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Skončilo sa kľučkovanie po ceste

Priechod umožní bezpečnejší prechod cez frekventovanú cestu. Foto: Peter Klučka

Od augusta už

len SeniorPas

alebo lístok
BRATISLAVA
Posledný júlový deň sa skon-
čilo prechodné obdobie, po-
čas ktorého mohli seniori nad
70 rokov cestovať bezplatne
na občiansky preukaz alebo
na bezplatný celoročný ces-
tovný lístok, SeniorPas. Od 1.
augusta 2016 môžu seniori
cestovať bezplatne na Se-
niorPas alebo na jednorazové
cestovné lístky s 50-percent-
nou zľavou. Dosiaľ vydané
SeniorPasy sú platné.
Predbežné opatrenie vydal súd
nižšieho stupňa v súvislosti so
žalobou občianskeho združenia
proti dopravcom Integrovaného
dopravného systému v Bratislav-
skom kraji. O zamietnutí pred-
bežného opatrenia, ktoré určilo
dopravcom povinnosť prepravo-
vať cestujúcich vo veku nad 70
rokov na občiansky preukaz, roz-
hodol Krajský súd v Bratislave.
Dopravcovia zaviedli prechodné
obdobie do 31. júla 2016.  
Krajský súd uznesením potvrdil
právoplatnosť využívania Se-
niorPasu ako elektronického
predplatného časového cestovné-
ho lístka, vydávaného výlučne na
bezkontaktnej čipovej karte.
Tento lístok sa vydáva za hodno-
tu 0 €. Platí sa len poplatok za
vydanie karty. Ak cestujúci nad
70 rokov nemá alebo nechce
používať SeniorPas, môže od
augusta cestovať na polovičný
jednorazový cestovný lístok
(zľava 50 percent). (ek)

Jelgava je tretia

nočná mora

slovanistov
BRATISLAVA
Najstaršia generácia slova-
nistov má svoju nočnú moru
v UD Las Palmas. V novemb-
ri 1972 vtedy Slovan v 2. kole
Pohára UEFA vypadol s prie-
merným španielskym tímom
po domácej prehre 0:1 (von-
ku sa zápas skončil 2:2).
Stredná generácia belasých za-
žila svoju nočnú moru v lete
1999 po vyradení cyperskou
Famagustou, keď už všetci
fanúšikovia z Tehelného poľa
videli ako v ďalšom kole pred-
kola Ligy majstrov príde Her-
tha Berln. 
A svoju nočnú moru už majú aj
najmladší slovanisti. Volá sa Jel-
gava, v 2. predkole Európskej
ligy uhrala na Pasienkoch 0:0, v
odvete zvíťazila 3:0 a postúpila
na úkor mužstva, ktoré je na Slo-
vensku považované za najbohat-
šie a ktoré má na Slovensku naj-
lepšie platených hráčov.
Tréner Papavasiliou akoby po
dvojstretnutí úplne stratil súd-
nosť tvrdiac, že jeho mužstvo
bolo oveľa lepšie! V podstate
ani nemalo význam s ním o
jeho slovách polemizovať, pre-
tože – po prvé: nebola to prav-
da, po druhé – história sa nepý-
ta, kto bol lepší, ale kto postú-
pil. Vypadnúť sa dá všelijako,
so cťou, náhodne, po chybách
rozhodcov, ale aj s hanbou. 
Kto videl obidva zápasy s Jel-
gavou, ten určite vie, ako to
bolo v tomto prípade... (mm)
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PETRŽALKA
Cyklisti, chodci, ale aj motoristi
sa konečne dočkali. Po dlhých
rokoch je v prevádzke dočasný
priechod pre cyklistov aj chod-
cov v lokalite ulíc Jantárová
cesta – Rusovská cesta s oficiál-
nou cyklistickou a pešou ko-
munikáciou vedúcou popri
Chorvátskom ramene.
Definitívny priechod v rámci pri-
pravovanej investície rozšírenia
Petržalka City vznikne v súvi-
slosti s plánovaným predlžením
električkovej trate zo zastávky
Jungmannova až po Janíkov dvor.
Zriadeniu priechodu predchádza-
la snaha občianskych aktivistov
zo združenia Cyklokoalícia, ná-
rodného cyklokoordinátora, bý-
valej dopravnej inžinierky magi-
strátu, pracovníkov STARZ-u,

odborných pracovníkov magi-
strátu, príslušníkov Policajného
zboru Krajského dopravného
inšpektorátu v Bratislave, pra-
covníkov Miestneho úradu Petr-
žalka, mestských poslancov, ako
aj zástupcu investora Petržalka
City o vytvorenie bezpečného
dočasného priechodu umožňujú-
ceho plynulú a bezpečnú pre-
mávku pre všetkých účastníkov
cestnej premávky.
„Otvorenie priechodu v nadväz-
nosti na nedávno sprevádzkovaný
prvý ekologický Starý most ponú-
ka Petržalčanom, ale aj návštevní-
kom, využívať bicykel a pešiu
chôdzu na ekologickú, ekonomic-
kú a zdravú cestu do práce alebo
iba prechádzku popri Chorvát-
skom ramene v bezprostrednom
kontakte s vodným vtáctvom,“

pripomenul národný cyklokoordi-
nátor Peter Klučka.
V tejto súvislosti však treba upo-
zorniť cyklistov a chodcov, aby
rešpektovali zvislé dopravné zna-
čenie a v záujme bezpečnosti
všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky využívali oficiálny prie-
chod, osvetlený počas zníženej
viditeľnosti a obchádzaním osa-
dených bezpečnostných zábran
nevytvárali kolízne situácie.
„Verím, že zriadením priechodu
dalo mesto signál, že to s podpo-
rou udržateľnej mobility myslí
vážne a že rovnaký ústretový prí-
stup ku všetkým účastníkom cest-
nej premávky uplatní aj pri pripra-
vovanom dopravnom značení
Dunajskej promenády od Mosta
Lafranconi po Most SNP,“ dodal
Peter Klučka. (ka)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 15/2016

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35712058

O pokémonoch,
Bonapartovi a o
Živých mŕtvych
Kedysi to mali Bratislavčania
jednoduché – prázdniny spo-
znali aj bez kalendára. Prvého
júla sa decká od šiestich do pät-
nástich rokov vyrojili do ulíc a
až do 31. augusta urobili z
mesta malé Rio de Janeiro.
Ulice sa zaplnili futbalistami,
hokejistami, cyklistami, tmavé
kúty sa stali prvými pokusnými
fajčiarňami, ešte tmavšie kúty
miestami prvých rande s vecami
s tým spojenými, po večeroch sa
vyhrávalo, hádalo, kričalo a
vyspevovalo, takže zúfalí obyva-
telia hlavného mesta sa modlili,
aby sa vypustené stádo pätnásť-
ročných a mladších čo najskôr
vrátilo do škôl.
Súčasné prázdniny sú opačné.
Mesto 1. júla stíchne, parkoviská
a cesty sa vyprázdnia a každý si
pochvaľuje, že z Bratislavy je
kúpeľné centrum.
Rok 2016  je iný. Ulice sú plnšie,
človeka stretnete napríklad aj
tam, kde by ste to nečakali a v
čase, keď už väčšina iných ľudí
spí. Prišli lovci pokémonov a
najmä psičkári by vedeli rozprá-
vať, ako pred polnocou stretáva-
jú túlajúce sa skupinky ľudí.
Väčšinou sa to uzavrie tichým
pozdravom, aj keď pre jednu
staršiu psičkárku venčiacu za
budovou VŠMU na Drotárskej
sa to skončilo takmer infarktom.
Venčiť vybehla tesne pred polno-
cou, po jednom z dielov Živých
mŕtvych, takže keď zbadala na
lúke potkýnajúce sa a mrmlajúce
postavy mieriace k nej, schmatla
psa na ruky a zastavila sa až vo
výťahu!
Výletným miesto sa však každý
pondelok stáva aj komplex
Bonaparte, kam tiež mieria stov-
ky Bratislavčanov, ale to, na roz-
diel od pokémonov, už taká sran-
da nie je... Dušan Blaško

BRATISLAVA
Nová záhrada na hrade, „opra-
vená“ promenáda pri Dunaji,
ale aj hlasovanie poslancov
o Železnej studienke boli témy,
ktoré počas leta zaujali Brati-
slavčanov. Svoj názor na ne
prezradila odborníčka na život-
né prostredie, zeleň a udržateľ-
ný rozvoj ZUZANA HUDE-
KOVÁ  z Regionálneho ekolo-
gického centra Bratislava.

� PROMENÁDA PRI DUNAJI
Nábrežia v mestách patria medzi
najatraktívnejšie priestory a láka-
jú na prechádzky a krátkodobú
rekreáciu obyvateľov, ale aj náv-
števníkov miest. Zo zahraničia
sme svedkami ich obnovy vo for-
me vylúčenia či upokojenia dop-
ravy, ako napríklad v Paríži, kde,
po sprístupnení ľavého brehu
Seiny sa na jeseň sprístupňuje ob-
novený pravý breh Seiny. Deje sa
tak po štvormesačnej komuniká-
cií s verejnosťou, kde vysvetlili
základné princípy obnovy v súla-
de s celkovou politikou mesta, o
udržateľnosti, podpory biodiver-
zity či princípy boja proti zmene
klímy. V súlade s novými trendmi
v týchto oblastiach sa tak dostáva
k slovu praktická aplikácia princí-
pov, ako sú využitie nových
prvkov, povrchov, domácich dru-
hov kvetov a bylín a pod. Na
obnovenej Dunajskej promenáde
starý asfaltový povrch nahradili
novým, pribudlo niekoľko hra-
cích prvkov, stojanov na bicykle a
lavičiek a obnovili aj osvetlenie...
Nie je tajomstvom, že kvalita
povrchov verejných priestorov
značne prispieva k estetickej
kvalite celého verejného priesto-
ru. Vzhľadom na prijaté stratégie

mesta by sa žiadalo využiť envi-
ronmentálne priaznivejšie rieše-
nia pochôdznych povrchov aj so
zreteľom na fakt prehrievania
povrchu (asfalt má albedo nižšie
ako 0.05, čiže pohltí až 95 percent
slnečnej energie, čo v letnom
období i počas dňa núti k jeho
zvýšenému zahrievaniu a počas
noci k vyžarovaniu absorbované-
ho tepla). Nie je rovnako žiadnym
tajomstvom, že výkopovými prá-
cami boli poškodené koreňové
sústavy topoľov kanadských.
Tieto mohutné stromy už genetic-
ky dožívajú a poškodenie kore-
ňov to len negatívne urýchli.
V najbližších rokoch bude preto
potrebná ich obnova. 

�ZÁHRADA NA HRADE
Vytvorenie barokovej záhrady je
pomerne ojedinelý chvályhodný
čin, ktorý si zaslúži pozornosť
nielen odbornej verejnosti. Aj
keď z dôvodu rozličných výško-
vých stupňov a malému zastúpe-
niu vegetačných prvkov dostala
táto záhrada prezývku „skate-
park“ , je potrebné podotknúť, že
vysadené stromčeky, krušpánové
ornamentálne výsadby a iné

vegetačné prvky potrebujú čas,
aby sa dosiahol želateľný estetic-
ký efekt. Otázna je však autentici-
ta diela, pretože sa nezachovali,
a teda nie sú k dispozícii pôvodné
plány barokovej záhrady. Môže-
me povedať, že ide len o napodo-
beninu na tému barokovej záhra-
dy a s tým sa do ešte väčších roz-
pakov dostávam pri hodnotení
neprimerane vysokého múru,
ktorý bol síce postavený na zákla-
de zachovaných dobových pod-
kladov, ale bez konkrétnejšej
topografie a detailu. Múry baro-
kových záhrad oddeľovali repre-
zentačnú časť od okolitého hos-
podárskeho dvora. Vo vzdiale-
nostne najbližšej barokovej
záhrade v Schlosshofe bola zre-
konštruovaná aj hospodárska časť
– slúži aj na ekovýchovné účely a
pre deti. V prípade bratislavského
hradu by rekonštrukcia hospodár-
skeho dvora so sliepkami a iným
dobytkom bola naozaj úsmevná.
Otázkou preto je, či malo budova-
nie takéhoto múru vôbec opod-
statnenie? Je to len veľmi vysoký
múr vnútri už oploteného a chrá-
neného areálu hradu, ktorý nie-
lenže bráni komunikácii s okoli-

tými časťami parkovo upravené-
ho areálu, ale bráni aj samotnému
pohľadu a vstupu do záhrady.

�LESOPARK
Bratislavskí poslanci zrušili kľú-
čové uznesenie, ktoré nielen
obmedzuje masové výruby v
mestských lesoch, ale aj blokuje
výstavbu na Železnej studienke
či obmedzuje poľovníkov a vo-
dičov. Takéto hlasovanie je nielen
v rozpore s predstavou bežných
Bratislavčanov, ktorí si vychutná-
vajú toto prírodné prostredie na
oddych a rekreáciu, ale je aj v roz-
pore so základnými princípmi
a opatreniami na ochranu biodi-
verzity a boja proti negatívnym
dosahom zmeny klímy. V schvá-
lenej stratégii adaptácie na nega-
tívne dosahy zmeny klímy mesta
sa medzi opatreniami uvádzajú
práve opačné zásady, ako napr.
ponechanie dlhšieho rubného
obdobia, vylúčenie holorubov,
zvyšovanie stability, ponechanie
prebierkovej hmoty a roztrúsene
kalamitnej hmoty v porastoch,
zmenu štruktúry či vytváranie
bezzásahových zón.

