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Bratislava hostí úradníkov z celej EÚ 

Viaceré ulice v centre vyzerajú inak ako pred pár týždňami... Foto: Juraj Mladý

Štúrovu otvorili,

ďalšie dve ulice

však zatvorili
STARÉ MESTO
Od 15. júna je obnovená pre-
mávka električiek cez Vajan-
ského nábrežie, Šafárikovo
nám. a Štúrovu ulicu. Fungo-
vať začala aj nová zastávka
Šafárikovo nám. na Štúrovej
ulici pri Kačacej fontáne.
Naopak, Bratislavčania prišli o
Jesenského a Mostovú ulicu,
ktoré v súvislostí s predsedníc-
tvom Slovenska v Rade Európy
budú bez električiek. Pôvodný
návrh, že električky sa tam nedo-
stanú pol roka sa zmenil na dve
etapy, prvá sa začala 26. júna a
potrvá do 17. júla.
Linka č. 1 ide teraz z hlavnej sta-
nice cez Radlinského, Obchodnú,
tunel a Vajanského nábrežie späť
na hlavnej stanicu. Linka č. 4 ide
z Dúbravky cez Vajanského
nábrežie na Kamenné námestie,
Zlaté piesky a späť cez Trnavské
mýto, Špitálsku a tunel do
Dúbravky. Linka č. 6 ide z Karlo-
vej Vsi na nábrežie arm. generála
L. Svobodu pod Most SNP. V
priestore zastávky Most SNP sa
navyše zriadi manipulačná vý-
hybka, aby sa obojsmerné elek-
tričky linky č. 6 mohli „otáčať“ ,
čím sa zabezpečí obojsmerné spo-
jenie Mosta SNP s karloveskou
radiálou. Pre cestujúcich pribudne
ešte náhradná autobusová zastáv-
ka Námestie Ľ. Štúra. Bude pre
linky č. 28, 70 a 95, ktoré dočasne
zastavujú na tejto náhradnej
zastávke - pred SNG v smere k
Mostu SNP. (mm)

Znovu sa otvára

úprava dane 

z nehnuteľnosti
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľ-
stva budú koncom júna rozho-
dovať o zvýšení dane z nehnu-
teľnosti. 
„Na mestské zastupiteľstvo
predkladám kompromisný ná-
vrh Mestskej rady a Regionál-
neho združenia mestských častí
ZMOS-u. Ak ho poslanci
schvália, daň z nehnuteľnosti
na byty sa v priemere zvýši
o 1,50 eura mesačne a na domy
o 4 eurá mesačne,“ informoval
primátor I. Nesrovnal. 
Návrh, ktorý ešte vlani v no-
vembri odobrili starostovia mest-
ských častí, poslanci Mestskej
rady a odborní pracovníci magi-
strátu a ktorý v legislatívnom
procese schválila Mestská rada
a Regionálne združenie mest-
ských častí, pozostáva z úpravy
dane v nasledujúcich kategó-
riách: byty a domy – o 70 percent,
stavebné pozemky – o 150 per-
cent, stavby na pôdohospodársku
produkciu – o 100 percent, stavby
na bývanie – o 70 percent, chaty
a garáže – o 10 percent, ostatné
stavby – o 10 percent. 
„Chceme však rozšíriť skupinu
tých, ktorí budú mať nárok na
zľavu. Päťdesiatpercentnú zľavu
budú mať občania od 62 rokov a
ŤZP občania - doteraz mali túto
zľavu len občania nad 70 rokov
a 75-percentnú zľavu budú mať
seniori nad 70 rokov, ktorí mali
doteraz 50-percentnú zľavu,“ po-
vedal primátor. (is)
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BRATISLAVA
Centrum Bratislavy je už pár
týždňov opravené, vyčistené,
takže nič nebráni, aby sa Slo-
vensko od júla do decembra
stalo predsedajúcou krajinou
Rady Európy. 
Predsedníctvo Rady rotuje me-
dzi členskými štátmi EÚ kaž-
dých šesť mesiacov. Predseda-
júca krajina vedie zasadnutia na
všetkých úrovniach Rady EÚ,
takže aj Slovensko ako predsed-
nícky štát povedie rokovania
o aktuálnych politických otáz-
kach. Jeho hlavnou úlohou bude
hľadať kompromisy medzi člen-
skými štátmi a navonok ich
bude zastupovať vo vzťahu
k ďalším inštitúciám. Európska
rada určuje celkové politické
smerovanie a priority EÚ. Nie je

zákonodarnou inštitúciou nero-
kuje o právnych predpisoch EÚ,
ani ich neprijíma, stanovuje
však politický program EÚ.
Toľko k vysvetleniu, čo je to
vlastne Rada Európskej únie!
A čo sa týka predsedajúcej kra-
jiny, zo strany únie nejde o žiad-
nu zásluhu, ani o výnimočný
prejav dôvery, predsedníctvo sa
jednoducho prideľuje na princí-
pe rotácie. Nemá preto význam,
aby Bratislavčania rozoberali, či
máme na to nadávať, alebo sa
tým pýšiť. Rade by sme predse-
dali, aj keby bol predsedom
vlády Jožko Mrkvička, aj keby
tu vládli Strana priateľov desať-
stupňového piva so Stranou
mesačného splnu. 
Pre Bratislavu je však dôležité,
že nebyť predsedníctva, zopár

ulíc, ciest a chodníkov, najmä v
centre, by zostalo v dezolátnom
stave. Takto sa zrazu na ne
peniaze našli, opravili ich,
vyčistili, dá sa po nich opäť jaz-
diť a chodiť. Zvýšila sa aj sta-
rostlivosť o zeleň, mesto vyzerá
ako pred štyridsiatimi rokmi,
keď sa začínala Flóra... 
Na druhej strane napríklad ne-
citlivé „obloženie“ Reduty z Pa-
lackého aj z Medenej ulice musí
nadvihnúť aj človeka, ktorý má
minimálny cit pre architektonic-
ký vkus. Nikoho nepoteší ani
uzavretie niektorých ulíc či od-
klon električiek...
Nič sa však nedá robiť, Bratislava
to musí vydržať. Nakoniec - kto-
vie, či Slovensko nepredsedá
Európskej rade prvý, ale aj pos-
ledný raz.... Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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O Rakúšanoch
vieme menej
ako pred rokmi
Viete, ako sa volá rakúsky pred-
seda vláda? Kto je rakúsky prezi-
dent? Tušíte, ktorý spevák je
dnes v Rakúsku najpopulárnej-
ší? Alebo kto vyhral rakúsku fut-
balovú ligu? Pred štyridsiatimi
rokmi, keď sa Bratislavčanom
o Viedni a Rakúsku iba snívalo,
sme o našich susedoch vedeli
viac ako dnes, keď tam môžeme
cestovať kedykoľvek.
Keby sa napríklad medzi Brati-
slavčanmi v 70. a 80. rokoch
minulého storočia robila anketa,
ktorú rozhlasovú stanicu najrad-
šej počúvajú, medzi mladými by s
prehľadom vyhralo Ö3. Hit Pano-
rama, Treff Punkt, American
Top40 s Casey Kasem boli relá-
cie, ktoré s prehľadom vyhrávali
nad Maratóóónom, Hudobným
glóbusom, To je náš rytmus,
Zákrutou, či 7x7 na Hviezde. Fero
Hora bol trieda, ale Udo Huber
bol o riadny kus vyššie. 
Aj televízia to mala ťažké. Nostal-
gici síce tvrdia, že Slovensko
sedelo pondelky pred televízormi,
aby sledovalo bratislavské insce-
nácie, no samotní Bratislavčania
v tom čase prepínali skôr na
Bonanzu, Daktari, Flippera,
Laurela a Hardyho, The Mun-
sters, pozerali Trailer, Grossen
10, Spotlight,  Rock Palast a v 80.
rokoch sa išli zblázniť z „Vielen
Dank für die Blumen...“ - Toma a
Jerryho. Ich popularita bola taká
veľká, že jej podľahol aj vážený
profesor z filozofickej fakulty
hrdiaci sa titulmi PhDr. či CSc.
Poslucháčom na Gondovej sa
stále sťažoval, že jeho osemročný
syn sa zamiloval do cvičiteľky vo
vtedy rovnako populárnej relácii
Cvičme v rytme a on preto nemô-
že pozerať Toma a Jerryho (pre
nechápavejších – nahrávanie
programov neexistovalo). 
Časy sa zmenili. Ö3 dnes už Bra-
tislavčania nepočúvajú, rakúsku
televíziu nepozerajú, absolútne
netušia, kto je rakúskym kancelá-
rom či najpopulárnejším rakú-
skym spevákom/speváčkou a zrej-
me jediným susedom odvedľa,
ktorého ako-tak poznajú, je Con-
chita Wurst... Dušan Blaško

Súd zamietol

jazdenie len 

na občiansky
BRATISLAVA
Krajský súd v Bratislave
zamietol predbežné opatre-
nie, ktoré určilo dopravcom
povinnosť prepravovať ces-
tujúcich vo veku nad sedem-
desiat rokov na občiansky
preukaz. 
Predbežné opatrenie vydal súd
nižšieho stupňa v súvislosti so
žalobou občianskeho združenia
proti dopravcom zapojeným do
Integrovaného dopravného sys-
tému v Bratislavskom kraji.
Dopravcovia teraz zavádzajú
prechodné obdobie do 1.
augusta 2016, počas neho môžu
občania nad 70 rokov cestovať
so SeniorPasom, ale aj na
občiansky preukaz. SeniorPas
si možno naďalej vybaviť na
predajných miestach všetkých
troch dopravcov alebo cez
internet. Dosiaľ vydané Se-
niorPasy sú platné.
Krajský súd uznesením po-
tvrdil právoplatnosť využívania
SeniorPasu ako elektronického
predplatného časového cestov-
ného lístka (tzv. ročnej elektri-
čenky), vydávaného výlučne na
bezkontaktnej čipovej karte.
Tento lístok sa vydáva za hod-
notu 0 €. Platí sa len poplatok
za vydanie karty. 
Ak cestujúci nad 70 rokov
nemá alebo nechce používať
SeniorPas, môže od augusta
cestovať na polovičný jednora-
zový cestovný lístok (zľava 50
percent). (dp)

STARÉ MESTO
Bývalé neoficiálne parkovisko
na Landererovej ulici robilo
hlavnému mestu dlho iba han-
bu. Keď sa tu na trávnatej plo-
che začalo parkovať, po pár
týždňoch sa podklad zmenil na
udupanú zem, v prípade daž-
ďov na blato, ktoré autá rozná-
šali do širokého okolia.
Pozemok pri novostavbe Sloven-
ského národného divadla vyzeral
všelijako, len nie ako priestor
hodný hlavného mesta a 21. sto-
ročia. Pred niečo vyše rokom, vo
februári 2015,  sa zdalo, že pri-
chádza zmena. Parkovisko sa zru-
šilo a reálne sa hovorilo, že tu má
vyrásť nový park. Slovenské
národné divadlo, ktoré dostalo
priestor od Ministerstva kultúry
SR, vtedy prostredníctvom svojej
hovorkyne Izabely Pažítkovej
informovalo, že o ďalšom využití
pozemku bude priebežne infor-
movať... V kuloároch sa dokonca
hovorilo, že na výstavbe parku sa
majú podieľať investori z  okolia. 
Pôvodne sa vraj špekulovalo, že
na pozemku by mohla vyrásť aj

ďalšia budova, no konečné rieše-
nie by malo byť pre tunajších
obyvateľov a  návštevníkov di-
vadla či obchodného centra príťa-
žlivejšie, keďže priestor okrem už
stojacich budov vyplnia dvojičky
Panorama Tower a v ich sused-
stve vyrastú administratívne bu-
dovy Triangel a Panorama City II.
Od februára 2015 prešlo šestnásť
mesiacov a skutočnosť je iná v
jedinom – namiesto parkujúcich
vozidiel a blata je na pozemku
stavebný odpad a burina, ktorá
mala po výdatných zrážkach a

následných vyšších teplotách,
miestami až jedenapolmetrovú
výšku.
„Slovenské národné divadlo, v
správe ktorého je spomínaný
pozemok, spravilo v predchádza-
júcich dňoch nevyhnutnú možnú
úpravu terénu. Koncepciu využi-
tia priestoru konzultujeme a verí-
me, že o konkrétnej predstave
budeme môcť informovať verej-
nosť v dohľadnom čase,“ infor-
movala tlačová tajomníčka SND
Izabela Pažítková. (db)

Foto: Juraj Mladý

Na Landererovej ulici nič nové,
stále sa na nej najviac darí burine

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

HHľľaaddáámmee  úúddrržžbbáárraa  
nnaa  hhllaavvnnýý  pprraaccoovvnnýý  úúvvääzzookk
Hlavná činnosť je udržiavanie bez-
problémového chodu kotolní v byto-
vých domoch, ale aj drobné opravy
(výmeny žiaroviek, poistiek,..), pre-
ventívna údržba.
Požadujeme: kuričský preukaz na
obsluhu kotlov V. triedy alebo
osvedčenie elektrotechnika §23.
Svoje životopisy posielajte na email:
kohutova@homepro.sk

Hodiny pred Carltonom zase idú
STARÉ MESTO
Tesne pred ostrým začiatkom
letnej sezóny sa návštevníci
Bratislavy, ale aj samotní oby-
vatelia mesta dočkali – hodiny
pred hotelom Carltonom znovu
ukazujú správny čas.
Hodiny nešli niekoľko mesiacov,
posledných pár týždňov už boli
dokonca zakryté, aby zbytočne
neplietli okoloidúcich. Koncom

minulého týždňa ich však defini-
tívne opravili a návštevníci
Hviezdoslavovho námestia či
ľudia prechádzajúci Mostovou
ulicou už nemusia vyťahovať
mobily, aby zistili, koľko je
hodín. „Hodiny sú opravené,
stará sa o ne Komunitná nadácia
Bratislava, keďže je to jej maje-
tok. Mestská časť Staré Mesto
však poskytla technickú súčin-

nosť pri demontáži a spätnej mon-
táži, aby najznámejšie hodiny v
meste konečne fungovali,“ infor-
movala hovorkyňa Starého Mesta
Nora Gubková.
Hodiny boli pred Carltonom osa-
dené z iniciatívy Komunitnej na-
dácie Bratislava a s podporou
Bratislavských novín v roku 2004
ako pripomienka tých, ktoré stá-
vali v minulosti. (db)
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Policajti 

na koňoch

vyšli do mesta 
BRATISLAVA
Od minulého týždňa príslušní-
ci mestskej polície hliadkujú
na koňoch na viacerých oddy-
chových miestach Bratislavča-
nov. Hliadky sú nasadzované
najmä do Lesoparku, na
Železnú studienku a na Koli-
bu. Na týchto miestach dohlia-
dajú na verejný poriadok,
kontrolujú dodržiavanie záka-
zu vjazdu automobilov, zisťu-
jú nelegálne skládky.
Hliadky s koňmi tiež pôsobia v
chatových a v záhradkárskych
oblastiach, najmä v Lamači,
v Dúbravke, v Záhorskej Bystrici
a v Devínskej Novej Vsi. V okolí
Sandbergu hliadkujú policajti na
koňoch najmä v čase kvitnutia
zákonom chránených rastlín.
Jazdná polícia pôsobí aj v Sade
Janka Kráľa, na Tyršovom nábre-
ží a popri dunajskej hrádzi. Ide
o opatrenie súvisiace s letnou
turistickou sezónou. Zameriavať
sa budú aj na dodržiavanie čisto-
ty a poriadku na verejnosti a zá-
kazu požívania alkoholu na
verejnosti. V Sade Janka Kráľa sa
zamerajú aj na dodržiavanie
zákazu voľného pohybu psov. 
V súčasnosti má Stanica jazdnej
polície a kynológie k dispozícii
štyri kone. Zvažujú však nákup
ďalšieho, približne štvorročného
zvieraťa, na ktorom sa už jazdi-
lo. Kôň musí mať okrem správ-
nej veľkosti aj primerané cha-
rakterové vlastnosti. Základný
výcvik koňa, ktorý sa nasadzuje
do terénu, trvá priemerne pol
roka. (lm)

