreckovky, plasto-
vé poháre. Kto šiel na pre-
chádzku popri Bratislavskom
hrade, ten sa radšej pozeral
len hore, prípadne na Petr-
žalku...
„Boli sme tu včera, v pondelok,
a koše už boli plné. Dnes sme
sa prišli pozrieť zase a skoro
nič sa nezmenilo. Akurát ten
neporiadok, ktorý bol povedľa
košov, niekto zhrnul a dal bliž-
šie ku košom. Smetie však
nikto neodviezol, ležalo tu celý
deň,“ potvrdila nám Zuzana
Holomanyová, ktorá so svojím
psom chodí okolo Hradu pravi-
delne. 
Najsmutnejšie bolo, že akoby

viac než samotní Bratislavča-
nia sa za neporiadok pri Hrade
hanbili turisti. Tí, ktorí cestou
hore dopili fľaše, ich radšej
zniesli do centra, poriadkumi-
lovní  Nemci dokonca cestou k
Novému mostu zobrali aj
pohodené fľaše spred vchodu
na Hrad...
„Smetné koše, ktoré sa nachá-
dzajú na Hradnom vrchu, sú v
správe organizácie Generálny
investor Bratislavy. Vysypáva-
jú sa trikrát týždenne, preto sa
môže stať, že po väčších
akciách môže prísť k ich pre-
plneniu. 
Aj vďaka tomuto konkrétnemu
prípadu by sme preto radi
vyzvali organizátorov podujatí,
aby v prípade, že na Hrade
budú organizovať akcie, infor-
movali o tom nielen správcu
Hradu, hradného priestoru, ale
aj mesto, respektíve našu
mestskú organizáciu GIB, aby
sme sa mohli takýmto prípa-
dom vyhnúť a zabezpečiť

dostatočnú čistotu verejných
priestorov,“ reagovala hovor-
kyňa magistrátu Ivana Skoka-
nová.
Pre spravodlivosť treba dodať,
že pár dní po upozornení na
neporiadok boli všetky koše
vysypané a okolo nich to už
svietilo čistotou. Škoda len, že
turisti, ktorí zažili pôvodný
neporiadok, už čistú cestu
okolo hradieb nevideli... Určite
by z Bratislavy odchádzali s
inými pocitmi!
Okolie Hradu je navyše ďalším
dôkazom nevyhnutnosti vyrie-
šiť správu pozemkov v centre
mesta, ale aj v jeho ďalších
mestských častiach. Areál síce
patrí Národnej rade SR, okolie
však už magistrátu, no naprík-
lad ďalšie uličky priamo suse-
diace s Hradom mestskej časti
Staré Mesto. Často sa tak môže
stať, že kritiku schytá aj ten,
kto nemá s daným úsekom nič
spoločné... Dušan Blaško

Foto: Zuzana Holomanyová

Okolo hradieb bol neporiadok, vraj 
za to môžu návštevníci akcií na Hrade

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Električkové

zastávky sa

dočkajú opravy
KARLOVA VES
Obyvatelia Karlovej Vsi budú
cestovať o niečo kultúrnejšie.
Presnejšie, kultúrnejšie bude
ich čakanie na električkový
spoj.  Pripravuje sa totiž opra-
va prístreškov zastávok na
električkovej trati. Prístrešky
boli dlhodobo poškodené van-
dalmi, miestny úrad preto
požiadal Dopravný podnik
Bratislava o riešenie situácie. 
„Mnohé prístrešky nie sú zaned-
bané len bežnou nečistotou, ale
majú poškodené aj sklené
výplne,“ upozornila starostka
Karlovej Vsi Dana Čahojová,
ktorá preto požiadala dopravný
podnik, aby opravil, prípadne
vymenil električkové zastávko-
vé prístrešky.
„Dopravný podnik Bratislava
vymení poškodené časti prístreš-
kov, ktoré má v správe, od Bota-
nickej záhrady po zastávku Kar-
lova Ves. Kompletná výmena sa
uskutoční počas modernizácie
električkovej trate,“ informovala
Adriana Volfová, hovorkyňa
bratislavského dopravného pod-
niku . 
Dopravný podnik Bratislava
dočasne vymení rozbité sklené
výplne v spodnej časti prístreš-
kov za plechové tabule, ktoré sú
odolnejšie proti vandalizmu a
vymení aj vrchné časti skiel tam,
kde to bude potrebné. (bh)

Kultúrne leto 

aj so scénou 

na hradbách
BRATISLAVA
Kultúrne leto a Bratislavské
hradné slávnosti 2016 prinesú
do mesta asi 350 programov
a podujatí na vyše 27 scénach
s účinkujúcimi z 37 krajín
sveta. Program je rozdelený do
festivalových častí, cyklov,
samostatných programov a
sprievodných podujatí.
Novinkou festivalu je snaha Bra-
tislavského kultúrneho a infor-
mačného strediska priviesť divad-
lo aj na hradby. Tradičný cyklus
Na bratislavských hradbách tak
ponúkne okrem programu pre
mladých a najmenších aj koncer-
ty, tanečné vystúpenia, worksho-
py, divadelné predstavenia a akcie
pre rodiny. 
Okrem milovníkov kultúry si na
svoje prídu aj športovci. Opäť sa
začína sezóna bratislavských kor-
čuliarskych piatkov pod názvom
bratislava-inline. Špeciálna jazda
s Kultúrnym letom je na progra-
me 22. júla. (ts)

Bude Grösslingová ulica prelomom
v prístupe k verejnému priestoru?
STARÉ MESTO
Pred týždňom bola dokončená
rekonštrukcia posledného úse-
ku Grösslingovej ulice od Bez-
ručovej ulice po podchod z
Gajovej. Priestor pred gymná-
ziom a domom Slovenskej ligy
prešiel asi najväčšou obmenou.
Kým na ostatných úsekoch ulice
sa menil asfaltový povrch komu-
nikácie, opravili obrubníky a
kanalizačné vpusty, tu sa udiali
viaceré zmeny, ktoré by mohli byť
prelomom v prístupe samosprávy
k verejnému priestoru.
„O potrebe zásadnejšej úpravy
priestoru pred Liga pasážou sa
hovorí skoro 15 rokov. Pred šies-
timi rokmi som bol ako miestny
poslanec pri tom, keď vznikol
projekt kompletnej rekonštrukcie
Grösslingovej ulice, vrátane úpra-
vy vozovky a chodníkov pred
gymnáziom. Tento zámer sa však
nezrealizoval,“ uviedol starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
Tesne pred poslednými voľbami
bývalé vedenie Starého Mesta
narýchlo opravilo asfaltový po-
vrch pred základnou školou. No-
vý starosta sa vrátil k pôvodnému
zámeru s tým, že komunikácie sa
nemajú opravovať len pred voľ-
bami. Koncom leta začala mest-
ská časť opravovať povrchy ďal-
ších úsekov Grösslingovej.
Pred východom z pasáže bol ne-
zmyselne umiestnený stánok,
chodci preto na druhú stranu ulice

prechádzali pomedzi autá. To sa
zmenilo. Liga pasáž pokračuje
novým vyvýšeným priechodom
pre chodcov, ktorý ústí pred gym-
náziom. Chodník pred domom
Slovenskej ligy je širší o 1,5
metra, po stranách priechodu
vznikli záhony s trvalkami, okolo
stromov sa dvojnásobne zväčšili
priesakové kruhy.
„Je to ako z úplne iného sveta, nie
z Bratislavy,“ komentovali nové
dopravné riešenie Staromešťania

na sociálnej sieti. „Som rád, že sa
nám podarilo vybudovať prie-
chod, ktorý je prirodzeným
pokračovaním Liga pasáže. Po-
dobne chceme meniť verejný
priestor aj na iných uliciach. Už
prvé dni potvrdzujú, že toto rieše-
nie bolo správne. Ubudlo síce pár
parkovacích miest, máme však
pripravené riešenie, ktoré ich
nahradí,“ uviedol starosta Rado-
slav Števčík. (brn)

Foto: Filip Malý

ZÁKONNÉ A HAVARIJNÉ 
POISTENIE NA 3 ROKY

SERVIS NA 5 ROKOV 
ALEBO 100.000 KM

VÝBAVA V HODNOTE 

.
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Koncom minulého roka skončil
na Dulovom námestí Budvar
Pub, čo je vlastne už legenda
tejto časti Ružinova. V januári
tu otvorili The Moos Pub, ktorý
sa už v júni zmenil na Reštaurá-
ciu & Piváreň TANKOVŇA.
Tak sme ju navštívili, aby sme
zistili, čo a ako varia
v pivárni s čudným názvom.
V slovenčine je tankovňa novo-
tvar, podľa všetkého ide o bohe-
mizmus a vznikol z plzenského
konceptu Tankovna. Či je to v sú-
lade s ochranou priemyselného
vlastníctva, ukáže budúcnosť.
Treba zdôrazniť, že Tankovňa je
viac piváreň ako reštaurácia.
Čapujú tu asi sedem druhov pív,
vlajkovou loďou je tanková kru-
šovická dvanástka (1,90 €/0,5 l).
Väčšiu časť interiéru Tankovne
tvorí bývalá letná záhrada Budvar
Pubu, ktorá bola neskôr presklená,
aby sa z nej stala stavba a poze-
mok bol sprivatizovaný. Podlaha
je drevená, rovnako aj stoličky
a stoly, po celom priestore sú
zavesené televízne obrazovky s
prenosmi športových staníc.
Poďme však k jedlu. Chuťovky
k pivu ako čedarové hrianky s

jalapeňos (4,90 €), cícerová
nátierka s opečeným arabským
chlebom a miešaným šalátom
(4,90 €), hrianky so slaninou a
údeným syrom (4,99 €) či hovä-
dzí tatarák s rukolou, čili, cesna-
kom a s hriankami (8,90 €), ako aj
kombo jedlá pre 4 osoby sme rad-
šej vynechali.
Ochutnali sme však obe polievky,
ktoré sú v ponuke - slepačí vývar
so zeleninou a s rezancami (2,99
€) a kapustovú s domácou klobá-
sou, kolienkom, údeným rebrom,
a s hubami (3,10 €). Slepačia bola
vynikajúca, kapustová nás však
dorazila. Z trojice mäsových
ingrediencií sme v miske neobja-
vili žiadnu, navyše nás po konzu-
mácii polievky aj poriadne pre-
hnalo. Naša chyba, dávať si
kapustnicu pred začiatkom leta.
Tankovňa má ďalej v ponuke
burgre s domácou žemľou, tzv.
panvičky a slovenské špeciality
ako knedľa s vajcom, restovanou
cibuľkou a kyslou uhorkou (5,90
€) či bryndzové halušky so slani-
nou, kyslou smotanou a s kyslým

mliekom (8,40 €). Mimochodom,
kombinácia halušiek s pivom mu-
sí mať v Tankovni tiež fatálne ná-
sledky. Dali sme si hovädzí bur-
ger s čedarom, so slaninou, s para-
dajkou, kyslou uhorkou, šalátom,
cibuľou, BBQ omáčkou a s hra-
nolčekmi (8,90 €).  Burger bol
výborný, domáca žemľa však
bola príliš húževnatá, možno by
to chcelo zmenu receptúry.
Z hlavných jedál sme si vybrali
pečené bravčové rebrá s coleslaw
šalátom a s pečeným zemiakom
(12,99 €). Išlo o netradičnú kom-
bináciu, rebrá sa zväčša ponúkajú
s nakladanou zeleninou a s chle-
bom. Treba priznať, že to nebolo
najhoršie, chuť rebier nebola prí-
liš výrazná, z pečeného zemiaka
sa vykľuli nakrájané pečené
zemiaky.
Celkovo hodnotíme Tankovňu
s rezervou. Niektoré jedlá sa do
pivárne jednoducho nehodia.
Ostatným zákazníkom želáme,
aby odchádzali menej náhlivo...
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Na Dulovom námestí je už TankovňaPrečo majú

„zelení“ radi

električky?
LIST ČITATEĽA
Aby som bol presný, v skutoč-
nosti to nie sú samotné električ-
ky, ale koľajnice, pretože nie-
lenže sú električky a ich „cesty“
oveľa drahšie ako jednoduchý
trolejbus, ale 99 percent problé-
mov v mestskej doprave je
zapríčinených práve prítom-
nosťou koľajníc.
Stačí sa pozrieť na križovatku pod
Manderlou alebo na „Šafku“. A
práve tam akísi „odborníci“ –
ľudia, ktorí po meste nešoférujú, a
ani nechcú, aby iní šoférovali –
chcú zauzliť už dosť priškrtenú
premávku - nedávno pristavili
ďalšie koľajnice! Keďže aj to sa
im máli, chcú zamoriť koľajnica-
mi Petržalku – jednu z mála mest-
ských častí, kde sa doprava ešte
ako-tak hýbe. Električky, aj so
svojimi koľajnicami, patria do
múzea, nie na ulice! Nezmysel-
nosť električiek sa prejavuje aj v
ich cenách. Nielenže sú niekoľko-
násobne drahšie, ale napriek väč-
šiemu počtu cestujúcich ich cena
na osobu je trojnásobná v porov-
naní s autobusmi a takmer dvoj-
násobná s trolejbusmi.  
„Zelení“ sa občas snažia zneistiť
svojich odporcov zavádzaním na
„perličky“ ako napr. „nízke pre-
vádzkové náklady“, ktoré sú pri-
najlepšom len odhady - nepredví-
dateľné a nezaručiteľné. Ceny
verejných dopravných prostried-
kov - najmä električiek - sú neho-
rázne. Aká by však bola ich cena,
keby ich nekupoval „štátny pod-
nik“ (kde kvôli úplatkárstvu všet-
ko stojí aspoň trojnásobne toľko).
Ďalšia „maličkosť“, ktorú vede-
nie dopravného podniku – pri
nárekoch o podporu z verejnej
pokladnice vždy tiež akosi
„zabudne“ spomenúť, sú peniaze,
ktoré dostávajú za reklamy – no
najmä, ktoré by skutočne mali
dostať. Ešte v r. 1990 si vtedajší
riaditeľ podniku založil eseročku,
ktorá sa stala (a pokiaľ viem, je
dodnes) výlučným vybavovate-
ľom reklám na električkách, auto-
busoch a zastávkach. Človek
nemusí byť účtovnícky génius,
aby pochopil, kam sa odčerpáva
osemdesiat percent príjmov...

