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Mýtny domček má byť zase múzeom

Najmenšie slovenské múzeum by sa malo vrátiť k mostu. Foto: Slavo Polanský

Štefana Holčíka

nahradia články

spred 18 rokov
BRATISLAVA
Čitatelia Bratislavských novín
boli na predposlednej strane
zvyknutí na články Štefana
Holčíka. Jeden z najväčších a
najznámejších znalcov mesta
v nich dlhé roky pomáhal
objavovať starým Bratislavča-
nom, ale aj tým, ktorí sa k
Dunaju presťahovali, históriu
ulíc, domov, pamiatok, par-
kov, obyvateľov mesta, jeho
úradníkov, panovníkov, ktorí
tu žili, obchodníkov, umelcov.
Všetko sa raz začne a všetko sa
však raz aj skončí. Štefan Hol-
čík sa rozhodol, že od nového
čísla už nebude prispievať do
Bratislavských novín. Neroz-
chádzame sa však definitívne,
veríme, že keď sa nájde zaují-
mavá historická téma, určite do
nej prispeje svojím odborným
a ľudským pohľadom. 
Od 16. čísla budú Bratislavské
noviny v rubrike Pamätníci his-
tórie uverejňovať svoje staršie
články, podľa ktorých si môžu
Bratislavčania overiť, čo všet-
ko trápilo obyvateľov mesta
pred osemnástimi rokmi, čo
všetko sa tu odvtedy zmenilo
a čo všetko sa akosi nie a nie
napraviť... 
Osobitne pre mladšiu generáciu
Bratislavčanov to môže byť
zaujímavé čítanie, pretože pri-
pomenie dobu, o ktorej sa ešte
v dejepise neučí, ale napriek
tomu bola poučná a pre mesto
dôležitá... Dušan Blaško

HC Slovan 

začína doma 

s Novgorodom
BRATISLAVA
Zápasmi v Kazani a v Togliatti
začal Slovan nový ročník v
Kontinentálnej hokejovej lige
(KHL). Už v pondelok 29.
augusta sa slovanisti predsta-
via aj doma - proti Novému
Novgorodu, v stredu 31. augus-
ta privítajú Soči a úvodnú troj-
zápasovú sériu na domácom
ľade uzavrú v nedeľu 4. sep-
tembra so Spartakom Moskva.
Slovanisti zažili už svoje klasické
„kontinentálne“ leto. Káder pre-
šiel veľkou obmenou, tréner
Miloš Říha sa rozlúčil s približne
desiatkou hráčov, rovnaký počet
však mužstvo doplnil. Posilami
by mali byť kanadský brankár J.
Pogge, v obrane jeho krajan N.
Plastin, rovnako ako slovenský
reprezentant reprezentant A. Me-
szároš. Najviac odchodov a prí-
chodov však bolo v útoku – nový-
mi sú Česi R. Smoleňák, T. Kuba-
lík, J. Valský, veľa sa čaká od
bývalého kanoniera NHL J.
Cheechooa, v ofenzíve by mali
žiariť aj J. Taffe a K. Chipchura.
„Až počas sezóny uvidíme, ako
sa hráči dokázali pripraviť. V tré-
ningoch sme však urobili všetko
pre to, aby sa vytvorilo  kvalitné
mužstvo a aby sme boli veľmi
dobre pripravení,“ tvrdí M. Říha. 
KHL sa tento rok začala o nie-
čo skôr, posledný zápas základ-
nej časti je preto na programe
už 1. februára, Slovan ho však
odohrá o deň skôr, keď privíta
Jaroslavľ. (mm)
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STARÉ MESTO
Do objektu bývalej colnice pri
Starom moste by sa mohlo
znovu nasťahovať Múzeum
colníctva a finančnej správy.
Najmenšie slovenské múzeum
sídlilo v priestoroch Mýtneho
domčeka od roku 2012. Finan-
čná správa už požiadala magi-
strát o dlhodobý prenájom
objektu. O objekt má však
záujem aj samospráva Starého
Mesta.
V priestoroch Mýtneho domu
sídlil od roku 1890 do roku 1944
Úrad potravnej dane na čiare,
ktorú zabezpečovala finančná
stráž v rámci Generálneho
finančného riaditeľstva. V rokoch
1918 – 1919 a 1939 – 1945 tu
bola colnica. Historický objekt
zrenovovali členovia Spolku his-

tórie colníctva a finančnej správy
a v máji 2012 v ňom privítali
prvých návštevníkov. Za necelé
dva roky prešli priestormi múzea
tisícky návštevníkov. Historické
obdobia výberu mýta, daní a ciel
na našom území z čias Rakúsko-
Uhorska, prvej Československej
republiky, socializmu, federácie
až po súčasnosť mapovali v mú-
zeu rôzne artefakty. Návštevníci
mali možnosť vidieť, ako vyzera-
la pracovňa colníka v 30. rokoch
minulého storočia či pôvodné
sako rakúsko-uhorského financa
z roku 1905.
Oddelenie nájmov majetku magi-
strátu v súčasnosti vyhodnocuje
majetkovoprávne informácie,
zbiera stanoviská jednotlivých
oddelení a pripraví materiál na
schválenie nájmu. 

„Stále nie je rozhodnuté o našej
žiadosti. Múzeum bývalo otvore-
né počas letnej sezóny od aprí-
la/mája do septembra/októbra, ak
by teda všetko išlo hladko, zase
by sme ho mohli otvoriť v apríli
2017,“ uviedla hovorkyňa Finan-
čnej správy Patrícia Macíková.
O mýtny domček na staromest-
skej strane Starého mosta však
podľa našich informácií prejavila
záujem aj mestská časť Staré
Mesto. Tá by tu chcela zriadiť stá-
lu expozíciu histórie Starého mos-
ta a Viedenskej električky, ktorá
práve cez tento bratislavský most
spájala Prešporok (a neskôr aj
Bratislavu) s Viedňou, resp. Uhor-
sko (a neskôr Československo) s
Rakúskom. Staré Mesto má záu-
jem o zverenie objektu alebo o je-
ho dlhodobý prenájom. (da, db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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STARÉ MESTO
Slavín je jedno z najkrajších
miest v Bratislave. Pekný
výhľad, pekné prostredie, člo-
vek si tu vychutnáva pokoj a
pohodu. Teda až do okamihu,
kým ho nepritlačí jedna oby-
čajná ľudská nutnosť vyžadu-
júca si urýchlenú návštevu
istého zariadenia.
Až vtedy si návštevník Slavína
všimne, že v tom príjemnom
prostredí čosi chýba. Čosi, čo
vie niekedy narobiť riadnu gali-
bu a vyvolať pot na čele...
„Nedávno som sa motal v okolí
Slavína a videl som tam kopu
turistov, ktorí sa sem prišli
pozrieť. Bolo teplo, krásne.
Vtedy mi však prišlo na um, že
tí, čo sa sem vyštverajú či už
peši z mesta, alebo aj nejakým
iným dopravným prostriedkom,
nemajú ani najmenšiu šancu na
návštevu nejakej toalety
(možno v kríkoch v areáli
pamätníka), lebo tá tu akosi
neexistuje. A to už nehovorím o
možnostiach občerstviť sa. V
minulosti tu fungovala tzv.
rotunda-kaviareň a pod ňou kla-
sická záhradná krčma (ale prí-
jemná) s terasou, kde sa mohli
ľudia ovlažiť a odpočinúť si a

odskočiť si na toaletu. Odkedy
to zlikvidovali, prešlo množstvo
rokov a odvtedy tu nič podobné
už neexistuje. Prosto ten, kto
sem príde, aj napriek krásnemu
výhľadu na mesto a zamysleniu
sa nad hlúposťou vojny, odíde
znechutený. A navyše, keď
porozpráva o svojich „zážit-
koch“ z tohto miesta ďalším
známym, tak tí zaiste nerisknú
navštíviť pekné miesto menom
Slavín,“ napísal čitateľ Tóno
Starý a dodal: „Ak chce niekto
namietnuť, že neďaleko je
krčma Funus, pre toho, kto si
niekam potrebuje súrne, ale
naozaj súrne odskočiť, je už
Funus príliš ďaleko...“

„Absenciu toaliet by mohlo
vyriešiť zriadenie múzea v prie-
storoch na Slavíne. Zástupcovia
hlavného mesta sa viackrát stret-
li so zástupcami ministerstva
obrany a Vojenského historické-
ho ústavu, aby zistili, aké sú
možnosti  na vybudovanie mú-
zea ukončenia 2. svetovej vojny
na Slavíne. Mestská organizácia
Marianum, ktorá má Slavín v
správe, už požiadala úrad vlády
o dotáciu z rezervy predsedu
vlády na zabezpečenie architek-
tonickej  štúdie nevyhnutnej na
prípravu projektu,“ informovala
hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová. (db)

Foto: Juraj Mladý
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Opäť sa hrá:
Hľadaj si svoje
parkovisko!
Konce prázdnin bývajú ťažké.
Po dvoch mesiacoch, keď sa
dalo relatívne v pohode parko-
vať v Starom Meste, na Dlhých
dieloch, ale aj v Petržalke či
v Karlovej Vsi prichádzajú na
vodičov zlé časy.
S bratislavským parkovaním je to
totiž asi takto: Žena má doma
tridsať kabátov, ale skriňu iba na
dvadsať. Nech robí, čo robí, nikdy
jej do skrine nevojdú všetky. Môže
ich ukladať podľa veľkosti, farieb,
ročných období, vždy jej desať
kabátov zostane. Najjednoduch-
šie by bolo kúpiť novú skriňu, ale
to sa jej zdá pridrahé, prípadne ju
nemá kam dať, a ak má, je to
ďaleko od prvej skrine, no a vyho-
diť nejaký kabát je už totálny
nezmysel!!!
Rovnako sú na tom vodiči v Bra-
tislave. Miest je málo, vodičov
priveľa, keď sa k tomu pridajú
autá tých, ktorí tu iba pracujú,
parkuje sa pomaly aj na stro-
moch. Nové parkoviská nepribú-
dajú a ak áno, sú drahé, záchytné
parkoviská sú len úvahy rojkov a
presedlať na bicykel je pre drvivú
väčšinu vodičov niečo ako pre
Bašternáka sťahovanie do petr-
žalskej panelákovej garsónky!
Revolučný návrh na riešenie
neexistuje. Aspoň nie taký, čo by
vyvolal spokojnosť väčšiny Brati-
slavčanov. Je tu akurát návrh na
rezidentské karty, ktorý síce vyze-
rá na papieri dobre, ale v reálnej
prevádzke zaručí iba to, že sa za
ňu zaplatí, no v skutočnosti neza-
bráni, aby ste s rezidentskou kar-
tou v zuboch nekrúžili okolo
vášho domu a márne hľadali
miesto na parkovanie. 
Už o pár dní sa teda v hlavnom
meste skončí hľadanie pokémo-
nov a začne sa stará dobrá hra na
hľadanie parkoviska. 
A medzitým možno niekoho osvie-
ti myšlienka pozrieť sa do sveta,
ako riešia tento problém v približ-
ne rovnako veľkých mestách, s
približne rovnakým počtom áut aj
obyvateľov, lebo nie vždy treba
nasilu vymýšľať niečo nové. Stačí
sa len pozorne poobzerať naoko-
lo... Dušan Blaško

V Medickej

záhrade platí

zákaz fajčenia
KARLOVA VES
Mestská polícia upozorňuje
na viaceré zákazy vyplývajú-
ce zo všeobecne záväzných
nariadení, ktoré platia na
území Medickej záhrady. Ide
o zákaz fajčenia, zákaz vstu-
pu so psom a zákaz vjazdu na
bicykli. Ako na iných verej-
ných priestranstvách aj v
Medickej záhrade platí zákaz
požívania alkoholu na verej-
nosti a povinnosť dodržiavať
čistotu a poriadok.
Od začiatku roka v Medickej
záhrade zaevidovali 81 prie-
stupkov, pričom najviac (44) sa
týkalo porušenia zákazu fajče-
nia. Ďalšie priestupky sa týkali
porušenia nariadenia o čistote a
poriadku, zákazu požívania
alkoholu na verejnosti, ako aj
zákazu vstupu so psom. 
V letnom období mestskí poli-
cajti intenzívnejšie kontrolujú
obľúbené oddychové miesta
Bratislavčanov, ako aj návštev-
níkov mesta. Medickú záhradu
preto kontrolujú v letnom
období denne. 
Polícia bude v pravidelných
kontrolách Medickej záhrady v
rámci bežného výkonu služby
pokračovať nielen cez leto, ale
počas celého roka. (lm)

Na Slavíne je krásne, problémy
prídu, keď si potrebujete odskočiť

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

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Centrum osviežili nové fontánky
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, pri príležitosti 130.
výročia spustenia prvého
verejného zásobovania Bra-
tislavy vodou, osadila začiat-
kom augusta na troch mimo-
riadne frekventovaných
miestach hlavného mesta
nové exteriérové pitné fon-
tánky.