Radničná veža

znovu ukazuje

správny čas
BRATISLAVA
Ciferníky hodín na radničnej
veži prešli pamiatkovou obno-
vou. Zamerania a obnova
grafickej výzdoby, odstráne-
nia poškodeného náteru a ob-
novenia pôvodného náteru
ciferníkov a ručičiek hodín
trvali približne 4 týždne.
Práce sa začali začiatkom mája a
spočívali v zameraní a obnove
grafickej výzdoby, odstránení
poškodeného náteru, dorovnaní
nerovností plochy vytmelením a
znovu nanesení jednotlivých
vrstiev náteru barokového cifer-
níka a ručičiek hodín. Pri výmaľ-
be číslic a ornamentov ciferníkov
a umelecko-remeselnej obnove
ručičiek strojových hodín sa
zachovala pôvodná farebnosť.
Zároveň nad otvory osadili
medené oplechovanie, ktoré v
prípade dažďa zabránia zateka-
niu vody do vrstiev fasády. Na
záver sa použil ochranný náter
proti UV žiareniu, ktorý zabráni
oslabeniu farebnosti pôsobením
svetelných lúčov. (ma)

Rusovčania

dostali na leto

darček - kino
RUSOVCE
Počas leta pripravil SLUK
okrem tanečných a divadel-
ných vystúpení aj jednu veľkú
novinku – otvorenie kina.
Kino vzniklo priestoroch divadla
SĽUK a je zaujímavé nielen svo-
jím prostredím, v ktorom sa
nachádza, a tým sa odlišuje od
klasických veľkých multiplexov,
ale aj tým, že v okolí Rusoviec je
zatiaľ jediné. Lístky sa dajú kúpiť
online alebo priamo na recepcii v
budove SĽUK-u. (st)

Nový parčík Svoradova ponúkne
oddych, šport, rekreáciu aj kultúru
STARÉ MESTO
Už len tí najväčší pamätníci
si asi spomenú, kedy bol par-
čík Svoradova, za nemocni-
cou na Zochovej ulici, pekný
a upravený. Kým pôrodnica
fungovala, stávali v ňom otec-
kovia, aby pozdravili svoje
polovičky, skôr než sa vydajú
na oslavu prírastkov, po zru-
šení nemocnice sa parčík
zmenil na útočisko bezdo-
movcov a väčšie čí menšie
skládky smetí.
„Územie je jedným z posled-
ných nezastavaných častí býva-
lej tzv. Pálffyho záhrady. Plocha
budúceho parčíka je dlho nevyu-
žívaná, vďaka histórii a polohe
má však potenciál stať sa mies-
tom oddychu a rekreácie. V
okolí sa nachádza množstvo
budúcich rôznorodých užívate-
ľov (od detí susediacej ZŠ,
vysokoškolských študentov z
FAMU a internátu až po senio-
rov zariadenia Ohel David). Z
tohto aspektu vyplynula aj rôz-
norodosť navrhnutých funkcií

budúceho verejného priestoru,“
tvrdí Natália Puschmannová z
Útvaru hlavnej architektky. 
S cieľom vzbudiť záujem o
túto lokalitu a s cieľom spresne-
nia a overenia funkcií a defino-
vania potenciálu vznikla už pred
dvoma rokmi anketa. V
decembri  2014 sa podarilo spra-
covať päť alternatívnych
návrhov revitalizácie územia.
Plánovacie stretnutie a diskusia
s verejnosťou, ako aj samotné
výsledky ankety priniesli „vzác-
nu“ zhodu názorov na riešenie,
hlavnú funkciu a prvky budúce-
ho verejného priestoru. Obyva-
telia štvrte, ako aj ďalší aktívni
účastníci stretnutia sa jednoz-
načne vyjadrili za vytvorenie
oddychového priestoru s mož-
nosťou športu, aktívneho oddy-
chu a rekreácie. 
„Nový parčík Svoradova by mal
mať prírodný charakter, ponúkne
atraktívnosť na krátkodobú
rekreáciu rôznych vekových
skupín, sociálnu interakciu, prie-
stor na kultúrne podujatia a

oddych, históriu a „tajuplnosť“,
pomôže plniť environmentálne
a ekologické funkcie v území
a podporovať biodiverzitu, po-
núkne vzorové hospodárenie
s dažďovou vodou, zasakova-
nie, dažďová záhrada, bude tam
vonkajšia „študovňa“ a čitáreň s
wifi, kino, hudba, divadlo, výsta-
vy, inštalácie, kreatívne aktivity. 
Čo sa týka napríklad tajuplnosti,
jednou z dosiaľ nevyjasnených
záhad v tomto priestore sú dve
okrúhle betónové nádrže spoje-
né prečerpávajúcim zariadením,
o ktorých neexistujú archívne
údaje. Predpokladá sa, že ide
o vodné nádrže z 2. svetovej
vojny, ktoré boli vybudované na
účely civilnej ochrany,“ dodala
N. Puschmannová. 
Parčík Svoradova patrí do pro-
jektu „Bratislava sa pripravuje
na zmenu klímy...“, ktorý je
financovaný aj z grantov Islan-
du, Lichtenštajnska a Nórska
prostredníctvom Finančného
mechanizmu EHP. (db)

Foto: Juraj Mladý

Poukážka
k legendárnemu telaciemu reznu pivo zadarmo

Savoy Restaurant, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava

www.savoyrestaurant.skRezervácie: 02 5939 0400
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V zelenom rodinnom dome na
rohu Rostovskej a Žitnej ulice
sme objavili oázu Stredomoria -
taliansku reštauráciu DON
SARO s prívlastkom Cucina
Siciliana, teda sicílska kuchyňa.
Kto navštívil Apeninský pol-
ostrov a najznámejší taliansky
ostrov, určite vie, že Taliansko
a Sicília nie je to isté. Preto sme
boli zvedaví, ako varí Don Saro,
v preklade pán Saro (Rosario).
Reštaurácia sa nachádza v suteré-
ne rodinného domu, nejde o
veľký priestor. Väčší záujem,
najmä v letných dňoch, je o se-
denie na drevenej terase zo strany
Rostovskej ulice. Modro-biela
drevená konštrukcia terasy navo-
dzuje atmosféru Stredomoria,
hluk áut zo štvorprúdovej Žitnej
ulice všaj návštevníka vracia do
bratislavskej reality.
Interiér aj terasa Don Saro sú v
stredomorskom rustikálnom štý-
le. V podzemí navodzujú modré
okná dojem sicílskej taverny. Ba-
rový pult a stĺpy s tehlovým
obkladom tento pocit znásobujú.
Nás však zaujímalo najmä to, čo

nájdeme v jedálnom lístku. Ne-
chýbajú predjedlá (antipasti), ces-
toviny (primi piatti), mäsové jedlá

(secondi piatti), v piatok a sobotu
ryby (pesce) a dezerty (dolci).
Z predjedál sme si vybrali Capo-
nata siciliana (4,30 €), čo je ope-
čená zmes kúskov stonkového
zeleru, baklažánu, olív, kapary,
hrozienok, píniových orieškov a
paradajkového pyré, a Insalata di
polpo (6,90 €), čo je šalát z cho-
botnice, oleja, cesnaku, petržleno-
vej vňate a citrónovej šťavy. K
tomu Faccia di vecchia (1,90 €),
teda placku s oreganom. Predjed-
lá boli vynikajúce. Príprava cho-
botnicového šalátu trvala dlhšie
ako pri Caponate, na čo sme boli
upozornení hneď na úvod.
V prípade cestovín sme si všimli,
že všetky primi piatti sú bezmäsi-
té. Taliani (Sicílčanov nevyníma-
júc) totiž cestoviny jedávajú bez
mäsa, s výnimkou mäsového
ragú, ktoré poznáme ako bolo-
gnese. Na odporúčanie domácej
pani sme si dali Fusilli al pesto
trapanese (7,20 €), teda so zme-
sou bazalky, mandlí, cesnaku,
paradajok a oleja, posypané zrejú-
cim ovčím syrom pepato sicilia-
no. Omáčka je známa aj ako pesto

alla siciliana. Cestoviny síce ne-
boli domáce, ale uvarené al dente
a jedlo bolo vynikajúce.
Ďalej sme ochutnali Spaghetti al
nero di seppia (8,50 €), teda so
zmesou cibule, paradajkového
pyré, sépie, petržlenovej vňate a
syra pepato siciliano. Na naše pre-
kvapenie neboli čierne špagety,
ale omáčka. Bola však vynikajúca
a napriek veľkej snahe, zostala aj
na košeli jedného z nás.
Ryby majú len v piatok a sobotu,
v čase našej návštevy ich nemali,
tak sme sa podujali ochutnať se-
condi piatti - jedno z trojice brav-
čových jedál - roládu plnenú sy-
rom s pistáciami opečenú v strú-
hanke s plátkami mozzarelly a
paradajok (10,00 €). Pre našinca
netradičná kombinácia, ale proti
gustu žiaden dišputát. Celkovo
hodnotíme Dona Saro ako výbor-
nú autentickú reštauráciu s pocti-
vou domácou kuchyňou a príjem-
nou atmosférou. Vzhľadom na
obmedzený priestor tu preto ne-
môže byť o hostí núdza.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Don Saro - sicílska kuchyňa v RačiInšpiráciu 

môže Bratislava

nájsť aj v Brne
LIST ČITATEĽA
Vlak do Brna prechádzal ne-
upravenou zónou až skončil na
hlavnej stanici. Historická bu-
dova stanice je krásna, no za-
nedbaná, rovnako ako okolie
stanice. Úpadok je ešte väčší
ako na bratislavskej stanici. 
Počas prechádzky mestom som
však narazil na výstavu – výsle-
dok medzinárodnej urbanistickej
súťaže Budúcnosť mesta Brna.
Vyhlásila ju radnica mesta. Zho-
dou okolností sa týkala práve
železničnej stanice (jej rekon-
štrukcie/premiestnenia) a lokali-
ty na juh od centra, teda práve tej,
ktorou do Brna prichádza vlak z
Bratislavy. Do súťaže sa prihlási-
lo 58 účastníkov z celého sveta a
víťazom sa stal tím, ktorý ponú-
kol realistický koncept postupné-
ho dorastania s atraktívnym cen-
trálnym parkom, dôrazom na roz-
manitosť a kvalitu bývania a
rešpektovaním charakteru okoli-
tých štvrtí. Všetko o súťaži sa
široká verejnosť môže dozvedieť
na stránke http://www.budoucno-
stcentrabrna.cz, ktorú dávam do
pozornosti Bratislavčanom a pre-
dovšetkým vedeniu nášho mesta,
ako inšpiráciu a žiarivý príklad
zodpovedného prístupu. 
Vzhľadom na problémy súvisiace
s pozemkami v okolí bratislav-
skej hlavnej stanice zdôrazňujem,
že Brno v rámci súťaže pracova-
lo aj s alternatívou premiestnenia
stanice na iné miesto. Už v návrhu
z rokov 1921 – 26 sa však hovo-
rilo aj o premiestnení  bratislav-
skej stanice do priestoru medzi
súčasnou hlavnou stanicou a sta-
nicou Vinohrady, teda do priesto-
ru dnešného depa.
Vyasfaltovanie chodníkov a pre-
rezanie zelene sú bohumilými
krokmi, ktoré je potrebné oceniť,
treba však dodať, že ide len o do-
biehanie zanedbávanej údržby.
Pri novom, koncepčnejšom rieše-
ní obnovy stanice a jej okolia
treba hľadať riešenie v najširšej
možnej ponuke nápadov, teda
prostredníctvom vyhlásenia otvo-
renej medzinárodnej súťaže.
Verme, že bratislavský magistrát
už pripravuje jej parametre....

Andrej Michalec, Bratislava 

Dom kultúry 

má ďaleko 

od kultúry 
LIST ČITATEĽA

Budova Domu kultúry Lúky na
Vígľašskej sa devastuje a roz-
padáva sa. Od roku 1982 sa
nedočkala zrejme žiadnej opra-
vy alebo rekonštrukcie.
Opadávajú z nej rôzne časti muri-
va a železnej konštrukcie, ktoré
poškodzujú zaparkované autá pod
podjazdom. V stropných medze-
rách sa usídlili holuby, ktoré svo-
jím trusom znečisťujú okolie, autá
a odevy chodcov. Nikto nepova-
žuje za potrebné, aby tieto priesto-
ry boli označené aspoň výstraž-
nou tabuľkou, napríklad: Pozor
padá omietka. Žiadny záujem zo
žiadnej strany o bezpečnosť, zdra-
vie a životy chodcov, zo strany
prenajímateľa alebo vlastníka
tejto budovy.
Okolité priestory pôsobia ako
smetisko a hnojisko. Nikomu
neprekáža, že denne sa tu na
verejnosti pije alkohol  a potom sú
tieto miesta poňaté ako verejné
WC. V noci sa všetko devastuje a
rozkráda. Verejné osvetlenie, kto-
ré patrí VPS, je nefunkčné. O
okolité stromy sa tiež nikto nesta-
rá, vyschýnajú a opadávajú z nich
suché konáre. V okolí je tiež šesť
opustených autovrakov, ktoré tu
parkujú viac ako tri roky. Kanali-
zácia je nefunkčná, upchatá a de-
formuje sa jej podložie. Prístrešok
bývalého trhoviska s názvom
Braník ohrozuje svojím technic-
kým stavom parkujúce autá a
chodcov, lebo z neho samovoľne
opadávajú rôzne časti konštruk-
cie, následkom prehnitia dreva,
alebo prehrdzavenia železa. Sys-
tém pitnej vody je rozkradnutý a
fontána slúži na rôzny odpad, lebo
sa tiež rozpadáva.
Nebezpečenstvom sú aj odkryté
elektrické časti, injekcie, zvratky,
ľudský moč a výkaly, z ktorých sa
môže rozšíriť vírusové infekčné
choroby. Ani šírenie nepríjemné-
ho zápachu nikomu neprekáža...
Odporúčam osobnú návštevu,
keďže skutková realita je ešte hor-
šia!  Nikomu nezáleží na dojmoch
a pocitoch návštevníkov tohto
zariadenia, najmä čo si pomyslia
o tejto kultúre zahraniční návštev-
níci?! 
Rastislav Gemerský, Petržalka

Kde bolo-tam bolo, žil v jednej
krajine muž menom Potemkin.
A napadla mu úžasná myšlien-
ka, ako skrášliť svoju (mierne
povedané) zanedbanú krajinu.
Vedľa ciest dal postaviť makety
domov.
Čo sa s nimi stalo, neviem. Jeho
dielo však zostalo nesmrteľné.
Potemkinovské dediny sa stavajú
dodnes. Iste si poviete, že mi zase
raz šibe, nie, iba si všímam, že
ako sa závratnou rýchlosťou blíži
naše predsedníctvo Rady Európ-
skej únie, tak sa potemkiniáda šíri
bleskovou rýchlosťou najmä v
Bratislave.
Niektoré miesta sú už tak rozrý-
pané, že ani divá sviňa sa už
nevyzná, ako sa dostať na určené
miesta. Pravdaže, tlieskam
novým povrchom ciest, iba
dúfam, že vydržia dlhšie ako to
slávne predsedníctvo, od ktorého
si sľubujeme zázraky.
Priznám sa však, že aj by som v
plnej nahote radšej ukázala rany

Bratislavy, ktoré sú okrem iného
dôsledkom aj toho, že nemôžeme
čerpať európske fondy (radšej
nech o ne prídeme)! Už sa teším,
ako budú tí, ktorí pricestujú vlak-
mi na hlavnú stanicu, vypliešťať
oči. A ako sa budú čudovať nad
cenami, ktoré im naúčtujú niekto-
rí „menej svedomití“ taxikári.
Lebo určite sa nájdu aj takí dele-
gáti, ktorí neprídu vládnymi
limuzínami po vynovených ces-
tách...
Určite sa však musia pripraviť na
stretnutia s nahnevanými občan-
mi, ktorých čakajú obchádzky
zbytočne uzavretých ulíc, len aby,
nedajbože, neprišli „dôležití“
úradníci Európskej únie do kon-
taktu s normálnymi ľuďmi!
Predpokladám, že problém bude
aj s dorozumievaním, keďže väč-
šina našich policajtov  nie je jazy-
kovo vybavená – česť výnimkám,

tým sa ospravedlňujem! No nič,
prežili sme už všeličo, prežijeme
aj nasledujúci polrok. Viete však,
čo ma desí? Ako naša impotentná
– aj keď hlasná opozícia – využi-
je toto obdobie na svoje aktivity.
A netuším, ako presvedčiť civili-
zovaných Európanov o tom, že
patríme do normálnej Európy,
napriek detinským, sfanatizova-
ným narcisom, ktorí nevedia pre-
žiť, že sa po voľbách nedostali ku
korytám, ktoré si vysnívali. 
Som abstinentka, takže neviem
riešiť rôzne udalosti chľastom.
Mám priateľa, ktorý mi vždy, keď
som zúfalá, radí: Modli sa! Pri-
znávam však, veľmi mi to nejde,
ale budem sa snažiť. Možno tak
prežijem nielen predsedníctvo
Rady EÚ, ale aj tropické dni,
ktoré sa už začali.
Preto si, priatelia, vyberte aj vy
svoju metódu na úspešné zvlád-
nutie prichádzajúceho polroka.