Fred Nicholson. Bratislava

Na Patrónku 

už cudzinci

nedovidia
LIST ČITATEĽA
„Aj Bratislava môže byť kul-
túrna a čistá ako Viedeň. Aj
my môžeme mať cesty ako
v Kodani a dopravu ako
v Berlíne,“ počúvali sme nie
tak dávno pred komunálnymi
voľbami.
Od odovzdávania hlasov už
nejaká tá voda dolu Dunajom
pretiekla, no čistota, poriadok
a doprava namiesto zlepšenia
idú skôr „dolu vodou“.
Ako ináč možno nazvať stav,
keď v hlavnom meste členské-
ho štátu Európskej únie vyzera-
jú podchody pre chodcov ako
vo vojnovej zóne. Na notorické
problémy typu špina, všadeprí-
tomný pach moču a grafitovú
„výzdobu“ sme si už voľky-
nevoľky zvykli. Ako si však
majú starší, menej pohybliví
Bratislavčania či mamičky s
deťmi zvyknúť na zdolávanie
množstva schodov? 
Uvedomujú si zodpovední, že
pre mnohých to je neprekona-
teľná prekážka? Fungujúce
eskalátory v podchodoch sú
skôr výnimkou než pravidlom!
To je tá predstava Bratislavy
kultúrnej a čistej ako Viedeň,
s dopravou ako v Kodani? Jedi-
nou výnimkou je podchod na
Hodžovom námestí, zrejme
preto, lebo údajne ho má v
správe súkromná spoločnosť.
Podchod na Patrónke je pre-
stupný uzol, ktorým sa denne
premelú tisíce ľudí. V minu-
lých mesiacoch sa stala vec
nevídaná a eskalátory určitú
dobu fungovali. 
Od začiatku mája v oboch sme-
roch znovu stoja, a kompetent-
ní sa tvária ako mŕtvy chrobák.
Vyvesili ceduľu „Z technických
príčin mimo prevádzky“ a pro-
blém tým pokladajú za vyrieše-
ný. A všetci budeme znovu celé
roky používať vlastné nohy.
Hlavne, že budeme predsedať
Európskej únii. Veď Patrónka
je mimo centra, cudzinci sem
nedovidia. A Bratislavčania, vy
si len pekne šliapte. Kultúra
života, ku ktorej patria aj eska-
látory? Zabudnite!

Jana T., Nové Mesto 

Detské hračky patria medzi
výrobky, ktoré Slovenská
obchodná inšpekcia pravidel-
ne kontroluje. Aj v minulých
dňoch jej pracovníci našli
výrobky, ktoré predstavovali
riziko ohrozenia zdravia. Išlo
o bábiky a malého psíka.
V prípade bábik to boli malá a
veľká bábika Laraine z Číny. Obe
plastové bábiky boli s vlasmi
z vlákin zo syntetického materiá-
lu. Zabalené boli v papierovej
škatuli s priehľadnou prednou
stranou. Súčasťou balenia boli aj
dvoje náhradné šaty. Na prednej
strane obalu bol uvedený názov
Laraine. 
Ďalšia bábika bola Girl Fashion,
takisto z Číny. Plastová bábika
bola s vlasmi z vláken zo syntetic-
kého materiálu. Zabalená bola v
papierovej škatuli s priehľadnou
prednou časťou. Súčasťou balenia
boli aj klobúk a náhradné šaty. Na
obale bol údaj: Girl Fashion. Tre-
tia plastová bábika mala názov
Fashion a bola tiež z Číny. Plasto-

vá bábika bola s vlasmi z vláken
zo syntetického materiálu. Zaba-
lená bola v papierovej škatuli s
priehľadnou prednou časťou. Na
obale bol údaj: Fashion NO.
TY955. Poslednou plastovou
bábikou bola Lovely Pretty
Angels z Číny. Mala vlasy z vlá-
ken zo syntetického materiálu,
vzadu mala pripevnené krídla.
Zabalená bola zalisovaním prie-
hľadnej fólie na farebný kartóno-
vý papier. Na obale bolo uvedené:
Lovely Pretty Angels. 
Pri všetkých bábikách bolo che-
mické riziko, keďže v plastovom
materiáli, z ktorého sú zhotovené
ich hlavy, bolo zistené nadlimitné
množstvo ftalátov. 
Slovenská obchodná inšpekcia
odporúča spotrebiteľom, ak si
túto hračku zakúpili, aby ju vo
vlastnom záujme prestali dávať
deťom na hranie. Spotrebiteľ má
právo predmetný nebezpečný

výrobok vrátiť späť a pri uplatne-
ní tohto práva mu bude vrátená
kúpna cena výrobku. 
Posledným kontrolovaným vý-
robkom bol Pes s roľničkou, aj v
tomto prípade z Číny. Hračka je
elektrická, napájaná dvoma
kusmi 1,5 V batérií. Základný
materiál je plast potiahnutý ply-
šom. Na ušiach má pes prilepené
červené mašličky a okolo krku je
zlatá gumička s roľničkou. Pes po
zapnutí chodí, šteká, kýva chvos-
tom a svietia mu oči. V tomto prí-
pade hrozí riziko zadusenia. 
Pri skúške v ťahu sa z hračky
oddelili oči aj roľnička a úplne
zapadli do valca na malé časti.
Jednoduché elektrické hračky sú
určené pre deti do 36 mesiacov,
preto berúc do úvahy bežné a
predvídateľné správanie malých
detí vkladať často veci do úst,
predstavuje hračka pre tieto deti
riziko zadusenia. 

Marián Brezňanský
Spracované z právoplatných 

rozhodnutí SOI

Niektoré hračky sú aj nebezpečné
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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/kittsee

Od stredy 15. júna do utorka 21. júna 2016

099

GRIL NA
DREVENÉ UHLIE
rôzne farebné veko

31.5x42.5 cm

Ø 35.5 cm

795
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DENIM
VODA PO HOLENÍ
rôzne 
druhy 
100 ml

2.49

1095

279

1795

DETSKÝ STOLÍK
NA VODU A PIESOK
vrátane príslušenstva 

25-dielny

65x41.5x56 cm

DÁMSKE
ŠORTKY
100% polyester

rôzne vzory

veľkosti S-XL

ČINKOVÝ SET
10.3 KG
6 kusov závažia 

DYMOND 
PALUBNÁ KAMERA
kompaktná 720P HD-kamera pre montáž

na prístrojovú dosku, 2.4" LCD-monitor,

integrovaná batéria, mikrofón a reproduktor,

nastaviteľný cyklus nahrávania,

režim automatického nahrávania,

4x digitálny zoom

329

ROOKEE
REZANCE
kelímok s vidličkou, zelenina, kuracie mäso, 

hovädzie alebo Thai

65 Gramm

(1 kg = 7.54)

COOL LEŽADLO
VANKÚŠ PRE PSA
vodotesný

rôzne varianty

SADA ROHOŽIEK
ALEBO MOP
autorohožky-set: 4-dielny univerzál,

autokefa s teleskopickou tyčou

91-165 cm

549

1495

795

DISNEY
DETSKÝ SPACÍ VAK
o.i. Frozen, Princess, Cars, Paw Patrol

65x150 cm

049

879

ELEKTRICKÁ 
ZUBNÁ KEFKA
Oral-B

advance power

239

COZZI DETSKÁ
SPODNÁ BIELIZEŇ
95% bavlna/5% elastan

rôzne vzory a farby

veľkosti 98-152

GRILOVACIA PANVICA 
S NEPRILEPIVÝM 
POVRCHOM
Ø 30 cm

2.99

849

EXKLUZÍVNA XL
PLÁŽOVÁ OSUŠKA
bavlna s tkaným vzorom

rôzne varianty

100x180 cm

679

PLYNOVÝ SPORÁK
S KUFRÍKOM
čierny

použitie s plynovou kazetou,

predávanou samostatne

1395

DÁMSKY TOP
NA RAMIENKA
95% bavlna/5% elastan

dlhý strih s čipkou

rôzne farby

veľkosti S-XL

159

DISNEY OMAĽOVÁNKA
ALEBO BIC FIXKY
rôzne druhy

DÁMSKE
NOHAVICE
97% polyester/
3% elastan
rôzne vzory
veľkosti S-XL

3.99

ZAKLADAČ
4-KRÚŽKOVÝ
A4

rôzne varianty

2-krúžkový   0.79

CESTOVNÁ
TAŠKA
koženka

čierna alebo tmavo hnedá

50x22x30 cm

695

495

DENIM
DARČEKOVÁ SADA
rôzne varianty

6995

SKLADACÍ
ZÁHRADNÝ SET
stôl: 183x76x73.5 cm

lavica: 183x30x44.5 cm

PÁRTY TIP

FINISH - TABLETY 
DO UMÝVAČKY
Classic

36 Stück

299

2-BALENIE

Handgepäck
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Darovanie môže

byť aj písomnou

zmluvou
Darovanie je bežný a často
používaný občianskoprávny
inštitút. Uskutočňuje sa daro-
vacou zmluvou, ktorá však v
prípade, že predmetom daru
je nehnuteľnosť, musí byť
písomná.
Písomnú formu zákon vyžaduje
aj v prípade, že k odovzdaniu
prevzatiu daru nedôjde priamo
pri uzatvorení darovacej zmlu-
vy, teda ak, napríklad, darca
odovzdá predmet daru obdaro-
vanému týždeň po darovaní.
Darovacou zmluvou teda darca
niečo bezplatne prenecháva
alebo sľubuje obdarovanému
a ten dar alebo sľub prijíma.
Neplatná je však darovacia
zmluva, podľa ktorej sa má
plniť až po darcovej smrti.
Darca je povinný pri ponuke
daru upozorniť na vady, o kto-
rých vie. Ak má vec nedostat-
ky, na ktoré darca neupozornil,
je obdarovaný oprávnený vec
vrátiť. Toto ustanovenie zákon
obsahuje z dôvodu, že s daro-
vanou vecou sa môžu spájať aj
určité výdavky.
V prípade darovania napríklad

auta môže obdarovaný zistiť,
že je potrebná nákladná oprava
poškodeného motora, na čo ho
darca neupozornil. Ak obdaro-
vaný tieto náklady nechce
alebo nemôže uhrádzať, je
oprávnený dar vrátiť a nevznik-
nú mu ďalšie náklady spojené s
odhlásením auta z evidencie.
Špeciálne je upravené darova-
nie medzi manželmi. 
Manžel nemôže druhému man-
želovi darovať vec patriacu do
bezpodielového spoluvlastníct-
va manželov (bezpodielovému
spoluvlastníctvu manželov sme
sa venovali v predošlých člán-
koch). 
Nie je však vylúčené bežné
obdarovanie, napr. k sviatku.
Manžel môže tiež darovať dru-
hému manželovi vec, ktorú
nadobudol pred uzatvorením
manželstva. 