Pitné fontánky sú pred Grassal-
kovichovým (Prezidentským)
palácom na Hodžovom námes-
tí, pred historickou budovou
Národnej rady Slovenskej
republiky na Župnom námestí a
na Rázusovom nábreží pri Pro-
peleri.
Fontány, ktoré sú zhotovené z
bronzového plechu a výtvarne
obohatené reliéfnym stvárne-

ním vodných živočíchov, sú
dielom bratislavského architek-
tonického ateliéru Archatelier.
V prevádzke budú každoročne
od apríla do októbra. 
Z ergonomického hľadiska sú
fontánky dostupné dospelým,
deťom aj ľuďom s obmedzenou
schopnosťou pohybu. Pitné
fontánky budú priebežne pribú-
dať. (is)
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Vodiči, pozor

na pruhy 

pre autobusy!
BRATISLAVA
Mestskí policajti kontrolovali
miesta, na ktorých vodiči
nedodržiavajú dopravné pred-
pisy a znemožňujú bezpečný a
plynulý prejazd vozidiel mest-
skej hromadnej dopravy. 
Policajti kontrolovali, či vodiči
nevyužívajú pruhy vyhradené
pre mestskú hromadnú dopravu
na zastavenie alebo státie vozid-
la, prípadne či nesprávnym
zastavením alebo státím nebrá-
nia bezpečnému prejazdu vozi-
diel mestskej hromadnej dopra-
vy, prípadne, či vodiči nestoja na
zastávkach MHD. Zameriavali
sa najmä na miesta, na ktoré
upozornil dopravný podnik,
napríklad na ulice Štefánikova,
Šancova, Mickiewiczova, Tren-
čianska, Obchodná, Vazovova,
Záhradnícka. Intenzívnejšie
kontrolovali aj situáciu pri
Národnom onkologickom ústa-
ve a Národnom ústave srdco-
vých a cievnych chorôb, kde
zaznamenali prípady, že ne-
správnym parkovaním nebol
umožnený prejazd vozidiel
MHD, rovnako aj na okolie
autobusovej stanice a Hlavnej
stanice, najmä v piatok a v nede-
ľu v popoludňajších hodinách.
Najviac priestupkov zaznamena-
li na Mýtnej, Šancovej a  na Šte-
fánikovej ulici.
Mestskí policajti môžu za poru-
šenie predpisov súvisiacich s
bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky udeliť pokutu
do výšky 50 € alebo dať pokyn
na odtiahnutie vozidla. Pokyn na
odtiahnutie vozidla môže dať aj
policajný zbor. 
Mestská polícia však nemôže
kontrolovať, či jazdné pruhy
vyhradené pre vozidlá mestskej
hromadnej dopravy využívajú
na prejazd aj vodiči iných vozi-
diel. Ide o kompetenciu policaj-
ného zboru. (lm)

ZŠ Veternicovu

prokurátor

ešte podržal
KARLOVA VES
Príbeh o vyradení Základnej
školy Veternicová, ktorú mest-
ská časť Karlova Ves zrušila k
31. augustu, pokračuje. Proku-
rátor podal protest proti vše-
obecne záväznému nariadeniu,
keďže podľa neho mestská časť
nemala oprávnenie na jej zru-
šenie. 
V odôvodnení sa uvádza, že
mestská časť je oprávnená zrušiť
základnú školu len so súhlasom
hlavného mesta. V tomto prípade
však primátor so zrušením nesú-
hlasil. Mestská časť Karlova Ves
vydala stanovisko k protestu pro-
kurátora: „Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR vyra-
dilo k 31. augustu 2016 Základnú
školu Veternicová zo siete škôl a
školských zariadení, takže roz-
hodnutie je právoplatné. Vyrade-
ním zo siete škôl stráca škola
oprávnenie vykonávať výchovno-
vzdelávací proces a zabezpečovať
povinnú školskú dochádzku pre
žiakov. Protest prokurátora sa
týka všeobecne záväzného naria-
denia o zrušení školy, nie rozhod-
nutia ministerstva školstva o
vyradení zo siete škôl. V proteste
prokurátor namieta, že k zrušeniu
školy je v zmysle štatútu hlavné-
ho mesta potrebný predchádzajú-
ci súhlas primátora. Samotný pro-
test prokurátora neznamená zru-
šenie platnosti a účinnosti prijaté-
ho VZN. O proteste bude rozho-
dovať miestne zastupiteľstvo a
protestu môže vyhovieť alebo
nevyhovieť. Bez ohľadu na roz-
hodnutie miestneho zastupiteľ-
stva o proteste, ZŠ Veternicová
nemôže od prvého septembra
pôsobiť ako základná škola,
keďže ministerstvo školstva roz-
hodlo o jej vyradení zo siete
škôl.“ (bh)

PETRŽALKA
V polovici leta sa Bratislavča-
nia presvedčili, že boj s rekla-
mou prináša aj obete. Keďže
vo výhľade na niektoré bil-
bordy a ďalšie reklamné za-
riadenia z času na čas bráni
zeleň, v dvoch prípadoch
musela ísť dole. Konkrétne
sa tak stalo ešte začiatkom
prázdnin na Staromestskej
ulici v centre mesta a koncom
júla na frekventovanej Pa-
nónskej ulici v Petržalke. 
V prvom prípade išlo „len“ o
kríky, prípad preto rýchlo vyšu-
mel do stratena. V podstate
rovnako sa však vyvíja aj
kauza na Panónskej. Mesiac po
prípade nikto ani len „netuší“,
kto za tým stojí, čo je v ére,
keď sa monitoruje všetko a
všade, keď sa po Bratislave
premáva jedno policajné auto
za druhým, zarážajúce!
Je jasné, že borovice neboli
spílené len pre zábavu. Zakrý-
vali totiž reklamu na finančný
dom, ktorý okamžite po preva-
lení kauzy uviedol, že dá tisíc
eur tomu, kto polícii alebo úra-
dom poskytne informácie k prí-
padu a k odhaleniu vinníka...
Samotné mesto orezanie stro-
mov odsúdilo, ale ani ono
nemalo koncom augusta viac
informácií ako pár hodín po
udalosti... „Odborníci z oddele-
nia životného prostredia zistili,

že spoločenská hodnota, a teda
škoda, ktorá mestu na týchto
stromoch vznikla, je 4 900 eur.
Mesto preto podáva trestné
oznámenie na neznámeho
páchateľa. Po zistení páchateľa
mu môže byť udelená pokuta v
správnom konaní (z titulu cest-
ného správneho orgánu) až do
výšky 33 000 eur, pretože bola
poškodená cestná zeleň, k ore-
zaniu ktorej došlo bez súhlasu
správcu – teda mesta. Vedenie
mesta zároveň rozhodlo, že na
tomto mieste vysadí nové stro-
my, keď sa na jeseň začne
výsadbová sezóna,“ uviedla
hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová.

Nakoniec to teda vyzerá tak, že
pílčici, ktorí sa úplne nenápad-
ne a len tak z vlastnej vôle
vyšplhali na niekoľko metrov
vysoké stromy, aby ich zrezali,
zostanú navždy nevypátraní.
Mesto z vreciek daňových
poplatníkov vysadí nové stro-
my a reklama bude najbližších
pár rokov pekne na očiach,
lebo kým vyrastú nové stromy,
bude tu už nový primátor, noví
poslanci, noví ministri a možno
aj noví pílčici. Na rúbanie v
roku 2016 sa zabudne, a tak sa
o pár rokov jedného dňa chlapi
s pílami zase vyšplhajú na stro-
my atď... Dušan Blaško

Foto: archív

Stromy, ktoré zrezali, asi nahradia 
nové, vinníkov po mesiaci nemajú

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!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

inzercia_proteza_2.indd 1 18.8.2016 22:24:11

Chalupa v Liptove
Predám omietnutú drevenicu 

v obci Liptovský Ondrej, 
s garážou a s pozemkom - 

celková výmera pozemku 349 m2

Cena: 37 000 EUR
Tel: 0905 438 704
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Na rohu Hraničnej ulice a
Mlynských nív sme navštívili
piváreň, ktorá je v tejto lokalite
už od začiatku 90. rokov. Z
pôvodného názvu Piváreň u
Bizóna sa však po vyše dvoch
desaťročiach premenovala na
BIZON URQUELL PUB. Sú-
visí to s prechodom na koncept
značkovej pivárne Plzenského
Prazdroja.
Interiér je prísne v štýle plzenskej
pivnej legendy. Na stenách dobo-
vé reklamy na plzenské pivo, za
dverami figurína pivného sládka
spred 100 a viac rokov. Predmety
s logom tejto značky sú azda
všade. Dokonca aj na drevených
laviciach a stoloch. A čo je najdô-
ležitejšie, vo výčape majú celý
sortiment čapovaných pív z Plzne.
V lete má Bizon Urquell Pub k
dispozícii letnú terasu, vnútorné
priestory sú členené na niekoľko
častí, vľavo za vchodom je bar a
zázemie kuchyne, vpravo je gril a
pec na pizzu.
Bizon Urquell Pub má hneď dva
jedálne lístky - jeden univerzálny
na každý deň a druhý na pracovné
dni. V jednom sme napočítali 26

hlavných jedál a 15 druhov pizze,
v tom druhom 25 ďalších jedál.
Od jedál z bravčového, hovädzie-
ho, hydiny a z rýb, bezmäsitých
jedál, varených, pečených či na
grile. Takýto rozsiahly a pestrý
jedálny lístok vždy vyvolá podo-
zrenie, že nie všetky suroviny tu
majú vždy čerstvé.
Polievky majú stále dve - fazuľo-
vú s údeným mäsom a rezancami
(2,40 €) a domácu držkovú (2,40
€). Ochutnali sme obe - zmiatlo
nás, že na prvý pohľad vyzerali
obe rovnako, fazuľová však bola
trochu prislaná a držková síce
bola hustá, ale nie z množstva
držiek, ale múky.
Ako hotové jedlá deklarujú iba
dve - hovädzí guláš URQUELL s
knedľou (5,50 €) a bravčové
pečené s dusenou kapustou a
knedľou (5,50 €). Dali sme si
guláš a aj ten nás poriadne zasko-
čil, tentoraz však pozitívne. Jed-
nak veľkosťou porcie - 7 (slovom
sedem) plátkov knedle sme v Bra-
tislave ešte na tanieri nedostali a k

tomu primeraná porcia hovädzie-
ho guláša s 10 kúskami mäsa.
Žiaľ, ten by potreboval dovariť -
mäso bolo pritvrdé. 
Z bohatej ponuky jedál na dreve-
nom uhlí sme si dali plnené kura-
cie prsia so šunkou a so syrom
(4,50 €) a s opekanými zemiakmi
(0,90 €). Opäť to bola riadna
porcia - doplnená kopou kapusto-
vo-mrkvového šalátu. Plátky
zemiakov boli spálené a grilované
mäso „zabila“ kuchárka, keď ho
posypala strúhaným syrom. Syr
bol vnútri aj navrchu a chuť mäsa
sa v ňom celkom stratila.
Musíme priznať, že ružinovský
Bizon Urquell Pub nás príliš
nenadchol. Ospalú obsluhu a zly-
hania kuchyne veru dobre nača-
pované pivo nezachráni. Chápe-
me, že koľko ľudí, toľko chutí.
No platí aj to, že menej býva nie-
kedy viac. Čo tak sústrediť sa na
pár jedál a tie variť aspoň tak kva-
litne, ako sa čapuje pivo.
Naše hodnotenie: ��
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Bizon Urquell Pub nás nenadcholV Bratislave

budú metrom

električky
LIST ČITATEĽA
Čo sa týka vyššej ceny elektri-
čiek v porovnaní s cenou auto-
busov a trolejbusov, nie sme
takí bohatí, aby sme si mohli
dovoliť kupovať lacné veci.
Najlacnejšia je vraj doprava auto-
busmi. Ja len dodávam - autobusy
na rozdiel od električiek vylučujú
plynné aj pevné exhaláty. Podstat-
ná odchýlka od autobusovej a aj
trolejbusovej dopravy je však to,
že električky - až na drobné
výnimky - používajú vlastné cest-
né teleso. Nie sú teda účastníkmi
zápch na cestách tak ako autobu-
sy a trolejbusy. O tom by mohli
rozprávať cestujúci z Vrakune,
Dolných honov alebo z Petržalky.
Cestujúci v električke smerom
do Rače, ktorá sa pohybuje svo-
jou obvyklou rýchlosťou, majú
často možnosť pozorovať zablo-
kovanú dopravu na ceste v tom
istom smere, vrátane - isteže - aj
autobusov. Zápcha v opačnom
smere ráno do mesta sa už stala
štandardom. V Bratislave nemá-
me metro, v meste tejto veľkosti
by to bol aj nezmysel. Naším
metrom sú električky, a tak to
zrejme aj zostane. Ak by však
niekto chcel zápas proti nim zin-
tenzívniť, tak by sa pri tomto spô-
sobe dopravy asi nezastavil. Ešte
sú tu aj vlaky, lokomotíva stojí
tiež veľa peňazí, a ani vagóny a
koľajnice nie sú zadarmo. Ak by
sa zrušili, tak by mohli byť na Prí-
stavnom  dve diaľnice nad sebou,
čo by bolo na stredoeurópske
pomery celkom pozoruhodné rie-
šenie. Jozef Norulák, Bratislava 

Sídliská majú

všade, nielen 

na Slovensku
LIST ČITATEĽA
Mnoho zahraničných turistov
prichádza na hrad so sprievod-
com alebo s turistickým vláči-
kom. Sú to účastníci zájazdov
so zámerom pozrieť si zopár
zaujímavostí v Bratislave. Ich
cieľom nebýva hrad s jeho
interiérom, ale len vonkajšia
obhliadka nádvoria, návšteva
sociálnych zariadení a výhľad
z hradného kopca.
A tu sa chcem zastaviť. Sprie-
vodcovia, ktorí vedú skupiny,
majú príležitosť oboznamovať
turistov s históriou, ale aj so
súčasnosťou Bratislavy. Ich vedo-
mosti sú rozsiahle, veď prešli ško-
liacimi kurzami, čo im však
chýba, je hrdosť na krajinu, na
Slovensko.
Nepáči sa mi napríklad znevažo-
vanie úsilia našich ľudí budovať
si svoju krajinu na svoj obraz a
pre svoje potreby. S tým sa veľmi
často stretávam práve pri výkla-
doch sprievodcov na hrade. S
iróniou v hlase a s úškrnkami
komentujú zahraničným turistom
trebárs bytovú výstavbu v Petr-
žalke, prirovnávajúc bytovky
hanlivo ku králikárňam. Cestujem
po Európe a vidím, že bytovky
sú nevyhnutnou súčasťou riešení
bytovej otázky obyvateľov ktoré-
hokoľvek štátu či mesta. Samo-
zrejme, dôležitá je ich úprava,
nápaditosť pri tvorbe fasády,
parky a zeleň, nákupné centrá a
služby, ktoré dodávajú akému-
koľvek zhluku domov iný punc.
Myslím si, že Petržalka nie je o
nič horšie sídlisko ako napr. síd-
liská vo Viedni, Budapešti či v
Prahe. Zaráža ma a mrzí tá sku-
točnosť, že profesionálni sprie-
vodcovia sa dávajú zlákať lacnou
popularitou a „špinia si do svojho
hniezda“. Iné je napríklad doká-
zať si zo seba robiť žarty a
poukazovať na svoje chyby a
nedostatky, ale takýto spôsob pre-
zentácie je pre našu krajinu a jej
hlavné mesto nežiaduci. 
Buďme hrdí na Bratislavu a celú
krajinu a nezhadzujme svoje úsi-
lie a výsledky našej spoločnej
práce. Trebárs aj komentovaním
bytovej výstavby Petržalky....