Marta Černá
Fórum spotrebiteľov

Každý to musí zvládnuť po svojom
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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 29. júna do utorka 5. júla 2016
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INTEX
RELAX BAZÉN
pre 4 osoby

229x229x66 cm

249

SPECTRUM
2-V-1 LAK NA DREVO 
pre vonkajšie použitie

rôzne farby

750 ml

(1 l = 7.72)

ZIKI DÁMSKE
BOXERKY
95% bavlna/5% polyester

rôzne farby a vzory

veľkosti XS-XL

495

NASTAVITEĽNÝ
SPRCHOVÝ SEDÁK
hliníkový rám s plastovým kreslom

sedadlo s držiakom sprchy

výškovo nastaviteľné od 38.5 do 56.5 cm

nosnosť do 150 kg

TAŠKA NA 
KOLIESKACH
rôzne varianty

o. i. Frozen, Paw Patrol,

Princess oder Cars 

cca. 38x28x11 cm

695

579

279

NABÍJATEĽNÉ
BATÉRIE
PowerBase

AA alebo AAA

4 kusy

Philips batérie

AA alebo AAA

16 kusov

2.99

DÁMSKE
ŠATY
100% bavlna

rôzne farby

veľkosti S-XL

mikina

s kapucou

4.99

399

299

AIRWICK
OSVIEŽOVAČ
elektrický

vr. náplne

náhradná náplň 

rôzne vône

2.29

169

112

SAU’CEE
OMÁČKA
rôzne

príchute

500 ml

(1 l = 2.24)

479

GILLETTE JEDNORAZOVÉ 
HOLIACE STROJČEKY
Simply Venus 3

VEET
DEPILAČNÝ KRÉM
rôzne druhy
100 ml

(1 l = 19.90)

1.99

292

SOLÁRNE LAMPY
ZVIERATÁ
rôzne varianty

kovové

1 LED-menič farieb

solárne svetlo stĺpik

nerez, sklo

40 cm

1.49

DÁMSKE-/PÁNSKE 
PONOŽKY
75% bavlna/22% polyester/3% elastan

rôzne farby a vzory

veľkosti 35-46

129

ŠKOLSKÉ
POTREBY
o. i. MTV, Smiley,

Awesome alebo Candy

diár, peračník

krúžkový blok A4 alebo

zošit A5, 3 kusy

Pro artikel

SPACÍ VAK
MÚMIA
nepremokavý
šedý alebo modrý

10.95

2195

495

LUCERNA
ALEBO LAMPÁŠ
rôzne farby

sklenená lucerna Ø 21x25 cm

kovový lampáš Ø 20x25 cm

INTEX
NAFUKOVACÍ MATRAC
vzhľad semišu

pre 1 osobu

cca. 76x191x22 cm

alebo elektrická pumpa

130W

649

ŠKOLSKÝ ZOŠIT 
A4
alebo ceruzky, 3 kusy

0.59

1495

DIEVČENSKÁ
MIKINA
80% bavlna/20% polyester

mätová zelená alebo modrá

veľkosti 98-140

dámska mikina

veľkosti S-XL

5.95

EXKLUZÍVNY 
SPRCHOVÝ STIERAČ
nerezový
s držiakom

1.99

PLÁŽOVÝ SET
LOĎKA
10-dielov

1.89

CAPETOWN
OSUŠKA
100% bavlna

rôzne farby

50x100 cm

uteráčik

16x21 cm

0.35

CITRONELLA 
ČAJOVÉ SVIEČKY
24 kusov

0.99

DETSKÝ
KUFRÍK
rôzne vzory
25x18x9 cm

1.99

2-BALENIE

12 KUSOV

0.99

3 PÁRY
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Postupy proti

neplatičom v

bytovom dome
Vlastníci bytov sú povinní pla-
tiť za služby spojené s bývaním
a pravidelne prispievať do
fondu opráv na údržbu spoloč-
ného majetku v dome. Neuhrá-
dzaním platieb sa niektorí
vlastníci stávajú neplatičmi.
Neplatenie môže mať dôsledky
na hospodárenie celého domu.
Keďže neplatiči dlhujú všetkým,
ostatní vlastníci majú právo dať
byt či nebytový priestor neplatiča
do dražby, alebo vymáhať dlh
súdnou cestou. 
Pravidlá, ako postupovať s nepla-
tičmi v dome, by mali mať upra-
vené vlastníci v zmluve o výkone
správy alebo v zmluve o spolo-
čenstve. Najčastejšie sa snaží
správca alebo spoločenstvo s ne-
platičom dohodnúť na splátko-
vom kalendári, kde sa písomnou
dohodou určí výška a počet splá-
tok. Tiež je možné dohodnúť, že v
prípade nezaplatenia niektorej zo
splátok, sa stáva splatným celý
dlh. Spoločenstvu alebo správcovi
však zákon neukladá povinnosť,
že musia dlžníkovi navrhnúť
splátkový kalendár, riadia sa len
dohodou v zmluve o správe alebo
v zmluve o spoločenstve. Zákon
neurčuje lehotu, v ktorej by sa
malo pristúpiť k dohode o splátko-
vom kalendári, a neurčuje ani
výšku a počet splátok. Splátkový
kalendár je možné dohodnúť iba s
neplatičom, ktorý dlh uzná.
Neplatiča možno sankcionovať
zmluvnou pokutou, ktorá závisí
od dohody vlastníkov v zmysle
zmluvy o výkone správy alebo o
spoločenstve, alebo úrokom z
omeškania, ktorého výšku určuje
nariadenie vlády. V prípade, že
neplatič svoje dlhy dobrovoľne
nezaplatí, správca alebo spolo-
čenstvo pristúpia k vymáhaniu
nedoplatkov. Existujú na to dve
možnosti: vymáhať pohľadávky
súdnou cestou alebo predajom
bytu na dobrovoľnej dražbe. Pod-
mienkou na dražbu však je odsú-
hlasenie nadpolovičnou väčšinou
všetkých vlastníkov v dome.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Menia sa názvy

zastávok, aj 

ich charakter
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik
pripravil pre cestujúcich nie-
koľko zmien, ktoré sa začnú
letnými prázdninami. Preto
pozor, aby ste nezabudli vystú-
piť a niekam sa nepreviezli.
Od 4. júla 2016 bude zmenený
charakter stálych zastávok na
zastávky „na znamenie“ na tra-
sách trolejbusových liniek:
Šancová/Karpatská ul. - oboj-
smerne, Kozia ul./Palisády –
obojsmerne, Hrad Mudroňova
ul. - obojsmerne, Novohrads-
ká/Prievozská ul. - obojsmerne,
Cintorín Vrakuňa/Popradská ul.
- obojsmerne, Martinský cinto-
rín/Trnavská ul. - obojsmerne.
Od toho istého dátumu budú
platiť aj nové názvy zastávok,
sú to: Gagarinova na Gagarino-
va - Rádio Európa 2, Rajská na
Nemocnica svätého Michala,
Vojenská nemocnica na Želez-
ničnú stanicu Železná studien-
ka. (dp)

STARÉ MESTO
Po otvorení Starého mosta si
chodci a cyklisti môžu lepšie
vychutnať aj pohľad na histo-
rickú budovu Filozofickej
fakulty na Gondovej ulici. Na
jej strechu sa po rekonštrukcii
nedávno vrátili ozdobné antic-
ké vojenské helmice.
Výrazná sivá budova, dobre vidi-
teľná z Dunaja a z petržalského
brehu, bola pôvodne postavená v
r. 1913 ako sídlo vojenského
veliteľstva Cisársko-kráľovskej
rakúsko-uhorskej armády. Aj
preto sa na výzdobe strechy a na
fasádach objavujú umelecké
detaily s vojenskými motívmi.
Antické vojenské helmice, vyso-
ké 120 cm, majú tvar ochranných
masiek rímskych legionárov. Hel-
mice z terazza (umelého kame-
ňa) sú ozdobené stočenými volu-
tami a jemným reliéfom s motí-
vom koňa. Keďže boli sto rokov
vystavené vplyvom počasia, boli
v pomerne zlom stave, niekoľko
z nich chýbalo. Preto sa pri

rekonštrukcii fasády budovy roz-
hodlo o ich obnove v plnom
počte. „Podľa zachovaných origi-
nálov helmíc sme vytvorili epoxi-
dové odliatky vyplnené polysty-
rénom. Dôvodom je odľahčenie,
aby odliatok už naďalej nezaťa-
žoval vekom narušenú štruktúru
atiky,“ prezradil M. Novota zo
spoločnosti Novota Art, ktorá
pracovala na obnove fasády.
Odliatky sú natreté lazúrou v
tóne pôvodného terazza a kon-

zervované proti poveternostným
vplyvom. Pre Filozofickú fakultu
UK má obnovenie antických hel-
míc aj iný význam. „Symbolom
našej fakulty je bohyňa múdrosti
Pallas Aténa, ktorá býva zobrazo-
vaná v plnej zbroji, s helmicou
na hlave,“ povedal dekan FF UK
Jaroslav Šušol. Helmicu z fasá-
dy je možné vidieť aj zblízka,
jedna kópia zostala je v zastreše-
nom átriu budovy. (bt)

Foto: Novota Art

Zo Starého mosta už vidieť opravené 
antické helmice na budove FF UK

Pribúdajúci vek nie je 
zlá vec, iba na 
vznikajúce problémy 
treba riešenie. 
V stomatológii 
sme našli. Fixit, 
aby ste si 
nelámali hlavu 
nad nosením 
zubnej protézy.

o bezplatné 
informácie

+421 904 492 725, 

Adresa ordinácie : 
Antolská 4, Bratislava, 851 07, 

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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Obľúbená autobusová
linka overeného sloven-
ského dopravcu Slovak
Lines so zastávkami v
rakúskych mestách Parn-
dorf a Neusiedl am See
bude premávať od po-
sledného júnového dňa až
do konca augusta.
Za  menej ako hodinu cesty
sa cestujúci dostanú do
nákupného centra v Parndor-
fe či ku krásnym plážam
Neziderského jazera. Tradič-
né spojenie bude k dispozícii
vždy vo štvrtok, v piatok a v
sobotu. V Bratislave bude
možné nastúpiť na Autobu-
sovej stanici Mlynské nivy
alebo na Einsteinovej ulici. 
„Letná linka sa nám výborne
osvedčila, a preto ju prináša-
me opäť ako ďalšiu alternatí-
vu cestovania do Rakúska
popri najhustejšej sieti spo-
jov Slovak Lines na trase
Bratislava – letisko Schwe-

chat – Viedeň,“ zdôrazňuje
generálny riaditeľ Slovak
Lines Peter Sádovský.
Cestovný lístok sa dá kúpiť
jednoducho a rýchlo cez web
www.slovaklines.sk, v po-
kladnici na bratislavskej
autobusovej stanici, v ďal-
ších predajných miestach
Slovak Lines v Bratislave a
priamo u vodiča autobusu pri
odchode.
V Parndorfe nájdu návštev-
níci na jednom mieste 130
dizajnových predajní. Neu-
siedl am See ponúka príjem-
ný oddych s dovolenkovou
atmosférou pri Neziderskom
jazere. Udržiavaná pláž a
okolité prostredie vytvárajú
priestor na letný oddych
všetkých vekových kategórií
vrátanie kúpania, člnkova-
nia, plachtenia či krásnych
cyklotrás s možnosťou pre-
nájmu bicykla priamo na
mieste. �

KARLOVA VES
Vodárenské múzeum sprístup-
nilo výstavu o Ekologickej
katastrofe na II. vodnom zdro-
ji v Bratislave. Výstava pribli-
žuje a vysvetľuje udalosti,
ktoré sa odohrali na začiatku
70. rokov 20. storočia, keď
veľká časť Bratislavy zostala
bez pitnej vody z vodovodu v
dôsledku kontaminácie vodné-
ho zdroja v Podunajských
Biskupiciach ropnými látkami
unikajúcimi z rafinérie Slov-
naft.
Vodný zdroj v Podunajských
Biskupiciach s výdatnosťou
1200l/s bol spustený do pre-
vádzky v roku 1965 a dodával
vodu do rýchlo sa rozrastajúcej
východnej časti Bratislavy.
Vodný zdroj postavili len 2,5
kilometra od rafinérie Slovnaft.
Absencia stáleho monitoringu
podzemných vôd, ako aj nedo-
statočné zabezpečenie rafinérie
spôsobilo, že sa ropné látky
dostali do podzemia a násled-

ným čerpaním vody z vodného
zdroja sa toto znečistenie dosta-
lo až k vodnému zdroju v
Podunajských Biskupiciach. V
roku 1971 bolo znečistenie
natoľko veľké, že bolo potrebné
vodný zdroj odstaviť. Bratislava
tak zostala osem mesiacov bez
pitnej vody z vodovodu a 160-
tisíc obyvateľov muselo byť
zásobovaných vodou z cisterien
(na fotografii vodiči cisterien).
Až v lete v roku 1972 bol spus-
tený náhradný zdroj pitnej vody
z Kalinkova. Po tejto havárií sa

začalo pracovať na projekte,
ktorý by ochránil podzemné
vody Žitného ostrova a zároveň
jednu z najväčších zásobární
pitnej vody v strednej Európe
pred znečistením z rafinérie. V
roku 1978 preto začala fungovať
hydraulická ochrana podzem-
ných vôd Žitného ostrova, ktorá
je do dnešného dňa v prevádz-
ke. Výstava je otvorená počas
pracovných dní od 9.00 - 12.00 h
vo Vodárenskom múzeu, De-
vínska cesta 1. (ps)

Foto: archív BVS

Výstava o časoch, keď bolo mesto 
osem mesiacov bez pitnej vody

Výhodné ceny iba v pondel-
ky, stredy a 29. februára?
Akčné ponuky prichádzajú 
a odchádzajú, no v Hornba-
chu môžete výhodne nakú-
piť kedykoľvek. Zajtra, po-
zajtra, ale pokojne aj o jeden
alebo o štvrť roka. Filozofiou
spoločnosti sú totiž trvale
najnižšie ceny, vďaka čomu
zaplatíte za svoj nákup vždy
menej než v konkurenčných
obchodoch. 

Kto dáva zľavy, 
ten si musel niečo pripočítať
Človek dnes všade počuje
„lacné“, „akcia“, „ušetríte“ 
a na žltých cenovkách na
neho v predajniach vyskakujú
najrôznejšie typy zliav, no tí
skúsení veľmi dobre vedia, že
takéto „výhodné“ ponuky sú
rýchlo preč. Väčšinou platí,
že kto dáva zľavy, ten si pred-
tým určite niečo k cene priho-
dil, alebo si to vykompenzuje
na iných produktoch. Ak si
teda nakúpite jeden výrobok 

v zľave, neznamená to, že
zvyšných desať iných artiklov
dostanete s rovnakou akciou.
Výnimkou sú predajne Horn-
bach, kde si dali za úlohu byť
cenovo výhodní stále. Či ide 
o krízu, dobré alebo zlé časy,
v týchto marketoch nájdete
garanciu najnižšej ceny trva-
le. Pritom lacný nákup nie je
limitovaný množstvom, roz-
mermi či vyhotovením. Do-
konca nepotrebujete zbierať
žiadne bonusové body či ver-
nostné prémie. Cena je za
každých okolností nízka.