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Víťazi lístkov

na unikátneho

Pána prsteňov
PETRŽALKA
Správna odpoveď na súťaž
Bratislavských novín, kto je
autorom trilógie Pána prste-
ňov, bola A: J. P. R. Tolkien. 
Dva lístky na predstavenie Pána
prsteňov – Spoločenstvo prste-
ňov 20. júna v Incheba Expo
aréne vyhrávajú Emi Kísértet
(Petržalka), Zuzana Stará (Petr-
žalka) a Jozef Vrabec (Dúbrav-
ka). (brn)

Rozlúčka 

so školou bude 

aj na dostihoch
PETRŽALKA
V nedeľu 26. júna bude petr-
žalská dostihová dráha patriť
najmenším. Hlavným bodom
dostihov (osem rovinových
dostihov) je 23.  zlatý bičík Rha-
pis, rovina I. kategórie pre 3-
ročné a staršie kone na 1400 m.
Sprievodný program však bude
venovaný rozlúčke so škol-
ským rokom, teda zábavným
programom pre najmenších, kto-
rých čaká napríklad maľovanie
ich tváričiek, vozenie na koní-
koch, hudobné a tanečné vystú-
penia žiakov ZUŠ Jána Albre-
chta či kúzelnícko-balónová šou
so sladkou odmenou. Popolud-
nie v Starom háji sa začína o
14. hodine. (ri)

BRATISLAVA
Večný problém letného cestova-
nia v bratislavskej hromadnej
doprave: Funguje či nefunguje
klíma? Otvoriť či neotvoriť
okienko? Cestujúci sa vadia.
Pre niekoho je vo vozidle prí-
šerne teplo, pre iného príšerne
zima, niekomu zase prekážajú
teplotné rozdiely vonku a vo
vozidle, iný je zase na klímu
alergický a okamžite kýcha...
Stanovisko dopravného podniku
k otázke, v ktorom vozidle klíma
funguje, je podľa jeho hovorkyne
Adriany Volfovej jednoznačné:
„Vo všetkých klimatizovaných
vozidlách, ktoré sú označené pik-
togramom!“ V praxi to znamená,
že tam, kde je na okienku pikto-
gram s nápisom, okná sa otvárať
nemusia a klíma funguje. Aj keď
nie vždy to platí automaticky... 
Príkladom sú autobusy. „Dop-
ravný podnik má dva typy klima-
tizovaných autobusov, v jedných
sa klíma zapína automaticky,
hneď ako vonkajšia teplota pre-
siahne 24 stupňov, v ostatných ju
vodiči zapínajú na základe cen-

trálnej výzvy dispečingu,“ vysve-
tlila Adriana Volfová. Aako to vy-
zerá v najnovších trolejbusoch?
„Klimatizáciu v nich ovládajú
vodiči. Zapnú ju, len čo vonkajšia
teplota presiahne 24 stupňov
alebo zase na základe centrálnej
výzvy dispečingu.“ Čiže, ak sa
niekomu môže zdať, že je vonku
teplo a klíma by mala fungovať, v
skutočnosti ešte môže byť vypnu-
tá, pretože teplota nepresiahla 24
stupňov.  Na záver električky -
klimatizácia v nich pracuje auto-
maticky, podľa teploty buď kúri,
vetrá alebo chladí.
Relatívne najjednoduchší spôsob
vetrania je otvoriť okienko. Ak
však cestujúci otvárajú okná vo
vozidlách pri zapnutej klimatizá-
cii, znižujú tým jej účinnosť.
„Klíma je potom neefektívna.
Takisto dochádza k enormnému
úniku vychladeného vzduchu
počas státia vozidiel na zastáv-
kach, keď teplo sála do vozidiel,“
tvrdí Adriana Volfová. 
Ako pripomína hovorkyňa, „kli-
matizácia v električkách a trolej-
busoch funguje automaticky,

podľa hygienických noriem,
ktoré zabezpečujú, že vo vozidle
cirkuluje nielen chladený, resp.
zohrievaný vzduch, ale zabezpe-
čený je aj prívod čerstvého vzdu-
chu zvonka, a to podľa obsaditeľ-
nosti vozidla – privádza sa pred-
písané množstvo vzduchu za jed-
notku času na každú osobu, ktorá
sa vo vozidle nachádza. Tým je
zabezpečené aj vetranie interiéru
a to bez otvorenia jediného okna.
Akékoľvek otvorené okno preto
len zhoršuje energetickú spotrebu
vozidiel a spomaľuje dosiahnutie
príjemného prostredia. V nových
električkách a trolejbusoch môžu
byť preto okná pri fungujúcej kli-
matizácii zaistené zámkom proti
otvoreniu.“
Medzi Bratislavčanmi koluje aj
verzia, že vodiči úmyselne neza-
pínajú klímu, aby ušetrili na nafte.
„Letná norma spotreby nafty zo-
hľadňuje prevádzku klimatizácie,
dopravný podnik preto odmieta,
že by vodiči boli motivovaní
nezapínať klimatizáciu v snahe
ušetriť naftu,“ dodala Adriana
Volfová. Dušan Blaško

Ak je na okne piktogram a vonku 
24 stupňov, klíma by mala fungovať

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

�
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S kupónom 10 %
Zľava na celú zákazku



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

7BRATISLAVSKÉ NOVINY 12/2016

Nekalé praktiky podomových predajcov, 
ponúkajúcich domácnostiam zmenu do-
dávateľa, naďalej pokračujú. Slovenské 
domácnosti presviedčajú na základe ne-
pravdivých informácií. „Predajcovia pou-
žívajú ako argumenty klamlivé informá-
cie a zákazníkov zavádzajú tvrdeniami  
o tom, že majú poverenie od našej spo-
ločnosti na zmenu dodávateľa elektric-
kej energie,“ uviedol Juraj Krajcár, pred-
seda predstavenstva ZSE Energia. 

Viete povedať, koľkých zákazníkov predajco-
via takýmito argumentmi presvedčili?
Obracajú sa na nás tisícky podvedených zá-
kazníkov. Ide prevažne o seniorov bývajúcich 
v Bratislave, nedá sa však vylúčiť, že sa predaj-
covia postupne presunú aj do iných regiónov. 
Chcel by som ubezpečiť našich zákazníkov, že 
v rámci spoločnosti ZSE neprichádza k žiadnym 
zmenám.

Ako sa majú zákazníci brániť?
Pri zmene dodávateľa sa podpisuje viacero 
dokumentov. Upozorňujeme preto zákazníkov, 
aby dávali pozor na to, čo im dáva predajca 

podpísať. Predajca si väčšinou vypýta faktúru 
za elektrinu, prípadne ďalšie dokumenty a do-
klady. Zákazníkom odporúčame, aby si pred 
tým, ako poskytnú akékoľvek informácie, overili 
totožnosť predajcu i pravdivosť jeho predajných 
argumentov. V prípade, ak už zákazník pod 
takýmto nátlakom zmluvu o zmene dodávateľa 
podpísal, môže od nej do 14 dní odstúpiť bez 
udania dôvodu. 

V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame 
zákazníkom kontaktovať Zákaznícku linku ZSE 
0850 111 555, alebo navštíviť Zákaznícke centrá 
ZSE.

ZSE varuje pred podvodmi 
podomových predajcov energií

Súčasť vášho domovawww.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555
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Počasie 

predpovedajú 

už tri stanice
KARLOVA VES
Letné búrky, silný vietor, či
v zime prudký nástup mrazov.
Aj takéto meteorologické výky-
vy monitorujú pre Karlovu
Ves tri nové meteostanice.
Senzormi monitorujú už mini-
málne zmeny v počasí s presnos-
ťou na desatiny stupňa. Tri stani-
ce monitorujú počasie vo výške
15 a 200 centimetrov. Ich zaují-
mavosť spočíva v integrácií sen-
zorov do ostrovného zariadenia.
Sú bezdrôtovo napojené na hod-
notiaci softvér a dáta sú prístupné
mestskej časti v reálnom čase cez
internet. Stanice v Karlovej Vsi
patria k zariadeniam, aké využí-
vajú meteorologické ústavy, letis-
ká alebo inštitúcie prevencie
škôd. (bh)

Rozpočet teraz

predstavujú 

v grafike
BRATISLAVA
Mesto pripravilo infografiku
s názvom Interaktívny rozpo-
čet. Ide o spôsob, ako zobraziť
toky financií z a do mesta.
Magistrát chce takto sprehľadniť
štruktúru rozpočtu Bratislavy.
Vizualizácia ponúka všetky infor-
mácie v prehľadnej interaktívnej
infografike. Rozpočet Bratislavy
na rok 2016 pozostáva z dvoch
základných častí - príjmovej a
výdavkovej. Po kliknutí na ktorú-
koľvek položku v jednej z
dvoch častí sa zobrazia ďalšie
položky, ktoré sú súčasťou kon-
krétnej oblasti. Rozpočet je na
webovej stránke mesta v časti
Rozpočet alebo priamo na
www.bratislava.sk/vismo/rozpo-
cet.asp. (is)

BRATISLAVA
Primátor a starostovia mest-
ských častí sa minulý rok spoji-
li s cieľom obmedziť hazard v
meste. Preto spustili petíciu za
zákaz hazardných hier v Brati-
slave. Podpísalo sa pod ňu pri-
bližne 104 000 Bratislavčanov. 
Momentálne petičný výbor
dokončuje zber podpisov a začí-
na kontrolovať hárky. Po
vyzbieraní a kontrole všetkých
petičných hárkov aj od jednotli-
vých mestských častí sa predlo-
žia na magistrát, kde ich budú
kontrolovať. Po ich odkontrolo-
vaní a stanovisku, že petícia je v
súlade so zákonom, sa predložia
do mestského zastupiteľstva na
schválenie a vypracovanie VZN
o zrušení hazardu na území
mesta Bratislava. Po schválení a
vydaní VZN sa od dátumu jeho
účinnosti nebudú vydávať nové
licencie na prevádzkovanie

hazardných hier na území mesta.
Licencie, ktoré boli udelené pred
účinnosťou VZN, budú  naďalej
platné do skončenia ich platnos-
ti, to znamená, že licencie na
výherné prístroje, ktoré sú platné
jeden kalendárny rok, budú
ukončené k 31. decembru a
licencie na iné druhy hazard-
ných hier (videohry, rulety, iné
technické zariadenia, kasína)
budú ukončené v závislosti od
doby skončenia platnosti vyda-
nej licencie zo strany minister-
stva financií. 
Mesto vydáva licencie len na
výherné prístroje. Nevydáva
povolenia na herne, udeľuje indi-
viduálne licencie na prevádzko-
vanie hazardných hier prostred-
níctvom výherných prístrojov.
Licenčný povoľovací princíp je
v zákone formulovaný ako náro-
kovateľný, t. j. ak prevádzkovateľ
splní všetky zákonné podmienky,

hlavné mesto mu individuálnu
licenciu musí vydať.
Ako zdôraznila hovorkyňa
mesta Ivana Skokanová, „cie-
ľom mesta je obmedziť hazard v
meste - aby si obec mohla sama
určiť, kde takéto zariadenia
povolí a kde nie, pretože teraz
musí povoliť prevádzkovanie
vždy, pretože licenčný princíp je
nárokovateľný a obec nemá
možnosti ho obmedziť”. Podľa
nej, ak by si obec vedela takto
regulovať hazard na svojom
území, bol by to systémový spô-
sob, ako ho obmedziť tak, aby
nevznikali nelegálne prevádzky.
„Do konca prvého polroka by
sme chceli vyzbierať všetky
podpisy a v druhom polroku pri-
praviť VZN tak, aby mohlo pla-
tiť od januára 2017, všetko bude
závisieť od toho, kedy budeme
mať dostatok podpisov,“ dodala
hovorkyňa mesta . (is)

Petíciu proti hazardu podpísalo 
už vyše 100-tisíc Bratislavčanov

Potrebujete sa postarať o svojho otca,
alebo mamu alebo inú osobu, ktorá potrebuje opateru?

Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu v rámci celého 
Slovenska. Cena za opatrovateľskú službu (s príspevkom obce alebo
mesta) je 1,9 Eur /hod. Pri samoplatcoch je cena 5,1 Eur/hod. Minimálny
denný rozsah je 4 hod. denne. 
Poskytujeme taktiež 24 hod. opatrovanie. Denná sadzba  už od 27-40 Eur
v závislosti od zdravotného stavu pacienta.
Hľadáme opatrovateľky, ktoré majú záujem pracovať ako opatrovateľky
na Slovensku. 