Oľga Drahošová, Bratislava

BRATISLAVA
Slovenská obchodná inšpekcia
(SOI) vykonala akciu zamera-
nú na kontrolu požiadaviek pri
uvádzaní a sprístupňovaní
okien. Cieľom akcie bolo preve-
riť plnenie požiadaviek zákona
o stavebných výrobkoch.
Kontrolovali sa okná bez požiar-
nej odolnosti alebo tesnosti proti
prieniku dymu, a to okná s ruč-
ným ovládaním alebo mechanic-
kým pohonom, ktoré sa inštalujú
na zvislé otvory v stene, a streš-
né okná. Inšpektori vykonali 104
kontrol, z čoho bolo 52 výrobcov
a 52 distribútorov, pričom skon-
trolovali 225 druhov okien urče-
ných na predaj. Nedostatky zistili
pri 85 druhoch okien, čo bolo
37,8 percenta z celkového počtu
kontrolovaných okien. 
Najzávažnejším zistením kontrol-
nej akcie bolo, že pri ôsmich dru-
hoch okien výrobcovia uviedli a
sprístupňovali na trh výrobky bez
posúdenia parametrov. Inšpektori
preto pri kontrole opatrením na
mieste zakázali ich ďalší predaj a

dodávku do posúdenia ich para-
metrov a nariadili kontrolovanej
osobe informovať o tejto skutoč-
nosti ich odberateľov. 
Najčastejším zistením bolo, že k
oknám nebolo vydané alebo pred-
ložené vyhlásenie o parametroch
alebo bolo v inom ako štátnom
jazyku. Tieto nedostatky však boli
odstránené vo všetkých prípa-
doch, pričom sa dotknuté subjek-
ty zaviazali, že do ich odstránenia
nebudú výrobky ďalej sprístupňo-
vať a distribuovať.
Cieľom kontrolnej akcie bolo zis-
tiť aktuálny stav pri uvádzaní a
sprístupňovaní okien na trh.
Keďže uvedené nedostatky pri
kontrole okien boli zistené až tak-
mer v 38 percentách z celkového
počtu kontrolovaných druhov,
svedčí to o právnej neznalosti
výrobcov a distribútorov okien
podmienok stanovených prísluš-
nými právnymi predpismi na ich
uvádzanie a sprístupňovanie na

trh. Toto konštatovanie potvrdzu-
je aj zistenie, že najčastejším
nedostatkom bolo nevydané ale-
bo nepredložené vyhlásenie o pa-
rametroch pri 24 percentách z
celkového počtu kontrolovaných
druhov, prípadne to bolo predlo-
žené v cudzom jazyku. Za mar-
kantné porušenie legislatívy treba
považovať skutočnosť, že 8 dru-
hov okien nemalo posúdené para-
metre podľa v súčasnosti platnej
technickej normy, a teda pri nich
existuje predpoklad, že nespĺňajú
požiadavky na bezpečnosť. Sú to
napríklad odolnosť proti zaťaže-
niu vetrom, reakcia na oheň,
akustické vlastnosti, tepelnoizo-
lačné vlastnosti a podobne.
Kontrola okien bola negatívne
ovplyvnená skutočnosťou, že sa
vo väčšine prípadov predávajú a
vyrábajú na zákazku. V prevádz-
karni sa väčšinou nachádzala len
vzorka, čo značne obmedzilo roz-
sah kontroly inšpektorov. 
Marián Brezňanský

Spracované z právoplatných 
rozhodnutí SOI

Kontrolovali okná, zistili nedostatky
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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 24. augusta do utorka 30. augusta 2016
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049

DÁMSKE
TENISKY
šedé alebo čierne
veľkosti 36-41

8.95

149

ŠAMPÓN ALEBO 
KONDICIONÉR
rôzne typy
šampón: 250 ml
kondicionér: 200 ml
(1 l = 5.96/7.45)

MIKINA
ALEBO TEPLÁKY
dámska
60% bavlna/38% polyester/2% lurex
šedá alebo čierna
veľkosti S-XL

PÁNSKA
MIKINA
60% bavlna/40% polyester
čierna alebo modrá
veľkosti M-XXL

599

BRUYNZEEL
PLNIACE PERO
My Grip atramentové bombičkové pero,
ergonomicky tvarovaný trojuholníkový 
design, vhodné pre pravákov aj ľavákov,
štandardné bombičky

ŽUPAN - CORAL
MIKROVLÁKNO
100% polyester
rôzne farby
a vzory
veľkosti S-XXL

695

795

549

PREPRAVNÁ
PLOŠINA
ideálna pre presun nábytku
s ochrannými podložkami
56x29 cm

ŠKOLSKÝ BLOK 
SO ZÁLOŽKAMI 
125 listov

A5  0.99

A4

095

VONNÉ SVIEČKY
V SKLE
rôzne vône
doba horenia 30 hodín
9x8 cm

249

DRÔTENÝ
KOŠÍK
biely, čierny alebo mäta-zelená
s rukoväťou

37x28x19 cm

3.95

31x21x15 cm

249

HYDROFILNÉ
PLIENKY
100% bavlna
rôzne druhy
60x60 cm

DISNEY
MALIARSKA SADA
51-dielna

1.99

BAVLNENÁ
POSTEĽNÁ PLACHTA
100% bavlna
rôzne farby
100x150 cm

2.49

MAX. 150 KG

3-SADA

ŠKOLSKÉ
POTREBY
ceruzky s gumou,
dúhové pásky,
perá v puzdre,
XXL gumy
alebo značkovače

A4

149

WEISSER RIESE
PRACÍ PROSTRIEDOK
Power gel
3.504 l
(1 l = 1.71)

NA 48 KS BIELIZNE

SKRINKA
NA HRAČKY
Frozen, Mimoni, Avengers, Princess,
Hľadá sa Dory alebo Pets

995
60x53x30 CM

ÚLOŽNÝ 
KARTÓN
max. 30 kg
48x34x33 cm
50 litrov

0.89

LAB31 
PUZDRO NA TABLET
rôzne farby
s prídavným vreckom
a zipsom

199

OCHRANNÉ PUZDRO
NA SMARTFÓN
rôzne vzory

0.97

BIC
GUĽÔČKOVÉ PERÁ
bledo modré
8-sada

0.79

159

499

NA VÝBER

LOOK O LOOK
SLADKÁ PIZZA
rôzne druhy
435/400 g
(1 kg = 8.02/8.73)

349

KRYŠTÁLOVÁ
MISKA NA BONBÓNY
so skleneným vekom
15x15.5 cm

sklenená miska na kompót
rôzne tvary
13x5.5 cm

0.32

199

KRYŠTÁLOVÁ
ŠÁLKA
so skleneným vekom
10.5x10.5x13 cm

1.191.19
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Náležitosti 

závetu a dedenie

zo závetu
Závet je listinou, na základe
ktorej bude v dedičskom kona-
ní rozdelený majetok závetcu
po jeho smrti. Na platnosť
závetu je však potrebné, aby po
obsahovej a formálnej stránke
spĺňal zákonné náležitosti.
V prvom rade treba poznamenať,
že ak má závetca neopomenuteľ-
ných dedičov, teda dedičov, ktorí
nemôžu byť ukrátení o ich zákon-
ný podiel (deti), a v závete ich
nespomenie, táto časť závetu je
neplatná a vyššie uvedení neopo-
menuteľní dediči zdedia podiel,
ktorý im priznáva zákon. Jediná
výnimka z tohto pravidla je, ak
boli títo dediči vydedení.
Závet musí byť urobený slobod-
ne a vážne a osobou, ktorá má na
spísanie závetu právnu spôsobi-
losť. Závet musí byť vyhotovený
v písomnej forme, a to buď vlast-
nou rukou, na stroji alebo na
počítači alebo spísaný u notára
do zápisnice. Vlastnoručný závet
musí byť celý napísaný vlastnou
rukou, musí byť podpísaný a
musí v ňom byť deň, mesiac a
rok, kedy ho závetca podpísal.
Pri závete napísanom na počítači
je vyžadovaná prítomnosť dvoch
svedkov, pred ktorými závetca
výslovne prejaví, že listina obsa-
huje jeho poslednú vôľu. 
Svedkovia musia závet podpísať
a ten musí obsahovať aj ich
údaje. Nesmie chýbať deň,
mesiac a rok podpisu. Závet do
zápisnice spíše akýkoľvek notár-
sky úrad a potom sa uloží v
Notárskom centrálnom registri
závetov. Je teda zaručené, že sa
objaví pri prerokúvaní dedičstva,
pretože súd je povinný register
sledovať. Ak je závet v registri,
pozostalým nepomôže, ak ho
zamlčia. To však nemusí byť pra-
vidlom vtedy, keď závetca závet
napísal a uložil doma.
Závetca v závete musí určiť roz-
sah majetku a okruh dedičov, kto-
rým tento majetok pre prípad jeho
smrti odkáže. Nesmie byť pod-
mienený a je možné ho kedykoľ-
vek zrušiť.JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917 822 723

DPB už osadil

chýbajúce koše

na novej trati
PETRŽALKA
Nová električková trať sa pár
týždňov po otvorení nevyhla
niektorým chybičkám krásy.
Jednu si všimol aj čitateľ
Michal Sabo.
„Zaujímalo by ma, prečo
dopravný podnik neosadil na
zastávkach petržalskej električ-
ky odpadkové koše. Prešlo nie-
koľko týždňov a napríklad na
zastávke na Jungmannovej
ulici sa kade-tade povaľujú
plastové fľašky a plechovky.
Ľudia nastupujú do električky a
keď nemajú poruke kôš, odpad
nechajú na zemi. Opäť niekto
zabudol na elementárnu záleži-
tosť? Som z toho smutný a
sklamaný.“ 
K náprave došlo začiatkom
augusta. „Odpadové nádoby na
zastávke Jungmannova už za-
mestnanci dopravného podniku
osadili,“ informovala hovorky-
ňa dopravného podniku Adria-
na Volfová. (db)

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

Stáť na trávniku nie je beztrestné, 
riešiť to musí aj vlastník pozemku
PETRŽALKA
Parkuj, kde sa dá, heslo, kto-
rým sa riadia niektorí vodiči.
Žiaľ, niekedy aj na chodní-
koch, ešte častejšie však na
rôznych voľných plochách,
ktoré bývali svojho času aj
trávnikmi.
Klasickým príkladom je Petržal-
ka, kde sa trávnaté plochy využí-
vajú ako parkoviská už celkom
bežne a bez akýchkoľvek násled-
kov. Svedčia o tom aj fotografie,
ktoré zachytil čitateľ Bratislav-
ských novín Rastislav Gemerský
počas jedného letného dňa...
„Všetky vozidlá stoja na súkrom-
ných pozemkoch. Samospráva,
bohužiaľ, nemá právo zasahovať
do vlastníckych práv majiteľa. Aj
nám je ľúto, že na našom území
sú aj takíto nezodpovední vlastní-
ci. Podľa dostupných informácií
je zámerom vlastníka vybudovať
na predmetnom pozemku parko-
visko,“ informovala o konkrét-
nych miestach, kde sa parkuje na
tráve, Michaela Platznerová z
oddelenia komunikácie s verej-
nosťou petržalskej samosprávy.
„Mestská polícia pravidelne rieši
aj dodržiavanie ustanovenie
zákona o cestnej premávke o
zákaze zastavenia a státia na
verejne prístupnej zeleni, na
ostrovčekoch a deliacich pásoch.
Od začiatku tohto roka do 12.
augusta sme riešili
2 517 takýchto priestupkov, pri-

čom 895 z nich bolo v Petržalke.
Dodržiavanie zákazu zastavenia
a státia kontrolujeme denne.
Dôkazom je aj fakt, že približne
dve tretiny priestupkov zistili
mestskí policajti vlastnou čin-
nosťou, teda keď kontrolovali
situáciu v rámci výkonu služby.
Na ostatné priestupky nás upo-
zornili občania alebo sme dostali
požiadavku od Policajného zbo-

ru. Po vašom podnete sme situá-
cie podľa fotografií preverili a
zistili sme jeden priestupok.
Komunikovali sme aj s majite-
ľom verejne prístupnej zelene, na
ktorej opakovane dochádza k
priestupkom,“ informovala ho-
vorkyňa bratislavskej mestskej
polície Ľubomíra Miklovičová.