Výhodne 365 dní v roku
Rozhodli ste sa vyrobiť
záhradný nábytok na leto, no
je len február a potrebné kom-
ponenty neviete kúpiť za
zľavnené ceny? Aby ste mohli
odštartovať prácu na svojom
projekte, už nemusíte čakať na
mimoriadne ponuky. V pre-
dajniach Hornbach nájdete
produkty za výhodné ceny po
celý rok. Za dobré ceny tak

môžete nakúpiť vždy, nemusí-
te čakať na akčné obdobie 
a môžete sa pustiť do práce
hneď. 

Ceny konkurencie 
neustále v hľadáčiku
Garantovanie najnižších cien
nie je len lacná fráza. Spoloč-
nosť Hornbach porovnáva
hodnotu svojich produktov 
s konkurenciou každý deň. Ak
je vysokotlakový čistič v inej
predajni lacnejší, automaticky
sa zníži jeho cena aj v hobby
marketoch Hornbach. Pri 
120 000 výrobkoch v ponuke
sa môže vyskytnúť situácia,
keď zamestnanci neustrážia
cenu každého produktu. 
V prípade, že objavíte totožnú
uhlovú brúsku u konkuren-
čnej spoločnosti za lepšiu
cenu, Hornbach vám ponúkne
rovnakú cenu a navyše so zľa-
vou 10 percent. Rovnaká
garancia platí aj pre akčné a
reklamné ceny konkurencie.
Vylúčené sú len výpredaje. �

Akcie sú dobré, ale trvale nízke ceny v Hornbachu ešte lepšie

Letná linka Slovak Lines: 

Za oddychom a nákupmi do Rakúska
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Čipovú kartu 

už doručia aj

mimo Bratislavy
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik
(DPB) upozorňuje, že od 1. júla
budú platiť nové podmienky
nákupu bezkontaktnej čipovej
karty cez internet.
Doteraz platilo, že cestujúci, ktorý
si kúpil cez internet bezkontaktnú
čipovú kartu, zaplatil 5,30 eura a
do piatich pracovných dní od pri-
písania peňazí na účet DPB mu ju
kuriér doručil. No len tomu, kto
mal adresu doručenia v Bratisla-
ve. Od 1. júla doručí pošta cestu-
júcim objednané bezkontaktné
čipové karty kdekoľvek na celom
území SR.
Cestujúci si budú môcť na webo-
vej stránke DPB kúpiť bezkon-
taktnú čipovú kartu, za ktorú v
minulosti platili 5,30 eura - po
novom za 4,30 eura a za poštovné
a balné zaplatia 2,20 eura. Kartu
im vyexpedujú poštou do 5 pra-
covných dní odo dňa pripísania
platby za ňu, vrátane poštovného
a balného, na účet DPB.
Cestujúci nebudú musieť byť via-
zaní na kuriéra, na pošte ich bude
zásielka čakať až 18 kalendár-
nych dní a kedykoľvek v tomto
čase si ju môžu vyzdvihnúť. (vo)

Na Draždiaku

budú opäť

záchranári
PETRŽALKA
Veľký Draždiak bude aj tento
rok pod dohľadom záchraná-
rov. Hoci jazero nie je oficiál-
nym prírodným kúpaliskom,
petržalská samospráva na ňom
zabezpečuje základnú záchran-
nú zdravotnú službu. 
Vodnú záchrannú službu bude
tento rok poskytovať zmluvná
spoločnosť denne aj počas víken-
dov a sviatkov od 27. júna (pon-
delok) do 31. augusta (streda)
najmä v severozápadnej časti
jazera od 10.00 do 19.00 h. Zá-
chrannú službu zabezpečia dvaja
vyškolení záchranári prepojení na
Integrovaný záchranný systém a
vybavení záchranárskou výstro-
jom aj záchranným člnom .
Mestskí policajti sa zamerajú aj
na to, či majitelia psov rešpektujú
zákaz vstupu so psom do areálu
Veľkého Draždiaka. 
V tejto lokalite budú kontrolovať
aj zákaz stanovania. Cyklohliad-
ky sa zamerajú na dodržiavanie
predpisov na petržalskej hrádzi a
na Tyršovom nábreží. Mestská
polícia bude dohliadať aj na zákaz
zastavenia v okolí Čunovských
jazier. (mp)

VRAKUŇA
Viac ako 80 vyzbieraných
striekačiek je výsledok dvoch
dobrovoľníckych brigád zbe-
ru ľudí z Občianskeho združe-
nia (OZ) Odyseus a aktívnych
rodičov v okolí Pentagonu.
Túto lokalitu, ktorá je spájaná
s drogami, dlhodobo trápia
rôzne problémy, medzi nimi aj
pohodené striekačky.
Občianske združenie Odyseus
pôsobí pri Pentagone už 15
rokov. Pracujú priamo s ľuďmi,
ktorí injekčne užívajú drogy, a
zabezpečujú distribúciu aj
výmenu injekčných striekačiek.
Užívateľ drogy prinesie použitú
striekačku a dostane za to čistú.
Ročne v Bratislave Odyseus
takto zlikviduje okolo 100 000
použitých striekačiek. Toto
množstvo naukladané za sebou
by vytvorilo cestu dlhú 15 kilo-

metrov. „Bez výmeny strieka-
čiek by situácia bola katastrofál-
na, nemal by ich kto zlikvido-
vať,“ vysvetľuje Miroslava Ži-
linská, koordinátorka výmeny
striekačiek. „Lenže aj jedna
striekačka vyvolá strach a môže
ohroziť zdravie poraneného.
Preto hľadáme viacero riešení
tohto problému.“ Tento rok
Odyseus napríklad usporiadal
workshopy v materských cen-
trách o tom, ako bezpečne zlik-
vidovať striekačku. 
Jedným z riešení je zber strieka-
čiek, s ktorým prišli samotní
rodičia, ktorí chcú pred striekač-
kami chrániť svoje deti. 
Rozhodli sa prestať kritizovať a
zapojiť sa do riešenia situácie.
Odyseus chce s rodičmi v zbe-
roch pokračovať aj naďalej a
vítaní sú všetci občania. Pri
dodržaní bezpečnostných pravi-

diel je riziko poranenia minimál-
ne. Samozrejmosťou sú rukavice
a pre tých, ktorí majú strach sú k
dispozícii špeciálne kliešte, aby
človek vôbec nemusel prísť do
kontaktu s pohodenou ihlou.
„Myslím, že teraz je na rade
samospráva. V hľadaní riešení
môžeme totiž pokračovať.
Potrebujeme napríklad väčšiu
podporu. V zahraničí sú bežné
špeciálne koše na infekčný
odpad alebo zriadenie injekčnej
miestnosti, kde ľudia môžu pod
kontrolou drogu užiť. Benefitujú
z toho všetci – užívatelia drog,
ale aj ich okolie,“ vysvetľuje M.
Žilinská.
Zber striekačiek sa uskutočnil v
rámci projektu Nech ihla na
zemi, nikoho nezraní, ktorý pod-
porila Nadácia pre deti Sloven-
ska z nadačného fondu poisťov-
ne Kooperativa Deti bezpečí.(ts)

Pohodené použité striekačky už 
rieši mimovládka aj aktívni rodičia

VYHRAJTE VOĽNÉ LÍSTKY NA „LETNÚ LINKU“

SLOVAK LINES DO PARNDORFU a NEUSIEDLU AM SEE

od 30. júna na www.banoviny.sk

Podujatia sa konajú pod 
záštitou slovenského

predsedníctva v Rade
Európskej únie.

6.-8.7.

 

stará tržnica

8.-9.7. 
námestie eurovea
danube up

7.7.
na devíne
hudba európy

/

KORBEN
DALLAS

MULTIMEDIÁLNALASEROVÁ SHOW

MULTIMEDIÁLNALASEROVÁ SHOW

summit tour    www.bratislavasamit.sk vstup zdarma

 

LÍSTKY ZDARMA ZÍSKATE NA PREDPREDAJ.SK

námestie snp
POHYB. INOVÁCIE. SPOJENIA

INTERAKTÍVNE VÝSTAVY
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BVS založila

dobrovoľný

hasičský zbor
BRATISLAVA
Na sviatok sv. Floriána, patróna
hasičov, vo Vodárenskom
múzeu BVS, založili Dobrovoľ-
ný hasičský zbor Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti.
„Primárnou úlohou zboru je
pomáhať pri ochrane zdrojov pit-
nej vody pred ich možným zne-
hodnotením v dôsledku havárií,
živelných pohrôm a iných mimo-
riadnych udalostí. Bude sa tiež
podieľať na záchranných prácach
pri ohrození života, zdravia,
majetku a životného prostredia,“
prezradil generálny riaditeľ BVS
Zsolt Lukáč. (ps)

Seniori sa môžu

zase zadarmo

vzdelávať
BRATISLAVA
Hlavné mesto v spolupráci s
Centrom ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského pri-
pravilo ďalší ročník Letnej bra-
tislavskej univerzity seniorov.
Seniori sa budú môcť od 1. do 29.
júla prihlasovať v budove magi-
strátu – oddelenie servisu pre
občana, kde im odovzdajú záväz-
nú prihlášku. V poradí už 6. roč-
ník bude od 2. augusta do 11.
augusta v Zrkadlovej sieni Pri-
maciálneho paláca vždy so
začiatkom o 14.00 h. Projekt let-
nej univerzity ponúka mesto
seniorom zadarmo. (ts)

BRATISLAVA
Po pätnástich rokoch je severo-
západná veža mestského opev-
nenia, známa najmä ako Baxo-
va veža, znovu otvorená. Veža
bola od roku 2001 čiastočne
uzavretá pre havarijný stav.
Návštevníci si túto súčasť mest-
ských hradieb budú môcť opäť
pozrieť aj zvnútra denne od
10.00 do 20.00 h.
„Okrem výhľadu na Staromest-
skú ulicu sa môžu návštevníci
tešiť aj na najstaršiu a najzacho-
valejšiu pamiatku, ktorou je pec
na tavenie farebných kovov v
areáli,“ povedala námestníčka
primátora Bratislavy Iveta Plše-
ková. Veža bola uzavretá v roku
2001 vzhľadom na havarijný stav

schodiska, ktoré vedie na hornú
terasu. Opravy boli zamerané nie-
len na opravu schodiska, ale takis-
to aj na úpravu a vyčistenie prie-
storu od náletovej zelene, ako aj
natretie mreže a zábradlí. Sprí-
stupnená je tak terasa, ktorá vedie
na prízemie, kde sa nachádza pec
na tavenie farebných kovov a aj
terasa s výhľadom na Staro-
mestskú ulicu. „Do vyriešenia
statického zabezpečenia štítovej
steny objektu Kapitulská 6 - 10
dočasne zostane uzavretý priestor
medzi lávkou vedúcou nad Staro-
mestskou ulicou a sprístupnenou
časťou uličky od priestoru Seve-
rozápadnej veže mestského opev-
nenia,“ povedal riaditeľ mestskej
organizácie Generálny investor

Bratislavy Vladimír Gašperák. Aj
tento priestor však mesto plánuje
časom sprístupniť. 
Veža dostala oficiálny názov
Severozápadná veža mestského
opevnenia. Verejnosti je však
známa aj pod názvom Baxova
veža. Bol to však len pracovný
názov podľa archeológa Petra
Baxu, ktorý vežu objavil. Archeo-
logický výskum z roku 1983
odkryl torzo veže opevnenia, čo
prinieslo zásadný zvrat do vtedaj-
šej predstavy o vývoji mestských
hradieb. 
Zistilo sa, že táto veža bola súčas-
ťou hradieb podhradskej osady,
ktorá bola opevnená po tatárskom
vpáde (1241) a bola napojená na
opevnenie hradu. (ts)

Baxova veža je opäť otvorená 

Myšlienky s budúcnosťou.

Pracuješ s výrobkami 
Baumit?

Baumit
Klub

3 dobré dôvody, prečo sa stať členom Baumit Klubu
 Získaš pravidelné informácie o novinkách a prístup k špeciálnym akciám len pre členov.
 Dostaneš možnosť zvýšiť si odbornosť na workshopoch a seminároch Baumit.
 Získaš štatút odborníka Baumit Majster.

Zaregistruj sa ešte dnes na baumitklub.sk.

Baumit Klub Inzercia ukoncenie 206x85.indd 1 24.6.2016 15:48
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Mnohodetným

rodinám opäť

pomôžu
BRATISLAVA

Hlavné mesto aj tento rok
finančne podporí mnohodetné
rodiny, ktoré majú v rodine
najmenej štyri nezaopatrené
deti s trvalým pobytom na
území hlavného mesta v trvaní
najmenej jeden rok.
Záujemcovia môžu o príspevok
požiadať zaslaním kompletnej
žiadosti spolu s prílohami poštou
alebo osobne do podateľne magi-
strátu od 1. augusta 2016, najne-
skôr do 30. septembra. 
Mnohodetné rodiny môžu požia-
dať o preplatenie nákladov spoje-
ných s návštevou základnej ume-
leckej školy (nákup hudobného
nástroja, príspevok na úhradu
výdavkov na štúdium), na prepla-
tenie jazykového vzdelávania,
záujmovej činnosti v centrách
voľného času či aktivít v športo-
vých kluboch. Takisto môžu
požiadať o príspevok na účasť na
výlete organizovanom školskými
zariadeniami, na účasť v tábore či
v škole v prírode alebo na lyžiar-
skom výcviku a aj na preplatenie
cestovného lístka mestskej hro-
madnej dopravy v Bratislave.
Akceptované sú platby uhradené
od 1. januára 2016. 
Žiadosť a platné zásady nájdu
záujemcovia na webovej stránke
hlavného mesta v časti Život v
metropole v oblasti Sociálna
pomoc. (ts)

Škola Danza

mea roztancuje

študentov
STARÉ MESTO
Medzinárodná letná tanečná
škola Danza mea (Môj tanec)
už štvrtý raz pozýva tancuchti-
vých študentov v Bratislave. 
Priestor na umeleckú sebarealizá-
ciu dostanú všetci záujemcovia
21. – 28.  júla 2016 v priestoroch
Vysokej školy múzických umení
v Bratislave.
Organizátori zostavili tím peda-
gógov, choreografov a baletných
majstrov, ktorí budú vyučovať
kodifikované tanečné techniky,
ale aj hip-hop. Kvalitu na hodiny
klasického tanca prinesú členka
baletu viedenskej Štátnej opery
A.Némethová, sólistka košického
baletu S. Yamada a bývalá členka
Baletu SND P. Babošová. Chýbať
nebudú ani hodiny neoklasiky
pod vedením K. Kohúta. Techni-
ka amerického choreografa M.
Cunninghama bude študentom
prezentovaná Talianom D. Ver-
gom a so súčasným tancom žia-
kov oboznámi A. Parisi. Špeciál-
nymi hosťami budú vedúci sólisti
baletného súboru v Štuttgarte R.
Novitzky a M. Káčerová, príde aj
riaditeľka baletnej školy pri vie-
denskej Štátnej opere S. Noja a
riaditeľ baletu ŠD Košice A. Suk-
hanov. Danza mea vyvrcholí spo-
ločným predstavením, záverečný
galakoncert sa uskutoční 29. júla
o 18.00 h v Divadle LAB na
Svoradovej ulici. (ts)

STARÉ MESTO
Stará tržnica v spolupráci s
mestskou časťou Staré Mesto
plánuje ďalšie opatrenia na
obmedzenie hluku v okolí
budovy. Do praxe zavádza
nové postupy, ktoré zaručujú
neprekračovanie hlukových
limitov a snaží sa tak ísť prí-
kladom aj pre ostatné pre-
vádzky.
Stará tržnica zavádza nové
postupy v oblasti manažmentu
hlukového zaťaženia vo svo-
jom okolí. Novinkou je stály
merač hluku, ktorý zaručí
dodržiavanie predpísaných li-
mitov na hluk za každých okol-
ností.
V máji a júni 2016 sa v spolu-
práci s mestskou časťou Staré
Mesto uskutočnili dve merania

hluku, jedno zamerané na cel-
kovú hladinu hluku, ktorú urču-
jú decibely, druhé na analýzu
frekvenčného spektra s cieľom
identifikovať problematické
frekvencie, ktoré cez steny
budovy prenikajú najviac.
„Každá budova reaguje na istú
vlnovú dĺžku, najmä v spod-
ných basových frekvenciách,
ktorá sa dá meraním identifiko-
vať. Vďaka meraniu vieme
ihneď zareagovať elimináciou
týchto vlnových dĺžok pomerne
jednoduchým technickým prí-
strojom. V spolupráci s odbor-
níkmi inštalujeme do interiéru
zariadenie, ktoré meria proble-
matickú zložku hluku v reál-
nom čase a automaticky, bez
zásahu človeka, ju limituje.
Týmto spôsobom zaručíme

dodržiavanie predpísaných li-
mitov pri podujatiach za kaž-
dých okolností, rezidenti v
okolí tržnice by mali rozdiel
pocítiť viac-menej okamžite.“
priblížil technický riaditeľ Sta-
rej tržnice Ing. Pavol Murín. K
situácii sa vyjadril aj starosta
Starého Mesta Radoslav Štev-
čík: „Mestská časť Staré Mesto
odporúča konštruktívne rieše-
nia podobných situácií. Ne-
chceme len obmedzovať, sme
radi, ak sa nájdu prevádzky,
ktoré sú ochotné a schopné ini-
ciatívne reagovať a hľadať rie-
šenia, vedúce k spokojnosti
všetkých zapojených strán.
Riešenia, aké uplatňuje Stará
tržnica, preto odporúčame aj
ďalším prevádzkam v centre
mesta.“ (dch)

Stará tržnica monitoruje, či hluk
na podujatiach nie je privysoký

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko
REFLEXNÁ TERAPIA PRI MORI NA ISTRII 16.-23.7.

