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Plaváreň otvorili, stála 4,2 milióna

Petržalská plaváreň vyšla o tretinu drahšie, než sa predpokladalo. Foto: Petržalka.sk

Mimoriadka 

na Devínskej

ceste už neplatí
KARLOVA VES
Takmer dva roky trvajúca mi-
moriadna situácia na Devínskej
ceste sa skončila. Starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová ju
odvolala po ukončení sanač-
ných prác na zosunutom svahu.
Hoci už nehrozí nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia a majetku
ľudí na tomto mieste zažeh-
nané, posudky svahu upozornili
na ďalšie pohyby podložia. 
„Mimoriadnu situáciu na Devín-
skej ceste sme odvolali. Mestská
časť preto prešla do normálneho
prevádzkového režimu. Od ma-
gistrátu však budeme žiadať saná-
ciu ďalších dvoch úsekov tejto
frekventovanej cesty,“ informo-
vala starostka Dana Čahojová. 
Tamojší obyvatelia majú právo na
prístup motorových vozidiel až k
svojim nehnuteľnostiam, hlavné
mesto však žiada uzatvorenie
komunikácie, čo by znemožnilo
aj prístup vozidlám zimnej
údržby, ako aj autám, ktoré odvá-
žajú komunálny odpad, s čím
Karlova Ves nesúhlasí. 
„Magistrát by mal zabezpečiť
zaradenie komunikácie Nad Siho-
ťou do siete miestnych komuni-
kácií a následne ju zveriť do sprá-
vy mestskej časti,“ upozornila
dopravná inžinierka Karlovej Vsi
Tatiana Kratochvílová. (bh)

Stánky vyčistili,

kontroly budú

pokračovať
BRATISLAVA
Budúci mesiac to bude presne
rok, čo magistrát vyzval majite-
ľov predajných stánkov, aby
ich udržiavali v čistote a najmä
aby ich zbavili grafiti. Po nece-
lých dvanástich mesiacoch mes-
to pozná výsledky kampane.
Podľa neho sú uspokojujúce.
„Hlavné mesto v rámci skvalitne-
nia verejných priestranstiev po-
slalo výzvu vlastníkom predaj-
ných stánkov, ktorí ich majú na
prenajatých pozemkoch od hlav-
ného mesta, aby ich udržiavali
čisté a bez grafitov,“ uviedla Iveta
Keseláková z oddelenia komuni-
kácie a marketingu magistrátu. 
Ešte koncom minulého roka zisti-
li, že 23 majitelia na výzvu nerea-
govali, prípadne stánky neudržia-
vajú čisté. Následne im bola
zaslaná ďalšia výzva, na ktorú už
reagovali a všetky stánky tak boli
konečne očistené od grafitov
Uzavretie výzvy však nezname-
ná, že stánky sa môžu zase meniť
a počarbať. „Hlavné mesto bude
v kontrole naďalej pokračovať,
čistota verejných priestranstiev je
jednou z kľúčových priorít vede-
nia mesta a aj takýmto spôsobom
sa snažíme eliminovať vizuálny
smog v meste a skrášľovať verej-
né priestranstvá,“ dodala Iveta
Keseláková. (db)
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PETRŽALKA
Piaty september bol deň, keď sa
Petržalka dočkala oficiálneho
otvorenia novej plavárne. Me-
dzi Jiráskovou a Tupolevovou
ulicou vyrástol nový areál s
dvadsaťpäťmetrovým plavec-
kým bazénom, zážitkovým a
detským bazénom, whirlpoo-
lom na relax v horúcej vode,
saunovým svetom, soláriami.
O plavárni sa začalo uvažovať už
pred niekoľkými rokmi, jej
výstavbu však sprevádzali mnohé
problémy a definitívne otvorenie
sa oneskorilo o niekoľko mesia-
cov. Verejnosť sa s projektom pr-
vý raz oboznámila v marci 2013,

7. júla 2014 položili základný
kameň. Otvorená mala byť už na
jar ďalšieho roka, problémy počas
výstavby to oddialili o 18 mesia-
cov. 
Petržalská samospráva po ve-
rejnej prezentácii zámeru vyšla v
ústrety pripomienkam obyvate-
ľov niektorých okolitých obyt-
ných domov tým, že vzducho-
techniku otočila smerom od obyt-
nej časti a tobogan umiestnila do
budovy tak, aby minimalizovala
úroveň hluku spojenú s budúcou
prevádzkou plavárne. 
V plavárni použili modernú tech-
nológiu, jej prevádzku a následnú
údržbu pomáhajú znížiť rôzne

úsporné materiály (bazén je na-
príklad z nerezu).
Pôvodná suma bola odhadovaná
na niečo vyše 3 miliónov eur, na-
koniec sa dostala až na 4,2 milió-
na. Bazén je otvorený denne, po-
čas pracovných dní od 6.00 do
22.00 h, v sobotu a nedeľu od
8.00 do 20.00 h, ročné náklady na
prevádzku sa odhadujú na zhruba
600-tisíc eur. O návštevníkov sa
má starať 25 zamestnancov. 
Vstupné je odstupňované podľa
dĺžky pobytu a času vstupu, jed-
norazový vstup medzi 12.00 a
20.00 h vyjde dospelého na 5 eur,
vstup predpoludním, resp. večer o
euro lacnejšie. Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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Aj na psíka
treba dorásť 
a dospieť
September a január bývajú v
útulkoch najhoršie. Deti si na
koniec školského roka, prípadne
na Vianoce vymodlia psa a svä-
tosvete sľubujú, že sa oň budú
starať. Cez zimné prázdniny
prázdniny to ešte ide, všetci sú
doma, vonku je škaredo, psík
skvele vyrieši nudu. Príde však
január, škola a komu sa chce
stále behať do mrazu. Cez prázd-
niny síce býva teplo, svetlo do
deviatej, ale nastúpi september,
škola a tiež je zle.
Bratislavské útulky sú aj teraz
plné chlpáčov, ktoré dostali roz-
maznané deti od nerozmýšľajú-
cich rodičov. Kúpiť psa desať-
ročnému decku s tým, „ale budeš
sa oňho starať,“ je rovnako naiv-
né, ako veriť, že nejaký slovenský
politik raz pôjde do basy...
Nejde len o ranné vstávanie a
večerné venčenia, tie aj tak väčši-
nou skončia na rodičoch, problé-
mom sú obedňajšie vychádzky.
Ktoré desať- až dvanásťročné
dieťa sa dobrovoľne, deň čo deň,
vráti zo školy domov, aby zobralo
psíka von? Nielen v pondelok, ale
aj v utorok, stredu, štvrtok, piatok,
týždeň čo týždeň. Možno sa im to
párkrát podarí, ale potom zistia,
že treba ísť na zmrzlinu, s kama-
rátmi a kamarátkami do mesta,
do krúžku. Pár dní to skúšajú
rodičia, ktorí s vyplazenými jazyk-
mi stíhajú prácu aj venčenie, no
rýchlo to vzdajú, lebo nie každý
má šéfa, ktorý niečo také chápe.
Po pár dňoch preto zasadne
domáca rada, že psíka treba dať
preč. Najskôr sa ponúka širokej
rodine, kamarátom, ale pravde-
podobnosť, že sa niekto nájde, je
na úrovni väzenia a slovenských
politikov, teda nulová...
Prázdninoví psíci už sú v útul-
koch, tam sa nedá nič zachrániť.
Ak však aj vás deti začínajú otra-
vovať, že na Vianoce chcú nejaké-
ho chlpáča, zoberte ich do útulku
a ukážte im psíkov, ktorých voľa-
kedy tak strašne chceli iné deti...
Múdre deti pochopia, že na psa
treba dorásť a dospieť, no a tie
hlúpejšie si psa vlastne ani neza-
slúžia! Dušan Blaško

