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Nad Klepáčom odkryli starý bunker

Bunker pomaly dostáva podobu, akú mal po postavení. Foto: Peter Peterko

Zábradlia 

natierajú, ale aj

rovno likvidujú
BRATISLAVA
Koncom augusta začali odstra-
ňovať zábradlia, ktoré kazili
vzhľad verejných priestorov,
a následne sa postupne začalo
s natieraním, respektíve s vý-
menou tých, ktoré sú v zlom
stave a v meste musia zostať
vzhľadom na bezpečnosť.
„Spolu obnovíme 22 kilometrov
zábradlí,“ povedal primátor Ivo
Nesrovnal.  Zábradlia natreli na-
príklad na Dunajskej ulici,
Námestí SNP, Račianskom mýte,
Šancovej, Špitálskej či na Štefáni-
kovej. „Zároveň sa nám podarilo
s naším dodávateľom dohodnúť
zapojenie ľudí bez domova do
týchto prác, čiže na oprave
zábradlí by v krátkej budúcnosti
mohli spolupracovať aj oni,“
dodal primátor. 
Časť zábradlí, ktoré odsúhlasil
Krajský dopravný inšpektorát,
natierajú na sivo (približne 8 kilo-
metrov), druhá časť (asi 14 kilo-
metrov) sa natiera na červeno-
bielo pre bezpečnosť cestnej pre-
mávky. V rovnakom čase začali
odstraňovať aj zábradlia, ktoré
boli zbytočné a znehodnocovali
vzhľad verejných priestorov -
napríklad z Bajkalskej ulice,
Vazovovej, Búdkovej, Botanic-
kej, Tomášikovej, zo Šustekovej,
z Jégeho, Námestia hraničiarov či
z Nábrežia armádneho generála
L. Svobodu. Úplne nové sivé
vymenené zábradlie je napríklad
na Patrónke. Obnova zábradlí
potrvá do konca októbra. (kk)

Elektronické

lístky vyjdú 

lacnejšie
BRATISLAVA
Od 1. septembra funguje pre-
daj nových elektronických ces-
tovných lístkov v Integrova-
nom dopravnom systéme
v Bratislavskom kraji. Počas
prvých dvoch mesiacov potrvá
úvodná testovacia prevádzka.
Elektronické jednorazové líst-
ky sú o 10 percent lacnejšie
ako papierové.
Cestujúci potrebuje na nákup
elektronických cestovných líst-
kov bezkontaktnú čipovú kartu
s kreditom, bez nutnosti akti-
vácie služby elektronickej
peňaženky na karte. Kredit na
čipovej karte si môže dobiť cez
internetové stránky Dopravné-
ho podniku Bratislava a Slo-
vak Lines a na všetkých predaj-
ných miestach týchto doprav-
cov. Elektronická peňaženka
doteraz využívaná v Slovak
Lines platí aj na nákup elektro-
nických lístkov.
Elektronický cestovný lístok si
možno kúpiť cez označovač vo
vozidlách mestskej hromadnej
dopravy, v autobusoch Slovak
Lines a na železničných stani-
ciach v Bratislavskom kraji.
Na nákup lístkov sú prispôsobe-
né karty vydané Dopravným
podnikom Bratislava, Slovak
Lines a karty systému EMBA-
SE (ISIC).
V prípade kontroly sa cestujúci
preukáže svojou čipovou kartou,
na ktorú si elektronický cestov-
ný lístok zakúpil. (av)
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BRATISLAVA
Nadšencom z Občianskeho
združenia Bunkre sa podarilo
odkopať druhý výklenok z
bunkra z 1. svetovej vojny.
Stalo sa tak v bunkri na Želez-
nej studienke, kde členovia
združenia teraz pracujú.
„Bunker je rovnaký ako ten za
hranicami v obci Wolfsthal. Tieto
bunkre, nazývané aj kaverny, sa v
Bratislavskom lesoparku ťahajú
od dúbravskej hlavice cez Karlo-
vu Ves,  Železnú studienku, Kam-
zík až na Briezky.  Slúžili na obra-
nu bratislavského predmostia ako
forma samostatných delostrelec-
kých postavení sústredených do
oporných bodov delostreleckých
kaverien,“ prezradil Peter Peterko
zo združenia.
„Delostrelecké kaverny postavili,

aby bránili mesto zo všetkých
strán. Budovali ich na výšinách
s dobrým výhľadom. Ide o pod-
zemné úkryty s vybetónovaným
vchodom, sú dlhé 3 až 18 metrov
a vo väčšine prípadoch majú
jeden až dva núdzové východy,
ktoré tvoria šachty s kovovým
rebríkom (ďalej sú lomené chod-
by). Stavebný materiál je jedno-
duchý betón s drveným kame-
ňom,“ povedal Peter Peterko. 
Zo stavebného hľadiska ich
možno rozdeliť na dva typy. Prvý
je vylámaný v skale banským
spôsobom a vnútri vybetónovaný.
Druhý typ bol stavaný povrcho-
vým spôsobom, čiže kaverna bola
postavená vo výkope a následne
zahrnutá zeminou. Steny sú
kamenné s betónovou výplňou.
Všetky kaverny tohto typu sú sta-

vebne dokončené, v 1. svetovej
vojne však nikdy neboli využité
na svoj účel,“ dodal Peter Peterko.
Zaujímavosťou je, že členovia
združenia objavili jeden objekt aj
nad Lamačom, keďže však nikto
nemal so sebou GPS, nemohli
zamerať jeho súradnice a znovu
ho už nenašli... 
Občianske združenie Bunkre
vzniklo v roku 2011, v súčasností
má vyše 110 členov, z toho 50
dievčat, ktoré pomáhajú pri
rekonštrukciách, administratíve,
alebo sprevádzajú návštevníkov
po objektoch, ktoré združenie
spravuje - momentálne sú to štyri.
Dvakrát ročne však berú návštev-
níkoch po všetkých objektoch,
aby s pomocou bateriek videli,
ako vyzerali kaverny pred rekon-
štrukciami. Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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Burčiak pila
celá Bratislava,
aj pivári
Bratislavčania sa delia na
pivárov a vinárov. Obe skupi-
ny mali a majú svoje krčmy a
vinárne, boli a sú približne
rovnaké. Čiastočne sa to zme-
nilo až po otvorení legendár-
neho Mamuta, ktorý prevážil
misky váh na stranu pivárov.
Počas jedného mesiaca v roku
však aj Mamut zažil dni, keď
bol, s výnimkou kultového
Budvaru, poloprázdny. V sep-
tembri, keď zavoňal burčiak!
Koniec prázdnin a prvý školský
mesiac bol obdobím, keď sa aj
ortodoxní pivári premiestnili do
vinárni, v centre mesta najmä do
Šenkvickej a na Vysokú. Burčiak
vtedy omámil celé mesto a pili ho
úradníci, robotníci, muži, ženy,
komunisti aj disidenti. Tesne pred
večierkou dunel z oboch najzná-
mejších vinárni Biééély kvet,
úplne na záver - pri poslednom
litri vííína, aby tí najvytrvalejší
pokračovali na Námestí SNP, kde
vodiči nočákov dodnes spomína-
jú, ako sa spod Manderláka ozý-
valo „na Kráááľovej holi“, aby
na to spred kina Slovan nadviaza-
li ďalšie desiatky ľudových umel-
cov so „stojí strom zelenýýýý!“
(pre mladých Bratislavčanov, aby
závideli – nočáky chodili až nieke-
dy pred jednou a posledný denný
spoj ste v pohode chytali aj po
dvanástej...)
Kto končil noc s burčiakom, ten
bol na druhý deň spokojný, kto si
však povedal, že ho treba zabetó-
novať nejakým poldecákom vo
Večierke či na Mlynoch, ten na
druhý deň trpel a minimálne pol
dňa prisahal, že nikdy viac!
Podobné želania však trvali kra-
tučko, asi tal ako životnosť súčas-
ných ministrov za Sieť, a večer
bolo v Šenkve a na Vysokej zase
plno, znovu sa rozliehal  Biééély
kvet aj na Kráááľovej holi a
znovu sa betónovalo...
To všetko trvalo, kým sa nevypil
všetko burčiak a kým neprišli
mesiace vareného vína. No to už
bez pivárov, ktorí sa vrátili ku
krígľom a ďalších jedenásť me-
siacov sa sily vinárov a pivárov
zase vyrovnali! Dušan Blaško

Kontrolujú

miesta pre

postihnutých
BRATISLAVA
Mestskí policajti od začiatku
roka do polovice augusta
zaevidovali 653 priestupkov
súvisiacich s nezákonným par-
kovaním na miestach vyhra-
dených pre zdravotne ťažko
postihnuté osoby. To je o 20
percent viac ako za rovnaké
obdobie minulého roka. 
Na približne štvrtinu priestupkov
upozornili občania alebo Policaj-
ný zbor SR, ostatné priestupky
zistili príslušníci mestskej polície,
ktorá môže za nezákonné parko-
vanie na mieste vyhradenom pre
zdravotne ťažko postihnutú osobu
uložiť blokovú pokutu až 150 €.
Samotný preukaz zdravotne
ťažko postihnutého občana ne-
oprávňuje parkovať na vyhrade-
nom mieste, ale je nevyhnutné
vlastniť parkovací preukaz, ktorý
udeľuje úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny.
Mestskí policajti kontrolujú aj
dodržiavanie predpisov súvisia-
cich so zastavením a státím vozi-
diel. Evidujú stále viac priestup-
kov týkajúcich sa nesprávneho
parkovania na chodníkoch alebo
na cestičkách pre cyklistov. (lm)

STARÉ MESTO
Hoci  primátor „vrátil“ úsek
popri PKO Bratislavčanom už
pred niekoľkými týždňami,
stále nie je doriešený problém
spolunažívania chodcov a cy-
klistov. Široký voľný pás by síce
teoreticky nemal byť problém
rozdeliť na dve užšie cestičky
a chodník, ale leto prešlo a cy-
klisti stále nevedia, či jazdiť
vpravo alebo vľavo a chodci
netušia, či sa majú uhýbať
k Dunaju alebo k PKO...
„Ani na poslednej komisii pre
pešiu a cyklistickú dopravu sme
sa nedozvedeli, čo ďalej s cyklo-
trasou na nábreží. Primátor od-
išiel skôr, ako sme sa k téme
dostali. Henbury Development
malo podľa dohody vyznačiť
segregovanú cyklotrasu do konca
júna, ale mešká už takmer dva
mesiace. Podporu návrhu sme
našli u viacerých členov komisie,
vrátane zástupcov kraja, Karlovej
Vsi či Petržalky. Starosta Starého
Mesta navrhol presun tranzitnej
cyklodopravnej trasy na Nábrežie
arm. gen. Ludvíka Svobodu, a
zúženie časti promenády pre pre-
rastajúce korene stromov,“ uvie-
dol Peter Netri zo združenia
Cyklokoalícia.
Ako pre Bratislavské noviny
potvrdil starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík, za najvhodnej-
šie riešenie považuje vytvoriť
plnohodnotnú cyklotrasu na úkor

automobilovej dopravy na Nábre-
ží arm. gen. Ludvíka Svobodu.
Jedným z hlavných dôvodov sú
stromy na nábrežnej promenáde,
ktoré potrebujú rozšíriť priestor
okolo koreňov, pretože už dnes
trhajú obrubníky. „Ak chceme
stromy zachrániť, musíme ich
kmene a korene oslobodiť od
asfaltu a betónu a to sa dá len roz-
šírením pásu zelene na úkor pro-
menády. Obávam sa, že potom už
nebude na promenáde priestor na
samostatný cyklopruh, ako to
žiada Cyklokoalícia. Preto pova-
žujem aj z dlhodobého hľadiska
za rozumnejšie riešenie vybudo-
vať cyklotrasu na vozovke. Zúže-
ním jazdných pruhov a úpravou
obrubníkov môžeme získať v
každom smere požadovaných
1,25 metra na cyklopruh,“ uvie-
dol starosta R. Števčík.
Cyklokoalícia podľa Petra Netri-

ho víta iniciatívu Starého Mesta,
aby sa vybudovala hlavná cyklo-
trasa aj na Nábreží arm. gen. L.
Svobodu, trvá však na tom, že
stále musí byť v nejakej forme
zachovaný prístup cyklistov na
pešiu promenádu. „Ľudia bicyk-
lujú do práce cez nábrežie radi aj
preto, že na promenáde nie je
hluk a smog z cesty. Cyklisti radi
chodia vedľa seba a rozprávajú
sa, bicyklovanie do práce nie je
športová aktivita. V tejto chvíli
preto zostáva jediné reálne rieše-
nie, pri dodržaní územného plánu
a ďalších strategických dokumen-
tov vyznačenie cyklotrasy na
nábrežnej promenáde, ako sme to
navrhli a začať pracovať aj na
výhľadovom riešení popri ceste,“
tvrdí Peter Netri.
Na riešenie situácie na promená-
de má vzniknúť samostatná pra-
covná skupina zo zástupcov ma-
gistrátu, Starého Mesta, Cyklo-
koalície a dopravných inžinierov.
Tá má posúdiť možnosť vytvore-
nia samostatných cyklopruhov na
nábrežnej komunikácii.
Hoci sa blíži koniec letnej sezóny,
Cyklokoalícia verí, že problém sa
podarí vyriešiť ešte tento rok.
„Aspoň v to veríme. Chceme
dosiahnuť, že ak sa neschváli iný
projekt dopravného značenia,
musí sa vyznačiť pôvodné znače-
nie,“ dodal Peter Netri. 