Dôstojný život pre všetkých, n.o.,
tel. 0915 974 588, www.opatrujdoma.sk, info@opatrujdoma.sk 

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

TUJETOIN Inzercia BA Noviny 206x85 3. Faza.indd 1 11.3.2016 14:57
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Príďte si počítať

do letnej čitárne

v Medickej
STARÉ MESTO
Staromestská knižnica pozýva
do letnej čitárne v Medickej
záhrade. Otvorená bude do 31.
augusta, sedem dní v týždni,
denne od 10.00 do 18.00 h.
V čitárni je k dispozícii 50 štu-
dijných miest, 70 titulov domá-
cich a zahraničných časopisov a
denníkov, informačné a propa-
gačné materiály o Bratislave,
návštevníci majú k dispozícii aj
malú samoobslužnú knižnicu, kde
si môžu bezplatne požičať a pre-
čítať knihy. Bezplatné je tiež wi-
fi-pripojenie na internet. 
Návštevníkov navyše čakajú
predstavenia Stražanovho bábko-
vého divadla, tvorivé dielne,
medzigeneračné tvorivé dielne a
rôzne akcie aj výstavy v spolu-
práci so ZUŠ na Podjavorinskej
ul., BIBIANOU, Medzinárod-
ným domom umenia pre deti.
Využívanie služieb letnej čitárne i
vstup na všetky podujatia je
voľný. (sm)

Bocian bude 

po roku opäť 

v Bratislave
Problém s plodnosťou má každá
ôsma žena. Napriek tomu, ako
ukazujú prieskumy Občianskeho
združenia Bocian, si ženy myslia,
že rodiť po štyridsiatke nie je
žiadny problém. 
O ochrane reprodukčného zdravia,
kvalite spermií či zlepšení ovulácie
vedia katastrofálne málo a poruchy
plodnosti často riešia na nevhod-
nom mieste, čiže v centrách asisto-
vanej reprodukcie, hoci by sa ich
cesta za dieťaťom mala začať u
andrológa. Akú úlohu zohráva pri
snahe o otehotnenie životný štýl,
sedavé zamestnanie, fajčenie či
napríklad pitie kávy vám opäť pre-
zradí edukačná roadshow Turné
plodnosti, ktorú na Slovensku už po
ôsmykrát organizuje Občianske
združenie Bocian. V Bratislave sa
podujatia pre verejnosť uskutočnia
v utorok 28. 6. na Poštovej ulici od
14.30 a v Primaciálnom paláci od
16.30 h. Viac sa dozviete na fb
stránke OZ Bocian a na
www.bocianoviny.sk. �

BRATISLAVA
Fanúšikovia futbalového Slova-
na rozhodli, že hráčom mája
bol síce srbský obranca Sekulič,
ale ocenenie pre najlepšieho
hráča celej sezóny si od nich
vyslúžil brankár Ján Mucha.
Reprezentačný gólman dostal cel-
kove 1 655 hlasov a predstihol tak
druhého Milinkoviča a tretieho
Vitteka. Práve Mucha však patril
medzi hráčov, ktorí chýbali na
prvom tréningu pred novou sezó-
nou. Belasí začali s prípravou 5.
júna individuálnymi testami hrá-
čov. Prvé dni strávili belasí na
Pasienkoch, po niekoľkých tré-

ningoch ich v sobotu 11. júna
čakal prvý prípravný zápas v
Komárne (3. liga). Okrem Muchu
chýbali v úvode aj ďalší dvaja
reprezentanti - Saláta a Priskin
(Maďarsko).
Od 17. do 21. 6. sa slovanisti
vyberú na sústredenie do českého
tréningového centra Ratboř, kde
odohrajú ďalšie dve stretnutia,
ktoré budú súčasťou Česko-slo-
venského futbalového srdca
2016. Prvým súperom bude 18.
júna v Kolíne Slavia Praha, 21.
júna nastúpi Slovan na štadióne v
Ďolíčku proti Bohemiansu Praha.
V piatok 24. júna belasých preve-

rí rakúsky tím SV Mattersburg, o
deň neskôr pricestuje do Bratisla-
vy Zlín – duel odohrajú na trávni-
ku Akadémie ŠK Slovan v Prie-
voze. Už o necelý týždeň čaká
druhý tím posledného ročníka
najvyššej slovenskej futbalovej
súťaže vstup do Európy, meno
súpera, s ktorým sa Slovan 30.
júna stretne v 1. predkola Európ-
skej ligy určí 20. júna žreb. Bela-
sí budú v prvom, v prípade postu-
pu aj v druhom predkole, nasade-
ným mužstvom.
Nový ročník Fortuna ligy sa
začne 16. júla, jesenná časť potrvá
do 10. decembra. (mm)

Mucha bol najlepším slovanistom

Primátor nepodpísal uznesenie 
BRATISLAVA
Viaceré body májového uznese-
nia mestského zastupiteľstva
týkajúce sa zastavenia verejné-
ho obstarávania náhradných
nájomných bytov v Ružinove,
odporujú podľa primátora
zákonu a sú pre hlavné mesto
nevýhodné. Uznesenie preto
nepodpíše.

„Nemôžem postupovať protizá-
konne, preto uznesenie nemôžem
podpísať,“ povedal primátor.
Podľa právnej analýzy niektoré
body uznesenia odporujú záko-
nom, podľa ktorých mesto musí
náhradné nájomné byty zabezpe-
čiť do konca roku 2016. „Na jed-
nej strane sú občania, ktorí
výstavbu vo vybraných lokalitách

odmietajú, na druhej strane je
zákonná povinnosť, ktorú si
mesto jednoducho musí splniť,“
povedal primátor a dodal: „Musí-
me spolupracovať so všetkými
Bratislavčanmi, ktorých sa to
týka, rovnako aj s vládou, preto-
že je to práve zákon, ktorý nás
jednoducho núti stavať a nedáva
nám na výber.“ (ts)

ZSE inz Bratislavske noviny 206x132 ri.indd 2 17.5.2016 18:19
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Deťom kúpili

permanentky 

na plávanie
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka orga-
nizuje pre deti z rodín s ne-
ľahkou finančnou situáciou
plávanie v zariadení komu-
nitnej rehabilitácie Gaudeamus
na Mokrohájskej.
„Deťom sme zakúpili permanent-
ky, ktoré im umožnia chodiť plá-
vať, začali sme 11. júna,“ prezra-
dil starosta Dúbravky Martin
Zaťovič.  Deti zo sociálne slab-
ších rodín od 3 do 12 rokov, ktoré
miestny úrad eviduje, sú rozdele-
né do dvoch skupín po pätnástich,
každá skupina má hodinu k dispo-
zícií trojdráhový bazén. (lm)

KARLOVA VES
Do veľkého projektu záchrany
včiel v Karlovej Vsi sa zapojili
tri základné školy a niekoľko
miestnych organizácií, Príro-
dovedecká fakulta UK, ktorá
vytvorí na svojej budove streš-
nú záhradu, aj stovky obyvate-
ľov, ktorí začínajú s výsadbou
nektárodajných a peľodajných
rastlín. V Karlovej Vsi čoskoro
vznikne aj päť ukážkových
prírodných plôch, ktoré budú
priaznivé pre včely.
„Sme jedna z najzelenších mest-
ských častí Bratislavy a chceme
aktívne podporovať populáciu
včiel. Obyvatelia, ktorí prejavili

záujem, dostávajú v týchto
dňoch 1 500 nektárodajných
rastlín do predzáhrad. Ich
záujem o túto formu podpory
včiel bol enormný. Obecný
záhradník kontaktuje záujem-
cov, ktorí dostanú aj substrát na
podporu rastlín,“ informovala
starostka mestskej časti Karlova
Ves Dana Čahojová.
Mestské prostredie postupne
stráca kvalitnú zeleň, preto je
potrebné situáciu riešiť. „Kvit-
núce biokoridory poskytujú
potravu pre opeľujúci hmyz ako
divoké včely, čmeliaky či motý-
le a pomáhajú zvyšovať množ-
stvo zelene zodpovednej za

pohlcovanie prachu, zvýšený
výpar vlhkosti a reguláciu teplôt
počas leta,“ vysvetlila Petra
Ježeková z občianskeho združe-
nia Živica. V Karlovej Vsi
vznikne päť vzorových plôch s
ovocnými drevinami, nekosenou
plochou či s rozkvitnutou lúkou.
Do projektu vstupujú aj základ-
né školy na území Karlovej Vsi.
Riaditeľka ZŠ Karloveská 61
Eva Horníková informovala, že
škola finišuje s prípravou bylin-
kovej špirály, o ktorú sa budú
starať žiaci. Sú v nej vysadené
mnohé bylinky, ktoré takisto
pomôžu viacerým typom opeľo-
vačov. (bh)

Mestská časť Karlova Ves začala
masívne podporovať záchranu včiel

Nový variant transportéru
Mercedes-Benz Sprinter má
celkovú hmotnosť 5,5 t a užitoč-
né zaťaženie v závislosti od typu
nadstavby 2,95 až 3,41 tony. To
je oproti doterajším vyhotove-
niam až 450 kg viac. 
Pre Sprinter s najvyššou tonážou
budú zároveň  od leta 2016 popri
doterajších v ponuke aj dve nové
motorizácie. Motor pre základný
model namiesto doterajších 70 kW
vyvinie 84 kW (114 k) a výkon-
nejší sa posunul z hodnoty 95 kW
na 105 kW (143 k). Naďalej sú k
dispozícii motorizácie 120 kW
(163 k) a 140 kW (190 k). Všetky

spĺňajú od septembra 2016 záväz-
nú normu Euro 6/VI. 
Podľa Norberta Kunza, vedúceho
produktového manažmentu Sprin-
tera, nový variant 5,5 t presne
odzrkadľuje požiadavky užívate-
ľov: „Po verzii s ešte vyššou nos-
nosťou túžili najmä zákazníci,
ktorí jazdia pre odvetvia, kde
hmotnosť zohráva veľkú úlohu.
Týka sa to napríklad stavebného
hospodárstva alebo obecných
vozidiel. Vyššie užitočné zaťaže-
nie je však čistý zisk aj pre prepra-
vu osôb. Nech už je mimoriadne
dobrý pomer medzi prevádzko-
vou hmotnosťou a užitočným

zaťažením požadovaný kdekoľ-
vek, riešenie máme ihneď po
ruke. Sprinter je pritom veľmi
kompaktný a obratný. Má veľmi
dobrú dynamiku a pocit z jazdy
podobný pocitu z jazdy v osob-
nom motorovom vozidle – aj v
prípade 5,5 t. To je dôležité
napríklad v mestskej premávke,
spomeňte si na tie nízke vjazdy,
úzke uličky alebo náročné situácie
pri parkovaní. V otázke praktic-
kosti je Sprinter vo svojej triede
jednoznačne neporaziteľný.“ 

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

Transportér Sprinter má vyššiu nosnosť a nové motory

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?
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Volejbalisti 

stoja na prahu 

veľkej výzvy
BRATISLAVA
Už o necelý týždeň sa športoví
fanúšikovia v Bratislave môžu
tešiť na fantastický volejbalový
zážitok. V AEGON Aréne sa od
23. do 25. júna uskutoční turnaj
prestížnej súťaže najlepších
tímov Svetovej ligy.
Turnaj začnú Slováci vo štvrtok
večer súbojom s Kubou. Karibský
tím patrí k volejbalovým veľmo-
ciam a je už istým účastníkom
olympijského turnaja v Riu de
Janeiro 2016! Fanúšikovia sa
môžu tešiť na vôbec prvý vzá-
jomný zápas v histórii oboch kra-
jín. V piatok nasleduje zápas s
Holandskom a v sobotu derby s
Českou republikou.
V príprave na Svetovú ligu, v kto-
rej sa zverenci trénera M. Palguta
predstavia okrem Bratislavy aj na
turnajoch v Turecku a v Číne,
vyhrali Slováci v Jyväskylä na
palubovke silného a v rebríčku
FIVB vyššie postaveného Fínska
dva z troch zápasov... (fh)

6. 6. ‒ 3. 7.

VÝSTAVA
DRAKOV

A DRAKOBIJCOVCOV
Bližšie, než si myslíte.

www.borymall.sk

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

Župní  poslanci svojím hlaso-
vaním rozhodli o osude krea-
tívneho priemyslu v regióne a
dali zelenú jeho presťahova-
niu do bývalej budovy SOŠ
chemickej na Račianskej.
Ekosystému Cvernovky tak
už nič nebráni pokračovať.
Župa tak napreduje v
napĺňaní stratégie o rozvoji
kultúry.
„Je úplne zrejmé, že dnešná
mladá generácia, keď chce
robiť niečo tvorivé, často sa
utieka do Brna, Prahy či
Amsterdamu. Preto je chvály-
hodné, ak existuje skupina
ľudí, ktorá to chce presadiť v
našom hlavnom meste, a keď
popritom existuje aj aktívna
samospráva, ktorá tomu doká-
že podať pomocnú ruku.
Verím, že toto bude referenčný
rámec pre ďalšie samosprávy,“
vyjadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja
Pavol Frešo.
Bratislavskí krajskí poslanci na
svojom pracovnom zasadnutí

rozhodovali 10. júna o osude
kreatívneho priemyslu v regió-
ne. 
Bratislavský samosprávny kraj
sa rozhodol pomôcť Nadácii
Cvernovka, ktorá zastupuje
umelcov a kreatívcov, ktorých
čaká vysťahovanie z ich pôvod-
ných priestorov koncom júla.
Spoluprácu, spečatenú podpi-
som spoločného memoranda,

schválilo 37 poslancov z 39 prí-
tomných. Nadáciu Cvernovka
a celý kreatívny priemysel tak
čaká sťahovanie do priestorov
internátu SOŠ chemickej na
Račianskej  v Bratislave, kde
budú po celý rok, kým budú
pracovať na rekonštrukcii
objektu bývalej budovy samot-
nej školy SOŠ chemickej na
Račianskej 78 - 80 v Bratislave. 