Vynovené kino

na Nivách

znovu funguje
RUŽINOV
Počas leta bolo kino Nostalgia v
Spoločenskom dome Nivy na
Súťažnej ulici pre verejnosť
zatvorené. Dôvodom bola jeho
rekonštrukcia. Od 9. septembra
je však opäť otvorené.
V kine kompletne vymenili
sedačky, dali nový náter a podla-
hy. Rekonštrukcia kinosály stála
60 000 eur. V októbri 2012 sa
Nostalgia na Nivách ako prvé kla-
sické jednosálové kino v Bratisla-
ve kompletne zdigitalizovala.
Spoločenský dom Nivy na Súťaž-
nej ulici, známy aj ako kino Nivy,
je miestom vzniku legendárnych
hudobných skupín. Hrávali tu
Modus, Tublatanka, Marika
Gombitová, Miro Žbirka, Richard
Müller a mnohí iní. (ts)

Dúbravka 

už opravuje 

Trhovú ulicu
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka pokra-
čuje v rekonštrukcii ciest,
obnovu čaká aj Trhovú ulicu za
Domom kultúry Dúbravka.
Od pondelka 19. septembra je
preto na ulici obmedzený prejazd.
Obmedzenia by mali trvať do
konca týždňa, upozornia na nich
dopravné značenia. Trhovú ulicu
vybrali, pretože je pomerne frek-
ventovaná a po modernizácii
električkovej trate sa tu  zvýšila
premávka. Budúci rok plánuje
mestská časť opravu Hanulovej
ulice. (st)

STARÉ MESTO
Keď sa blížil júl a Bratislava
sa pripravovalo na svoju
predsednícku úlohu, v meste
sa „šúrovalo“ ako voľakedy
na vojne, keď bažanti s vrab-
cami pod dohľadom mazá-
kov, suprákov a špagátov lie-
tali po chodbách a hektolitra-
mi vody čistili kasárne. Do
poriadku sa dávali najmä
priestory, ktorými sa mali
presúvať európski papaláši a
jednou z takých ulíc boli aj
Palisády.
Keďže bol predpoklad, že
predstavitelia EÚ budú tadiaľ
chodiť na hrad alebo do parla-
mentu, narýchlo sa tu osadili

kvety, upravili trávnaté plochy,
vyasfaltovala cesta, ale čo čert
nechcel, jeden priestor si zrej-
me nikto nevšimol. Úsek, kde
sa stretáva Zámocká ulica s
Palisádmi, tesne pod zastávkou
trolejbusov smerom do mesta.
„Vyzerá to tu strašne. Trávnik
už dávno nie je trávnikom,
burina vyrástla do takmer dvoj-
metrovej výšky. Pred predsed-
níctvom sa v okolí vo veľkom
upratovalo, ale tento neporia-
dok zostal nepovšimnutý,“ pre-
zradili obyvatelia zo susedia-
cich domov, ktorí sa pokúsili o
nápravu. „V katastri sme zistili,
že priestor patrí ministerstvu
školstva, tak sme ich požiadali

o odpredaj, aby sme ho mohli
upraviť a dať do podoby, za
akú by sa mesto nemuselo han-
biť. Odpoveď z ministerstva
nás však šokovala, oznámili, že
odpredaj prichádza do úvahy
len v prípade, že za štvorcový
meter zaplatíme 2 500 eur... To
sme, samozrejme, odmietli,
takže stále nám tu rastie burina
a hromadí sa neporiadok,“
dodali obyvatelia Zámockej
ulice.
Bratislavské noviny požiadali o
stanovisko aj ministerstvo
školstva, to ho síce prisľúbilo,
ale do uzávierky tohto čísla už
nereagovalo. (db)

Foto: Juraj Mladý

Palisády vyčistili, ale na priestor
patriaci ministerstvu akosi zabudli

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

vianočné stánky

sa môžu hlásiť
BRATISLAVA
Hlavné mesto ponúka mož-
nosť prenajať si stánky počas
Vianočných trhov, ktoré
budú od piatka 18. novembra
do štvrtka 22. decembra 2016
na Hlavnom námestí, Fran-
tiškánskom námestí a na Pri-
maciálnom námestí. 
Záujemcovia sa môžu prihlaso-
vať do konca septembra. Cel-
kovo bude k dispozícii 100
stánkov: 72 stánkov na Hlav-
nom námestí, 27 stánkov na
Františkánskom námestí a
jeden na Primaciálnom ná-
mestí. Stánky sú podľa predá-
vaného sortimentu delené na
stánky na predaj vianočných
darčekov, lahôdok na domov a
na predaj občerstvenia, pričom
rovnako ako minulý rok mesto
stanovilo jednotnú minimálnu
cenu stánkov podľa zamerania.
Minimálne cena je stanovená
podľa zamerania sortimentu.
Na Hlavnom námestí bude od
1 500 do 20 000 eur, na Franti-
škánskom námestí od 1 500 do
9 000, na Primaciálnom námes-
tí 2 500 eur.
Predajcovia budú viazaní
Kódexom trhovníka s dôrazom
na kvalitu ponúkaného sorti-
mentu a jednotný dizajn stán-
kov. Písomné prihlášky treba
zaslať poštou na adresu magi-
strátu najneskôr do 30. sep-
tembra 2016 do 14.00 h. alebo
doručiť osobne do podateľne
magistrátu. (kk)

Výhľad z rozhľadne v lesoparku je 
neistý, odnesú si to okolité stromy
BRATISLAVA
Výlet do lesoparku sa nekon-
čí vždy len oddychom a dob-
rým pocitom. Čitateľ Juraj
Tevec sa z neho vrátil so
zmiešanými pocitmi, dôvo-
dom bola stavba na lúke, na
tzv. Americkom námestí.
„Mesto má dlhy, no Mestské
lesy dávajú eurá na hlúposti...
Pre turistov je známa trasa
chodníkom z Patrónky na
Kamzík, čo je asi 45 minút
zadychčanej chôdze. Asi v
dvoch tretinách trasy sa nachá-
dza pomerne rozľahlá lúka,
Americké námestie. Miesto je
akousi jamou na inak dosť
prudko stúpajúcej celej trase,
nie je odtiaľ žiadny výhľad na
mesto. Preto je priam šokujúce,
že pred pár týždňami sa v oáze
pokoja začalo stavať... Pribudla
aj informačná tabuľa a čuduj sa
svete: má tam byť rozhľadňa.
Už teraz je však jasné, že ak
bude, tak len pár metrov ponad
mladý les, ktorý neustále rastie
a je len otázkou pár rokov, aby
bol clonou pre akýkoľvek
výhľad... Je isté, že výhľad po
postavení bude len jedným
(južným) smerom, lebo z troch
strán, od východu, severu a aj
od západu sú vysoké dospelé
stromy,“ píše Juraj Tevec.
Ako ďalej vysvetľuje čitateľ,
„v blízkosti, maximálne 15
minút chôdze nad lúkou, je
televízny vysielač na Kamzíku
a každý, kto sa chce pozerať z
poriadnej výšky na Bratislavu,
sa zadarmo vyvezie výťahom a
pokochá sa výhľadmi na všetky

svetové strany. Nechce sa
veriť, že tento pseudoprojekt so
spornou vyhliadkou prešiel
akousi odbornou komisiou,
veď azda pre výhľad jedným
smerom nebudú pravidelne
vytínať stromy, lebo s reálnym
ročným prírastkom 50 až 100
centimetrov do výšky bude o
par rokov po výhľade...“
Bratislavské noviny požiadali o
reakciu aj samotné Mestské
lesy: „Mestské lesy v Bratisla-
ve mali už niekoľko rokov v
pláne vybudovať na Kolibe na
tzv. Americkom námestí turis-
tickú rozhľadňu. Areál Americ-
kého námestia na Kamzíku je
jedným z najkrajších a najvy-
hľadávanejších miest v okolí
aj preto, lebo ponúkal jedineč-
ný výhľad na Bratislavu, ktorý
vznikol v roku 2002 po holo-
rubnej ťažbe. Momentálne