Ilustračné foto: Juraj Mladý

Promenáda má veľa asfaltu, záhrade uškodil plot,
lesopark potrebuje pokoj, tvrdí Zuzana Hudeková

Cvičenie 
pre seniorov doma

aakkttiivviizzáácciiaa  aa  mmoobbiilliizzáácciiaa
ppoo  cchhoorroobbee,,  úúrraazzee

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

www.opatrovaniedoma.sk

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
reklama@banoviny.sk 

0911 668 469

Reklama v novinách?
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ZŠ Veternicovu

ministerstvo 

už vyradilo
KARLOVA VES
Základná škola na Veternico-
vej ulici 20 v Karlovej Vsi
končí. Rozhodlo o tom Minis-
terstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR. Rezort tak
potvrdil rozhodnutie miest-
neho zastupiteľstva. Škola
zatvorí svoje brány 31.
augusta.
„Zriaďovateľ dostatočne uviedol
dôvody na vyradenie školy zo
siete, takisto preukázateľne a
dostatočne zabezpečil výchovu,
vzdelávanie a stravovanie žiakov
po zrušení školy," uvádza sa v
rozhodnutí MŠ SR. Povinná
školská dochádzka pre žiakov
bude od 1. septembra 2016 zabez-
pečená na ZŠ A. Dubčeka na
Majerníkovej 62, ktorá je vzdiale-
ná 0,7 km a na ZŠ Karloveská 61,
ktorá je vzdialená 2,7 km.
Rodičia detí, ktoré navštevovali
ZŠ Veternicova, nemuseli prihlá-
siť svoje dieťa do novej školy
osobne. Stačilo, ak do konca júla
vyplnili žiadosti o prijatie cez
webstránky ZŠ A. Dubčeka alebo
ZŠ Karloveská 61. 
Ďalšie informácie môžu rodičia
získať prostredníctvom mailo-
vých adries. Uvedené školy pri-
chýlia všetkých žiakov zo
Základnej školy Veternicova a
začiatkom augusta pripravia
začiatok nového školského
roka. (bh)

Pribudlo desať

osvetlených

priechodov
BRATISLAVA
Hlavné mesto dodatočne osve-
tlilo desať priechodov pre chod-
cov vo viacerých lokalitách. Do
konca roka pribudne ďalších
21 podobných osvetlení. 
Na osvetlenie priechodov bola
použitá najmodernejšia LED
technológia so špeciálnou optikou
určenou na osvetlenie priechodov
a osôb, ktoré sa na priechodoch
nachádzajú. Do konca tohto roka
chcú nainštalovať viac ako 20
ďalších dodatočných osvetlení –
na priechodoch v Jarovciach, na
Račianskej ulici, ale najmä pri
základných školách .  
Zoznam dodatočne nasviete-
ných priechodov: Karadžičova
– pred Lužickou, Prokopa, Pri
estakáde pri Dóme sv. Martina,
Palisády – Mateja Bela, Palisá-
dy – „garáže“, Palisády - Červe-
ný kríž (pri Základnej škole),
Mudroňova – Búdkova, Štefáni-
kova – Lermontovova, Štefáni-
kova – Spojná. (ts)

Praha vytláča segvejistov z centra,
Bratislava s nimi problémy nemá

STARÉ MESTO
Pražskí poslanci zakázali
vjazd elektrických vozidiel
segway do pamiatkovej zóny
a oproti pôvodnému návrhu
ho dokonca rozšírili aj mimo
pamiatkovej zóny. Zákaz by
mal platiť od polovice augus-
ta v Prahe 1,  v časti Vinohra-
dy, Žižkov, Praha 4, Smíchov,
v Libni a v celých Holešovi-
ciach a na Letnej. Bratislava
sa na nič podobné nechystá,
problémy so segvejistami ešte
nezaregistrovala.
„Segvejistami sme sa zatiaľ
vôbec nezaoberali, nechodia
nám na to sťažnosti, ani nič
podobne,“ informovala hovor-
kyňa magistrátu Ivana Skoka-

nova. „V centre mesta sme
neriešili žiadne incidenty so
segvejistami. Pokiaľ by išlo o
prípadne obmedzenia ich pohy-
bu v centre mesta, muselo by
byť upravené príslušným do-
pravným značením ktoré má na
starosti príslušný správca
komunikácie. V každom prípa-
de by však segvejisti pri využí-
vaní týchto zariadení mali byť
nanajvýš ohľaduplní voči
chodcom a zbytočne ich
neohrozovať,“ doplnil hovorca
bratislavskej mestskej polície
Peter Pleva. 
Do tretice záporná odpoveď
prišla aj zo Starého Mesta:
„Nevieme o žiadnej sťažnosti,
či už obyvateľov alebo turistov

na segvejistov,“ doplnila Nora
Remiarová úradu Starého
Mesta.
Pražské opatrenia vyvolali
niektoré incidenty jazdcov na
segveji s chodcami, naposledy
sa dokonca turistka na elektric-
kom zariadení zrazila s elek-
tričkou... Okrem chodníkov a
námestí sa v Prahe nesmú seg-
vejisti presúvať ani po ceste.
S prijatým návrhom však nesú-
hlasí Asociácia segway ČR,
ktorá hrozí hlavnému mestu
Česka žalobami. S mestom sa
chce dohodnúť na kompromise
- vytvorení špeciálnych korido-
rov, kde by sa dalo jazdiť bez
obmedzení. (db)

Foto: Juraj Mladý

SERVIS NA 5 ROKOV 

ALEBO 100 000 KM AKO BONUS
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Rybársky cech na Žižkovej ulici
je jedna z najstarších reštaurá-
cií v meste. Aspoň podľa názvu.
Na tomto mieste Podhradia sa
už vystriedalo niekoľko prevá-
dzok, aj si názov zmenili, ani to
nepomohlo. Chvíľu bol priestor
zatvorený, vlani však opäť
RYBÁRSKY CECH ožil. Ako
inak, aj tentoraz stavil na ryby
a podunajskú a stredomorskú
kuchyňu.
Za posledných 30 rokov sa dispo-
zícia Rybárskeho cechu viackrát
menila. Tentoraz zostáva zacho-
vaný vstup od Vydrice. Interiér je
farebne rozdelený na čiernu a
bielu. Celé murované zázemie
vrátane baru, kuchyne a toaliet je
čierne, presklená zimná terasa s
výhľadom na nábrežie je biela.
Vrátane najmenších detailov. S
výnimkou podlahy s drevenými
parketami. Čierne a biele členenie
do istej miery predstavuje noc a
deň, resp. večerný a denný prie-
stor. Atnmosféru rybárskej reštau-
rácie navodzujú prístavné lampy
na stenách či plagáty s kresbami
rýb. Nenašli sme tu žiadny gýč v
podobe rozvešaných sietí či udíc,
ale moderný interiér, kde sa člo-

vek cíti príjemne. Podvedome nás
to však, podobne ako ďalších hos-
tí, ťahalo do bielej časti. Možno aj
preto, že sme tu boli na obed.
Večer, keď sa zotmie, je to zrejme
už jedno.
Jedálny lístok je rozdelený na po-
dunajskú a stredomorskú kuchy-
ňu. Rybací vývar so zeleninou
(3,00 €) bol vynikajúci. Je to jedi-
ná polievku v jedálnom lístku, v
týždennom menu síce ponúkajú
ďalšiu, ale rybacia stojí za to.
Z predjedál podunajskej kuchyne
sme si dali tatarák z kapra so ša-
látom frisée, dunajským chlebí-
kom a s horčicovou omáčkou
(7,00 €) a sumca v slanine so
šošovicovým krémom a červenou
cibuľou (8,00 €). Obe boli vy-
nikajúce. Rovnako stredomorský
šalát s chobotnicou, kaparami,
reďkovkou, fazuľkovými strukmi
a so zemiakmi (9,00 €).
Z podunajských jedál sme si dali
hneď tri - kaprie orly (12,00 €),
teda kapra spôsob orly, perkelt
zo zubáča so šošovicou a s
maslovou krustou (14,00 €) a

steak z jesetera na restovanom
póre so sójovými klíčkami
(19,00 €). Kapor bol vynikajúci,
jeseter bol kráľovský, zaskočil
nás spôsob servírovania zubáča -
hlboký tanier s jedlom prekrytý
lístkovým cestom bol na záver
zapečený. Jedlo si tak dlho drža-
lo vysokú teplotu a každé sústo
bolo potrebné poriadne si fúkať.
Spôsob servírovania je síce ori-
ginálny, ale trochu nepraktický.
Zo stredomorskej kuchyne sme
si dali parmezánové risotto s
baklažánom, klobáskou salsiccia
a s majoránkou (13,00 €).
Pri oboch návštevách sme oceni-
li perfektnú obsluhu. Tradičný
priestor v Podhradí v uplynulých
rokoch trpel do veľkej miery
výstavbou Zuckermandlu. Tá sa
blíži ku koncu a tak zrejme aj
Rybársky cech čaká lepšia budúc-
nosť. Ponukou a kvalitou kuchy-
ne je na to určite pripravený.
Cenovo je mierne vyššie, ale roz-
hodne odporúčame.
Naše hodnotenie: �����

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

Rybársky cech ponúka nielen rybyNiektoré stromy

v záhrade už

začali vysýchať
LIST ČITATEĽA
Prezrieť si novú barokovú
záhradu na hrade som sa
vybrala v prvú júlovú nedeľu. 
To, že je tam veľa cementu a málo
kvetinových záhonov, som si
ospravedlňovala nedostatkom  fi-
nančných prostriedkov. Nasadili
tam však celé rady stromov, ktoré
by hádam časom mali nahradiť
chýbajúcu zeleň. No nenahradia!
Väčšina stromov vysychá, niekto-
ré už vyschli celkom. Kto je zod-
povedný za takú šlendriánsku
robotu? Okolo stromov nie sú
žiadne kovové mriežky na zachy-
távanie vody a ochranu koreňov.
Odhrnula som čudný cementový
prach pri koreni stromu a videla
som, že je tam hadica na kvapko-
vú závlahu, no zrejme to buď
nefunguje, alebo niet nikoho, kto
by to mal mať na starosti. Takto sa
u nás narába s verejnými pro-
striedkami, cez firmy, ktoré dostá-
vajú zákazky od štátu! Žiadna
zodpovednosť, žiadna  pokuta,
môžu pokojne fušovať ďalej.
Zaplatíme to opäť my všetci.  
Nadežda Blahutová, Bratislava

Je samozrejmé,

že odpadky

sa berú domov
LIST ČITATEĽA
Naše mesto má cenný dar -
Malé Karpaty sú takmer na
dosah. Železná studienka je
miesto, kde by  bratislavské
deti mali mať možnosť využí-
vať ho.
Bola som v malom lesíku pri
Mníchove. Skupinka nadšen-
cov pre dobré životné prostre-
die tam vybudovala krásne, in-
špirujúce prostredie. Autá par-
kujú pred lesíkom, nie sú tam
žiadne odpadové koše, je samo-
zrejmé, že každý si odpadky
odnesie domov. Je tam ohrada s
diviakmi a diviačikmi, ktorých
kŕmenie horármi je krásnym
divadlom pre deti. Sú tam
odhalené vrstvy zeminy v jed-
noduchej jame, aby deti videli,
ako sa stáročia ukladali. Pri
stromoch sú doštičky s ich
názvami. 
Ako xylofón slúžia olúpané
rovné vetvy s rôznymi hrúbka-
mi a dĺžkami, zavesené pri sebe
na konštrukcii. Deti môžu
paličkami „hrať“. Zaujímavý je
aj chodník, ktorý sa začína
výstelkou z machu, nasleduje
jemný piesok, potom drsnejší
povrch a nakoniec najdrsnejší.
Deti po chodníku chodia bosé,
aby preciťovali rozdiely pod-
kladu chodidlami. 
V jednoduchej kolibke môžu
rodičia svojmu dieťaťu na
narodeniny objednať oslavu
spojenú s programom - naprík-
lad hľadaním pokladu, pohos-
tením a podobne.
A čo my? Ako my pripravuje-
me pre deti využitie našich prí-
rodných pokladov?
Druhý postreh je čerstvý -
včera som docestovala na našu
Hlavnú stanicu. Je naozaj také
drahé a namáhavé položiť na to
množstvo schodov na bok plo-
šinku, aby cestujúci nemuseli
dvíhať a niesť ťažké kufre?
Všímala som si staršie dámy a
pánov... 
Naozaj by sa ten smutný
pohľad mal vyfotiť a vyvesiť
napríklad pred Redutu počas
nášho predsedníctva Rady
Európy.

Eva Mosnáková, Bratislava

Pri jednej zo svojich Slovenska
povedal pápež Ján Pavol II., že
naša krajina má čo dať Európe.
Obávam sa však, že v Ríme bol
kŕmený informáciami o našej
skromnosti, pracovitosti, po-
hostinnosti – v podstate o tom,
aký sme my národ holubičí.
Na rozdiel od Jána Pavla II. žijem
v tejto krajine už desiatky rokov.
V dôsledku veku mi síce telo
pomaly, ale isto vypovedáva
poslušnosť, našťastie, hlava a aj
pamäť, fungujú na výbornú. A tak
si živo pamätám, ako nám rodine
literárneho, maďarského profeso-
ra, bolo za slovakštátu fajn. 
Otca jeho študenti milovali – čo
však, samozrejme, nezabránilo
tomu, aby ho pred prázdninami
nevyhodili z práce. A aby to bolo
naozaj dokonalé, tak nesmel zaro-
biť viac ako tzv. životné mini-
mum, čo bolo v tých časoch, zdá
sa mi, okolo 500 slovenských
korún. No čo už... Otec vždy
tvrdil, že tomu, kto plače nad svo-
jimi financiami, treba ešte ubrať.