347 € (kurz s terapiou, apartmán s polpenziou s nápojmi) 
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 €)

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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Majstrom je

Pinerola, druhý

je Slov-Matic
BRATISLAVA
Slovensko zažilo veľkú futsa-
lovú senzáciu. Futsalisti ŠK
Pinerola Bratislava sú nový-
mi majstrami Slovenska.
Jeho hráči dosiahli najväčší
úspech v histórii klubu a pre-
rušili jedenásťročnú domi-
nanciu Slov-Matic FOFO
Bratislava.
Slov-Matic získal za spomína-
ných jedenásť rokov desať titu-
lov, keď len v roku 2010 musel
prenechať titul RCS Košice. V
tohtoročnom finále viedla Pine-
rola už 2:0 na zápasy, obhajca
síce dokázal vyrovnať, ale v
piatom stretnutí zvíťazili zve-
renci trénera Viliama Zwingera
2:1. 
Pre Pinerolu to znamená, že
okrem titulu sa môže tešiť aj z
účasti v UEFA Futsal Cupe
2016/2017. (mm)

BRATISLAVA
Hlavné mesto v tomto roku
vynaloží na nízkoprahové den-
né centrá pre bezdomovcov
100-tisíc eur. Ide takmer o dvoj-
násobnú sumu v porovnaní s
rokom 2015. 
Na rozdiel od predchádzajúceho
roku však neposkytnú finančné
prostriedky len občianskemu
združeniu VAGUS (41 900 eur),
ale mesto rozšíri okruh príjemcov
o ďalšie subjekty. Peniaze budú
vyčlenené aj pre neziskové orga-
nizácie Domov sv. Jána z Boha
(55-tisíc eur) a Depaul Slovensko
(4 100 eur).
Hlavné mesto sa v tomto roku
vzhľadom na fakt, že Bratislava
je jedným z mála miest, ktoré
má viac ako jedného poskytova-
teľa tejto služby na svojom
území, rozhodlo určiť kľúč,
podľa ktorého finančné pro-
striedky prerozdelí tak, aby sku-

točne mohlo podporiť všetkých
poskytovateľov. „Chceme pri-
stúpiť k rozdeľovaniu finanč-
ných príspevkov pre všetky sub-
jekty, ktoré poskytujú sociálne
služby v nízkoprahovom den-
nom centre naozaj systémovo a
spravodlivo,“ povedal na margo
rozdelenia finančných prostried-
kov medzi viac subjektov primá-
tor Ivo Nesrovnal. 
Reálny počet miest v nízkopraho-
vých denných centrách je dnes
166 a odhadovaný počet ľudí bez
domova v hlavnom meste je
4 500 - 5 000. 
Mesto túto službu vôbec nie je
schopné poskytnúť všetkým,
ktorí by sa o ňu uchádzali, aj
napriek tomu, že od roku 2013 do
roku 2015 zvýšilo finančné pro-
striedky na prácu s ľuďmi bez
domova zo 41 000 eur na dneš-
ných 258 000 eur (vrátane
100 000 eur pre subjekty, ktoré

poskytujú sociálne služby v níz-
koprahovom dennom centre).
V rokoch 2014 a 2015 hlavné
mesto financovalo túto službu
podľa občianskeho zákonníka len
OZ VAGUS, a to aj napriek tomu,
že občianske združenie nepredlo-
žilo registráciu na túto sociálnu
službu (zaregistrované bolo až
koncom roka 2015). Zároveň má
OZ Vagus od mesta k dispozícii
priestory, ktoré užíva za symbo-
lické jedno euro ročne. 
Na území mesta sú však registro-
vané tri subjekty na poskytovanie
sociálnej služby v nízkopraho-
vom dennom centre. 
Hlavné mesto preto požiadalo
všetky dotknuté subjekty o pred-
loženie priemerných bežných
výdavkov za minulý rok a
následne rozhodlo o pridelení
finančných prostriedkov na pre-
vádzku nízkoprahových den-
ných centier. (mag)

V tomto roku sa zvýšia príspevky
na centrá pre bezdomovcov

Slovanisti chcú

ísť do Európy

cez Albánsko
BRATISLAVA
Ak chcú futbalisti Slovana
Bratislava vojsť do futbalovej
Európy, v 1. predkole Európ-
skej ligy musia prejsť cez
albánsky FK Partizani.
Prvý duel sa hrá už 30. júna v
Tirane, odveta je na programe o
týždeň neskôr. Belasí už poznajú
aj prípadného ďalšieho súpera, ak
postúpia, stretnú sa s úspešnejším
z dvojice Breidablik (Island) a FK
Jelgava (Lotyšsko). 
Partizani Tirana skončil v minu-
lej sezóne druhý. Klub vyhral už
pätnásťkrát albánsku ligu a  rov-
naký počet víťazstiev má aj v
albánskom pohári. Ligu však
naposledy vyhral v sezóne
1992/93... Pre rekonštrukciu šta-
dióna v Tirane sa bude hrať prvé
stretnutie neďaleko Tirany, na
štadióne Elbasan Arena, kde
hráva aj domáca reprezentácia.
Slovanisti majú za sebou už aj
prvé sústredenie v Česku, kde
odohrali dve stretnutia. V prvom
podľahli pražskej Slavii 0:4, v
druhom sa im darilo o niečo lep-
šie, ale nakoniec to aj tak stačilo
iba na tesnú prehru s Bohemian-
som 1:2. Hralo sa v Ďolíčku,
zápas sledovalo 1500 divákov a
belasí hrali v zostave: Krnáč –
Ligeon, Lásik, Sekulič, Burnet –
Scott (62. Pinte), de Kamps –
Schet, Soumah (88. Šefčík), de Sa
– Zreľák (46. Savičevič). (mm)

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 
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STARÉ MESTO
Česká organistka Kateřina
Chroboková prvý raz pred-
staví slovenskému publiku
svoj biely digitálny organ. 
Jedinečný štvormanuálový ná-
stroj, šitý na mieru originálnej
umelkyni, má nasamplované

zvuky organov z celého sveta i
špeciálnu elektronickú zvuko-
vú výbavu. 
Uznávaná interpretka klasickej
hudby sa pod umeleckým me-
nom KATT venuje vlastným
autorským projektom, v rámci
ktorých nielen hrá na svojom

špeciálnom organe, ale naprík-
lad aj spieva. 
Na Bratislavskom organovom
festival predstaví Kateřina
Chroboková obe svoje polohy:
zahrá hudbu Johanna Sebastia-
na Bacha či Arvo Pärta, ale aj
výber z jej alternatívnej tvorby

pre organ a spev. „Organ je
pre mňa najstarší synťák na
svete. Chcela som ho posunúť
do iného kontextu, vyniesť ho z
kostola von,“ hovorí excentric-
ká umelkyňa, atraktívna orga-
nistka, ktorá pri hre využíva aj
rôzne perkusie a na pedáloch

hrá napríklad rada len tak nabo-
so... 
Bratislavský koncert Organ
Goes Pop predstaví Kateřinu
Chrobokovú/KATT vo Veľkom
koncertnom štúdiu Slovenské-
ho rozhlasu , v utorok 5. júla o
18.00 h. (ts)

Organ Goes Pop aj s Kateřinou Chrobokovou alias KATT

7.7.7.7. o 19:00

FK PARTIZANIŠK SLOVAN
Štadión FK SENICA

VSTUPENKY NAVSTUPENKY NA

ba_noviny.ai 1 25. 6. 2016 10:25:00

Ut 5. 7. 18:00

Kate ina Chroboková / KATT — 
elektronický organ a spev (CZ)
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu | vstupné: 10,- / 6,- 

Organ Goes Pop

Štv 7. 7. 18:00

Martin Bako — organ (SK)
Boris Farkaš — recitátor (SK)
improvizácie na poéziu E. B. Lukáča
Veľký evanjelický kostol | vstupné: 10,- / 6,-

Organ Poetry

Ne 10. 7. 19:00

Stéphane Béchy — organ (FR)
Katedrála sv. Martina | vstupné: 10,- / 6,-

Grand Recital

Z verejných zdrojov podporil:
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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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Zdevastované

detské ihrisko 

vymenia autá
PETRŽALKA
Petržalka prebuduje niektoré
nevyužívané detské ihriská na
chýbajúce parkovacie miesta.
Na Markovej ulici na mieste
roky nevyužívaných „ruín“ det-
ského ihriska vznikne tridsať
nových parkovacích miest. 
O možnosti prestavby niektorých
nevyužívaných detských ihrísk na
parkovacie miesta miestni poslan-
ci rokovali po prvý raz už v roku
1999. Vtedy Petržalka evidovala
149 verejných detských ihrísk,
pričom až deväťdesiat percent z
nich boli zanedbané a neudržiava-
né. Poslanci sa uzniesli o pone-
chaní tretiny z nich s tým, že ich
mestská časť postupne zrevitali-
zovala, sfunkčnila a vykonáva na
nich pravidelnú údržbu, opravy a
dopĺňa hracie prvky. 
Prebudovanie bývalého ihriska na
Markovej si vyžiadali samotní
obyvatelia, spísali aj petíciu a pro-
jekt sa dostal do Registra podne-
tov. Samotnej rekonštrukcii na
Markovej ulici predchádzalo
vysporiadanie pozemku s hlav-
ným mestom. To trvalo dlhší čas,
preto mestská časť medzi 96
dotknutými bytmi opätovne
vykonala anketu. 
Vyjadrilo sa 62 bytov, z nich vyše
päťdesiat trvalo na prebudovaní
asfaltovej plochy na parkovisko s
prístupovou cestou. Práce sa
začnú čoskoro. (ts)

Knihy si 

cez prázdniny

neoddýchnu
PETRŽALKA
Petržalskí knihovníci neoddy-
chujú ani v lete. Na  prázdniny
pripravili veľký výber rôznych
podujatí nielen pre prázdninu-
júce deti, ale aj pre ich rodičov.
Už v prvý deň prázdnin sa začne
detským interaktívnym čítaním a
predstavením na motívy najkraj-
ších a najlepších detských kníh,
cez leto sú pripravené aj tri stret-
nutia so slovenskými autormi,
vždy v stredu o 17.30 h. V poboč-
kách knižnice si môžu návštevní-
ci nielen pozrieť, ale aj zažiť
interaktívne výstavy. V pobočke
Turnianska je každý deň na
nádvorí pripravené zábavné číta-
nie, súťaže, vedomostné hry a na
Furdekovej zas obľúbené poduja-
tie Čítame si večerníčky. (st)

PETRŽALKA
Choreograf a režisér Ján Ďu-
rovčík chce vybudovať v Petr-
žalke vlastné divadlo. Zámer
predostrel starostovi Vladimí-
rovi Bajanovi, ktorý už začal
hľadať vhodný priestor pre
kultúrny stánok. Vhodnú lo-
kalitu našli na tzv. pápežskej
lúke, neďaleko Kostola Sv.
Rodiny, kúsok od Chor-
vátskeho ramena, v dostup-
nosti budúcej električky.
„Územný plán tu dovoľuje
budovať občiansku vybavenosť
nadmestského významu a po
dotvorení celého priestoru
námestím so zeleňou a mest-
ským mobiliárom by to mohla
byť úžasná časť Petržalky,“ tvrdí
Vladimír Bajan. Návrh privítali
aj poslanci, ktorí o ňom začali
diskutovať. 
Niektorí z nich však vyjadrili
obavy, aby sa tento vzácny prie-
stor nestal miestom architekto-
nicky nevhodnej budovy či
nedostatku parkovacích miest,
iným chýbal rozpracovanejší
projekt či finančný zámer. Padol
aj návrh, či by pán Ďurovčík
nemal radšej investovať do kul-
túrnych domov mestskej časti
alebo že by mala mestská časť
počkať na územný plán zóny, čo
však môže trvať ešte aj niekoľko
rokov. Poslanyňa E. Pätoprstá
zase navrhla, aby mestská časť
radšej počkala na divadlo

LUDUS, ktoré by do dvoch
rokov mohlo prísť do DK Lúky. 
„Je prirodzené, že pri takej
významnej investícii na takom
atraktívnom mieste si chce
mestská časť ponechať vplyv na
jej konečnú podobu či celkový
charakter a zároveň si definovať
podmienky, za ktorých celý pro-
jekt bude podporovať,“ konšta-
toval prednosta miestneho úradu
Miroslav Štefánik. Požiadal pre-
to poslancov, aby mu doručili
konkrétne požiadavky či návrhy,
ktoré do materiálu, ktorým sa

bude zaoberať najbližšie zastu-
piteľstvo, zapracuje. Starosta
zároveň avizoval vytvorenie
pracovnej skupiny zloženej z
poslancov zastupiteľstva, ktorí
budú celý proces prípravy a rea-
lizácie súkromného divadla sle-
dovať, korigovať prípadné
vzniknuté nejasnosti a riešiť pro-
blémy, ktoré sa objavia. Miestna
rada napokon odporučila miest-
nemu zastupiteľstvu prenájom
pozemkov pre divadlo J. Ďurov-
číka schváliť. (mp)

Ilustračné foto: dancetabs.com

Petržalka možno bude mať moderné
tanečné divadlo - od Jána Ďurovčíka

SBS LT 
services s.r.o.

prijme do TPP
pracovníkov strážnej 

služby s preukazom OS 
na administratívno–

výrobný objekt 
v Petržalke, Bratislava. 