však svah po ťažbe zarástol a
bráni užívať si výhľad, ktorý
bol návštevníkmi lesoparku
veľmi obľúbený. Areál
momentálne poskytuje turis-
tom i cyklistom priestor na
opekanie či slúži ako útočisko
v prípade nepriaznivého poča-
sia. Po vybudovaní turistickej
rozhľadne, ktorá bude opätov-
ne poskytovať návštevníkom
jeden z najkrajších pohľadov
na Bratislavu a vodné dielo na
Dunaji, plánujú Mestské lesy aj
menšiu revitalizáciu celého
okolia. Pribudnú suché toalety
a nové miesta na opekanie.
Svah pod rozhľadňou bude
upravovaný a zeleň udržiava-
ná tak, aby ani v budúcnosti
nebránila návštevníkom vo
výhľade,“ uviedli v stanovisku
Mestské lesy. Dušan Blaško

Foto: Juraj Tevec

Starostov hnevá

spôsob práce

na magistráte
BRATISLAVA
Starostovia mestských častí na
poslednom rokovaní Regionál-
neho združenia mestských
častí hlavného mesta SR Bra-
tislavy vyjadrili vážne znepo-
kojenie nad spôsobom práce
Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy.
Starostovia tvrdia, že dlhodobo
upozorňujú na nekoncepčnú
prácu magistrátu, nedodržiava-
nie lehôt či iné vážne problémy
na strane mesta. Dôsledkom sú
napríklad chaotické rokovania
zastupiteľstva hlavného mesta,
ktoré nielenže trvajú niekoľko
dní, ale často majú viacero
pokračovaní. 
Starostovia zároveň upozorňujú,
že nie sú prerokované a vyrieše-
né viaceré vážne otázky, naprík-
lad zmeny štatútu mesta, solida-
rita s malými mestskými časťa-
mi, parkovanie, problémy sú s
prípravou všeobecne záväzných
nariadení atď. Dôkazom toho,
mienia starostovia, je i chaos
súvisiaci so stratou petičných
hárkov v prípade petície za
hlavné mesto SR Bratislavy bez
hazardných hier. 
„Poslednou kvapkou bolo
posledná schôdza mestského
zastupiteľstva minulý týždeň,
ktoré opakovane rokovalo o
predaji pozemkov hlavného
mesta pre Národnú diaľničnú
spoločnosť na výstavbu takého
očakávaného obchvatu hlavného
mesta,“ stojí vo vyhlásení.
Starostovia sa preto rozhodli
vstúpiť do procesu tvorby legi-
slatívy hlavného miesta. Priamo
na schôdzi chcú predostierať
niektoré problémy a návrhy ich
riešení tak, aby boli prerokované
riadne a včas aj s určitou časo-
vou rezervou. 
Tým chcú docieliť menej konf-
liktné prerokovávanie zásad-
ných riešení, ktoré hlavné mesto
potrebuje. 
Bratislavské noviny požiadali o
reakciu aj primátora, napriek
prísľubu ju však neposlal. Pre
agentúru TASR I. Nesrovnal
vyhlásil, že vyhlásenie starostov
svedčí o tom, že netancuje tak,
ako oni pískajú... (db, ak)

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

PA R K E T Y
Brúsenie a lak, vosk, olej

už za 13€/m2 s DPH
tel: 0907 446 727 

0911 555 251
www.stolarstvokohut.sk
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Na Nedbalovej ulici sa reštau-
ráciám v minulosti veľmi neda-
rilo. Indická reštaurácia sa pre-
sťahovala, cigánska tu dlho
nevydržala. Len pred pár
dňami tu oproti galérii Nedbal-
ka otvorili novú reštauráciu
Snack Bar MECHECHE. Vtip-
ný názov, ktorý v sebe skrýva
ľudový výraz pre večierok, ale
aj dve španielske slová Meche a
Che. Inšpiráciou totiž boli
práve španielske tapas bary.
Interiér Mecheche je originálny,
kamenná dlažba v tvare parkiet
tvorí aj obloženie baru. Steny a
strop sú čierne, vhodne zvolenie
osvetlenie však vôbec nenavo-
dzuje ponurý dojem. Dole je tapas
bar s ponukou jednohubiek od
1,50 € do 2,50 € najrozmanitej-
ších kombinácií a chutí. Nechýba-
jú španielske šunky a salámy,
olivy, sardinky, plnené papričky.
Ponuka sa každý deň mení v závi-
slosti od surovín, ktoré sú v
kuchyni k dispozícii.  Barové
stoly a stoličky určujú charakter
tapas baru a rýchleho občerstve-
nia. K tomu slušná ponuka špa-
nielskych a slovenských vín za
celkom rozumnú cenu.

V hornej časti je reštaurácia s dre-
venými stolmi, stoličkami a čalú-
nenými lavicami. Tomu sú pri-
spôsobené aj dve kuchyne - jedna
dole a druhá na poschodí.
V jedálnom lístku sme reštaurácie
na hornom poschodí sme našli
jedlá medzinárodnej kuchyne.
Zo studených predjedál sme si
dali tanier troch druhov šuniek
jamon s nakladaným melónom a
čerstvými figami (10,90 €).
Polievky sme ochutnali obe - sle-
pačie consommé s domáci rezan-
cami a julienne zeleninou (4,00 €)
a krémový krevetový bisque s
pošírovanou treskou a krevetou
(9,80 €). Predjedlo aj polievky
boli vynikajúce. Lepšiu slepačiu
sme už dlho v bratislavských reš-
tauráciách nejedli.
Z teplých predjedál sme ochutna-
li zapekané smrčky s vínnou
bagetou, syrom Beaufort a listo-
vým šalátom (9,80 €). Rovnako
vynikajúce, tento trochu nedoce-
nený druh húb sme v Bratislave
jedli prvýkrát.
Cestoviny linguine a pappardelle

sme vynechali, z dvanástich hlav-
ných jedál sme si však vybrali tri.
Sous-vide balotína z kukuričného
kuriatka s hráškovým rizotom a
tekvicou hokaido (9,20 €), teľacie
líčka Bourguignon so smotanový-
mi zemiakmi a cviklový chrenom
(15,90 €) a lososa pošírovaného
na morskej soli s martini omáč-
kou a sous-vide zeleninou (16,60
€). Všetky jedlá boli vynikajúce,
originálne a perfektne pripravené.
Špecialitou Mechecehe sú aj
mušle slávky na víne s pórom
(17,80 €), s paradajkovou marine-
rou (18,90 €) a smotanové s
Jamón Serrano (20,80 €). Niekto-
ré z nich ochutnáme nabudúce.
Z našej návštevy Mecheche sme
boli nadšení. Nenašli sme naj-
menšiu chybičku v jedle ani v
obsluhe. Keďže sú otvorení len
krátko, želáme personálu, aby im
kvalita a nasadenie ostali čo naj-
dlhšie. Pretože nie každá  brati-
slavská reštaurácia dokázala
udržať vysokopostavenú latku.
Naše hodnotenie:�����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Na Nedbalovej otvorili Mecheche V Medickej

záhrade si už

nezabehám
LIST ČITATEĽA
Je prvá septembrová nedeľa,
8.10 h. Po zabehnutí pár okru-
hov na Ondrejskom cintoríne,
kde mi sem a tam zašušťalo
lístie pod teniskami, som sa
rozhodol urobiť pár okruhov
v Medickej záhrade.
Pozerám, na zelenej ploche v
spacáku bezdomovec, o päťde-
siat metrov ďalej pod stromami
ďalší, tiež v spacáku, keď som
bežal popri lavičkách, tak sa mi
obraz o tejto, kedysi idylickej
záhrade dotvoril. Na lavičke
žena a muž, pri nich ďalší muž
na invalidnom vozíku, dve plné
fľaše čuča na zemi, treťou sa
ponúkali. Okolo neporiadok,
vedľa v krikoch papiere po
malej a veľkej potrebe, a aj to
ostatné... 
Predpokladám, že tí dvaja spia-
ci tam boli od večera. Neviem o
tom, že by Medická záhrada
bola nocľahárňou, ale fľaše od
tvrdého alkoholu pod košmi na
odpadky ma presvedčili, že v
Medickej záhrade behávať rad-
šej nebudem. Zhnusila sa mi. A
krásne záhony kvetov tiež už
nie sú na svojom mieste. Cela
záhrada by mala jednoducho
vyzerať inak..
. Peter Bella, Bratislava