(db)
Foto: Rastislav Gemerský
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Staromestské

škôlky rozšíria

o 100 miest
STARÉ MESTO
Spolu 100 miest v piatich trie-
dach má pribudnúť v staro-
mestských materských školách
od januára 2017. Z toho 3 trie-
dy vzniknú rozšírením existujú-
cej škôlky na Gorazdovej ulici a
dve v novozriadenej škole na
Brnianskej ulici.
Stavebné práce na Brnianskej
ulici sa už skončili a staromestskú
samosprávu čaká kolaudácia. Po
jej skončení bude materská škola
pripravená na otvorenie. „Predpo-
kladaný termín otvorenia je 1.
január, k dnešnému dňu je tu voľ-
ných ešte 15 miest, takže do 31.
augusta 2016 rodičia môžu ešte
prihlásiť svoje deti do tejto škôl-
ky,“ informoval staromestský
miestny úrad. Škôlka na Brnian-
skej ulici má byť začlenená pod
Základnú školu na Dubovej ulici,
v areáli ktorej sa nachádza.
Až tri triedy pre 60 detí majú pri-
budnúť v Materskej škole na Go-
razdovej ulici. Tu sa stavebné prá-
ce ešte neskončili, zdržanie spô-
sobilo stavebné konanie a meška-
nie dodávateľa stavebných prác.
Podľa informácie staromestskej
samosprávy by rozširovanie ma-
terskej školy nemalo ovplyvniť
začiatok školského roka troch exi-
stujúcich tried. „Do konca augus-
ta majú byť dokončené všetky
exteriérové práce, od septembra
by sa mali robotníci presunúť do
priestorov budúcich tried na
poschodí,“ uvádza samospráva.
Kapacitu materských škôl o 100
miest rozširuje Staré Mesto z do-
tácie ministerstva školstva a z
vlastných prostriedkov. (brn)

Novú petržalskú 

plaváreň 

začali testovať
PETRŽALKA
Nová petržalská krytá plaváreň
je skolaudovaná. Hneď po sláv-
nostnom otvorení sa začal test,
ktorý by mal ukázať, či je pla-
váreň na svojich návštevníkov
naozaj stopercentne priprave-
ná, a prípadne aj odkryl slabé
miesta, ktoré vedenie plavárne
do 5. septembra odstráni.
Ročné náklady na prevádzku sa
odhadujú približne na 600-tisíc
eur (stratu bude čiastočne kom-
penzovať výber vstupného a
nájom pre komerčné subjekty). K
dispozícii je 25-metrový plavecký
päťdráhový bazén, zážitkový
bazén, detský bazén, tobogan,
whirlpool na relax v horúcej vode,
saunový svet a soláriá. Denná
kapacita plavárne je približne 600
návštevníkov.
O návštevníkov sa bude počas
ich pobytu starať 25 ľudí. Plavá-
reň bude otvorená v pracovné dni
od 6.00 do 22.00 h a cez víkendy
od 8.00 do 20.00 h.
Ešte niekoľko cien vstupného:
jednorazový vstup (90 minút,
6.00 – 12.00 a 20.00 – 22.00 h)
bude pre dospelých 4 eurá,  pre
deti do 15 rokov, študentov SŠ a
VŠ, ZŤP, seniorov 60+ a darcov
krvi 3 eurá, prekročenie časového
limitu za každých ďalších 30
minút bude stáť 1 euro.
Jednorazový vstup (90 minút,
12.00 – 20.00 h) bude stáť dospe-
lého 5 eur, deti do 15 rokov, štu-
dentov SŠ a VŠ, ZŤP, seniorov
60+ a darcov krvi 4 eurá, prekro-
čenie časového limitu za každých
ďalších 30 minút stojí 1 euro.
Jednorazový vstup plus sauna
(150 minút,14.00 – 22.00 h
vyjde dospelého na 10 eur, deti
do 15 rokov, študentov SŠ a
VŠ, ZŤP, seniorov 60+ a dar-
cov krvi na 8 eur, prekročenie
časového limitu za každých
ďalších 30 minút sú 2 eurá.
Rodinné vstupné (150 minút,
6.00 – 12.00 a 20.00 – 22.00 h)
pred dvoch dospelých a 1 dieťa
(3 –  15 rokov) je 17, eur, pre
dvoch dospelých a 2 deti (3 –  15
rokov) 20 eur, jedného dospelé-
ho a 1 dieťa (3 –  15 rokov) 9
eur, jedného dospelého a 2 deti
(3 – 15 rokov) 15 eur. (mp)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto pri-
pravila na piatok 9. a sobotu 10.
septembra 2016 dvojdňový
program s názvom Cestovanie
časom. Scenáristom, dramatur-
gom i režisérom podujatia je
spisovateľ Daniel Hevier.
Ulice Starého Mesta ožijú výjav-
mi z minulosti, ale aj tvorivými
aktivitami dneška. Na ôsmich sta-
novištiach sa budú paralelne odo-
hrávať scénické výjavy z histórie
mesta. Najväčším ťahákom bude
Živý orloj na Michalskej veži,
ktorý iba pri tejto príležitosti a iba
na niekoľko hodín ovládnu posta-
vičky z bratislavských dejín a
povestí. Každú celú hodinu odtrú-

bia fanfaristi z Bratislavského
konzervatória a potom sa už obja-
ví 12 postáv. Na Ventúrskej ulici
vystúpi malý Mozart spolu s Lud-
wigom van Beethovenom či s
Franzom Lisztom, vtipná scénka
sa odohrá medzi Napoleonom a
jeho Neznámym vojakom. Kelt-
ská bubnovačka priamo pri epi-
centre dnešných barov pripome-
nie, že kedysi sa tu odohrávali
rovnako divoké návštevy ich
predkov, richtárska kortešačka
ukáže, že predvolebné sľuby a
naháňanie hlasov sa až tak neme-
nia. 
S Ľudovítom Štúrom budeme
okrem správnej gramatiky hľadať
aj tú pravú štúrovskú bradu, pri-

pomenieme si aj históriu hotela
Carlton, ako aj najpamätnejšie
momenty a osobnosti, ktoré sa
navždy vryli do pamäti Dómu
svätého Martina, karikaturisti
budú kresliť na papier vo vitrí-
nach Francúzskeho inštitútu, na
veľkej šachovnici budú hrať
osobnosti preskakovanú. Na
diskusnom fóre budú debatovať
nielen známe osobnosti, ale aj
ľudia zo zázemia Bratislavy (taxi-
kár, mestský policajt, hasič...)
Podujatie sa koná pod záštitou
slovenského predsedníctva v
Európskej rade SK PRES.
Finančne ho podporili: Nadácia
VUB, Nadácia ZSE, Fond na
podporu umenia a BSK. (brn)

Staré Mesto bude cestovať časom...
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Opatrujem deti
v rodinnom dome 
v Bratislave - Rači, 
300 eur za mesiac 

aj so stravou
Tel.: 0908 474 838

al9472@gmail.com

Ambiente Serviced Apartments
hľadá chyžné, ktoré budú zabezpečovať
kompletné upratovanie apartmánov
podľa hotelových noriem, správu a
údržbu spoločných priestorov (interiér a
exteriér).

Posielajte životopisy na  
kariera@ambiente-apartments.sk, 

alebo volajte na 0902 615 615.
Ponúkaný plat: 5 € na hodinu
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Trvalá zástavka

bude od jari pod

Manderlákom
BRATISLAVA
V priebehu jari 2017 by
mala v priestore pod Man-
derlákom – medzi Námestím
SNP a východom z Laurin-
skej ulice – vzniknúť nová
električková zastávka. Do jej
vybudovania vyznačilo mesto
dve dočasné zastávky MHD v
blízkosti tejto lokality.
Mesto vysúťažilo projektanta,
ktorý teraz pripravuje konkrétny
projekt a bude podkladom na
stavebné povolenie. Vzhľadom
na to, že predpokladané obdobie
výstavby je až jar 2017, mesto
zatiaľ zriaďuje dve dočasné
zastávky – na Námestí SNP pred
Starou Tržnicou a priamo opro-
ti súčasnej zastávke električky
na Kamennom námestí. Obe
budú po vybudovaní trvalej
zastávky pod Manderlákom zru-
šené. 
Dočasné zastávky vyžadujú len
drobné stavebné úpravy a sú
vyznačené aj priamo na vozov-
ke. Obe by mali byť hotové v
priebehu septembra. Trvalá
zastávka pod Manderlákom
bude mať 34 štvorcových
metrov a ide o zastávku vieden-
ského typu, ako je zastávka Blu-
mentál (zastávka pri Blumentál-
skom kostole) na Floriánskom
námestí.
Zámerom budovania trvalej
zastávky je doplnenie chýbajú-
cej zastávky na trase spájajúcej
centrum mesta s Petržalkou,
ktorá nebola súčasťou projektu
NS MHD I. časť. 
Štandardne sa električkové
zastávky budujú približne kaž-
dých 400 m. V smere z Obchod-
nej ulice k Námestiu SNP, resp.
ďalej k Štúrovej či Jesenského je
však táto vzdialenosť medzi
zastávkami dlhšia. 
Náklady na vybudovanie dočas-
nej zastávky na Námestí SNP,
ktorá vyžaduje menšie stavebné
úpravy, sú asi 14 000 eur. 
V prípade dočasnej zastávky
na Kamennom námestí ide len
o vodorovné dopravné znače-
nie. Na vybudovanie trvalej
zastávky mesto odhaduje
náklady vo výške približne 200
000 eur. (is)

Na ihriskách

možno hrať

stolný tenis
RUŽINOV
Na dvoch detských ihriskách,
na Mesačnej ulici na Ostred-
koch a na Čmelíkovej ulici
na Pošni, si prídu na svoje aj
milovníci stolného tenisu,
ktorí sa tu dočkali vítanej
pomoci pre svoj obľúbený
šport.
Na každom z ihrísk totiž pri-
budli stoly na stolný tenis.
„Snažíme sa naše detské ihris-
ká vylepšovať, pričom rešpek-
tujeme aj požiadavky obyvate-
ľov. Stôl na stolný tenis si na
Mesačnú ulicu vyžiadali práve
oni, na detskom ihrisku na
Čmelíkovej už bol, ale zniče-
ný,“ uviedol starosta Ružinova
Dušan Pekár.
Na niektorých iných detských
ihriskách zase Ružinov vymení
staré, zničené hojdačky za
nové. Celkovo investuje mests-
ká časť do stolov na stolný
tenis a do nových hojdačiek
takmer 6000 eur. (ts)

Farebné svetlo

dá informácie

o počasí
BRATISLAVA
Hlavné mesto pripravilo pro-
jekt osvetlenia Mosta SNP
farebnými svetlami, ktoré
budú informovať návštevní-
kov a obyvateľov hlavného
mesta o tom, aké počasie
predpovedajú meteorológo-
via na nasledujúci deň.
Pôvodný projekt sa vedenie
hlavného mesta navyše rozhod-
lo rozšíriť. 
Preto pribudli zastávky mest-
skej hromadnej dopravy pria-
mo pod mostom. Rovnaké
svetlá budú umiestnené nielen
na samotnej kupole mosta, ale
aj v priestore podmostia. 
Osvetlenia sa zosynchronizujú
a budú zobrazovať počasie na
ďalší deň.
Projekt Osvetlenie UFO podľa
predpovede počasia predstavili
autori ešte v roku 2015 pro-
stredníctvom platformy Mest-
ské zásahy. Mali by ho spustiť
najneskôr od septembra. (kk)