Kontakt: 
0907538409, 02/54772220

Email: 
ltservices@ltservices.sk

Danza Mea
Medzinárodná letná tanečná škola

Jany Šimkovicovej vol. 4

21. - 28. júl 2016
Vysoká škola múzických umení

Bratislava

Danza Mea Gala
Galakoncert študentov 

letnej tanečnej školy

28. júl, 18.00
divadlo LAB

 Svoradova ul., Bratislava

BRATISLAVA 5
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štvrtok 30. júna
� 16.00 - Najkrajšia hviezdička,
koncert, DK Rusovce, Vývojová 8
� 17.00, 19.30 - M. Camoletti:
Štyria na kanape, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Five gentlemans, kon-
cert, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská 26
� 19.00 - M. Macourek: Hra na
Zuzanku, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - Fabrizio Paterlini, kon-
cert festivalu Dolce vitaj, Veľké
koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna ulica
� 21.00 - Soul Food, Nu Spirit
Bar, Medená 16
� 22.00 - Bassment: BeatDeck
feat. Fvlcrvm & Phil Dough, Nu
Spirit Bar, Štúrova 3
� 22.30 - Tancujúca voda: Od
Tatier k Dunaju, multimediálna
šou, Námestie M. R. Štefánika 

piatok 1. júla
� 17.00 - Goodbye Továrenská,
koncert, Továrenská ulica 14
� 17.00 - Staromestská fiesta,
krátke tanečné vystúpenia, štyri
stanovištia v centre mesta
� 17.00 - Jazzová loď, koncert P.
Lipu a Traditional Club, plavba
lode z Danubiusu na Devín a späť
� 18.00 - Folk Talk, I. Cvacho a
kapela 3Drive, Letná čitáreň U
červeného draka, pod Michal-
ským mostom
� 19.00 - Nebeská muzika z Ter-
chovej, Festival ľudovej tvorby
na hradbách, Mestské hradby

sobota 2. júla
� 11.00 - Putovanie rozprávko-
vom, divadlo Babena, Stará tržni-
ca, Námestie SNP 25
� 14.00 - Otvorenie Staromest-
ského kultúrneho leta 2016,
Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Projekt203, koncert,
Flame Music Bar, Štefánikova 47
�20.00 - Viva Europa!, galakoncert
, veľký miešaný zbor umelcov 28
členských krajín EÚ,  symfonický
orchester pod vedením J. Chabroňa,
Námestie Eurovea

nedeľa 3. júla
� 10.00 - Rytieri na Devíne počas
leta, Hrad Devín
� 17.00 - Mrkvička číta zveda-
vým deťom, Mestské hradby
�17.30 - Hudba ministerstva vnút-
ra, Sad Janka Kráľa (pri fontáne)

�19.00 - Robert Ragan jr. Project
a O. Štveráček, Rhytm and Blues,
jazz, Hviezdoslavovo námestie
�20.00 - Koncert lektorov Letnej
jazzovej dielne, Festival Music
Square, Hlavné námestie

pondelok 4. júla
� 10.00 - Hugo z hor, Divadlo
Tramtarie (Olomouc), Medická
záhrada, vstup voľný
�18.00 - Dara Turtev and Friends,
Letná čitáreň U červeného raka,
pod Michalským mostom

utorok 5. júla
� 10.00, 17.00 - Slovenské
pozdravy spoza hraníc, Sad Janka
Kráľa, Hlavné námestie, Nádvo-
rie Starej radnice
� 18.00 - Organ goes pop, K.
Chroboková / KATT- elektronic-
ký organ a spev (ČR), Bratislav-
ský organový festival 2016,
Veľké koncertné štúdio Sloven-
ského rozhlasu, Mýtna ulica
� 18.00 - Staromestská letná tan-
čiareň, letná terasa hotela Carlton,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - Zrínyi pop (Maď.), World
Music pri Dóme, Dóm sv. Martina
� 20.00 - La Tete Ailleurs, kon-
cert, Eurovea

streda 6. júla
�18.00 - Baby s gitarou, L.Doleža-
lová, H. Bednaříková, Z. Su-
chánková, Letná čitáreň U červené-
ho raka, pod Michalským mostom
� 20.30 - Vzpomínka na Voskov-
ce a Wericha, Divadlo Brod,
Zichyho palác, Ventúrska 9
�21.00 - Letné kino Film Europe
v SNG: Pride, Esterházyho palác
– Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4

štvrtok 7. júla
� 10.00 - Čchikung 18 pohybov,
Cvičenie pod stromami, Medická
záhrada, vstup voľný

� 17.00 - Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, tanečné
vystúpenia, Hviezdoslavovo
námestie
� 17.00 - Slovakia folk, Hviezdo-
slavovo námestie
� 17.00 - Pilakalajoga, Cvičenie
pod stromami, Medická záhrada,
vstup voľný
� 18.00 - Organ poetry, M. Bako-
organ, B. Farkaš – recitátor, Brati-
slavský organový festival 2016,
Veľký evanjelický kostol, Pa-
nenská ulica
� 19.00 - Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, otvárací
koncert, Dóm. sv. Martina
�19.00 - Hang and Flute – Speak
The Story Of An Alchemist,
Zichyho palác, Ventúrska 9
� 20.00 - Taste of Brass, Festival
Music Square, Hlavné námestie

piatok 8. júla
�15.30 - Zbory a komorné orchest-
re, koncert, Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, Zrkadlová
sieň Primaciálneho paláca
� 17.00 - Festivalový koncert or-
chestrov, Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, Hlavné
námestie
� 18.00 - The Ley´s school, or-
chester a zbor (V. Británia), Hvie-
zdoslavovo námestie
� 19.00 - Súťažné vystúpenie
tanečných súborov, Medzinárod-
ný mládežnícky hudobný festival,
Hlavné námestie
� 20.00 - Mischa Maisky, recitál,
Veľký Evanjelický kostol, Pa-
nenská 25
� 20.00 - Guitar gangsters, Dafy
and The Rafters, Randal club,
Karpatská 2

sobota 9. júla
� 10.00 - Tvrďák, preteky, areál
Divoká voda, Čunovo
� 11.00 - Orchestre, Medzinárod-

ný mládežnícky hudobný festival,
Veľké štúdio Slovenského rozhla-
su, Mýtna ulica
� 11.00 - Slncový kôň, divadlo
Bum Bac, Stará tržnica, Námestie
SNP 25
�15.00 - Festivalový koncert, Me-
dzinárodný mládežnícky hudobný
festival, Koncertná sieň Klarisky
� 15.00 - Festivalový koncert,
Medzinárodný mládežnícky hu-
dobný festival, Hviezdoslavovo
námestie
� 17.00 - Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, Hviezdo-
slavovo námestie
� 19.00 - Klasika na hradbách, A.
Hermanová, X. Egedová, husľo-
vý recitál, Mestské hradby

nedeľa 10. júla
� 17.00 - Mrkvička číta zveda-
vým deťom, Mestské hradby
� 18.00 - Súťažné vystúpenie
tanečných súborov, Medzinárod-
ný mládežnícky hudobný festival,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - Grand recital, S. Béchy-
organ (Francúzsko), Bratislavský
organový festival 2016, Katedrála
svätého Martina, Rudnayovo ná-
mestie
�20.00 - Fats Jazz Band, Festival
Music Square, Hlavné námestie

pondelok 11. júla
�8.30 - Umenie na cestách, Galé-
ria mesta Bratislavy, Františkáns-
ke námestie 11
� 10.00 - O víle a škriatkovi,
Divadlo Tamariki, Medická záh-
rada, vstup voľný
� 18.00 - Saxophone Syncopators,
koncert, Letná čitáreň U červeného
raka, pod Michalským mostom
� 19.00 - Country parník, A. Mi-
kušek, Hudba na Dunaji, loď
Martin
� 20.00 - The Casualties, Randal
club, Karpatská 2

utorok 12. júla
� 8.30 - Umenie na cestách,
GMB, Františkánske námestie 11
� 10.00, 17.00 - Pilakalajoga,
Cvičenie pod stromami, Medická
záhrada, vstup voľný
� 18.30, 19.15 - Šermiarske utor-
ky v Starej radnici, Stará radnica
� 19.00 - King Shaolin, koncert,
pri Dóme sv. Martina
� 20.00 - Brujeria, Eat The Turn-
blucke, Embolism, Stretcore,
Randal club, Karpatská 2

streda 13. júla
� 8.30 - Umenie na cestách,
GMB, Františkánske námestie 11
� 16.00 - Ako Kubko našiel pok-
lad, Stražanovo bábkové divadlo,
Letná čitáreň v Medickej záhrade
� 19.00 - Vanda s klaviristom –
chill out, Eurovea
� 20.30 - P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie,  Divadlo Astorka, Zi-
chyho palác, Ventúrska 9
�21.00 - Letné kino Film Europe
v SNG: Paráda (Parada), Berlin-
ka, Námestie Ľ. Štúra 4

štvrtok 14. júla
�8.30 - Umenie na cestách, Galé-
ria mesta Bratislavy, Františkáns-
ke námestie 11
� 10.00 - Pilakalajoga, Cvičenie
pod stromami, Medická záhrada,
vstup voľný
� 14.00 - Journée française -
Francúzsky deň, Hlavné námestie
� 17.00 - Joga – jednota tela, du-
chu a mysle, Medická záhrada,
vstup voľný 
� 17.45 - Detská svadba z Kova-
čice, Svadba z Kovačice, krojova-
ný sprievod detí spred Bibiany na
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Hop Trop, Dúbravský
amfiteáter, Valachova ulica
�19.00 - Staromestský salón, hosť
M. Laiferová, Zichyho palác, Ven-
túrska 9

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Premeň svoju vstupenku na senzačnú výhru
Vyhraj s každým lístkom, ktorý kúpiš. Navštevuj 
CINEMA CITY od 1. 7. do 31. 8. a zotieraj žreby. 

WWW.CINEMACITY.SK

3x3x all inclusive 
dovolenka 
od FIRO-tour 1x1x

týždňový pobyt 
pre 2 osoby s plnou 
penziou od TRINITY 
Hotels & Resorts

10x
zážitkový pobyt 
so slovenskými 
tradíciami v penzióne 
Jánošíkov Dvor

200.000
a ďalších

výhier

u nnaa senzačnú výýhru
ý kúpiš. Navštevuj

8. a zotieraj žreby. j y

1111111111000x110000010000000xxxxxxxxxxxxxx10x
zážitkový pobytzážitkový pobyt
so slovenskými

ý y

tradíciami v penzióne
ý

Jánošíkov Dvor

222000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000 ...22222222222222 0000000000000 000000002000.000000
šíšía ďalších

výhierhier

CC-SUMMER2016_BratislavskeNoviny-164x51.indd 1 22.06.16 14:04



V roku 1783 prestal byť starý
hrad Pressburg rezidenciou
uhorských kráľov. Jozef II.
súhlasil s prenesením rezidencie
do Budína. V roku 1802 sa do
areálu Hradu nasťahovalo
vojsko. Kasárňou bol areál
potom viac ako 100 rokov.
Územie kasárne nebolo verejnos-
ti stále prístupné. Aj tak sa v roku
1877 podarilo uskutočniť myš-
lienku obnovenia záhrady, ktorá
sa v druhej polovici 18. storočia
rozprestierala na terase nad mes-
tom východne od kráľovského
paláca. Barokovú záhradu obno-
vili podľa zachovaných plánov –
pôdorysov. Do histórie vošla pod
názvom Pressburger Schlossgar-
ten. Aby prežila, bolo sa treba
denne o ňu starať.  A na to veliteľ
posádky ľudí nemal. Záhrada
postupne zarástla.                           
Po roku 1741 vznikli v areáli dve
barokové záhrady podľa plánov
cisárskeho záhradného architekta
Franza Antona Zinnera. Väčšia a
prepychovejšia z nich sa nachá-
dzala na svahu pod severnou fasá-
dou kráľovského paláca. Predtým
tam bol kameňolom, ktorý dodá-
val kameň na stavbu paláca v 15.,
16., aj v 17. storočí. 
Na  južnom najvyššom mieste, pri
paláci, postavili záhradný pavi-
lón. Pôvodne jednoduchšiu záhra-
du po roku 1766 nákladne prebu-
dovali a na mieste staršieho pavi-
lónu postavili oveľa väčší. V
pavilóne bola rozsiahla sála, v
ktorej sa hrali loptové hry podob-
né tenisu či badmintonu (Pass-
Spiel). Jej plafón bol ozdobený
pestrofarebnou freskou od vyni-
kajúcich viedenských maliarov.      
Terén pred pavilónom upravili do
štyroch plochých vodorovných
stupňov –  terás. Na nich boli
ornamentálne do kobercových
vzorov vysadé okrasné rastliny.
Na najvyššej terase len veľmi
nízke kvety a kríčky, na nižšej
vyššie kríky,  na dolnej aj vysoké
strihané kríky a vyššie stromy.
Nikdy tam neboli stromy staršie

ako 20 rokov. V prenosných dre-
vených nádobách stáli pomaran-
čovníky a citrónovníky, ktoré sa
na zimu prenášali do vykurované-
ho skleníka (oranžérie) na dolnej
východnej terase. Južná stena
oranžérie bola celá nahradená
sklenenými oknami. V záhradách
možno rástli aj figovníky a iné
cudzokrajné rastliny. Obvodové
steny záhrady boli  a budú pokry-
té popínavým viničom. Po presťa-
hovaní  kráľovskej rezidencie do
Budína sa o okrasné záhrady
nemal kto starať. Možno v nich
dočasne pestovali zeleninu. Defi-
nitívne ich zničilo vojsko. 
Od 23. júna je verejnosti prístup-
ná obnovená zámocká záhrada.
Určite taká, akú dal pre svoju
manželku arcikňažnú Máriu Kris-
tínu vysadiť knieža Albert Kazi-
mír Sasko-Tešínsky. Taká, aké
mal možnosť vidieť v rodných
Drážďanoch, v Schönbrunne, ako
aj pri zámku Schloss Hof, kde sa
konala ich svadba. Z pôvodnej

záhrady sa po dvoch storočiach
zachovalo pomerne málo. Boli tu
zvyšky základov obvodových
múrov a do skaly zasekané podlo-
žia terás a stupňov centrálneho
schodiska. Do kamenného terénu
bola mierne zasekaná aj prehĺbe-
nina na dolnej terase, v ktorej je
dnes na pôvodnom mieste obno-
vená vodná nádrž s fontánou.
Nezachovalo sa nič z pôvodnej
kamenárskej a sochárskej výzdo-
by záhrady.                                    
Projektanti obnovenej záhrady (P.
Bouda a I. Masár) dôsledne re-
špektovali z 18. storočia zachova-
né plány pôvodnej záhrady,
výsledky archeologického výsku-
mu aj štúdia pamiatkárov. Bota-
nická časť, výber zasadených
rastlín je dielom záhradnej archi-
tektky E. Wernerovej. Obnovená
baroková záhrada (jediná na Slo-
vensku) je ďalším veľmi kvalit-
ným príspevkom k totálnej rekon-
štrukcii areálu Bratislavského
hradu, ako si ho určite v roku
1953 predstavoval profesor
Alfred Piffl. Štefan Holčík

Foto: autor
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Poľovačky boli

ako odchody 

do bitiek
Prešporskí mešťania, majitelia
krásne vyzdobených guľovníc
a brokovníc, z ktorých sú dnes
muzeálne kusy, radi prijímali
vo svojich domácnostiach dô-
stojníkov vojenských útvarov,
ktoré sídlili v Prešporku.
Spájal ich spoločný poľovnícky
záujem. Dôstojníci prizývaní na
veľké poľovačky vďačne dodali
regiment vojakov za honcov a
pojazdnú kuchyňu navyše, takže
spoločný odchod na poľovačku
do malokarpatských hôr alebo
podunajských lužných lesov sa
často ponášal na poľnú vojenskú
výpravu. Vždy sa na nej zúčast-
nili aj sokoliari, orliari a kormo-
raniari, lebo niekoľkým kočom
plným prešporských dám a a ich
prekrásnych dcér bolo treba
predviesť predstavenie.
Poľovačky v okolí Prešporku
boli takými spoločenskými
udalosťami, že inšpirovali šľa-
chticov, ktorí boli primerane
bohatí, aby si v oblasti Malých
Karpát postavili lovecké zá-
močky, vybudovali pri nich
bažantnice či do Karpát pri-
viezli z cudziny muflónov, kto-
rým sa dones utešene darí a
vyrastajú na trofejné kusy.
Hubárom v Lindavskom háji za
budmerickým loveckým zám-
kom grófa Pálfiho, v ktorom je
dnes Domom slovenských spiso-
vateľov, doteraz vyletujú spod
nôh bažanty. V okolí Medených
Hámrov dodnes každoročne
poľovníci zhľadúvajú obrovský
sud červeného vína, ktorý vraj
dal kamsi zakopať gróf Károly.
V okolí poľovníckeho zámočka
Monrepos, kde dodnes vraždí
zver iná garnitúra slovenskej
politickej a hereckej honorabili-
ty, stále vraj naháňajú jelene i
poľovníkov bezhlaví šľachtici a
uplakané biele panie. Skučaním
a posmeškami budievajú nadrá-
nom ľudí, ktorí namiesto jeleňa
strelia akurát capa. Poľovanie je
dodnes výsadou najmä pre tých,
ktorí si ju nezaslúžia.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého 

Prešporka (krátené)