Pri cintoríne 

sa na triedenie

odpadu nemyslí
LIST ČITATEĽA
Sme sporadickí návštevníci nie-
koľkých hrobov našich príbuz-
ných umiestnených v urnovom
háji v areáli Krematória -
Lamač. V minulosti sme si
všimli a príležitostne sme aj
využívali okrem veľkých kon-
tajnerov na odpad aj pristavené
malé kontajnery na triedený
odpad - na plasty, papier aj
sklo.
Aké bolo naše prekvapenie, keď
sme po pár mesiacoch opäť prišli
k hrobom našich príbuzných a
zhodou okolností sme chceli po
úprave vyhodiť a separovať plas-
tové fľaše aj sklenenú fľašu a
prasknutý zavárací pohár. K dis-
pozícii sme mali iba jeden veľký
kontajner, blízko odbočky vľavo
od hlavnej cesty vedúcej k obrad-
nej sieni, kde vždy stávali aj kon-
tajnery na plasty a papier. Kontaj-
nery na sklo zvyčajne stáli pri
hlavnom vchode. Pri našom
odchode sme teda vyhodili biolo-
gický odpad do veľkého kontaj-
nera a dúfali, že nájdeme  kontaj-
nery na triedený odpad aspoň pri
hlavnom vchode - žiaľ, neboli
tam už ani tie na sklo, ani iné. Iba
v dvoch stojanoch boli pripevne-
né veľké plastové vrecia, iný kon-
tajner tam nebol. Boli sme teda
nútení vyhodiť aj sklo, aj plasty
tam. Súčasne s nami tieto triedia-
ce kontajnery hľadalo viac náv-
števníkov a spolu sme sa pohor-
šovali, čo sa deje? Ako je to na
iných cintorínoch v Bratislave,
nám, žiaľ, nie je známe.
Po skončení dovoleniek a s blížia-
cou sa jeseňou i Dušičkami sa iste
zvýši aj počet ekologicky zmýš-
ľajúcich návštevníkov, ktorí budú
mať podobný problém s hľada-
ním kontajnerov na triedený
odpad, ako sme spolu s ďalšími
návštevníkmi mali my. Okrem
ochrany životného prostredia je
triedenie odpadu predsa aj finan-
čne výhodnejšie a na to by nema-
lo Marianum ako správca cintorí-
nov zabúdať - alebo nám jedno-
ducho v budúcnosti zvýši poplat-
ky za úhradu nájmu hrobových
miest, zapríčinenú zvýšenými
nákladmi za odvoz odpadu?
Rod. Martončíkova, Bratislava

Inšpektori Slovenskej obchod-
nej inšpekcie (SOI) kontrolova-
li vybavenosť ubytovacích
zariadení. Preverili 274 ubyto-
vacích zariadení a 244 pohos-
tinských odbytových stredísk.
Nedostatky v kategorizácii zistili
v 133 prevádzkových jednotkách,
čo je 48,5 percenta z celkového
počtu prekontrolovaných ubyto-
vacích zariadení. Súčasne skon-
trolovali 244 pohostinských
odbytových strediskách, ktoré v
čase kontroly poskytovali stravo-
vacie služby. Nedostatky boli zis-
tené v 72 prípadoch, čo je 29,5
percenta. Dva podnikateľské sub-
jekty si svoje ubytovacie za-
riadenie vôbec nezaradili do prí-
slušnej kategórie, 13 si nesplnilo
povinnosť ubytovacie zariadenie
zatriediť a označiť triedou (hviez-
dičkami).
Nesprávne zaradené boli tri pre-
vádzkové jednotky, sedemnásť
jednotiek nespĺňalo požiadavky
príslušnej triedy, do ktorej boli
ubytovacie zariadenia zatriedené.

Najviac nedostatkov v dodržiava-
ní vyhlášky o kategorizácii zistili
v ubytovacích priestoroch, vo
vybavenosti izieb chýbali stoly
alebo písacie dosky, nočné stolí-
ky alebo poličky s nočnou lam-
pou pre každé lôžko, zrkadlá,
poháre na vodu, stolné lampy,
skrine na šaty, vešiaky, chýbal
predpísaný počet stoličiek, čalú-
nené stoličky alebo čalúnené
kreslá, odkladací priestor na
kufre, koše na odpadky, chýbal
telefón so spojením mimo hotela
cez centrálu, návod na obsluhu
telefónu, čísla kontaktov na polí-
ciu, lekársku a zdravotnú službu,
hasičskú jednotku, linku tiesňo-
vého volania, viac stálych lôžok v
izbách, ako stanovuje vyhláška,
ďalej vo vybavenosti predsiení,
keď chýbala predsieň, zvuková
izolácia dverí, vešiakové steny,
zrkadlá, prostriedky na čistenie
obuvi, koše na odpadky. 

Hygienické zariadenia zase nebo-
li vybavené základnými predpísa-
nými náležitosťami ako papiero-
vé obrúsky skladané v škatuli,
elektrický sušič vlasov, vrecká na
bielizeň, chýbalo osvetlenie nad
umývadlom, vrecká na hygienic-
ké vložky, uzatvárateľné nádoby
na odpadky, poháre na čistenie
zubov aj v hygienickom balení
(pre triedu****), vatové tampóny,
dostatočný počet uterákov a osu-
šiek pre každé lôžko, predložky
pred vaňu alebo sprchu, chýbala
odkladacia plocha alebo skrinka
na toaletné potreby, toaletné
mydlo alebo telový šampón,
označenie napätia na elektrických
zásuvkách.
Nedostatok vo frekvencii výmeny
posteľnej bielizne v závislosti od
kategórie a triedy bol zistený v
Turistickej ubytovni Menert*,
Šaľa, kde k výmene bielizne
dochádzalo raz za dva týždne.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných 

rozhodnutí SOI)

Najviac nedostatkov bolo v izbách

ZSS Seniorville 

Jablonové 

p r i j m e
do pracovného pomeru

opatrovateľov/ky pre seniorov
Kurz a prax je výhodou, 

nie podmienkou.

Info na tel.č. 0918 634 251
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AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

Od stredy 21. septembra do utorka 27. septembra 2016
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úžasné?!
také 

znova vždy prekvapí...