Dušan Blaško
Foto: Slavo Polanský

O promenádu sa delia chodci
a cyklisti, pre stromy sa musí zúžiť

Bratislavské Nové Mesto pokra-
čuje v podpore komunity psičká-
rov. Po Novomestskom psom šam-
piónovi, ktorý sa už piaty rok
koná v spolupráci s kynologickým
centrom SAR DA vždy začiatkom
leta, podporilo ďalšiu akciu pre
majiteľov psov a ich zverencov. V
sobotu 20. augusta si na cvičisku
na Turbínovej ulici užili deň plný
súťaží, hier, zážitkov aj ochutná-
vok – DOG SPARTAN RACE. 
Pre psíkov bolo pripravených viace-
ro adrenalínových disciplín, na kto-
rých si otestovali odvahu, zdatnosť,
rýchlosť, ale aj poslušnosť. Do
súťaží sa zapojilo 70 psov a ich
majiteľov. „Psičkárov vnímame ako
partnerov, dlhodobo sa im snažíme
v našej mestskej časti vytvárať
vhodné podmienky. Budujeme ven-

čiská, osádzame stále viac špeciál-
nych odpadových košov a stojanov
s vreckami a som rád, že môžeme
podporiť aj takéto akcie, kde sa
psičkári môžu pochváliť svojimi

šikovnými zverencami a spolu sa
zabaviť,“ povedal starosta mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto
Rudolf Kusý. 
Zaujímavá akcia prilákala na novo-
mestské cvičisko takmer dve stovky
ľudí. Návštevníci si odniesli aj
množstvo cenných rád a informácií:
experti hovorili o výhodách caniste-
rapie, veterinári o starostlivosti
o zdravie psíkov a profesionáli zo
psieho salóna poradili, ako sa starať
o ich srsť. Kynológovia zo SAR DA
predviedli ukážky zo záchranárske-
ho výcviku, svoju činnosť predstavil
psí útulok Dog Azyl. Veľkú zábavu
priniesol aj karneval, v ktorom sa v
kreatívnych maskách predstavili
majitelia aj psíci. Tí si počas akcie
zaslúžili aj na maškrty zo špeciálnej
pekárne pre psov. �

V Novom Meste súťažili psi aj psičkári

Hlavné mesto SR Bratislava
v súvislosti s organizovaním 

Vianočných trhov 2016

vyhlasuje 
výberové konanie 
na prenájom stánkov na Hlavnom
námestí, Františkánskom námestí
a Primaciálnom námestí 
v Bratislave na obdobie od 18.
11. do 22. 12. 2016. Podmienky
výberového konania a tlačivo 
prihlášky sú k dispozícii na webovej
stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy www.bratislava.sk a na
pracovisku Služby občanom, 
prihlášky je potrebné doručiť do
30. 9. 2016 do 14.00 hod. do
podateľne Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava, alebo
zaslať poštou. V prípade doručovania
prihlášky poštou sa za deň doručenia
prihlášky považuje deň doručenia
poštovej zásielky vyhlasovateľovi.



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 17/2016

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

Národný štadión

má byť hotový

do roka 2018 
NOVÉ MESTO

V prvý septembrový deň
poklepali na mieste bývalého
štadióna na Tehelnom poli
základný kameň nového stán-
ku – Národného futbalového
štadióna. Kým v prvý deň
stroje robili len na krásu a pre
fotografov, už na druhý deň sa
začalo naplno stavať. 
Štadión má postaviť spoločnosť
Strabag, podľa zmluvy s inves-
torom výstavby – spoločnosťou
NFŠ – by mal stáť v priebehu 76
týždňov. Úplne dokončený a
skolaudovaný má byť najneskôr
do konca roku 2018. Rovnaká
spoločnosť postavila nedávno
štadión Rapidu vo Viedni, na
rozdiel od bratislavského je jeho
kapacita o približne štvrtinu vyš-
šia a konečná suma bola asi o tre-
tinu nižšia ako bratislavská... Na
štadión na Tehelnom poli sa
vojde asi 22-tisíc divákov, posta-
ví ho spoločnosť NFŠ, ktorého
akcionárom je ŠK Slovan Brati-
slava futbal, pričom štát ho
následne odkúpi.
Betonárske práce na novom šta-
dióne by sa mali začať 10. sep-
tembra, bezprostredne po pokle-
paní základného kameňa sa rie-
šila statika, dielenská dokumen-
tácia, prípravné práce a začala sa
prekladať kanalizácia, elektrina
a voda. 
Na Národnom futbalovom šta-
dióne budú hrávať svoje zápasy
reprezentácia a ŠK Slovan,
plány so súčasným stánkom
slovanistov na Pasienkoch ešte
nie sú známe, predpokladá sa
však, že tam vyrastú nové
budovy s bytmi, obchodmi a
úradmi... (mm)

Nový projekt

parkovania

spustia na jeseň
KARLOVA VES
Obyvatelia Karlovej Vsi si
budú môcť už na jeseň vyskú-
šať pilotný projekt parkovania.
Parkovanie počas nočných
hodín sa zjednoduší pre obyva-
teľov s trvalým pobytom.
Koncom leta dostanú obyvatelia z
Karloveskej, Silvánskej, Kuklov-
skej, Suchohradskej, Sekulskej,
Brodskej, Levárskej a Lackovej
ulice informácie, ako si môžu
vybaviť kartu pre pilotný projekt.
„Podľa návrhu, ktorý sme konzul-
tovali s políciou, bude obyvate-
ľom s trvalým pobytom k dispozí-
cií až 90 percent parkovacích
miest. Obyvateľom bez trvalého
pobytu zostane po tejto zmene už
len 10 percent miest,“ vysvetlila
starostka Dana Čahojová.
Karlovešťania s trvalým poby-
tom v spomínaných lokalitách
získajú väčšiu istotu zaparko-
vania a nebudú platiť za vyda-
nie karty žiadne poplatky.
Miestny úrad počas leta zabez-
pečí na dotknutých uliciach
vodorovné a zvislé dopravné
označenie. Pilotný projekt
parkovania sa priebežne
vyhodnotí po dvoch mesiacoch
od jeho spustenia. Ak sa projekt
osvedčí, Karlova Ves ho zave-
die aj na Dlhých dieloch. (bh)

Aj Bratislava má svoje včely, úle už
pribúdajú priamo v centre mesta
BRATISLAVA
Hlavné mesto má desaťtisíce
nových obyvateľov. Podľa
vzoru iných európskych miest
totiž na strechách niektorých
budov stoja úle, v ktorých žijú
včely. Bratislavský projekt
nazvaný Nevyšliapanou ces-
tou sa začal v roku 2014 a
prvé úle boli na streche Starej
tržnice a vo Vodárenskej
komunitnej záhrade Brati-
slavskej vodárenskej spoloč-
nosti, zatiaľ posledné dva úle
umiestnili na strechu centrály
Slovenskej sporiteľne.
Projekt neziskovej organizácie
Živica má prispieť k zastaveniu
veľkého úbytku včiel medo-
nosných. Práve na poslednej
streche majú napríklad včely
vhodné podmienky, pretože v
okolí banky je množstvo zelene
a kvetov.
„Inšpirovali sme sa kolegami z
Rakúska, ktorých nadácia roky
podporuje projekt mestských
včiel umiestnených v centre
Viedne na streche galérie Sece-
sia. Vedeli sme, že práve Živica
sa venuje ochrane včiel, preto
sme ich oslovili, či by boli na
streche našej budovy vhodné
podmienky na ich chov. Po
konzultácii s odborníkmi z
tejto organizácie a mestskými
včelármi sme spolu vytvorili
projekt,“ informovala hovorky-
ňa banky Marta Cesnaková.
Pre zaujímavosť -  v spomína-
ných dvoch úľoch nájde nový
domov asi 60-tisíc včiel.
„Aj keď ide o netradičné
umiestnenie tohto pracovitého
hmyzu, každá včela presne trafí
do svojho úľa. Príroda ich
vybavila skvelou navigáciou.

Včely sa na rozdiel od ôs
nezaujímajú o potraviny ľudí a
na človeka bez dôvodu nezaú-
točia. Provokuje ich najmä
agresívne správanie v blízkosti
úľov, niekedy silná voňavka.
Samozrejme, môže sa stať, že
sa dieťa hrá v tráve či privonia-
va k lipe, keď práve kvitne a
môže sa nechtiac dostať včele
do dráhy a môže dôjsť k uštip-
nutiu. Tieto prípady sú však
výnimočné - bežné sú najmä
poštípania osami. Včela útočí
iba v bezprostrednej blízkosti
úľov, aj to nie vždy. Záleží aj
na druhu chovaných včiel - my
máme v našom projekte vy-
šľachtené pokojné včely, ktoré
sa naozaj dajú bez väčšieho
rizika ukazovať aj deťom. V
budove Starej tržnice, kde sú
úle na streche, sa nachádza aj
kaviareň a jedálne, mamičky tu
sedávajú s deťmi, konajú sa tu
potravinové trhy a doteraz sme
nemali žiadny incident či nega-
tívnu reakciu. Práve naopak,
ľudia sa zaujímajú, kde sú úle a
túto aktivitu vítajú.,“ prezradila

Petra Ježeková z organizácie
Živica a dodala: „Včely v Bra-
tislave boli, sú a hádam aj
budú. Majú dolet okolo šiestich
kilometrov, takže by tu boli aj
bez našich úľov...“
Čo sa týka kvality medu, Petra
Ježeková tvrdí: „Med je kvalit-
ný, keď sa neriedi cukrom...
Otázka smeruje skôr k obsahu
pesticídov. Tie patria medzi
látky, ktoré včely nevedia z
medu odizolovať, a teda ak sa
med zbiera v oblastiach s inten-
zívnym poľnohospodárstvom,
ktoré používa škodlivé postre-
ky, tie sa potom dostávajú aj do
medu. Tu má výhodu med z
mestského prostredia, v ktorom
sa škodlivé pesticídy nepouží-
vajú a včely ich do medu nepri-
nesú. Mestský med je zaujíma-
vý aj tým, že v meste nie sú
veľké plochy tej istej rastliny
(napr. repky, slnečnice) a med
je tu zozbieraný z rôznych dru-
hov rastlín, čím je chuťovo
veľmi zaujímavý.“

Dušan Blaško
Foto: archív SS

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

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

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

Dôstojný život pre všetkých, n.o.,
tel. 0915 974 588, www.opatrujdoma.sk, info@opatrujdoma.sk 
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Pri našich potulkách po brati-
slavských krčmách a reštaurá-
ciách nás naše nohy doviedli
opäť na Zámocké schody. Na
rohu s krásne vydláždenou Ži-
dovskou ulicou už nie je Hosti-
nec pri schodoch, ale Craft
Beer Cafe LE ŠENK. Aj keď je
to predovšetkým piváreň, majú
aj kuchyňu, a tak nás zaujíma-
lo, ako varia.
Interiér Le Šenku má tú pravú
krčmovú patinu. Vstup je zo Zá-
mockých schodov. Za zádverím
je výčapný pult a nefajčiarska
časť, vpravo fajčiarska časť s vý-
hľadom na Dóm sv. Martina a
Most SNP. Z fajčiarskej časti sa
vychádza aj na oplotenú letnú te-
rasu, ktorá je na Židovskej ulici.
Drevená podlaha, drevené stoly,
kožené lavice, trochu nepohodlné
plechové stoličky. Steny obité na
tehlu a na nich tabule s ponukou
pív. Každý deň ponúkajú 8 čapo-
vaných pív z malých pivovarov -
zo Slovenska, z Česka, Poľska,
Belgicka...
Keďže pivár nežije len z piva,
treba občas niečo aj zahryznúť, a
tomu prispôsobil Le Šenk svoj

jedálny lístok. Ponúka niečo pod
jeden zub (predjedlá) ale aj pod
dva zuby (hlavné jedlá). Na naše
prekvapenie jedál nie je veľa.  K
predjedlám tu zaraďujú polievku
podľa dennej ponuky (2,39 €),
domáce nátierky - oškvarková,
bryndzová, olivová (3,99 €),
nakladaný hermelín (4,99 €) a
hranolčeky s omáčkou (2,99 €).
Hlavných jedál je deväť, ochutna-
li sme hneď štyri. Domáci Beef
Burger v čerstvej ciabatte (6,49
€), pivný čili guláš so žemľovými
knedlíkmi (6,79 €), domáci hot-
-dog, čiže kabanos so zeleninou v
ciabatte (5,29 €) a pečené teľacie
rebrá s chlebom, so zeleninou, s
chrenom, horčicou, ale bez sľubo-
vanej alma papriky (7,99 €).
Pokiaľ ide o naše hodnotenie:
burger a hot-dog v ciabatte síce
pôsobí originálne, ale niekedy je
lepšie nevymýšľať a ísť klasickou
cestou. Hovädzí pivný guľáš
nemal chybu, štyri plátky knedle
však boli na guláš primálo. Peče-
ných rebier bol plný tanier, zeleni-