Pretĺkali sme sa všelijako. Mama
neraz varila aj „sekerovú“ poliev-
ku, ale nikdy sme nešli naťahovať
ruky preto, lebo sme dlhé mesiace
nevideli mäso, nemohli sme si
dopriať žiadne hračky či nové
oblečenie. Aj preto mi je občas do
smiechu, keď čítam o „strašnej
biede“ rodín, ktoré nemajú na
dovolenku a mäso si dajú tiež iba
raz do týždňa. Hlavne, keď to pre-
zentujú v médiách v značkovom
oblečení dobre živení jedinci s
cigaretou v jednej ruke a s mobi-
lom v druhej ruke. 
No dobre, obráťme list. Vláda ide
vyhodiť do vzduchu pol milióna
eur na propagovanie šetrenia
potravinami. Na prvý pohľad
dobrý zámer, tá istá vláda však
pred krátkym časom zakázala
používať zostatky z verejného
stravovania na to, čo sa roky-
rokúce osvedčovalo: na kŕmenie
domácich zvierat. Za drahé penia-

ze teda budeme propagovať šetre-
nie potravinami – ale pre istotu
zamykáme kontajnery pri ob-
chodných reťazcoch, aby sa nie-
kto nebodaj neobohatil pri prebe-
raní bezchybnej zeleniny, ktorá
však už podľa našich „svetových“
noriem a nekompromisných kon-
trolných orgánov nesmie prísť na
predajné pulty. Nezdá sa vám to
akési schizofrenické? Mne áno, aj
keď som v minulosti riadila Slo-
venskú obchodnú inšpekciu...
Keďže miesto na písanie mám
vyhradené, ďalšie príklady si
nechám (a je ich kopa) pre seba.
Faktom však je, že Slovensko je v
skutočnosti krajina zázrakov, kde
sa všetko (vo svete už dávno
praktizované) musí prácne a hlav-
ne draho znovu a znovu objavo-
vať. Aak sa náhodou niečo neroz-
kradne, potom na to vyvalíme
aspoň nekresťanské peniaze.
A aby som nezabudla, ak ste ešte
neboli: Príjemnú dovolenku!

Marta Černá
Fórum spotrebiteľov

Objavujeme aj veci dávno objavené
Mestská časť 

Bratislava – Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

Verejná obchodná súťaž –
ponuka na prenájom

Mestská časť Bratislava-Rača ponúka,

formou verejnej obchodnej súťaže, pre-
nájom priestorov bufetu, klubovne a
terasy v areáli Amfiteátra Bratislava-
Rača, Knižkova dolina, 831 06 Brati-
slava-Rača. Podmienky verejnej ob-

chodnej súťaže sú uverejnené na inter-

netovej stránke www.raca.sk, bližšie

informácie Vám radi poskytneme na tel.

č. 02 / 4911 2421 (Ing. Sisák).
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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 3. augusta do utorka 9. augusta 2016
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ca. 62 cm

099

149

MR. GOODLAD
PSIE MAŠKRTY
Training Treats alebo Beef Bites

(1 kg = 2.98)

KVAPALINA
DO OSTREKOVAČOV
letná

hotová zmes

citrónová vôňa

5 litrov

(1 l = 0.24)

DAILY DEFENSE
LIEČEBNÁ KOZMETIKA
šampón alebo kondicionér

rôzne druhy

(1 l = 1.68)

PULSE
POWER BANKA
rôzne farby

1 USB konektor pre nabíjanie

smartfónu alebo tabletu

4400 mAh

80 g

595

EDDING
ŠKOLSKÉ POTREBY
korektor, korekčný lak,

zvýrazňovač alebo permanentná fi xka

DEKA
DOMÁCE ZVIERATÁ
rôzne farby
fl auš
70x100 cm

2.95

OBLIEČKA 
NA PODUŠKU
BRMBOLČEKY
bavlna/polyester
rôzne farby
40x40 cm

2.99

XL
VODNÁ PIŠTOĽ
s pumpou

rôzne farby

cca. 45 cm

2.49

1295

DÁMSKE
NOHAVIČKY
rôzne farby a varianty
čipka
veľkosti S-XL

AIRWICK
FRESHMATIC
rôzne druhy

náhradná náplň

250 ml

(1 l = 10.36)

159 259

159

1795

2495

299

JEDNOFAREBNÝ
KOBEREC
rôzne farby

 JEDNORAZOVÝ
GRIL
vrát. uhlia  
31x24x4 cm

1.36

DÓZY NA POTRAVINY
ZÁKLADNÁ SADA
plastové

3x 1200 ml, 15.5x15.5x12 cm

2x 1000 ml, 17x16x12 cm

3x 800 ml, 17x17x7.5 cm

4x 100 ml, 8x7.5x13.5 cm

ZAKLADAČ
4-KRÚŽKOVÝ
rôzne varianty

A4

s 2 krúžkami

0.79

498

BOX MODEL
VANKÚŠ
60x50x10 cm

075

TOBLERONE
ČOKOLÁDA
mliečna alebo biela

100 g

(1 kg = 7.50)

DÁMSKE
TEPLÁKY
100% polyester

čierne alebo

námornícka modrá

veľkosti S-XL

Dámske tričko

95% bavlna/

5% elastan

rôzne

farby

dlhý rukáv

veľkosti S-XXL

2.99

549

695

DÁMSKE
DLHÉ TRIČKO
60% bavlna/40% polyester

rôzne ruhy

veľkosti S-XL

BLUETOOTH
REPRODUKTOR
hudba bezdrôtovo 

do vzdialenosti 10 m

integrovaná dobíjacia batéria,

nabíjačka a stereo kábel

cca. 30 cm výška

592

DÓZY
NA POTRAVINY
plastové
100 ml, 8x7.5x6.5 cm
5-balenie

0.62

119

STRIEDANIE FARIEB

130x190 CM

946 ML

119
NA VÝBER

VEDIERKO 500 GR.

12-DIELNA

ELEKTRICKÝ
STOLNÝ GRIL
vhodný na kempovanie

2200 Watt

21x33.5 cm

auš
70x100 cm

2.95



BRATISLAVA
V rámci projektu Bratislava
sa pripravuje na zmenu
klímy a na základe realizácie
konkrétnych adaptačných
opatrení vyplývajúcich z
adaptácie na zmenu klímy sa
začalo s postupnou obnovou
dvoch vodných nádrží na
Železnej studienke (č. 3 a č.
4), ktoré sú v správe Mest-
ských lesov v Bratislave. 
Pracovníci mestskej organizácie
začali vodnou nádržou č. 4 pri
Partizánskej lúke, odkiaľ vypus-
tili vodu ako prípravu na rekon-
štrukčné práce na nádrži a jej
celkovej revitalizácii, na ktorej
už dlhodobo nefungovali ovlá-
dacie prvky. O pár dní neskôr sa
začalo s pomalým vypúšťaním
aj vodnej nádrže č. 3. V súvi-
slosti s vypúšťaním vody  bolo
treba zabezpečiť ochranné opat-
renia týkajúce sa ochrany chrá-
nených živočíchov, takéto práce
musí robiť len odborne spôsobi-
lá spoločnosť. 

V rámci narábania s chránený-
mi živočíchmi počas čistenia a
rekonštrukcie nádrže č. 4 sa
podarilo identifikovať približne
4 300 lastúrnikov - korýtka rieč-
neho a rybničného. Lastúrniky
budú po realizácii prác vrátené
do svojho pôvodného životného
prostredia.
V nadväznosti na práce začali

bratislavské Mestské lesy sú-
časne aj s výlovom rýb a ďal-
ších vodných živočíchov vo
vodnej nádrži č. 4, ktoré boli
presunuté do inej vodnej ná-
drže na Železnej studienke.
Takisto budú dočasne premiest-
nené aj živočíchy z nádrže č.
3, postup je rovnaký. (kk)

Foto:kk
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Výmaz vecného

bremena 

a jeho podstata
Vecné bremeno spočívajúce v
doživotnom práve užívania
nehnuteľnosti najčastejšie zria-
ďujú blízke osoby ako rodičia s
deťmi alebo starí rodičia s
vnukmi, keď svojim blízkym
darujú alebo predajú nehnu-
teľnosť, ktorú obývajú a chcú
mať istotu, že ich rodina v prí-
pade nezhôd nenechá bez stre-
chy nad hlavou.
Právo doživotného užívania
nehnuteľnosti obmedzuje vlastní-
ka nehnuteľnosti v prospech
oprávnenej osoby a predstavuje
jeho povinnosť strpieť bývanie a
užívanie jeho vlastnej nehnuteľ-
nosti inou osobou.
Právo doživotného užívania ne-
hnuteľnosti patrí výlučne opráv-
nenej osobe, v prospech ktorej
bolo právo zriadené. Toto právo
oprávneným osobám zaniká ich
smrťou a neprechádza na prípad-
ných dedičov oprávnenej osoby.
Pred smrťou oprávnenej osoby
môže byť právo doživotného uží-
vania zrušené iba na návrh
súdom, a to vtedy, ak zmenou
pomerov dôjde k vzniku hrubého
nepomeru medzi vecným breme-
nom a výhodou oprávneného.
Ak súd vyhovie návrhu, právo na
doživotné užívanie nehnuteľnosti
v prospech oprávneného zruší.
Príslušný okresný úrad, katastrál-
ny odbor vykoná výmaz bremena
bez poplatku formou záznamu.
Ďalšou možnosťou je, že sa vlastník
nehnuteľnosti a oprávnená osoba
dohodnú, že chcú právo doživotné-
ho užívania nehnuteľnosti zrušiť.
Môžu tak urobiť uzatvorením
zmluvy o zrušení vecného breme-
na. Zmluva o zrušení vecného bre-
mena musí byť písomná a musí
jasne definovať zúčastnené strany a
vecné bremeno, ktoré má na jej
základe zaniknúť. Podpis oprávne-
nej osoby na zmluve musí byť
úradne osvedčený.
Zmluvu o zrušení vecného bre-
mena spoločne s návrhom na
vklad zániku práva je potrebné
podať na príslušný katastrálny
odbor. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Pribudla zeleň,

nové poklopy,

koše a lavičky
STARÉ MESTO
Okolie hradu je o niečo krajšie.
Hlavné mesto oživilo vonkajšie
priestory areálu, známeho ako
hradný vrch. Nedávno tam
navyše mestská polícia kontro-
lovala pitie alkoholu, najmä
mladistvými.
Revitalizačné práce v súlade s
krajským pamiatkovým úra-
dom boli zamerané na výsadbu
novej zelene, odstránenie hava-
rijného stavu a celkovú parko-
vú úpravu areálu hradu. Praco-
valo sa na výsadbe novej zele-
ne, na odstránení havarijného
stavu oporných múrikov, pre-
krytí kanalizačnej šachty no-
vým kanalizačným poklopom,
na oprave smetných košov a
lavičiek či na vybudovaní oplo-
tenia. 
V areáli hradu vysadili stromy,
kry, trvalky, okrasné trávy, ako
aj skalničkový koberec. Hradný
areál spestril aj živý plot z javo-
ra poľného a zobu vtáčieho.
Medzi vysadenými stromami je
napríklad hrab obyčajný, mag-
nólia Soulangeova či hloh oby-
čajný. 
Z trvaliek sa vysadili napríklad
srdcovka, funkia, papraď, bergé-
nia a pakost. Vysadené boli tiež
desiatky krov, medzi nimi ibiš-
tek sýrsky, tis obyčajný, vavrí-
novec lekársky a ďalšie. 
Mestskí policajti práve v areáli
Hradného vrchu nedávno kon-
trolovali dodržiavanie zákazu
požívania alkoholu na verejnos-
ti, najmä však mladistvými. 
Kontrola sa pre mladých Brati-
slavčanov skončila veľmi dobre,
polícia zaevidovala šestnásť
priestupkov súvisiacich s pitím
alkoholu na verejnosti. V žiad-
nom prípade však nešlo o mla-
distvého. (kk)

Hľadáme ľudí 
na upratovanie 

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

Miesto výkonu práce: 
oobbjjeekkttyy  vv  BBrraattiissllaavvee  --

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

KKoolliibbaa
Kontakt: 0911 695 518 

(volať medzi 7,00 -16,00 hod.),
prípadne mailom cleaning@d-fs.sk

Mestské lesy začali s rekonštrukciou
prvých vodných nádrží na Železnej
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Prehodnotia

novú výstavbu

v Matadorke 
PETRŽALKA
Poslanci miestneho zastupi-
teľstva v Petržalke odsúhlasi-
li ukončenie spracovávania
Územného plánu zóny Mata-
dor. Hlavným dôvodom sú
obmedzenia, ktoré stanovuje
Územný plán hlavného
mesta. 
Mestská časť Petržalka od roku
2012 obstaráva Územný plán
zóny Matador. Ide o územie,
ktoré stratilo svoj pôvodný
význam a vedie sa široká dis-
kusia, ako by sa malo v budúc-
nosti využívať. 
Súčasné možnosti sú stanovené
platným Územným plánom
hlavného mesta, ale vzhľadom
na to, že pripomienky občanov
k návrhu Územného plánu
zóny, ktorý má za úlohu bližšie
špecifikovať podmienky
Územného plánu hlavného
mesta, s nadradeným doku-
mentom nekorešpondujú, ne-
mohli by sa prijať.
Petržalka zaznamenala množ-
stvo námietok a pripomienok k
zóne, týkali sa najmä výhrad k
intenzite budúcej zástavby, ako
aj k výške budúcich stavieb. V
plánoch investora boli naprík-
lad viaceré výškové budovy.
Miestni obyvatelia si však
prajú nižšie stavby. 
Veľkú diskusiu zároveň vyvo-
lali aj funkcie, ktoré by územie
malo v prvom rade prinášať. Či
už by šlo o vybavenosť, býva-
nie, šport, modernizáciu súčas-
ných budov, keď napríklad
Depo Kopčany sa medzičasom
stalo chránenou kultúrnou
pamiatkou. 
Okrem ukončenia procesu mali
poslanci na stole aj alternatívne
rozhodnutie, a to pokračovanie
v procese obstarávania Územ-
ného plánu zóny Matador. 
Väčšina sa však priklonila k
ukončeniu procesu s tým, že
všetky podklady a dosiaľ vyko-
nanú prácu Petržalka poskytne
hlavnému mestu, ktoré bude
môcť materiály použiť pri
aktualizácii súčasného Územ-
ného plánu hlavného mesta a
tvorbe nového Územného
plánu.  (mp)