úžasné?!
také 

595

495

KVETINOVÉ
CIBULE
rôzne druhy

okrem iného 

tulipány, narcisy 

a krokusy

HYPOALERGÉNNY
VANKÚŠ
antibakteriálny, anti-alergický

a proti roztočom v prachu

80x80 cm

FLAME
RUSTIKÁLNE SVIEČKY
rôzne farby

13x7 cm  1.29
19x7 cm  1.79

Ø 8 cm alebo 8x7 cm

VARO LED 
SVETLOMET
10 W

High-Power LED

s hlásičom pohybu

PÁNSKY
PULÓVER
65% polyester/35% bavlna

šedý alebo modrý

veľkosti M-XXL

549

ÚLOŽNÝ 
BOX
Heidrun

s odklápacím vekom,

z pevného plastu

100 litrový

7.99

60 litrový

FLEECE DEKA
S RUKÁVMI
100% polyester

rôzne farby 

a vzory

136x170 cm

795

299

FARBA
NA VLASY
rôzne farby

OBRUS
NA STÔL
rôzne druhy

odolný proti škvrnám 

a vlhkosti

140x250 cm

VÝTVARNÉ
POTREBY
remeselný box 250 dielny

čarovné čierne tabuľky so škrabkami 

alebo farebné ceruzky 30 ks

PULSE RETRO
GRAMAFÓN
tiež využitie ako Bluetooth 

reproduktor 

vhodný pre 33/45/78 rýchlosti

vrátane akumulátorov

prenosný

čierny

3995

085

066

1095 549

INK&PRINT
ATRAMENTOVÉ NÁPLNE
prémiová kvalita

s mikročipom indikátorom úrovne

balenie 4 alebo 5 kusov

zoznam kompatibilných

tlačiarní možno nájsť na

www.action.de/patronen

299

139

ČOKOLÁDOVÁ
TABUĽKA
Choc-o-fair

rôzne príchute

190/200 g

(1 kg = 7.32/6.95)

DÁMSKA
PELERÍNA
100% akryl

rôzne vzory

130x150 cm

495

178

229

VSTUPNÁ ČISTIACA 
ROHOŽKA 
rôzne varianty

60x80 cm 3.99

antracit

80x120 cm 6.99

40x60 cm

995

DÁMSKY
SVETER
46% polyester/30% akryl/

24% polyamid elastan

z Popcorn-priadze

šedá, modrá alebo svetlo červená

veľkosti S-XL

Tričko

95% bavlna/

5% elastan

dlhý rukáv

veľkosti S-XXL

3.29

CENOVÁ TREFA
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Pracovné právo

a predzmluvné

vzťahy
Predzmluvné vzťahy, ako už
napovedá samotný názov, pred-
stavujú fázu ešte pred uzatvore-
ním pracovnej zmluvy. V rámci
predzmluvných vzťahov vyplý-
vajú pre zamestnávateľa zo
Zákonníka práce tzv. pred-
zmluvné povinnosti voči jeho
budúcemu zamestnancovi.  
Porušenie týchto povinností však
nespôsobuje neplatnosť pracov-
nej zmluvy ako takej, ale v nie-
ktorých v zákone presne vyme-
dzených prípadoch vyvoláva
sankčný postih zamestnávateľa,
resp. aj právo dotknutej osoby na
primeranú peňažnú náhradu.
Ustanovenie o predzmluvných
vzťahoch ukladá, ako už bolo
uvedené, určité povinnosti
zamestnávateľovi, ale aj budúce-
mu zamestnancovi. Pokiaľ ide o
konkrétne povinnosti zamestná-
vateľa, zaraďujeme sem v prvom
rade povinnosť informovať
zamestnanca o právach a povin-
nostiach plynúcich z pracovnej
zmluvy, o pracovných a mzdo-
vých podmienkach. Ďalej v prípa-
de, že osobitný právny predpis
stanovuje ako podmienku na
výkon určitého typu práce zdra-
votnú alebo psychickú spôsobi-
losť, môže zamestnávateľ uzatvo-
riť pracovnú zmluvu iba s takto
spôsobilou osobou. Medzi ďalšie
povinnosti môžeme zaradiť
povinnosť vyžiadať si vyjadrenie
zákonného zástupcu mladistvého
a vykonanie lekárskeho vyšetre-
nia pred jeho prijatím do zamest-
nania. Zákon napokon ustanovuje
okruh informácií, ktoré zamestná-
vateľ nesmie zisťovať, a síce
informácie o tehotenstve, o rodin-
ných pomeroch, o bezúhonnosti a
o politickej, náboženskej a odbo-
rovej príslušnosti. Na druhej stra-
ne budúci zamestnanec je povin-
ný zamestnávateľa informovať o
skutočnostiach, ktoré bránia
výkonu práce alebo by mohli
zamestnávateľovi spôsobiť ujmu
a ak ide o mladistvého aj o dĺžke
pracovného času u iného zamest-
návateľa. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917 822 723

Staré Mesto 

chce opraviť

cesty z úveru
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto chce
vo veľkom rekonštruovať
chodníky a cesty. Vyplýva to zo
zámeru samosprávy na čerpa-
nie úveru na rekonštrukcie
komunikácií v správe mestskej
časti, ktorý staromestská miest-
na rada odporučila prerokovať
na zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva v utorok 20. septemb-
ra 2016.
Staré Mesto má v správe viac ako
64,5 km komunikácií. Podľa
aktuálneho stavu komunikácií by
samospráva potrebovala 23 384
419 €, aby zrekonštruovala všetky
chodníky, cesty, schody. „Mest-
ská časť získa zo zvýšenia dane z
nehnuteľnosti zhruba 400-tisíc
eur ročne, tieto peniaze chceme
použiť výlučne na úpravu verej-
ných priestranstiev a opravu
chodníkov a ciest. Ak by sme
každý rok zrekonštruovali cesty a
chodníky len za tých 400-tisíc,
trvalo by vyše 58 rokov, aby sme
opravili aj poslednú ulicu. Preto
navrhujeme riešiť väčšiu  časť
ciest a chodníkov v najbližších
dvoch rokoch z úveru, ktorý by
mestská časť získala za veľmi
výhodných úverových podmie-
nok,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.
Jedným z dôvodov zámeru na
čerpanie úveru sú práve veľmi
nízke úrokové miery, ktoré sa pre
samosprávu pohybujú na úrovni
0,35 % p.a. Výška úveru by mala
byť 4 milióny eur, splatnosť 10
rokov. Mestská časť by tak za dva
roky kompletne zrekonštruovala
toľko ciest a chodníkov, koľko by
za normálnych okolností opravila
za 10 rokov. „Prakticky 30 rokov
sa cesty a chodníky v Starom
Meste len plátali. Som presvedče-
ný, že to Staromešťanom dlžíme.
Vlani a tento rok sme zrekon-
štruovali najviac ciest a chodní-
kov za posledné roky a reakcie
obyvateľov boli veľmi pozitívne.
Chceme do konca volebného ob-
dobia opraviť desiatky ďalších
ulíc. Verím, že poslanci tento
zámer podporia a umožnia tak
zvýšenie kvality bývania obyva-
teľov mestskej časti,“ dodal sta-
rosta Števčík. (brm)

STARÉ MESTO
Dobrý trh bol 15. septembra na
Panenskej ulici už piatykrát a
to bola príležitosť nielen na
oslavy, ale aj krst podrobnej
mapy ulice a jej susedstva. Ide
vlastne o sprievodcu touto his-
toricky, architektonicky a spo-
ločensky zaujímavou lokalitou.
Piaty Dobrý trh na Panenskej sa
aj tento rok tešil nebývalému
záujmu verejnosti - obyvateľov
Panenskej, Staromešťanov ale aj
obyvateľov z iných častí mesta.
Za Dobrým trhom stoja Barbara
Zavarskej a Illah Van Oijen. „Z

pôvodných 20 stánkov sa to tu
rozrástlo na vyše 150,“ priznala
Illah Van Oijen. „Z Panenskej
sme chceli vytvoriť miesto na
stretnutia susedov a vyčistiť ju od
áut. Teší nás, že do aktivít sa zapá-
ja čoraz viac miestnych organizá-
cií. Okolie má stále komunitný
nádych, hoci počet návštevníkov
stále stúpa,“ dodala.
Na Dobrom trhu tento rok nechý-
bali starosta Radoslav Števčík,
primátor Ivo Nesrovnal, župan
Pavol Frešo a prezident Andrej
Kiska. „Vie sa tu stretnúť veľa
ľudí, je tu príjemná energia. Na

