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Električka bude môcť ísť päťdesiatkou

Mnohí sa už báli, že sa toho nedožijú - električky jazdia po moste! Foto: Juraj Mladý

Na Železnej by

chceli rúbať, 

jazdiť, stavať
BRATISLAVA
Kto si ešte večer 30. júna myslel,
že mestskí poslanci myslia len
na obyvateľov Bratislavy, ten
bol 1. júla vyvedený z omylu.
Devätnásť poslancov, ktorí ma-
jú zastupovať záujmy ľudí ži-
júcich v meste, totiž tesne pred
polnocou zdvihlo ruku za to,
aby bola v mestských lesoch
zrušená obmedzená ťažba, aby
bol zrušený zákaz vjazdu moto-
rových vozidiel a zrušená sta-
vebná uzávera.
Menoslov poslancov (Černý,
Farkašovská, Plšeková, Borgu-
ľa, Drozd, Hanulík, Kuruc,
Olekšák, Bulla, Ferenčáková,
Jambor, Jégh, Káčer, Zaťovičo-
vá, Augustinič, Greksa, Chren,
Svoreňová, Uhler), ktorí hlaso-
vali za to, aby sa v lesoch rúbalo
čoraz viac, aby tam mohli jazdiť
autá bez obmedzení a aby sa tam
konečne mohlo začať stavať
podľa želania developerov
a finančných skupín, nie je pre-
kvapením. Mnohí z menova-
ných zdvíhali ruky napríklad aj
za predaj pozemkov pod PKO či
hlasovali za jeho zbúranie...
Už pár hodín po schválení uzne-
senia navrhnutom starostom De-
vínskej Novej Vsi M. Jamborom
sa niektorí poslanci od hlasovania
dištancovali, tvrdiac, že boli uve-
dení do omylu a nevedeli, o čom
sa hlasuje. Primátor I. Nesrovnal
síce uznesenie nepodpísal, ale
súčasne dodal, že sa nebráni od-
bornej diskusii... (db)

Trolejbusové

linky zmenili

svoje trasy
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik
pripravil od začiatku júla
zmeny v trolejbusovej dopra-
ve. Týkajú sa trás niektorých
liniek, intervalov a nasadenia
vyššieho počtu kĺbových tro-
lejbusov.
Linka č. 207 zo ŽST Železná
studienka ide po novom aj cez
Hýrošovu a Západný rad sme-
rom na Zimný štadión
Nová trasa linky č. 208: Šule-
kova, Palisády, Hodžovo nám.,
Kollárovo nám., Mickiewiczo-
va, Záhradnícka, Svätopluko-
va, Prievozská, Miletičova,
Trenčianska, Ružová dolina –
Mliekarenská.
Nová trasa linky č. 209 (vetvenie
v oblasti Kramáre): Národný on-
kologický ústav a Stará Klenová
/Národný ústav srdcových a ciev-
nych chorôb a Pod Krásnou hôr-
kou ďalej spoločná trasa Vlárska,
Stromová, Pražská, Šancová,
Račianske mýto, Trnavské mýto,
Miletičova, Trenčianska, Ružová
dolina – Mliekarenská.
Nová trasa linky č. 212 : Cintorín
Vrakuňa, Čučoriedková, Miero-
vá, Hraničná, Prievozská, Mlyn-
ské nivy, Ulica 29. augusta, Mic-
kiewiczova, Kollárovo nám., Ho-
džovo námestie, Štefánikova,
Pražská, Stromová, Limbová,
Patrónka, Lamačská cesta, Cesta
na Červený most, Železničná sta-
nica Železná studienka.
Linku č. 206 nahradí linka č.
209. (av)
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BRATISLAVA
Takmer sedem  mesiacov čaka-
li Bratislavčania, kým sa po
nanovo postavenom Starom
moste dostanú električkou,
definitívne sa tak stalo v piatok
8. júla 2016. Pôvodne sa mali
električky dostať na most už na
prelome júna a júla, proti však
boli vysoké horúčavy...
„Chyba nastala v smere od
Bosákovej ulice po obratisko.
Na všetkých ostatných úsekoch
je použitá pevná jazdná dráha a
koľaj je kotvená do betónu.
Zvlnenie nastalo v dôsledku
vysokých horúčav aj napriek
tomu, že trať bola navrhnutá
dostatočne a v súlade s pred-
pismi a normami. Keďže však
použitie zdvojenej koľaje nie je
bežné technické riešenie a ne-

existujú k tomu reálne skúse-
nosti, je predpoklad, že práve to
bolo príčinou vzniknutej defor-
mácie,“ vysvetlila Lenka Kube-
jová zo spoločnosti Eurovia SK. 
Cez most pôjdu električky č. 1
(linka spojí Petržalku s Hlavnou
železničnou stanicou cez cen-
trum mesta po trase Nám. Fran-
za Liszta, Štefanovičova, Rad-
linského, Obchodná, Námestie
SNP, Štúrova, Šafárikovo
námestie, Starý most a Jantárová
cesta. Konečná zastávka je Jung-
mannova pri Chorvátskom ra-
mene) a električka č. 3 (trasa
električky povedie cez Čachtic-
kú, Račiansku, k Železničnej
stanici Vinohrady a ďalej
Račianske mýto, Radlinského,
Blumentál, Americké nám., Špi-
tálska ul., Štúrova, Šafárikovo

nám., Starý most, Jantárová
cesta, Jungmannova). Rýchlosť
električiek na moste je stanove-
ná na maximálne 50 km/h.
V križovatke ulíc Bosákova,
Jantárová cesta, Farského vzni-
kol nový prestupový uzol Far-
ského medzi električkami a au-
tobusmi. Potiaľ bude z Petržal-
ky skrátená trasa autobusov
linky č. 95. Nemení sa prejazd
č. 95 cez sídlisko po Vyšehrad-
skej, Jantárovej ceste, Kutlíko-
vej, Romanovej, Osuského,
Námestí hraničiarov, Jantárovej
ceste, konečná zastávka je
Muchovo námestie. Prestupnú
zastávku Farského obsluhujú aj
autobusy č. 84 a 99.
Zavedením električkovej dopravy
sa skončila premávka autobusov
na linke č. 82. (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Záhrada 
vyzerá pekne –
na pohľadnici
V podstate boli asi dve mož-
nosti. Prvá - podľa historic-
kých podkladov vytvoriť na
Hrade barokovú záhradu pri-
pomínajúcu tú, ktorá tu bola
pred stovkami rokov. Druhá
možnosť bola vytvoriť moder-
ný a útulný priestor s trávni-
kom, stromami, ktorý bude
lákať Bratislavčanov aj na
také miesto, kam inak prídu
raz za desať rokov.
Vyhrala prvá možnosť. Na
Hrade máme barokovú záhra-
du kopírujúcu stovku záhrad z
celej Európy. Na prvý pohľad
pekná, symetrická, tichá, uspo-
riadaná, ale - žalostne nudná.
Bez života. 
Zvedaví turisti prídu, nafotia,
odídu. 
Zvedaví Bratislavčania možno
tiež aspoň raz prídu - a tak skoro
sa nevrátia, lebo nemajú prečo.
Priveľa betónu, žiadne oddycho-
vanie v tieňoch stromov, nezmy-
selný zákaz vstupu na trávnik a
ešte nezmyselnejší plot oddeľu-
júci záhradu od Hradu...
Tí, ktorí ju vytvorili, to zrejme
mysleli dobre. Chceli navodiť
atmosféru, aká tu bola pred
dvesto-tristo rokmi. 
Lenže teraz je rok 2016 a nor-
málnemu Bratislavčanovi je
jedno, či po záhrade chodila
Mária Terézia alebo Jurij
Gagarin. 
Chcú sa cítiť príjemne. Pose-
dieť si v tieni, poležať v tráve,
nechať deti, nech sa ponaháňa-
jú medzi kríkmi, alebo tak ako
voľakedy aj na Hrade, pod
vysokými gaštanmi. Lenže nič z
toho im nová záhrada nedovolí.
Historici a architekti sú však aj
tak zrejme nadšení. 
Bratislavčania však radšej zo-
berú deti a pôjdu do Medickej
záhrady, na Železnú studienku
alebo do Sadu Janka Kráľa,
lebo tam môžu ich ratolesti
behať po tráve a nikto po nich
nezazerá, že za Márie Terézie
by sa to nesmelo!
A keď budú chcieť vidieť, ako
vyzerá hradná záhrada, kúpia
si pohľadnicu... Dušan Blaško

Pri Železnej

pribudli miesta

ma parkovanie 
NOVÉ MESTO
Od 2. júla je rozšírený počet
parkovacích miest v okolí
Železnej studienky. Návštev-
níci tejto lokality budú môcť
počas víkendov a dní pracov-
ného pokoja využiť bezplatne
parkovisko Nemocnice sväté-
ho Michala (bývalá Vojenská
nemocnica). Parkovisko bude
k dispozícii až do 30. sep-
tembra. 
Vyplýva to zo stretnutia primá-
tora Bratislavy Iva Nesrovnala
s riaditeľom nemocnice Ma-
rianom Križkom, ktorí sa do-
hodli na povolení na parkova-
nie pre občanov. Návštevníci
dostanú k dispozícii celkove
48 nových parkovacích miest. 
Mestská polícia zároveň upo-
zorňuje, že pre zabezpečenie
plynulosti cestnej premávky
budú v prípade naplnenia par-
kovísk odkláňať vozidlá už na
kruhovom objazde na Ceste na
Červený most. 
Naďalej ostáva v platnosti roz-
hodnutie náčelníka mestskej
polície Petra Krajíčka o posil-
není počtu hliadok v okolí
Železnej studienky počas
víkendov a dní pracovného
pokoja. Ich úlohou je dohliadať
na verejný poriadok, bezpeč-
nosť návštevníkov, ako i plynu-
losť cestnej premávky. Kontro-
lujú aj dodržiavanie zákazu
vjazdu vozidiel na Ulicu Cesta
mládeže, dodržiavanie povin-
ností cyklistov, ale aj majiteľov
psov. 
Parkovacie miesta sú pre
návštevníkov zdarma do 30.
septembra počas víkendov a
štátnych sviatkov vždy od 7.00
do 21.00 h. 
Parkovisko sa nachádza pri
Nemocnici sv. Michala v blíz-
kosti vstupu do areálu Železnej
studienky (pri Ceste na Červe-
ný most). (ts)

STARÉ MESTO
Bratislavčania, ktorí prechá-
dzajú od Zámockej, prípadne
Svoradovej ulice, smerom na
Kapucínsku, si všimli zaují-
mavú vec. Električky prichá-
dzajúce od tunela a električ-
ky idúce z mesta sa takmer
nikdy nestretnú na premoste-
ní nad Staromestskou ulicou.
„Voľakedy som si všimol, že si
dávali prednosť v zákrute pred
tunelom. Jedna vždy počkala,
aby sa stretli na rovnom úseku
a nie v spomínanej zákrute. V
poslednom čase to však zmeni-
li. Keď sa majú stretnúť na
moste, jedna zastane a počká,
kým električka idúca oproti
prejde, a až potom sa pohne aj
ona,“ napísal čitateľ Martin
Balogh. 
Bratislavské noviny si situáciu
overili. Električky idúce z tune-
la skutočne zastavujú a pohnú
sa ďalej až v momente, keď cez
most prejdú električky idúce z
mesta.

Fakt, že električky si nedávajú
prednosť len zo zdvorilosti,
potvrdil aj dopravný podnik:
„Keď sa pred približne desiati-
mi rokmi vykonávalo statické
posúdenie mosta, znalci odpo-

ručili, aby sa dve električky na
moste nestretli vzhľadom na
zaťaženie,“ informovala Adria-
na Volfová, hovorkyňa doprav-
ného podniku . Dušan Blaško

Foto: Juraj Mladý

Znalci odporučili, aby sa električky
na moste pri tuneli nestretávali

Nové Mesto v uplynulých
dňoch doslova rozkvitlo. Môžu
za to aj letničky, ktoré si Novo-
mešťania vysadili vo svojich
predzáhradkách, na balkónoch
a v okolí svojich domovov. 
Iniciátorom tejto myšlienky je
novomestský starosta Rudolf
Kusý. „Prvým impulzom bola
spomienka na bratislavskú Flóru,
keď ešte bola v PKO. Bratislava
bola plná kvetov, odvtedy však
všetky tie krásne záhony akoby
zmizli,“ spomína starosta. Dru-
hým impulzom bola jeho skúse-
nosť z Londýna, kde istý čas žil.
„Videl som, ako samospráva roz-
dáva kvety, ako má záujem, aby
ľudia sami prispeli k tomu, aby
mali pekné okolie svojich domo-
vov.“ 
Preto sa po župných voľbách roz-
hodol vytvoriť komunitný fond,
ktorého základom je jeho príjem z
funkcie poslanca samosprávneho
kraja. Fond slúži na podporu a
rozvoj Nového Mesta a na zvyšo-
vanie kvality života jeho obyvate-
ľov. „Aj vďaka tomu už niekoľko

rokov rozdávame na jar približne
15-tisíc letničiek a na jeseň cibuľ-
ky tulipánov,“ vraví starosta
Kusý. 
Zatiaľ čo v prvých rokoch chodi-
la po letničky najmä staršia gene-
rácia, postupne sa situácia mení.
Stále viac sa snaží skrášliť svoje
okolie aj stredná generácia a
mladé rodiny, dokonca aj tínedže-
ri. „Mňa poslala po letničky
babka, ale nakoniec som sa s ňou
dohodol a kvety vysadím frajerke
pred domom,“ vysvetľuje svoju

motiváciu študent Martin. Pani
Iveta chodí po letničky už niekoľ-
ko rokov. „Odkedy som vysadila
okolo domu prvé kvietky, je u nás
zrazu čistejšie. Ľudia sa hanbia
hádzať smeti na miesto, o ktoré sa
stará ich suseda,“ vraví. 
Podobný trend priznáva aj staros-
ta Rudolf Kusý. Tvrdí, že vďaka
brigádam a vďaka komunitným
akciám sa pomaly menia vzťahy
medzi ľuďmi. „Z cudzincov žijú-
cich v jednom dome sa stávajú
susedia.“ (pam)