Kreatívne centrum regiónu zachránené



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 12/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Cyklotrasa na moste
by mala byť trvácnejšia
a pomáhať slabozrakým
BRATISLAVA
Je hrboľatá a navyše v daždi
aj šmykľavá. Tvrdia cyklisti,
ktorí prechádzajú po cyklo-
trase na Starom moste. Len
pár dní po jej otvorení sa ozva-
li prví kritici.
„Môj trinásťročný syn nebude
rád spomínať na jednu z prvých
jázd po Starom moste. V jedno
popoludnie začínalo mrholiť a
on, idúc na bicykli, sa blížil k
staromestskej strane mosta. Pred
ním išiel starší pán, ktorý vošiel
na cyklistickú časť chodníka.
Syn naňho zazvonil, ale keďže
pán nereagoval, tak začal brzdiť
a zároveň sa ho snažil obísť po
časti chodníka pre chodcov.
Dostal však šmyk a nepríjem-
nému pádu už nedokázal zabrá-
niť. V nemocnici synovi zašili
dve tržné rany na ruke a predlak-
tí, tretiu ranu na ruke stiahli strip
páskou. Odreniny na nohách
boli najľahšou boľačkou. Pár dní
na to som sa dostal na most aj ja
– ako chodec – a opäť bolo po
daždi. Na vlastné oči som videl
pád cyklistu, ktorý nešiel veľkou
rýchlosťou. Povrch cyklistické-
ho chodníka je za mokra ozaj
veľmi šmykľavý a možnosť
úrazu pri páde je na moste znač-
ne vyššia ako na bežnej ceste.
Nachádzajú sa tam ostré hrany
konštrukcie mosta a tiež pre-
deľovací pás medzi cyklistickou
a pešou časťou chodníka má
neuveriteľne ostré hrany – tie
boli aj príčinou zranení môjho
syna. Neviem, čo môžu kompe-

tentní urobiť na zlepšenie situá-
cie v tejto chvíli, ale rozhodne
by bolo okamžite potrebné
umiestniť tam varovanie, že
povrch je klzký a vyžaduje zvý-
šenú opatrnosť. A do budúcnos-
tí navrhnúť úpravu chodníka,
ktorá by zlepšila jeho bezpeč-
nostné parametre,“ napísal
Marián Bednár z Petržalky.
Na list reagovala hovorkyňa
magistrátu Ivana Skokanová:
„Cyklotrasa na Štúrovej ulici
(rovnako ako po celej dĺžke Sta-
rého mosta) je vyznačená plasto-
vou farbou. Táto technológia je
trvácnejšia a takto vyznačené
cyklotrasy obsahujú navyše aj
navádzacie značenie pre hendi-
kepovaných občanov (napríklad
slabozrakých a nevidiacich tak,
aby vedeli, že ide o priestor
cyklotrasy a mohli sa jej
vyhnúť). To je časť, ktorá je
vyvýšená a štruktúrovaná.“

Dušan Blaško
Foto: Juraj Mladý

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko

REFLEXNÁ TERAPIA PRI MORI NA ISTRII 16.7.-23.7.
347 € + doprava - kurz a terapia s terapeutičkou Ľubicou

POBYT PRE SENIOROV 55+ PRI MORI NA ISTRII 9.-18.9.
299 € (doprava, pobyt, polpenzia s nápojmi, poistenie)

EXPRES NA ISTRIU (Portorož,Umag,Poreč,Vrsar,Rovinj)
85 € (dieťa do 15 rokov iba 40 €)

VÍKEND PRI MORI 17.6-19.6. iba 40 € (doprava)

INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava
tel. 02 55563860                   www.intermedial.sk

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori

OOPPTTIIKKAA  LLEENNTTIISS,, ss..rr..oo..
Šustekova 15, 

851 04 Bratislava

tel: 02/62 31 72 22

PPoonnúúkkaammee  VVáámm::
• okuliarové rámy od 10 eur

• okuliarové šošovky

od 20 eur za pár

• multifokálne šošovky

od 80 eur za kus

• vyšetrenie zrakovej ostrosti 

ZZáálleežžíí  nnáámm  nnaa  ttoomm,,
aabbyy  ssttee  mmaallii  LLAACCNNÉÉ

aa  zzáárroovveeňň  DDOOBBRRÉÉ  ookkuulliiaarree
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Tretiaci 

vyhrali súťaž 

s Osmijankom
PETRŽALKA
Žiaci 3. B zo Základnej školy
Gessayova 2 vyhrali celoslo-
venskú súťaž Čítame s Osmi-
jankom. Zahanbiť sa nedali
ani žiaci 4. A z tej istej školy,
ktorí získali v súťaži druhé
miesto. 
Čítame s Osmijankom je súťaž,
ktorá sa zameriava na rozvoj
čitateľskej gramotnosti žiakov
na prvom stupni základných
škôl. Na ôsmich literárnych
zastávkach sa súťažiaci hrali s
literárnym textom a lámali si
hlavu nad vyriešením záhad,
ktoré aj ilustrovali. 
V 12. ročníku súťaže deti aj s
pani učiteľkami v novembri
2015 „nasadli“ na Osmijankov
rozprávkový vláčik s ôsmimi
zastávkami. Ten ich postupne
zaviezol do rozprávkovej kraji-
ny Pavla Dobšinského, do tma-
vého lesa, či skôr mačacieho
vreca spisovateľky Jaroslavy
Blažkovej, za rozprávkami v
Slovenskom rozhlase, do zača-
rovanej triedy Kristy Bendovej,
do talianskej záhrady Gianni
Rodariho, na dedinský dvor so
záhadami čarovného vajíčka
Marty Šurinovej, stretli ťavu či
potkali velblouda v česko-slo-
venskom slovníku Marie Nera-
dovej a nakoniec sa zastavili v
indiánskej osade Marty Hluší-
kovej. (gm)

PETRŽALKA
Opustený a zdevastovaný stá-
nok na Šintavskej ulici na
zástavke autobusu Holíčska už
neexistuje. Odstránila ho
mestská časť.
Bývalý predajný stánok niekoľ-
ko rokov nahrádzal smetný kôš
a trápil obyvateľov z okolitých
bytoviek. Jeho odstráneniu
predchádzal dlhý a zložitý
zákonný proces. Prostredníc-
tvom stavebného úradu sa
dohľadal vlastník, ktorý sa
však k svojmu majetku nemal,
mestská časť preto po neúspeš-
nej snahe o odstránenie stánku
jeho majiteľom pristúpila k
netradičnému kroku a rozhod-
la sa stánok odstrániť sama.
Požiadala stavebný úrad o zača-
tie konania o odstránení stavby.
Tento proces si však vyžiadal

dlhý čas a postupné kroky, aby
stavebný úrad mohol definitívne
a zákonne nariadiť odstránenie
stavby a mestská časť mohla
legálne pristúpiť k akcii.
„Veríme, že priestor bude opäť
slúžiť Petržalčanom. Hoci išlo
len o stánok, celá kauza je ukáž-

kovým príkladom toho, ako
majú niekedy samosprávy pri
dodržiavaní v súčasnosti nasta-
vených zákonov zviazané ruky,“
povedal k odstráneniu stánku
starosta Petržalky Vladimír
Bajan. (pe)

Foto: petržalka.sk

Stánok na Šintavskej už neprekáža

PETRŽALKA
V súčasnosti navštevuje 23
petržalských materských škôl
2 558 detí, ďalších 1 501 žia-
dostí školy zaznamenali pri
jarných prihláškach na nasle-
dujúci školský rok. Mestská
časť bola schopná vyhovieť
825 žiadostiam, čo je o 111
detí viac ako v minulom roku. 
Od roku 2012 vzniklo v Petr-
žalke vyše 220 nových miest,
za posledných osem rokov cel-
kovo 430, dopyt je však stále
vyšší ako ponuka. Súvisí to aj s

tým, že nepribúda len miest v
materských školách, ale aj detí
v Petržalke. Žiadostí o umiest-
nenie bolo tento rok o 125 viac
ako vlani. 
„Tento rok sa nám podarilo
umiestniť 825 detí. Z tých, čo
sme neprijali, 301 nesplnilo
podmienku dovŕšenia troch
rokov veku. Z ostatných 375
detí, ktoré sme nemohli prijať,
nebol ani jeden predškolák,
teda dieťa, ktoré pôjde o rok na
základnú školu, čo vnímame
pozitívne,“ prezradila vedúca

oddelenia školstva a športu
Veronika Redechová. 
Samospráva kapacity mater-
ských škôl rozširuje prestavbou
nebytových priestorov v ško-
lách a bývalých školníckych
bytov. 
Chystá sa vybudovanie novej
materskej školy na Vyšehrad-
skej ulici za vyše dva milióny
eur, na ktorú prispelo sumou
takmer 400-tisíc eur minister-
stvo školstva. Na Vyšehradskej
pribudne ďalších asi stopäťde-
siat miest. (rn)

V škôlkach pribudne 111 detí

Dni Petržalky 

s atrakciami 

aj s koncertmi
PETRŽALKA
Na pravom brehu Dunaja sa
bude oslavovať, už len hodi-
ny zostávajú do Galavečera v
areáli petržalského Závodis-
ka (v sobotu 18. júna), kto-
rým vyvrcholí XIX. ročník
tradičného festivalu Dni Petr-
žalky 2016, ktorý tento rok
trvá 35 dní plných zábavy,
športu a kultúry pre všetky
vekové kategórie. 
Už od 10.00 h je pripravený
program s tvorivými aktivita-
mi, atrakciami, divadielkami a
s hudobno-tanečnými vystúpe-
niami pre deti aj seniorov.
Návštevníkov čaká aj súťaž vo
varení gulášu, ktorá bude tento
rok obohatená o ukážky vare-
nia halušiek z majstrovstiev
Slovenska a Európy v Turec-
kej. Svojou činnosťou sa pred-
stavia základné a stredné školy,
organizácie tretieho sektora,
ako aj ľudové tradície a remes-
lá v spolupráci s ÚĽUV-om,
chýbať nebude ani tradičná
burza kníh a súťaž o najkrajšie-
ho petržalského orieška.
O 16.00 h sa začne galakoncert
na hlavnom pódiu s účinkujúci-
mi: Braňo Belák Band, Janko
Kulich & Kolegium, Igor
Kmeťo, Peter Nagy, Polemic a
Horkýže Slíže. Program ukončí
laserová show tesne pred pol-
nocou. (pe)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE

BRATISLAVA 5
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štvrtok 16. júna
� 10.00 - M. Zakuťanská: Zlaté
prasiatko, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina zá-
padného sveta, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Frida – Maľovať a milo-
vať, Teatro Wüstenrot, Dom odbo-
rov Istropolis, Trnavské mýto 1  
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, divadlo Astor-
ka Korzo´90, Námestie SNP 33
� 19.30 - K. Vosátko: Kam chodí
Oscar Wilde na večeru?, divadlo
La Komika, Michalská 5
� 19.30 - Bratia. A sestry?, Di-
vadlo FÍ, Pod knižnicou, nádvorie
mestskej knižnice, Klariská 16 
� 20.00 - Jazz v Aréne, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Mafiánske historky, Ate-
liér Babylon, Námestie SNP 14

piatok 17. júna
� 18.00 - Erik Rothenstein Trio -
klezmer goes swing, Letná čitáreň
U červeného raka, Michalská 26 
� 19.00 - Frida – Maľovať a mi-
lovať, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - W. Kohlhaase, R. Zim-
mer: Ryba pre štyroch, Divadlo u
Zichyho, Staromestské centrum,
Školská 14
�19.00 - V Paříži bych tě nečeka-
la, tatínku, Dom kultúry Dúbrav-
ka, Saratovská 2
� 19.00 - M. Amsler: Višňový
sad, divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Godber:  Vyhadzova-
či, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - K. Vosátko: Navždy
alebo nikdy, divadlo La Komika,
Michalská 5

sobota 18. júna
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Ani za milión, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája č. 5
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
muzikál, Nová scéna, Živnostens-
ká 1
� 20.00 - G. Feydeau: Len si
pospi, miláčik, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 21.00 - Funkiez, koncert, desia-
te narodeniny, Nu Spirit Club,
Pasáž Luxor, Štúrova 3

nedeľa 19. júna
� 15.00 - Slovenský komorný
orchester, Slovenský filharmonický
zbor, koncert v rámci podujatia
Noc hudby, Katedrála sv. Martina
� 16.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Hudba kúpeľných pro-
menád, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - H. de Balzac: Lesk a
bieda kurtizán, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - I. Mergaultová: Sbo-
hem zústavám, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov Istropolis, Trnavs-
ké mýto 

pondelok 20. júna
� 9.00, 11.00 - A. Lobel: Kvak a
Čľup, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 18.00 - Kalendár nádeje Petra
Janků, koncert, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26 
� 19.00 - M. Lasica, J. Satinský,
J. Solovič: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 19.00 - E. Borušovičová: 69
vecí lepších ako sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája č. 5
�19.30 - V. Klimáček: In da Hause
(Žúrka v Londýne), divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

utorok 21. júna
� 9.00, 11.00 - A. Lobel: Kvak a
Čľup, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 10.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - V. Klímová: Mesto,
Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Paul Pörtner: Šialené
nožničky, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov Istropolis, Trnavské
mýto 