Slovensku je drvivá väčšina ľudí
fantastických, keď budeme držať
spolu, nič nás nezdolá,“ povedal
prezident Kiska.
Na budúci rok by sa Dobrý trh na
Panenskej mohol dočkať prekva-
penia. „Za to všetko, čo Dobrý
trh a obyvatelia Panenskej za päť
rokov priniesli Starému Mestu, si
zaslúžia, aby mestská časť urobi-
la niečo pre nich. Chceme si zo-
brať úver, aby sme mohli opraviť
chodníky a cesty na uliciach v
Starom Meste. Jednou z ulíc
bude aj Panenská,“ sľúbil staros-
ta Števčík. (brn)

Dobrý trh na Panenskej má tradíciu
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BRATISLAVA
Bratislavskí policajti vyšetru-
jú viaceré prípady, pri kto-
rých neznámi páchatelia rôz-
nymi podvodmi zneužili
dôverčivosť seniorov a spôso-
bili im finančnú škodu.
Neznámy páchateľ napríklad
telefonicky kontaktoval staršieho
muža z druhého bratislavského
okresu, od ktorého pod zámien-
kou jeho rodinného príslušníka
chcel požičať 4-tisíc €. Jeho plán
však, našťastie, nevyšiel. Na Ulici
planét sa zase dvaja neznámi
páchatelia, žena a muž, rovna-
kým spôsobom pokúsili oklamať

79-ročnú ženu. V tomto prípade
im dala 17 800  €. Ešte cez prázd-
niny sa neznámy páchateľ pred-
stavil ako pracovník poisťovne a
pod zámienkou vyplatenia pre-
platkov za nemocenské poistenie
sa dostal do obydlia 101-ročnej
ženy na Budovateľskej ulici,
odkiaľ odcudzil 4 700 eur. Napo-
sledy dosiaľ neznámi páchatelia
telefonicky kontaktovali 81-
ročnú ženu v prvom bratislav-
skom okrese, od ktorej pod
zámienkou jej rodinného prísluš-
níka požadovali odovzdanie
finančnej hotovosti. Žena im z
pobočky jednej z bánk vybrala

8 000 €, ktorú im odovzdala na
Blumentálskej ulici. 
Policajti preto odporúčajú obča-
nom, predovšetkým seniorom,
aby neotvárali svoje príbytky a
nevpúšťali do bytu neznáme
osoby, ktoré im výhodne ponúka-
jú na predaj rôzny tovar, alebo
ich uisťujú, že im prišli vyplatiť
výhru v lotérii či zvýšiť dôcho-
dok. Majú odmietnuť ponúkanú
službu opravárov, pracovníkov
plynárni, elektrárni, vodárni,
poisťovní, ktorí sa bez objednáv-
ky, ohlásenia, a predloženia
odborných preukazov snažia
vykonať rôzne činnosti, (napr.

oprava televízora, odpis plynu,
vyplatenia preplatku za vodu).
Odporúčajú obozretnosť, ak ich
akákoľvek osoba požiada telefo-
nicky o požičanie finančnej ho-
tovosti a overili si situáciu u ďal-
ších blízkych, prípadne príbuz-
ných osôb, a aby si overili, či
naozaj volá ich príbuzný a neve-
rili výhovorkám osobe po tele-
fóne, že má iný hlas kvôli tomu,
že je chorý.
Seniori by nemali dôverovať a
požičiavať peniaze neznámym
osobám, ktoré ich náhodne oslo-
via na ulici alebo pred domom s
požiadavkou, že súrne potrebujú

požičať finančnú hotovosť a ako
dôvod uvádzajú silné emotívne
príbehy (napr. vážna dopravná
nehoda, pri ktorej sa ťažko zranil
ich príbuzný a peniaze potrebujú
na zaplatenie operácie, no nemajú
eurá len inú menu, a preto im ako
zábezpeku nechajú v taške inú
menu, po ktorú sa vrátia a done-
sú im požičané peniaze). Majú
odmietnuť bezdôvodnú, v nie-
ktorých prípadoch až násilnú
pomoc od neznámych osôb (napr.
pomoc s nákupom, odvoz smetí
z dvora) a nevyberať peniaze a
cennosti v prítomností nezná-
mych osôb. (lm) 

Zlodeji využívajú pri podvodoch najmä seniorov
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BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj inicioval
vznik Národného parku Podunajsko.
Mal spojiť existujúce chránené územia
od sútoku Moravy a Dunaja, ako sú
Devínska kobyla, Slovanský ostrov a
Sihoť, cez Bratislavské luhy, Dunajské
Luhy až po Veľkolelský ostrov. Celková
výmera by mohla byť 8 333 hektárov.
Prečo bratislavská župa iniciovala vznik
tohto národného parku, to sme sa spýta-
li jej predsedu Pavla FREŠA.

~     ~     ~
- Ešte v osemdesiatych rokoch minulého
storočia vznikla Bratislava nahlas ako prvá
z občianskych ochranárskych iniciatív.
Generácia ľudí ako Maňo Huba, Ján Budaj
a ďalší vtedy presadzovali, aby Bratislava
bola v ekologicky priaznivom prostredí a
jedným zo symbolov ich snaženia bola
ochrana lužných lesov. Prakticky 30 rokov
boli ochranári a aktivisti v tejto snahe
odmietaní, teraz však nastal čas, keď môže
dôjsť k historickému konsenzu o vzniku
Národného parku Podunajsko. Koncept by
mal stáť na dvoch pilieroch - po prvé, aby
podľa vzoru rakúskeho parku Donau-Auen
bol oproti súčasnému stavu viac prístupný
ľuďom, a po druhé, aby zostala zachovaná
ochrana prírody a lužných lesov. Brati-
slavská župa  pristúpila k vypracovaniu
vlastnej stratégie, ako to dostať do súladu.
Budeme hľadať možnosti zvýšenia ochra-
ny prírody a súčasne rozvoja cestovného
ruchu, aby bol park atraktívny pre ľudí.
Bolo by absurdné, aby sme vytvorili národ-
ný park a ľudí tam nepustili. Naopak, musí-
me ich tam pritiahnuť, ako to robia v
Rakúsku. Máme dohodu s ochranármi a so
štátnou ochranou prírody, podporu Sloven-
skej akadémie vied. Verím, že nás podporia
aj ďalšie samosprávy.

Na jednej strane hovoríte o ochrane prí-
rody, na druhej ju chcete otvoriť
ľuďom. Ako by mal národný park fun-
govať?
- Všetky obmedzenia, ktoré na tomto
území platia, treba znížiť na minimum, to
znamená, aby naďalej platila ochrana prí-
rody, ale na druhej strane, aby si národný
park mohli ľudia užívať. Ukážkovým prí-
kladom je ostrov Sihoť, kde je niekoľko
rokov spor o to, či sa má otvoriť pre cyklis-
tov. Všetci, ktorí chcú ísť na bicykli do
Devína, riskujú život jazdou po Devínskej
ceste, pričom cez Sihoť paralelne vedie
bezpečná trasa. Roky počúvam od primá-
torov a úradníkov, že je to nemožné. Práve
vznikom národného parku by sa mala
Sihoť otvoriť pre cyklistov, no súčasne tu
musí byť zachovaná primeraná ochrana
prírody a vodných zdrojov. To, čo treba
chrániť, to chráňme, ale čo je možné sprí-
stupniť, to sprístupnime - pešo alebo na
bicykli. Dajme Bratislavčanom možnosť,
aby mohli v lužných lesoch aktívne oddy-
chovať, ako to robia Rakúšania.