Bratislavský región sa môže
pochváliť nielen stúpajúcimi čísla-
mi návštevnosti, ale aj množstvom
atraktivít, ktoré tieto čísla konti-
nuálne zvyšujú. Už začiatkom sep-
tembra k nim pribudne aj Krá-
ľovstvo husaciny v Slovenskom
Grobe.
„Zvyšujúce sa čísla návštevnosti sú
pre región veľkým potešením, no
skúsenosť nám hovorí, že ak sa o
ďalší rozvoj sami nepričiníme, nepo-
rastú. Preto postupne predstavujeme
regionálne produkty aj vo veľkom.
Berieme si pod svoje krídla všetko
tradičné, čo tu máme, a predstavuje-
me to nielen za hranicami kraja, ale
aj za hranicami republiky. Na jeseň
dostane Slovenský Grob dekrét o
tom, že je z neho Kráľovstvo husaci-
ny. Desiatky tisíc ľudí prídu do Slo-
venského Grobu každý rok na husa-
ciu už teraz a našou snahou je, aby v
Kráľovstve husaciny bolo pocest-
ných ešte viac,“ vysvetlil predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj za-
znamenáva kontinuálny nárast náv-
števnosti. Počty turistov rastú tak
pri domácich, ako aj pri zahranič-
ných. Úlohou Krajskej organizácie
cestovného ruchu, ktorej spoluza-
kladateľom je Bratislavský samo-
správny kraj, je rozvíjať cestovný

ruch v regióne. Jednou z možností je
predstavovať regionálne tradície
širokej verejnosti. Takou je aj husa-
cina, ktorá sa v Slovenskom Grobe a
jeho okolí podáva už viac ako 200
rokov a len v minulom roku si ju
prišlo počas sezóny vychutnať viac
ako 75 000 návštevníkov.
Od tretieho septembra sa Slovenský
Grob stane aj oficiálnym Kráľov-
stvom husaciny so všetkým, čo krá-
ľovstvu prináleží. Bude mať svoju
hymnu, vlastný erb aj sochu. Dekrét
Cechu husacinárov odovzdá Mária
Terézia so svojím sprievodom počas
Dní otvorených husacinárskych pre-
vádzok. Oficiálny začiatok Kráľov-
stva husaciny bude spojený s dvoma
dňami zábavy a hodovania. Okrem
otvorených husacinárskych prevá-
dzok čakajú na návštevníkov aj
trhovníci s regionálnymi produktmi
v rámci Farm Festu, na pódiu sa
budú striedať hudobníci a súčasťou
programu bude aj slávnostné odha-

lenie takmer trojmetrovej sochy
husi.
„Husacina je dlhé roky produkt
typický pre okolie Slovenského
Grobu, preto bude oprávnene
Kráľovstvom husaciny. Stane sa
ním 3. septembra a dekrét odovzdá
Cechu husacinárov Mária Terézia.
Okrem toho je, samozrejme, pripra-
vený aj bohatý kultúrny program v
centre Slovenského Grobu. Odhale-
nie sochy husi a predstavenie
hymny  je spojené s tradičnými
Dňami otvorených husacinárskych
prevádzok. Prvú septembrovú sobo-
tu teda v Slovenskom Grobe nájdu
návštevníci všetko, čo je typické pre
akékoľvek kráľovstvo. Od trhov v
rámci Farm Festu cez hudbu a zába-
vu až po fantastické jedlo,“ predsta-
vil plány podujatia Kráľovstvo
husaciny výkonný riaditeľ Krajskej
organizácie cestovného ruchu Brati-
slava Region Tourism Lukáš Dobro-
cký. �

V regióne vznikne samostatné kráľovstvo
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Dopravný 

podnik skrášlil

svoje predajne
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik
pripravil redizajn všetkých pre-
dajných miest Ako prvú zmo-
dernizovali predajňu na Ho-
džovom námestí.
Dopravný podnik chce dosiahnuť
vizuálnu identitu všetkých devia-
tich predajní, pri modernizácii
vychádzal z histórie MHD v pre-
pojení so súčasným imidžom spo-
ločnosti. V predajni pribudli
veľké kreatívne maľby hneď pri
vstupe do predajne. Vymenená
bola tabuľa pri vstupe, informač-
né panely, zrekonštruované ret-
rostoličky zo starých električiek...
V priebehu dvoch rokov by sa
malo redizajnovať ostatných
sedem predajní. (ts)

V Rači opravili 

a vynovili 

60 lavičiek
RAČA
Letné mesiace využila Rača aj
na opravy a repasovanie par-
kových lavičiek. 
Zoznam lavičiek vznikol po osob-
nej obhliadke zamestnancov
račianskeho úradu, veľkú časť
podnetov prijala samospráva od
občanov. V uliciach súčasne pri-
budli nové odpadkové koše s
objemom 63 litrov a s popolní-
kom vo vrchnej časti. (em)

Dostihová 

rozlúčka 

s prázdninami
PETRŽALKA
Rozlúčka s letnými prázdni-
nami môže byť aj štýlová –
dostihová.
Na záver tohtoročných prázdnin
sa v nedeľu 28. augusta (od 14.00
h) uskutoční v Starom háji v pora-
dí už 15. dostihový míting sezóny
s Veľkou cenou Rádia SiTy– *22.
Cena Whisky * s celkovou dotá-
ciou 6 400 € (rovina I. kategórie
na 1 800 m pre 3-ročné a staršie
kone). Na programe je sedem
rovinových dostihov a dve pre-
kážkové zápolenia. Popoludnie
spríjemní vystúpenie skupiny
Akustix, pripravené je aj obľúbe-
né vozenie detí na koníkoch. (ri)

Červený kríž

bude mať 

nový altánok
BRATISLAVA
Mestské lesy v Bratislave chys-
tajú rekonštrukciu obľúbeného
výletného areálu Červený kríž.
V septembri začnú pracovníci
rozoberať starý areál a počas
októbra a novembra sa uskutoční
prvá etapa výstavby  nového veľ-
kého dreveného altánku.  S rekon-
štrukciou areálu sa začne až v
jesenných mesiacoch, keďže
počas leta a letných prázdnin areál
využívajú návštevníci aj cez pra-
covný týždeň. (jz)

V decembri 2016 sa začne dodávať výkonnostne prvo-
stupňový športový Mercedes AMG E 43 4MATIC
kombi. Výrazný dizajn exteriéru a športovejší interiér
zdôrazňujú jeho príslušnosť k rodine AMG už pri
prvom pohľade. 
Zvýšený výkon, dynamiku a agilnosť jazdy mu poskytujú
benzínový trojliter V6 (295 kW/401 k; 520 Nm) s dvoma
väčšími turbodúchadlami, zvýšeným plniacim tlakom (1,1
baru) a špecifickými softvérovými aplikáciami; automatic-
ká prevodovka 9G TRONIC s kratšími časmi preradenia;
pohon všetkých kolies AMG Performance 4MATIC s dôra-
zom na zadnú nápravu (dostáva až 69 percent hnacej sily) i
samostatný športový podvozok.
„Prostredníctvom našich nových modelov konštrukčného
radu 43 sme v uplynulých  mesiacoch výrazne rozvinuli
našu ponuku pre zákazníkov, ktorí sa orientujú na výkon,
čím sme vytvorili množstvo nových príležitostí na vstup do
sveta značky Mercedes-AMG. Nový model E 43 4MATIC
kombi dopĺňa toto rozsiahle portfólio o mimoriadne vše-

strannú alternatívu vhodnú pre podnikanie aj voľný čas,“
objasňuje Tobias Moers, predseda predstavenstva spoloč-
nosti Mercedes-AMG. 
Nový model E 43 4MATIC kombi zvládne šprint z 0 na
100 km/h na úrovni športového vozidla za 4,7 sekundy,
maximálnu rýchlosť má elektronicky ohraničenú na 250
km/h. Normovaná spotreba paliva: v meste/mimo
mesta/kombinovaná predstavuje 11,0/7,0/8,4 l/100 km.

Individualizáciu nastavenia (ovládanú dotykom prsta) pri E
43 4MATIC kombi rozširujú jazdné programy DYNAMIC
SELECT: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus a Individual,
podľa ktorých sa upravia dôležité parametre ako reakcia
motora, prevodovky, podvozka a riadenia. Nezávisle od
jazdných programov DYNAMIC SELECT môže vodič
prejsť priamo do manuálneho režimu stlačením tlačidla M.
V tomto režime na radenie prevodových stupňov slúžia
výlučne radiace páčky na volante. Podľa potreby je možné
osobitne zvoliť aj úrovne nastavenia podvozku.
Športový charakter modelu zvýrazňujú aj prvky výbavy
dodávané na želanie: od sedadiel AMG Performance, so
zvýšenou bočnou oporou cez čalúnenie v koži napa, prvky
z uhlíkových vlákien v interiéri a exteriéri, až po kolesá s
priemerom 20" v dvojfarebnom vyhotovení.

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

Nový Mercedes-AMG E 43 4MATIC kombi zvýšil výkon

S B S  LT  
ser vices s . r.o.

príjme do TPP
pracovníkov strážnej služby 

s preukazom OS 
na objekt priemyselný park 

Devínska Nová Ves, Bratislava.
Kontakt: 

0907538409, 02/54772220
Email: ltservices@ltservices.sk

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
2 a 3.9. zvoz na letecký deň Airpower v Zeltwegu - AT doprava = 30€

3.9. Terchová, Múz. sl. ded. v Martine, betlehem v R. Lesnej - SK doprava = 28€
1.10. Burčiakové slávnosti a Stredoveký jarmok - Hustopeče - CZ doprava = 12€
1.10. Múzeum KL Auschwitz-Birkenau v Osvienčime - PL doprava = 35€
2.10. Slávnosti husí, zámok a židovská štvrť - Boskovice - CZ doprava = 16€

nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave
www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224

!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2016 – pošlem vám ho poštou !!��

Rekonštrukcia škôlky Barónka 
zvýši jej kapacitu na dvojnásobok 
RAČA
Mestská časť Rača pokračova-
la v rekonštrukcii materských
škôl aj počas leta. Už v apríli sa
začalo s prácami na nadstavbe
Materskej školy Barónka, kde
v novom školskom roku nastú-
pi raz toľko detí ako vlani.
Zatiaľ čo naposledy ju navštevo-
valo 47 škôlkarov, od nového
školského roku by ich malo byť

až 88. Na jeseň sa začnú práce aj
na rekonštrukcii Materskej
školy Pri Šajbách, po ktorej sa
tiež zvýši jej kapacita. „Zveľa-
ďovanie a rozširovanie mater-
ských škôl je jedna z našich naj-
dôležitejších priorít. Robíme
všetko pre to, aby rodiny s
malými deťmi mali kam umiest-
niť svoje ratolesti a aby sme na
populačný rast boli pripravení,“

uviedol račiansky starosta Peter
Pilinský. 
Uplynulý rok zrekonštruovali
Materskú školu Gelnická, ktorá
sa rozšírila o dve triedy. Ešte
pred ňou sa zrekonštruovali ma-
terské školy na Plickovej a Tbi-
liskej. Okrem toho v najbližších
rokoch pribudne v Rači ďalšia už
ôsma veľká materská škola na
Novohorskej ulici. (ts)
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Chcú urýchliť

odstraňovanie

reklám
BRATISLAVA
Primátor Ivo Nesrovnal sa
stretol so starostami mest-
ských častí, aby sa zefektívni-
lo konanie pri odstraňovaní
vonkajšej reklamy. Navrhol
zriadiť pracovnú skupinu, v
ktorej bude zastúpené nielen
mesto, ale aj zástupcovia
mestských častí. Cieľom je
urýchliť odstránenie reklam-
ných zariadení na území Bra-
tislavy.
„Vypracovali sme pasport re-
klamných zariadení, ktorých je
na území Bratislavy takmer 10-
-tisíc. Hlavné mesto má v pria-
mej správe približne 4 000,
zvyšné sú v správach mest-
ských častí. Preto musíme pro-
cesy nielen urýchliť, ale aj
zjednotiť, keďže nás brzdia zlé
zákony,“ povedal primátor.
Hlavné mesto zároveň vypra-
covalo manuál postupu pre sta-
vebné úrady, aby mohli efektív-
nejšie postupovať pri vydávaní
súhlasu s odstraňovaním rek-
lamnej stavby. Mesto totiž ne-
môže svojvoľne odstraňovať
akúkoľvek čiernu stavbu. Roz-
hodnutie o odstránení reklam-
ného zariadenia môže vydať
iba stavebný úrad a tie sú v
mestských častiach
V Bratislave je v súčasnosti
takmer 9 600 reklamných za-
riadení väčších ako 3 štvorcové
metre. 
Najviac reklamných plôch je v
Ružinove, kde ich je 2 849.
Nasleduje Staré Mesto, Petržal-
ka, Nové Mesto, Karlova Ves,
Vrakuňa a ďalšie časti. Najme-
nej ich majú Jarovce. 
Ešte koncom januára 2015 sa
hlavné mesto obrátilo na súd a
požiadalo ho o vypratanie sto-
žiarov verejného osvetlenia,
ktoré využívali viaceré spoloč-
nosti na reklamnú činnosť. Z
ulíc hlavného mesta by tak
malo po rozhodnutí súdov
zmiznúť až 1 623 informač-
ných tabúľ, ktoré slúžili na re-
klamu. 
Hlavné mesto zrušilo a ne-
predĺžilo povolenie ani spoloč-
nosti, ktorá využívala na rekla-
mu tzv. trojnožky. (kk)

Mirbachov

palác bude mať

novú fasádu
BRATISLAVA
Hlavné mesto od polovice
prázdnin obnovuje fasády na
Mirbachovom paláci. Práce
by mali trvať vyše dvoch
mesiacov, skončiť by sa mali
koncom septembra. Začalo sa
reštaurátorskou obnovou čle-
nitej uličnej fasády.
„Práce sú zamerané na obnovu
fasády, kamenných portálov,
soklov a ostení, drevených
okien, dverí a takisto aj mreží
na národnej kultúrnej pamiat-
ky,“ povedal riaditeľ mestskej
organizácie Generálny investor
Bratislavy Vladimír Gašperák. 
Mirbachov palác patrí k najza-
chovalejšej pôvodnej architek-
túre starého Prešporka. Ide o
rokokový klenot postavený na
mieste starej zástavby, ktorá sa
napríklad spomína už v roku
1459 ako Curia Civitatis alebo
Weite Hof. 
Ešte v druhej polovici 16. sto-
ročia to bola drevená stavba, v
ktorej sa podľa záznamov
konali v roku 1666 evanjelické
bohoslužby. Palácová funkcia
bola v objekte zachovaná na
rozdiel od iných palácov v
meste až do 20. storočia, vďaka
čomu palác ušetrili od presta-
vieb a deštrukčných zásahov.
Posledný šľachtický majiteľ
paláca barón Emil Mirbach ho
v závete odkázal mestu pod
podmienkou, že v ňom zriadi
galériu. Mesto splnilo túto pod-
mienku a od roku 1949 tu má
galériu, ktorá funguje až
dodnes. (kk)

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

SF
NENT
ABO

KY

Slovan má zase nového trénera - Srba
BRATISLAVA
Po nevydarenom cypersko-
gréckom experimente to vo
futbalovom Slovane skúšajú
so srbským trénerom. Novým
kormidelníkom ŠK Slovan je
Srb Ivan Vukomanovič, jeho
asistentom Vladimir Radenko-
vič. Zmluvu majú zatiaľ do
konca sezóny.
Vukomanovič hrával v Bor-
deaux, Kolíne, Crvenej Zvezde
Belehrad, Diname Moskva,
Lokerene a v Royal Antverpy.