nová obloha v podobe zmesi čer-
stvej zeleniny a sterilizovanej
uhorky pôsobila aj chutila čudne.
K burgeru aj k hot-dogu patrí
kopec hranolčekov, celá porcia je
naozaj len pre riadneho jedáka.
Okrem skromnej ponuky z jedál-
neho lístka ponúka Le Šenk aj
obedové menu. Obsluha bola
výborná, záverečnú tu po rozhod-
nutí Najvyššieho súdu SR majú,
ako vo všetkých staromestských
krčmách a reštauráciách, o 22.00.
Celkovo hodnotíme Le Šenk ako
výbornú minipiváreň s pestrou
ponukou domácich aj zahranič-
ných minipivovarov. Pokiaľ ide o
kuchyňu, oceňujeme, že to tu s
ponukou jedál nepreháňajú a
varia to, na čo majú. K hermelínu
by sa však hodil aj utopenec.
Táto časť Starého Mesta dostáva
vďaka rekonštrukcii Židovskej a
Mikulášskej ulice novú tvár. Le
Šenk patrí určite k tomu najlepšie-
mu, čo je v okolí.
Naše hodnotenie: ���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Le Šenk varí menej jedál, ale dobreNa hrádzach 

sú cyklisti čoraz

ohrozovanejší
LIST ČITATEĽA
Po korune oboch hrádzí Duna-
ja prechádza aj naším územím
cyklistická cesta Eurovelo 6 od
brehov Atlantiku pri francúz-
skom meste Nantes až po vyús-
tenie Dunaja do Čierneho mora
v rumunskej delte.
Jednotlivým správcom vodných
tokov – Slovenskému vodohos-
podárskemu podniku, ako aj
Vodohospodárskej výstavbe, slú-
žia na zabezpečenie nevyhnutnej
údržby hrádzí a ochrany vod-
ných tokov v súlade s uvede-
ným zákonom.
Je potešiteľné, že správcovia
umožňujú na majetku štátu pohyb
cyklistov, využívajúcich tento
čoraz obľúbenejší ekologický,
ekonomický a zdraviu prospešný
dopravný prostriedok na aktívne
trávenie voľných chvíľ, ale aj ako
dopravnú cestu do práce.
Čo je však menej potešiteľné, je
vzrastajúci počet tých, ktorí
nerešpektujú oficiálne povolenú
cyklistickú komunikáciu a na
svojich štvorkolesových miláči-
koch si skracujú cestu ohrozujúc
tak bezpečnosť jedných z najzra-
niteľnejších účastníkov cestnej
premávky, veľakrát aj celých
rodín s malými deťmi, pričom
poškodzujú aj zariadenia správ-
cov jednotlivých vodných tokov.
Markantný príklad je v úseku
hrádze od výpustu Malého Duna-
ja po napojenie sa na Slovnaftskú
ulicu pred Prístavným mostom
smerom do centra mesta. Takým-
to spôsobom sa niektorí jedinci
chcú rýchlo dostať pred pomalý
rad slušných vodičov posúvajú-
cich sa krokom v raňajšej špičke
do Bratislavy.
Apelujem preto na príslušných
správcov vodných tokov, ako aj
na príslušné zložky Policajného
zboru SR, aby predovšetkým v
záujme bezpečnosti cyklistov
urýchlene podnikli potrebné
kroky k zamedzeniu uvedenej
bezohľadnosti „tiež vodičov“.
Jeden exemplárny príklad vyso-
kopostaveného štátneho úradníka,
jazdiaceho svojím automobilom
po dunajskej hrádzi sme tu už
pred rokmi mali...

Peter Kľučka, Bratislava

Poplatok za

hroby je vyšší

asi o tretinu
LIST ČITATEĽA
V roku 2011 bol ročný popla-
tok za hrobové miesto 10,50
eura. Nedávno som dostala
pripomenutie od mestskej
organizácie Marianum, že v
októbri to bude päť rokov a
nemám zabudnúť zaplatiť až
13,53 eura!
To je teda sila. Popýtala som sa
známych nielen mimo Bratisla-
vy, ale aj v bratislavských čas-
tiach na ceny za hroby na cinto-
rínoch, ktoré nespravuje Maria-
num, a veru sú nižšie. Čo ich
vedie k takému zvýšeniu cien a
najmä, čo tomu hovoria mests-
kí poslanci? 
Starajú sa o všelijaké hlúposti a
trávia nami draho zaplatený čas
všetkým možným, ale vôbec
ich nezaujíma, že starí Brati-
slavčania, ktorí majú na cintorí-
noch aj viac hrobov, musia
doslova živoriť, aby našetrili na
poplatky.
Zuzana Balážová, Bratislava

Prázdniny sa skončili a mne sa
zdá, že aj leto sa pomaličky
odoberá do iných končín
Zeme. Chvalabohu, tento rok
nás neničili vražedné horúča-
vy ako vlani, zato nečakané
jarné mrazy sa postarali o to,
že sme nemali problémy, čo s
nadmernou úrodou ovocia.
Pri našej chalupe sme nemali ani
jednu slivku, iba osvedčený
rakušák (hrozno) sa zmohol na
pár strapcov, ktoré spoľahlivo
oberajú drozdy. Milujem zviera-
tá, a tak im ho doprajem. 
Apropó: zvieratá, krváca mi
srdce, keď na cestách vidím
rozmliaždených ježkov. Nočné
teploty sú pomerne nízke a tak
si chúďatá ohrievajú brušká na
teplom asfalte. Vždy sa mi pri-
tom vybaví príbeh z Malého
princa od Exupéryho o jeho
ruži. Pamätáte? Keď jej chcel
nasadiť ochranný poklop, hrdo
ho odmietla, že predsa má tŕne.
A čo to má spoločné s ježkami?
Nuž, matka príroda ich vybavi-
la pichľavým kožúškom, ale

nepočítala s bezohľadnosťou
človeka.
Ak by mal vodič pribrzdiť, tak
iba pred diviakom, aby si nepo-
škodil fáro. Ale pred ježkom?
Sama pribrzdím pred každým
živým tvorom, aby sa mohol
prehopsať na druhú stranu cesty.
Veď do krematória príde každý
včas, netreba sa až tak veľmi
ponáhľať...
Šéfredaktor našich novín mi
medzi témami navrhol aj napí-
sať niečo o škole. Toho však
boli, sú a ešte aj budú plné všet-
ky médiá. Nerada sa zaoberám
zbytočnosťami. Čo ma však
tento týždeň naozaj  vyviedlo z
miery, bola správa, ako „tiežľu-
dia“ v Holíči hádzali živé šte-
niatka do akejsi žumpy.
Nie som rabiát, ale byť tam a
počuť zúfalý plač zvieratiek,
neručila by som za seba. Aké
hovädo dokáže urobiť nemej
tvári niečo také?! A ak to urobí,

nezastaví sa ani pred ubližova-
ním človeku! 
V súvislostí s výročím SNP boli
médiá plné svedectiev o zver-
stvách, ktoré páchali ľudia
ľuďom. Až sa človeku veriť
nechcelo, koľko ľudí v mene
koho vlastne zrádzalo svojich
spoluobčanov. A čitateľ odpustí:
Takým ako v Holíči možno
nechýba krutosť ani voči
„nepriateľom“. Pritom naozaj
netreba veľké náklady na
humánne utratenie nežiaducich
zvierat injekciou, aby netrpeli.
Slovensko sa hrdí, že je veriace,
ale ako počúva hlas hlavy cirkvi,
pápeža Františka, ktorý vyzýva
na ochranu Zeme, ktorú máme
danú iba do užívania, nie do
vlastníctva?
Štefan Holčík sa už vzdal písa-
nia do našich novín. Pravdupo-
vediac, mňa to už tiež pokúša –
lebo čím ďalej, tým menej doká-
žem písať o pekných veciach. A
o hnusných sa mi nechce...

Marta Černá,
Fórum spotrebiteľa

O hnusných veciach sa nechce písať P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
�� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~

Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur

Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk
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Alle unsere Angebote fi nde Sie auf www.action.eu/at

ACTION DER WOCHE! ACTION DER WOCHE!

Von Mittwoch 7. September bis Dienstag 13. September 2016

Sooo viel 
Auswahl?!

Sooo viel 
Auswahl?!

Handgepäck

GYMNASTIK
BALL
mit Pumpe
Ø 65 cm

4.49

YOGA
MATTE
verschiedene Farben

60x170 cm

296

65
 c

m

259

HERREN
BASIC SHIRT
95% Baumwolle/5% Elastan

Rundhals oder V-Ausschnitt

verschiedene Farben

Größen S-XXXL

1295

239

COZZI
KINDER UNTERWÄSCHE
95% Baumwolle/5% Elastan

verschieden Farben und Muster

Boxershorts oder Hipster

Größen 98-152

ZIKI
DAMENSOCKEN
75% Baumwolle/22% Polyester/3% Elastan

verschiedene Designs

Größen 35-42

075

DEKO-ZWEIG
HERBST
verschiedene Farben

70 cm

TECHNO
MOTORÖL
5W30, 5W40

oder Zweitakt 

halbsynthetisch

1 Liter

1495

595

REISE
TASCHE
schwarz oder dunkelbraun

50x22x30 cm

349

GESCHIRRTUCH-/
HANDTUCH-SET
100% Baumwolle

verschiedene Varianten

2 Geschirrtücher

2 Küchenhandtuch

1 Spüllappen

2ER SET 

5ER SET 

SPECTRUM
FASSADENFARBE
weiß

5 Liter

(1 l = 2.59)

TRENDIGER
BETTÜBERWURF
100% Polyester

verschiedene Designs

1495

IGEL
FIGUR
verschiedene Varianten
stehend/liegend 18x12x10 cm
auf Herbstblatt 18x16x9.5 cm

2.49

GARNIER FRUCTIS
SHAMPOO
verschiedene Varianten

250 ml

(1 l = 5.96)

149 159

VERSTELLBARER
DUSCHSITZ
Aluminiumrahmen mit Kunststoffsitzfl äche

höhenverstellbar von 38.5 bis 56.5 cm

Sitzfl äche mit Duschkopfhalter

Traglast bis 150 kg

sehr stabil

DUSCH
TIMER
mit Saugnapf-Befestigung
wasserdicht
inklusive Batterie

0.99

240x220 CM

299

3 PAAR

149

3D-KARTEN
BASTELSET
Entwerfen Sie schon jetzt die

schönsten Weihnachtskarten

Auswahl aus Musterkarton,

Entwurf- und Stanzblöcken

398

SCHNURLOSE
OPTISCHE MAUS
mit USB-Nano-Empfänger, 400-1600 DPI

störungsfrei, bis 10 m Reichweite, inkl. Batterien

3D mousepad

verschiedene Varianten

22x18 cm

0.65

LIMPRO
LUFTENTFEUCHTER
mit Nachfüllung

2 x 900 Gramm

(1 kg = 1.77)

Nachfüllung

2 x 900 Gramm

(1 kg = 1.11)

1.99

319

ECOIFFIER
HAMBURGER-SET
32-teilig

3.92

ABRICK
BAUFAHRZEUGE
verschiedene Varianten

392

ZUR AUSWAHL
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Čo musí spĺňať

adopcia, čiže

osvojenie?
V dnešnom článku si ozrejmí-
me osvojenie dieťaťa. Osvoje-
nie alebo aj adopcia predstavu-
jú dve synonymá pre ten istý
právny vzťah, v rámci ktorého
prijímajú manželia alebo vo
výnimočných prípadoch aj jed-
notlivec opustené dieťa.
Osvojením následne vzniká me-
dzi osvojiteľom a osvojencom
rovnaký vzťah ako medzi rodičmi
a deťmi. O osvojení rozhoduje
súd, a to na základe návrhu budú-
ceho osvojiteľa. Ešte predtým,
ako rozhodne o osvojení, musí
byť maloleté dieťa najmenej
počas deviatich mesiacov v sta-
rostlivosti budúceho osvojiteľa.
Pokiaľ ide o konkrétne zákonné
podmienky osvojenia, zákon o
rodine pripúšťa, aby sa osvojite-
ľom stala fyzická osoba, ktorá má
spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, osobné predpo-
klady – najmä zdravotné, osob-
nostné a morálne, je zapísaná do
zoznamu žiadateľov o osvojenie
a napokon aj spôsobom svojho
života a života osôb, ktoré s ňou
žijú v domácnosti zaručuje, že
osvojenie bude v záujme malole-
tého dieťaťa. Z predchádzajúce-
ho výkladu vyplýva ďalšia pod-
mienka osvojenia, a síce, že
osvojiť možno len maloleté dieťa
a to iba vtedy, ak je osvojenie v
jeho záujme. Osvojiť dieťa môžu
manželia alebo jeden z manže-
lov, ktorý žije s niektorým z
rodičov dieťaťa v manželstve
alebo pozostalý manžel po rodi-
čovi alebo osvojiteľovi dieťaťa.
Ako už bolo uvedené skôr, výni-
močne môže dieťa osvojiť aj osa-
melá osoba za predpokladu, že
takéto osvojenie bude v záujme
dieťaťa. Ako spoločné dieťa však
môžu osvojiť maloletého len
manželia. Napokon možno ešte
dodať, že na osvojenie je potreb-
ný súhlas rodičov osvojovaného
dieťaťa, resp. za určitých podmie-
nok aj súhlas dieťaťa, pričom
zákon pripúšťa výnimky z tejto
povinnosti. 