V čom konkrétne by sa toto územie malo
zmeniť po vyhlásení národného parku?
- Predovšetkým v infraštruktúre. Bude tam
viac miest, ktoré sa oplatí vidieť. Budú lep-
šie označené a viac dostupné. Bude to však
závisieť aj od samosprávnych a súkrom-
ných aktivít, ktoré budú posilňovať cestov-
ný ruch. Už teraz sa viaceré obce v rámci
kraja a mestské časti Bratislavy snažia
robiť aktivity smerujúce k posilneniu ces-
tovného ruchu. To chceme zastrešiť a pod-
poriť, aby v tom neboli samy. Ak má štátna
ochrana prírody záujem zachovať pozoro-
vateľne orliaka morského, nech tam sú,
nech tam ľudia prídu a pozorujú. Nech
ľudia čo najviac trávia voľný čas v krásnej
prírode lužných lesov. Úlohou národného
parku bude, aby tieto miesta boli pre ľudí
atraktívne, aby ich navštevovali a spozná-
vali.
Neobávate sa prípadného odporu oby-
vateľov dotknutých obcí a majiteľov
pozemkov, že nebudú chcieť na svojom
území národný park?
- Naopak, keď hovorím s obyvateľmi
dotknutých obcí a mestských častí, hovo-
ria, že budú radi, ak tam bude chodiť viac
ľudí. Ak som spomenul Sihoť, myslím, že
každý z Karlovej Vsi bude rád, ak bude
môcť do Devína ísť na bicykli alebo pešo
po bezpečnej trase cez Sihoť. Pokiaľ ide o
majiteľov pozemkov, tie už teraz podlieha-
jú rôznemu stupňu ochrany. Našou snahou
je priniesť tam viac života, a to môže v
konečnom dôsledku pozemky len zhodno-
tiť. To, že chceme chrániť prírodu a súčas-
ne tam pritiahnuť viac ľudí, to je celkom
moderný prístup k ochrane prírody a budo-
vania národných parkov. V minulom storo-
čí platilo, že prírodu totálne chráňme a
vytlačme odtiaľ ľudí. Dnes to už neplatí a
vidíme pozitívne príklady, ako sa dá prime-

rane chrániť príroda a súčasne aj rozvíjať
cestovný ruch, víkendová turistika, voľno-
časové aktivity.
V Bratislave v tejto otázke zrejme dôjde
k rozporu s BVS či so Štátnymi lesmi,
ktoré spravujú napríklad ostrov Sihoť.
Ako ich chcete presvedčiť?
- Silou argumentov. Keď to ide v Rakúsku,
prečo by to nemohlo ísť na Slovensku?
Máme záujem dosiahnuť čo najširší kon-
senzus všetkých zainteresovaných. Takto
silne podporený občiansky, ochranársky  a
samosprávny názor si podľa mňa nikto
nedovolí ignorovať. Budú s nami musieť
odborne diskutovať a verím, že na odbor-
nej úrovni nájdeme konsenzus. Bratislavs-
ká župa takto postupuje aj v iných prípa-
doch. Robíme veci transparentne, diskutu-
jeme so všetkými zainteresovanými, aby
každý mohol povedať svoj názor, chceme
problémy riešiť odborne. Nech prídu a
povedia, v čom je slovenský Dunaj iný ako
ten rakúsky? Prečo ho chcú chrániť viac
ako Rakúšania, prečo musí byť ostrov
Sihoť zatvorený, keď podobné lokality v
Rakúsku sú otvorené. Budú mať priestor,
aby si to s našimi odborníkmi vyjasnili.
Je už známy postoj ministerstva životné-
ho prostredia, prípadne vlády k iniciatí-
ve vyhlásiť Národný park Podunajsko?
- Pri príprave podkladov sme úzko spolu-
pracovali s pracovníkmi štátnej ochrany
prírody, sú autormi niektorých častí našej
dôvodovej správy. Viem o tom, že majú za
úlohu pripraviť podobný pozičný doku-
ment pre slovenskú vládu. Do februára
chceme pripraviť všetky odborné podklady
na vyhlásenie národného parku tak, aby
sme to mohli predložiť ministerstvu život-
ného prostredia a ono potom vláde. Verím,
že vláda podporí vznik Národného parku
Podunajsko. �

Pavol Frešo: Verím, že vláda podporí
vznik Národného park Podunajsko
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V Starom háji

St. Leger a

rôzne atrakcie
PETRŽALKA
V nedeľu 25. septembra je
naplánovaná posledná klasická
skúška anglického plnokrvníka
– 24. Slovenský St. Leger
CHARVÁT s dotáciou 19 000 €
(rovina Listed na 2 800 m pre 3-
ročné kobyly a žrebce).
Nemenej zaujímavý však bude aj
32. ročník Karpatskej ceny (rovi-
na Listed na 1 600 m pre 2-ročné
kone). Pre návštevníkov dostihov
je pripravený aj pestrý sprievodný
program s rôznymi gurmánskymi
špecialitami, vystúpenie žiakov
Základnej umeleckej školy Jána
Albrechta z Petržalky, detská
kúzelnícko-balónová show, ma-
ľovanie detských tváričiek, pre
slečny a dámy prezentácia deko-
ratívnej kozmetiky, žrebovanie
nevýherných tiketov o zaujímavé
ceny, obľúbené vozenie detí na
koníkoch a medzi najmenších
zavítajú aj maskoti „Kamaráti z
Trinity“. Štart prvých dostihov je
o 14.00 h. (ri)

BRATISLAVA
Mediačnej kancelárii hlavné-
ho mesta sa od začiatku jej
pôsobenia až do konca leta
podarilo vyriešiť už 55 prípa-
dov. Kanceláriu navštívilo od
jej zriadenia (2014) 112 sporo-
vých strán, z toho bolo na
mediáciu vhodných 89 prípa-
dov a zvyšok bol skonzultova-
ný, prípadne ho riešili pomo-
cou iných inštitúcii. Od sep-
tembra zároveň plánuje rozší-
riť a zefektívniť poskytovanie
svojich služieb. 
Najčastejšími dôvodmi na náv-
števu sú konflikty v rodine a
rodinné vzťahy, spolu s rieše-
ním narušených susedských
vzťahov, nájomnými spormi či
problémami na pracoviskách.
Mediátorom sa podarilo vyriešiť
55 prípadov z 89, v 9 prípadoch
sa strany nedohodli a pri zvyš-
ných prípadoch sa mediácia ani
nezačala, protistrana o tento
druh alternatívneho riešenia spo-
rov nemala záujem. 

Od 1. júla 2016 nadobudol účin-
nosť nový civilný mimosporový
poriadok, ktorý spolu s nedávno
prijatou novelou zákona o
mediácii výrazne posúva mož-
nosti a aplikačné nastavenia
mediácie v rôznych oblastiach
alternatívnych riešení sporov.
Najvýraznejšie sa to dotýka
rodinného práva, v ktorom má
súd možnosť prostredníctvom
výzvy účastníkom rozvodového
konania pokúsiť sa zmiernene
riešiť rozvrat práve prostredníc-
tvom mediácie. Rovnako zavá-
dza túto možnosť aj v kona-
niach vo veciach starostlivosti
súdu o maloletých – čo je súčas-
ťou každého rozvodu manžel-
stiev s maloletými deťmi. 
Mediačná kancelária hlavného
mesta plánuje od septembra
pokračovať predovšetkým v
priamych mediáciách s občan-
mi a inštitúciami s doterajšou
agendou, no súčasne chce rozší-
riť svoj záber. Predovšetkým
prednostne sa zamerať na senio-

rov a ich problémy v rámci
medzigeneračných konfliktov,
napríklad pomocou odborných
prednášok na túto tému v rámci
vzdelávacieho projektu Univer-
zita tretieho veku. Mediátori
chcú naštartovať aj spoluprácu
so špecializujúcimi sa kolegami
zo Slovenského inštitútu pre
mediáciu, Asociácie rodinných
mediátorov Slovenska, kolega-
mi z magistrátnych kancelárii v
Českej republike, odborníkmi na
sociálnu problematiku a pod.
Mediačná kancelária hlavného
mesta sídli na prízemí Primaciál-
neho paláca v Bratislave v
miestnosti číslo 19, otvorená je
každý pracovný štvrtok od 15.00
do 19.00 h. 
Úvodné sedenie u mediátorov je
bezplatné, ostatné sedenia sú už
v réžii sporových strán. V prí-
pade komplikovaných prípadov,
resp. špeciálnych požiadaviek
sporových strán je možnosť
uskutočniť mediáciu mimo
kancelárie. (kk)