Nové Mesto rozkvitlo tisíckami letničiek 

Chalupa na Liptove
Predám omietnutú drevenicu 

v Liptove, s garážou 
a pozemkom, celková 

výmera pozemku 349 m2.
Cena: 37 000 EUR
Tel: 0905 438 704
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Daň je vyššia,

seniori dostali

kompenzáciu
BRATISLAVA
Po vyše štvorhodinovom roko-
vaní prijali mestskí poslanci
uznesenie, že obyvatelia hlavné-
ho mesta zaplatia o 30 percent
vyššiu daň z nehnuteľnosti
za byt. Čo sa týka stavebných
pozemkov, tam sa daň zvýši o
150 percent. 
Vzrastú aj ďalšie dane - pri stav-
bách na pôdohospodársku pro-
dukciu o 50 percent, pri stav-
bách na bývanie o 30 percent,
pri chatách i garážach o 10 per-
cent, pri ostatných stavbách o
50 percent. Podľa odhadu magi-
strátu by sa mestská pokladnica
mala doplniť o približne osem
miliónov eur. Majitelia bytov v
Bratislave by mali teraz mesač-
ne zaplatiť o 0,66 eura viac, pri
domoch o asi 1,70 eura viac.
Mesto doteraz ročne vybralo na
týchto daniach 55 miliónov eur. 
Poslanci schválili aj zníženie
vekovej hranice oslobodenia od
niektorých daní na vek nad 65
rokov, doterajšie päťdesiatper-
centné zníženie dane na stavby
na bývanie a byty pre ľudí star-
ších ako 65 rokov sa zvýši na 60
percent. 
„Financie, ktoré získame zo zvý-
šených daní, budú účelovo via-
zané, aby Bratislavčania presne
vedeli, čo bolo z týchto financií
opravené,“ vyhlásil primátor I.
Nesrovnal. (db)

Cyklonosiče sú

aj na trase Most

SNP - Devín
BRATISLAVA
Hlavné mesto s dopravným
podnikom pripravili letnú
novinku – cyklonosiče na auto-
busoch MHD. Tie môžu využí-
vať cyklisti na trase autobusu
linky č. 29 vždy v sobotu a v
nedeľu počas celého leta.
Linka č. 29 jazdí na trase Most
SNP – hrad Devín, na prepravu
bicyklov slúžia cyklonosiče
umiestnené na zadnom čele auto-
busov. Možnosť prepravy je riad-
ne vyznačená v cestovnom po-
riadku značkou bicykla. Nalože-
nie bicyklov je umožnené okrem
konečných zastávok, teda Most
SNP alebo Hrad Devín, aj na
zastávke – Vodárenské múzeum.
Za naloženie bicykla zodpovedá
cestujúci, vodič len skontroluje
jeho upevnenie. Jeden nosič má
kapacitu sedem bicyklov. Do-
pravný podnik od 30. apríla 2016
zabezpečuje aj odvoz cyklistov z
Vrakune do Malých Karpát a späť
linkou č. 65. (av)

Bratislava stále pozýva na januárový 
bál, ale aj na ME v krasokorčuľovaní

STARÉ MESTO
Bratislavčania si už zvykli na
rôzne oznamy a plagátiky
pozývajúce na kultúrne či
športové akcie polepené na
všetkých možných miestach
mesta. Ľudia ich väčšinou
ignorujú, takže občas sa tam
stratí, ak niektorý plagát pro-
paguje akciu spred pár týžd-
ňov či mesiacov.
Obrovská reklamná plocha v
centre mesta medzi Tescom a
koncom Laurinskej ulice je
však predsa len trochu iná.
Väčšia, ešte viac do oka bijúca
a - stará! Mesto v nej pozýva na
Bratislavský bál, ktorý má byť
koncom januára 2016, priaz-
nivci krasokorčuľovania majú
byť zase vítaní na majstrov-
stvách Európy, ktoré boli v
januári na Zimnom štadióne

Ondreja Nepelu a z tretej stra-
ny je pozvánka na zimný kuli-
nársky festival..
„Keby to bol malý plagát scho-
vaný kdesi na stĺpe alebo zabud-
nutú na nejakom bilborde na
okraji Bratislavy, poviem si,
stáva sa. Ak sa však na také
niečo zabudne v centre mesta,
pár metrov od magistrátu, na
obrovskom bilborde, alebo ako
nazvať túto opachu, tak to už
svedčí o úplnom nezáujme úrad-
níkov z magistrátu o mesto.
Podľa toho, že pol roka na starú
reklamu nikto nereagoval, mám
pocit, že úradníci asi bývajú
mimo Bratislavy, do práce cho-
dia iba autami a absolútne netu-
šia, čo sa deje o sto metrov ďalej
od ich pracoviska,“ napísal čita-
teľ Štefan Mottl.
„Ak sa niečo podobné stane, na

vine sú väčšinou obidva sub-
jekty - zadávateľ aj majiteľ
reklamného zariadenia,“ tvrdí
odborník na marketing a rekla-
mu Marián Timoracký. Podľa
neho, „zadávateľovi by malo
záležať, aby jeho reklama bola
aktuálna a pravdivá, v prípade
majiteľa reklamného zariade-
nia bude potom možno prob-
lém, že nemá dostatok objedná-
vok, aby reklamu vymenil.“
Bratislavské noviny čakali, že
plagáty, na ktorých je len logo
Bratislavy, nevymenia aspoň do
predsedníctva Rady EÚ, ktoré
vyvolalo v meste upratovacie
šialenstvo. Ako sa však ukázalo,
oznamy o bále, kulinárskom fes-
tivale a ME prežili aj úvodné dni
hostiteľstva Rady Európskej
únie... Dušan Blaško

Foto: Juraj Mladý 

SERVIS NA 5 ROKOV 

ALEBO 100 000 KM AKO BONUS
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Na Laurinskej ulici v pasáži na
Gorkého ulicu sa už vystriedalo
niekoľko reštaurácií. Neuspel
Upside Down ani The Pub Bra-
tislava. Začali vo veľkom štýle a
nenápadne skončili. Teraz sa v
priestore s unikátnymi sedília-
mi zo 14. storočia usadil Res-
taurant & Pub FLAMENDER.
Boli sme zvedaví, čím chce pre-
lomiť kliatbu Laurinskej 2.
Interiér tejto reštaurácie je unikát-
ny už len tým, že jednu z jeho
stien tvorí národná kultúrna pa-
miatka z obdobia gotiky. Neslúži
síce svojmu účelu - na sedenie,
ale originálne dopĺňa interiér reš-
taurácie. Bielo-čierna dlažba, dre-
vené lavice a stoličky s koženým
čalúnením, drevené stoly s liati-
novými nohami. Na stenách
poličky s kuchynským riadom.
V prednej časti po pravej strane
barový pult, vľavo sedílie, stoly,
stoličky a kresielka. V zadnej
časti sedenie s lavicami a stolička-
mi, v suteréne sú priestranné a
čisté toalety, oproti nim kuchyňa.
Ako sme sa už viackrát presvedči-
li, reštauráciu nerobí dobrou inte-
riér, ale práve kuchyňa, presnejšie

jej kvalita. Tak sme boli zvedaví,
ako Flamender varí.
V jedálnom lístku sme našli pred-
jedlá, dve polievky, hlavné jedlá,
tzv. ľahšie a zdravé jedlá, šaláty,
ale aj dezerty, jedlá pre najmen-
ších a chuťovky k pivu.
Z predjedál sme si vybrali grilo-
vaný kozí syr s karamelizovaný-
mi pečenými lieskovcami, mari-
novanou červenou repou, tekvi-
covými jadierkami a orechovým
olejom (7,80 €) a Flamender Tas-
ting, čiže trojicu malých predjedál
- hovädzí tatarák s čili papričkou a
s rukolou, marinovanú bravčovú
panenku s domácim slivkovým
relišom, marinované plátky pstru-
ha s tapiokou na feniklovo - tekvi-
covom šaláte (7,80 €), k tomu
domáci špaldový chlieb. Bez pre-
háňania, kozí syr je porcia porov-
nateľná s hlavným jedlo, tasting je
pre tých, ktorí sa nevedia rozhod-
núť a chcú ochutnať všetko.
Odporúčame.
Z polievok sme si dali silný kohú-
tí vývar s bylinkovými knedlička-

mi, farebnou šošovicou a praže-
nou sušenou šunkou (2,80 €).
Vývar bol číry a veľmi chutný.
Vynikajúce boli aj pečené mari-
nované kačacie prsia so sezamo-
vou omáčkou a jablkovo-zemia-
kovou kašou (13,30 €). Rovnako
aj dusené bravčové líčka so špal-
dovými bryndzovými haluškami,
s kyslou smotanou a s pečenou
domácou šunkou (9,40 €).
Flamender stavil na slovenskú
kuchyňu, prezentuje aj svojich
dodávateľov surovín, čo nebýva v
bratislavských reštauráciách zvy-
kom. Či už ide o dodávateľov
mäsa, rýb, bryndze, syrov, vína.
Na záver sme neodolali dezertom.
Čokoládová tortička s vanilkovou
zmrzlinou a malinovou espumou
(3,60 €) aj pečené slivky s domá-
cou jogurtovou zmrzlinou, mrve-
ničkou a redukciou z ríbezľového
vína (4,10 €) boli vynikajúce. Fla-
mender nás veľmi milo prekvapil,
vrelo odporúčame ochutnať.
Naše hodnotenie: �����

Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Flamender pozýva gurmánov na flámPaulownia pri

Tescu vyrástla 

v pukline 
LIST ČITATEĽA

So záujmom som si prečítal
článok o strome Paulownia to-
mentosa, rastúcom na Kamen-
nom námestí.
Máte pravdu, jeho vek je približ-
ne štyridsať rokov. Vyrástol však
ako nálet v pukline v asfalte pri
plechovom oplotení staveniska,
keď sa stavala prístavba Prioru.
Ako študent biológie so záuj-
mom najmä o nové druhy rastlín
som si Paulowniu tomentosa
všimol, aj sledoval jej úspešný
rast, veľké ročné prírastky a
životaschopnosť počas ďalších
rokov. Takže, aj keď ju naozaj
nikto nesadil, plne súhlasím s
pani Hudekovou, že taká krása
stojí za záchranu.
Zaznamenal som aj jej komer-
čný názov Strom čínskej cisá-
rovnej, to len na doplnenie zaují-
mavých informácií. Škoda len,
že redakcia neuviedla aj názov
Paulownie v titulku, je totiž
veľmi atraktívny. Hoci sa zame-
riavam predovšetkým na bam-
busy v hardy tropicals a medite-
ránnych záhradách a výsadbách,
rád ju sadím i dnes, hoci naozaj
potrebuje veľkorysý priestor...

Ľubomír Bút, Bratislava

Najľahšie býva

odvolať sa 

na internet
LIST ČITATEĽA
Kedy si úradníci z vedenia
dopravného podniku uvedomia
že oni sú tu pre cestujúcu verej-
nosť, a nie naopak? Mám na
mysli rekonštrukciu priestorov
pod Mostom SNP a dočasné
zrušenie zastávky Most SNP. 
Bolo prirodzené, ak je chodník v
okolí zastávky rozkopaný, že
zastávka nemôže fungovať.
Pokladal by som preto za normál-
ne, že dopravný podnik bude o
tejto skutočnosti v predstihu a
dostatočne informovať. Žiaľ, to
som si myslel iba ja a stovky
postihnutých, ktorí denne nesle-
dujú webovú stránku DP, keď sa
zbytočne previezli okolo nefun-
gujúcej zastávky linky 95 až do
Petržalky, či 28 po PKO. Asi je
nad chápajúce schopnosti úradní-
kov podniku a zrejme aj pod ich
dôstojnosť, aby napísali, okopíro-
vali a vyvesili na vstupné dvere
vozidiel liniek obsluhujúcich
zastávku Most SNP krátku infor-
máciu, že zastávka je dočasne
mimo prevádzky. Tak sa zrejme
iba zabávali nad prekvapením
cestujúcich, ktorí sa chystali
vystúpiť pod mostom. Tou však
vodič prefrčal a vošiel na most.
Vtedy sa dotyční spamätali a
odniesol si to chudák vodič busu. 
Ako skromná informácia formátu
A4 pri cestnom priechode uvied-
la, sprevádzkovanie zastávky sa
cestujúci dozvedia na webovej
stránke dopravného podniku. A je
vymaľované. 
Dopravný podnik si svoju ozna-
movaciu povinnosť splnil a je
naďalej „dobrý“. Veď ho pochvá-
lil aj sám primátor, keď  zdôraz-
nil, že „dopravný podnik do
dvoch dní, od právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia, stihol
pripraviť upravené grafikony
liniek v papierovej aj v elektronic-
kej podobe“. Svätá to (s)prostota.
Všade inde by mali nové grafiko-
ny už vopred v „šuplíku“ a vydali
by ich v momente nadobudnutia
platnosti kolaudačného rozhod-
nutia, spolu so sprevádzkovaním
električkových liniek. Od oficiál-
neho ukončenia stavby v decemb-
ri 2015 na to mali pol roka!

J. Galusek, Bratislava

Inšpektori Slovenskej obchod-
nej inšpekcie počas kontroly v
prevádzke DATART interna-
tional na Zadunajskej ceste 10
zameranej na prešetrenie pod-
netu spotrebiteľa zistili, že pre-
dávajúci nevrátil spotrebiteľo-
vi, ktorý odstúpil od zmluvy
prostredníctvom e-mailu (odo-
slaného z e-mailovej adresy
spotrebiteľa), peniaze v lehote
štrnástich dní odo dňa doruče-
nia oznámenia o odstúpení od
zmluvy. Predávajúci vrátil
spotrebiteľovi cenu zaplatenú
za tovar o niekoľko dní neskôr.
Spotrebiteľ uviedol, že v prevádz-
karni si prostredníctvom e-shopu
kúpil výrobok, no keďže ho pre-
dávajúci informoval, že na výro-
bok je čakacia lehota približne
dva týždne, od zmluvy sa rozho-
dol odstúpiť a obratom žiadal
vrátenie peňazí. Zo strany predá-
vajúceho mu bolo prostredníc-
tvom e-mailu oznámené, že
finančné prostriedky mu budú
vrátené späť na účet do pätnástich
pracovných dní. Do termínu

podania podnetu spotrebiteľom
ich však nevrátili.
Počas kontroly inšpektori zistili,
že došlo k porušeniu zákona o
ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru na diaľku. Účastník kona-
nia vo vyjadrení uviedol, že pro-
cesy riešenia vrátenia finančných
prostriedkov v prípade odstúpe-
nia od zmluvy má nastavené
správne, žiaľ, v danom prípade
prišlo k pochybeniu zlyhaním
ľudského faktoru, keď pracovník,
ktorý so zákazníkom komuniko-
val, nesprávne vyhodnotil situá-
ciu, čo malo za následok onesko-
renie vrátenia finančných pro-
striedkov na účet zákazníka. Po
zistení pochybenia bol so zamest-
nancom vedený ústny pohovor a
následne bol zamestnanec opä-
tovne preškolený na správne do-
držiavanie procesov predaja vý-
robkov prostredníctvom e-shopu. 
Účastníka konania vzniknutá
situácia mrzí. Svojím konaním

nechcel zákazníkovi uprieť zá-
konné nároky pri uplatnení práva
na vrátenie finančných prostried-
kov. 
Inšpektorát Slovenskej obchod-
nej inšpekcie so sídlom v Brati-
slave pre Bratislavský kraj, ako
príslušný orgán dozoru, preskú-
mal podkladový materiál v
predmetnej veci v celom rozsa-
hu a dospel k záveru, že proti-
právny skutkový stav bol zo stra-
ny SOI spoľahlivo preukázaný.
Pokuta bola 700 eur.
V zmysle zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru na
diaľku je predávajúci povinný
bez zbytočného odkladu, najne-
skôr do štrnástich dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstú-
pení od zmluvy vrátiť spotrebi-
teľovi všetky platby, ktoré od
neho prijal na základe zmluvy
alebo v súvislosti s ňou, vrátane
nákladov na dopravu, dodanie a
poštovné a iných nákladov a
poplatkov. Marián Brezňanský

(Spracované z právoplatných
rozhodnutí SOI)

Peniaze vrátili neskôr, dostali pokutu 

Obec Liptovská
Porúbka ponúka 

na predaj RD č. 77
spolu s pozemkami: zastavené
plochy a nádvoria 1251 m2, záhrady
410 m2 a v k.ú. Veľký Lom, okr.
Veľký Krtíš, LV č. 570.