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Pozývajú na

burčiak aj na

mladé vínko 
RAČA
Máte chuť na odkalený biely a
červený burčiak? Alebo na
mladé víno z tohtoročnej
úrody? Tu je jednoduchá
rada, ako si splniť želanie na
záver leta.
Stačí prísť na Račianske vino-
branie do párty stanu na Det-
vianskej ulici č. 2, do predajné-
ho stanu na Alstrovej ulici, či do
predajného stánku v priestoroch
amfiteátra – Knižkova dolina,
kde ponúkne svoje produkty, ale
napríklad aj ochutnávku a pre-
daj ocenených fľašových vín
spoločnosť Villa Vino Rača, a. s.
Kto si bude chcieť popri tom aj
zaspievať či zatancovať, v sobo-
tu 10. septembra mu k tomu
zahrá dychová hudba Križo-
vianka, skupina Duo Great a o
deň neskôr to bude skupina Pro-
gres. Račianske oberačkové
slávnosti sa uskutočnia 9. až 11.
septembra 2016. (ts)

PETRŽALKA
Mnohí Bratislavčania pozna-
jú, aké to je, keď si ich vec
podávajú dve inštitúcie a oni
medzi nimi poletujú ako
pingpongová loptička. Všet-
ky oslovené inštitúcie sa tvá-
ria, že s tým nemajú nič spo-
ločné a občan medzi nimi
márne hľadá niekoho, kto
mu pomôže. Jednu takúto
skúsenosť má aj Lucia Balog-
hová z Petržalky.
„Angažujem sa vo veci oprava
terasy Jungmannova číslo 2 až
20, kde som však narazila na
problém, komu vlastne terasa
patrí. Stará sa rozpadá, ohrozu-
je život, ako aj hygienu majite-
ľov bytov, nehovoriac o tom,
že je hanbou Petržalky -
napriek tomu, že je v blízkosti
novej električkovej trate. Cez
terasu zateká, je tam desiatka
až stovka výtlkov, časti terasy
padajú na chodník, čiže ohro-
zujú zdravie okoloidúcich ľudí.

Množia sa tam divo rastúce
kroviny a porasty, ktoré terasu
znehodnocujú. Priestor na tera-
se aj pod ňou je v dezolátnom
stave. Pod terasou sa prepadá
celá niekoľkometrová časť
akože chodníka, sú tam jamy a
výtlky. Zdržiavajú sa tam bez-
domovci, ktorí sa ukrývajú
pred dažďom a vetrom, priestor
pod terasou používajú ako
svoju obývačku i záchody a v
dierach v prepadnutom chodní-
ku sú potkany. Na konci ulice
aj terasy je knižnica Vavilovo-
va, schody pred ňou spojene s
terasou sú v dezolátnom stave a
môžu spôsobiť úraz neopatrné-
ho ci staršieho chodca,“ tvrdí
Lucia Baloghová.
Čitateľka Bratislavských novín
oslovila s problémom mestskú
časť aj magistrát, ale dozvedela
sa len to, že terasa vlastne exi-
stuje iba v skutočnosti, nie však
na papieri, pretože nikto ju
nemá vo svojom vlastníctve...

„Od mestskej časti mi prišla
odpoveď, že terasa nie je sko-
laudovaná a že teda neexistuje,
stavbu mestská časť neeviduje,
nevlastní a že teda nemôže do
jej úpravy zasahovať. Magi-
strát zase tvrdí, že terasy majú
vlastniť vlastníci okolitých
bytov, keďže byt kúpili aj s prí-
slušenstvom – hlavné mesto
nemá podľa nich zákonnú
povinnosť udržiavať terasy,
keďže nie sú komunikáciami
ani verejnými priestranstva-
mi...,“ dodáva čitateľka Lucia
Baloghová.
Podľa stanoviska z magistrátu
hlavné mesto už preveruje pô-
vodné vlastnícke práva, zabez-
pečuje stavebno-konštrukčné
podklady a právne listiny k rie-
šeniu majetkovej otázky. Bu-
dúcnosti terasy a jej prípadnej
rekonštrukcii sa tak bude veno-
vať až po ukončení všetkých
prešetrovaní a posúdení všet-
kých podkladov. (db)

Terasa na Jungmannovej sa rozpadá,
k jej vlastníctvu sa nikto nehlási

PPoonnúúkkaammee  pprrááccuu  
vvoo  VVoollkksswwaaggeennee

MMoonnttáážžnnyy  
pprraaccoovvnnííkk

PPRRÁÁCCAA  
NNEEPPRREEBBIIEEHHAA  
ZZAA  LLIINNKKOOUU!!
�Platové ohodnotenie 
4 € na hodinu v čistom.
�Ubytovanie zabezpečené,

zamestnanec si dopláca 
25 € mesačne. 

Kontakt na nás: 0910 115 882
alebo info@prama.sk
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Pribúdajú náhodné otravy detí
BRATISLAVA
Lekári Detskej fakultnej ne-
mocnice s poliklinikou v Brati-
slave upozorňujú, že pribúdajú
náhodné otravy detí.
,,V posledných týždňoch sleduje-
me v ambulanciách oddelenia
urgentného príjmu (OUP) nárast
výskytu náhodných otráv u detí.
Najčastejšie sa stretávame s poži-
tím liekov, plodov alebo iných
častí jedovatých rastlín, otráv na
škodlivé hlodavce či čistiacich
prostriedkov,“ povedal riaditeľ
nemocnice L. Kužela a doplnil:
,,Počas jedného týždňa poskytuje-
me neodkladnú zdravotnú starost-

livosť priemerne trom-štyrom
detským pacientom s náhodnou
otravou.“ Najohrozenejšie sú deti
do štyroch rokov. ,,V rámci uve-
dených náhodných otráv ide
najmä o požite látky cestou trá-
viacej sústavy, menej sa stretáva-
me s kontaktnou expozíciou na
odhalenej koži. Medzi neodklad-
né úkony, ktoré musí dieťa po
požití toxickej alebo inej látky v
toxickej dávke podstúpiť, je ich
eliminácia z tráviacej sústavy a
následné podanie liekov do trá-
viacej sústavy, ktoré výrazne zní-
žia prípadné vstrebávanie toxickej
látky do organizmu dieťaťa,“

vysvetlil M. Brenner, primár
OUP DFNsP Bratislava. Dĺžka
liečby detských pacientov po
náhodnej otrave závisí najmä od
fyzikálno-chemických vlastností
látky alebo látok, ktorým je dieťa
exponované, veľkosťou toxickej
dávky a tiež individuálnou kon-
díciou dieťaťa. U detí s kombiná-
ciou požitia viacerých látok, prí-
padne ak dieťa prekonáva aj iné
ochorenie, je väčšinou nevyhnut-
ná hospitalizácia v nemocnici.
Trvalé poškodenie zdravia detí
evidujú najmä po expozícii agre-
sívnych leptavých látok.
Vo väčšine prípadov sa dalo

nešťastným udalostiam predchá-
dzať zvýšeným dohľadom nad
deťmi a dôsledným uložením
týchto látok mimo ich dosahu.
Nárast náhodných otráv môže
súvisieť aj s väčším pohybom
detí v rôznych prostrediach
mimo domova, ale aj v domác-
nostiach príbuzných, kde deti
trvalo nežijú a ich členovia môžu
mať lieky uložené na miestach
ľahko dostupným aj deťom. 
Rovnako na prechádzkach v prí-
rode alebo pri hrách v záhradách
treba myslieť aj na jedovaté rastli-
ny, hlavne v prostredí, ktoré
nepoznáme. (dk)Založené v roku 1998 v Bratislave

Hľadajte v každom
dobrom kníhkupectve
i na webe ako e-knihu
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Ďalšie peniaze 

pre granty 

sú rozdelené
BRATISLAVA
Hlavné mesto už tretí raz v
tomto roku podporilo projekty
prostredníctvom svojich gran-
tových programov. Komisia pre
Ars Bratislavensis a komisia
pre voľný čas, šport a sociálne
aktivity zasadali a podporili
spolu 98 projektov v celkovej
hodnote 53 600 eur. 
Grantová komisia pre voľný čas,
šport a sociálne aktivity posúdi-
la celkovo 81 prijatých projek-
tov, na ktoré ich realizátori
požiadali mesto o finančnú pod-
poru. Komisia vybrala 59 pro-
jektov, medzi ktoré prerozdelila
38 100 eur. V športe podporili
16 projektov v hodnote 11 700
eur a v oblasti sociálnych akti-
vít získalo podporu 7 projektov
v hodnote 3 600 eur. Komisia
pre grantový program Ars Brati-
slavensis posúdila 55 žiadostí.
Podporila 39 projektov v celko-
vej sume 15 500 EUR. Záujem-
covia, ktorí by ešte chceli získať
finančnú podporu pre svoje pro-
jekty, môžu posielať svoje žia-
dosti do 30. septembra. (is)

Primátor

navštívil 

prokuratúru
BRATISLAVA
Primátor Ivo Nesrovnal infor-
moval vedenie Generálnej
prokuratúry SR o aktuálnom
stave petície proti hazardu a
ďalších krokoch v príprave
všeobecne záväzného nariade-
nia za účelom obmedzenia
hazardu v Bratislave.
Hlavné mesto SR Bratislava
podalo na Generálnu prokura-
túru SR trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa pre
podozrenie zo spáchania trest-
ných činov v súvislosti s chý-
bajúcimi petičnými hárkami
petície proti hazardu. Ako uvie-
dol primátor v trestnom ozná-
mení, došlo k naplneniu skut-
kovej podstaty trestného činu
nielen tým, že je rozdiel medzi
vyzbieraným počtom hárkov a
fyzickým stavom hárkov, ale aj
tým, že manipulácia s podpi-
sovými hárkami bola protipráv-
na, pretože ten, kto s nimi
manipuloval, nie je oprávnený
nakladať s osobnými údajmi
ľudí, ktorí sa pod petíciu podpí-
sali. (ts)

STARÉ MESTO
V piatok 9. a v sobotu 10. sep-
tembra sa bude dať v uliciach
Starého Mesta a na Hviezdo-
slavovom námestí cestovať v
čase. Mestská časť Staré Mesto
s ďalšími spoluorganizátormi
pripravili dvojdňový program
Cestovanie časom.
Projekt obsahuje stretnutie súčas-
nosti s minulosťou, scénické
výjavy z histórie Bratislavy,
hudobné a tanečné vystúpenia,
ktoré sa budú opakovať každú
hodinu, tvorivé aktivity dneška.
Živý orloj, Keltská bubnovačka,
Mozart, Štúr, Napoleon a ďalšie
reálne a rozprávkové postavičky
viažuce sa k histórii Bratislavy.
Chýbať nebudú preskakovaná,
módna prehliadka, maľovanie,
čítanie poézie, rozprávky, povesti,
diskusie – Svedectvá súčasnosti
počas dvoch dní.
Program podľa miesta konania:
� Bratislavský živý orloj -
Michalská veža: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.
� Keltská bubnovačka - Pred
Univ. knižnicou: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.

� Bol Mozart v Bratislave? -
Zichyho palác: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00
(koncert Solamenti Naturali Bra-
tislava), 16.00, 17.00, 18.00 h.
� Richtárska kortešačka - Fontá-
na Ventúrska/Panská: piatok -
16.00, 17.00, 18.00 h, sobota -
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 h.
�Chyťte Štúra za bradu - Panská
26, Jaz. ústav Ľ. Štúra: piatok -
16.00, 17.00, 18.00 h, sobota -
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 h.
� Žobrák, Mária Terézia a svätý
Martin – Dóm: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.
�Napoleonova inšpekcia - Hlav-
né námestie: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 , 18.30 h - slávnost-
né otvorenie World Music Festi-
valu, sobota - 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 h, 16.20 - World
Music Festival - Mojše Band,
17.20 - World Music Festival -
La3no Cubano.
�Ako sa vyštafírovať na korzo -
Schöner Náci: piatok - 17.00,
18.00 h, sobota - 17.00, 18.00 h.
� Sláva bratislavských hotelov -
Hotel Carlton: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.

� Za chrbtom Hviezdoslava -
Hviezd. nám.: piatok - 16.00 -
19.00 h čítanie básnikov, sobota -
15.00 - 19.00 h vystúpenie recitá-
torov.
� Preskakovaná - maxišachovni-
ca Hviezd. nám.: piatok - 16.00 –
18.00 h, sobota - 15.00 – 18.00 h.
� Ústne svedectvá bratislavské –
Hviezd. nám.: piatok - 16.00 h
Nie sme tu cudzinci, 17.00 h Kto
sa stará o Bratislavu, 18.00 h Starí
Bratislavčania sú mladí, sobota -
15.00 h La Portella show, 16.00 h
Bratislavskí bigbiťáci, 17.00 h
Kto sa stará o Bratislavu, 18.00 h
Starí Bratislavčania sú mladí.
� Andersen a iní rozprávači
Hviezd. nám.: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.
� Maliari v uliciach - po celej
trase.
� Sprievod ulicami Starého Mes-
ta: piatok - 18.30 h od Michalskej
veže, sobota - 18.30 h od Michal-
skej veže
� Gala večery - Hviezdoslavovo
námestie: piatok - 19.00 h ZUŠ
Ľudovíta Rajtera, 20.00 h - SUŠ
scénického výtvarníctva, sobota -
19.00 h Konzervatórium Bratisla-
va, 20.00 h - Nová scéna. (ľj)

Staré Mesto bude cestovať časom

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“

#LEPŠIAŠTVRŤ

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.