NA IVÁNSKEJ CESTE 19-
ročný Juraj Š. z Bratislavy odcu-
dzil z jednej z predajní nákupné-
ho centra 56 kusov pánskych tri-
čiek v celkovej hodnote 690 €.
Tie si vložil do igelitovej tašky a
z predajne chcel odísť bez zapla-
tenia. Pri vchode ho však zadržal
pracovník SBS, ktorý privolal
policajnú hliadku. 
NA ULICI PRI TRATI 28-
ročný Roland z Maďarska vošiel
do jedného z rodinných domov,
skonzumoval tam rôzne potravi-
ny, osprchoval sa, použil toaletu,
obliekol si oblečenie patriace
domácim a použil ich notebook.
Keď sa do domu vrátil jeden z
jeho obyvateľov, podozrivého
muža vyzval, aby odišiel, čo on aj
urobil. Hliadka ho na základe
popisu zadržala o deň neskôr. 
NA DRIEŇOVEJ ULICI
ukradli zo stojana pred školou dva
zamknuté bicykle v celkovej
hodnote  650 eur. Policajtom sa
podarilo vypátrať zlodejov, išlo o
34-ročného Kamila O. a 26-roč-
ného Karola M. z Bratislavy. 
VO VLČOM HRDLE, v blíz-
kosti zastávky MHD, neznámy
páchateľ prepadol muža sediace-
ho na lavičke. Z ľavého ramena
64-ročného muža sa pokúsiť
vytrhnúť vak a poškodeného
strhol na zem. Vak mu vytrhol z
rúk a odišiel na neznáme mies-
to. Vo vaku za 20 eur sa nachá-
dzali osobné doklady, zatvárací
nožík za 15 eur a približne 78
eur. (mm)

Ukázali obnovenú hradnú záhradu

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Prijmeme 
upratovačky 

aj upratovačov 
na pravidelné aj občasné čistiace a
upratovacie práce, v dopoludňajších
aj odpoludňajších hodinách. Bližšie
informácie na tel. č. 0907 835 614
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vyjdú o 2 týždne
14. júla 2016

Osloboďte svoje zmysly
Nové kabriolety značky Mercedes-Benz

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 E kabriolet: kombinovaná spotreba paliva: 9,3 – 4,7 l/100 km; emisie CO2: 216 – 123 g/km 
SL: kombinovaná spotreba paliva: 11,9 – 7,7 l/100 km; emisie CO2: 279 – 175 g/km
Trieda S kabriolet: kombinovaná spotreba paliva: 10,4 – 8,5 l/100 km; emisie CO2: 244 – 199 g/km 
SLC: kombinovaná spotreba paliva: 7,8 – 4,4 l/100 km; emisie CO2: 178 – 114 g/km

The Bad Plus 

sú originálni

ako Nirvana
STARÉ MESTO
V septembri vystúpi v Nu Spi-
rit Clube newyorské trio The
Bad Plus, jedna z najpozoru-
hodnejších džezových zostáv
súčasnosti. „Pri ich hudbe
musia mať zimomriavky dže-
zoví puristi, ale aj vyhľadávači
hudobných úletov,“ napísal o
kapele magazín Billboard. 
V tvorbe The Bad Plus je počuť
tie najrôznejšie hudobné vplyvy
od tradičného džezu cez folk,
blues až po elektroniku. „Vždy
som chcel robiť hudbu, ktorú som
nikdy predtým nepočul,“ hovorí
klavirista E. Iverson. Podľa BBC
sú The Bad Plus „triom s najorigi-
nálnejším zvukom od čias Nirva-
ny“. Paradoxne práve od Nirvany
majú The Bad Plus v repertoári
viacero skladieb, ktoré odeli do
džezového šatu. Do parády si
však zobrali aj pesničky Radio-
head, Aphex Twina, Pixies, Pink
Floyd či Davida Bowieho. „Nikto
nedokáže tak bravúrne zmixovať
džez druhej polovice minulého
storočia so zvukom typickým pre
nezávislé kapely,“ napísali o nich
The New York Times. (ts)

STARÉ MESTO
Švédskeho režiséra Ingmara
Bergmana preslávili na celom
svete najmä jeho hrané filmy
Siedma pečať, Hodina vlkov,
Šepoty a výkriky, no aj Scény
z manželského života. Nakrú-
til ich vyše 60. Medzi nimi aj
Fanny a Alexander, ktorého
scenár neskôr prepísal do javi-
skovej podoby. 
Vznikla netradičná divadelná
hra, pripomínajúca skôr Laternu
magiku, ktorú sme mali aj v
Československu, v Prahe. Divá-
ci sa pozerajú na hercov, ktorí
hrajú svoje party v interiéri
domu zhotovenom podľa návrhu
scénografa Juraja Kucháreka.
No ak chcú vidieť úplné detaily
tváre účinkujúcich, výraz ich očí
alebo gestá, po stranách javiska
sú dve veľké obrazovky, ktoré
im ich priblížia. 
Je zaujímavé sledovať aj zákuli-
sie, v ktorom sa dej zo začiatku
minulého storočia odvíja. Zazrú
sem-tam mihnúcu sa maskérku,
kulisára, no aj dvoch kamerama-
nov, ktorých výsledok vidno na
obrazovkách. Prvé dejstvá sú z
dreveného domu zámožnej diva-
delníckej rodiny Ekdahlovcov
na čele ktorej stojí vdova Hele-
na, majiteľka divadla. S noble-
sou ju predstavuje Emília Vášá-
ryová. Jej syna Oskara, vážené-
ho a zaneprázdneného riaditeľa
divadla stelesňuje Dano Heri-

ban, manželku Emíliu, herečku a
speváčku vidíme v podaní Petry
Vajdovej. Tá dostala príležitosť
rozihrať v sebe všetky polohy
ženského prejavu - milujúcu
manželku a matku, trúchliacu
vdovu, utýranú a nešťastnú že-
nu, keď sa po smrti manžela Os-
kara znova vydá za krutého,
asketického biskupa a spolu s
deťmi sa presťahujú z pohodl-
ného, honosného domu do starej
studenej fary. 
Scénograf ju stvárnil ako želez-
nú klietku, z ktorej niet úniku.
Richard Stanke sa predstavuje v
roli biskupa tak presvedčivo, že
z jeho surového zaobchádzania
s manželkou a s malými deťmi
naskakuje husia koža. Bergman
bol dobrým pozorovateľom ľud-

ských duší a svoj psychologic-
ký ponor uplatnil aj v tomto prí-
behu, ku ktorému sa priznáva
ako k spomienke na svoje det-
stvo. Táňa Pauhofová ako malá
Fanny so svojím starším bratom
Alexandrom, ktorého hrá Daniel
Fischer, okúsia domáce násilie,
bitku, psychické týranie, keď ich
otčim zatvára na studenú povalu
a necháva ich o hlade. 
Pre mnohých je, žiaľ, táto téma
živá aj v súčasnosti. Režisér
Marián Amsler, ktorý upravil
pôvodnú divadelnú predlohu,
realizoval inscenáciu v duchu
autorovho filmárskeho videnia.
Výsledkom je toto veľmi zaují-
mavé, aj keď netradičné predsta-
venie. Anna Sláviková

Foto: Ľuboš Kotlár

Hra Fanny a Alexander je klasika 
prepísaná do netradičnej podoby
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Danza Mea
Medzinárodná letná tanečná škola

Jany Šimkovicovej vol. 4

21. - 28. júl 2016
Vysoká škola múzických umení

Bratislava

Danza Mea Gala
Galakoncert študentov 

letnej tanečnej školy

28. júl, 18.00
divadlo LAB

 Svoradova ul., Bratislava

Kultúrne leto 

s filmami, ale 

aj s cvičením
KARLOVA VES
Premietanie filmov v prírod-
nom areáli Líščieho údolia,
komorné koncerty v Botanickej
záhrade, rozprávky, tvorivé
dielne aj príjemné cvičenie v
záhrade Vodárenského múzea. 
To všetko pripravila pre svojich
obyvateľov mestská časť Karlova
Ves v rámci blížiaceho sa Kultúr-
neho leta. Potrvá od začiatku júla
do konca augusta. Vstupy na všet-
ky podujatia sú bezplatné. 
Počas Filmového leta v Líščom
údolí každý piatok v Parku SNP,
diváci uvidia komédie, rozprávky
pre deti aj dospelých, chýbať
nebudú deky a repelenty. 
„Každý pondelok, striedavo na
Námestí sv. Františka a pri fontá-
ne na Pribišovej ulici, uvidia
návštevníci interaktívne rozpráv-
ky, alebo sa budú môcť zapojiť do
tvorivých dielní, kde si vytvoria a
odnesú domov aj darček. Priaz-
nivcov kníh poteší v Líščom údolí
letná mobilná čitáreň aj s dennou
tlačou, či autogramiády spisova-
teľov,“ informovala starostka
Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Kultúrne leto prinesie aj tri kon-
certy v Botanickej záhrade, no-
vinkou je Športové leto. Kým
vlani mohli Karlovešťania využiť
iba jogu raz týždenne, po novom
si budú môcť zacvičiť od pondel-
ka do štvrtka o 18.00 h v záhrade
Vodárenského múzea. (bh)

Sociálne 

oddelenie je 

už bez bariér
DÚBRAVKA
Prístupné kancelárie, prebaľo-
vací pult, toalety pre invalidov a
koniec bariér. Oddelenie sociál-
nych vecí a zdravotníctva v
mestskej časti Dúbravka, ktoré
často navštevujú seniori, zdra-
votne postihnutí alebo mamič-
ky s malými deťmi, sa moder-
nizovalo. 
Od konca mája funguje oddelenie
v prerobených priestoroch v
budove miestneho úradu na
Žatevnej 4. Celková rekonštruk-
cia vyšla na 11-tisíc eur. „Pri
návšteve oddelenia už netreba
prekonávať žiadne schody, upra-
vili sme aj vstup pred budovou
úradu,“ priblížil starosta Dúbrav-
ky Martin Zaťovič.
Modernizácia oddelenia sociál-
nych vecí a zdravotníctva sa
uskutočnila aj vďaka peniazom,
ktoré mestská časť ušetrila na
mzdách pre opatrovateľky.
Dúbravka sa totiž zapojila do
národného projektu Podpora opa-
trovateľskej služby, bola úspešná
a získala podporu na pracovné
miesta pre opatrovateľky. Z pro-
jektu sa Dúbravke podarilo získať
finančné prostriedky na prefinan-
covanie časti mzdy pre 19 opatro-
vateliek. Peniaze, ktoré tak obec
usporila, použila mestská časť na
celkové skvalitnenie služieb a aj
prestavbu oddelenia sociálnych
vecí a zdravotníctva. (ts)

Dúbravskí dôchodcovia majú
záujem o zľavnené obedy v školách

Otvorili Centrum služieb občanom 
KARLOVA VES
Obyvatelia Karlovej Vsi
budú môcť najviac využívané
služby vybaviť na jednom
mieste. Nové Centrum slu-
žieb občanom je k dispozícii
každý pracovný deň. Ľudia
navyše nemusia hľadať za-
mestnancov úradu v množ-
stve kancelárií, nájdu ich na
jednom mieste.
„V prvej etape sa do nového

Centra presunula ohlasovňa
pobytov obyvateľov, kde je
možné prihlásiť sa alebo odhlá-
siť sa z trvalého alebo prechod-
ného pobytu. Okrem toho bude
možné dať si osvedčiť podpis
alebo fotokópie dokumentov,“
informovala starostka Karlovej
Vsi Dana Čahojová. Centrum
služieb občanom je na Námestí
sv. Františka každý pracovný
deň od 8.00 h a nachádza sa

vľavo od vstupu do budovy
miestneho úradu. 
Ponuka poskytovaných služieb
v novom Centre sa v ďalších
týždňoch rozšíri. Pribudne tam
aj matrika, kde vybavia naprík-
lad sobášny či úmrtný list.
Súčasťou Centra bude automat
na poradové čísla a platobný
terminál, aby mohli obyvatelia
v prípade záujmu o platené
služby platiť aj kartou. (bh)

DÚBRAVKA
Počet dôchodcov s trvalým
pobytom v Dúbravke, ktorí
využívajú možnosť stravova-
nia v mestskej časti Dúbrav-
ka, sa zvýšil a stále sa prihla-
sujú ďalší.
K zmene prišlo vďaka zvýše-
niu príspevku na stravovanie, s
ktorým prišla mestská časť na
začiatku roka 2016. Príspevok
od januára je buď 1,50 eura, 80
alebo 40 centov na jeden strav-
ný lístok. Koľko ktorý senior
dostane, závisí od výšky
dôchodku. 
Dúbravčania s dôchodkom do
300 eur dostanú najvyšší príspe-
vok, čiže 1,50 eura, od 301 do
400 eur je to 80 centov a od 401
do 500 eur 40 centov. Pri vyšších
dôchodkoch žiadosť o príspe-
vok mestská časť zamieta.
Okrem zvýšenia príspevku roz-

šírila mestská časť aj možnosti
stravovania v Dúbravke. Obe-
dovať môžu dôchodcovia vo
všetkých dúbravských základ-
ných školách – Pri kríži, Beňov-
ského, Sokolíkova aj Nejedlého,
na Strednej elektrotechnickej
škole na Ulici Karola Adlera, v
zariadeniach Domova jesene
života na Hanulovej a v Domo-
ve Pri kríži a tiež v Náruči
záchrany Senior & Junior na
Fedákovej.  
Najväčší záujem je o stravova-
nie v strednej elektrotechnickej
škole a v ZŠ Sokolíkova.
Výšku stravnej jednotky si
určujú zmluvné zariadenia
samostatne.
Stravovanie bude možné aj
počas letných prázdnin. Fungo-
vať by mala jedáleň v Základnej
škole Sokolíkova, v strednej
elektrotechnickej škole na ulici

Karola Adlera, v zariadeniach
Domova jesene života na Hanu-
lovej a v Domove Pri kríži a
tiež v Náruči záchrany Senior
& Junior na Fedákovej.  
Aby dôchodcovia dostali príspe-
vok, potrebujú okrem podmien-
ky trvalého pobytu v Dúbravke
aj žiadosť o poskytnutie finan-
čného príspevku na stravovanie.
Dostupná je na webovej stránke
mestskej časti dubravka.sk alebo
na oddelení sociálnych vecí a
zdravotníctva na Žatevnej 4. 
K žiadosti je potrebné pridať
aktuálny výmer starobného
alebo invalidného dôchodku a
občiansky preukaz. Žiadosť
spolu s prílohami sa musí podať
do podateľne miestneho úradu
na Žatevnej 4 v úradných hodi-
nách a potom ju spracuje odde-
lenie sociálnych vecí a zdravot-
níctva. (lm)
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Cvernovke už

nič nebráni 

v sťahovaní
RAČA
Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo
podpísal uznesenie, ktorým
poslanci župného zastupiteľ-
stva schválili prenájom areálu
bývalej SOŠ chemickej Nadácii
Cvernovka.
Bratislavský samosprávny kraj a
Nadácia Cvernovka uzavrú
nájomnú zmluvu na budovu školy
a internátu najneskôr koncom
júla. Nadácia Cvernovka sa s
celým ekosystémom nasťahuje
do internátu a bude intenzívne
pracovať na úprave a renovácii
priestorov školy, kam sa kreatívne
centrum presťahuje. Nadácia
Cvernovka poslancom zastupiteľ-
stva predstaví do roka návrh
využitia aj internátu. V prípade, že
ho poslanci schvália, bude im
ročný nájom internátu predĺžený.
Nadácia Cvernovka sa zaviazala
preinvestovať v budove školy
v najbližších desiatich rokoch
390 000 eur. (lf)

Račania majú za

sebou otvorenie

Kultúrneho leta
RAČA
Tohtoročné kultúrne leto v
Rači sa začalo poslednou júno-
vou sobotou akciou Račiansky
slnovrat, v priestoroch vynove-
ného amfiteátra. 
Tohtoročnou novinkou je letné
kino v amfiteátri. Verejnosť mala
možnosť hlasovať za výber šty-
roch filmov, ktoré by si chcela
pozrieť pod holým nebom. Naj-
väčší počet hlasov získala Pade-
sátka, po nej Život je život, tretí
bude Everest a štvrtí sú animova-
ní Mimoni. Filmy premietnu 8.,
15., 22.7 a 29. júla o 21.15 h. 
Tento týždeň bude ešte v areáli
Pod horárňou v Krasňanoch roz-
lúčka so školským rokom a priví-
tanie prázdnin, v júli koncerty
dychovej hudby Senčanka či
tanečná zábava so skupinou
Saturn. V auguste budú v Parku J.
M. Hurbana oslavy 72. výročia
SNP a v amfiteátri Knižkova doli-
na akcia Divadlo a tanec pod
hviezdami. (st)