� 19.00 - E. Borušovičová: 69
vecí lepších ako sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája č. 5
� 19.00 - M. Štefankovičová, O.
Belešová, Z. Martinková: Baby
na palube, Loď – Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Sen noci svätojánskej,
ale ešte inak, dramatický krúžok
DNA, Staromestské centrum,
Školská 14

streda 22. júna
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - V. Klímová: Mesto, Bi-
biana, Panská 41
�19.00 - J. Fiske: Skaza Titaniku,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája č. 5
� 19.00 - J. Saunders, A. Ayck-
bourn, D. Capton: Komédia 3x2,
Loď – Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Socík,
sladký socík, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

štvrtok 23. júna
� 10.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská 41
�10.00 - J. Michalová: Oči, nos a
ručičky, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - V. Klímová: Mesto,
Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Vládca Oidipus, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Niekto to rád horúce,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - O. Wilde: Celkom
vážne, divadlo Ívery,  Staromests-
ké centrum, Školská 14

piatok 24. júna
� 17.00, 20.00 - FIVB Svetová
liga 2016, volejbal, Aegon aréna,
Príkopova 6
� 19.00 - Honza Nedvěd, kon-

cert,  Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov Istropolis, Trnavské mýto
�19.00 - Andrea Zimányiová, kon-
cert a krst, Národné osvetové cen-
trum, V-klub, Námestie SNP 12
� 19.00 - La guitarra Argentina,
koncert, Zrkadlová sieň Prima-
ciálneho paláca, Primaciálne ná-
mestie 3 
� 20.00 - The Black Blues Brot-
hers (Keňa),  šapitó, Medická
záhrada, Ulica 29. augusta

sobota 25. júna
� 11.00 - The Cubes Circus
(Izrael), šapitó, Medická záhrada,
Ulica 29. augusta
� 15.00 - La Bella Tour (Špa-
nielsko), šapitó, Medická záhra-
da, Ulica 29. augusta
� 16.00 - Najkrajšia hviezdička,
DK Dúbravka, Saratovská 2
� 17.00, 20.00 - FIVB Svetová
liga 2016, volejbal, Aegon aréna,
Príkopova 6
� 19.30 - Děti ráje, Zimný štadi-
ón O. Nepelu, Odbojárov 9
� 19.00 - Neusiedler, Mertz, Kol-
kovič, Koncertná sieň Klarisky,
Klariská 330/1
� 20.00 - The Losers Cirque
Company (Česko), šapitó, Medic-
ká záhrada, Ulica 29. augusta

nedeľa 26. júna
� 11.00 - The Strange Comedy
(USA, Kanada), šapitó, Medická
záhrada, Ulica 29. augusta
� 14.00 - V. Klímová: Mesto,
Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Dostihy, Závodisko Pe-
tržalka, Starohájska 29
� 15.00 - Fred Teppe - Tuiles
(Francúzsko), šapitó, Medická
záhrada, Ulica 29. augusta
�19.00 - M. Doleželová, J. Ryšá-
nek-Schmiedtová: Tri grácie z
umakartu, Štúdio L+S, Námestie
1. mája č. 5
� 19.00 - Sergio a Odair Assad,

Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, Primaciálne námestie 3 
� 20.00 - The Losers Cirque
Company: Walls and Handbags,
šapitó, Medická záhrada, Ulica
29. augusta

pondelok 27. júna
� 19.00 - M. Delaporte, A. de La
Patelliére: Meno, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája č. 5
�19.00 - Večer z hudby a operiet,
Národné osvetové centrum, V-
klub, Námestie SNP 12
� 19.30 - Gogol and Mäx, Stará
tržnica, Námestie SNP 25
� 20.00 - Foals (Angl.), Majestic
Music Club, Karpatská 22
� 20.00 - G. Feydeau: Len si
pospi, miláčik, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3

utorok 28. júna
� 16.30 - Rozprávanie o Bratisla-
ve, Letná čitáreň v Medickej
záhrade, Ulica 29. augusta
�19.00 - I. Blahút, K. Jurčišinová-
Kukľová: Okteto pána G, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
Hackeri, Houmlesáci a Manažéri,
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 19.30 - Sur Mesure: Fillage,
Stará tržnica, Námestie SNP 25
� 20.00 - The Amity Affliction +
supports, Majestic Music Club,
Karpatská 22

streda 29. júna
� 16.00 - Gašparko a drak, Stra-
žanovo bábkové divadlo, Letná
čitáreň v Medickej záhrade, Ulica
29. augusta 
� 19.00 - Sukhishvili, Gruzínsky
národný balet, Mestské divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - Trivium (USA), Majes-
tic Music Club, Karpatská 22
� 19.30 - David Pink on The insi-
de, Stará tržnica, Námestie SNP
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Na Slovensko do multiplexu Cine-
ma City, Aupark prichádza unikát-
na filmová technológia SUPER-
SCREEN, jediná v kontinentálnej
Európe. Projekcia SUPERSCRE-
EN prináša dokonalé spojenie
zvuku a obrazu. Výnimočnosť tejto
technológie je založená na veľkolepom obrazovom zážitku,
film sa premieta na plátno v duálnej projekcii z dvoch projek-

torov zároveň. Celkový zážitok zo
sledovania filmu navyše umocňuje
viacrozmerný, 128 kanálový zvuk
Dolby Atmos. 128 kanálov znamená
128 rôznych zvukov. V modernej,
465 miestnej kinosále si môžete
filmy naplno užiť v nových, kom-

fortnejších sedadlách. A to všetko jedine v Cinema City,
Aupark! Viac na www.cinemacity.sk/superscreen

Vyskúšaj si unikátnu filmovú technológiu SUPERSCREEN. 
Iba v Cinema City, Aupark!



Aachen je nemecké kúpeľné
mesto v tesnej blízkosti belgic-
kých hraníc. Termálne prame-
ne s liečivými účinkami tam
priťahovali ľudí už pred mno-
hými tisícročiami. V prvých
storočiach po Kristovi na mies-
te staršieho keltského sídliska
vybudovali Rimania kamenné
stavby termálnych kúpeľov.
Nad prírodnými prameňmi sa
vypínali vynikajúce architektú-
ry chrámov antických božstiev. 
Rimania dali kúpeľom meno
Aquae Granni. V polovici 5. sto-
ročia Rímanov vytlačili Franko-
via. V 8. storočí sa kúpele stali
obľúbeným sídlom franských
kráľov. Karol Veľký prežil vo
svojej rezidencii Aquis palatium
prvý raz zimu roku 768/769.
Neskôr dal svoj palác (Pfalz) roz-
šíriť a nákladne prestavať. Prežil
tam posledných 20 rokov svojho
dlhého života. V roku 800 ho
pápež v Ríme korunoval za rím-
skeho cisára. Zomrel v roku 814.
Pochovali ho v ním postavenom
Chráme Panny Márie, ktorý je
dodnes zachovaný ako západná
polygonálna časť aachenského
dómu. Chrám sa neskôr stal koru-
novačným chrámom nemeckých
kráľov. 
Medzi rokmi 936 a 1531 tam
korunovali 30 východofranských
a rímsko-nemeckých kráľov a
13 kráľovských manželiek. Od
roku 1562 korunovali nemeckých
panovníkov vo Frankfurte (am
Main). V priebehu druhej sveto-
vej vojny bolo mesto skoro úplne
zničené. Na mieste ruín bombami
zničených historických objektov
vybudovali novostavby. K ním
patrí aj budova, v ktorej je

umiestnené nové mestské
múzeum Centre Charlemagne.
Nemci nemajú problém nazývať
svoj kultúrny stánok francúzskym
názvom, hoci Aachen (po fran-
cúzsky Aix-la-Chapelle) bol v
období 1792 až 1814 okupovaný
Francúzmi. Stála expozícia mest-
ského múzea je zhmotnenou osla-
vou, kultom a pamätníkom Karo-
la Veľkého, ktorý je v katolíckej
cirkvi od 11. storočia uctievaný
ako svätý. V sieni určenej na
dočasné -- príležitostné výstavy,
je od 27. mája otvorená výstava o
korunovaniach uhorských kráľov
v Prešporku – Bratislave pod
názvom Königsglanz und Gloria
(Kráľovský lesk a sláva).
Zo zbierkových fondov Múzea

mesta Bratislavy a Galérie mesta
Bratislavy výstavu pripravili Jana
Luková (GMB) a Zuzana Fran-
cová (MMB). Stovku predmetov
z bratislavských zbierok doplnili
kolegovia zo sesterských aachen-
ských inštitúcií ďalšími zaujíma-
vými exponátmi. 
Výstava v Aachene bola ini-
ciovaná myšlienkou predstaviť
v historickom korunovačnom
meste nemeckých panovníkov
historické korunovačné mesto
uhorských kráľov v čase, keď
Slovensko preberá na šesť
mesiacov predsedníctvo Európ-
skej rady. 
Hoci Prešporok sa stal hlavným a
korunovačným mestom uhorské-
ho kráľovstva práve v čase, keď
Aachen prestal byť miestom
korunovácií. Štefan Holčík
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Prisťahovalci

mohli kedysi

len pytliačiť
Prešporský strelecký spolok
stanovil, že strelecké súťaže
musia trvať tri dni a dve noci a
že sú povinné prinajmenšom
pre všetkých cechových maj-
strov. Najúspešnejší strelci pre-
berali vecné ceny zakúpené
spolkom z verejne vyzbiera-
ných peňazí. V každej zo zacho-
vaných zápisníc je zmienka, že
„peňazí sa vyzbieralo hanebne
málo, pretože Prešporčania sú
šporovliví a časy sú zlé“.
Prešporský strelecký spolok v
stredovekej podobe zanikol kon-
com uhorského feudalizmu, no
prešporský strelecký ošiaľ a
poľovnícke slávnosti nie. Státisí-
ce srnčej, jelenej, danielej zveri,
muflónov, divých svíň, zajacov  a
králikov, bažantov, jarabíc, prepe-
líc, slúk, čvíkot, drozdov, ško-
vránkov i lastovičiek vykrvácali
pod čoraz modernejšími guľkami
a brokmi. Každý Prešporčan,
ktorý sa cítil „kýmsi“, mal bro-
kovnicu, guľovnicu a zbrojný pas.
Prisťahovalcom, ktorí sa z celého
Slovenska hrnuli pracovať do
nových fabrík, magistrát ozbrojo-
vanie nepovoľoval. Robotníci zo
Strasserovej súkenky, Rufiniho
bavlnárskej manufaktúry, Duran-
ského fabričky na hodváb, taba-
kovej továrne,  plynárne, Rotho-
vej patrónky, Ludwigovho mlyna,
Steinovho pivovaru a sladovne,
Dynamitky, Menzlovej továrne
na asfalt, Klingerovej továrne na
jutové a konopné výrobky, Gut-
tenbergovej kefárne, Kablovky,
Apolky a cukrikárne Stollwerk
teda chodievali pytliačiť. Magi-
strát pytliačenie prísne stíhal.
Pytliakov zväčša vypovedal z
Prešporka do domovských obcí,
no noví robotníci stále pribúdali a
pribúdalo aj fabrík. Hájnici mali
povolenie vtáčkarov strestať buď
hneď na mieste palicou, alebo
dokonca strieľať po nich nábojmi
naplnenými namiesto brokov hru-
bou soľou. Osobitne sa im prika-
zovalo potrestať cigánov, ak ich
pristihli jesť ježe upečené v hline.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

NA STAREJ VAJNORSKEJ sa
34-ročný Ján Ch. z Bratislavy
vlámal do skladu farmaceutickej
spoločnosti, odkiaľ odcudzil lieky
určené na ďalšiu distribúciu. Pod-
ľa zistení polície si lieky prevzali
38-ročný Radovan T. z Bratislavy
a 39-ročný Daniel P. z okresu
Senica. Policajti odcudzené lieky,
ako aj podozrivých vypátrali. 
NA SLATINSKEJ ULICI 42-
ročný muž pred jedným z obyt-
ných domov napadol ženy, jednu
z Bratislavy a druhú z okresu
Senec. Muža zadržali. 
NA KRIŽOVATKE GALVA-
NIHO – ROŽŇAVSKÁ 43-roč-
ný Rastislav Š. z Bratislavy zo
svojho vozidla pokrikoval na ďal-
šieho vodiča, ktorý naňho použil
klaksón. Vzápätí s nožom v ruke
pristúpil k vozidlu poškodeného
a vyhrážal sa vodičovi zabitím.
Agresívne správanie vyvrcholilo,
keď nožom poškodil jeho vozid-
lo. Obvinený dokonca poškode-
ného odfotil mobilom, v dôsled-
ku čoho u neho vzbudil obavu o
život. Hliadka muža krátko po
čine zaistila a predviedla na poli-
cajné oddelenie. (mm)

Aachen spoznáva históriu Bratislavy

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem 
vo Vajnoroch a Petržalke

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

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.