Európsky 

petang zavíta

na Pasienky 
BRATISLAVA
Len po druhý raz v histórii sa
európsky šampionát žien v
petangu uskutoční v niektorej
z krajín strednej a východnej
Európy. Od 8. do11. septembra
2016 uvidí špičku európskeho
ženského petangu Bratislava,
hlavné mesto bude hostiť 8.
majstrovstvá Európy žien.
Domovským stánkom najlepších
európskych hráčok sa stane Hant
Aréna na Pasienkoch. Očakáva sa
účasť predbežne 32 európskych
reprezentačných výberov, hrať sa
bude vo formáte trojčlenných
tímov s možnosťou striedania
štvrtého hráča. 
Okrem súťaže družstiev bude
paralelne súťaž jednotlivcov v
presnosti streľby. Po druhom hra-
com dni, čiže v sobotu, sa oddelí
približne polovica úspešnejších
tímov, ktorá bude ďalej pokračo-
vať v hlavnom turnaji o maj-
strovský titul. 
Druhá polovica tímov, ktorá sa v
hlavnom turnaji do záverečných
bojov neprebojuje, bude pokračo-
vať v B-turnaji, v tzv. Pohári
národov. Titul európskeho šam-
pióna z posledných ME obhajuje
Španielsko, striebro Dánky, bron-
zové medaily si naposledy rozde-
lili hráčky Nemecka a Belgicka. 
Slovensko na poslednom šampio-
náte pred dvoma rokmi skončilo
na 25. mieste. 
V domácom prostredí o čo naj-
lepší výsledok zabojuje víťazný
tím z majstrovstiev Slovenska v
zložení I. Kadlečíková (Univer-
zum Bratislava), K. Gajdošová,
K. Krajčovičová, M. Šimková
(všetky Senec)
Príprava ihrísk na palubovke
športovej haly bude technicky
veľmi náročná. Tvoriť ju bude
niekoľko špeciálnych vrstiev,
ktoré musia vytvoriť dokonalý a
vhodný podklad na hru petangu,
zároveň však musia ochrániť
pôvodnú basketbalovú palubovku
Hant Arény. Prvé zápasy sa rozo-
hrajú v piatok 9. septembra od
9.00 h, kvalifikácia v streľbe
začína už o deň skôr, o 17.00 h.
Šampionát vyvrcholí finálovým
duelom v nedeľu, so začiatkom o
16.00 h. (lz)

STARÉ MESTO
Keď magistrát pred dvoma
mesiacmi vymenil staré kveti-
náče v centre mesta za nové,
vyslúžil si za to pochvalu. Nové
kvetináče vyzerajú krajšie,
útulnejšie, nedá sa na nich
sedieť, ani ich vnútro nevyzerá
ako odpadový kôš. Ako to však
už v Bratislave býva, nič nevy-
jde podľa plánu. Všimla si to
čitateľka Margita Jánošiová.
„Skúste sa prejsť na Kamenné
námestie a na vlastné oči sa pre-
svedčiť, ako dopadla výmena
kvetináčov. Staré zostali porozha-
dzované pred obchodným do-
mom a momentálne  slúžia ako
smetné koše! Naozaj pekná rekla-
ma centra hlavného mesta a jeho
zástupcov. Alebo niekto nedokon-
čil svoju prácu a niet pracovníka,

ktorý  by to skontroloval?“ Kveti-
náče ešte v strede minulého týž-
dňa plnili funkciu smetných
košov, po upozornení magistrátu
však prišla náprava a kamenné
„ozdoby“ z centra zmizli.
„Staré kvetináče, ktoré boli nahra-
dené novými samozavlažovacími
kvetináčmi, postupne odstraňuje-

me a odvážame do skladu mesta v
Čiernom lese - všetky staré, ktoré
boli nahradené novými, upraceme
do konca mesiaca. Staré kvetiná-
če uskladníme pre prípad nevy-
hnutnej potreby,“ informovala
hovorkyňa magistrátu Ivana Sko-
kanová. (db)

Foto: Juraj Mladý

Staré kvetináče neodpratali, pár
týždňov z nich boli smetné koše

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko
POBYT PRE SENIOROV 55+ PRI MORI NA ISTRII 2.-11.9.

349 € (doprava, pobyt, polpenzia s nápojmi, poistenie)
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

SI RUŠŇOVODIČ?
ROZBEHNI TO S NAMI!

WWW.RUSNOVODIC.SK
+421 903 199 200 

NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK 
AŽ 1 100 €
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Bláznivý beh 

sa začne 

na Závodisku
PETRŽALKA
Fanúšikovia pohybu a dob-
rej zábavy sa môžu chystať
na zrejme najbláznivejší beh
leta, 1. ročník podujatia
Crazy Colors (Run and Be
Happy). 
Pobeží sa na päťkilometrovej
trati so štyrmi farebnými zóna-
mi, kde sa môže každý dať do
sýtosti zafarbiť. Bratislavčania
si môžu nezvyčajné podujatie
vychutnať v rámci Kultúrneho
leta 6. augusta v Petržalke na
Závodisku v Starom háji.
Každý účastník dostane biele
tričko, bandanu, pamätnú
medailu a aj balenie práškovej
farby, ktorá nie je zdraviu škod-
livá a je bez problémov umý-
vateľná, a môže ňou obsypať
ktoréhokoľvek súpera. Bežať
sa môže v kategórii jednotliv-
cov i tímov. Beh nie je vekovo
limitovaný, štartovať môžu i
deti. Tie, ktoré nedovŕšili päť
rokov, pobežia zdarma. (ts)

KARLOVA VES
Na nevyužívanej ploche pri
križovatke Karloveská –
Molecova v Karlovej Vsi
hneď za čerpacou stanicou,
možno vznikne nový park.
Mesto už pripravuje projek-
tovú dokumentáciu.
Bude potrebné spraviť geode-
tické zameranie vrátane vytý-
čenia inžinierskych sietí, den-
drológiu existujúcich stromov,
terénne modelácie, navrhnúť

sadovo-architektonické rieše-
nie plochy na území budúceho
parku a vyčísliť rozpočet.
Následne sa obstará zhotoviteľ
potrebných úprav a pristúpi sa
k realizácii. Hlavné mesto by
chcelo tento park vybudovať v
prvej polovici roku 2017. 
Súčasťou parku bude relaxačné
vybavenie pre deti ako detské
preliezky či rôzne hracie prvky,
lavičky na sedenie, sadovnícke
úpravy, výsadba zelene, úprava

terénnych nerovností a podob-
ne. Obdobným spôsobom chce
hlavné mesto vybudovať park
aj na súčasnom parkovisku na
Komenského námestí v Sta-
rom Meste. 
V súčasnosti sa pripravujú pod-
klady, zisťujú sa napríklad inži-
nierske siete, identifikujú sa
podzemné objekty vo vlastníct-
ve Slovenského národného
divadla a pod. (is)

Foto: is

Na Karloveskej ulici vznikne park

1. NAKÚPTE V KTOREJ-
KOĽVEK Z PREVÁDZOK
V BORY MALL

2. ZA BLOK V HODNOTE 
ASPOŇ 10 € DOSTANETE 
ŽREBOVACÍ LÍSTOK PRI
INFOPULTE CENTRA

3. VYPLNENÝ ŽREBOVACÍ 
LÍSTOK VHOĎTE DO
ŽREBOVACEJ URNY

VYHRAJTE DENNE 350 €
V DARČEKOVÝCH KARTÁCH

ALEBO 1. 9. HLAVNÚ CENU
CITROËN C4 CACTUS

4. 7. – 1. 9.

WWW.BORYMALL.SK

Dni majstrov

oživia uličky

Starého Mesta
STARÉ MESTO
Prvý septembrový víkend
zavíta do uličiek Starého
Mesta už 26 najväčší mestský
festival - Dni majstrov ÚĽUV
2016. 
Tradičné remeslá a domácke
výroby, ktoré sú hlavným festi-
valovým lákadlom, predstavia
verejnosti cez priame ukážky
výrobné postupy viac ako stov-
ky ľudových umeleckých vý-
robcov. 
Sprievodný program Dní maj-
strov ÚĽUV poskytne aj mož-
nosť priamej interakcie a kon-
taktu s umelcami. Neoddeli-
teľnou súčasťou festivalu je
Škola remesiel, ktorej dôležitá
úloha pri uchovávaní tradič-
ných techník a zaslúžilá práca
pri výchove nových remeselní-
kov bola v roku 2015 odmene-
ná zápisom do Zoznamu naj-
lepších spôsobov ochrany ne-
hmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska. �
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Milión pre 

Bratislavu má 

skrášliť mesto
BRATISLAVA
V rámci myšlienky Milión pre
Bratislavu chce hlavné mesto
investovať peniaze na rozvojo-
vé projekty mesta, ktoré zlep-
šia život  jeho obyvateľom.
Projekt obsahuje tematické pro-
jekty za milión eur. Hlavné
mesto bude na nich pracovať v
mestských častiach a financovať
ich z mestského rozpočtu. „Pro-
jekty sme vyberali v rámci pra-
covnej skupiny odborníkov z
magistrátu tak, aby pokryli skoro
každú oblasť života a smerovali
do všetkých mestských častí,“
uviedol primátor Ivo Nesrovnal.
Milión pre Bratislavu napríklad
obsahuje: 
� obnovu zábradlí v meste v
dĺžke 22 km, ktoré sa budú natie-
rať v jednotnom dizajne a kde
to bude potrebné (napr. na Baj-
kalskej), sa aj opravia;
� vytvorenie nových oddycho-
vých miest v lesoparku (budú sa
rekonštruovať altánky, postaví sa
nová vyhliadková veža a v
pláne je aj „domček na strome“,
kde sa bude dať ubytovať a pre-
spať);
� investície do športu pre mest-
ské školy, konkrétne do infra-
štruktúry základných umelec-
kých škôl a centier voľného
času (vybudovanie športovísk a
ihrísk prístupných aj verejnosti v
mimoškolskom čase, zrevitalizu-
je sa napr. areál ZUŠ na Dalibo-
rovom nám. v Petržalke);
� nový mobiliár pre kúpaliská
Tehelné pole, Lamač, Delfín,
Krasňany (od lavičiek, ležadiel,
smetných košov až po posilňova-
cie zariadenia a preliezačky);
� modernizáciu dopravného
informačného systému na hlav-
ných ťahoch v zmysle doplnenia
informačných tabúľ na križovat-
kách o stave plynulosti cestnej
premávky na frekventovaných
cestných úsekoch;
� vybudovanie nových moder-
ných detských ihrísk s fitnes
prvkami v parkoch a na verej-
ných priestranstvách v rôznych
mestských častiach;
� deväť osviežujúcich fontán s
efektom tzv. vodnej hmly. (ts)

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

Zástupcovia Bratislavského
samosprávneho kraja opä-
tovne vyzvali všetky zúčast-
nené strany, ktorých sa dotý-
ka rozširovanie diaľničného
úseku D1 Bratislava – Tribla-
vina, na diskusiu. Tá by sa
mala uskutočniť na Úrade
Bratislavského samospráv-
neho kraja do konca prázd-
nin.
„Naším zámerom bolo, aby
tam boli po oboch stranách
diaľnice boli kolektory, aby sa
každých 500 metrov dalo pri-
pojiť na tieto cesty, aby tvorili
vlastne chrbtovú os tejto aglo-
merácie a aby každé zhruba 2
kilometre existovalo prepoje-
nie na samotnú diaľnicu. To,
čo nastalo, bola debata v aprí-
li, keď sme zistili, že sa zme-
nila samotná stavba Triblavi-
ny, že tam kolektory nie sú a
že sa to má nahradiť päť prú-
dovou diaľnicou. My sme sa
proti tomu ohradili. To, čo sa
udialo po nástupe nového
vedenia NDS, je, že doniesli

revidovanú predstavu, ktorá
hovorí, že na časti toho úseku
medzi Bratislavou a Triblavi-
nou budú kolektory, ale na
ďalších častiach to nebudú
kolektory, ale príjazdové
pruhy na diaľnicu,“ vyjadril sa
na tlačovej konferencii pred-
seda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj
aj naďalej trvá na pôvodnej
koncepcii diaľnice D1 Bratisla-
va – hranica BSK (Trnava),
ktorá je definovaná aj v plat-
nom Územnom pláne regiónu.
Ten zaznamenáva prestavbu
diaľnice na plnohodnotnú 6-
pruhovú diaľnicu s obojstran-
nými dvojpruhovými jedno-
smernými kolektormi. Národ-
ná diaľničná spoločnosť však
predstavila  Technickú štúdiu
Diaľnica D1 Bratislava – Tri-
blavina, doplnenie 5-pruhu v
úseku Ivanka Sever – Triblavi-
na, ktorá v danom úseku neráta
so súbežnými kolektormi, ale
robí z nich súčasť diaľnice.