Ručenie nehnuteľnosťou
Volajte: +421 950 626 266

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

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 

aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk

Tel.: (02) 4524 1268
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BRATISLAVA
Na zabezpečenie verejného
poriadku počas hodov a obe-
račkových slávností, ktoré sa
v najbližších dňoch budú
konať vo viacerých mest-
ských častiach, nasadia nie-
len viac príslušníkov mest-
skej polície z jednotlivých
okrskových staníc, ale najmä
policajných kynológov. Ich
úlohou bude zabrániť vý-
tržnostiam alebo ich potlačiť. 
Policajných kynológov nasadzu-
jú na akcie hromadného charak-
teru, napríklad aj počas hodov a
oberačiek. Psovodi nedávno
zabezpečovali verejný poriadok
počas Dňa Rusoviec a na festiva-

le Uprising na Zlatých pieskoch,
najmä preventívne budú pôsobiť
na hodoch v Lamači, vo Vrakuni,
v Ružinove, Dúbravke, Karlovej
Vsi a na oberačkách v Rači. 
Policajní kynológovia spolu so
psami dohliadajú na verejný
poriadok aj počas športových
udalostí, pri zápasoch KHL a pri
rizikových futbalových zápa-
soch. Sú pripravení zasiahnuť aj
počas protestných zhromaždení. 
V niektorých prípadoch psovo-
dov nasadzujú aj počas kontrol
verejných priestranstiev, na kto-
rých sa vo zvýšenej miere
zdržiavajú neprispôsobivé oso-
by. 
Podľa zákona o obecnej polícii je

pes donucovacím prostriedkom.
V súčasnosti pôsobí v mestskej
polícii desať psovodov a trinásť
psov. Všetky psy sú plemena
nemecký ovčiak, keďže medzi
charakterové vlastnosti nemec-
kého ovčiaka patrí ostražitosť,
bojovnosť, tvrdosť, pričom je
schopný rešpektovať viacerých
pánov. Psy mestskej polície sú
schopné vyhľadať stratenú
osobu alebo stratenú vec a sú tré-
nované na vyhľadávanie drog,
zbraní ani peňazí. Počas výkonu
služby má pes vždy nasadený
náhubok. 
Stanica jazdnej polície a kynoló-
gie mestskej polície pôsobí v
Bratislave už 20 rokov. Zo všet-

kých mestských a obecných
polícií na celom území Slovens-
ka jedine bratislavská mestská
polícia má samostatnú stanicu
policajnej kynológie. 
Stanica má vlastný cvičný areál,
psovodi raz do týždňa so psami
cvičia, pričom imitujú rôzne
situácie, napríklad narušenie
verejného poriadku, prepadnutie
osoby, vyhľadávanie stratených
ľudí. So psami sa trénuje nielen v
cvičnom areáli, ale aj na viace-
rých miestach v rámci celej Bra-
tislavy, aby si psy nezvykli zasa-
hovať len na jednom mieste.
Každý pes má vlastný koterec, o
jeho čistotu sa starajú psovodi,
ktorí psy aj kŕmia. (lm)

Na oberačkách dohliadnu kynológovia so psami

Lesopark 

má konečne 

opravené cesty

BRATISLAVA
V mestských lesoch zrekon-
štruovali lesné asfaltové cesty
na troch úsekoch.
Zrekonštruované sú lesná cesta
Lamač (smer Kačín), lesná
cesta nad Račou a lesná cesta
Sliva – Malý Slavín (v celkovej
dĺžke 2 870 m). Mestská orga-
nizácia v októbri minulého roka
podala na základe výzvy žiadosť
o dotáciu na Poľnohospodársku
platobnú agentúru a v tomto
roku bola zaradená medzi úspeš-
ných uchádzačov. (is)

Od začiatku

roka objavili

vyše 300 vrakov
BRATISLAVA
Mestská polícia od začiatku
roka do polovice augusta zado-
kumentovala 325 starých vozi-
diel, čo je o päť starých vozidiel
viac ako za celých desať mesia-
cov minulého roka.
Na tretinu starých vozidiel upo-
zornili občania, prípadne prísluš-
níci Policajného zboru SR, v jed-
nom prípade sa na ňu obrátil
miestny úrad. Ostatné staré vozid-
lá vyhľadali mestskí policajti v
rámci bežného výkonu služby.
Najviac starých vozidiel zaevido-
vali v Ružinove (87), Novom
Meste (51) a v Dúbravke (51). 
Podľa zákona je za staré vozidlo
považované vozidlo, ktoré sa
stalo odpadom. Držiteľ vozidla
je povinný na vlastné náklady
odstrániť vozidlo z miesta, kde
poškodzuje alebo ohrozuje
životné prostredie alebo narušu-
je estetický vzhľad obce či kraji-
ny. Ak si držiteľ vozidla nesplní
svoju povinnosť a vozidlo
poškodzuje životné prostredie,
správca cesty je povinný ho
odstrániť a umiestniť na vyhra-
dené parkovisko. Ak sa vozidlo
odstraňuje z iného miesta, ako je
cesta, odstránenie vozidla zabez-
pečuje obec so súhlasom vlastní-
ka nehnuteľnosti, prípadne vlast-
ník nehnuteľnosti, ak nedal sú-
hlas na odstránenie vozidla
obcou. (lm)

VyskTFajte si horTcu novinku Kia Niro!
9. - 10. 9. 2016  Kia Bratislava, Tuhovsk? 7, Bratislava
23. - 24. 9. 2016  Kia Lamaf, HodonJnska 7, Bratislava

www.kia.sk
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STARÉ MESTO
O tom, v čom všetkom je rodi-
na užitočná mestu a naopak,
čo môže mesto či mestská
štvrť urobiť pre rodinu, sa
záujemcovia môžu dozvedieť
na tohtoročnom Dni rodiny.
Uskutoční sa v sobotu 17. sep-
tembra 2016 v Medickej záhra-
de a mottom je: Rodina mestu a

mesto rodine. Podujatie sa koná
v rámci dlhodobej dobrovoľníc-
kej iniciatívy Milujem svoje
mesto. Súčasťou akcie je popo-
ludňajší kultúrno-spoločensko-
športový program pre deti a
dospelých, od 14.00 do 17.00 h
organizátori sprostredkujú rôzne
poradenské služby a ponúknu
informačné materiály. (ts)

STARÉ MESTO
Fenomén Escape room je na
scéne už dlhší čas. Jednu z
alternatív tejto zaujímavej
aktivity v centre Bratislavy
predstavuje Brainteaselava na
Obchodnej ulici. Hráčsky
repertoár sa prednedávnom
rozšíril o novú dobrodružnú
alternatívu s názvom Brain-
teaselava City Game.
Rozdiel medzi Escape Room a
City Game spočíva najmä v
tom, že tentoraz sa zašifrované a
dôvtipné úlohy odohrávajú v
uliciach Starého Mesta. Hra ofi-
ciálne funguje od polovice júna
a na jej vývoji pracovali približ-
ne päť mesiacov. Motívom akti-
vity je záhada zmiznutia nie tak
celkom obyčajného študenta.
Úlohou hráčov je zistiť, čo sa s
ním v skutočnosti stalo. 
Tvorcovia už v počiatkoch pod-
nikania s konceptom logických
a zábavných úloh vedeli, že
nechcú zostať pri klasickej Esca-
pe Room. Dobre urobili, hra sa
zatiaľ stretla s príjemnými reak-
ciami. „Ohlasy sú veľmi pozitív-
ne, väčšine sa páčia najmä zaují-
mavé úlohy či spoznávanie
nových zákutí centra, ktoré boli
aj viacerým Bratislavčanom
neznáme, prípadne na ne už aj
zabudli,“ uviedol jeden z tvor-
cov hry Emil Haas. Ďalej prezra-
dil, že pri vývoji hry postupova-
li vskutku precízne. Dôležitý bol
najmä prieskum centra, výber

vhodných miest či testovanie
jednotlivých úloh.
Čaro nedávno spustenej aktivity
spočíva nielen v premyslených
či nevšedných úlohách, ale aj v
možnosti priameho spoznávania
zákutí a dejín nášho hlavného
mesta. Aj preto sú súčasťou
zadaní rôzne zaujímavosti a
fakty z histórie viazané ku kon-
krétnym miestam hry.
Okrem vedomostného obohate-
nia medzi výhody City Game
patrí stredná obťažnosť hry,
dĺžka trasy či trojhodinový
časový limit. Vďaka tomu si
viete hru vychutnať v pokoj-
nom tempe a bez stresu. 
Autori tiež mysleli na možnosť
neplánovaného odklonenia z
hracej mapy či neporozumeniu
úloh. Na tieto prípady slúži sle-
dovacie zariadenie, ale aj funk-
čný mobilný telefón, ktorý vám
v rámci hry poskytne tím Brain-
teaselavy. Vďaka technike sa
viete kedykoľvek vrátiť späť na
správnu trasu a pokračovať v
úspešnom riešení úloh. 
Mestská aktivita je vhodná pre
dvoch až piatich ľudí, pričom
hru môže hrať naraz aj niekoľko
skupín. Nezabudlo sa ani na
možnosť záujmu zo strany turis-
tov, a preto sú zadania dostupné
v anglickom aj v nemeckom
jazyku. V prípade nemčiny je to
však o niečo málo komplikova-
nejšie – treba si ju vopred zaho-
voriť. Marta Šeborová 

V centre mesta zažijete
nové dobrodružstvo 

Rodina pomôže mestu
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Ladies Day

začne jesennú

časť dostihov
PETRŽALKA
Dostihy sú športom rýchlych
koní a nebojácnych jazdcov, ale
neodmysliteľne k nim patrí aj
šarm a elegancia, a to nielen v
prípade ušľachtilých plnokrv-
níkov na dráhe, ale aj žien a sle-
čien v hľadisku. 
S prichádzajúcou jesennou čas-
ťou sezóny Závodisko Bratislava
nezabúda na krajšiu polovičku
turfových fanúšikov a dostihový
deň v nedeľu 11. septembra pone-
sie názov Ladies Day.
Hlavným bodom je štvrtá klasic-
ká skúška sezóny – 24. slovenské
Oaks. Na svoju príležitosť však
čakajú aj dámy v sedlách. V rámci
už 26. ročníka majstrovstiev
Európy amatérskych jazdkýň si
zmerajú sily „amazonky“ z jede-
nástich krajín Európy, vrátane
dostihových veľmocí ako Anglic-
ko, Francúzsko, Írsko a Nemec-
ko. Tradičnými účastníčkami sú
však aj jazdkyne zo Škandinávie
(Švédsko a Nórsko), Švajčiarska,
z Rakúska, Česka a z Maďarska. 
Tradičnou súčasťou podujatia v
Bratislave je aj voľba Miss
amazonka, najsympatickejšej z
odvážnych dám v sedle koní.
Atmosféru Ladies Day dotvorí
v hľadiskovej časti módna pre-
hliadka, vystúpenie supersta-
ristky V. Danišovej a prezentá-
cia dekoratívnej kozmetiky. Pre
deti je pripravené tradičné
maľovanie na tváričky a voze-
nie na koníkoch.
Ladies Day v Starom háji sa
začína o 14. h a dámy a slečny
majú vstup zadarmo. (ri)

V Sade Janka

Kráľa sa bude

športovať
PETRŽALKA
V nedeľu 11. septembra bude
v Sade Janka Kráľa najväč-
šie športové podujatie na Slo-
vensku v rámci Európskeho
týždňa športu. Po úspešnom
1. ročníku sa Bratislava opäť
zapojí do týždňa plného špor-
tu a zdravého životného štýlu
a záujemcovia si budú môcť
počas jediného dňa vyskúšať
vyše 50 športových aktivít.
Všetky podujatia a aktivity počas
týždňa športu sú zamerané na
širokú verejnosť – bez ohľadu na
pohlavie, vek, športové zručnosti
alebo akýkoľvek hendikep. Už od
10.00 h budú pripravené desiatky
športových stanovíšť, kde si
záujemcovia môžu vyskúšať
rôzne aktivity, trenažéry alebo
simulácie hry. Každý môže prísť
sám alebo s partiou kamarátov,
rodinou, malými deťmi alebo so
starými rodičmi. Množstvo špor-
tových aktivít je zárukou, že
každý si nájde to svoje. Okrem
celodenných športových stano-
víšť bude aj možnosť vyskúšať si
ukážkové tréningy pod vedením
profesionálnych trénerov. 
Súčasťou podujatia bude aj sprie-
vodný program, oddychová zóna
alebo autogramiáda viacerých
športových osobností a sloven-
ských olympionikov. Chýbať
nebudú ani stánky so zdravou
výživou a bezplatný pitný režim
pre všetkých. 
V rámci niekoľkých súťaží na
podujatí sú pripravené ceny od
partnerov a zúčastnených športo-
vých klubov. (ts)