Ručenie nehnuteľnosťou
Volajte: +421 950 626 266

alebo píšte na email:
info.firma.sk@gmail.com
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vyjdú o 2 týždne
30. júna 2016

Trieda A už od 19 990 €
Pripravená na novú generáciu

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

Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO2 171 – 89 g/km.
Informáciu o dobe platnosti tejto ponuky nájdete na stránke www.tvojmercedes.sk

V pasáži  nájdete

nielen obrazy,

ale aj recepty
STARÉ MESTO 
Minivýstavka obrazov v pasá-
ži medzi Gorkého a Laurins-
kou ulicou spojila vizuálne
umenia so známymi aj s ne-
známymi receptami jedál. 
Jedlá majú svoju históriu a sú
pomenované podľa slávnych
mien. Peter Mandzjuk vytvoril
kolekciu obrazov, ktoré tieto
chutné jedlá približujú. Súčas-
ťou inštalácie je príbeh vzniku
jednotlivých jedál, ako aj recep-
ty na ich prípravu. Každé dva
týždne pribúdajú dva nové
recepty a dva nové obrazy. Náj-
deme tu špeciality - Filet Stroga-
nov, Waldorf Salad, Torta Pavlo-
va. Alebo poznáte Oysters Roc-
kefeller, viete, kto vymyslel
Crępe Suzette, kto miloval kar-
fiol a ako sa pripravuje Filet
Wellington? Na ochutnanie -
Mária Antoinetta a jej čokoláda:
Na prípravu polevy na torty
potrebujeme jednu tabuľku kva-
litnej čokolády - 100 g a 2 PL
smotany. Čokoládu nalámeme
a spolu so smotanou necháme
v malej miske rozpustiť nad
parou . (mm)

BRATISLAVA
Usporiadatelia združení pod
značkou NEON pripravujú na
Slovensku 1. ročník dvojdňo-
vého festivalu elektronickej
hudby, klubovej scény a taneč-
ných párty, ktorý sa začína
v hlavnom meste v piatok 24.
júna a vyvrcholí v sobotu 25.
júna.
Projekt prináša svetové mená.
Na dvoch stejdžoch naživo
vystúpia legendy elektronickej
scény spolu s vychádzajúcimi
hviezdami za mixážnym pultom.
Od uvedenia novej tradície na
domácej elektronickej scéne v
médiách, organizátorom prichá-
dzali správy o očakávaniach
vystúpení svetovej špičky, brit-
ských zoskupení Underworld a
Above & Beyond, ale aj dídžej-
ských talentov, o ktorých na
domácej scéne nie je veľmi
počuť – Artyho z Ruska, I. Blu-
estona z Veľkej Británie, E.
Kleijna z Holandska, či švajčiar-
skej DJ-ky Nory En Pure. 
Ďalšou novinkou je vystúpenie
megaheadlinera - anglickej elek-
tronickej skupiny Rudimental,
ktorá NEON pokrstí svojim DJ
setom, a to v sobotu na hlavnom
stage hneď po vystúpení Under-
world. Kapela pochádza priamo
z Londýna a skladá sa z textárov
a producentov P. Aggeta, K.
Drydena, A. Amora a L. Rolla.
„Chceme priniesť festival na

európskej úrovni, ktorého sna-
hou je zároveň znovuzískanie
dôvery fanúšikov po udalostiach
na elektronickej scéne za posled-
né roky. Bol by som rád, aby
nám fanúšikovia dali šancu
napraviť meno tohto žánru nie-
len doma, ale aj v zahraničí.
Nesmierne sa tešíme z každého
malého úspechu, ktorý postupne
pretvára do reality naše predsta-
vy o tom, ako by mal festival
vyzerať. 
Takýto line-up chceme vyskla-
dať každý rok a začať tak letnú
šnúru elektronických festivalov.
Projekt spája audiovizuálne
umenie, špičkové ozvučenie,
laserovú show, inovatívny dra-
maturgický a produkčný prístup,
excelentné tanečné výkony a

oveľa viac. Jednou z ideí organi-
zátorov je aj elegantné prepoje-
nie hudby s  umením v štýle
Urban Art či Street Art,“ prezra-
dil zástupca značky NEON Juraj
Volentics.
Brány festivalu, ktorý sa usku-
toční v areáli Zlatých pieskov, sa
počas oboch dní otvoria o 15.00
h. Prvý deň sa začne hrať na
vedľajšom stejdži o 17.00 h a
postupne sa pridá hlavný stejdž,
aj druhý deň otvorí vedľajší
stejdž - o 16.00 h - a rovnako sa
postupne pridá program na hlav-
nom stejdž. Organizátori zabez-
pečujú pre návštevníkov festiva-
lovú kyvadlovú dopravu z hlav-
ných uzlov Bratislavy, zabezpe-
čené je aj občerstvenie. (ka)

Foto: archív NEON

V Bratislave vzniká festival NEON,
nová tradícia elektronickej scény
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od 1.9. nová škôlka
v Karlovej Vsi
od 1.9. nová škôlka
v Karlovej Vsi

Líščie údolie 43, 841 04 Bratislava • 0940 115 308 • info@skolkagenius.sk • www.skolkagenius.sk

                  Milé maminky a oteckovia, 
od 1.9. otvárame pre vaše ratolesti od 2,5 do 6 rokov novú súkromnú materskú školu. Je situovaná v Karlovej Vsi, na prízemí modernej, 
novopostavenej budovy v Líščom údolí a je zameraná na zmysluplnú predškolskú výchovu. Všetky deti považujeme za výnimočné indi-
viduality, preto sme našej škôlke dali názov Génius. Detičky tam čaká inšpiratívne prostredie, pohodlie a najlepšia starostlivosť. Príďte 
sa presvedčiť osobne!
Zápis prebieha od 1.6. do 31.8. v čase od 10:00 do 17:00 hod. Pre rezerváciu termínu, predstavenie škôlky a osobný pohovor volajte na číslo
0940 115 308 alebo píšte na e-mailovú adresu info@skolkagenius.sk.

Pribudli prváčikovia Sprístupnili interaktívny rozpočet
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka ako
zriaďovateľ štyroch základ-
ných škôl zapisovala deti do
prvého ročníka.
Dokopy bude v novom škol-
skom roku v Dúbravke 367
prváčikov, čo je viac, ako bolo

tento školský rok. Najväčší
záujem je už niekoľko rokov o
Základnú školu Pri kríži, ktorá
zapísala až 130 detí, stúpol aj
záujem o Základnú školu
Nejedlého, počet budúcich
prváčikov tu vzrástol na 92
detí. (lm)

KARLOVA VES
Karlova Ves opäť sprístupnila
takzvaný interaktívny rozpočet.
Ľudia môžu kliknutím na
pohyblivý diagram získať
informácie, odkiaľ prichádzajú
peniaze do mestskej časti a kam
ich investuje mestská časť. 

Obyvateľ si môže priblížiť jed-
notlivé kapitoly rozpočtu, ktoré
ho zaujímajú a sledovať, koľko
peňazí do nich plynie. „Obyvate-
lia sa môžu v prehľadnej podobe
oboznámiť s plánovanými, ale aj
skutočnými príjmami a výdavka-
mi mestskej časti v danom roku.

Prispeje to k vyššej transparent-
nosti hospodárenia a lepšej infor-
movanosti obyvateľov. To je
základným predpokladom ich
aktívnej účasti na správe mestskej
časti,“ upozornila Eva Balážová,
prezidentka Asociácie komunál-
nych ekonómov Slovenska. (bh)

reklama@banoviny.sk | 0911 668 469
Reklama v novinách?
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Adrenalínové

nebo zažije aj

Nové Mesto
NOVÉ MESTO
Parašutisti a balóny nad Ku-
chajdou, akrobatické lietanie a
príchod kozmonauta - a veľa
ďalších zaujímavosti ponúkne
v sobotu 18. júna na Kuchajde
Adrenalínové nebo 2016.
Medzinárodné parašutistické pre-
teky v zoskoku na cieľ prinesú
počas celého dňa vzdušnú šou, v
rámci ktorej si návštevníci okrem
majstrovstva parašutistov budú
môcť vychutnať ukážky lietania
na rýchlych padákoch, či simulá-
ciu zásahu špeciálnych jednotiek
na vodnej ploche. Chýbať nebudú
ani ďalšie atrakcie a súťaže pre
deti aj dospelých. Na podujatie
príde aj legenda svetovej kozmo-
nautiky – A. A. Leonov, ktorý v
roku 1965 ako prvý človek vystú-
pil z družice do otvoreného ves-
míru. Večer vystúpia kapely Iso-
butane, Karpina a Nocadeň.
Návštevníci nad 60 rokov, ZŤP a
deti do 12 rokov majú vstup
voľný. (ts)

V Dennom 

stacionári majú

voľné miesta
RAČA
Od októbra 2015 prevádzkuje
mestská časť Rača denný sta-
cionár pre seniorov. Vznikol
vďaka rekonštrukcii budovy
detských jaslí na Plickovej ulici. 
V súčasnosti ho na dennej báze
navštevuje 18 stálych klientov z
kapacity 25 miest. Stacionár
poskytuje pomoc pri odkázanosti
na iné osoby, sociálne poraden-
stvo a rehabilitáciu či rôznu záuj-
movú činnosť, napríklad tréning
pamäti, motoriky, pohybové cvi-
čenia, tréning komunikačných
zručností, vzdelávanie v oblasti
seniorských kompetencií a psy-
chohygieny... Prevádzka stacioná-
ra je denne od 6.30 h do 17.00 h,
poplatok za celodenný pobyt je
7,50 eur a 4,50 eur za poldenný
pobyt. Klienti dostanú desiatu,
obed a olovrant. Pre tých, ktorí
sa nemajú do stacionára ako
dostať, poskytuje mestská časť
dovoz a odvoz za cenu jedného
eura za deň. (mi)

V Rači bude budúci školský rok
685 škôlkarov, najviac na Gelnickej
RAČA
V školskom roku 2016/2017
bude račianske materské
školy navštevovať dohromady
685 detí, čo je o 16 viac ako
minulý rok. Najviac detí bude
navštevovať MŠ Gelnická,
ktorá prešla vlani veľkou
rekonštrukciou a rozšírením
kapacít o dve triedy. V sep-
tembri jej dvere prekročí až
140 detí.
„Takmer dvojnásobne sa zvýši
počet detí v Materskej škole
Barónka, kde sa buduje nadstav-
ba práve pre dve nové triedy.
Kým v tomto roku navštevuje
uvedenú materskú školu 47 detí,
od septembra ich bude až 88,“
vysvetlil starosta Peter Pilinský.

Na druhej strane počet škôlka-
rov o takmer 30 miest klesne v
MŠ Pri Šajbách, keďže škôlka je
naplánovaná ako ďalšia v pora-
dí na rozsiahlu rekonštrukciu,
pričom už na jeseň bude jej pre-
vádzka v náhradných priesto-
roch. Preto škôlka neprijímala
žiadne deti a ich počet sa zo
súčasných 92 zníži od septembra
na 60. 
Ostatné materské školy si zacho-
vajú aj na budúci rok viac-menej
súčasný stav: MŠ Cyprichova
(86 detí), MŠ Hubeného (99
detí), MŠ Plickova (92 detí) a
MŠ Tbiliská (120 detí).
V septembri 2017 sa predpokla-
dá nárast počtu škôlkarov pri-
bližne o 50, vďaka rekonštruk-

cii a rozšíreniu MŠ Pri Šajbách.
O rok neskôr, v septembri 2018
je predpoklad, že nastúpi do škô-
lok v Rači až 825 detí, čo je až
o 160 škôlkarov viac ako ich je
v súčasnosti. 
V uplynulých týždňoch bolo do
materských škôl v Rači poda-
ných dohromady 352 prihlášok,
215 kladných rozhodnutí zna-
mená, že sa podarilo umiestniť
61 percent detí. „Z toho 43 je
predškolákov, ktorých prijatie na
povinnú predškolskú výchovu
vyplýva zo zákona, ďalších až
200 detí je z Rače a zvyšných
15 detí pochádza z iných mest-
ských častí,“ povedala vedúca
Školského úradu v Rači Angeli-
ka Bezděková. (ts)

Sv. Floriána previezli do ateliéru
VAJNORY
Vajnory dočasne prišli o
svoju pýchu - sochu sv. Flo-
riána, ktorá bola osadená na
Roľníckej ulici .