Cena dohodou.
Kontakt: 0907 833 482

e-mail: obec.lporubka@gmail.com 
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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 13. júla do utorka 19. júla 2016
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ZÁHRADNÁ HADICA
SADA
PVC s textilnou vložkou
s ostrekovacou dýzou 
a hadicovým spojom
20 mertrov

DISNEY
BATOH
rôzne
druhy
25x10x31 cm

2.29

3495

FULL HD
ACTION-KAMERA
1080p Full HD záznamy
vrátane vodotesného
a nárazuvzdorného puzdra
rôzne príslušenstvo potrebné k montáži

DOVE ALEBO NIVEA
DEO-GUĽÔČKA
rôzne typy pre dámy a pánov
50 ml
(1 l = 28.80)

AIRWICK
OSVIEŽOVAČ
spray
rôzne vône 
240 ml
(1 l = 4.13)

SHANGHAI
SLNEČNÍK
rôzne farby
s kĺbom
Ø 200 cm

1495

2-BALENIE

279

2495

MISA NA OHEŇ
S KONZOLOU
čierna
kov/žula
39.5x68.5 cm

5995

INTEX
BAZÉN
s kovovým rámom
pre optimálnu stabilitu
300x200x75 cm

SANDISK
MICRO-SDHC-KARTA
s adaptérom
32 GB

9.95

VODNÉ
BALÓNIKY
samozatváracie
100 balenie

199

DÁMSKE
NÁVLEKY
rôzne varianty
jedna veľkosť
2 páry

1.47

NAFUKOVACIE
SEDENIE
rôzne tvary

2.49

499

DÁMSKE
TENISKY
rôzne farby
veľkosti 36-41

299

144099

1395

HLINÍKOVÝ
SUŠIAK NA PRÁDLO
dĺžka šnúr: 40 m, jednoducho skladací,
výškovo nastaviteľná stabilná montáž,
s kovovým ukotvením

LED
LAMPA DO STANU
s hákom 
na zavesenie

0.99

KINZO
ROZPRAŠOVAČ
s gumovou rukoväťou
2-dielny

2.48

KINZO
SPRÜHPISTOLE 
striekacia pištoľ

1.58

PIKNIK DEKA
Z FLAUŠU
rôzne vzory
130x170 cm

PLÁŽOVÝ
SLNEČNÍK
rozne farby
Ø 140 cm

2.99

MICRO-SDHC-KARTA SAMOSTATNE 
K DISPOZÍCII NA VYSKÚŠANIE

CHLAPČENSKÉ
BOXERKY
95% bavlna/5% elastan
rôzne druhy
Mimoni, Spiderman alebo Autá
veľkosti 98-128

399 349

LOOK-O-LOOK
CANDY SUSHI
300 g
(1 kg = 11.63)

695

WERCKMANN
KRYCIA PLACHTA 
ideálna pre záhradu, garáž alebo 
kempovanie
zosilnené rohy
kovové krúžky
modrá
cca. 4x6 m

DÁMSKA POHODLNÁ
PODPRSENKA
92% polyamid/8% elastan
rôzne farby
veľkosti S-XL

dámske pásové
nohavičky

1.49

199

DIEVČENSKÁ
SPODNÁ BIELIZEŇ
95% bavlna/5% elastan
rôzne druhy
Frozen, Hello Kitty alebo 
Minnie Maus
veľkosti 92-122

2.79

UŽ NIKDY UZOL

ULTRAĽAHKÝ 

IZOLUJÚCA

DISNEY
ŠKOLSKÉ POTREBY
o. i. gumy na gumovanie, ceruzky, 
8-farebné pero, gélové perá alebo puzdro
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Právo prechodu

cez susediaci

pozemok
Takmer každá stavba vyžadu-
je prístup z dôvodu údržby,
obhospodarovania a samotné-
ho užívania stavby. V súčas-
nosti sa často stáva, že vlastník
stavby, napr. rodinného domu
alebo chaty, nie je vlastníkom
pozemku, na ktorom je stavba
postavená, prípadne vlastní-
kom pozemku, ktorý hraničí s
cestou.
Bežná prax v uvedených prípa-
doch je taká, že sa vlastník stav-
by ústne dohodne s vlastníkom
pozemku, že bude cez jeho
pozemok prechádzať. Čo však
robiť, ak sa medzi vlastníkmi
zhoršia vzťahy, alebo sa zmení
vlastník pozemku, ktorý hraničí
s cestou? Zákon pamätá aj na
také prípady. 
Na prvom mieste je vždy doho-
da vlastníkov, ktorá by z dôvodu
právnej istoty mala byť písom-
ná. Písomnú dohodu možno vlo-
žiť aj do katastra nehnuteľností.
Právo prechodu je možné
dohodnúť tak, že sa bude viazať
na nehnuteľnosti, nie na osobu
vlastníka. Ak sa teda zmení
vlastník pozemku alebo vlastník
stavby, právo prechodu zostane
zachované. Vlastník stavby by si
mal byť vedomý toho, že vlast-
níkovi pozemku môže prechá-
dzaním vytvárať náklady. Tie
budú spočívať napríklad v
údržbe cesty. 
Vlastník pozemku môže teda od
vlastníka stavby požadovať
náhradu účelne vynaložených
nákladov, ktoré vznikli v súvi-
slosti s prechádzaním cez jeho
pozemok. Ak sa vlastník stavby
s vlastníkom pozemku nedohod-
nú, môže vlastník stavby podať
na súd návrh na zriadenie vecné-
ho bremena práva prechodu. Aj
v tomto prípade je potrebné
počítať s tým, že súd môže
vecné bremeno práva prechodu
zriadiť za náhradu. Právo pre-
chodu možno rovnako zrušiť
dohodou vlastníkov alebo roz-
hodnutím súdu.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917 822 723

Petícia proti

hazardu je už

na magistráte
BRATISLAVA
Presne 136 139 ľudí podpísa-
lo petíciu za zákaz hazardu v
hlavnom meste, ktorú pred
niekoľkými dňami odovzdali
do podateľne  magistrátu.
Petíciu spustili minulý rok
primátor a starostovia mest-
ských častí, podpisy zbierali
aj pred volebnými miestnos-
ťami počas tohtoročných
parlamentných volieb. 
Podpisy sú na 8 018 hárkoch,
ktoré teraz magistrát skontrolu-
je. „Po skontrolovaní a násled-
nom vydaní stanoviska, že petí-
cia obsahuje dostatočný počet
podpisov a že je v súlade so
zákonom, ju dostanú na posú-
denie poslanci mestského za-
stupiteľstva,“ priblížila najbliž-
šie kroky hovorkyňa magistrátu
Ivana Skokanová. „Potom by
už malo nasledovať vypracova-
nia všeobecne záväzného naria-
denia o zrušení hazardu na
území mesta Bratislava,“ doda-
la I. Skokanová.
Ak nariadenie poslanci prijmú,
od dátumu jeho prijatia sa
nebudú vydávať nové licencie
na prevádzkovanie hazardných
hier v Bratislave. Staršie licen-
cie budú platiť do doby skonče-
nia ich platnosti.
Prevádzkovatelia herní vyhlási-
li, že budú žiadať prešetrenie
petície, spôsob jej vyhlásenia a
aj samotné zberanie podpisov.
Upozorňujú aj na to, že ak by
zákaz začal platiť, stovky ľudí
prídu o prácu a rôzne herne sa
presunú na čierny trh. (db)

BRATISLAVA
Kosenie trávy v meste býva
väčšinou chválené. Ľudia sú
radi, že zmizla vysoká tráva a
pár týždňov majú vedľa do-
mov, chodníkov a ciest nor-
málny trávnatý povrch. Nie
všetko však vyjde podľa
plánu... Dve kosenia v posled-
ných dňoch vyvolali nespokoj-
né reakcie občanov.
Prvé kosenie bolo na lúke v Hor-
skom parku, vedľa vchodu do
dopravného podniku. Vysokú
trávu pri potoku, kam občas
zablúdili iba venčiace sa psy,
dokonale vykosili a namiesto
klasickej lúky so zelenou trávou
s kvetmi tam zostal riedky tráv-
nik s čoraz väčšími kusmi
vyschnutej zeme. „Z peknej
lúčky zostalo holé nič. Vysoká
tráva zadržiavala vlhkosť, ráno
sa tu osviežovali vtáčiky, teraz
tam nízka tráva vysýcha a ak
prídu väčšie horúčavy, zostane
tu asi holá zem,“ napísal Štefan
Hrubý z Patrónky.
Druhý postreh pridala čitateľka
Zuzana Kráľová z Petržalky:
„Počas júnového týždňa bol zasa
raz, už neviem ktorý v poradí,
kontrolný deň na električke a
ešte aj po desiatej večer opravo-
vali vedenie a výhybky. To by
ešte nebolo také zlé, horšie bolo,
že nejaká „hlava pomazaná“ sa
rozhodla, že divé maky, modrice,
nevädze a iná, podľa zodpoved-

ných asi háveď, na priestranstve
okolo trate musí zmiznúť. Nuž,
na druhý deň zrána kosci ešte za
rosy skosili celé krásne „záhony“
kvetiniek a zničili tak našu krás-
nu lúčku. Veď načo by sa ľudia
kochali pohľadom na lúku v
meste, keď môžu mať „akože“
trávnik vykosený až na zem.
Zaujímavé je, že nikomu nepre-
káža kaluž/jazierko, ktoré sa pri
lejakoch vylieva občas aj na
cestu. Doteraz po kosení tie
kvietky vždy zostali na mieste,
až kým teraz nezaúradoval neja-
ký príliš aktívny mudrlant...
Doma by si asi nikto nepokosil
trávu až na holú zem!“ 
Na podnety reagovala hovorky-

ňa magistrátu Ivana Skokanová:
„V areáli Horského parku sa
nachádza jedna plocha na kose-
nie. Je to priestor v dotyku s
Hroboňovou ulicou. Podľa po-
kynu štátnej ochrany prírody
(keďže ide o chránený areál)
kosíme lúku dva razy ročne.
Prvýkrát po odkvitnutí kvetín -
koncom júna, respektíve začia-
tok júla, druhýkrát kosíme v
septembri. Čo sa týka električ-
kovej trate v Petržalke, je bežné,
že na takýchto trávnatých poras-
toch rastú divé maky a panevä-
dze, rovnako ako burina. Je to
však priestor, ktorý sa kosí a
kosiť sa musí.“  Dušan Blaško

Foto: Juraj Mladý

Obyvateľom sa kosenie nepozdávalo, 
magistrát však tvrdí, že bolo správne

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

MÁME RIEŠENIE PRE VAŠU ZUBNÚ PROTÉZU! 
JEDINEČNÁ METÓDA FIXNÉHO UPEVNENIA!

Prineste so sebou tento kupón a získate navyše darček!

inzercia_proteza.indd 1 3.7.2016 23:52:34
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Župní poslanci na svojom
poslednom predprázdninovom
pracovnom zasadnutí schválili
Návrh na zriadenie ďalších
dvoch Centier odborného vzde-
lávania a prípravy. Jedno pre
oblasť obchodu a služieb s ním
spojených, druhé pre oblasť
technickej a aplikovanej ché-
mie. Obe budú študentom slú-
žiť už od septembra.
Vytvorenie systému centier od-
borného vzdelávania a prípravy
pre kľúčové oblasti podľa potrieb
regiónu vychádza z Cieľa III, Pri-
ority 1 Regionálnej stratégie
výchovy a vzdelávania v stred-
ných školách v Bratislavskom
samosprávnom kraji na roky 2013
- 2018 – aktualizácie 2015. Župa
si dlhodobo uvedomuje nevyhnut-
nosť vzájomného prepojenia
potrieb trhu práce a vzdelávania s
cieľom zlepšiť uplatniteľnosť
absolventov škôl vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti na trhu
práce.

Ďalšou župnou školou, ktorá
môže používať popri svojom
názve aj označenie Centrum
odborného vzdelávania a prípra-
vy, je Stredná odborná škola
obchodu a služieb Samuela Jurko-
viča, Sklenárova 1, Bratislava. Od
1. septembra 2016 to bude Cen-
trum odborného vzdelávania a
prípravy pre oblasť obchodu a slu-
žieb s ním spojených. Centrum
odborného vzdelávania a prípravy
bude zriadené aj pri SOŠ chemic-
kej na Vlčom hrdle v Bratislave.
Toto Centrum odborného vzdelá-
vania a prípravy je zriadené pre
oblasť technickej a aplikovanej
chémie
V Bratislavskom samosprávnom
kraji v súčasnosti pôsobia:
- Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť poľnohospo-
dárstva a rozvoja vidieka  v Spo-
jenej škole, SNP 30, Ivanka pri
Dunaji
- Centrum odborného vzdelávania
a prípravy  pre oblasť elektrotech-

niky a  informačných technológií
v Strednej odbornej škole infor-
mačných technológií, Hlinícka 1
v Bratislave
- Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť potravinár-
stva v Strednej odbornej škole
gastronómie a hotelových služieb,
Farského 9, Bratislava
- Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť stavebníctva
v Strednej odbornej škole, Ivan-
ská cesta 21, Bratislava
- Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť polygrafie a
médií  v Strednej odbornej škole
polygrafickej, Račianska 190,
Bratislava
- Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť automobilo-
vého priemyslu v Strednej  odbor-
nej škole automobilovej, J. Jonáša
5, Bratislava
- Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť osobných
služieb pri Strednej odbornej ško-
le, Račianska 105, Bratislava