BRATISLAVA
Bratislavský dopravný pod-
nik zmenil charakter niekto-
rých stálych zastávok na
zastávky na znamenie.
Zoznam zmenených zastávok,
ktorý platí už od 5. septembra -
Polus City Center: Riazanská
ul. - obojsmerne, Uhliská: Roľ-
nícka ul. - obojsmerne, MiÚ
Vajnory: Roľnícka ul. - obojs-
merne Vajnory: Roľnícka ul. -
obojsmerne, Na pasekách:
Východná ul. - obojsmerne pre
priebežné linky, Miestny úrad
Rača: Kubačova ulica - oboj-
smerne, Rybničná: Rybničná ul.
- obojsmerne a zastávka na par-
kovisku, Galvaniho: Ivanská

cesta smer Trnavská cesta a
Galvaniho ulica smer Rožňav-
ská, Šíravská: Hradská ul. -
obojsmerne, Slovnaftská:
Kazanská ul. - obojsmerne,
Kremnická: Rusovská cesta –
obojsmerne, Záporožská: Ru-
sovská cesta – obojsmerne,
Dvory: Panónska cesta – oboj-
smerne, Hálova: Rusovská
cesta – obojsmerne, Bosákova:
Šustekova ul. a Bosákova ul. -
obojsmerne, Šustekova: Mama-
teyova ul. - obojsmerne, Lacho-
va: Furdekova ul. - obojsmerne,
Nám. hraničiarov: Námestie
hraničiarov – obojsmerne, Hro-
bákova: Osuského ul. - oboj-
smerne, Romanova: Osuského

ul. - obojsmerne a Romanova
ul. - obojsmerne, Markova:
Jiráskova ul. - obojsmerne, Jirá-
skova: Bratská ul. - obojsmer-
ne, Šintavská: Jantárová cesta -
obojsmerne a Šintavská ul.,
Budatínska: Lietavská ul. -
obojsmerne, Budatínska ul. -
obojsmerne, Lúky II: Budatín-
ska ul. - obojsmerne, ŽST
Lamač: Lamačská cesta - linka
č. 23 smer Devínska Nová Ves.
Od 5. septembra platia aj nové
názvy zástavok - Jesenského sa
zmenila na SND, Hviezdosla-
vovo námestie tiež na SND,
Námestie 1. mája na Kollárovo
námestie, Vysoká tiež na Kollá-
rovo námestie. (dp)

Pribudli zastávky na znamenie

Termín na podávanie návrhov
na laureátov Ocenenia Brati-
slavského samosprávneho kra-
ja sa predlžuje. Obyvatelia
kraja tak môžu svoje návrhy
posielať až do 30. septembra
2016.
„Už sa stalo tradíciou, že župa

oceňuje významných a šikov-
ných ľudí. Som presvedčený, že
aj nadchádzajúci pätnásty ročník
bude plný mien ľudí, ktorí sa
významným spôsobom zaslúžili
o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie
kvality života jeho občanov
alebo ho úspešne reprezentujú,“
vyjadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja
Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj
každoročne udeľuje ocenenia
Samuela Zocha, Čestného ob-
čianstva a Pamätný list predsedu
BSK. Je to forma, akou vyjadru-

je nielen vďaku, ale najmä úctu
ľuďom, ktorí pre rozvoj kraja
urobili všetko, čo bolo v ich
silách.
Návrhy  kandidátov, ktorých prí-
nos v školstve, kultúre, športe,
vede alebo v inej oblasti považu-
jú ľudia v kraji za mimoriadny
pre kraj a pre jeho obyvateľov,
treba poslať do 30. septembra.
Ocenenia môžu byť udelené jed-
notlivcom aj organizáciám. 

Prihlasovací formulár a bližšie
informácie nájdete na www.bra-
tislavskykraj.sk v sekcii Ocene-
nia BSK.
Návrhy na ocenenia môžu podá-
vať obyvatelia Bratislavského
samosprávneho kraja, občianske
združenia alebo iné organizácie
so sídlom v kraji. 
Súčasťou formulára musí byť aj
súhlas nominovaného s nominá-
ciou a jeho stručný životopis.

Návrhy na udelenie ocenení treba
poslať písomne do 30. septembra
2016 na adresu:
Úrad Bratislavského samospráv-
neho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P. O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na: 
nominacie@region-bsk.sk �

Návrhy na udelenie ocenení 
Samuela Zocha až do 30. septembra

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko

Využite najnižšie ceny 
a príjemné počasie na super dovolenku

pri mori, v termálnych kúpeľoch a na horách
EXPRES NA ISTRIU (Portorož, Umag, Poreč, Vrsar, Rovinj)

85 € (dieťa do 15 rokov iba 40 €)

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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PETRŽALKA
Väčšie rekonštrukcie na budo-
vách škôl už tradične plánuje
Petržalka na obdobie letných
prázdnin. Mestská časť, ktorá
je zriaďovateľom až 34 škôl –
11 základných a 23 materských
– počas tohto obdobia preinves-
tovala vyše pol milióna eur nie-
len na nevyhnutné opravy, ale
aj na zlepšenie podmienok a
ozdravenie prostredia.
V prvom mesiaci letných
prázdnin z dôvodu bezpečnos-
ti mestská časť zrekonštruovala
hlavné schodisko a odstránila
zatekanie na budove školy na

Nobelovom námestí. Rekon-
štrukciu zatekajúcich striech na
dvoch pavilónoch potrebovali
aj školy na Turnianskej a na
Pankúchovej.  
V Materskej škole na Tupole-
vovej vymenili okná a na Haa-
novej opravili vstupy do objek-
tu z terasy. V Základnej škole
na Černyševského bola nevy-
hnutná oprava kanalizácie a
žiaci sa už v septembri budú
na telesnú výchovu prezliekať
vo vynovených šatniach a
sprchovať v zrekonštruova-
ných sprchách. Úpravou škol-
níckeho bytu na Bzovíckej

vznikne ďalšia trieda materskej
školy. Všetky práce v hodnote
približne 251-tisíc eur boli
ukončené a koncom júla sa
začala na šiestich materských
školách rekonštrukcia hygie-
nických zariadení. 
Tento rok prišli na rad aj rozvo-
dy vody a kanalizácie, výmeny
obkladov, dlažby a sanity v
materských školách Ševčenko-
va, Röntgenova, Haanova, Bu-
líkova, Bzovícka a Lachova.
Mestská časť na zlepšenie
hygienických podmienok in-
vestovala približne 177-tisíc
eur. (st)

Po prázdninách čakali školákov 
opravené a zrekonštruované školy

PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka spustila
projekt týždeň čistoty v Petr-
žalke v roku 2015.
Keďže projekt sa osvedčil, o čom
svedčí množstvo prihlásených
obyvateľov a vyčistených lokalít,
Petržalka opätovne vyhlásila týž-

deň čistoty pre Petržalku, tentoraz
v septembri. V týždni od 19. do
25. septembra Petržalka už tretí
raz ponúka obyvateľom spoluprá-
cu pri čistení okolia ich bytových
domov. Od 12. do 16. septembra
si môžu telefonicky alebo e-mai-
lom dohodnúť stretnutie na odde-

lení životného prostredia. Od
zamestnancov dostanú zdarma
rukavice a vrecia na odpad. Záro-
veň sa dohodnú, kedy sa brigáda
uskutoční, aby potom pracovníci
Miestneho podniku verejnopros-
pešných služieb odpad odviezli z
vopred dohodnutého miesta. (pl)

Multifunkčné

ihrisko je už 

aj na Dudovej
PETRŽALKA
V areáli školy na Dudovej
vybudovali multifunkčné ihris-
ko s umelým trávnikom.
Ihrisko po celom obvode chránia
mantinely, ktoré zaručujú bezpeč-
nosť pre užívateľov ihriska aj
okoloidúcich ľudí. (pe)

Môžu predložiť

nové kultúrne 

projekty 
PETRŽALKA
Je čas na predloženie zaujíma-
vých projektov, ktoré obohatia
petržalský kultúrny život.
Mestská časť Petržalka vyzvala
záujemcov o investovanie a pre-
vádzkovanie zámerov v kultúre
v Petržalke, aby predložili svoje
projekty obsahujúce predpokla-
danú výšku i konkrétny spôsob
finančného krytia nákladov. Čas
na ich predloženie je do 30. sep-
tembra 2016. (ts)

BRATISLAVA 5

Na škôlku 

dostanú 

príspevok 
PETRŽALKA
Petržalskí poslanci odsúhlasi-
li poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na
vzdelávanie detí v súkrom-
ných materských školách pre
ďalších 22 detí, ktoré neboli
prijaté do žiadnej z 23 obec-
ných materských škôl. 
O príspevok na nadchádzajúci
školský rok 2016/2017 pôvod-
ne požiadalo 22 rodičov, no dve
deti boli dodatočne prijaté do
štátnej materskej školy a jedna
rodina nemá v Petržalke trvalé
bydlisko, takže mestská časť
bude prispievať na umiestnenie
v súkromnej materskej škole
devätnástim rodičom sumou
šesťdesiat eur mesačne. 
Z predchádzajúceho školského
roka bude súkromné materské
školy navštevovať ešte 15 detí,
spolu teda bude mestská časť pri-
spievať počas školského roka
2016/2017 na 34 detí v celkovej
sume 22 440 eur. (tod)

Je tu septembrový Týždeň čistoty
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štvrtok 8. septembra
�10.00 - J. Michalová: Oči, nos a
ručičky, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - ME v petangu žien, ŠH
Pasienky, Trnavská cesta 
� 19.00 -  S. Mrožek: Radostná
udalosť, divadlo Ívery, Staromest-
ské centrum kultúry a vzdeláva-
nia,  Gaštanová 19
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 19.30 - Neskoro večer, DK
Zrkadlový háj, Klub za zrkadlom,
Rovniankova 3
� 20.00 - Esteban Elizondo Iriar-
te, Katedrálny organový festival
Bratislava, Katedrála sv. Martina,
Rudnayovo námestie 

piatok 9. septembra
� 8.30 - ME v petangu žien, ŠH
Pasienky, Trnavská cesta 
� 16.30 - Rodina, BookOb-
razy/G. Rodari: Rozprávky po te-
lefóne, Esterházyho palác, Berlin-
ka, Námestie Ľ. Štúra 4
� 17.00 - Jazzová loď, P. Lipa a
Traditional Club, plavba loďou z
centra Bratislavy na Devín a späť
� 19.00 - Carmen, divadlo Tower
Stage, Pribinova 25 

sobota 10. septembra
� 8.00 - Burzoblšák, divadlo pre
deti „Eduard a jeho zázračná
cesta“, tvorivé dielne, ZŠ Pavla
Marcelyho, Drieňova16 
� 8.30 - ME v petangu žien, ŠH
Pasienky, Trnavská cesta 
� 19.00 - Carmen, divadlo Tower
Stage, Pribinova 25 
� 19.00 - World Music festival
Bratislava, Ateliér Babylon, Ná-
mestie SNP 14
� 21.00 - Oldies Video Disco
Live, Calabria club, Farského24
�21.00 - Paulie Garand & Kenny
Rough, Nu Spirit Club, Štúrova 3

nedeľa 11. septembra
� 18.00 - ME v petangu žien, ŠH
Pasienky, Trnavská cesta 
� 14.00 - Dostihy, Závodisko
Petržalka, Starohájska ulica
�15.00 - Siesta v galérii: F. Kollar:
Práca pohľadu, Esterházyho palác,
Námestie Ľ. Štúra 4
� 16.00 -  M. Kecskésová, M.
Mihálek: Rozprávky z Afriky,
Bibiana, Panská  41
� 19.00 - J. Voskovec, J. Werich:
Čochtanův divotvorný hrnec,

Divadlo Semafor, Mestské divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

pondelok 12. septembra
� 19.00 - J. Voskovec, J. Werich:
Čochtanův divotvorný hrnec,
Divadlo Semafor, Mestské divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinska 20
� 19.00 - D. Lachaud: Hetero,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

utorok 13. septembra
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, divadlo Astorka
Korzo ´90, Námestie SNP 33
� 20.30 - Comedy talk show
F(l)óór, Urban Space, Námestie
SNP 30

streda 14. septembra
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Loď - Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - J. Ledecký: Iago, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, divadlo Astorka Korzo ´90,
Námestie SNP 33
�19.30 - V. Klimáček: Divná doba,
Divná láska, Divné životy, GU-
naGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Jazz v Aréne, Michal
Bugala group, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
�22.00 - Igor Kmeťo live in Tghe
club, The Club, Rybné námestie 1

štvrtok 15. septembra
� 19.00 - I. Vyskočil: Cesta do
Úbic, Ívery, Staromestské centrum
kultúry a vzdelávania,  Školská 19
� 19.00 - F. Zeller: Pravda,

Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20

piatok 16. septembra
�19.00 - J. Ledecký: Iago, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - H. Levin: Život je taký,
divadlo Astorka Korzo ´90,
Námestie SNP 33
� 20.00 - Warrel Dane and Quest,
Randal club, Karpatská 2

sobota 17. septembra
� 15.00 - P. Dobšinský: Koza
rohatá, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinska 20
� 15.00 - G. Tóth: Popoluška,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 17.00 - Zaostrené na vesmír,
Esterházyho palác, 3. poschodie a
kaviareň Berlinka, Námestie Ľ.
Štúra 4
� 17.00 - HC Slovan – Medveš-
čak Záhreb, KHL, ZŠ Ondreja
Nepelu, Odbojárov 9
�19.00 - J. Ledecký: Iago, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Golden Age festival,
Hot Jazz Band (Maď.), Fats Jazz
Band (Slov.), Lam Trio (Čes.) V-
klub, Námestie SNP 12
� 19.00 - P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, divadlo Astorka
Korzo ´90, Námestie SNP 33
� 21.00 - Oldies Video Disco
Live, Calabria club, Farského24

nedeľa 18. septembra
� 15.00 - Siesta v galérii: nestex,
nedeľný pohodový výklad, Ester-
házyho palác, 1. poschodie,
Námestie Ľ. Štúra 4
� 15.00 - Knižné hody, Open air
festival, Hviezdoslavovo námestie
� 16.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská  41
� 17.00 - To najkrajšie z operety,
otvárací koncert sezóny (MOB),
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinska 20