Tým by obyvatelia okolitých
obcí s kontinuálnym nárastom
počtu obyvateľov prišli o  mož-
nosť pripojenia na diaľnicu aj
mimo veľkých diaľničných
križovatiek.
Pôvodné usmernenie z roku
2009 totiž definovalo kolekto-
ry ako súbežnú, no oddelenú
cestu od diaľnice minimálne
troma metrami deliaceho pásu
so zvodidlom. V apríli 2016 sa
však toto usmernenie  zrušilo a
z kolektorov sa stal „jazdný
pás v oblasti križovatky“.
Územný plán regiónu a aj oby-
vatelia okolitých obcí však
rátajú s kolektormi, vďaka kto-
rým by sa mohli na diaľnicu
napojiť rýchlejšie.
Zástupcovia Bratislavského
samosprávneho kraja zároveň
prisľúbili opätovné usporiada-
nie spoločnej diskusie so
zástupcami Národnej diaľnič-
nej spoločnosti, starostami a s
primátormi okolitých obcí a
miest, krajskými poslancami a
s aktivistami. �

Frešo: Diskusia o kolektoroch je nevyhnutná 

Máme pre Vás voľné pracovné miesto

Elektrikár/údržbár

Miesto výkonu práce: Bratislava, Bratislavský kraj
Termín nástupu: ihneď, resp. dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Vašou pracovnou náplňou bude najmä:
• zabezpečovanie prevádzkyschopnosti, preventívnych 

kontrol a údržby elektrotechnických zariadení 
a rozvádzačov v rozsahu oprávnenia;

• zabezpečovanie prevádzkyschopnosti, pravidelných 
preventívnych kontrol, údržby a opráv stavebných 
častí, zdravotechniky a ostatných bežných činností 
súvisiacich s prevádzkovou údržbou budov a TZB 
(drobné práce);

• zabezpečovanie starostlivosti, údržby a opráv 
zariadení v súlade s platným harmonogramom 
údržby; koordinácia spolupráce s dodávateľskými 
firmami; operatívne riešenie vzniknutých situácií 
a požiadaviek;

Čo od Vás požadujeme?
• vzdelanie: stredoškolské bez maturity alebo 

s maturitou v technickom alebo elektro odbore
• prax: 3 roky
• vodičský preukaz: B; aktívny vodič
• osobnostné predpoklady a znalosti:

• vyhláška 508/2009 §22 alebo §21;
• základná znalosť čítania technickej dokumentácie 

výhodou;
• proaktívny a pozitívny prístup k práci;
• analytické myslenie; manuálna zručnosť; 

schopnosť a ochota učiť sa;
• kultivovaná komunikácia; tímová spolupráca;
• hospodárnosť, trpezlivosť, presnosť, dôslednosť, 

improvizačné schopnosti.

Zaujala Vás naša ponuka? Ak áno, pošlite nám svoj životopis alebo nás kontaktujte na: 
ENGIE Services, a.s., Jarošova 1, 831 03  Bratislava

email: info.sk@engie.com, tel.: +421 2 5831 6223 /139, www.engie.sk

volne pracovne miesto inzercia finalna.indd 1 28.07.16 16:08
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Osem medailí 

z 50. ročníka

hier žiakov
BRATISLAVA
Športoví reprezentanti Brati-
slavy do 15 rokov sa zúčastnili
na 50. ročníku medzinárodných
hier žiakov. V taiwanskom
meste New Taipei City sa pred-
stavilo 2 500 reprezentantov z
85 miest z Európy, Ázie, Afri-
ky, Austrálie, USA, Kanady a z
Južnej Ameriky.  Bratislavča-
nia získali 8 medailí a boli jed-
nou z najúspešnejších výprav. 
Výsledky mladých Bratislavča-
nov: 
� PLÁVANIE 
- 1. miesto Z. Ripková na 50 m
motýlik a dievčenská štafeta na
4x100 m voľný spôsob (Z. Ripko-
vá, K. Balážiková, R. Rusnáková
a N. Bábska)
- 2. miesto S. Kliment na 200 m
znak
- 3. miesto Z. Ripková na 50 m
voľný spôsob, N. Bábska na 50
m prsia a S. Kazimír na 50 m
prsia
�VOLEJBAL
- 2. miesto tím - V. Gašparovičová,
L. Marušinová, M. Vajdová, R.
Sobolovská, T. Hrušecká, S. Jelin-
ková, K. Frolová a L. Kvasnová
�ATLETIKA
-  3. miesto N. Majdáková v
skoku do výšky 
� STOLNÝ TENIS  
5. – 8. miesto tím – L. Švajdlen-
ková, H. Slobodníková a F. Ivan-
čo. (ts)

Osemnástka

je zadarmo

a s hudbou
BRATISLAVA
Dopravný podnik v spoluprá-
ci s magistrátom vypravuje
pre cestujúcu verejnosť počas
augustových sobôt historickú
hudobnú električku č. 18.
Všetky jazdy hudobnou elek-
tričkou sú zadarmo a trvajú
približne 35 až 40 minút. Elek-
trička premáva každú hodinu
od 16.00 h a posledná jazda je o
20.00 h. Každú sobotu spríjem-
ní cestujúcim jazdu vždy iná
hudobná formácia, ktorá bude
hrať vo vozidle naživo pri
posledných dvoch jazdách (o
19.00 h a 20.00 h), mimo
týchto dvoch vymedzených
časov bude znieť v električke
reprodukovaná hudba. Počas
všetkých jázd budú v elek-
tričke animátorky, ktoré zabez-
pečia pre deti program formou
súťaží.
Električka pravidelne začne a
ukončí každú zo svojich jázd
na zastávke Hviezdoslavovo
námestie (bývalá zastávka
Jesenského), kde bude stáť pri-
bližne 20 minút do svojho ďal-
šieho odchodu. Čakanie na
ďalší odchod si cestujúci môžu
spríjemniť dobrou kávou, brati-
slavskými rožkami alebo sa
odfotografovať s vodičom
električky v uniforme alebo si
urobiť zábery pri historickej
električke. (ts)

KARLOVA VES
Lesy SR ukončili prvé zales-
nenie ostrova Sihoť na plo-
chách, kde sa v minulosti
ťažilo drevo. Nové stromčeky
sú už chránené pred poškode-
ním. Celkovo vysadili takmer
tisíc kusov topoľa šľachtené-
ho a vyše 500 kusov topoľa
čierneho.
Okamžite sa však ozvali ochra-
nári, ktorým sa nepáči sadenie
topoľa šľachteného, ktorý je síce
rýchlo rastúci, ale potrebuje
zásahy človeka. 
Ministerka pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Gabriela Mateč-
ná v apríli požiadala štátny pod-
nik Lesy SR o okamžité zastave-
nie výrubu. Odvtedy sa na ostro-
ve tzv. zalesňovalo. Išlo umelú
obnovu lesa po vykonanej holo-
rubnej ťažbe. Súčasne sa strhá-
vali popínavé rastliny a rúbali
nežiaduce dreviny v poraste s
opakovaným zalesňovaním. No-
vovysadené stromy sú chránené
proti zveri individuálnou ochra-
nou sadeníc polynetom, resp.
ochrannými manžetami z plastu,

ktoré chránia sadenicu pred
obhryzom kmienka.
Ministerstvo upozorňuje, že v
najbližšom období bude odvoz
zvyšku dreva z ostrova Sihoť,
ktoré vzniklo po kalamitnej
ťažbe v minulosti. Na ostrove sa
v súčasnosti nachádza približne
22 metrov kubických drevnej
hmoty, ktorá je nadrozmerná,
čiže dosahuje atypické rozmery. 
Ministerstvo pôdohospodárstva
v spolupráci s Lesmi SR bude v
budúcnosti na Sihoti robiť leso-
pestovateľské a ťažbové práce

prírode blízkym spôsobom zaru-
čujúcim ochranu vodárenského
zdroja proti kontaminácii. Ide
najmä o jemnejšie spôsoby hos-
podárenia. Obnovná ťažba sa
bude vykonávať na menších plo-
chách. Čas realizácie bude
vopred odsúhlasovaný s Brati-
slavskou vodárenskou spoloč-
nosťou ako správcom vodného
zdroja a v súlade s podmienkami
uvedenými v platnom rozhodnu-
tí o vyhlásení pásem vodáren-
ského zdroja ostrova Sihoť. (mf)

Foto: archív

Na Sihoti zalesňovali v priestoroch,
kde sa len nedávno vyťažilo drevo

reklama@banoviny.sk | 0911 668 469

Reklama v novinách?
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BRATISLAVA
Mestskí poslanci schválili po-
skytovanie finančného príspev-
ku na podporu malých projek-
tov udržateľného hospodárenia
so zrážkovou vodou v hlavnom
meste, ktoré mesto predložilo
na zastupiteľstve. 
Finančný príspevok na podporu
malých projektov udržateľného
hospodárenia so zrážkovou vo-
dou chce zlepšiť hospodárenie so
zrážkovou vodou v meste a pod-
poriť zlepšenie mikroklímy mest-
ského prostredia.

Ide o grantový program, ktorý
vychádza z projektu Bratislava
sa pripravuje na zmenu klímy, na
ktorý bolo v rozpočte mesta
vyčlenených 50 000 eur, pričom
záujemcovia sa budú môcť uchá-
dzať o finančnú podporu do
výšky 50 percent, maximálne
1 000 eur preinvestovaných
nákladov súvisiacich s malými
projektmi týkajúcimi sa udržateľ-
ného hospodárenia so zrážkovou
vodou, napríklad pri využívaní
zariadení na vsakovanie zrážko-
vej vody na pozemkoch vlastní-

kov, zadržaní zrážkovej vody a
jej následné využitie na zavlažo-
vanie alebo ako úžitkovú vodu.
Ďalšia možnosť je zmena neprie-
pustných spevnených plôch na
vodopriepustné, ako aj vegetačné
strechy a fasády a strechy. 
Zrážková voda v súčasných síd-
lach nemôže prirodzene vsakovať
do pôdy a obnovovať tak zásoby
podzemnej vody. Namiesto toho
odteká po spevnenom povrchu do
stokovej siete, zaťažuje čistiarne
odpadových vôd alebo prívalovo
vodné toky, čo veľakrát spôsobu-

je lokálne záplavy. „Zároveň sa
pôda v zastavanom území nad-
merne vysušuje, trpí tým vegetá-
cia, a tým sa mení aj mikroklí-
ma,“ informovala Zuzana Hude-
ková z Kancelárie hlavnej archi-
tektky mesta Bratislava.
Negatívne dôsledky zmeny klímy
v mestskom prostredí sa prejavu-
jú horúcimi letami spojenými s
dlhšími obdobiami sucha, ktoré
sú striedané prívalovými dažďa-
mi, pričom následne môžu spôso-
bovať lokálne záplavy a havárie
v podchodoch a na cestných

komunikáciách. Postupná urbani-
zácia krajiny má za následok stále
sa zvyšujúci podiel zastavaných
nepriepustných plôch na úkor
pôvodných prírodných vodoprie-
pustných plôch. „Negatívne to
ovplyvňuje nielen prirodzený
kolobeh vody v danej lokalite.
Povrchy sa v letných mesiacoch
prehrievajú a v zime ochladzujú,
čo má negatívny dosah aj na ener-
getickú bilanciu okolitých budov,
či už pri kúrení alebo v lete pri
chladení,“ doplnila hlavná archi-
tektka I. Konrad. (kk)

Podporia hospodárenie so zrážkovou vodou

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!“

6.8. o 19:00

FC DACŠK SLOVAN
Štadión pasienky

VSTUPENKY NA

ba_noviny.ai 1 26. 7. 2016 12:10:37

Rád by som zdôraznil, že som
hlasoval za zrušenie uznesenia k
mestským lesom z roku 2014
zámerne. Urobil som to s pevným
presvedčením, že ak uznesenie
neprinieslo za svojej existencie
žiadne hmatateľné výsledky,
musí sa zrušiť. 
Hlavnými bodmi tohto ambiciózne-
ho uznesenia bolo zabrániť výstav-
be na Železnej studienke, ako aj
obmedziť výrub v mestských
lesoch. Po roku a pol od jeho prija-
tia je jasné, že zostalo len pri ambí-
ciách. Spájať našu snahu zrušiť
jalové uznesenie z roku 2014  so
zámerom pustiť na Železnú stu-
dienku developerov je priam
komické. To je ako žiadať starostu

obce, aby zmenil výšku DPH.
Mesto Bratislava nie je stavebným
úradom, preto o výstavbe na Želez-
nej studienke rozhoduje mestská
časť Bratislava - Nové Mesto. To
ešte nie je všetko. Vrcholom
absurdnosti tohto uznesenia je
snaha o politickú reguláciu staro-
stlivosti o les vymyslenou bulhar-
skou konštantou. 
Na najbližšie zasadnutie mestského

zastupiteľstva predložím nové
uznesenie, ktorým iniciujem vytvo-
renie poradného orgánu Rady mest-
ských lesov. Tá bude zložená z reš-
pektovaných odborníkov,  aktivis-
tov, zástupcov mesta a Mestských
lesov, ktorá bude mať hlavné slovo
pri schvaľovaní ďalšieho rozvoja
lesoparku. Na Železnú studienku
chodím so svojimi deťmi často a
rád. Nedá sa pritom nevšimnúť, že
najmä počas víkendov praská vo
švíkoch. Treba, aby vznikali aj ďal-
šie oddychové  zóny. To všetko sme
začali riešiť a pevne verím aj vyrie-
šime, kým sa ostatní budú predvá-
dzať, hašteriť, mýliť pri hlasovaní a
šuchoriť si pred ľudmi svoje politic-
ké perie. Juraj Káčer