Policajti budú strážiť poriadok 
v prírode, ale aj v Novom Meste
NOVÉ MESTO
Prázdninové dni sú nielen o
zábave, ale aj o zvýšenej
pozornosti zo strany polície či
iných poriadkových síl. Aj
bratislavskí mestskí policajti
sú počas tejto letnej turistic-
kej sezóny pripravení dohlia-
dať na bezpečnosť Novomeš-
ťanov, na verejný poriadok v
novomestských uliciach a na
to, aby sa každý cítil príjem-
ne a bezpečne. 
„Zameriame sa na všetky mies-
ta, ktoré využívajú Novomeš-
ťania, ale aj obyvatelia iných
mestských častí, na oddych. Vo
zvýšenej miere budeme kontro-
lovať situáciu na Kolibe a na
Železnej studienke,“ informo-
vala hovorkyňa bratislavskej
Mestskej polície Ľubomíra
Miklovičová.
Z dôvodu zabezpečenia plynu-
lej dopravy budú policajti v prí-
pade naplnenia parkovísk pri
Železnej studienke odkláňať
vozidlá už na kruhovom objaz-

de na Ceste na Červený most
na okolité parkoviská. Na
Železnej studienke budú prí-
slušníci mestskej polície
dohliadať aj na dodržiavanie
zákazu vjazdu vozidiel na ulicu
Cesta mládeže. 
Príslušníci jazdnej polície budú
navyše na koňoch dohliadať na
poriadok a bezpečnosť náv-
števníkov v okolí Partizánskej
lúky. Kontrolovať budú aj
dodržiavanie predpisov zo stra-
ny cyklistov. Ich úlohou bude
tiež dohliadať, či majitelia psov
vedú svoje psy na vôdzke.
Mestskí policajti budú zabez-
pečovať verejný poriadok aj na
Kuchajde. 
„Zameriame sa najmä na
dodržiavanie zákazu vjazdu s
bicyklom a na zákaz vstupu so
psom. Dohliadať však budeme
na dodržiavanie všetkých
povinností vyplývajúcich z
Prevádzkového poriadku prí-
rodného areálu Kuchajda. Pre
zabezpečenie pokojného oddy-

chu obyvateľov Nového Mesta
budeme intenzívnejšie dohlia-
dať na dodržiavanie prevádz-
kových hodín letných terás, ale
aj všetkých pohostinských a
reštauračných zariadení na
území Nového Mesta,“ dodala
hovorkyňa mestskej polície
Ľubomíra Miklovičová.
Bratislavská Mestská polícia v
súvislosti s parkovaním v blíz-
kosti najdôležitejších oddycho-
vých zón informuje občanov,
že v spolupráci s magistrátom,
zástupcami samosprávy Nové-
ho Mesta, ako aj občianskej
verejnosti rieši zaistenie bez-
pečnosti a plynulosti cestnej
premávky v okolí Koliby a
Železnej studienky. 
Mestská polícia v súčasnosti
odporúča občanom, aby v prí-
pade možnosti najmä počas
víkendov a dní pracovného
pokoja využili na dopravu do
okolia Železnej studienky a
Koliby mestskú hromadnú
dopravu. (ts)
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Dobrovoľníci

skrášľovali

Ružinov
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov sa už po
piaty raz zapojila do podujatia
firemného dobrovoľníctva v
strednej Európe Naše mesto.
Viac ako 100 dobrovoľníkov v
spolupráci s miestnym úradom
dali novú tvár siedmim vytypo-
vaným lokalitám v Ružinove.
Na troch verejných detských
ihriskách na uliciach Mesačná,
Čmelíkova a Haburská sa vysá-
dzalo, natieralo, farbilo. Novšie
farby majú aj výbehy pre psy na
Astronomickej ulici a na Parko-
vej ulici. Slovnaftská cyklotrasa
je vyčistená a nový náter má aj
plot pri miestnom úrade. (ts)

Kapelou 

Ružinova 

je pesničkár
RUŽINOV
Do súťaže Ružinovských gará-
žových kapiel sa prihlásilo cel-
kovo 13 kapiel. Podmienkou
bolo, aby aspoň jeden jej člen
bol z Ružinova, alebo aby kape-
la skúšala v tejto mestskej časti. 
Porota nakoniec vybrala päť
kapiel, ktoré súťažili vo finále.
Víťazom sa stal pesničkár Aďo
Juráček s kapelou. Získal tak
možnosť hrať na Ružinovských
hodoch a dvojdňové nahrávanie
v štúdiu Sama Tomečka. (ts)

Dotazník má

pomôcť aj

samospráve
RUŽINOV
Súčasťou  vypracovanie strate-
gického plánu komunitných
služieb v Ružinove je aj prie-
skum trhu - dotazník pre oby-
vateľov a organizácie.
Jeho prostredníctvom majú oby-
vatelia možnosť vyjadriť sa ku
kvalite sociálnych služieb posky-
tovaných na území mestskej časti.
Názormi a nápadmi poskytnú
zástupcom samosprávy spätnú
väzbu, pričom odpovede budú
slúžiť ako podklad pre vytvorenie
Komunitného plánu sociálnych
služieb 2017 - 2021. (ts)

Nesúhlasia 

s medziskladom

na Majerskej
VRAKUŇA
Mestská časť Vrakuňa nesúhla-
sí s vybudovaním medziskladu
nebezpečných odpadov a od-
padov z kovov v areáli zberne
odpadov na Majerskej ulici. 
Dôvodom je nesúlad s územ-
ným plánom hlavného mesta.
Navyše podľa mestskej časti
Vrakuňa nechce podporovať
podobné aktivity. Účelom čin-
nosti je vybudovať a prevádz-
kovať zber nebezpečných od-
padov a odpadov z kovov od
obcí a priemyselných klientov
v Bratislavskom kraji. (ts)

Ružinovskí seniori dostanú od
mestskej časti na stravu aj na výlety

Menia stratégiu stavebných uzáverov
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov obsta-
ráva deväť územných plánov
zón. Ich cieľom je stanoviť
jasné pravidlá na výstavbu v
danej lokalite. S prípravou
územných plánov zón neraz
úzko súvisí aj stavebná uzá-
vera. Ružinov sa rozhodol pri
jej vyhlásení postupovať ne-
tradične.
Proces vyhlásenia stavebnej
uzávery zaužívaným spôsobom
trvá niekedy dlhšie, ako by sa
očakávalo, z dôvodu získania
všetkých potrebných vyjadrení
dotknutých orgánov. Ružinov

sa preto rozhodol zmeniť stra-
tégiu. 
„Zákon umožňuje, aby staveb-
ný úrad rozhodol o stavebnej
uzávere aj z vlastného podnetu.
Tento spôsob sa zdá rýchlejší
ako ten štandardný, použijeme
ho pri vyhlásení stavebnej uzá-
very na Ostredkoch,“ uviedol
starosta Ružinova Dušan Pekár. 
Mestská časť Ružinov má roz-
pracované aj ďalšie územné
plány zón, pri ktorých plánuje
takýto postup využiť. Ide
napríklad o územný plán zóny
Cvernovka, Pošeň - juh či
Pošeň - sever.

V princípe platí, že stavebnou
uzáverou sa pozastaví výstavba
v danej lokalite, do schválenia
územného plánu zóny, maxi-
málne na päť rokov.
Stavebná uzávera však nebude
automaticky znamenať, že si
Ružinovčania v danej lokalite
nebudú môcť napríklad zaskliť
vlastný balkón, zatepliť bytov-
ku, vykonať bežné udržiavacie
práce, či postaviť nejakú drob-
nú stavbu. 
V rozhodnutí o vyhlásení sta-
vebnej uzávery bude presne
špecifikované, ktorých prípa-
dov sa netýka. (mš)

RUŽINOV
Ružinovskí poslanci jedno-
hlasne schválili zmenu vše-
obecne záväzného nariadenia
o nenávratných finančných
príspevkoch. Takýmto spôso-
bom Ružinov prispeje po
novom napríklad na stravo-
vanie aj obyvateľom, pobera-
júcim invalidný dôchodok.
„V rámci rozširovania sociálnej
politiky sme navrhli, aby
mestská časť prispela na obedy
aj Ružinovčanom, ktorých jedi-
ným príjmom je invalidný
dôchodok. Celkovo nám rastie
záujem o takúto možnosť.
Vlani sme prispievali na stra-
vovanie takmer 1 400 senio-

rom,“ uviedol starosta Ružino-
va Dušan Pekár. V roku 2015
tak na stravovanie seniorov
putovalo vyše 78 000 eur. Prí-
spevok na jeden obed pre
nepracujúceho seniora je od
0,30 € do 1,5 €, v závislosti od
výšky dôchodku.
Ďalšie novinky, ktoré zmenené
VZN o nenávratných finan-
čných príspevkoch prinesie, sa
týkajú výletov pre skôr narode-
ných Ružinovčanov. Seniorov s
príjmom nižším ako 527,10 €
stál zájazd, ktorých pre nich
zorganizovala mestská časť,
symbolických 5 €, zvyšok im
hradil Ružinov. Tí, ktorí mali
vyšší dôchodok, šli na výlet

ako samoplatcovia, pričom
priemerne zaplatili viac ako 16
eur. „Po novom zaplatia títo
seniori za zájazd nižšiu sumu a
to 10 €. Zaviedli sme totiž tri
pásma odvíjajúce sa od výšky
príjmu, ktoré určujú poplatok
za výlet. Novinkou je aj to, že
seniori, ktorí majú dôchodok
do 305 €, pôjdu na zájazd iba
za symbolické 1 €,“ objasnil
starosta Ružinova Dušan Pekár.
Ak má senior príjem od 305,01
€ do 527,10 €, zaplatí za výlet
rovnako ako doteraz, teda 5 €.
Ďalšia zmena, ktorú zavedie
toto nové VZN, sa týka jedno-
rázového finančného príspevku
v čase náhlej núdze. (ts)
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Danza Mea
Medzinárodná letná tanečná škola

Jany Šimkovicovej vol. 4

21. - 28. júl 2016
Vysoká škola múzických umení

Bratislava

Danza Mea Gala
Galakoncert študentov 

letnej tanečnej školy

28. júl, 18.00
divadlo LAB

 Svoradova ul., Bratislava

Hviezdoslavovo

námestie má aj

nový trávnik
STARÉ MESTO
Skrášľovanie centra Bratislavy
pred začiatkom turistickej sezó-
ny a začiatkom predsedníctva
Slovenska v Rade EÚ pokračo-
valo aj v závere júna. Minulý
týždeň dostalo Hviezdoslavovo
námestie pozdĺž severnej časti
promenády nový trávnik s no-
vým závlahovým systémom.
Keďže je trávnik pod javorovým
stromoradím, položený tu bol ko-
berec s trávou, ktorá lepšie znáša
tieň. „Hviezdoslavovo námestie
je všeobecne považované za naj-
krajšie námestie v Bratislave,
preto sme k jeho revitalizácii pri-
stupovali veľmi zodpovedne. Po
niekoľkých rokoch bola prome-
nádna aleja odborne orezaná,
opravili sme dlažbu, fontány,
vysadili nové kvetinové záhony a
na záver prišiel rad aj na trávnik
na severnej strane promenády.
Verím, že Staromešťania aj
návštevníci sa budú na Hviezdo-
slavovom námestí cítiť prijem-
ne,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.
Revitalizáciu Hviezdoslavovho
námestia financovalo Staré Mesto
z daru spoločnosti Transpetrol,
a. s., ktorý v rámci prípravy Slo-
venska na predsedníctvo v Rade
EÚ schválila vláda. Začiatkom
júla by mal byť na Hviezdoslavo-
vom námestí dostupný aj bezplat-
ný signál wifi. (brn)

Na nábreží

sú tri nové 

verejné toalety
STARÉ MESTO
V rámci revitalizácie staromest-
ského nábrežia Dunaja tu v
uplynulých dňoch pribudla aj
trojica verejných automatic-
kých toaliet. Zabezpečila to
mestská časť Staré Mesto v
spolupráci s bratislavským ma-
gistrátom a spoločnosťou J. C.
Decaux Slovakia, s. r. o.
Nové toalety vychádzajú zo zá-
meru vedenia staromestskej sa-
mosprávy skvalitniť ponuku ve-
rejných služieb pre Staromešťa-
nov a návštevníkov mesta. Mest-
ská časť využila zmluvu medzi
hlavným mestom a J. C. Decaux z
roku 1990, podľa ktorej mali byť
v meste vybudované a prevádz-
kované 4 automatické toalety, z
toho jedny pre imobilných obča-
nov. „Tento záväzok sa J. C.
Decaux nikdy v plnom rozsahu
nerealizoval a trojica toaliet bola
vyše štvrťstoročia v sklade. Na
základe súhlasu magistrátu sme
pre tieto toalety vybudovali vodo-
vodné, kanalizačné a elektrické
prípojky, aby mohli byť uvedené
do prevádzky,“ uviedol starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
Náklady na sprevádzkovanie toa-
liet vo výške do 60-tisíc eur, uhra-
dila samospráva Starého Mesta z
daru spoločnosti Transpetrol, a. s.,
ktorý v rámci prípravy na pred-
sedníctvo v Rade EÚ schválila
slovenská vláda. (brn)

V historickom jadre mesta pribudlo
50 nových odpadkových košov
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta aj
tento rok pokračuje v obnove
odpadkových košov. Vlani na
staromestských uliciach osadila
stovku veľkých plastových ko-
šov, tento rok má pribudnúť do
centra Bratislavy 150 ďalších
veľkých košov. Z toho päťde-
siat je určených pre historické
jadro mesta.
Kým vlani nakupovala mestská
časť odpadkové koše z vlastných
prostriedkov, tento rok na ich
nákup využila finančný dar spo-
ločnosti Transpetrol, a. s., ktorý
v rámci prípravy na predsedníc-

tvo Slovenska v Rade EÚ schvá-
lila predchádzajúca vláda. Nové

odpadkové koše sa už objavili v
uliciach Starého Mesta. (brn)

Na Gorkého ulici natiahli nový asfalt,
ide o kompenzáciu za stavbu mosta
STARÉ MESTO
Na Gorkého ulici v úseku od
Štúrovej po Komenského ná-
mestie v závere uplynulého
týždňa vymenili asfaltový po-
vrch. Ide o kompenzáciu dosa-
hov výstavby nového Starého
mosta a električkovej trate do
Petržalky na staromestskú in-
fraštruktúru.
Výmenu asfaltového povrchu
realizuje dodávateľ stavby prvej
etapy nosného dopravného systé-
mu - spoločnosť Eurovia SK,
a. s., na základe dohody s mestom
Bratislava. Pôvodne mala byť
Gorkého opravená ešte do konca

minulého roka, vinou sklzu stav-
by sa to nestihlo, a tak sa Gorké-
ho ulica dostala na rad až koncom
júna.
O výbere komunikácií, ktoré sa
majú v rámci kompenzácie dosa-
hov výstavby opraviť, rozhodo-
vala staromestská samospráva.
Ešte vlani bola opravená Múzejná
ulica v úseku od Fajnorovho po
Vajanského nábrežie. „Keďže po-
čas stavby na Štúrovej ulici sa istý
čas Gorkého využívala na tranzit-
nú dopravu zo Špitálskej na
nábrežie a bola vystavená enorm-
nej záťaži, voľba padla práve na
ňu. Žiaľ, v zmysle dohody magi-

strátu s dodávateľom bolo možné
opraviť len dve tretiny úseku Gor-
kého, zvyšok preto dala opraviť
mestská časť Staré Mesto z vlast-
ných prostriedkov,“ uviedol sta-
rosta Starého Mesta Radoslav
Števčík. Problémy pri oprave
povrchu vozovky na Gorkého
ulici spôsobovali majitelia do-
pravných zábran, ktoré tu boli
osadené v rozpore so zmluvou
mestskej časti s BPS Park, a. s.
Starosta upozornil, že na oprave-
ný povrch vozovky sa vzťahuje
záruka dodávateľa a žiadne stĺpi-
ky či iné dopravné zariadenia tu
už nebudú môcť byť. (brn)