K siedmim centrám odborného 
vzdelávania pribudnú ďalšie dve

STARÉ MESTO
Občianske združenie Hrad -
Slavín pomocou hlasovacích
lístkov zisťovalo, čo by chceli
obyvatelia v areáli Mičurinu
(bývalej Iuventy). Do hlaso-
vania sa zapojilo viac ako 100
ľudí a okrem bazénu sa na
najvyšších priečkach záujmu
obyvateľov najmä Starého
Mesta ocitlo aj ihrisko, kul-
túrne aktivity či aktivity pre
deti.
Najúspešnejší bol bazén so 133
hlasmi, kultúrne aktivity sa
umiestnili na druhom mieste,
tretiu priečku obsadilo ihrisko.
Správca majetku Riaditeľ od-
boru vnútornej správy minister-
stva školstva Štefan Vercho-
vodko potvrdil, že ministerstvo
plánuje s obnovou budovy a
bazénu začať už túto jeseň.
„Musíme vyriešiť zatekajúcu
strechu, vymeniť odkvapy a
sanovať vlhké steny. Dali sme
si tiež vyhotoviť technický
posudok stavu bazéna. Podľa

neho však bazén pre zlý tech-
nický stav nespĺňa legislatívne
požiadavky na fungovanie.
Rozhodli sme sa preto bazén
nerekonštruovať, ale vybudo-
vať nový, na ktorý už máme
dokonca aj vypracovaný pro-
jekt,” prezradil Štefan Vercho-
vodko. Zopakoval tiež, že
ministerstvo bude robiť všetko
pre to, aby bol bazén otvorený
už budúce leto. 
Okrem hlasov dostalo občian-
ske združenie od ľudí aj množ-
stvo nápadov. Rezonovala
najmä obnova mičurinskej
záhrady, skleníkov či vytvore-
nie miniarboréta. Viacero hla-
sov tiež volá po vytvorení
nového miestneho kultúrno-
rekreačného centra, ktoré by
mohlo sčasti nahradiť chýbajú-
ce PKO či zaniknutý amfiteá-
ter. „V prvom rade však musí-
me vyriešiť prístupovú cestu,
na čom momentálne pracujú
právnici ministerstva,” dodal
Štefan Verchovodko. (ts)

Ľudia si vybrali bazén,
možno postavia aj nový
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Eskalátory na

Hlavnej stanici

sú v prevádzke
BRATISLAVA
Cestujúci, ktorí prichádzajú
na Hlavnú železničnú stanicu
električkami, sa dočkali. Staré
a pokazené eskalátory, ktoré
boli  od 2. novembra 2011 vy-
radené z prevádzky, nahradili
nové. 
Keďže oprava starých by vyšla
rovnako ako kúpa nových,
mesto sa rozhodlo kúpiť nové
eskalátory, cena za obidva eska-
látory bola 200 000 eur. 
Nové pohyblivé  schody budú k
dispozícií od 6.00 do 20.00 h,
vrátane víkendov a sviatkov.
Výmena eskalátorov bola po-
slednou z prác hlavného mesta
v rámci revitalizácie predstanič-
ného námestia.
Okolie hlavnej železničnej stani-
ce prešlo výraznou úpravou ešte
v minulom roku. Projekt revita-
lizácie predstaničného námestia
sa týkal všetkých priestorov,
ktoré sú v správe hlavného
mesta.  (is)

V meste pribudli

nové kamery,

ďalšie chystajú
BRATISLAVA
Mestská polícia zvýšila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. V
júni nainštalovali a spustili dve
nové kamery na jednom z naj-
frekventovanejších miest v Bra-
tislave: na Michalskej veži a na
obchodnom dome Alizé. 
Mestskí policajti tak majú v
súčasnosti k dispozícii 92
kamier. Všetky sú otočné a di-
gitálne, záznam z nich je teda
vo vysokej kvalite. 
Počet funkčných kamier podľa
jednotlivých mestských častí:
Staré Mesto (26), Rača (8),
Petržalka (12), Karlova Ves (4),
Devínska Nová Ves (10), Podu-
najské Biskupice (3), Ružinov
(10), Lamač (2), Nové Mesto
(8), Vrakuňa (1), Vajnory (8).
Ďalších 26 kamier bude po-
stupne nainštalovaných v Sta-
rom Meste, Podunajských Bis-
kupiciach, Novom Meste a v
Karlovej Vsi. (lm)

STARÉ MESTO
Stará tržnica je od 10. júla do
konca augusta verejnosti neprí-
stupná. Zrušené sú všetky
podujatia vrátane sobotných
trhov v hlavnej sále. Dôvodom
je rekonštrukcia podlahovej
krytiny, toaliet, ako aj inštalácia
nových akustických prvkov.
Rozsiahla rekonštrukcia prinesie
novú podlahovú krytinu, ktorá
nahradí zdevastované dlaždice.
„Po zvážení technických aj este-

tických parametrov sme sa roz-
hodli nahradiť pokladanú dlažbu
liatou podlahou. Tá sa vyznačuje
odolnosťou a jednoduchou údrž-
bou, čo je pri využívaní tržnice
nevyhnutné,“ vysvetlil technický
riaditeľ Starej tržnice P. Murín.
Rekonštrukcie sa dočkajú aj
kanalizácia a toalety, vrátane toa-
liet pre imobilných. Tie budú
obnovené vďaka nórskym gran-
tom. Spojazdnia aj ďalšie dva
výťahy vedúce z prízemia sály na

galériu. a steny na prvom podlaží
dostanú nový, akustický obklad.
„Akustický obklad stien je ďalším
prvkom, ktorý pomôže izolovať
hluk z tržnice od okolia. Okrem
obkladu inštalujeme aj stály
merač, ktorý automaticky bráni
prekračovaniu povolených hluko-
vých noriem,“ doplnil P. Murín.
Rekonštrukcia hlavnej sály ne-
ovplyvní niektoré prevádzky,
ktoré budú fungovať ako zvyčaj-
ne. (ts)

Starú tržnicu čaká rekonštrukcia
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BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE 
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Prehľad liniek MHD
Orientačný prepravný interval spojov (silná/slabá prevádzka)

ELEKTRIČKY min.
1 Hlavná stanica – Petržalka, Jungmannova 10/15
2 ŽST Nové Mesto – Hlavná stanica 10/15
3 Petržalka, Jungmannova – Rača, Komisárky 10/15
4 Dúbravka, Pri kríži – Zlaté Piesky 10/15
5 Rača, Komisárky – Dúbravka, Pri kríži 10/15
6 Most SNP – Karlova Ves 10/15
7 Námestie SNP – ŽST Vinohrady: Rača, Komisárky 8
8 Most SNP – Ružinov, Astronomická 10/15
9 Karlova Ves – Ružinov, Astronomická 10/15

TROLEJBUSY min.
33 Karlova Ves, Molecová – Dlhé diely, Kuklovská 6/15
64 Ružinov, Jelačičova – Staré Mesto, Lovinského 15/30

201 Dolné hony, Čiližská – Hlavná stanica 10/15
202 Dolné hony, Čiližská – Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala 10/15
203 Koliba – Staré Mesto, Búdková 10/15
204 Patrónka, Valašská – Trnávka, Rádiová 15
205 Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala – Trnávka, Rádiová 15
207 Zimný štadión – ŽST Železná studienka 15
208 Ružinov, Mliekarenská – Staré Mesto, Šuleková 15/30
209 Ružinov, Mliekarenská – Kramáre 20/30
210 Hlavná stanica – Staré Mesto, Nové SND 10/15
211 Kramáre – ŽST Železná studienka 15/30
212 Cintorín Vrakuňa – ŽST Železná studienka 10/15

AUTOBUSY min.
20 Tesco Lamač; Dúbravka, Žatevná – Devínska Nová Ves, Opletalova 10/20

21 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša – Volkswagen; Na hriadkach – 
Autobusová stanica 60/10

23 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša – Volkswagen; Mláka – Lamač 20/60
24 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša – Volkswagen – Volkswagen 30/60

25 Devínska Nová Ves, Volkswagen; Jána Jonáša – Volkswagen – 
Autobusová stanica občasný

26 Devínska Nová Ves, Jána Jonáša – Volkswagen – Dúbravka, Žatevná občasný
27 Dúbravka, OC Dubrawa – Alexyho 30
28 Devínska Nová Ves, Opletalova – Staré Mesto, Nové SND 15/30
29 Hrad Devín – Most SNP 30/60
30 Most SNP – Lamač 12/20
31 Nové Mesto, Trnavské mýto – Cintorín Slávičie údolie 7/20
32 Hlavná stanica – Dlhé diely, Kuklovská 12/30
35 Polianky – Dlhé diely, Kuklovská 40/60
37 Záhorská Bystrica; Záhorská Bystrica, Strmé vŕšky; Marianka – Most SNP 12/20
39 Ostredky, Súhvezdná – Cintorín Slávičie údolie 20
41 Staré Mesto, Búdková – Vozovňa Hroboňova; Hlavná stanica 30
43 Železná studnička, Lesopark – Patrónka 20/60
44 Nové Mesto, Jaskový rad – Kramáre, Národný onkologický ústav 30/60
50 Petržalka, Aupark – Nové Mesto, OD Slimák 8/10
51 Vozovňa Krasňany – Nové Mesto, Trnavské mýto 30/60
52 Rača, Tbiliská – Východné, Na pasekách 10/30
53 Vajnory – Nové Mesto, Trnavské mýto 15/30
54 ŽST Vajnory – Východné, Sklabinská 30/60
56 Rača, Tbiliská; Záhumenice; Potočná – Trnávka, Studená 20/30
57 Žabí majer – Vozovňa Jurajov dvor 15/30
58 ŽST Nové Mesto – Trnávka, Technická 30

59 Petržalka, Antolská; Vozovňa Petržalka – Rača, Na pantoch; Vozovňa 
Jurajov dvor 20/30

61 Hlavná stanica – Letisko Milana Rastislava Štefánika 15/20
63 Lamač – Trnávka, Avion Shopping Park 15/20
65 Jurajov dvor; Dolné hony, Čiližská – Rača, Tbiliská 15/30
66 Prievoz, Domkárska – Trhovisko 15/20

67 Podunajské Biskupice, Vinohradnícka – Ružinov, Astronomická 15/30
68 Nové Mesto, Trnavské mýto – Petržalka, Holíčska; Vozovňa Petržalka 6/15
69 Pharos – Trnávka, Avion Shopping Park 35
70 ŽST Podunajské Biskupice – Most SNP 12/20
74 Vlčie hrdlo – Hlavná stanica 15
75 Krasňany, Kadnárova – Dolné hony, Čiližská 10/15
77 Vlčie hrdlo, Vodostav; Vlčie hrdlo – Vlčie hrdlo, Spaľovňa; Povodie Dunaja 30/60
78 Staré Mesto, Nové SND – Dolné hony, Čiližská 10/15
79 Lieskovec; Podunajské Biskupice, Topoľové – Dolné hony, Čiližská 60
80 Petržalka, Údernícka-Kúpalisko; Kopčany – Staré Mesto, Kollárovo námestie 6/15
83 Dúbravka, Pri kríži – Petržalka, Technopol 8/15
84 Dúbravka, Pri kríži – Petržalka, Ovsište 8/15
87 Petržalka, Ovsište – Ružinov, Astronomická 12/20
88 Autobusová stanica cez Petržalku – Most SNP cez Petržalku 8/15
90 ŽST Rusovce; Areál vodných športov Čunovo – Staré Mesto, Nové SND 30/60
91 Čunovo – Most SNP 15/20
92 Vozovňa Petržalka – Devínska Nová Ves, Volkswagen; Opletalova občasný
93 Petržalka, Vyšehradská – Hlavná stanica 4/10
94 Staré Mesto, Blumentál – Petržalka, Holíčska 5/12
95 Petržalka, Vyšehradská – Muchovo námestie 5/15
96 Letisko Milana Rastislava Štefánika – Petržalka, Prokofievova 15/20
98 Nové Mesto, OD Slimák – Petržalka, Jasovská 6/15
99 Petržalka, Antolská – Ovsište 8/15

123 Lamač – Dúbravka, Žatevná 30
130 Lamač, Lamač-Staré záhrady – Patrónka, Kaufland 60
133 Staré Mesto, Nové SND – Dlhé diely, Kuklovská 12
139 Karlova Ves, Molecova – Cintorín Slávičie údolie 30
147 Staré Mesto, Hodžovo námestie – Búdková 60
151 Vinohrady, Lopenícka – Nové Mesto, OD Slimák 30
153 Vajnory – Shopping Palace 60/120
191 Petržalka, Jasovská; ŽST Rusovce – Most SNP 15/20
192 Vozovňa Petržalka – Tesco Lamač 30
196 ŽST Nové Mesto; Vozovňa Jurajov dvor – Petržalka, Prokofievova 15/20

NOČNÉ SPOJE
N21 Hlavná stanica – Devínska Nová Ves

N29 Hlavná stanica – Devín

N31 Hlavná stanica – Cintorín Slávičie údolie

N33 Hlavná stanica – Dlhé diely, Kuklovská

N34 Hlavná stanica – Dúbravka

N37 Hlavná stanica – Záhorská Bystrica

N44 Staré Mesto, Hodžovo námestie – Koliba

N47 Staré Mesto, Hodžovo námestie – Patrónka, Valašská

N53 Hlavná stanica – Vajnory

N55 Hlavná stanica – Rača

N56 Rača, Hečkova – Zlaté Piesky

N61 Hlavná stanica – Letisko M. R. Štefánika

N70 Hlavná stanica – Podunajské Biskupice

N72 Staré Mesto, Hodžovo námestie – Dolné hony

N74 Hlavná stanica – Vlčie hrdlo

N80 Hlavná stanica – Petržalka, Údernícka-Kúpalisko

N91 Petržalka, Jasovská – Čunovo

N93 Hlavná stanica – Petržalka, Jasovská

N95 Hlavná stanica – Vozovňa Petržalka

N99 Vozovňa Petržalka – Petržalka Ovsište

REGIONÁLNE AUTOBUSY
525 Chorvátsky Grob – Zlaté piesky

801 Rajka – ŽST Rusovce

901 Hainburg an der Donau – Most SNP









4. 7. – 1. 9.

BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍTE

A 1. 9. HLAVNÚ CENU
CITROËN C4 CACTUS

VYHRAJ
KAŽDÝ DEŇ

350 €
ZA NÁKUP NAD 10 € 
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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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Mestská polícia

našla v uliciach

ďalšie vraky
BRATISLAVA
Mestskí policajti pokračujú v
čistení Bratislavy od vrakov.
Stále viac vrakov eviduje polí-
cia vďaka vlastnej činnosti -
motohliadok, peších policajtov
alebo policajtov na koňoch.
Z vrakov zaevidovaných v júni
zistili až 75 percent mestskí poli-
cajti, na ostatné upozornili obča-
nia a miestny úrad. V júni najviac
vrakov (21) zaregistrovali v Ruži-
nove a v Dúbravke.
Mestská polícia prípady zaevido-
vala, vyrobila fotodokumentáciu
a vo všetkých prípadoch priestup-
ky postúpila obciam. Obec vyzve
majiteľ vozidla na spojazdnenie
alebo odstránenie vozidla. Maji-
teľ vozidla je povinný odstrániť
ho na vlastné náklady. Ak tak
majiteľ neurobí, vozidlo je povin-
ný odstrániť správca cesty, ak sa
odstraňuje z cesty alebo z verejné-
ho priestranstva. Prípadne obec so
súhlasom vlastníka nehnuteľnos-
ti. (lm)

BRATISLAVA
Fontána so súsoším sv. Juraja s
drakom na nádvorí Primaciál-
neho paláca je zreštaurovaná.
Práce si vynútil zlý technický
stav, ktorý zistili počas reštau-
rátorského výskumu.
Ten ukázal zlý technický stav
kameňa, ako aj narušenie po-
vrchovej lazúrnej úpravy, ktorá
zabezpečovala farebné zjednote-
nie povrchu. 
„Reštaurovanie artefaktu prinies-

lo nielen zlepšenie technického
stavu tejto najstaršej zachovanej
jazdeckej sochy v Bratislave, ale
aj zlepšenie jej estetického vzhľa-
du, ktorý už nezodpovedal náro-
kom kladeným na reprezentačné
priestory hlavného mesta,“ pove-
dal riaditeľ mestskej organizácie
Mestský ústav ochrany pamiatok
Ivo Štassel. 
Súsošie sv. Juraja s drakom
vzniklo okolo polovice 17. storo-
čia na objednávku najvyššieho

uhorského cirkevného hodnostá-
ra, ostrihomského arcibiskupa
Georga Lippaya. Pôvodne bolo
situované v záhrade arcibiskup-
skej letnej rezidencie (v súčasnos-
ti Úrad vlády SR) ako okrasný
doplnok, pričom nebolo spojené s
funkciou fontány. V roku 1929
ho bratislavský mešťan Rudolf
Wahl daroval mestu a radní páni
rozhodli, že ho osadia na nádvorie
Primaciálneho paláca do novo-
vytvorenej fontány. (kk)

Fontána na nádvorí je zreštaurovaná 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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Označovače sa

testujú za plnej

prevádzky
BRATISLAVA
Zástupcovia Bratislavskej inte-
grovanej dopravy testujú ozna-
čovače v prostriedkoch MHD.
Deje sa tak priamo za plnej pre-
vádzky dopravy. 
Neverejné testovanie potrvá 21
dní. Nové označovače s disple-
jom budú slúžiť cestujúcim na
nákup elektronických jednorazo-
vých cestovných lístkov. Pri ozna-
čovaní cestovných lístkov to
neznamená žiadnu zmenu pre
cestujúcich. Po úspešnom ukon-
čení testovaní u dopravcov pripra-
vujú v druhej polovici júla špe-
ciálne testovanie pre verejnosť.
Nové označovače s displejom
budú umiestnené vo vozidlách
MHD aj Slovak Lines a na želez-
ničných staniciach v Bratislav-
skom kraji. (ts)

Rozhodnutie 

o divadle sa

zatiaľ odkladá
PETRŽALKA
Petržalskí poslanci sa na svo-
jom poslednom zasadnutí za-
oberali aj zámerom vytvorenia
muzikálového divadla.
Choreograf J. Ďurovčík vyhlásil,
že napriek tomu, že si neuvedo-
muje žiadne pochybenie, nemá
záujem do toho ísť v situácii, keď
sú stále otázky a pochybnosti zo
strany poslancov týkajúce sa jeho
zámeru. Je však pripravený o pro-
jekte diskutovať. 
Aj preto starosta V. Bajan odporu-
čil nehlasovať o prenájme po-
zemku pre divadlo. Poslanci od-
hlasovali, že sú pripravení v
rokovaniach pokračovať aj ďalej
a chcú byť otvorení aj ďalším
kultúrnym projektom, prípadne
ďalším lokalitám, kde by ich bolo
vhodné umiestniť. (mp)

BRATISLAVA
Mestská polícia upozorňuje
občanov, aby si pred odchodom
na dovolenku dôkladne zabez-
pečili svoj byt alebo dom. 
Najdôležitejšie je starostlivo za-
mknúť dvere a zatvoriť okná.
Netreba zabúdať ani na strešné
alebo pivničné okná. Polícia ne-
odporúča zatiahnuť žalúzie alebo
zatvoriť okenice a pripomína zve-
renie kľúčov zodpovednej osobe,
ktorá byt pravidelne skontroluje a
nemala by zabudnúť ani na vybe-
ranie poštovej schránky.
Náhradné kľúče by sa nemali
nechávať na „dohovorených“
miestach, pod kvetináčom alebo
pod rohožkou.
V prípade, že ak necestujete na
dovolenku autom, najlepšie je
zaparkovať ho pred dom príbuz-
ných alebo priateľov, určite by
nemalo zostať na slabo osvetle-
ných alebo opustených miestach.

O odchode na dovolenku by mal
vedieť čo najmenší počet ľudí,
rovnako, ako, kedy a na ako dlho
sa odchádza. Cenné veci alebo
doklady sa odporúčajú uložiť do
trezoru alebo do bezpečnostnej
schránky. 
Ak napriek tomu príde k vykrad-
nutiu bytu, treba kontaktovať
policajný zbor a až do príchodu
policajtov je potrebné všetko
nechať neporušené. Ničoho sa
netreba dotýkať, ani nič neuprato-
vať, aby sa predišlo zničeniu stôp. 
Pozor si však treba dávať aj
napríklad počas kúpania sa v
bazéne alebo počas nákupu v
stánku s občerstvením, keď mô-
že prísť k odcudzeniu rôznych
veci (oblečenie, kľúče, peniaze,
mobil, kreditná karta, fotoaparát,
doklady a iné cennosti). 
Polícia preto odporúča nebrať si
na kúpalisko zbytočné cennosti,
platobné karty, veľké sumy peňa-

zí, ale len potrebnú výšku peňaž-
nej hotovosti. Na voľne položené
veci na deke by mal vždy niekto
dohliadať (ak niekto ukradne
majetok z voľne položenej deky,
spôsobenú škodu nikto neuhradí).
Ak niekto zbadá podozrivú oso-
bu, treba okamžite kontaktovať
políciu na čísle 158.
Pozor by si mali dávať aj majite-
lia motorových vozidiel. Skôr než
ho opustia, mali by skontrolovať,
či je uzamknuté a či sú zatvorené
všetky okná, nenechávať v ňom
autorádio pri každom (aj krátko-
dobom) opustení vozidla, GPS
zariadenie, peniaze, mobil, kufrík,
kabelku, doklady a iné cenné
veci na viditeľných miestach. 
V odkladacej skrinke vozidla by
sa nemali nechávať doklady,
rezervný kľúč alebo iné osobné
veci a  na večerné parkovanie
treba uprednostniť osvetlené
miesta. (lm)

Pred dovolenkou si zabezpečte byt 

Odneste si hviezdne výhry z Polusu!
Do prvého nákupného centra na Slovensku
pribudli záhadné makety. Kto na nich je,
spoznáte na prvý pohľad. No ešte zaujíma-
vejšia je informácia, čo sa za známymi tvára-
mi skrýva. Trochu vás navedieme – možno
práve VAŠA výhra!
Od prvého júla až do konca augusta na vás
čakajú fantastické zážitkové ceny, stačí sa pri-
staviť v Hlavnej rotunde Polusu a vybrať si tú
svoju. Začína sa Letný výherný festival, s kto-
rým vyhráte hneď dvakrát. Pri zakúpení 40-

eurovej nákupnej poukážky dostanete 10 eur od
Polusu zadarmo. A navyše môžete súťažiť o
skvelé kultúrne, gastronomické aj spoločenské
zážitky, stačí len vyplniť hlasovací lístok. O
výhry sa bude žrebovať postupne v priebehu
júla a augusta, preto sa oplatí poznačiť si v
kalendári, kedy sa máte vybrať sa na nákupy!  
Kto si dá do tela na súkromnom tréningu so ser-
visom v podobe výživového poradenstva na
mieru s Martinom Šmahelom, to sa ukáže  18. 7.
na žrebovaní. �
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Na Hodžovom

námestí odfotia

na čipovú kartu
BRATISLAVA
Cestujúcim, ktorí si chcú
vybaviť bezkontaktnú čipovú
kartu, môžu využiť služby
fotopracoviska v predajni na
Hodžovom námestí.
Všetci cestujúci, ktorí si potre-
bujú vybaviť na cestovanie bra-
tislavskou hromadnou dopravou
bezkontaktnú čipovú kartu, mô-
žu prísť do predajne dopravného
podniku bez fotografie, keďže
práve predajňa na Hodžovom
námestí je vybavená fotopraco-
viskom. 
Táto služba je pre cestujúcu ve-
rejnosť zadarmo. Od 1. mája
2016 platia stopercentné zľavy
na cestovanie na zóny 100+101
pre vybrané skupiny cestujúcich,
ktorí majú trvalý pobyt v Brati-
slavskom samosprávnom kraji a
sú držiteľmi bezkontaktnej čipo-
vej karty: pre držiteľov preuka-
zov ŤZP a ŤZP-S, držiteľov
Diamantovej plakety prof.
MUDr. Janského, držiteľov pre-
ukazov účastníkov protikomu-
nistického odboja a politických
väzňov a ich príbuzných v
prvom rade (manžel, manželka,
brat, sestra, deti), narodených
pred 17. novembrom 1989. 
Predajňa na Hodžovom námestí
je otvorená od pondelka do piat-
ka od 5.30 do 20.00 h, v sobotu
od 8.00 do 16.00 h bez prestá-
vok. (dp)

PETRŽALKA
V nedeľu 17. júla sa na dostiho-
vej dráhe v Starom háji usku-
toční už 24. slovenské derby
(17.25 h).
Na štarte sa zídu najlepšie anglic-

ké plnokrvníky z Rakúska, Ne-
mecka, Česka aj zo Slovenska.
Štart prvých dostihov je o 14.00 h
a na programe je dohromady
deväť vrcholných rovinových
zápolení. Okrem pretekov koní a

zaujímavých stávok bude na
hipodróme atraktívna tombola s
hodnotnými cenami (prvá cena
letecký zájazd do Grécka), súťaž
o najelegantnejšiu dámu v klobú-
ku a detský klobúčik, maľovanie

tváričiek, vozenie na koníkoch,
kúzelnícko-balónová show a
návštevníkov čakajú v sparnom
počasí aj vodné sprchy. Dámy a
slečny v klobúku majú vstup na
dostihy zadarmo. (zr)

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

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

ŠPORTOVÝ  AREÁL  TJ  S LÁV IA  STU ,  MÁJOVÁ  21 ,  BRAT ISLAVA

MEDZINÁRODNÉ  JAZDECKÉ  PRETEKY

51. MERCEDES-BENZ

BRATISLAVA 22.– 24. JÚLA 2016
VSTUP VOĽNÝ

Predaj vstupeniek do VIP stanu s celodenným občerstvením: i.janeckova@motor-car.sk

GRAND
  PRIX

CSI3* WORLD CUP www.csio.sk

Z derby poletí šťastný výherca až do Grécka!

V nákupnom

centre bude

voňať guláš 
LAMAČ
V sobotu16. júla Bory rozvonia
aróma kotlíkových gulášov. Vy-
brané partie tu budú súťažiť o
najlepší guláš na 1. ročníku
Bory Guláš Cupu.
Svoje recepty ponúknu tímy z
Dúbravky, Lamača, TV Markíza,
Dobrého jedla. Ochutnáte speva-
vý guláš od Záhorienky, pikant-
ný guláš Playboy tímu, pravý
Presburgulash, či guláš šéfkuchá-
ra Dana Hrivňáka z tímu VW
Slovakia. Návštevníkov čaká bo-
hatý program či  súťaže pre deti aj
dospelých. Hasičská show, latino
párty, Záhorienka, Dúbravanka,
ale aj zorbingový futbal v pene,
šašo Jašo či tradične aj najväčší
detský svet Buppi. �

Opatrujem deti
v rodinnom dome 
v Bratislave - Rači, 
300 eur za mesiac 

aj so stravou
Tel.: 0908 474 838

al9472@gmail.com
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Karlova Ves

dala vyčistiť

dažďové vpusty
KARLOVA VES
Väčšina upchatých a zaraste-
ných dažďových vpustov v uli-
ciach Karlovej Vsi je už minu-
losťou. Ešte pred letom sa
podarilo vyčistiť 70 vpustov. 
Dažďové odtoky sa čistili nielen
na základe podnetov, ale aj opera-
tívne podľa potreby. Karlovešťa-
nia nahlásili 64 upchatých vpus-
tov, ďalšie štyri vyčistili operatív-
ne. Ďalšie čistenie kanalizačných
vpustov plánuje mestská časť po
zozbieraní ďalšieho množstva
podnetov na doprava@karlova-
ves.sk, osobne alebo poštou na
adresu miestneho úradu. (ts)

Bezkontaktná

čipová karta

zlacnela o euro
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný pod-
nik ponúka novinku - bez-
kontaktnú čipovú kartu pre
všetkých cestujúcich. Jej
cena je 4,30 eura. 
Kým v minulosti si ju mohli
cestujúci kúpiť za 5,30 eura –
po novom zaplatia o euro
menej - 4,30 eura. 
Nové podmienky nákupu bez-
kontaktnej čipovej karty budú
môcť využiť všetci cestujúci
nielen na všetkých predajných
miestach bratislavského do-
pravného podniku, ale aj pri
kúpe karty cez internet. (vo)

STARÉ MESTO
Busta z pomníka Mikuláša
Moyzesa na Nábreží armádne-
ho generála L. Svobodu, ktorá
zmizla v marci, je opäť na svo-
jom mieste. Novú bustu vyhoto-
venú podľa originálu osadila
mestská organizácia Generálny
investor Bratislavy. 
Pomník pozostáva z dvoch
častí – konkávnej a konvex-
nej, ktoré spolu vytvárajú ovál-
ny útvar. Mikuláš Moyzes
(1872 – 1944) bol známy
hudobný skladateľ, pedagóg a
organista. Prvýkrát pomník
slávnostne odhalili v októbri
1972 v Sade Janka Kráľa. Od
roku 2001 sa pomník v sade
nenachádzal, pretože ešte v

roku 1989 z neho odcudzili
bustu a následne v roku 2001
ho zvalili vandali.
Od toho času bol pomník v depo-
zite. Následne v roku 2013
mestská organizácia Generálny
investor Bratislavy zhodnotila
technický stav artefaktu, uskutoč-
nila finančnú analýzu so záme-
rom zabezpečiť dôstojnú prezen-
táciu tohto výtvarného diela a
pomník znovu umiestnili na
Nábrežie armádneho generála
L.udvíka Svobodu. 
Mestský ústav ochrany pamiatok
v Bratislave sa v zmysle Kon-
cepcie narábania s pamätníkmi,
pomníkmi, výtvarnými dielami a
pamätnými tabuľami v Bratislave
vyjadril, že jeho lokalizáciu späť

do Sadu Janka Kráľa neodporúča
vzhľadom na chýbajúci princíp
väzby na danú lokalitu. Zo sadu
boli v posledných rokoch odstrá-
nené všetky pomníky, ktoré
nemali súvis s týmto miestom.
Keďže Mikuláš Moyzes nepôso-
bil v Bratislave, bolo treba nájsť
na umiestnenie pomníka neutrál-
ne miesto, ktoré je vnímané ako
galéria osobností slovenských
dejín,“ povedal riaditeľ Mestské-
ho ústavu ochrany pamiatok Ivo
Štassel.
Takým miestom je dunajská pro-
menáda, kde sú umiestnené pom-
níky slovenských kultúrnych
osobností architektúry, vedy, kar-
tografie a výtvarného umenia. 