Reakcia: Na Železnej by chceli 
rúbať, jazdiť, stavať
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Naučiť lepšie,

odmeniť viac

pokračuje
PETRŽALKA
Do programu Naučiť lepšie,
odmeniť viac sa zapojilo osem-
násť petržalských učiteľov
základných škôl.
O 100 eur mesačne si prilepšili
pedagógovia, ktorí prišli s projek-
tom obsahujúcim inovatívnosť v
poznatkoch, spôsoboch, metó-
dach a využívaní informačných
komunikačných technológií.
Najaktívnejšia bola Základná
škola Turnianska, a najviac bodov
získali projekty učiteľov z Buda-
tínskej, Černyševského a Dudo-
vej. (mp)

PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka vlani
hospodárila s prebytkom vyše
960-tisíc eur. Vyplýva to záve-
rečného účtu za rok 2015,
ktorý prerokovali miestni
poslanci. Túto sumu dokázali
ušetriť jednotlivé programy
rozpočtu aj napriek výdav-
kom, ktoré kopírovali priority
mestskej časti. 
Šetriť sa darilo aj popri veľkých
investíciách, ktoré spolu pre-
siahli jeden milión eur. Najväč-
šia suma (viac ako pol milióna
eur) putovala na rekonštrukciu a
modernizáciu viacerých základ-
ných a materských škôl a
vybudovanie novej MŠ na Ges-

sayovej ulici. Petržalka zároveň
zdigitalizovala Artkino Za
zrkadlom v DK Zrkadlový háj,
zrekonštruovala Námestie hrani-
čiarov, vybudovala výbeh pre
psov na Holíčskej ulici, športový
areál pri Základnej škole na
Tupolevovej ulici, či opravila
parkoviská na Holíčskej a Hro-
bákovej ulici. Pre zvýšenie bez-

pečnosti rozšírila počet kamier v
uliciach. Petržalka hospodárila v
minulom roku s celkovou sumou
29,5 milióna eur. Najviac bež-
ných výdavkov, vyše 13,6 milió-
na eur, čo predstavuje 53 per-
cent, smerovalo do školstva.
Približne po dva milióny eur
putovali z rozpočtu v minulom
roku do životného prostredia – na
udržiavanie a výsadbu zelene,
starostlivosť o detské ihriská, o
koše na psie exkrementy či pre-
vádzku zberného dvora - ale aj do
kultúry a športu. Vyše milióna
eur použila mestská časť na
zabezpečenie sociálnej pomoci a
sociálnych služieb. (ts)

Ilustračné foto: archív

Petržalka môže pripraviť investíciePrispejú deťom

v súkromných

škôlkach
PETRŽALKA
Poslanci odsúhlasili poskytnu-
tie nenávratného finančného
príspevku na vzdelávanie detí v
súkromných materských ško-
lách pre ďalších 22 detí, ktoré
neboli prijaté do žiadnej z 23
obecných materských škôl. 
Žiadosť predloží žiadateľ na pred-
písanom tlačive najneskôr do 15.
augusta 2016 na oddelenie sociál-
nych vecí. Pri predložení žiadosti
rozhoduje dátum na poštovej
pečiatke alebo dátum pečiatky z
podateľne miestneho úradu mest-
skej časti. (pl)

BRATISLAVA 5

ÚSTREDIE ĽUDOVEJ
UMELECKEJ VÝROBY

Organizátor

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Produktoví partneri
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štvrtok 4. augusta
� 10.00 - Čchikung, cvičenie pre
zdravie, Medická záhrada
� 17..00 - Základy Tajčí (Chen
taiji quan), Medická záhrada
� 19.00 - Páni bratia, od ľudovky
po muzikál, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

piatok 5. augusta
�10.00 - Letná slávnosť na Kačí-
ne, festival, Kačín
� 18.00 - Silné reči U červeného
raka - Stand-up comedy show,
Letná čitáreň U červeného raka
� 19.00 - Festival ľudovej tvorby
na hradbách - Rusín Čendeš or-
chestra, Mestské hradby
� 20.00 - Pagagnini, Viva Musi-
ca!, Ateliér Babylon, Kolárska 3
� 20.00 - The MassRiot, Robo
Šimko, Námestie M.R. Štefánika
pri Eurovea 
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

sobota 6. augusta
� 19.00 - Klasika na hradbách -
Sláčikový koncert, Konzervató-
rium J. L. Bellu Banská Bystrica,
Mestské hradby
� 19.00 - Slovenský mládežnícky
orchester, Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 20.30 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Bratislavský hrad

nedeľa 7. augusta
� 17.00 - Mrkvička číta zveda-
vým deťom, Mestské hradby 
� 19.00 - Kubánske leto, tanečná
škola na námestí, Hviezdoslavo-
vo námestie

pondelok 8. augusta
� 10.00 - Kvak a Žbluňk, Theatr
Ludem, Medická záhrada
�19.00 - Muzikálová loď - Muzi-
kálové hity v podaní hercov
Novej scény, Loď Martin
�20.30 - W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, Bratislavský hrad

utorok 9. augusta
� 10.00 - Základy sebaobrany,
Medická záhrada
� 18.00 - Spievanie nás baví,
spievanie ľudových piesní pod
holým nebom, Medická záhrada
� 19.00 - Fresh out of the bus,
World Music pri Dóme

�20.30 - W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, Bratislavský hrad

streda 10. augusta
�16.00 - Gašparko a Janko v pekle,
Stražanovo bábkové divadlo, Letná
čitáreň v Medickej záhrade
� 18.00 - Folk Talk alebo iné
tváre slovenských pesničkárov
Miki Michelčík a Credo, Letná
čitáreň U červeného raka
�19.00 - Chris Ellys - chill out,  Ná-
mestie M.R. Štefánika pri Eurovea
� 19.00 - Operetný večer, P.
Oswald, G. Šercelová, amfiteáter
na Valschovej pri Dune, 200
metrov od zastávky Švantnerova
� 20.30 - Domeček, Divadlo Bu-
ranteatr, Zichyho palác, Ventúrska 9
�20.30 - W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, Bratislavský hrad
�21.00 - Letné kino Film Europe v
SNG: Sils Maria, Esterházyho pa-
lác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4

štvrtok 11. augusta
� 10.00 - Základy sebaobrany,
Medická záhrada
� 19.00 - Witold Zalewski, Kate-
drálny organový festival, Katedrála
sv. Martina, Rudnayovo námestie
� 19.00 - Staromestský salón,
Milan Lasica, vstup voľný,
Zichyho palác, Ventúrska 9
�20.00 - Finále 17: Legendy Slo-
vana - Zlatí chlapci, Zimný šta-
dión O. Nepelu, Odbojárov 9
� 20.00 - Marky Ramone and
Blitzkrieg, 40 years of punk rock,
Majestic Music Club, Karpatská 2
� 20.30 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, Bratislavský
hrad

piatok 12. augusta
�18.00 - Polajka, Letná čitáreň U
červeného raka 
� 20.00 - Richard Galiano Sextet,
Viva Musica, Veľký evanjelický
kostol, Panenská 28

� 20.00 - Natália Hatalová, kon-
cert, Námestie M.R. Štefánika pri
Eurovea 
�20.30 - W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, Bratislavský hrad
� 21.00 - Plavba po Dunaji so
Slobodnou Európu, Loď Prešov,
Fajnorovo nábrežie

sobota 13. augusta
� 18.00 - Erik Rothenstein band:
Rio Danubio, tanečná sobota,  Ná-
mestie M.R. Štefánika pri Eurovea
� 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Bratislavský hrad
� 21.00 - Plavba po Dunaji so
Slobodnou Európu, Loď Prešov,
Fajnorovo nábrežie

nedeľa 14. augusta
�15.00 - Šesť zázračných kľúčov
- Divadlo Baretka, Loď Martin
� 20.30 - W. Shakespeare: Dvaja
páni z Verony, Bratislavský hrad

pondelok 15. augusta
� 18.00 - Frysk Fanfare Orkes,
dychovka z Holandska, Hviezdo-
slavovo námestie
� 18.00 - Traja v tom, Letná čitá-
reň U červeného draka

utorok 16. augusta
� 10.00 - Pilakalajoga, Medická
záhrada
� 18.00 - Spievanie nás baví,
spievanie ľudových piesní pod
holým nebom, Medická záhrada
� 18.00 - Spomienky z hniezda,
Letná čitáreň, Letná čitáreň U čer-
veného raka
�18.00 - Basta Fidli, Staromestská
letná tančiareň, terasa hotela Carl-
ton, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Plus mínus, World
Music pri Dóme

streda 17. augusta
� 14.00 - Háčkovacia čítanka,
Letná čitáreň v Medickej záhrade

� 15.00 - Slayer and Bullet for
my Valentine, Aegon aréna, Prí-
kopova 6
�18.00 - Folk Talk alebo iné tváre
slov. pesničkárov - M. Geišberg,
Letná čitáreň U červeného raka
�19.00 - Peter Lipa Band, amfiteá-
ter na Valschovej pri Dune, 200
metrov od zastávky Švantnerova
� 19.00 - Ivana Ecetová Trio -
chill out,  Námestie M.R. Štefáni-
ka pri Eurovea
� 20.30 - Maturitné stretko,
Divadlo Tandem, Zichyho palác,
Ventúrska 9
�21.00 - Letné kino Film Europe
v SNG: Marguerite a Julien,
Esterházyho palác – Berlinka,
Námestie Ľ. Štúra 4

štvrtok 18. augusta
� 10.00, 17.00 - Pilakalajoga,
Medická záhrada
� 19.00 - Zuzana Suchánková,
blues, jazz, folk, Zichyho palác,
Ventúrska 9
�19.00 - Giulio Mercati, Katedrál-
ny organový festival, Katedrála sv.
Martina, Rudnayovo námestie

piatok 19. augusta
� 19.00 - Festival ľudovej tvorby
na hradbách, Družina, Mestské
hradby
� 20.00 - Kronos Quartet, Veľký
evanjelický kostol, Panenská 28
� 20.00 - The Susie Haas Band,
koncert, Námestie M.R. Štefánika
pri Eurovea

sobota 20. augusta
� 13.00 - Cigánsky bašavel na
hrade Devín, Hrad Devín
� 19.00 - Ako konať dobro,
Tamariki, Divadlo na námestí,
Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Eddy Portella, tanečná
sobota, Eurovea
� 21.00 - Sick individuals, Wake-
lake, Zlaté Piesky

nedeľa 21. augusta
�10.00 - Kapitán kotvička, Divad-
lo Agape, Grand hotel Pressburg
�17.30 - Hudba Ministerstva vnút-
ra SR, Sad Janka Kráľa, pri fontáne
� 19.00 - Súbor St. Nicolaus,
Hviezdoslavovo námestie

pondelok 22. augusta
� 19.00 - Plavba v rytme flamen-
ca - Martin Bies a Flamenco Clan,
Loď Martin

utorok 23. augusta
� 10.00 - S jogou za zdravím,
Medická záhrada
� 17.00 - Čchikung, Medická
záhrada
� 18.00 - Spievanie nás baví,
spievanie ľudových piesní pod
holým nebom, Medická záhrada
� 19.00 - Five gentlemen, World
Music pri Dóme

streda 24. augusta
� 14.00 - Aladinova čarovná lam-
pa, Stražanovo bábkové divadlo,
Letná čitáreň v Medickej záhrade
� 17.00 - Spevohrad - Divadlo
Dunajka, Disco Jarka, amfiteáter
na Valschovej pri Dune
� 19.00 - Jana Gavačová Trio -
chill out, Námestie M. R. Štefáni-
ka pri Eurovea
�20.30 - Bohyňa vo vani, Divad-
lo La Komika, Zichyho palác,
Ventúrska 9
�21.00 - Letné kino Film Europe
v SNG: Dokonalý zmysel, Ester-
házyho palác – Berlinka, Námes-
tie Ľ. Štúra 4

štvrtok 25. augusta
� 19.00 - ALEA, Piazzolla a iní,
argentínske tango a Ana Carolina
Dis, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - David di Fiore, Kate-
drálny organový festival, Kate-
drála sv. Martina, Rudnayovo
námestie
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Pozývame vás do multiplexu Cine-
ma City, Aupark zažiť unikátnu fil-
movú technológiu SUPERSCRE-
EN, jedinú v kontinentálnej Európe.
Projekcia SUPERSCREEN prináša
dokonalé spojenie zvuku a obrazu.
Výnimočnosť tejto technológie je
založená na veľkolepom obrazovom zážitku, film sa premieta na
plátno v duálnej projekcii z dvoch projektorov zároveň. Celkový

zážitok zo sledovania filmu navyše
umocňuje viacrozmerný, 128 kanálo-
vý zvuk Dolby Atmos. 128 kanálov
znamená 128 rôznych zvukov. V
modernej, 465 miestnej kinosále si
môžete v komfortných sedadlách užiť
naplno skvelé filmy Jednotka samo-

vrahov už od 4.augusta a Star Trek v 3D už od 18. augusta.  
Viac na www.cinemacity.sk/superscreen

Unikátna filmová technológia SUPERSCREEN.
Jedine v Cinema City, Aupark!