Sochu aj s podstavcom previez-
li totiž ešte v polovici mája do
ateliéru, kde ju budú reštauro-
vať na základe výskumu a
návrhu na reštaurovanie schvá-

leného Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave.
Ukončenie reštaurovania sochy
sv. Floriána je naplánované do
20. augusta 2016. (ts)
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Letné tábory

budú prístupné

pre všetkých
RUŽINOV
Aj ružinovské rodiny, ktoré sa
ocitli v hmotnej či náhlej
núdzi alebo majú nízky prí-
jem, môžu svojim deťom
dopriať letný prázdninový
tábor. Podmienkou je trvalý
pobyt zákonného zástupcu v
Ružinove a vek dieťaťa od 7
do 14 rokov.
„Ponúkame im bezplatný 10-
dňový denný tábor v Areáli hier
Radosť na Štrkovci. Ak sa roz-
hodnú pre iný letný pobytový
tábor prispejeme im naň sumou
do 180 eur na jedno dieťa,“
informoval starosta Ružinova
Dušan Pekár. Túto možnosť
môže využiť zákonný zástupca
dieťaťa s trvalým bydliskom v
Ružinove. Podmienkou je, aby
išlo o rodinu v hmotnej núdzi,
rodinu v náhlej núdzi či rodinu
s tromi a viac nezaopatrenými
deťmi. Na denný tábor musia
rodičia dieťa prihlásiť do 24.
júna. (st)

RUŽINOV
Mestská časť Ružinov začala s
tohtoročnou výmenou povr-
chov ciest a chodníkov, pričom
opäť ide o kompletnú rekon-
štrukciu, teda nielen o plátanie
výtlkov. V minulých dňoch sa
lúčil zničený povrch cesty a
chodníka na Kľukatej ulici pri
prievozskom cintoríne. 
„Na Kľukatej ulici, v časti od
Kaštieľskej po Hríbovú, dôjde aj
k odvodneniu uličnými vpusta-
mi. Práve v tejto lokalite sa nám
ľudia sťažovali na stojatú vodu po
výdatnejších dažďoch,“ priblížil
starosta Ružinova Dušan Pekár.
Nový povrch tento rok dostane aj
križovatkový priestor Mesačnej
ulice a Trnavskej cesty, cesta na
Čmelíkovej ulici a časť vozovky
na Sputnikovej ulici. Oprava čaká
aj časť komunikácie na Banšelo-

vej ulici, kde je tiež v pláne opra-
va chodníka spolu s vybudova-
ním bezbariérových zjazdov. 
V tejto fáze sa v Ružinove vyme-
ní 895 metrov zničených komuni-
kácii, v celkovej výmere viac ako
6 200 štvorcových metrov. Pred-
pokladané náklady na tieto práce
sú vyše 330-tisíc eur, v elektro-
nickej aukcii v rámci verejného
obstarávania sa ich však podarilo
stiahnuť podstatne nižšie. „Do
týchto opráv investujeme viac
ako 237 000 eur. Stále nás to
však vyjde lacnejšie, ako keby
sme každý rok len plátali výtlky,“
objasnil starosta Dušan Pekár. 
Tento rok je v pláne je rekonštruk-
cia chodníka na Ribayovej ulici a
na Stachanovkej ulici v úseku od
Kladnianskej po Kľukatú. Pred-
pokladané náklady sa odhadujú
na 68-tisíc eur. (ts)

Aj v Ružinove začínajú
opravovať povrchy ciest

Pred troma týždňami som ako mest-
ský poslanec za Ružinov presadil
uznesenie, ktoré magistrátu zakazu-
je stavať nájomné byty v Ružinove
na Astronomickej a na Čmelíkovej
ulici. Pridali sa k nemu všetci mest-
skí poslanci za Ružinov, vrátane
odvekých rivalov a starostu mestskej
časti, a návrh bol schválený jedno-
myseľne:-) Tentoraz teda zdravý
rozum zvíťazil na politikárčením.
Preto nás všetkých šokovalo, keď pri-
mátor Ivo Nesrovnal toto jednohlasne
prijaté uznesenie vetoval. Tvrdí, že je
pre mesto nevýhodné, hoci sme našli
vhodnejšie mestské pozemky, na kto-
rých sa predmetné nájomné byty dajú
postaviť rýchlejšie. Bez ničenia vzác-
neho parku a zelene, bližšie k Starému
mestu.
Na našej strane stoja argumenty a fakty,
všetci hlasujúci poslanci, mestská časť,
aj takmer 3 000 Ružinovčanov, ktorí
podpísali petíciu. Rozhodnutie primá-
tora Iva Nesrovnala, ktorý tiež kandi-
doval za Ružinov, je preto absolútne
nepochopiteľné. 

Áno, mesto má zo zákona povinnosť
postaviť náhradné nájomné byty pre
ľudí, ktorí žijú v reštituovaných
domoch. No nemusí ich stavať tam,
kde je dnes zeleň a parky, zvlášť, ak sú
k dispozícii lepšie pozemky. V tomto
prípade sme odporučili presunúť
výstavbu na mestský pozemok po
bývalých Technických službách na
Bazovej ulici. Tento areál primátor už
pred rokom vyhlásil za prebytočný
majetok a pokúšal sa ho predať za
pomerne nízku sumu. Namiesto kšef-
tov pre developerov, ktorí by zarobili
na lukratívnom pozemku, kúpenom za
facku, by s ním mesto mohlo dobre
hospodáriť a využiť ho na výstavbu
nájomných bytov.
Ak sa pán primátor bude ďalej snažiť
stavať v parku na Ostredkoch a na
Pošni, neuspeje. Aktívni občania a
miestny úrad môžu vydanie stavebného
povolenia preťahovať na celé roky.
Mesto prerobí milióny eur. Naopak, v
dnes spustnutom areáli na Bazovej by
nájomné byty mohli stáť už do dvoch
rokov – bližšie k centru, odkiaľ pochá-

dza väčšina nájomníkov z reštituova-
ných bytov, lacnejšie, rýchlejšie, a
výhodnejšie pre mesto.
Mnohí z vás viete, že celé roky boju-
jem proti presadzovaniu kšeftíkov a
súkromných záujmov na úkor obyvate-
ľov. Len niekoľko príkladov: s kole-
gom poslancom Braňom Kaliským
sme zastavili developerské plány na
mieste dnešných garáží na Teslovej
ulici, s aktívnymi občanmi sme zviedli

boj s centrálou nemenovaného super-
marketu na Ostredkoch, presadil som
zrušenie extrémne nevýhodnej zmluvy
mesta s parkovacou spoločnosťou, či
spolu s kolegami vyrokovanie lepších
podmienok k zmluve o drahej zimnej
údržbe. A keď sme museli stráviť roky
týmito bojmi, nedopustím, aby sa dnes
mesto samo správalo ako ten najhorší
developer.
Záujmom mesta musia byť v prvom
rade záujmy jeho občanov. Preto ideme
do bitky - a verím, že nakoniec zvíťazí
naše riešenie, lepšie, a v prospech ľudí
v Ružinove, nie biznis záujmov. Ďaku-
jem všetkým aktívnym obyvateľom z
Ostredkov, z Pošne a z celého zvyšku
Ružinova, ktorí zbierajú a podpisujú
petíciu a prídu podporiť prelomenie
primátorovho veta aj priamo na mest-
ské zastupiteľstvo, 30. júna. Ružinov si
nezaslúži, aby sa mu politici, ktorí tu
zbierali hlasy pred voľbami, otáčali
chrbtom.

Martin Chren
autor je poslancom mesta 

za Ružinov

Mesto sa nesmie správať ako najhorší developer

reklama@banoviny.sk | 0911 668 469
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V okolí Reduty

budú viaceré

obmedzenia
STARÉ MESTO
Od 1. júla 2016 prevezme Slo-
vensko predsedníctvo v Rade
Európskej únie. Znamená to,
že Bratislava bude na polroka
hlavným mestom Európskej
únie. S tým súvisia aj niektoré
obmedzenia.
Okrem opráv ciest a chodníkov
už centre Bratislavy vidno aj
viaceré inštalácie bezpečnost-
ných objektov. Tieto práce sa
začali napríklad pred budovou
Reduty na Námestí E. Suchoňa
či za Redutou na Medenej ulici.
Práve Reduta  bude počas nasle-
dujúcich mesiacov miestom dia-
nia podujatí na najvyššej úrovni,
ktoré súvisia s predsedníctvom
Slovenska v Rade EÚ. 
Obyvateľov a návštevníkov Sta-
rého Mesta čakajú viaceré
zmeny najmä v oblasti dopravy.
Jednou z nich bude uzavretie
Mostovej a Medenej ulice pre
motorové vozidlá. Obmedzenia
sa dotknú aj chodcov, počas
zasadnutí bude Medená ulica
nepriechodná a budú ju musieť
obchádzať cez Kúpeľnú a Palac-
kého ulicu. Tieto obmedzenia
potrvajú od júla do októbra.
Organizačne podujatia spojené s
predsedníctvom zabezpečuje
ministerstvo zahraničných vecí,
v otázkach bezpečnosti má roz-
hodujúce slovo ministerstvo
vnútra. (brn)

Staré Mesto

pripravuje

nový PHSR
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto pri-
pravuje nový plán hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) na roky 2016 až 2023
s výhľadom do roku 2040. Sú-
časťou jeho prípravy je aj prie-
skum názorov obyvateľov,
ktorý bude slúžiť ako podklad
na jeho spracovanie.
Dôvodom na prieskum je  zapo-
jiť do plánovacieho procesu
obyvateľov mestskej časti, zís-
kať spätnú väzbu, ako vnímajú
mesto, v ktorom žijú a získať
podnety na rozhodovanie o ďal-
šom smerovaní a prioritách
mestskej časti.
Staré Mesto prieskumom zisťuje
pohľad na život v mestskej časti,
služby, samosprávu, bývanie a
ostatné otázky, ktoré sa bezpro-
stredne dotýkajú kvality ich
života, ďakej názor Staromešťa-
ňov na to, čo považujú za najvý-
raznejšie možnosti alebo naopak
za najväčšie prekážky rozvoja
mestskej časti a na to, čo by mal
program rozvoja  prioritne riešiť.
Všetky odpovede budú spraco-
vané anonymne, všetky údaje
budú slúžiť výlučne na spraco-
vanie súhrnných štatistických
výstupov.
Dotazník je možné nájsť na web-
stránke www.staremesto.sk alebo
na pracovisku prvého kontaktu
na Vajanského nábreží 3. (basm)

Staré Mesto revitalizuje Židovskú
ulicu, začalo sa s výmenou povrchu
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto v
týchto dňoch mení celý povrch
komunikácie na Židovskej uli-
ci. Chodníky a vozovku dáva do
jednej úrovne, asfaltový povrch
nahradí kamenná a betonová
dlažba. V prvej fáze pôjde o vý-
menu povrchu, v ďalšej chce
samospráva v spolupráci so ži-
dovskou obcou pripomenúť
históriu ulice a jej obyvateľov.
Na začiatku Židovskej ulice je už
niekoľko rokov dopravná značka
označujúca Židovskú, Mikuláš-
sku a Beblavého za pešiu zónu. V
skutočnosti tu žiadna nebola. Bý-
valé vedenie staromestskej samo-
správy totiž časti chodníkov na
Mikulášskej a Židovskej ulici pre-
najalo súkromnej BPS Park, a. s.,
aby si tu vybudovala spoplatnené
parkovacie miesta. Tieto tri staro-
mestské ulice boli asi jedinou
pešou zónou na Slovensku, kde sa
jazdí bez obmedzenia a parkuje sa
nielen na vyznačených miestach.
Nové vedenie Starého Mesta sa
rozhodlo, že na týchto uliciach
urobí poriadok. Prvým krokom
malo byť zjednotenie chodníkov
a vozovky do jednej roviny, aby
sa odstránila bariérovosť ulice,
kde na chodníkoch parkovali autá
a chodci museli chodiť po ceste.
Do toho prišla možnosť, že by sa
táto revitalizácia mohla skoordi-
novať s prípravou na predsedníc-
tvo Slovenska v Rade Európskej

únie, ktoré bude v druhej polovici
roka. Vláda tento zámer schválila
a samospráva sa pustila do revita-
lizácie Židovskej ulice.
Do toho však vstúpili plynári, kto-
rí si na rok 2018 naplánovali re-
konštrukciu prípojok na Beblavé-
ho a Mikulášskej ulici. Keďže sa-
mospráva plánovala aj opravu
dlažby na Mikulášskej, požiadala
SPP Distribúcia, aby túto výmenu
plynových prípojok urobila ešte v
tomto roku. Plynári tak vymenili
prípojky na Mikulášskej, práce
však natiahli, a keďže Staré
Mesto nechcelo uzavrieť obe
ulice súčasne, dostala sa revitali-
zácia Židovskej do mierneho
sklzu.
V súčasnosti už je vymenené pod-
ložie komunikácie (vozovky aj
chodníkov) v južnej časti Židov-
skej a postupne sa tu kladie ka-
menná dlažba od schodov Mosta

SNP po dom U dobrého pastiera.
Paralelne s tým sa pripravuje pod-
ložie na Židovskej po križovatku
s Mikulášskou, kde bude veľko-
formátová betónová dlažba.
„Uvedomujeme si, že práce
výrazne zasiahli do života obyva-
teľov Židovskej a Mikulášskej.
Ešte pred začatím sme ich na spo-
ločnom stretnutí oboznámili s
rozsahom stavebných prác a
požiadali o zhovievavosť. Chcem
sa im poďakovať za strpenie,
betónové podložie komunikácie
na Židovskej ulici bolo však v
zlom technickom stave a boli sme
nútení celé ho vybúrať a vybudo-
vať nové. To všetko komplikuje
stavebné práce. Nechceme za
každú cenu naháňať termíny,
dôležitejšia je kvalita vykonanej
práce,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík. (brn)

Foto: Slavo Polanský