(kk)

Ukradnutú bustu vrátili na pomník

Trieda E kombi značky Mercedes-Benz
ponúkne špičkový priestor pre piatich
cestujúcich i batožinu. Napriek výrazne
športovejšej strešnej línii poskytuje dosta-
tok miesta i nad hlavami pasažierov.
Ponúkne i tretiu vyklápaciu lavicou pre
deti. Poskytuje ložný objem 670 až 1 820
litrov. Ďalších 30 litrov pribudne pri
vyrovnaní zadných sedadiel do zvislej
polohy, pričom si vozidlo plne zachová
využiteľnosť piatich miest. Nové kombi
zároveň patrí medzi tých málo osobných
vozidiel, do ložného priestoru ktorých sa
zmestí i europaleta.
„Nové kombi je dynamické ako značka 
Mercedes-Benz a priestorné, tak ako to očaká-
vajú naši zákazníci. Inteligentné prvky výba-
vy ako poloha operadla zadného sedadla na
prepravu nákladu a jeho sériové rozdelenie v

pomere 40:20:40 umožňujú využiť veľkú
ložnú kapacitu ešte lepšie," uvádza Ola Källe-
nius, člen predstavenstva spoločnosti Daimler
a dodáva: „Okrem toho má kombi samozrej-
me všetky inovácie novej Triedy E – najinte-
ligentnejšieho biznis sedanu na svete.“
Pri novej Triede E kombi budú k dispozícii
najprv modely: s benzínovými štvorvalcami:
E 200 (135 kW/184 k; 300 Nm) a E 250 (155

kW/211 k; 350 Nm) i E 220 d (143 kW/194
k; 400 Nm) s novo vyvinutým dieselovým
štvorvalcom. Vo štvrtom štvrťroku 2016
budú nasledovať: E 200 d (110 kW/150 k;
360 Nm), E 350 d so šesťvalcovým dieselom
(190 kW/258 k; 620 Nm) a E 400 4MATIC
s benzínovým šesťvalcom (245 kW/333 k;
480 Nm). Všetky sú vybavené novou deväť-
stupňovou automatickou prevodovkou 9G
TRONIC.
V poslednom štvrťroku 2016 príde tiež špor-
tový Mercedes AMG E 43 4MATIC kombi s
benzínovým trojlitrom V6 s dvoma turbodú-
chadlami (295 kW/401 k; 520 Nm) a auto-
matickou prevodovkou 9G TRONIC so
skrátenými časmi preradenia, pohonom všet-
kých kolies AMG Performance 4MATIC a
so športovým, pre AMG špeciálne vyvinu-
tým podvozkom.

Sériové vzdušné pruženie na zadnej náprave
(na želanie aj pre obe nápravy so vzducho-
vým ovládaním pohybu karosérie) zabezpe-
čuje, aby bolo kombi aj pri plnom zaťažení
(podľa modelu až 745 kg) alebo hmotnosti
prívesu (až do 2,1 tony) vždy vo vodorovnej
polohe. 
Nové kombi patrí tiež medzi vozidlá s naj-
tichším interiérom vo svojej triede (navyše
ponúka balík akustického komfortu, ktorý
šum vo vozidle ďalej minimalizuje). Sveto-
vou novinkou je mimoriadne bezpečné
upevnenie nosiča (s jednoduchou montá-
žou) až štyroch bicyklov pre zaťaženie do
100 kg. 

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

Šiesta generácia Triedy E kombi má sedem modelov
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Na Klariskej

nahradila asfalt

nová dlažba
STARÉ MESTO
Vedenie Starého Mesta splnilo
ďalší sľub, keď kompletne zre-
konštruovalo hornú časť Klari-
skej ulice a rozbitý asfalt tu na-
hradila žulová dlažba.
Na jeseň samospráva dala lokálne
opraviť dlažbu na Klariskej v
úseku od Ulice Na vŕšku po Baš-
tovú. Prechod medzi asfaltom a
opravenou dlažbou dočasne vy-
plnil asfaltový pás, aby zabránil
vymývaniu opravenej dlažby. 
Starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík vtedy upozornil, že ide o
dočasné riešenie, pretože na jar sa
plánuje výmena asfaltu za dlažbu.
A slovo dodržal, asfalt v celom
úseku od podchodu po Baštovú
ulicu nahradila veľkorozmerná
žulová dlažba. (brn)

Na Baštovej 

ulici opravili 

pôvodný povrch
STARÉ MESTO
Staré Mesto na prelome júna a
júla dokončilo kompletnú ob-
novu pôvodnej historickej dlaž-
by na Baštove ulici. Ide o jednu
zo šiestich ulíc v historickom
jadre, kde bola zachovaná pô-
vodná kamenná dlažba.
Práve na Baštovej ulici bola
komunikácia v najhoršom stave.
Jednou z príčin sú rozkopávky
správcov sietí, ktorí nedbajú na
opätovnú obnovu povrchu ulice,
ale aj stavebná činnosť na Bašto-
vej pred niekoľkými rokmi, keď
ťažké mechanizmy narušili štruk-
túru dlažby.
„Chcel by som sa poďakovať
všetkým obyvateľom Baštovej
ulice za ich trpezlivosť počas
rekonštrukcie dlažby na ich ulici.
Chceme opravy robiť poriadne,
preto sú s tým spojené aj isté ob-
medzenia. Postupne chceme takto
rekonštruovať historickú dlažbu
aj na ostatných uliciach historic-
kého jadra - na Klariskej, Na
vŕšku, Farskej, Prepoštskej a na
Kapitulskej,“ uviedol starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík.
Opravu dlažby na ďalších uli-
ciach chce Staré Mesto koordino-
vať aj so správcami sietí, aby si
výmenu rozvodov či prípojok
urobili pred rekonštrukciami či
počas nich . Ako prvá by mala
prísť na rad Klariská ulica, ktorej
horná časť je už opravená. (brn)

STARÉ MESTO
Koncom júna bola dokončená
kompletná rekonštrukcia Mú-
zejnej ulice v úseku od Vajan-
ského nábrežia po Tobruckú.
Táto ulica bola uplynulé dva ro-
ky počas uzávierky Štúrovej
ulice tranzitnou komunikáciou
a jediným výjazdom z tejto lo-
kality na Vajanského nábrežie.
„Už pred rokom to bola po zime
asi najviac poškodená komuniká-
cia v Starom Meste. Na pomerne
krátkom úseku tu bolo vyše 20
výtlkov, ktoré sme vlani na jar
opravili. Po tohtoročnej zime bolo
poškodenie asfaltového povrchu
menšie, ale bolo jasné, že táto
vozovka si vyžaduje kompletnú
opravu. Keďže sa tu čiastočne
parkovalo na chodníku, značne
poškodený bol aj chodník,“
vysvetľuje starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Začiatkom roka sa na vedenie
Starého Mesta obrátili obyvatelia
Múzejnej ulice s požiadavkou,
aby samospráva po otvorení Štú-
rovej obmedzila tranzit áut na
Múzejnej ulici. S kompletnou re-
konštrukciou komunikácie sa
však muselo čakať, kým nebude
otvorená Štúrova ulica. Začiat-
kom júna sa začali práce, ktoré
trvali necelý mesiac.
Asfalt na chodníkoch nahradila
dlažba, parkovacie boxy spod
okien bytových domov sa presu-
nuli na protiľahlú stranu ulice,

pod oknami pribudli stromy a
živý plot. Priechody na oboch
stranách ulice sú bezbariérové,
pribudli nové smetné koše.
Presmerovaním Múzejnej z Va-
janského nábrežia na Tobruckú
ulicu sa podarilo eliminovať ne-
želaný tranzit a upokojiť dopravu.
Tranzitnou ulicou ústiacou na

Vajanského nábrežie je Štúrova
ulica, na ktorú sa napájajú Talle-
rova, Dobrovičova a Tobrucká.
Po Hlbokej a Grösslingovej je
Múzejná ďalšou ulicou, ktorú sa
samospráve Starého Mesta poda-
rilo kompletne zrekonštruovať od
septembra 2015. (brn)

Foto: Slavo Polanský

Staré Mesto opravilo Múzejnú ulicu,
jej presmerovaním vylúčilo tranzit

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

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

Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka
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štvrtok 14. júla
� 10.00 - Pilakalajoga, Cvičenie
pod stromami, Medická záhrada
� 14.00 - Journée française -
Francúzsky deň, Hlavné námestie
� 14.30 - Noemova archa alebo
nezabudni na slona, Stará radnica,
Hlavné námstie
� 17.00 - Joga, jednota tela,
duchu a mysle, Medická záhrada 
� 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, Ventúrska 9
� 20.30 - K. J. Erben: Svadobné
košele, Stará radnica, Hlavné ná-
mestie

piatok 15. júla
� 17.00 - Spievankovo so symfo-
nickým orchestrom, Istropolis,
Trnavské mýto
� 18.00 - Fantastický piatok,
Letná čitáreň U červeného raka,
pod Michalským mostom
� 19.00 - Dychová hudba Minis-
terstva vnútra SR, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 20.00 - La Tete Ailleurs, Euro-
vea, Pribinova ulica
� 21.15 - Čo sme komu urobili,
Letné kino Kuchajda

sobota 16. júla
� 14.00 - Bratislavský festival
seniorských súborov, amfiteáter
na Valachovej pri Dune, od
zástavky električky Švantnerova
asi 200 metrov
� 16.30 - Cruise & Beats - Párty
plavba na Dunaji, Loď Prešov,
Rázusovo nábrežie
� 17.00 - Dobro došli, Hviezdo-
slavovo námestie
� 18.00 - Hromadné cvičenie
Zumba, tanečná sobota, Eurovea,
Pribinova ulica
� 19.00 - City of Leeds Youth
orchestra,Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 20.30 - Bromley Youth Cham-
ber Orchestra, chrámový koncert,
Františkánsky kostol, Franti-
škánske námestie 1

nedeľa 17. júla
� 16.00 - Dedina v meste, Vaj-
norská dychovka, Vajnorský

okrášľovací spolok, Vajnorské
hlavné námestie
� 19.00 - Ľudové tance, SĽUK,
Kuštárovci, Hviezdoslavovo ná-
mestie

pondelok 18. júla
� 10.00 - Princ Nebojsa, Kome-
dianti na káře, Medická záhrada
�10.00 - J. Michalová: Oči, nos a
ručičky, Bibiana, Panská 41

utorok 19. júla
� 10.00, 17.00 - Pilakalajoga,
Cvičenie pod stromami, Medická
záhrada, vstup voľný
� 18.00 - Staromestská letná tan-
čiareň, hrá Saturn, hotel Carlton,
Hviezdoslavovo námestie

streda 20. júla
� 20.30 - Pyžamo pre šiestich,
Divadlo No haló!, Zichyho palác,
Ventúrska 9
�21.00 - Letné kino v SNG: Pán
Bezchybný, Esterházyho palác,
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4

štvrtok 21. júla
�10.00 - J. Michalová: Oči, nos a
ručičky, Bibiana, Panská 41
� 10.00, 17.00 - Pilakalajoga,
Cvičenie pod stromami, Medická
záhrada, vstup voľný
�19.00 - Svetlana Rymarenko, jazz
a soul, Zichyho palác, Ventúrska 9

piatok 22. júla
� 19.00 - Edita Gruberová, reci-
tál, Sála opery a baletu, SND,
Nová budova, Pribinova 17
� 20.00 - Vanda s kapelou, Euro-
vea, Námestie M. R. Štefánika
�21.15 - Everest, Letné kino Ku-
chajda

sobota 23. júla
� 17.00 - Argentínske tance,
tanečná škola na námestí, Hviez-
doslavovo námestie

� 18.00 - Super Deti a La Portel-
la, tanečná sobota, Námestie M.
R. Štefánika pri Eurovea

nedeľa 24. júla
� 19.00 - Reparát z povinného čí-
tania, Túlavé divadlom, divadlo na
námestí, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Capella Istropolitana,
Hlavné námestie

pondelok 25. júla
� 10.00 - Princezná s dlouhým
nosem, Divadlo Koráb, Medická
záhrada
� 18.00 - Vlčie mlieko, koncert,
Letná čitáreň U červeného raka,
pod Michalským mostom
� 19.00 - Klezmerova loď, Press-
burger Klezmer Band, Loď Martin

utorok 26. júla
� 10.00, 17.00 - Pilakalajoga,
Cvičenie pod stromami, Medická
záhrada, vstup voľný
� 17.00 - Medzinárodný mládež-
nícky hudobný festival, Hviezdo-
slavovo námestie

streda 27. júla
� 16.00 - Medovníkový domček,
Stražanovo bábkové divadlo,
Letná čitáreň v Medickej záhrade
� 18.00 - Hudba letného podve-
čera, Charlies Duo a Black horse,
amfiteáter na Valachovej pri Dune
� 18.00 - Folk Talk, koncert,
Letná čitáreň U červeného raka,
pod Michalským mostom
�20.30 - Divná doba, Divná láska,
Divné životy, Divadlo GUnaGU,
Zichyho palác, Ventúrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad
� 21.00 - Letné kino v SNG:
Victoria, Esterházyho palác, Ber-
linka, Námestie Ľ. Štúra 4

štvrtok 28. júla
� 10.00, 17.00 - Pilakalajoga,

Cvičenie pod stromami, Medická
záhrada, vstup voľný
� 19.00 - Sulle Ali del Canto,
Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Johanes Truempler,
Katedrála sv. Martina, Rudnayo-
vo námestie
� 19.30 - V. Klimáček:  Milujem
svoj mobil, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Umením k rôznorodos-
ti, Bohémiens, koncert, Hlavné
námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

piatok 29. júla
� 19.00 - Maroš Bango a Marek
Gernát, koncert, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.30 - V. Klimáček:  Milujem
svoj mobil, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Jean Rondeau: Bach
concertos, Dóm sv. Martina, Rud-
nayovo námestie 1
� 21.15 - Mimoni, Letné kino
Kuchajda
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

sobota 30. júla
� 19.00 - Írske tance, tanečná
škola na námestí, súbor Avalon,
Hviezdoslavovo námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad
� 21.00 - Sunnery James & Ryan
Marciano, Zlaté piesky

nedeľa 31. júla
� 15.00 - Čarovný flašinet, Tyjátr
Ivana Gontka, Baxova veža, Ka-
pitulská ulica 
� 16.30 - Siesta v galérii: Nestex,
Esterházyho palác, 1. poschodie,
Námestie Ľ. Štúra 4
� 19.00 - Emotion – Infernotrio,
Hviezdoslavovo námestie 
�19.30 - V. Klimáček: Socík, zla-

tý socík, divadlo GunaGU, Fran-
tiškánske námestie 7 
� 20.00 - Wasabi cirkus, koncert,
Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

pondelok 1. augusta
� 10.00 - Křišťálová studánka,
Divadlo Plyšového medvedíka,
Medická záhrada
� 19.30 - V. Klimáček: Socík,
zlatý socík, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7 
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

utorok 2. augusta
� 18.00 - Staromestská letná tan-
čiareň, hrá Fortuna, hotel Carlton,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - John Dale and guests,
World Music pri Dóme, pri Dóme
sv. Martina
� 19.30 - V. Klimáček: Socík,
zlatý socík, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7 
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

streda 3. augusta
� 19.00 - DJ Mathew Sax - chill
out, Námestie M. R. Štefánika pri
Eurovea
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad
�21.00 - Letné kino Film Europe
v SNG: Komúna, Esterházyho
palác – Berlinka, Námestie Ľ.
Štúra 4