Trénovať začal v Belgicku ako
asistent trénera v Standard
Liége, neskôr pracoval pre Bel-
gický futbalový zväz. 
„S trénerom sme absolvovali
viaceré stretnutia a urobil na
mňa veľmi dobrý dojem. Pre-
zentoval svoju predstavu o
práci so súčasným mužstvom a
navrhol spôsob, akým chce
posunúť všetkých hráčov po
výkonnostnej a taktickej strán-
ke na vyššiu úroveň. Od tréner-
skej zmeny očakávam nový

impulz, zapálenie mužstva a
zlepšenie hry a individuálnych
činností u každého jedného
hráča. Všetko je o tvrdej práci a
tvrdom drile. Chceme, aby sa
intenzívne tréningové jednotky
naplno preniesli aj do majstrov-
ských zápasov. Hráči musia
dosiahnuť úroveň, akú od nich
vyžadujeme a ukázať rešpekt
voči značke Slovan,“ vyhlásil
viceprezident klubu Ivan Kmo-
trík ml. pre internetovú stránku
ŠK Slovan. (mm)
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Jesenského 

a Mostová 

budú uzavreté
STARÉ MESTO
Od pondelka 22. augusta sa
električkou nedostanete cez
Mostovú a Jesenského ulicu.
Výluka potrvá od pondelka až
do polovice októbra a dôvo-
dom sú podujatia v Redute,
ktoré súvisia s predsedníctvom
Slovenska v Rade EÚ.
Trasa linky č. 4 smerom do
Dúbravky: Zlaté piesky, Trnav-
ské mýto, Krížna, Špitálska,
Námestie SNP, Kapucínska,
tunel, Nábrežie armádneho
generála Ludvíka Svobodu,
Botanická, Karlova Ves, Dúb-
ravka.
Trasa linka č. 6 - obojsmerne:
Karlova Ves, Botanická, Nábr.
arm. gen. Svobodu, Most SNP
Linka č. 8 - okružná trasa: Ruži-
nov, Záhradnícka, Trnavské
mýto, Krížna, Vazovova, Blu-
mentál, Radlinského, Obchodná,
Kapucínska, tunel, Nábr. arm.
gen. Svobodu, Most SNP, Rázu-
sovo nábr., Vajanského nábr.,
Šafárikovo nám., Štúrova,
Námestie SNP, Obchodná, Rad-
linského, Blumentál, Vazovova,
Krížna, Trnavské mýto, Záhrad-
nícka, Ružinov.
Linky č. 28, 70 obojsmerne a č.
50 smer OD Slimák: vodiči
zastavia na zastávkach Nám. Ľ.
Štúra na Rázusovom nábreží pri
SNG, resp. na Vajanského
nábreží pri parčíku. (dpb)

Zmizli hárky 

s podpismi, 

petícia platí 
BRATISLAVA
Na magistráte by asi potrebova-
li krotiteľov duchov. Chýba mu
totiž 3 039 hárkov z petície za
zákaz hazardu v hlavnom
meste. Tú odovzdali mestu ešte
koncom júna.
Počet petičných hárkov uvedený
v sprievodnom liste petície (8 018
kusov), ktorá bola odovzdaná v
júni, nesúhlasí so skutočným sta-
vom 4 979 kusov, ktoré má hlav-
né mesto k dispozícii po prepočí-
taní v odbornom útvare venujú-
com sa petíciám. Rozdiel medzi
vyzbieraným počtom hárkov a
petičnými hárkami, ktoré má
hlavné mesto k dispozícii, je teda
3 039 kusov. Podľa primátora
však petícia nie je ohrozená,
keďže všetky hárky sú naskeno-
vané.
V súčasnosti ešte nie je jasné, čo
sa stalo so zvyšnými hárkami.
„Podávame trestné oznámenie,
aby bolo všetko riadne prešetre-
né,“ vyhlásil primátor. Potvrdil,
že mesto pokračuje v kontrole
petície tak, aby bolo možné prijať
všeobecne záväzné nariadenie o
obmedzení hazardu v meste v čo
najkratšom čase. Petíciu za zákaz
hazardu spustili minulý rok v
máji. Jedinou možnosťou, ktorú
samosprávy majú v boji proti
hazardu, je práve úspešná petícia,
podpísaná 30 percentami obyva-
teľov obce nad 18 rokov. (ts) 

BRATISLAVA
Medzi panelákmi, ale aj
rodinnými domami sa počas
týchto nocí ozývajú záhadné
zvuky. Za vytrvalé pískanie
môžu „sídliskové“ sovy a pra-
covníci mimovládnej organi-
zácie Ochrana dravcov na
Slovensku dostávajú množ-
stvo podnetov a žiadostí o
pomoc, aby zvuky prestali. 
„Ozývajú sa nahnevaní ľudia,
ktorým pískanie prekáža, dokon-
ca natoľko, že kvôli nemu nemô-
žu spať, učiť sa či sústrediť sa na
iné povinnosti. Obracajú sa na nás
so žiadosťou, aby sme sovy pre-
miestnili. Takéto riešenie je však
absolútne nevhodné,“ tvrdí Lucia
Deutschová z RPS. 
Pískanie je prejavom mláďat
myšiarky ušatej. Tá si na hniezde-

nie vyberá hniezda postavené vra-
nou či strakou, často na sídli-
skách, kde sa cíti bezpečne. Prvé
dni po opustení hniezda ešte malé
sovy nevedia dobre lietať a nie sú
samostatné, posedávajú na okoli-
tých konároch. Aby upozornili
rodičov na svoj hlad, pískajú. 
„Je to veľmi účinná stratégia.
Tešíme sa, že viacerí ju dokážu
tolerovať – nechajú sovy bez
rušenia vyhniezdiť, dokonca nám
posielajú fotky a tešia sa zo spe-
strenia sídliskového života. Sú
však aj takí, ktorým pískanie pre-
káža, objavili sa dokonca prípady,
keď po sovách strieľali. Vždy
prosíme ľudí o zhovievavosť,
aby počkali, kým budú sovy
samostatné, vtedy pískanie pre-
stane. Pískanie rozhodne nie je
dôvod na premiestnenie mláďat či

celého hniezda . Ide o zákonom
chránený druh, keď je bez špe-
ciálnej výnimky zakázaná mani-
pulácia a dokonca i vyrušova-
nie. Väčšina myšiarok už
vyhniezdila, aktívnych hniezd je
už menej,“ vysvetlila L. Deut-
schová.
Okrem myšiarky ušatej je bež-
ným druhom na sídliskách aj
sokol myšiar, ľudovo nazývaný
poštolka. Tento druh je tiež
známy pre hlasné zvukové preja-
vy, ozýva sa však cez deň, a preto
ľuďom jeho krik neprekáža. „Pri
poštolke sa niekedy ľudia sťažujú
na znečistenie balkóna, výklen-
kov a iných miest, kde sokol
zahniezdi. Väčšina ľudí však jeho
hniezdenie toleruje a veľmi sa
teší najmä z mláďat,“ uzatvára
Deutschová (ld)

Bratislavčanov prosia, aby boli teraz
zhovievaví k sídliskovým sovám

RRaakkúússkkaa  oobbeecc  PPrreelllleennkkiirrcchheenn  
ssii  VVááss  vv  ddňňoocchh  2277..  aa  2288..  aauugguussttaa  22001166  ((oodd  11000000))

ddoovvooľľuujjee  ppoozzvvaaťť  nnaa

FFEESSTTIIVVAALL  VVÍÍNNNNYYCCHH  PPIIVVNNÍÍCC
Miestni vinári Vám ponúknu svoje vína a pochúťky. 

Zároveň budete mať možnosť navštíviť lokálne múzeum 
vinohradníctva alebo sa poobede previezť po okolí na koči.

Vínne pivnice sa nachádzajú medzi obcami Edelstal a Prellenkirchen, 
cca. 11 km od hraničného prechodu Berg.
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Po peniaze 

si môžete ísť 

aj osobne
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik
(DPB) informuje vybranú
skupinu cestujúcich, ktorá má
stopercentnú zľavu na cesto-
vanie, že ak si na Slovenskej
pošte nevyzdvihli zásielku –
poštovú poukážku o vrátení
zaplatenej ceny za predplatný
cestovný lístok, môžu tak uro-
biť v sídle dopravného podni-
ku osobne alebo mailom.
Dopravný podnik vracal od 1.
mája 2016 zaplatenú sumu za
predplatný cestovný lístok pre
vybrané skupiny cestujúcich,
ktoré majú schválenú stoper-
centnú zľavu na cestovanie.
Dialo sa tak prostredníctvom
poštovej poukážky všetkým
cestujúcim s nárokom na bez-
platnú prepravu, ktorí si od 1.
novembra 2015 do 30. apríla
2016 vybavili bezkontaktnú
čipovú kartu. 
Cestujúci, ktorí si však z akého-
koľvek dôvodu neprebrali zá-
sielku na Slovenskej pošte,
môžu prísť do sídla dopravného
podniku na Olejkársku ulicu č. 1
a požiadať o vyplatenie tejto
sumy, prípadne to môžu spraviť
aj mailom.
Informácie o spôsobe vrátenia
peňazí cestujúcim poskytnú aj
všetky pracovníčky na ktorom-
koľvek predajnom mieste DPB a
pomôžu aj pri spísaní žiadosti.
Ak o vrátenie požiadajú mailom,
musia tam uviesť kontaktné
údaje (meno, priezvisko, adre-
su), dátum narodenia, číslo tele-
fónu, číslo obč. preukazu, číslo
SNR na karte, dátum kúpy, plat-
nosť karty a spôsob vrátenia
peňazí – v prípade doručenia
adresu, v prípade prevodu číslo
účtu. Osobne možno vrátenie
peňazí vybaviť v pracovných
dňoch od 7.39 do 14.30 h v
oddelení tarifných služieb DPB,
kde sumu môžu vyplatiť aj v
hotovosti
Stopercentné zľavy na cestova-
nie na zóny 100 + 101 platia pre
vybrané skupiny cestujúcich,
ktorí majú trvalý pobyt v Brati-
slavskom samosprávnom kraji a
sú držiteľmi bezkontaktnej čipo-
vej karty. (ts)

V Rači osadili

nové koše aj 

s popolníkmi
RAČA
V uliciach Rače pribudli nové
odpadkové koše s objemom
63 litrov, v ich vrchnej časti je
inštalovaný popolník.
„Nové nádoby na odpad majú
väčší objem ako predošlé a
oddelenú, nehorľavú sekciu na
ohorky cigariet. Zároveň sú
odolnejšie proti vandalizmu,“
povedal starosta Rače Peter
Pilinský. V prvej fáze úrad
objednal pätnásť nových košov.
Sú umiestňované na najexpono-
vanejšie miesta s veľkým pohy-
bom ľudí, kde dochádza k hro-
madeniu odpadkov, napríklad na
Peknej ceste, Dopravnej ulici, na
Rustaveliho ulici pri Bille, na
Detvianskej ulici na zástavke
MHD. (ts)

Nariadili

odstránenie

kontajnera
KARLOVA VES
Vedenie Karlovej Vsi potvrdilo
snahu o odpratanie lodného
kontajnera a novej garáže na
Púpavovej ulici. Hoci miestny
úrad už niekoľkokrát vyzval
poslanca M. Kadnára na ich
odvoz, kontajner zostal na svo-
jom mieste, pred niekoľkými
dňami tam pribudla aj garáž. 
Starostka Dana Čahojová preto
nariadila vypratanie pozemku.
Zároveň M. Kadnár dostane aj
daňový výmer za neoprávnené
zaujatie verejného priestran-
stva.„Pán Kadnár umiestil kon-
tajnery na infraštruktúru, ktorá
mu nepatrí. Obyvatelia tejto
lokality nemôžu používať
chodník, ktorý je vlastníctvom
mestskej časti a slúži pre verej-
ný záujem,“ konštatovala sta-
rostka Dana Čahojová. Po opa-
kovaných pokusoch o nájde-
nie dohody medzi Miroslavom
Kadnárom (vlastníkom pozem-
ku) a tamojšími obyvateľmi
začal miestny úrad konať v pro-
spech tamojších obyvateľov. 
V prípade, že Miroslav Kadnár
neuposlúchne výzvu, kauza
skončí s veľkou pravdepodob-
nosťou na súde. (bh)

VRAKUŇA
Mestská časť Vrakuňa dokon-
čila inštaláciu osvetlenia Vra-
kunskej promenády pri Malom
Dunaji. Chodník osvetľujú
ekologické LED lampy napája-
né elektrinou zo slnka.
„Projekt osvetlenia chodníka v
dĺžke 550 metrov si nevyžiadal
žiadnu kabeláž a vďaka solár-
nym panelom svietime zadarmo,“
uviedol starosta Vrakune Martin