� 19.00 - Erscheinung/Zjavenie,
Veľké koncertné štúdio Sloven-
ského rozhlas, Mýtna 1
� 19.30 - Bratislava Hot Serena-
ders, Spoločenský dom Nivy,
Súťažná 18

pondelok 19. septembra
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.00 - Zoznamka alebo prečo
ešte nemám svojho Milana?,
Divadlo Oľgy Belešovej a Roma-
na Pomajba, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Gringolts Quartet,
Moyzesova sieň, Vajanského
nábrežie 12
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 20. septembra
� 9.00, 10.00 - P. Kuba, Pod peri-
nou, divadlo Ludus, Tower 115,
Pribinova 25
� 10.00 - V. Peřina: Nám sa ešte
nechce spať, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
�10.00 - V. Klímová: Mesto, tvo-
rivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská  41
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.00 - A. Baricco: Novecento -
Legenda o pianistovi, Loď - Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Frida, maľovať a milo-
vať, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov Istropolis, Trnavské
mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7  
� 20.00 - Tango plus Isabelle van
Keulen Ensemble, Mestské

divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 20
� 20.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone Let Me Go, divadlo La Ko-
mika, Michalská 5

streda 21. septembra
� 10.00 - V. Peřina: Nám sa ešte
nechce spať, BBD, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 14.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská  41
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
RND, Záhradnícka 95
� 19.00 - F. Zeller: Pravda,
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
�19.00 - Frida, maľovať a milovať,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov
Istropolis, Trnavské mýto 1

štvrtok 22. septembra
� 10.00 - ŠperkStret 2016: Zbier-
ka/Zbieranie, Esterházyho palác,
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4
� 14.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská  41
� 18.00 - Hudobníci 016, Godár,
Burlas, Hatrík, Design Factory,
Bottova 2
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
RND, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. Suchý: Faust, Marga-
réta, slúžka a ja, divadlo Ívery,
Školská 14
�19.00 - R. Kipling, D. a V. Mar-
tincovi, P. Kuba: Džungľa, všetci
sme jednej krvi, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
� 19.00 - P. Quilter: Boyband, di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - H. Levin, Život je
pekný, divadlo Astorka Korzo
´90, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. B. Moliére: Zdravý
nemocný, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.30 - K. Vosátko: Jeden za
všetkých, všetci do neba, divadlo
La Komika, Michalská 5
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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!



Druhý septembrový týždeň
1998 bol už v znamení parla-
mentných volieb a predvoleb-
ných kampaní. Bratislavčanov
však nezaujímalo len to, kto sa
dostane k moci, ale mali aj
svoje vlastné problémy. Na-
príklad poškodené stĺpiky na
Kamennom námestí, rozobera-
li, či na Laurinskej majú byť
stromy, pokračovala petícia za
zachovanie horárne v Hor-
skom parku, opravilo sa PKO,
kde sa chystali na Lojzo bál,
Country bál, Džezové dni či na
medzinárodnú súťaž v spolo-
čenských tancoch Dunajský
pohár. No a v Ovsišti polícia
vyšetrovala vraždu „nezamest-
naného“, ktorého zastrelili
priamo v jeho kuchyni...

Pribudnú dve

trolejbusové

linky MHD
Od 11. septembra začínajú po
meste premávať dve nové tro-
lejbusové linky MHD. Ide o
linky č. 206 a 207, ktoré budú
jazdiť od Autobusovej stanice
Mlynské nivy až na Kramáre k
Národnému onkologickému
ústavu a k Slovenskému ústavu
srdcových a cievnych chorôb.
Nové trolejbusové vedenie dlhé
vyše 1 200 metrov, ktoré vedie až
na Vlársku a Klenovú ulicu, sa
napojí už na existujúcu trolejovú
sieť mesta. Projekt financovala
mestská časť Nové Mesto a obi-
dva zdravotnícke ústavy. Trolej-
busová doprava v tejto časti mesta
by mala aspoň čiastočne prispieť
k ozdraveniu ovzdušia a zachova-
nia zelene. 

Svätá Margita 

sa dostala 

aj do erbu 
V nedeľu 6. septembra boli v
Lamači vysvätené nové symbo-
ly tejto mestskej časti – erb,
pečať, vlajka, štandarda a
koruhva. Lamač sa tak vrátil

podobne ako ostatné bratislav-
ské mestské časti k historickým
symbolom, ktoré reflektujú his-
tóriu a tradície obce.
Svoje miesto v staronovom
lamačskom erbe má patrónka
miestneho kostola svätá Margita,
ktorá víťazí nad zlom, prináša
mier a hlási sa k viere. Na erbe a
pečati obce sa jej obraz nachádzal
už v 17. storočí, preto bolo priro-
dzené, že sa tam vrátil.

Divoké lepenie

plagátov 

je zakázané
Mestská časť Staré Mesto
schválila všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré vymedzuje
miesta na vylepovanie plagátov
na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane. 
Podľa VZN je možné volebné
plagáty vylepovať v Starom
Meste len na betónových skru-
žiach, ktoré mestská časť na tento
účel umiestnila na Námestí slobo-
dy a na Poštovej ulici. Aby bola
zabezpečená rovnosť politických
strán, počet skruží na oboch mies-
tach sa zhoduje s počtom kandi-
dujúcich subjektov. 
Podobným spôsobom, aj keď s
určitými obmenami, sa rozhodli
túto otázku riešiť aj niektoré
mestské časti - pre potreby pred-
volebnej kampane politických
subjektov vyčlenili osobitné plo-
chy, panely a podobne.
Znamená to, že  je zakázané divo-

ké vylepovanie plagátov po smet-
ných košoch, stĺpoch verejného
osvetlenia, lavičkách, vázach so
zeleňou a podobne. Čo však s veľ-
koplošnou reklamou – bilbordmi,
ktoré sú rozmiestnené po celom
meste? Ukázalo sa, že nový voleb-
ný zákon celú situáciu poriadne
skomplikoval. Zbytočne. Predvo-
lebná kampaň sa napokon vedie
rovnakým spôsobom ako v minu-
losti. Všetky strany či hnutia síce
dostali rovnaký počet betónových
skruží, kto však má peniaze,
zaplatí si aj bilbordy.
A Bratislave je, podobne ako
ostatné slovenské mestá a dediny,
oblepená usmievavými tvárami
politikov. Jedni sľubujú, že budú
pokračovať v tom, čo doteraz, iní
ponúkajú zmenu. Bratislavský
volič vie, komu dá svoj hlas!

Záhadná 

vražda 

Romana M.
Zatiaľ neznámy páchateľ alebo
páchatelia zastrelili začiatkom
augusta v byte na 1. poschodí
domu číslo 23 na Ulici M. C.
Sklodowskej v Petržalke neza-
mestneného Romana M.
(1968).
Privolaní kriminalisti zistili, že
muž, ktorého telo ležalo v kuchy-
ni, bol zasiahnutý viacerými
výstrelmi z dvoch strelných zbra-
ní. Bezprostredne po streľbe vide-
li neďaleko miesta činu dvoch
neznámych podozrivých mužov.
Jeden z nich mal na sebe tričko a
nohavice z džogingovej súpravy,
druhý mal na hlave šatku. Pohy-
bovali sa smerom od miesta činu
k lesíku na Mamateyovej ulici,
kde sa stratili. Polícia predpokla-
dá, že v blízkostí mali zaparkova-
né auto, na ktorom odišli. 
Zavraždený Roman M. bol v
minulosti trestne stíhaný, pri
obhliadke mesta činu našli poli-
cajti v jeho byte pištoľ a ďalšie
predmety, ktoré svedčia o jeho
nezákonnej činnosti.

Bratislavské noviny
10. septembra 1998 (krátené)
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Jedálne lístky 

na hodoch 

sa neopakovali
V prešporských análoch odpo-
číva predpis na výrobu naj-
chýrnejšieho jedu slávnej tra-
vičskej rodiny Borgiovcov. Jed
v mŕtvych telách nezanecháva
žiadne stopy. Číru usmrcujúcu
tekutinu nevýraznej chuti
vyrábali z výťažkov mucho-
trávky bielej a zelenej, hod-
vábnice veľkej, ihličia tisu a
vňate bolehlavu. Žiaľ, neved-
no, kto a pre koho predpis do
Prešporka doniesol.
Ľudia sa jedovatosti húb boja
dodnes. Urodzení nad nimi dlho
ohŕňali nos ako nad „mäsom
chudoby“. Šľachta nanajvýš
zjedla hríbiky a rýdziky naložené
v octe. Hubársky ošiaľ vypukol v
strednej Európe až v devätnás-
tom storočí. Prešporok bol jed-
ným z prvých európskych miest,
kde sa v klenutých pivniciach na
substráte z konského trusu začali
pestovať šampiňóny. Prvý zá-
znam o nich je v dobovej tlači o
sedem rokov starší ako prvý
záznam o pestovaní pečiarok v
podzemí Paríža. Noviny Prešpor-
čanov dokonca chválili, že svojou
vynachádzavosťou vyriešili pro-
blém konského trusu v meste.
Pestovatelia prešporských šampi-
ňónov umne vypustili chýr o ich
afrodiziakálnom účinku. Naj-
vďačnejšími z ich pravidelných
zákazníkov sa stali verejné domy,
v ktorých staré dámy  s vyslúžilý-
mi namaľovanými tvárami vymý-
šľali také fortiele na ich prípravu,
že prešporská hubárska kuchyňa
sa šírila aj za hranice monarchie. 
Členovia prešporského učeného
tovarišstva hubárskeho  prisahali,
že v okolí ich mesta  rastie najme-
nej 77 druhov lepších či horších
druhov jedlých húb, z ktorých
možno vytvoriť kulinárske zázra-
ky. Dokazovali to skutočnosťou,
že na každom z ich hubárskych
stretnutí, zvyčajne na začiatku či
na konci hubárskej sezóny, boli
hubárske hody, sa nesmel zopa-
kovať žiadny z predchádzajúcich
jedálnych lístkov.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporka (krátené)

NA ANTOLSKEJ ULICI 25-
ročný Mário Š. z Bratislavy vni-
kol na jednom z oddelení
nemocnice do uzamknutej miest-
nosti slúžiacej pre personál.
Pokúsil sa tam ukradnúť dámsku
kabelku s osobnými dokladmi,
platobnými kartami, dvoma
mobilnými telefónmi, tabletom a
finančnou hotovosťou, čím by
spôsobil škodu asi 600 €. Spozo-
rovala ho však zamestnankyňa
nemocnice, ktorá dvere od miest-
nosti zatvorila a zamkla a kona-
nie muža nahlásila na linke 158.
Hliadka muža eskortovala.
NA ZÁLUŽICKEJ ULICI sa
22-ročný Lukáš N. z Bratislavy
v jednom z bytov vyhrážal
žene. S kuchynským nožom v
ruke chodil po izbách a bodal
okolo seba a do nábytku. Žene
mal vulgárne nadávať a nako-
niec ju aj fyzicky napadol úde-
rom do oblasti hrudníka. Poško-
dená žena v čase nepozornosti
obvineného telefonicky kontak-
tovala políciu, na miesto sa po
prijatí oznámenia dostavila
hliadka PZ, ktorá Lukáša odviez-
la na oddelenie. 
NA VIACERÝCH MIES-
TÁCH HLAVNÉHO MESTA
sedem rokov nútil 51-ročný
Igor G. z Bratislavy 32-ročnú
ženu, ktorá sa nachádzala v
hmotnej núdzi, k žobraniu.
Poškodená žobrala v priesto-
roch hlavnej stanice, železnič-
nej stanice Petržalka, ako aj
železničnej stanici Bratislava -
Nové Mesto. Získané peniaze
menovaný poškodenej žene
bral, pričom jej kupoval iba
stravu. Policajti ho zatkli kon-
com augusta. V prípade pre-
ukázania viny môže ísť do
väzenia na jeden až päť rokov. 
NA KARADŽIČOVEJ ULICI
poškodil neznámy sprejer nečita-
teľnými nápismi rôznej farby a
rôznych rozmerov fasádu byto-
vého domu. Po páchateľovi,
ktorý spôsobil škodu 5 000 eur,
policajti pátrajú. 
NA ULICI STARÉ GRUNTY
v Mlynskej doline došlo k po-
škodeniu 35 motorových vozi-
diel. Prevažná väčšina mala pre-
pichnutú ľavú prednú pneumati-
ku, na menšom počte vozidiel
boli prepichnuté všetky štyri
pneumatiky. (mm)

Lamač svätil, v Ovsišti sa strieľalo

Založené v roku 1998 v Bratislave

Kompletný archív novín nájdete
na www.bratislavskenoviny.sk
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vyjdú o 2 týždne
22. septembra 2016

Výstava 

ženského tela 

bez predsudkov
STARÉ MESTO
Príbeh študentky a úspešného
podnikateľa, ktorý v sebe skrý-
val tajomstvo, nepredstavoval
celkom bežný vzťah, no na-
priek tomu jej z neho tuhla krv
v žilách. 
Ukázal jej svoj svet, inú sexuálnu
realitu ako tú, ktorá sa bežne prak-
tizuje v stereotypných spálňach.
Ukázal jej svoju trinástu komna-
tu. Každý jej vzdych, pohyb,
zahryznutie do pier vnímal ako
jasný signál, že to, čo robí, je pre
ňu slasť, jedinečná, nezabudnu-
teľná. Kto vie čítať medzi riadka-
mi, vie, že takýto scenár sa objavil
v knihe a vo filme 50 odtieňov
sivej. Pre niekoho poburujúce, pre
iného vzrušujúce a inšpiratívne. 
Taká bude aj výstava Voayer:
Výstava nahých žien, ktorá
ponúka pohľad na telo priamo,
bez predsudkov a odsúdenia,
také ako je, prirodzené, miesta-
mi nedokonalé, občas zvrhlé, no
obdivuhodné. Výstava je len pre
osoby staršie ako 18 rokov,
potrvá iba dva dni (16. a 17. sep-
tembra) a bude na Laurinskej
ulici č. 19. (ts)