štvrtok 4. augusta
� 19.00 - Páni bratia, od ľudovky
po muzikál, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad
� 19.00 - V. Koppec, T. Ďuriak,
Katedrálny organový festival,
Dóm sv. Martina
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Premeň svoju vstupenku na senzačnú výhru! Každá vstupenka vyhráva! Navštív Cine-
ma City počas leta – do 31. augusta a okrem filmového zážitku vyhraj jednu z viac ako
200 000 fantastických cien! Chceš si užiť dovolenku „all inclusive“ , jazdu v štýlovom
aute, zážitkový pobyt, či vychutnať si skvelý a voňavý popcorn s osviežujúcim nápo-
jom? Stačí si prísť užiť prázdniny do multiplexov Cinema City v Auparku, Eurovea a
Poluse a zakúpiť si vstupenku, ku ktorej automaticky dostaneš výherný žreb. Nenechaj
si ujsť Veľkú letnú súťaž v Cinema City, pretože budeš bohatší nielen o filmový záži-
tok, ale aj o atraktívnu výhru. Viac na www.cinemacity.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
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Veľká letná súťaž 
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V poslednú júnovú sobotu si
mesto pripomenulo 275. výro-
čie korunovania Márie Teré-
zie. Pred 25 rokmi (1991) sa
pri tej príležitosti zišli hostia v
Dóme sv. Martina na skutoč-
nej slávnostnej spomienkovej
omši, spojenej s koncertom
chrámovej hudby. Medzi hos-
ťami boli aj poslanci Národnej
rady SR, členovia diplomatic-
kého zboru a potomkovia
magnátskych rodín, ktorých
predkovia sa na korunovácii v
roku 1741 zúčastnili. Koruno-
vanie uhorského kráľa sa vždy
spájalo so slávnostnou omšou,
kráľ sa stával panovníkom „z
božej milosti“. Dôležité bolo
pomazanie posvätným olejom.
Okrem koruny dostal do rúk
krajinské jablko a žezlo, opá-
sali ho ceremoniálnym opa-
skom, na ktorý privesili koru-
novačný meč.
Augsburský rytec Gabriel Bode-
nehr vyhotovil podľa obrazu
maliara Georga Retwina rytinu,
na ktorej je znázornená Mária
Terézia ako uhorská kráľovná so
šabľou zavesenou pri ľavom
boku. Nápis na liste hovorí, že
ide o kráľovnú uhorskú a
českú, ale znázornené sú len
uhorský znak a uhorské klenoty.
Šabľa na obraze je vložená do
bohato ozdobenej pošvy. Je
zakrivená, pripomína šable, aké
v tom čase používali v boji
napríklad husári. Teda nie „koru-
novačný meč“. 
Mária Terézia nikdy šabľou
nenarábala, nebojovala. Počas
korunovácie aj ju v chráme opá-
sali historickým opaskom pred-
kov a naň zavesili korunovačný
meč, ktorý potom ako uhorský
„kráľ“ použila na korunovač-
nom kopčeku. Lebo ju koruno-
vali ako muža, kráľa, a volali
„nech žije kráľ uhorský“. Šabľa
na Retwinovom obraze mala
skôr vyjadrovať boj uhorskej
kráľovnej o zdedenú českú ko-
runu, ktorú jej české stavy odo-
preli a korunovali ňou radšej
manžela jej sestrenice, bavorské
knieža kurfürsta Karla Albrech-
ta. Že išlo o znázornenie panov-
níčky ako veliteľky vojsk, je
zrejmé aj z pohľadu do vojen-
ského tábora v pozadí na pravej
strane obrazu.

Mária Terézia v mladosti (pred
sobášom) milovala jazdu na
koni. Ani pred korunovaním ani
po obrade však nerajtovala cen-
trom mesta ako cirkusová atrak-
cia. Tri mesiace po svojom
štvrtom pôrode by si to určite
dobre rozmyslela. Na korunová-
ciu ju viezli v koči, po koruno-
vaní šla do františkánskeho kos-
tola z Dómu pešo. Len krátky
akt na korunovačnom kopčeku
pri Dunaji (kam ju priviezli
kočom) musela ako „kráľ“ absol-
vovať na koni. Na bielom koni,
ako vyžadovala tradícia. Bieleho
koňa asi organizátori „slávnosti“
na Slovensku nenašli. Mohli si
ho požičať v Rakúsku.
Scenárista (či organizátori) sprie-
vodu, ktorý centrum mesta vide-
lo 25. júna 2016, zrejme nepova-
žuje za potrebné držať sa histo-
rických faktov. Žena v kostýme
komornej Márie Terézie na čier-
nom koni, za ňou muž na inom
koni, za nimi sprievod mužov a
najmä žien v kostýmoch fantas-
tických strihov – to všetko pripo-
mínalo púťovú cirkusantskú
atrakciu, karikatúru, nie koruno-
vačný sprievod Márie Terézie. O
trápnom predstavení v kostole

ani nehovoriac. V korunovač-
nom chráme bývala počas koru-
novácie obyčajne len jedna jedi-
ná žena – manželka starého
kráľa, ktorý odovzdával korunu
synovi. Pri korunovaní Márie
Terézie bola v chráme aj jej
matka a sestra, a niekoľko dvor-
ných dám. V sprievode pešo
kráčajúcu kráľovnú nasledovali
len muži. Mužmi bola obklopená
aj pri prísahe pred Michalskou
bránou, aj na korunovačnom
kopčeku. Napriek emancipač-
ným snahám 20. a 21. storočia
nie je vhodné prenášať zvyky
súčasnosti (prvomájový sprievod
v maskách?) do prezentácie
udalostí minulosti. Takými sprie-
vodmi voľakedy cirkusanti vábi-
li potenciálnych návštevníkov na
svoje predstavenia.
Fraška, ktorú zažilo obecenstvo v
uliciach Starého Mesta 25. júna,
je dôkazom, že organizátori sa vy-
kašľali na historické fakty. Chceli
byť za každú cenu „originálni“, aj
keď tým falšujú dejiny.
O 25 rokov (2041) bude mať
Bratislava možnosť pripomenúť
si tristoročné jubileum korunova-
nia Márie Terézie. Chcem veriť,
že dopadne lepšie a dôstojnejšie
než tohoročná nevkusná kome-
diantská „šou“. Štefan Holčík

Reprofoto: autor
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Na vojnu 

doplatili aj 

staršie koníky
Nikto z Prešporčanov nepred-
pokladal, že prusko-rakúska
vojna o vedúce postavenie v
Nemeckom spolku, v ktorej
Prusku išlo ako vždy o nemec-
kú hegemóniu v Európe, bude
mať poslednú bitku pri Pre-
šporku v Lamači.
Oficieri znepokojene šepkali Pre-
šporčanom, že sa blíži katastrofa,
na rozkaz Viedne začali zabíjať
prestarnuté kone, aby si vojská
doplnili zásoby mäsa a konskej
salámy, a prinášali do meštian-
skych domov ako lahôdku kon-
ské sviečkovice a žrebčie žľazy.
Prešporčania ich s nimi s chuťou
jedli a oficierov presviedčali, že
Prešporku sa vojna vyhne. 
Pruské vojsko vedené princom
Františkom Karolom obsadilo
19. júla 1866 Moravský Ján a
Malacky, o dva dni neskôr Stupa-
vu a Prešporok zamýšľalo obsa-
diť 22. júla. V ten deň sa však pri
Lamači od výbežkov Malých
Karpát až po Devínsku Kobylu
rozvinula rakúska pechota plu-
kovníka Mondela. 
Prusi zaútočili o siedmej ráno.
Brigáda generála Boseho chce-
la Rakúšanov obísť cez vrch
Kamzík. Krátko po začatí
bojov prišla správa o uzavretí
prímeria, ktoré sa začínalo
napoludnie, no dovtedy si už
krátka bitka vyžiadala na oboch
stranách veľa obetí.
Padlých vojakov pochovali v
lamačskom chotári a v lesoch
vrchu Kamzík. Mŕtvych hubárov
a poľovníkov si Prešporčania
poodvážali na svoje cintoríny.
Na počesť mŕtvych vybudoval
Prešporok od pomníka k pomní-
ku v okolí Kamzíka výletnú trasu
K. Dodnes v niektorých starých
stromoch, ktoré ju vyznačovali,
vidieť machom zarastené vyre-
zané litery. Dnes sú už nápisy na
náhrobných kameňoch takmer
nečitateľné, vychádzková trasa
K dávno nejestvuje a dedovia
zväčšia ani nevedia vnúčikom
povedať, na aké pamätníky sa
pozerajú. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA GALVANIHO ULICI sa
39-ročný Mário B. z Bratislavy
pokúsil s odcudzenými štiepací-
mi kliešťami za 20,50 € prejsť
okolo pokladnice bez zaplatenia.
Zadržal ho príslušník SBS.
NATOMÁŠIKOVEJ ULICI sa
28-ročný Maroš Ch. z Bratislavy
vyhrážal zabitím mužovi a žene.
Tí ho mali upozorniť, aby nezne-
čisťoval obydlie zahodenou ple-
chovkou od piva. Obvinený
následne obom vulgárne nadával,
slovne sa im vyhrážať zabitím a
nakoniec vytiahol nôž. Muža
krátko po čine vypátrala hliadka,
ktorá ho zadržala a zobrala na
policajné oddelenie. 
NA ULICI PRI KRÍŽI horeli
dve osobné motorové vozidlá.
Požiarnici ich po príchode uhasili,
škoda bola približne 6 000 eur.
Požiar založili úmyselne.
NA KONVENTNEJ ULICI
neznámy páchateľ odcudzil obča-
nom Rakúska zo zaparkovaného
auta na parkovisku dva mobilné
telefóny, dva fotoaparáty, audio-
zariadenie a rôzne šperky. Muž
odhadol škodu na 1 650 €, žena
na takmer 1 000 €. (mm)

Sprievod kašľal na historické fakty

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.

Ručenie nehnuteľnosťou
Volajte: +421 950 626 266

alebo píšte na email:
info.firma.sk@gmail.com

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 

aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk
Tel.: (02) 4524 1268
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vyjdú o 3 týždne
4. augusta 2016

Osloboďte svoje zmysly
Trieda C kabriolet

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.skTrieda C kabriolet: kombinovaná spotreba paliva: 9,3 – 4,7 l/100 km; emisie CO2: 216 – 123 g/km

MiraMundo je

hudba od Ria 

až po Balkán
STARÉ MESTO
V Kafé Scherz vystúpi netra-
dičná skupina MiraMundo,
predstaviteľka World Music
from Brasil.
MiraMundo je world music kape-
la brazílskeho skladateľa Luiza
Murá, ktorá v Bratislave vystúpi-
la už pred rokom. Na svojom kon-
certe zožala standing ovations a
tak sa po roku v rámci svojho
európskeho turné opäť zastaví aj
v hlavnom meste. MiraMundo je
mix rôznych štýlov od bossa novy
cez japonskú enku, španielsku
buleriu až po reggae.
Členovia kapely ponúkajú koz-
mopolitnú hudbu barcelonských
klubov, kde pôsobia. Luiz Murá
vydal zatiaľ tri albumy, najzná-
mejší v roku 2012 so švédskou
kapelou Unit. Jeden z kritikov
zhodnotil tento album, ako: „Unit
a Luiz Murá znejú ako Antonio
Carlos Jobim jammujúci s Patom
Methenym...“ Kto si teda chce
vychutnať príjemnú world music
a hudobné cestovanie od Rio de
Janeira až po Balkán, má šancu
19. júla o 20.00 h v Kafé Scherz
na Partizánskej 2. (ts)

STARÉ MESTO
Medzinárodné podujatie So-
cha a Objekt XXI. predstaví
Bratislavčanom, ale aj náv-
števníkom mesta už dvadsiaty
prvý raz sochárske diela auto-
rov z viacerých krajín. Výsta-
va sa už neodmysliteľne začle-
nila nielen do každoročnej
kultúrnej ponuky letnej Bra-
tislavy, ale i do povedomia
kultúrnej, a to nielen brati-
slavskej verejnosti. 
Myšlienka usporadúvania ta-
kýchto prehliadok sochárskeho
umenia vznikla v roku 1996,
keď Bratislava, ale najmä jej
centrálna časť začala meniť
svoju tvár.
Svojím skromným dielom k
tejto úžasnej premene mesta pri-
spelo aj výtvarné umenie, okrem
iného aj v podobe výstavy
Socha a Objekt. 
Diela sú vystavené vo viacerých
galériách, ako aj na verejných
priestranstvách v Bratislave. 
Pre mnohých je kontakt s výtvar-
ným dielom na ulici či v parku
nepoznaným zážitkom, prinášajú-
cim nové pocity a vnemy. 
Prehliadka si kladie za cieľ
predstaviť divákovi širokú
škálu možností a podôb so-
chárskej tvorby. Rovanko pra-
videlne ponúka i široké spek-
trum generačného autorského
zastúpenia od renomovaných
tvorcov až po začínajúcich

autorov či čerstvých absolven-
tov výtvarných škôl. Variabil-
nosť koncepcie sa snaží aspoň
v náznakoch sprostredkovať
divákom mnohotvárnosť v
súčasnom sochárskom dianí.
V rámci medzinárodnej spoluprá-
ce sa tiež vytvára príležitosť na
bližšie spoznávanie iných kultúr
prostredníctvom univerzálneho
média, akým je výtvarné umenie.
Je to jedno z mála medzinárod-
ných podujatí v oblasti výtvarné-
ho umenia, ktoré sa pravidelne na
Slovensku uskutočňuje.
Zahraniční umelci svojou účas-
ťou pomáhajú zaraďovať Brati-
slavu a Slovensko do výraznejšie-
ho európskeho kultúrneho pove-
domia. Vybudovaná tradícia a
realizácia tohto podujatia vytvára
pozitívny obraz o krajine.
Tohtoročný dvadsiaty prvý ročník
podujatia predstaví na viacerých
miestach v Bratislave diela viac

než päťdesiatich umelcov zo Slo-
venska, z Argentíny, Bulharska,
Českej republiky, Francúzska,
Maďarska, Nemecka, Poľska,
Rakúska, zo Švédska a z Talians-
ka.
Výstava každoročne pozostáva z
exteriérovej časti – veľkorozmer-
né diela budú v tomto roku vysta-
vené v Grassalkovichovej záhra-
de a diela komornejšieho charak-
teru vo viacerých galériách a v
iných výstavných priestoroch.
Do účasti na tohtoročnom poduja-
tí sa zapojili viaceré galérie v
centrálnej mestskej časti, diela
budú umiestnené v Galérii Z, v
Galérii mesta Bratislavy, v Galérii
Umelka, v Galérii Poľského inšti-
tútu, v Galérii Rakúskeho kultúr-
neho fóra, v Galérii Bulharského
kultúrneho inštitútu, v Galérii Sta-
tua, v K.Gallery a v Múzeu Mila-
na Dobeša. Viktor Hulík