Roku 1543 obsadila otoman-
ská armáda najposvätnejšie
miesta uhorského kráľov-
stva:  Ostrihom a Stoličný
Belehrad (Székesfehérvár).
Ostrihomský arcibiskup mu-
sel hľadať útočište na Turka-
mi ešte neobsadenom území.
Na viac ako 250 rokov sa exi-
lovým sídlom arcibiskupov –
prímasov krajiny oficiálne
stala Trnava. Viacerí z nich
však uprednostňovali  život v
hlavnom meste krajiny,  kto-
rým bol od roku 1536 Prešpo-
rok. Žili v starej rezidencii,
ktorú dal v 40. rokoch 15. sto-
ročia ich predchodca arcibi-
skup Dionýz nákladne pre-
stavať. Neskorší arcibiskupi
dávali rezidenciu (na mieste
terajšieho Primaciálneho pa-
láca) upravovať podľa vkusu
svojej doby.                            
V letných mesiacoch sa radšej
zdržiavali v prostredí  rozľahlej
záhrady za mestom.  Záhrada
vznikla už na prelome 16. a 17.
storočia. Arcibiskup Georg
Lippay  (1600 – 1666) ju dal
upraviť. Okrem domácich a
cudzokrajných  rastlín bola
ozdobou záhrady najmä
sochárska výzdoba. Vodu z
potokov Malých Karpát pri-
viedli potrubiami do fontán a
jazierok v záhrade. Aj kamenné
fontány boli dielami vynikajú-
cich sochárov.                           
V prvej tretine osemnásteho
storočia bolo treba záhradu
obnoviť. Viaceré fontány už
neboli funkčné.  Rozobrali ich.
Časti použili na iných fontá-
nach (Maximiliánova fontána
na Hlavnom námestí), časti
zrejme uložili v nejakom skla-
dišti.                                         
Jedna z fontán z prvej polovice
sedemnásteho storočia bola
ozdobená kamennou sochou
chlapca či mladého muža, ktorý
objíma  rybu. Z jej otvorenej
papule striekal do výšky prúd
vody.  Bola to sochárska inter-
pretácia starozákonného textu o
Tobiášovi.  Aj ostatné sochár-
ske diela predstavovali postavy
z kresťanskej mytológie. 
Z výzdoby záhrady pravdepo-
dobne pochádza aj  súsošie svä-
tého Juraja s drakom, inštalova-
né pred druhou svetovou voj-

nou na nádvorí Primaciálneho
paláca.                                      
Súsošie Tobiáša s rybou pre-
niesli na nádvorie kláštora
uršulínok, kde stálo až do roku
1951. Bolo ústredným motí-
vom malej fontány, z papule
ryby striekala voda ako v
pôvodnom arcibiskupovom
parku.  Okolo nej boli záhony
kvetov, chodníčky, lavičky, na
ktorých po práci odpočívali
mníšky – učiteľky.    
V roku 1951, po násilnom
vysťahovaní mníšiek z areálu,
sa kláštor stal internátom stre-
doškolákov. Chlapci z Umelec-
ko-priemyselnej školy nepotre-
bovali parčík s fontánou, ale
volejbalové ihrisko.  
Fontánu rozobrali a súsošie
Tobiáša s rybou sa ocitlo na
dvore kamenárskej firmy re-
štaurátora sochára Alexandra
Mahra na Štefánikovej ulici.
Boli tam aj iné vzácne sochy zo
zrušených náhrobných pomní-
kov a zo zbúraných či „moder-
nizovaných“ budov.  
Aj fragmenty súsošia sv. Jána
Nepomuckého, ktoré stálo do r.
1910 na Primaciálnom námestí.
A kusy carrarského mramoru z
rozbitého súsošia Márie Teré-
zie od Jána Fadrusza. Tie si po
roku 1991 privlastnil (sprivati-
zoval) sochár, ktorý tvrdí, že od
Alexandra Mahra kúpil ateliér,

v ktorom kedysi tvoril sochár
Rigele.  Pán Mahr však nemo-
hol predávať a ani nepredával
ateliér, ani kamene, ktoré mu
nepatrili.                                   
Po roku 1951 sa stopa po
Tobiášovom súsoší definitívne
stráca. Možno ho previezli na
iné pracovisko kamenárskej
firmy Mahr pri Martinskom
cintoríne, kde boli uložené aj
barokové kamenné fragmenty z
budovy Ormosdyovského pa-
láca, ktorý stál ešte r. 1948 na
mieste Novej radnice. Mahrov
podnik v roku 1948 znárodnili
a pričlenili k práve založenému
Priemyslovému kombinátu.
Nepotrebné „staré kamene“
neskôr buldozerom nahrnuli do
potoka, ktorý tiekol za Martin-
ským cintorínom. Možno tam
doteraz odpočíva aj kamenný
Tobiáš so svojou rybou.             
Na dvor uršulínok sa už nevrá-
til. Možno by ho zašantročili
ako sochu Panny Márie zo 17.
storočia, ktorá bez ujmy prežila
obdobie socializmu v zamrežo-
vanom výklenku  nad vchodom
do kostola,  alebo ako pôvodné
dverné krídla kláštorného
vchodu (aj tie zo 17. storočia)
ktoré zbytočne zlomyseľne na-
hradili nekvalitnou novou
replikou. Nariadenie pamiatko-
vého orgánu vrátiť pôvodné
dvere na svoje miesto zrejme
vedenie kláštora nemieni re-
špektovať. Štefan Holčík

Foto: archív autora
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V jednej izbe

spalo aj šesť

nájomníkov
Dodnes rastie v bezprostred-
nom okolí Bratislavy zopár mo-
hutných bukov, dubov, hrabov
a brestov, do kôry ktorých, keď
boli ešte mladé, vyrezal ktosi
rámiky a do rámikov litery.
Nežijú už pamätníci čias, v kto-
rých vznikli tieto označenia dáv-
nych výletníckych ciest, končia-
cich sa často v utešených gaštano-
vých hájoch pri kedysi vzorne
udržiavaných studničkách. Len z
krátkych správ v rôznojazyčných
prešporských novinách a z nie-
koľkých zachovaných denníkov
starých Prešporčanov vieme, že
za ich vznikom stáli rôzne skrá-
šľovacie a výletnícke spolky,
medzi ktorými určite hralo
významnú úlohu Prešporské
učené tovarišstvo hubárske. 
Vzniklo kedysi pred dvesto
rokmi, keď v Prešporku vyrastali
manufaktúry ani huby po daždi a
húfom sa doň sťahovali za robo-
tou Nemci, Rakúšania i rodáci zo
všetkých častí Uhorska. Boli to
úspešné manufaktúry. Klobúková
napríklad vyrábala až pol milióna
klobúkov ročne a rovnako ako
tabaková predávala svoj tovar po
celej strednej Európe.
Prešporok zapraskal vo švíkoch,
preskočil svoje hradby, počet jeho
obyvateľov sa zdvojnásobil, no
počet domov vzrástol iba o štvrti-
nu. Remeselnícke dielne sa večer
čo večer premieňali na nocľahár-
ne. Nebolo zriedkavosťou, že pre-
šporské rodiny prenajali jedinú
izbu aj šiestim nájomníkom.
Mesto sa rozhodlo zregulovať
Dunaj, riečne ramená za Laurin-
skou bránou sa vysušili, domy sa
začali driapať do vŕškov, na kto-
rých predtým rástli vinohrady. Od
skorej jari do neskorej jesene uni-
kali ľudia zo stiesnených domov
do ulíc a prírody. Pretrhlo sa vrece
s pouličnými slávnosťami, pred-
staveniami, sprievodmi, procesia-
mi a tancovačkami. Záhradných
reštaurácií a krčiem bolo toľko, že
v prerátaní na počet obyvateľov
Prešporok víťazil nad Viedňou i
nad Pešťbudínom.Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporka (krátené)

NA PANÓNSKEJ CESTE
odcudzil 35-ročný Ján T. z Bra-
tislavy z obchodu s elektronikou
viacero kusov USB kľúčov,
pamäťových kariet, puzdrá na
mobil, ako aj komponenty pre
fotoaparát v celkovej hodnote
668 €. Veci následne vložil do
mikrovlnnej rúry, ktorú zobral a
pri prechode pokladničnou zónou
za ňu riadne zaplatil. Pokladnič-
nou zónou však prešiel bez zapla-
tenia vecí, ktoré boli v mikrovln-
nej rúre. Zamestnanec SBS ho
zadržal pri východe z predajne. 
NA ULICI SVORNOSTI ukra-
dol 33-ročný Ján z Bratislavy hli-
níkové lišty v hodnote 612 €.
Zobral ich z neoploteného stave-
niska a spolu to bolo 72 metrov
voľne položených zasklievacích
hliníkových líšt. 
PRI RYBÁRSKEJ BRÁNE 22-
ročná Eleonora S., občianka Bul-
harska, odcudzila 53-ročnej žene,
ktorá v tom čase fotografovala,
kabelku. Krádežou kabelky, v
ktorej mala mobil, kameru, osob-
né doklady a kozmetiku, jej spô-
sobila škodu 500 €. Hoci z mies-
ta odišla, polícia ju rýchlo vypá-
trala a zadržala.
NA ULICI NOVÉ ZÁHRADY
25-ročný Karel R. z Česka pre-
skočil kamenný plot jedného z
rodinných domov, prešiel do
oplotenej priľahlej záhrady sme-
rom k záhradnému domčeku,
kde ho zachytil pohybový senzor.
Ten spustil alarm, po ktorom sa
Karel rozhodol utiecť. Pri opätov-
nom preliezaní plota na ulicu ho
však spozoroval majiteľ domu,
ktorý bol na prechádzke so psom.
Vlamača na mieste zadržal a pri-
volal hliadku. (mm)

Skončil kamenný Tobiáš v potoku?

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
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vyjdú o 3 týždne
25. augusta 2016

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.skNové kupé CLA: kombinovaná spotreba paliva: 7,3 - 3,5 l/100 km; emisie CO2: 171 – 89 g/km

Rocková hviezda
Nové kupé CLA

Odhaľ, čo 

skrýva tvoja

vstupenka!  
BRATISLAVA
Premeň svoju vstupenku na
senzačnú výhru! Každá vstu-
penka vyhráva!
Navštív Cinema City počas
leta až do 31. augusta a okrem
filmového zážitku vyhraj aj
jednu z viac ako 200 000 fan-
tastických cien! 
Chceš si užiť dovolenku „all
inclusive“, jazdu v štýlovom
aute, či vychutnať si voňavý
popcorn s osviežujúcim nápo-
jom? 
Stačí si prísť užiť prázdniny
do multiplexov Cinema City,
nachádzajúcich sa v ná-
kupných centrách Aupark, Po-
lus City Center a Eurovea v
Bratislave a kúpiť si vstupen-
ku, ku ktorej automaticky do-
staneš výherný žreb. 
Nedaj si ujsť Veľkú letnú
súťaž a buď bohatší o atraktív-
nu výhru. Viac na www.cine-
macity.sk! �

Nekonečné vesmírne priestory
nás vždy inšpirovali. Univerzál-
ny umelec Stano Filko na svojej
výstave ukazuje súbor tematík,
ktoré vzbudzovali v čase svojho
vzniku prenikavý záujem celej
civilizovanej spoločnosti.
To, čo sa snažili vniesť moderní
spisovatelia do literatúry, sa Sta-
novi Filkovi podarilo presvedči-
vo vytvoriť v priestorových troj-
rozmerných kompozíciách. Týka
sa to objavovania a dobývania
vesmírnej zóny, čo v časoch našej
mladosti boli temer fantastické
predstavy. 
Život a svet pokročili odvtedy
v takej miere, že dnes sa dívame
na túto výstavu ako na záznam
z minulosti. Schopný umelec
a fantasta, odvážny konštruktér
vniesol  do všeobecne známych
vecí nadnesenú filozofiu oboha-
tenú fantáziou, odvahou a jedno-
duchosťou. Je to ucelený a zaují-
mavý obraz myslenia súčasného
človeka, ktorého zámerom bol
neštandardne pochopený a vý-
tvarne zvládnutý umelecký ce-
lok. 
Ľahká a dynamická účinnosť
s použitím figurálnych motívov
v cykle Asociácie, mapy využité
ako ukážka priestorových arte-
faktov, oslavné prvomájové
sprievody ako prechádzka ča-
som, priezračné skrinky so silue-
tami rakiet a nahých žien, obsa-
hujúce vnútri šachovnicu ako

symbol nekonečných možností.
Stano Filko pochopil, že ženský
názor je nedostihnuteľný pre
nikoho z nás. Nádherné siluety
ženských aktov v kombinácii so
symbolmi rakiet, dávajú celej
veci vesmírnopozemský vzťah.
Vášeň, ktorá sa dostáva do
podoby kalkulácie stáva sa špe-
kuláciou.
Strelnica do vesmíru pôsobí
úplne autenticky - ako redaktor-
ský záznam skutočnej udalosti.
Vesmírna mapa Asociácie posil-
ňuje tento dojem. Presvedčivosť
celého projektu umocňujú histo-
rické portréty sovietskych a ame-
rických kozmonautov. 
Leštené hliníkové platne s vy-
bodkovanými znakmi sa podoba-
jú na kusy ligotavého neznámeho
kovu. Modré tyče stojace na dláž-
ke naznačujú cestu pre pútnikov
vo vesmírnej púšti.