Kuruc. Na nábreží pribudlo cel-
kovo 37 lámp osadených v rozo-
stupe pätnástich metrov. Ide o
ekologické LED svietidlá napája-
né fotovoltickými článkami.
Lampy sa cez deň nabijú a v noci
svietia vďaka elektrine uskladne-
nej v akumulátoroch. Jedna
lampa vďaka úsporným LED
svietidlám spotrebuje len 15 wat-
tov energie, ale zato vydá  až 600
lumenov svetla. Okolo polnoci sa

lampy automaticky prepnú do
úsporného režimu a zapnú sa v
prípade prechádzajúceho chodca.
Osvetlená alej je súčasťou projek-
tu rekonštrukcie Vrakunskej pro-
menády. Verejnosti bola sprístup-
nená koncom apríla tohto roku.
Mestská časť opravila zvlnenú a
poškodenú dlažbu, pribudlo 21
lavičiek, 11 smetných košov, 4
koše pre psov a 32 stromov
čerešne sakury. (st)

Vrakuňa má nové osvetlenie s LED
svietidlami na solárnu energiu
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Len desať minút chôdze od
centra Bratislavy vyrastá nový
rezidenčný projekt Urban
Residence, ktorý ponúka nie-
len výnimočné, ale najmä
dostupné bývanie pre každého
moderného a štýlového člove-
ka. Ak teda milujete mesto,
jeho pulz a najmä chcete mať
všetko na dosah, toto je to
pravé miesto pre vás.
S výstavbou Urban Residence sa
už začalo a prví nájomníci sa
budú môcť nasťahovať už v roku
2018. Už dnes úspešný projekt
ponúka byty a apartmány pre
všetkých, ktorí milujú mestský´
životný´ štýl a chcú mať všetko
na dosah ruky. 
Skvelé dopravné napojenie,
cyklistické trasy, ako aj výborná
pešia dostupnosť nákupných

centier, plavárne či zimného šta-
dióna robia z Urban Residence
najlepšiu adresu v meste.
Priamo vo vnútrobloku sa dokon-
ca rozprestiera rozľahlý 6 000 m2

park so športoviskami a detské
ihrisko. Rodiny s deťmi istotne
ocenia blízkosť školy, materskej

školy a polikliniky. Bývanie v
Urban Residence je tak dokona-
lou kombináciu moderného živo-
ta, pekného prostredia, jednodu-
chej dostupnosti a naozaj výhod-
nej ceny, ktorá neštandardne
zahŕňa aj nadštandardné vybave-
nie bytov.

Na dobrom mieste v meste
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štvrtok 25. augusta
� 10.00 - Zážitky z prázdnin, SD
Nivy, Súťažná 18
� 10.00 - S jogou za zdravím,
Cvičenie pod stromami, Medická
záhrada, vstup voľný
� 16.30 - Rakúsky literárny večer
z cyklu Čítanie v tráve, Letná
čitáreň v Medickej záhrade
�17.00 - Čchikung, Cvičenie pod
stromami, Medická záhrada,
vstup voľný
� 17.00 - Výber z detskej tvorby,
B.Jobus, altánok v Líščom údolí 
� 18.00 - Značka: Homosexuali-
ta, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská 26
� 18.00 - Zacvičte si počas leta v
prírode!, záhrada Vodárenského
múzea na Devínskej ceste 
� 19.00 - Alea, Liazzolla a iní,
Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - David di Fiore, Kate-
drálny organový festival, Kate-
drála sv. Martina, Rudnayovo
námestie

piatok 26. augusta
� 12.00 - Upprising Reegae festi-
val, Zlaté Piesky
� 15.00 - Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
�15.30 - Detská fotografia, verni-
sáž prác absolventov detského fo-
tografického tábora, Letná čitáreň
U červeného raka, Michalská 26
� 19.00 - Festival ľudovej tvorby
na hradbách - MUZIČKA, Mests-
ké hradby
�20.00 - Robo Patejdl Band, Fes-
tival Eurovea, Námestie M. R.
Štefánika
� 20.30 - Ups, archa je preč,
Letné kino v Líščom údolí

sobota 27. augusta
� 10.00 - Tretí vek na námestí,
aktivity, koncerty, divadlá, cviče-

nia, workshopy, Hviezdoslavovo
námestie 
� 10.30 - Upprising Reegae festi-
val, Zlaté Piesky
�12.00 - Medzinárodná súťaž s his-
torickou technikou, Rusovský park
� 14.00 - Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
� 14.00 - Pirátska rozprávka -
vyrábame mapu na tajomný
ostrov, sobotňajšie tvorivé dielne
na Draždiaku, v areáli Grand
hotel Pressburg 
� 17.00 - Juraj Schweigert & The
Groove Time, záhrada reštaurácie
Oáza na Draždiaku 
� 19.00 - The Ladies Ensemble,
nové úpravy populárnych a vlast-
ných melódií, Hviezdoslavovo
námestie
� 21.00 - Groovy Saturdays, DJs
Rhinefox & guest funk & groo-
vy, Nu Spirit Club, Medená 16
� 21.00 - Oldies Video Disco
Live, Calabria club, Farského 24

nedeľa 28. augusta
� 10.00 - Zvedavé dievčatko, Di-
vadlo na vešiaku, nedeľné tvorivé
dielne na Draždiaku, v areáli
Grand hotel Pressburg 
� 14.00 - Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
� 15.00 - Deň Rusoviec, kultúrno-
spoločenská akcia, Rusovský park
� 16.00 - Divadlo a tanec pod
hviezdami..., Divadlo bez opony:
„Aladinova zázračná lampa“,
Divadlo bez opony: „Na skle
maľované“, Oldies party, Amfi-
teáter- Knižkova dolina   
� 17.00 - Mrkvička číta zveda-
vým deťom, Mestské hradby
� 18.00 - El Moro, flamenco,
Festival Eurovea, Námestie M. R.
Štefánika
� 19.00 - Peter Farkašovský, co-
ver verzie známych hitov, Hviez-
doslavovo námestie
�21.00 - Nedeľný žúrik, Toochk-

ny deejay sunbass, Nu Spirit
Club, Medená 16

pondelok 29. augusta
� 9.00 - O pohár starostu Ruso-
viec, futbalový turnaj, futbalový
štadión, Rusovce
� 10.00 - Bystrické hrubé hody,
Námestie rodiny, futbalový areál,
Záhorská Bystrica
� 18.00 - Zacvičte si počas leta v
prírode!, záhrada Vodárenského
múzea na Devínskej ceste 
� 19.00 - Milované piesne, Sála
opery a baletu, nová budova
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - HC Slovan - Torpedo
Nižnij Novgorod, KHL, Zimný
štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
�20.00 - Milované piesne, koncert
A. Kučerovej, J. Kurucovej, P.
Bršlíka a Š. Kocána, festival Viva
Musica!, Sála Opery SND, nová
budova SND, Pribinova ulica

utorok 30. augusta
� 10.00 - Bystrické hrubé hody,
Námestie rodiny, futbalový areál,
Záhorská Bystrica
� 18.00 - Zacvičte si počas leta v
prírode!, záhrada Vodárenského
múzea na Devínskej ceste 
� 18.00 -  Robert Pospiš & Martin
Sillay: Balady,  slovenské balady v
novom zvuku, Letná čitáreň U čer-
veného raka, Michalská 26
� 18.00 - Spievanie nás baví, A.
Repková, Medická záhrada
�18.00 - Thames, orchester z Lon-
dýna, Hviezdoslavovo námestie
� 18.30, 19.15 - Šermiarske utor-
ky v Starej radnici, Stará radnica
p 19.00 - Funkiez, koncert, World
Music pri Dóme
� 21.00 - Untitlerd, DJs Super-
skank & special guest electronic
music, Nu Spirit Club, Medená 16

streda 31. augusta
� 18.00 - Zacvičte si počas leta v

prírode!, záhrada Vodárenského
múzea na Devínskej ceste 
� 18.00 - Ponte pardo, hudobno-
tanečné vystúpenie, Letná čitáreň
U červeného raka, Michalská
ulica 26
� 18.00 - Rockový večer - Juraj
Kupec Band, Credence revival,
amfiteáter na Valachovej pri Dune
(od zástavky električky Švantne-
rova 200 metrov)
� 19.00 - Anna Hortová &
Friends - chill out, Festival Euro-
vea, Námestie M. R. Štefánika
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
HC Soči, Kontinentálna hokejová
liga, Zimný štadión O. Nepelu,
Odbojárov 9
� 20.00 - Indiepence party, Talks-
how vs Walter Schnitzelsson DJ
Set indie & rock, Nu Spirit Club,
Medená 16
� 20.30 - Nebe?, MALÉhRy,
autorské predstavenie, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 20.30 - Cestovateľské kino,
Gruzínsko - bájna Kolchida, Fes-
tival Eurovea, Námestie M. R.
Štefánika
�21.00 - Letné kino Film Europe
v SNG: Môj kráľ, Esterházyho
palác – Berlinka, Námestie Ľ.
Štúra 4

štvrtok 1. septembra
� � 10.30 - O pohár SNP, petan-
gový turnaj, Dom záhradkárov,
Rusovce
�19.00 - Camerata Tango, argen-
tínske tango a Ana Carolina Dis,
Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Xavier Deprez, Kate-
drálny organový festival Bratisla-
va, Katedrála sv. Martina, Rud-
nayovo námestie

piatok 2. septembra
� 15.00 - Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
� 20.00 - Silné reči - sezóna sa

začína, Majestic Music Club,
Karpatská 22

sobota 3. septembra
� 14.00 - Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
� 21.00 - Oldies Video Disco
Live, Calabria club, Farského 24

nedeľa 4. septembra
� 14.00 - Maxi šach, Hviezdosla-
vovo námestie
�17.00 - HC Slovan - Sp. Moskva,
KHL, ZŠ O. Nepelu, Odbojárov 9

pondelok 5. septembra
� 19.30 - V. Klimáček: Socík,
zlatý socík, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

utorok 6. septembra
�19.00 - N. Simon: Drobečky z per-
níku, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov - Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Socík,
zlatý socík, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

streda 7. septembra
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
�20.30 - Just another cup of thea,
Bridgin drama, Zichyho palác,
Ventúrska 9

streda 8. septembra
�10.00 - J. Michalová: Oči, nos a
ručičky, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Esteban Elizondo Iriar-
te, Katedrálny organový festival
Bratislava, Katedrála sv. Martina,
Rudnayovo námestie
� 19.00 -  S. Mrožek: Radostná
udalosť, divadlo Ívery, Staro-
mestské centrum kultúry a vzde-
lávania,  Gaštanová 19
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Pozývame vás do multiplexu Cinema
City, Aupark zažiť unikátnu filmovú
technológiu SUPERSCREEN, jedinú v
kontinentálnej Európe. Projekcia
SUPERSCREEN prináša dokonalé
spojenie zvuku a obrazu. Výnimočnosť
tejto technológie je založená na veľko-
lepom obrazovom zážitku, film sa premieta na plátno v duálnej pro-
jekcii z dvoch projektorov zároveň. Celkový zážitok zo sledovania

filmu navyše umocňuje viacrozmerný,
128 kanálový zvuk Dolby Atmos. 128
kanálov znamená 128 rôznych zvukov. V
modernej, 465 miestnej kinosále si môže-
te v komfortných sedadlách užiť naplno
skvelé filmy Star Trek s českými titulka-
mi v 3D od 17. augusta a Domov pre

neobyčajné deti slečny Peregrinovej v 2D od 29. septembra.   
Viac na www.cinemacity.sk/superscreen

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

PPrreeddáámmee
školské stoly 25 ks (1 stôl pre
dvoch študentov) � biele tabule 4
ks � počítače značky DELL 2 ks,
(optiplex) � magnetofóny 4 ks �
cena dohodou.

Kontakt a info: +421 903 423 043
miloslav.repka@plusacademia.sk

reklama@banoviny.sk 
0911 668 469

Reklama 
v novinách?



Bratislavské noviny, ktoré
vyšli 1. septembra 1998, nerie-
šili problémy, ktoré boli až
také vzdialené od súčasných.
Písalo sa v nich napríklad o
niektorých vydarených rekon-
štrukciách, ale aj o takých,
ktoré sa nikdy neuskutočnili, o
problémoch s autami v pešej
zóne či o čistote ulíc. Bratislav-
čania sa v tom čase potešili, že
obľúbená Vegetka na Laurin-
skej ulici zostane, ako automa-
tické brali, že v najvyššej fut-
balovej lige hrali Slovan, Inter
aj Petržalka, či fakt, že hokejo-
vý Slovan ide obhajovať titul...

Odvážny projekt

revitalizácie

Námestia SNP
STARÉ MESTO
Ukončením obnovy bratislav-
ského korza a rekonštrukciou
viacerých objektov v historic-
kom jadre mesta sa vytvoril
priestor na zásadnejšiu zmenu
Námestia SNP. Mestská časť
Staré Mesto preto vypísala
verejnú anonymnú súťaž na
urbanisticko-architektonické
riešenie Námestia SNP a Hur-
banovho námestia.
Po dôkladnom zvážení Staré
Mesto dospelo k záveru, že revi-
talizáciu Námestia SNP je
potrebné riešiť komplexne, teda
aj vzhľadom na dopravu, ktorá
by mala byť z tejto lokality z
veľkej časti vylúčená. Zámerom
mestskej časti je urobiť Námes-
tie SNP neprejazdné pre motoro-
vé vozidlá, pričom električková
doprava zostane naďalej zacho-
vaná.
Pod námestím by malo byť
vybudované druhé centrum,
kde by mali byť obchody,
kaviarne, služby. Pod tým všet-
kým majú byť podzemné gará-
že s tým, že hlavné parkovacie
priestory budú pod hornou čas-
ťou námestia. Najskôr by sa

malo začať s prestavbou priľah-
lého Hurbanovho námestia, kde
by mal byť vjazd do podzem-
ných garáží pod Námestím
SNP. Zachovaná má byť aj piet-
na funkcia námestia. 
Revitalizácia Námestia SNP by
sa mala niesť v znamení prícho-
du nového milénia, do ktorého
by Bratislava podľa slov starostu
Starého Mesta Andreja Ďurkov-
ského mala vstúpiť ako moderné
európske veľkomesto. „Nechce-
me byť už provinčným mestom,
ale skutočne hlavným mestom
krajiny,“ zdôraznil A. Ďurkov-
ský.