RUSOVCE
Múzeum mesta Bratislavy a
Mestský ústav ochrany pamia-
tok pripravili v Múzeu Antická
Gerulata v Rusovciach už 19.
ročník podujatia Rímske hry a
Limes day. 
V sobotu 10. septembra bude v
Gerulate doteraz najväčší počet
účinkujúcich v dobových kostý-
moch – vyše tridsať. Atrakciou
má byť aj dobový voz, pre Brati-
slavčanov, ktorí zatúžia ísť do
hlavného mesta severnej Panónie,
je pripravený Archeobus. 
Antická Gerulata v Rusovciach
bude patriť návštevníkom, na kto-
rých čakajú hry so súťažami,
rímske vynálezy priblížia technic-
ké vynálezy, ktoré dodnes použí-
vame v staviteľstve a aj v iných
praktických rovinách súčasného
života, návštevník si v realite
vyskúša prácu so starovekým
katapultom a šípometom, Rím-
ske fórum opráši niektoré známe
výroky v latinčine, ktoré sú chro-
nicky známe v slovenčine - v
latinčine ich používame príleži-
tostne, keď chceme niečo zdôraz-
niť, alebo oživiť vedomosti z
latinčiny - zopakovať si ich budú
môcť všetci, ktorí sa prihlásia do
súťaže. Časť Rímske chute bude
zase zaujímavá najmä tým, že
návštevník sa bude snažiť uhád-
nuť prísady v každej chuti, a v
časti Zo života Rimana si záujem-
covia vyskúšajú, ako sa cítili

Rimania vo svojich odevoch, zve-
davci si môžu vyskúšať aj stolo-
vanie na rímsky spôsob. 
Novinkou ročníka je Rímska
škôlka, kde najmladší návštevníci
zistia, ako žili v staroveku ľudia
nazývaní Rimania. Deti za pomo-
ci dospelých môžu súťažiť na pia-
tich stanovištiach: kolky – zha-
dzovanie štýlových postavičiek v
podobe Rimanov, pexeso – spája-
nie obrázkov zbierkových pred-
metov zo starovekého Ríma a
predmetov, ktoré používame v
súčasnosti. Najmenších čaká aj
hra na archeológov, skladanie
veľkorozmerných puzzle a
dozvedia sa, ako sa obliekali
Rimania. V Ateliéri Gerulata
návštevníci nájdu remeselníkov,
ktorí naučia deti raziť mince,
vyrábať mešce z kože a na
kruhu vytočiť keramické predme-
ty. Pri Rímskom parčíku zase
bude premávať rímsky bojový

voz. Špeciálny autobus odvezie
Bratislavčanov až do Petronell
Carnuntum. Súčasťou trasy Most
SNP – Rusovce Gerulata – Jarov-
ce – Kittsee – Berg – Edelestal –
Prellenkirchen – Archeologický
park Petronell Carnuntum a späť
bude odborný výklad o rímskych
pamiatkach 
Odchod zo zástaviek MHD:
Most SNP – 11.00  h, Rusovce -
Gerulata 11.45 h. Lístky na
Archeobus sú k dispozícii zdar-
ma. Hlavný program sa začne o
10.00 h slávnostným otvorením, o
11.00 h je nástup legionárov, o
16.00 h gladiátorské zápasy na
život a na smrť, o 17.40 h ukon-
čenie. Počas celého dňa sa budú
návštevníkom venovať pracovní-
ci Múzea mesta Bratislavy, Tova-
rišstva starých bojových umení a
remesiel a študenti Pedagogickej
a sociálnej akadémie. (bh)

Foto: archív MMB

Život Rimanov ukáže Rímska škôlka,
zvedavci sa povozia v Archeobuse

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
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Nesúhlasia 

s výstavbou 

na Východnom
RAČA
Mestská časť Rača vydala
záporné stanovisko k zámeru
výstavby 6-podlažnej budovy s
bytmi, apartmánmi a občian-
skou vybavenosťou v lokalite
Východné - Rendez, Paseky.
Investor sa odvoláva na súlad s
Územným plánom Bratislavy v
danej lokalite, objekt s 25
bytovými jednotkami s rozlo-
hou maximálne 60 štvorcových
metrov a s ďalšími 50 apart-
mánmi s podobnými výmera-
mi, 35 podzemnými a 45 exte-
riérovými miestami na parko-
vanie však od mestskej časti
zelenú nezískal. 
„Nesúhlasíme s touto výstav-
bou bez spracovania zonálnej
dokumentácie alebo urbanistic-
kej štúdie, a to najmä z dôvodu
koncepcie priestorového uspo-
riadania, ktorú je potrebné
navrhnúť z hľadiska celkového
využívania územia,“ uviedol sta-
rosta Rače Peter Pilinský. (ts)

Prispejú na

nové školské

pomôcky
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto
poskytne rodičom, ktorých deti
v septembri nastúpia do
prvých ročníkov novomest-
ských základných škôl, príspe-
vok na nákup aktovky a škol-
ských potrieb.
„Ide o jednorazovú finančnú
výpomoc 35 eur. Nástup do školy
znamená zásah do rodinných
financií, preto som rád, že môže-
me aj tento rok mladým rodinám
štartovným príspevkom odľahčiť
ich rozpočty,“ povedal starosta
Nového Mesta Rudolf Kusý. O
príspevok na aktovku môže
požiadať rodina prváčika, ktorý
nastupuje do školy v pôsobnosti
mestskej časti a ktorého matka má
trvalé bydlisko v Novom Meste.
Miestny úrad zaslal rodinám 280
nových prváčikov informáciu o
možnosti poskytnutia jednorazo-
vej finančnej výpomoci. Minulý
rok Nové Mesto vyplatilo 186
žiadateľom 6 510 eur. (mt)

Zodpovední psičkári dostanú  vrecká 
na exkrementy a praktické pomôcky
NOVÉ MESTO
Zodpovední majitelia psov v
Novom Meste dostanú od
miestnej samosprávy bezplatne
praktickú pomôcku. Vrecúška
na odstraňovanie psích exkre-
mentov, ako aj balíček od
výrobcu krmív pre psov. V
úrade si ich môžu vyzdvihnúť
chovatelia, ktorí za psa zaplatili
miestnu daň.  
„Zodpovedným psičkárom sa
snažíme vychádzať v ústrety nie-
len bezplatnými vrecúškami. Či
už je to rozširovanie siete špeciál-
nych košov, budovaním verej-
ných venčísk alebo spustením

stránky pes.banm.sk, kde nájdu
všetky relevantné informácie pre
chovateľov psov v Novom
Meste,“ vraví starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. V rámci
revitalizácie parkov na Sadovej a
na Hálkovej ulici vznikli pre psí-
kov oplotené výbehy. V súčas-
nosti novomestská samospráva
komunikuje s magistrátom o
zverení pozemku na Pionierskej
ulici, kde má v pláne urobiť ďalší
oplotený výbeh. 
Pred časom samospráva zaviedla
koše na psie exkrementy a stojky
na papierové vrecká. Ich počet
postupne rozširuje, dnes ich je v

Novom Meste spolu 125. Obslu-
ha a doplňovanie vrecúšok na psie
exkrementy sa uskutočňuje trikrát
týždenne. Napriek tomu sa stáva,
že vrecúška zo stojanov miznú už
po pár hodinách – niektorí psičká-
ri si totiž berú vrecká do zásoby.
Pomôcť majú preto práve „štarto-
vacie balíčky“, ktoré obsahujú aj
vrecká na exkrementy. Chovatelia
psov si ich môžu vyzdvihnúť na
Miestnom úrade, Junácka ulica č.
1 (2. poschodie, kancelária č. 206)
počas stránkových hodín v pon-
delok a v stredu (8.00 - 12.00 a
13.00 – 17.00 h) alebo v piatok
(8.00 – 12.00 h). (mt)

Deti majú pri škole kolobežkáreň 
RAČA
Mnohí rodičia v Rači využívajú
alternatívne dopravné pro-
striedky na cestu do školy. 
V Základnej škole s materskou
školou J. A. Komenského preto
zriadili pre deti kolobežkáreň na
odkladanie skejtbordov, kolobe-

žiek či iných bezmotorových pro-
striedkov slúžiacich na dopravu
do školy. Okolo budovy sú aj sto-
jany pre bicykle. V areáli školy
sa navyše nachádza priestor, ktorý
sa rozhodli využívať na výučbu
dopravnej výchovy. Od marca sa
podarilo zabezpečiť výmenu sta-

rého asfaltu, kúpiť učebné
pomôcky ako dopravné značky,
semafory, bicykle, kolobežky,
prilby.... 
Nové dopravné ihrisko bude v
budúcnosti slúžiť žiakom nielen
na výučbu, ale aj pre potreby
školského klubu detí. (eb)
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Čerešňová ulica

má nový asfalt

aj chodníky 
STARÉ MESTO 
Mestská časť Staré Mesto v
závere augusta dokončila
rekonštrukciu najviac zničenej
časti komunikácie na Čerešňo-
vej ulici. 
Tá sa dotkla nielen opravy poško-
deného asfaltového povrchu
vozovky, ale aj chodníkov. Staro-
mestské ulice prešli tento tok naj-
rozsiahlejšou rekonštrukciou za
posledné tri desiatky rokov. 
Nový povrch dostali viaceré hlav-
né cestné ťahy, staromestská
samospráva opravila alebo kom-
pletne zrekonštruovala aj niektoré
frekventované a zničené ulice.
Zatiaľ poslednou je Čerešňová
ulica, kde bol upravený aj profil
komunikácie vrátane vozovky a
chodníkov, aby bol zabezpečený
bezkolízny prejazd vozidiel OLO,
ale súčasne boli chránení aj chod-
ci. Na križovatkách s Úprkovou a
Bohúňovou boli vybudované
bezbariérové priechody pre chod-
cov. (brn)

Staromestské

ulice bude čistiť

nová firma
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto na
základe výsledkov verejného
obstarávania uzatvorila rámco-
vú zmluvu o poskytovaní staro-
stlivosti o verejné priestranstvá
so spoločnosťou A.I.I. Technic-
ké služby, s. r. o., Bratislava.
Firma je súčasťou konzorcia, kto-
ré zabezpečuje pre mesto Brati-
slava čistenie a údržbu komuni-
kácií v priamej správe magistrátu.
„Staré Mesto očakáva, že koordi-
náciou čistenia a údržby všetkých
komunikácií na území mestskej
časti dôjde k zvýšeniu kvality a
efektívnosti čistenia, vrátane zim-
nej údržby. Znamená to, že by sa
mala viditeľne zvýšiť čistota sta-
romestský ulíc,“ uviedol starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
Starostlivosť o čistotu historické-
ho jadra a nábrežia, ako najexpo-
novanejšej časti Starého Mesta,
na dennej báze zabezpečuje
obchodná spoločnosť mestskej
časti Staromestská, a. s. (brn)

Inšpirovali sa v zahraničí, stromy
chránia vodopriepustnou gumou
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto reali-
zovala novú úpravu kruhov
okolo stromov na Grösslingovej
ulici pred Liga pasážou. Vrstva
štrku bola nahradená kom-
paktným gumovým povrchom,
ktorý je vodopriepustný, ekolo-
gický a ohľaduplný k stromom.
Na Slovensku ide o nové rieše-
nie, v zahraničí je to však bežné.
Ide o inovatívne riešenie, ktoré
chce samospráva využívať tam,
kde okolo stromov nie sú pod-
mienky na rast trávy či trvaliek a
je potrebné zabezpečiť pochôdz-
nosť ochranných kruhov.
Podklad tvorí vrstva hrubého gra-
nulátu z recyklovaných pneuma-
tík a živicového spojiva, vrchnú
vrstvu tvoria jemnejšie farebné
granuly gumy. Je to pórovitý a vo-
dopriepustný materiál bez spojov.
Výhodou tohto riešenia je, že
okolie nebude znečistené štrkom
ani iným materiálom, jednoduch-
šia je aj údržba povrchu. K stro-
mom je priateľský a nebráni ich

rastu. Tento produkt je na trhu vo
Veľkej Británii už vyše 30 rokov a
dnes sa využíva vo viac ako 40
krajinách sveta. Používa sa na

detské ihriská a verejné priestran-
stvá ako alternatíva k štrku, pies-
ku, trávnatým povrchom. (brn)

Foto: BASM

*Zľava –15% platí iba v predajni dm v Panorama City v Bratislave, v termíne od 30.09. do 08. 10.2016
a je kombinovateľná s ostatnými zľavami na nákup.

dm predajňa v Panorama City, 
Landererova ulica č.8 v Bratislave.

� www.dm-drogeriemarkt.sk
� www.facebook.com/dm.Slovensko

–15%*

OD 30.09. 
DO 08. 10.2016

na celý nákup!

OTVÁRAME 
30. SEPTEMBRA, 
OSLAVUJTE SPOLU 
S NAMI!

PREDTÝM

POTOM