Oltáre skutočnosti jednoznačne
vyjadrujú tézu o návštevách z
iných galaxií a ich vplyv na nábo-
ženstvo v ďalekej minulosti.
Fundament, koruna a možno aj
Bratislavský hrad, tieto dojmy
vyvoláva obrátená stolička a jej
vizuálny účinok na vnímavého
pozorovateľa.
Piata dimenzia - ontológia -
metafyzika v súvislosti so zvinu-
tým plátnom dávajú pocítiť päť-
tisícročnú tradíciu zakrútenú v
pergamenovom zvitku. 
Týždeň zakódovaný v konštruk-
cii so surového dreva spojenej
hrdzavými klincami symbolizuje
pyramídu, teda zhmotnený čas.
Nedotknutý vidiecky svet vyja-
druje Manifest prírode. A sériu
Transcendencia netreba komen-
tovať, pretože presvedčivo hovo-
rí sama. Tomáš Krčméry

Foto: Juraj Mladý

Poézia o priestore - kozme, osobný
vesmírny zápisník Stana Filka
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Idú postaviť

multifunkčné

ihrisko
DÚBRAVKA
Priestor pre šport, hru a voľný
čas pre staršie deti a mladých v
Dúbravke má ponúknuť nové
multifunkčné ihrisko. Jeho
vytvorenie podporili miestni
poslanci.
Vznikne rekonštrukciou schátra-
ného športoviska na Valachovej
ulici pri amfiteátri neďaleko
zastávky Švantnerova. Mestská
časť pripraví na zámer súťaž a
potom sa začne s úpravou športo-
viska, stáť by malo do 75-tisíc eur.
Takú sumu vyčlenili poslanci z
rezervného fondu. (ts)

Športové kluby

si rozdelia 

35-tisíc eur
KARLOVA VES
Športové kluby v Karlovej Vsi
dostanú finančnú výpomoc.
Mestská časť prostredníctvom
Karloveského športového klu-
bu (KŠK) rozdelí medzi športo-
vé združenia 35-tisíc eur.
Peniaze môžu športové kluby
použiť na prípravu športovcov,
chod klubu či na prázdninové
aktivity. O vyčlenení peňazí z roz-
počtu KŠK rozhodli poslanci
miestneho  zastupiteľstva v Kar-
lovej Vsi. Finančným príspevkom
podporili takmer tisícku detí zo 14
športových klubov.  (ts)

Karlova Ves chce odstrániť bariéry 
z rôznych verejných priestranstiev
KARLOVA VES
Karlova Ves sa chce postupne
zbaviť bariér a pomôcť tak
ľuďom na vozíčkoch, mamič-
kám s kočíkmi či seniorom.
Práve im komplikujú život
úzke alebo strmé rampy pre
kočíky, schodiská s chýbajú-
cim zábradlím či vysoké
obrubníky. V tomto roku má
na to vyčlenených 20-tisíc eur. 
Najväčším problémom sú scho-
dy a rampy pre kočíky. Niektoré
z nich sú v zlom stave, iné boli
zle konštrukčne vymyslené.
Mamičkám s kočíkmi či ľuďom
na vozíčkoch sa tieto úseky zdo-

lávajú ťažko, preto si hľadajú
iné cesty, neraz omnoho dlhšie.
„Uvedomujeme si, že Karlova

Ves má ešte rezervy. Vstupy do
verejných inštitúcií či priechody
spôsobujú starším a chorým
ľuďom ťažkosti,“ priblížia sta-
rostka Karlovej Vsi Dana Čaho-
jová. Jedným z príkladov je

Karloveské centrum kultúry.
Mestská časť preto otvorí jeho
bočný bezbariérový vchod.
Na problémové miesta, kde
treba odstrániť bariéry, môžu
karloveský úrad upozorniť aj
samotní občania. „Podnety od
ľudí budeme zbierať v lete a od
jesene začneme pracovať na
odstraňovaní bariér,“ povedala
dopravná inžinierka mestskej
časti Karlova Ves Tatiana Krato-
chvílová. Svoje podnety môžu
Karlovešťania posielať mailom
na tatiana.kratochvilova@karlo-
vaves.sk alebo  osobne do poda-
teľne miestneho úradu. (zc)

ÚSTREDIE ĽUDOVEJ
UMELECKEJ VÝROBY

Organizátor

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Produktoví partneri
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Hojdana aj

ďalej zostáva 

v Ružinove
RUŽINOV
Materskému centru Hojdana
schválili ružinovskí poslanci
nájom na desať rokov. 
Počas svojho fungovania si „hoj-
daniaci“ zrekonštruovali zničenú
budovu do dnešnej podoby. Hoj-
dana funguje v Ružinove už 15
rokov a patrí medzi najstaršie
materské centrá na Slovensku.
Posledných 13 rokov prenajíma
mestská časť Hojdane priestory
bývalých jaslí na Haburskej ulici
za symbolickú cenu. Hojdana má
istý nájom do 31. januára 2027
za 638,82 € na rok. (ts)

Rača opravuje 

v lete niektoré

miestne cesty
RAČA
Mestská časť Rača pokračuje
aj v letných mesiacoch v opra-
vách miestnych komunikácií.
Okrem menších úsekov ciest a
výtlkov sa  momentálne celo-
plošne opravuje Ulica J. Hagaru
(pokračovanie od pošty po
výjazd na Kadnárovu), Alstrova
ulica, mení sa povrch Albánskej
ulice. Tiež sa bezbariérovo upra-
vujú chodníky na križovatkách
ulíc Na pasekách, Úžiny – Sad-
melijská, Plickova a Mudrocho-
va. Celková hodnota opráv je 45
400 eur.  (mi)

Okresný úrad potvrdil pokutu pre
čierneho stavebníka v lokalite Fixle
RAČA
Stavebný úrad v Rači začiat-
kom marca vydal po opätov-
nom prerokovaní priestupku
rozhodnutie proti stavebníkovi
piatich čiernych stavieb v
račianskych vinohradoch, na
základe ktorého ho uznal vin-
ným zo stavebných priestupkov
a udelil mu pokutu takmer 30-
tisíc eur. 
Priestupky sa týkali realizácie jed-
ného dvojpodlažného a štyroch
jednopodlažných objektov bez
stavebného povolenia, ktoré sa
stavali v čase od 1. apríla 2014
do 31. augusta 2014. Stavby boli

postavené až do štádia hrubých
stavieb s vodomernými šachta-
mi, centrálnou šachtou pri vstupe
na pozemok a betónovým mú-
rom pre rozvádzacie elektrické
skrine a merače plynu. Priestup-
ky zahŕňali aj opakované nereš-
pektovanie štátneho stavebného
dohľadu. 
Stavebník sa proti pokutám už
druhýkrát odvolal, Okresný úrad
Bratislava však odvolanie zamie-
tol a potvrdil rozhodnutie račian-
skeho stavebného úradu. Podľa
neho postupoval stavebný úrad
procesne správne a v súlade so
zákonom, ktorým je viazaný.

„V tomto boji pokračujeme ďalej
a vďaka podpore zo strany iných
orgánov verejnej správy cítime,
že to všetko nakoniec bude mať
zmysel,“ povedal starosta Rače
Peter Pilinský. Račianska samo-
správa bojuje s čiernymi stavbami
v lokalite Fixle takmer 2,5 roka,
pričom využila všetky svoje kom-
petencie. Oslovila mnohé inštitú-
cie, no až v marci sa dočkala re-
levantnej podpory, keď Okresná
prokuratúra Bratislava 3 podala
na stavebníka obžalobu vo veci
prečinu neoprávneného usku-
točňovania stavby a marenia vý-
konu úradného rozhodnutia. (em)
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Pokračujú letné

rekonštrukcie

základných škôl
RUŽINOV
Počas prázdnin sa viaceré ruži-
novské školy rekonštruujú.
Pracuje sa napríklad v ZŠ
Nevädzova. 
Ide o kompletnú rekonštrukciu
spolu so zateplením strechy.
Opravovali aj hydroizoláciu a
časť strechy hlavnej budovy
Základnej školy Mierová. 
Aktuálne Ružinov rekonštruuje
elektroinštaláciu v jednom z
pavilónov ZŠ Medzilaborecká. 
Nasledovať bude Materská škola
na Šalviovej, ktorú čaká aj rekon-
štrukcia osvetlenia. (st)

Hojdana aj

naďalej zostáva 

v Ružinove
RUŽINOV
Materskému centru Hojdana
schválili ružinovskí poslanci
nájom na desať rokov. 
Počas svojho fungovania si „hoj-
daniaci“ zrekonštruovali zničenú
budovu do dnešnej podoby. Hoj-
dana funguje v Ružinove už 15
rokov a patrí medzi najstaršie
materské centrá na Slovensku.
Posledných 13 rokov prenajíma
mestská časť Hojdane priestory
bývalých jaslí na Haburskej ulici
za symbolickú cenu. Hojdana má
istý nájom do 31. januára 2027
za 638,82 € na rok. (ts)

Hliadkuje viac mestských policajtov
VRAKUŇA
Vo Vrakuni pribudli policajti.
Na obľúbenom oddychovom
mieste vo Vrakunskom lesopar-
ku pôsobí od polovice júla jazd-
ná polícia. Mestskí policajti na
koňoch sú okrem Železnej stu-
dienky, Koliby, chatových a
záhradkárskych oblastí Lama-
ča a Záhorskej Bystrice, Sadu
Janka Kráľa, Tyršovho nábre-
žia a dunajskej hrádze aj vo
Vrakunskom lesoparku. 
Nasadenie mestských policajtov
na koňoch do Vrakunského leso-
parku súvisí s letnou sezónou.
Úlohou príslušníkov mestskej
polície je dohliadať na bezpeč-
nosť a verejný poriadok. Zame-

riavať sa budú na dodržiavanie
čistoty a poriadku a zákazu poží-
vania alkoholu na verejnosti.
Mestskí policajti tiež kontrolujú,
či nedochádza k poškodzovaniu
verejného majetku, či dohliadajú
ba dodržiavanie zákazu voľného
pohybu psov, ako aj zákaz vstupu
so psom na detské ihrisko. 
V uliciach Vrakune je viac poli-
cajtov už od 1. júna. Nezvyšovali
sa pritom počet tabuľkových
miest príslušníkov mestskej polí-
cie, vyriešilo sa to internými zme-
nami v plánovaní služieb. Kým
do 1. júna pôsobil v tejto mestskej
časti len jeden okrskár, dnes v uli-
ciach pôsobia dvaja. Úlohou
okrskára je najmä dohliadať na

verejný poriadok vo svojom rajó-
ne. Okrskári napríklad kontrolujú
dodržiavanie povinností majite-
ľov psov, dohliadajú na dodržia-
vanie nočného pokoja.
Zisťujú a evidujú, kde v obci sa
nachádzajú čierne skládky a kon-
trolujú čistotu v okolí kontajnero-
vých stojísk. Od konca júla sú vo
Vrakuni aj cyklohliadky mest-
skej polície. Pôsobia najmä počas
víkendov, prípadne podľa potreby
s prihliadnutím na počasie. 
V súčasnosti sú cyklohliadky na
Tyršovom nábreží, na petržalskej
hrádzi na trase od Mosta SNP až
po Veľký Draždiak. 
V cyklohliadkach pôsobí sedem
príslušníkov. (ts)
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Dve fontány

zostali dočasne

bez vody
STARÉ MESTO
Dve fontány na Hviezdoslavo-
vom námestí sú už niekoľko dní
bez vody. Ako sme sa dozvedeli
na staromestskom miestnom
úrade, dočasné prerušenie ich
prevádzky spôsobili technické
problémy čerpadla.
„Ospravedlňujeme sa Staromeš-
ťanom a návštevníkom mesta.
Čerpadlo uprostred leta doslúžilo
a čakáme na nové. Veríme, že čo-
skoro budeme môcť obnoviť pre-
vádzku oboch fontán,“ uvádza v
stanovisku mestská časť Staré
Mesto. (brn)

Staré Mesto na promenáde predstaví
aktivity a služby pre svojich seniorov
STARÉ MESTO
V sobotu 27. augusta 2016 od
10.00 h bude Hviezdoslavovo
námestie patriť najmä senio-
rom. Mestská časť Staré Mesto
tu pripravila prezentáciu akti-
vít a služieb organizácií, ktoré
pracujú so seniormi a pre nich.
Seniori tvoria početnú skupinu
populácie nielen v Starom Meste
a demografický vývoj naznačuje,
že tento trend bude pokračovať.
Zaslúžia si úctu nielen vďaka
šedinám, ale hlavne za to, čo po
sebe zanechávajú pre ďalšie gene-
rácie. 
Na Slovensku pracuje rad nezria-

ďovaných organizácií, ktoré pra-
cujú pre seniorov a so seniormi.
Práve takým chce mestská časť
Staré Mesto poskytnúť priestor na
prezentáciu činnosti v rámci
podujatia Tretí vek na námestí.
Nie je však určené len pre senio-
rov. Cieľom je prezentácia nezria-
ďovaných organizácií, ktoré pri-
spievajú k tomu, aby sa seniorom
žilo lepšie. V poslednú augustovú
sobotu predstavia aktivity, progra-
my, služby a benefity určené
seniorom – kozmetická poradňa,
líčenie, zdravé jedlá, balíčky tova-
rov a služieb .
Súčasťou podujatia bude aj kul-

túrny program – cvičenie pre
seniorov, milonga, módna pre-
hliadka, vystúpenia seniorských
speváckych zborov Staromešťan,
Račan, Bystričan, Petržalčanka,
Melódia, Slovácky súbor a Skali-
čané.
Svoje aktivity a služby predstavia
OZ Bagar, Klub Luna Senior
Friendly, Združenie kresťanských
seniorov, Kúpele Piešťany, pro-
jekt Ako si navariť zdravie, nezá-
vislé poradkyne Mary Kay,
MUDr. B. Ukropcová, SAV, Cen-
trum Memory, Fórum pre pomoc
starším, Lions klub Bratislava a
ďalšie. (brn)
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OOPPTTIIKKAA  LLEENNTTIISS,, ss..rr..oo..
Šustekova 15, 

851 04 Bratislava
tel: 02/62 31 72 22

PPoonnúúkkaammee  VVáámm::
• okuliarové rámy od 10 eur

• okuliarové šošovky
od 20 eur za pár

• multifokálne šošovky
od 80 eur za kus

• vyšetrenie zrakovej ostrosti 

ZZáálleežžíí  nnáámm  nnaa  ttoomm,,
aabbyy  ssttee  mmaallii  LLAACCNNÉÉ

aa  zzáárroovveeňň  DDOOBBRRÉÉ  ookkuulliiaarree

Založené v roku 1998 v Bratislave