Vegetariáni 

o reštauráciu

neprídu
STARÉ MESTO
Jedáleň Divesta na Laurinskej
ulici, ktorá je umiestnená v
objekte známom ako palác
Motešických, mala ku koncu
júna opustiť tieto priestory.
V posledný júnový deň sa skon-
čila platnosť nájomnej zmluvy,
ktorú s prevádzkovateľom jedál-
ne uzatvorilo mesto ako majiteľ
objektu. Reštaurácia s ponukou
vegetariánskych a diétnych jedál
však aj napriek uplynutiu tohto
dátumu zostala otvorená. Na
bratislavskom magistráte sme sa
dozvedeli, že napriek tejto sku-

točnosti predchádzajúce rozhod-
nutie o ukončení nájmu zostáva
v platnosti a nič sa na ňom
nemení.
Reštauráciu nechceli počas let-
nej sezóny nechať  zatvorenú a
nevyužitú, a tak posunuli ter-
mín ukončenia jej prevádzky. O
novom vlastníkovi objektu,
ktorý bude palác Motešických
rekonštruovať, sa rozhodne až
na septembrovom alebo októ-
brovom mestskom zastupiteľ-
stve. Magistrát však bude pri
uzatváraní zmluvy trvať na
podmienke zachovať v objekte
reštauráciu s ponukou vegeta-
riánskych jedál.

V Bratislave žije

200 až 500 

bezdomovcov
BRATISLAVA
Podľa najnovších informácií
bratislavského magistrátu žije
v našom meste dvesto až päť-
sto ľudí, ktorí nemajú strechu
nad hlavou, teda bezdomov-
cov.
V Bratislave majú rozdelené
teritóriá, pričom najväčší záujem
je o Staré Mesto. Prespávajú
údajne pod hradným vrchom, za
štadiónom Rapidu, v zime sa
sťahujú do Ružinova, kde je pod
zemou rozsiahla sieť kolektorov
a teplo. V centre mesta majú
bezdomovci a žobráci rozdelené
jednotlivé ulice do rajónov, v
ktorých môžu vyberať kontajne-
ry. Dobre medzi nimi funguje
výmenný obchod nájdených
potravín, cigaretových opalkov
či odevov.
Provizórna mestská ubytovňa
pre ľudí, ktorí stratili strechu
nad hlavou, je v lodenici za Zla-
tými pieskami. Jej kapacita je
však obmedzená – je tam mies-
to len pre 20 ľudí.

Bratislavské noviny
1. septembra 1998 

(krátené)
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Prešporčania

poznali čaro

lesných húb
Prešporské učené tovarišstvo
hubárske akisto vzniklo
spontánne. Možno sa niekde
v lese pri ohníku stretlo zopár
múdrych ľudí, opekali si nad
pahrebou hríby a vymieňali
si skúseností o tom, čo o
hubách vedeli od svojich
predkov a z múdrych kníh.
Už Kelti, obývajúci kedysi pre-
šporské územie, vedeli, že
mnohé z húb majú nadpriro-
dzené účinky, zostrujú pamäť,
umožňujú vidieť tvarmi i farba-
mi zdeformovaný svet, aj naze-
rať do budúcností. 
Šamani pripravovali z nich
výťažky používané pri magic-
kých zariekavaniach.
Istý pán Freistadt ponúkal spo-
luhubárom svoj hlivový extrakt
v prešporskej vínovici proti
impotencii. Bylinkárka Frau
Pajdlhauser vyrábala a na rínku
predávala likér z prísne utajo-
vaných muchotrávok, ktorý
privolával krásne sny. 
Výťažok z inej huby, rastúcej v
prešporských lesoch, ponúkal
ľuďom možnosť zalietať si v
snoch. Páni z hubárskeho tova-
rišstva si dokazovali, že v tak-
mer každej hube sa ukrývajú
látky, ktoré vyvolávajú u člove-
ka pocity istoty a dobrej nálady,
zbystrujú jeho myslenie, čistia
mu cievy, zvyšujú odolnosť
proti chorobám, spomaľujú
starnutie a liečia nádorové
ochorenia.
Už Hippokrates a Galenus
kŕmili svojich pacientov rozlič-
nými hubami a zmienili sa o
tom aj vo svojich učených roz-
pravách. 
Mnohé z ich skúseností prevza-
li rímski medikusi, od nich Slo-
vania, od Slovanov Prešporča-
nia, a tak sa odnepamäti užíva-
jú hubové výťažky rozpustené
v niektorom z prešporských
destilátov spolu s propolisom či
so včelou materskou kašičkou
ako posilňujúci a omladzujúci
liek zaručujúci dobrú kondíciu.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporka (krátené)

NA JANTÁROVEJ CESTE si
26-ročná Evgeniyia K. a 17-
ročná Arzhentine I. vyhliadli v
obchode jedného zo zákazníkov,
ktorý si z regálov vyberal tovar.
Keď Arzhentina mužovi z  vrecka
nohavíc odcudzila 200 €, muž to
spozoroval, chytil ju za ruku a
počkal až do príchodu pracovní-
kov SBS, ktorí ženy zadržali do
príchodu hliadky. 
NA ULICI 29. AUGUSTA 29-
ročný Štefan F. z okresu Senec
napadol 41-ročného muža a po-
žadoval od neho tašku. Po fyzic-
kom útoku, následkom ktorého
poškodený muž padol na zem,
Štefan tašku odcudzil a chcel
ujsť smerom na Karadžičovu
ulicu. Svedok incidentu mu v
tom však zabránil a privolal
hliadku. 
NA ULICI H. MELIČKOVEJ
prechádzal 29-ročný vodič
vozidlom v smere na Molecovu
ulicu, pričom v zákrute nepris-
pôsobil rýchlosť jazdy a postup-
ne narazil do ľavej časti štyroch
zaparkovaných motorových
vozidiel. Po približne päťdesia-
tich metroch zostalo vozidlo
stáť. Privolaná hliadka zistila
vodičovi alkohol v dychu. Cel-
ková škoda spôsobená nehodou
bola asi 9 000 €.
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI 44-
ročný Ján H. z Bratislavy popo-
ludní pred jedným z podnikov
napadol 59-ročného Bratislavča-
na, ktorý zostal po útoku nehybne
ležať na zemi. Útočník ušiel sme-
rom na Americké námestie, kde
ho policajti zadržali. Zranenia
poškodeného si vyžiadali ošetre-
nie v nemocnici, liečba bude
trvať minimálne 6 mesiacov. 
NA RUDNAYOVOM NÁ-
MESTÍ 36-ročný Marcel J. z
Bratislavy poškodil reťaz, ktorá
bola umiestnená na jedných z
dvier do priestorov patriacich
Dómu sv. Martina. Následne sa
pokúsil odcudziť rôzny staveb-
ný materiál a náradie. Pri
pokuse ho spozorovala hliadka,
ktorá ho zadržala. 
NA ULICI PAVLA HOROVA
33-ročný Dávid H. z okresu Hlo-
hovec v pobočke banky pristúpil
k stolu jednej zo zamestnankýň a
vyhrážal sa, že ak mu nevydá
peniaze, tak ju rozseká. Policajti
muža zadržali. (mm)

Plány s námestím zostali iba plánmi
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vyjdú o 2 týždne
8. septembra 2016

To najlepšie do každého terénu
Nové kupé GLC

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 GLC: kombinovaná spotreba paliva: 7,3 – 5,0 l/100 km; emisie CO2: 170 – 131 g/km

Francois Kollar

predstavuje 

130 originálov
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 8. septembra priblíži
záverečný výklad Lucie Almá-
šiovej, kurátorky Zbierky foto-
médií SNG, tvorbu a životné
osudy fotografa Françoisa Kol-
lara na končiacej sa výstave
Práca pohľadu.
Francúz François Kollar, pôvo-
dom zo Slovenska, bol predstavi-
teľom hnutia novej vecnosti a
významným fotografom sveta
práce vo Francúzsku. Zároveň bol
veľmi úspešným reklamným a
módnym fotografom a portrétis-
tom. Prehliadka v Slovenskej
národnej galérii je reinštaláciou
monografickej výstavy François
Kollar. Un ouvrier du regard/A
Working Eye v Galérii Jeu de
Paume v Paríži a predstavuje pri-
bližne 130 originálnych fotografií
z obdobia od 30. do 60. rokov 20.
storočia z múzejných zbierok i z
autorovej pozostalosti a bohatý
dokumentačný materiál a
doplnkový obrazový materiál. 
Výstava v Esterházyho paláci na
Námestí Ľ. Štúra 4 potrvá do
nedele 11.  septembra 2016, keď
bude otvorená  až do 20.00 h. (lg) 

BRATISLAVA
Kto zo Slovákov nemá rád slo-
venské ľudové piesne? Taký
hádam medzi nami ani nie je.
Škoda len, že ich texty sme už
sčasti pozabúdali, no melódie v
nás ožijú pri každej vhodnej
príležitosti.
Svetoznámy hudobný skladateľ a
dirigent Peter Breiner, napriek
tomu, že vyše tridsať rokov žije za
morom, na ľúbostné nápevy zo
slovenského folklóru nezabudol.
Upravil ich pre veľký orchester a
spolu s choreografkou, bývalou
tanečníčkou, ponúkli spoločný
projekt dramaturgii Baletu SND.
Jednotlivé piesne spája krehký
príbeh dvoch mladých zaľúbe-
ných ľudí. 
Cesta Aničky k svojmu milému
Jankovi však nie je až taká jedno-
duchá a hladká. Stále sa medzi
nich pletie Dáma Temnota, usilu-
júca sa rozdeliť nielen ich, ale i
ďalšie mladé páry, ktorých sa na
javisku ocitne osem, okrem
množstva ďalších účinkujúcich v
úlohách Rodičov, Poštových
holubov, Čiernych apoštolov, Jing
a Jang i Duší. 
Výkony primabaleríny Rominy
Kołodzej, pôvodne z Poľska, no
aj nášho baletného majstra
Damiana Šimka, ale i tanečníčok
a tanečníkov ako Sumire Shojina
i Sakura Shojima z Japonska,
Slováka Petra Dedinského,
Rumunky Ani-Sanziany Beschie,

austrálskej sólistky Chelsey
Andrejic i ďalších majstrov ume-
leckého pohybu, v súčasnosti
sólistov baletu našej prvej scény,
sú očarujúce. A tak sa slovenské
piesne, akými sú Ej, zalužické
poľo s ružami okolo, Fujarôčka
moja o deviatich dierkach, Na
trenčianskej turni dva holúbky
sedia, Zavej, vetrík, zavej, Šalena
ja bula šíria medzi publikum v
podaní medzinárodných umelcov
aj prostredníctvom tanca. 
V baletnom predstavení trinástich
tancov s príznačným názvom
Slovenské tance a podtitulom
Životy svetiel, ktorého orchestrál-
nych hráčov striedavo dirigujú
Peter Breiner a Peter Valentovič,
určite nájdu potešenie nielen kon-
zumenti klasického folklóru, ale
aj sympatizanti iných žánrov.
Mnohovrstvový Breinerov hu-
dobnícky jazyk obsahuje jednak
prvky džezu, no i jeho vlastnej
improvizácie. A keďže tento
multiinvenčný tvorca má blízko k

humoru, istý čas účinkoval aj v
programe Večery Milana Marko-
viča, vydal tiež knihu fejtónov a
humoristických glos, prepašoval
niekoľko vtipných prvkov aj do
aranžovanej hudby. 
Mladá slovenská choreografka
Natália Horečná jeho naznače-
né pasáže vhodne podporila,
tanečníci ich s obdivuhodnou
sviežosťou a s espritom pred-
vádzajú. Výsledný tvar posky-
tuje publiku úspešné hudobno-
tanečné predstavenie, v kto-
rom sa mieša slovenská ľudová
pieseň s výkonmi tanečníkov
celosvetového zastúpenia. 
Zmysel podtitulu Životy svetiel sa
odrazia nielen v scéne Petry
Janků, ktorá lampášikom prežiari-
la javisko, ale aj v návrhoch
kostýmov Ley Fekete, keď v
záverečnej skladbe tanečníci svo-
jím svietielkujúcim oblečením
pripomínajú svätojánske mušky. 
Veselé, energické folklórne pies-
ne, sústredené z celého územia
Slovenska, no najmä z východu,
premenené na symfonické sklad-
by, isto chytia za srdce nejedného
diváka. Držia palce zaľúbencom,
ktorým ich láska pomôže zvíťaziť
nad žiarlivosťou a neprajnou
Temnotou. 
Anička s Jankom sa zosobášia a
tancujúca chasa navráti obyvate-
ľom mestečka svetlo, o ktoré ich
Temnota obrala.Anna Sláviková

Foto: Peter Brenkus

Slovenské tance ponúkajú krehký
príbeh dvoch zaľúbených ľudí