Foto: Juraj Mladý

Už 21. ročník výstavy Socha a Objekt 
pozýva do exteriérov aj do galérií
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Materské školy

čaká dôkladné

čistenie
KARLOVA VES
O deti v materských školách sa
Karlova Ves postará aj počas
tohtoročného leta. Hoci mater-
ské školy prejdú počas júla a
augusta do letného režimu a
niektoré budú zatvorené, časť z
nich zostane otvorená. 
„Materské školy čaká dôkladná
hygiena, budeme čistiť celé prie-
story, dezinfikovať triedy aj hrač-
ky. Okrem toho si zamestnanci
budú čerpať zaslúžené dovolen-
ky,“ povedala starostka Dana
Čahojová. Počas júla bude v pre-
vádzke MŠ na Ulici Ladislava
Sáru 3. Fungovať bude aj škôlka
na Kolískovej 14, kde budú v
období od 1. do 15. júla umiestne-
né aj deti z MŠ Majerníkova 60.
Počas celého augusta budú v pre-
vádzke MŠ Borská 4 a MŠ
Majerníkova 11. MŠ na uliciach
Adámiho 11, Ľudovíta Fullu 12,
Pod Rovnicami 1 a Suchohradská
3 budú v období celých letných
prázdnin mimo prevádzky. 
Počas leta sa budú materské školy
pripravovať na ďalšiu prevádzku.
V novom školskom roku v devia-
tich materských školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej
časti Karlova Ves pribudne 317
najmladších škôlkarov – prváči-
kov. Mestskej časti sa podarilo
vyhovieť všetkým rodičom, kto-
rých deti dosiahnu do 31.
decembra vek troch rokov. (st)

Čo ušetria, 

to investujú 

do opráv škôl
KARLOVA VES
Karlova Ves skončila hospodá-
renie v minulom roku s prebyt-
kom 377-tisíc eur. 
Peniaze, ktoré sa podarilo ušetriť,
mestská časť investuje do opráv
škôl a školských zariadení. 
Časť prostriedkov použije  na
opravu školského bazéna v ZŠ
Alexandra Dubčeka. 
Z ušetrenej sumy pôjde do fondu
opráv škôl a školských zariadení
150-tisíc eur. Do zelene a na
ochranu prírody pôjde ďalších
3500 eur a zvyšok sa presunie do
rezervného fondu. (ts)

Školské potreby

možno priniesť

do 20. augusta
DÚBRAVKA
Po minuloročnej premiére
organizuje Dúbravka aj teraz
zbierku použitých aj nepouži-
tých školských pomôcok.
Zbierka má pomôcť deťom zo
sociálne slabších rodín či deťom
slobodných mamičiek, ktoré
mestská časť eviduje. Dúbravka
vlani rozdelila perá, ceruzky, far-
bičky, vodové alebo temperové
farby, pravítka, školské tašky či
knižky. Pomôcky bude mestská
časť zbierať od júla, presnejšie od
4. júla do 20. augusta, v budove
Miestneho úradu na Žatevnej.(ts)

Rozširujú kapacitu materskej školy
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V mestskej časti Záhorská
Bystrica stúpa počet mladých
rodín, s čím súvisí aj akútna
potreba umiestnenia detí do
predškolského zariadenia.
Miestne zastupiteľstvo preto
rozhodlo o rozšírení kapacity
materskej školy o ďalších
dvadsať miest. Celkové nákla-
dy na rekonštrukciu sú tak-
mer 200 000 eur. 
Materská škola na Hargašovej
ulici už dávnejšie nestačí uspo-
kojovať požiadavky rodičov.
„Chceme ju rozšíriť o jednu

triedu, s čím súvisí aj nevyhnut-
né rozšírenie kapacity jedálne a
dobudovanie sociálneho záze-
mia. „Materská škola po rekon-
štrukcii prijme celkovo sedem-
desiat detí, čo je o dvadsať viac
ako doteraz,“ tvrdí starosta Jozef
Krúpa. Rekonštrukcia bude
trvať počas letných prázdnin.
Plánovaný termín ukončenia je
koniec augusta.
Pripravený je už projekt druhej
etapy rozšírenia materskej školy
o ďalšie dve triedy a jedáleň.
Závisí to však od získania pro-
striedkov z eurofondov. Ak ich

mestská časť dostane, budúci rok
sa zvýši kapacita materskej školy
o ďalších štyridsať miest. 
Súbežne s riešením materskej
školy robí Záhorská Bystrica aj na
projektoch rozširovania základnej
školy. Podobne ako vlani aj tento
rok tu otvoria ďalšiu novú triedu
pre prváčikov. Vzhľadom na
predpokladaný rast počtu žiakov,
začali s prípravou projektu na roz-
šírenie o ďalšie štyri triedy. Záro-
veň sa pokračuje v príprave
výstavby novej multifunkčnej
športovej haly v areáli základnej
školy. (ts)

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

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

Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE

Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves 

vyhlasuje
verejnú obchodnú súťaž:
1. na predaj pozemkov registra
„C“ KN parc. č. 2678/2, 2679  
2. na predaj stavby súp. č. 5897
a pozemkov registra „C“ KN
parc. č. 841, 842/2 v k. ú. DNV 

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 
a podklady k súťaži nájdete 

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk

Mestská časť Bratislava 
– Záhorská Bystrica

v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej sprá-
ve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záuj-
me v znení neskorších predpisov

vvyyhhllaassuujjee
vvýýbbeerroovvéé  kkoonnaanniiee  nnaa  oobbssaaddeenniiee  ffuunnkkcciiee  rriiaaddiitteeľľaa

ZZáákkllaaddnneejj  šškkoollyy  ss  mmaatteerrsskkoouu  šškkoolloouu,,  HHaarrggaaššoovvaa  55,,  
884433  5577    BBrraattiissllaavvaa  ss  nnáássttuuppoomm  oodd  1155..  1100..  22001166

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 16.8.2016
do 12.00 h na adresu: Miestny úrad Mestská časť Brati-
slava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57
Bratislava (pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum
podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v
podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica v zatvorenej obálke. Obálku označte
heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – Základná škola s
materskou školou – NEOTVÁRAŤ!“
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Mestská časť

opäť prispeje na

liečebný pobyt 
RUŽINOV
Ružinovské zdravotne postih-
nuté deti aj so sprievodcom
môžu ísť počas letných prázd-
nin na integračný pobyt.
Mestská časť im naň prispeje
sumou do 350 €. Podmienkou na
získanie príspevku na integračný
pobyt je trvalý pobyt dieťaťa v
mestskej časti Ružinov. Okrem
toho je potrebné, aby rodič pred-
ložil rodný list dieťaťa či detí,
potvrdenie o návšteve školy a
preukaz ťažko zdravotne postih-
nutého so sprievodom. (st)

Kultúrne leto 

v Ružinove - to

je spev a tanec
RUŽINOV
Kultúrne leto v Ružinove,
tento rok v znamení hudby a
rytmov, je otvorené. Dejiskom
je každú nedeľu od 18.00 h
Park Andreja Hlinku. 
Počas leta sa tam vystriedajú
hudobné žánre od swingu cez
džez, funky či pop až po rock a
na svoje si prídu aj milovníci
tanca - môžu sa zdokonaliť v
pohybe. V prípade nepriaznivé-
ho počasia sa program presunie
do Domu kultúry Ružinov.
Súčasťou tohtoročného leta je aj
novinka - letné kino v amfiteátri
Areálu hier Radosť. (ts)

Letné kino 

na Kuchajde 

už premieta
NOVÉ MESTO
V Novom Meste sa začalo
Letné kino na Kuchajde.
Mestská časť ho organizuje už
šiesty rok po sebe ako súčasť
Kultúrneho leta 2016 v
Novom Meste.
Kino na Kuchajde bude premie-
tať v už osvedčenom čase –
každú stredu a sobotu v júli od
21.30 h, v auguste už skôr, od
21.00 h. 
„Aj tento rok o výbere filmov,
ktoré sa  premietajú, rozhodujú
samotní diváci v hlasovaní na
internete. Letné kino sa stalo
jedným z najúspešnejších podu-
jatí Kultúrneho leta v Novom
Meste, minulý rok si každý film
prišlo pozrieť priemerne 300
ľudí. Sme preto radi, že v tejto
tradícii môžeme pokračovať.
Vstup je aj toto leto zdarma,“
povedal starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý. 
Diváci si vždy budú môcť
vybrať z trojice ponúkaných fil-
mov, ten s najvyšším počtom
hlasov sa bude premietať. 
Hlasovať za svojho favorita
môžu na internetovej stránke
kino.nakuchajde.sk, alebo na
facebookovej adrese: www.face-
book.com/Kino.Kuchajda.
Miestom projekcií bude amfiteá-
ter na Kuchajde, premieta sa na
veľkom plátne s rozmermi šesť
krát štyri metre. (ts)

Rača upozorňuje na riziko požiarov

Fontánu Rozprávka - Dráčik opravili
RAČA
Fontána na Plickovej ulici s
názvom Rozprávka - Dráčik
od Jozefa Slíža a Ivana Vy-
chlopena má nový vzhľad. 
Poškodenú fontánu vynovila
mestská organizácia Generálny
investor Bratislavy a od júna
2016 je nielen v prevádzke, ale
má aj nový estetický vzhľad s
modernými prvkami. 
Fontána pozostávajúca zo štvor-
cového bazéna obloženého kera-
mickým obkladom, z ktorého
vystupuje vysoká plastika stvár-
ňujúca motív tulipána a obláči-
kov, nebola opravovaná od roku
1973. „Obklad bazéna bol znač-
ne poškodený, rozbitý a vo veľ-
kej miere chýbal. Vzhľadom na
zlý technický stav fontány, ale aj

na nespokojnosť obyvateľov
sme pristúpili k jej obnove,“
povedal riaditeľ mestskej organi-

zácie Generálny investor Brati-
slavy Vladimír Gašperák. (kk)

Foto:archív

RAČA
Mestská časť Rača v súvi-
slosti s horúčavami upozor-
ňuje obyvateľov Rače a
návštevníkov okolitých vino-
hradov a lesov na požiare,
ktoré sa po minulom roku
stali mementom pre všetkých
Račanov. 
„Všetci máme ešte v živej pa-
mäti minuloročné rozsiahle po-
žiare, ktoré vypukli dokonca aj
v tesnej blízkosti obytných
domov. Vysoké teploty a sucho
sú veľmi nebezpečným atribú-
tom na vznik a rýchle šírenie
požiaru, niekedy stačí nedbalo

odhodený opalok z cigarety,
ktorý vie spôsobiť katastrofu,“
hovorí starosta Rače Peter
Pilinský. Samospráva v rámci
preventívnych opatrení osadila
na najnavštevovanejšie račian-
ske vinohrady výstražné tabule
proti manipulácii s otvoreným
ohňom. 
Mestská časť zároveň oficiálne
požiadala Okresný úrad Brati-
slava, pozemkový a lesný
odbor, aby vyzval vlastníkov
viníc na vykonanie opatrení na
ochranu pred poškodením a
degradáciou. „V našom kata-
strálnom území sa nachádzajú

vinice, o ktoré sa ich vlastníci
nestarajú. Tieto plochy dlhodo-
bo degradujú, strácajú na svojej
ekologickej funkcii a zároveň
sa stávajú aj potenciálnym rizi-
kom na vznik požiaru, ktorý
môže spôsobiť vážne dôsledky
– ujmu na majetku, na zdraví či
dokonca na živote. Príklady z
minulého roku sú toho dôka-
zom, napríklad požiar vinohra-
dov 24. júla 2015, ktorý si
vyžiadal dočasné uzatvorenie
Kadnárovej ulice a evakuáciu
obyvateľov niekoľkých domov
na tejto ulici,“ doplnil P. Pilin-
ský.  (ts)
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Mestská časť

opäť prispeje na

liečebný pobyt 
RUŽINOV
Ružinovské zdravotne postih-
nuté deti aj so sprievodcom,
môžu ísť  počas letných prázd-
nin na integračný pobyt.
Mestská časť im naň prispeje
sumou do 350 €. Liečebné zaria-
denie môže byť podľa vlastného
výberu. Podmienkou na získanie
príspevku na integračný pobyt je
trvalý pobyt dieťaťa v mestskej
časti Ružinov. Okrem toho je
potrebné, aby rodič predložil
rodný list dieťaťa či detí, potvrde-
nie o návšteve školy a preukaz
ťažko zdravotne postihnutého so
sprievodom. (st)

Kultúrne leto 

v Ružinove - to

je spev a tanec 
RUŽINOV
Kultúrne leto v Ružinove,
tento rok v znamení hudby a
rytmov, je otvorené. Dejiskom
je každú nedeľu od 18.00 h
Park Andreja Hlinku. 
Počas leta sa tam vystriedajú
hudobné žánre od swingu cez
džez, funky či pop až po rock a
na svoje si prídu aj milovníci
tanca - môžu sa zdokonaliť v
pohybe. V prípade nepriaznivé-
ho počasia sa program presunie
do Domu kultúry Ružinov.
Súčasťou tohtoročného leta je aj
novinka - letné kino v amfiteát-
ri Areálu hier Radosť. (ts)

Fontánu Rozprávka - Dráčik opravili
RAČA
Fontána na Plickovej ulici s
názvom Rozprávka - Dráčik
od Jozefa Slíža a Ivana Vy-
chlopena má nový vzhľad. 
Poškodenú fontánu vynovila
mestská organizácia Generálny
investor Bratislavy a od júna
2016 je nielen v prevádzke, ale
má aj nový estetický vzhľad s
modernými prvkami. 
Fontána pozostávajúca zo štvor-
cového bazéna obloženého kera-
mickým obkladom, z ktorého
vystupuje vysoká plastika stvár-
ňujúca motív tulipána a obláči-
kov, nebola opravovaná od roku
1973. 
„Obklad bazéna bol značne
poškodený, rozbitý a vo veľkej

miere chýbal. Pre zlý technický
stav fontány, ale aj vzhľadom na
nespokojnosť obyvateľov, sme
pristúpili k jej obnove,“ povedal

riaditeľ mestskej organizácie
Generálny investor Bratislavy
Vladimír Gašperák. (kk)
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