Mediačná kancelária vyriešila už 
55 sporov, ide rozšíriť svoje služby

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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MFK MichalovceŠK SLOVAN
Štadión pasienky

VSTUPENKY NA

ba_noviny.ai 1 9. 9. 2016 16:54:43

Nový, mimoriadne dynamický model GLC 43 4MATIC kupé
(z 0 na 100 km/h zrýchli za 4,9 sekundy) spája športovo ele-
gantný dizajn, variabilitu vnútorného priestoru i trakcie, jazd-
ný výkon a výhody SUV. Po septembrovej svetovej premiére
na Parížskom autosalóne sa začne dodávať (aj na Slovensku)
ešte tohto roku (v decembri 2016).
Trojlitrový motor V6 (270 kW/367 k; 520 Nm) novinky má zvý-
šený plniaci tlak (na 1,1 baru), dve turbodúchadlá, povrchovú
úpravu vložiek valcov NANOSLIDE® i viacdávkové vstrekova-
nie paliva s usmerneným lúčom (tlak až 200 barov). Krátke časy
preradenia a vysokú efektívnosť zabezpečuje vozidlu špeciálne
nastavená (umožňuje napríklad viacnásobné podradenie) automa-
tická prevodovka 9G-TRONIC. Viac agilnosti, neutrálnejšie jazd-
né vlastnosti v zákrutách a vyššiu trakciu aj pri športovom štýle
jazdy zasa poskytuje samostatne vyvinutý športový podvozok s
viackomorovým systémom vzduchového pruženia VZDUCHOVÉ
OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE.
Tvrdosť pruženia sa aktivuje v závislosti od zvoleného jazdného
programu a aktuálneho jazdného stavu. V programe Comfort je
jazdné správanie neutrálne až mierne nedotáčavé. V programe
Sport jazdí GLC 43 4MATIC kupé vďaka tvrdšej konštante pruže-

nia výrazne dynamickejšie a s nižším nakláňaním karosérie. V pro-
grame Sport Plus sú agilnosť a dynamika prejazdu zákrutou ešte
vyššie, pretože predná a zadná náprava majú odlišnú tvrdosť pru-
ženia.
Jazdu na nespevnenom teréne podporujú: samoregulácia výšky
vozidla (stlačením tlačidla možno zvýšiť svetlú výšku aj počas
jazdy), brodivosť 300 milimetrov i uhly previsu 19,8 stupňa vpre-
du a 20,8 stupňa vzadu. Sériový pohon všetkých kolies AMG Per-

formance 4MATIC prenáša hnaciu silu v pomere 31/69 percent:
predná/zadná náprava.
Odozvu motora, prevodovky, podvozku a riadenia pri GLC 43
4MATIC kupé nastavuje päť jazdných programov DYNAMIC
SELECT: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus a Individual. Spotrebu
paliva znižuje pri režime ECO funkcia kĺzania (rozpojenie motora
a prevodovky, zníženia otáčok motora na voľnobežné). Aktivuje sa
v rýchlosti od 60 do 160 km/h ak vodič zloží nohu z plynového
pedála.
Bezpečnosť GLC 43 4MATIC kupé sériovo zvyšujú asistenti:
aktívneho brzdenia,  jazdy pri bočnom vetre, osvetlenia vozidla,
sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST alebo elektronický
systém stabilizácie ESP® s asistentom dynamického prejazdu
zákrutou.
Objem ložného priestoru 491 až 1 400 litrov má GLC 43 4MATIC
najväčší v segmente. Sklopné operadlá zadných sedadiel delené v
pomere 40:20:40 umožňujú odlišné konfigurácie pre nadrozmerné
kusy batožiny. 

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

Agilný, elegantný, praktický Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC kupé
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BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo opä-
tovne rokovalo o majetkovo-
právnom usporiadaní vlast-
níckych vzťahov k pozemkom
pod stavbou R7 Bratislava
Ketelec - Prievoz, stavbou D4
Bratislava, Jarovce - Ivanka
Sever a stavbou D1 Bratislava,
križovatka Prievoz - rekon-
štrukcia Národnej diaľničnej
spoločnosti (NDS). Predaj
pozemkov potrebných na
výstavbu diaľničného obchva-
tu, rovnako ako prenájom
ďalších pozemkov však mest-
ské zastupiteľstvo neschválilo.
Poslanci hlasujúci proti predaju
vysvetľovali svoj postoj tým, že
návrh uznesenia bol protiprávny
a ak by ho schváli, porušil by sa
zákon o Bratislave a štatúte
hlavného mesta. Podľa nich sa
malo hlasovať len o predaji
pozemkov, ktoré vlastní hlavné

mesto a  ktoré neboli zverené
mestským častiam. Poslanci
preto odmietli predaj pozemkov
v Podunajských Biskupiciach,
Ružinove, Čunove, či prenajatie
pozemkov Národnej diaľničnej
spoločnosti v Jarovciach, vo
Vajnoroch, v Podunajských Bi-
skupiciach a v Ružinove. Podľa
ich názoru môže tento predaj
niekto neskôr napadnúť, navyše
niektorí tvrdia, že pozemky sa
predávali príliš výhodne, lacnej-
šie, než koľko by pýtalo mesto
od radového občana... 
„Hlasovaním niektorých poslan-
cov hrozí, že Bratislavčania
prídu o niekoľko miliónov eur,“
vyjadril sa po hlasovaní primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal.
„Cena predaja bola stanovená
znaleckým posudkom. Mesto a
poslanci boli viackrát informo-
vaní zo strany ministerstva
dopravy a zástupcov NDS, že

štát teraz môže pristúpiť k pro-
cesu vyvlastnenia pozemkov.
Bratislava tak môže prísť o
milióny eur príjmov,“ dodal pri-
mátor, ktorý potvrdil, že napriek
rozhodnutiu niektorých mest-
ských poslancov spraví všetko
pre to, aby mesto o financie
neprišlo. 
Pár dní po zastupiteľstve sa pri-
mátor stretol s ministrom dopra-
vy, výstavby a regionálneho roz-
voja SR A. Érsekom. 
„Dohodli sme sa, že, rozdelíme
predaj pozemkov na tie, ktoré sú
v správe mestských častí, a na
tie, ktoré sú priamo v správe
mesta. Mestské časti, ktorých sa
to týka, budú teraz musieť urý-
chlene zvolať svoje zastupiteľ-
stvá. Predaju a prenájmu
pozemkov mesta sa bude opako-
vane venovať aj septembrové
mestské zastupiteľstvo,“ dodal
primátor. (is, mm) 

Mestskí poslanci neodsúhlasili predaj
pozemkov pod cestné stavby R7 a D4

Dva orchestre 

a ďalší Veľký

tanečný večer
BRATISLAVA
Dva orchestre, jeden veľký
tanečný parket a množstvo ľudí
oblečených v štýle módy 20. až
40. rokov minulého storočia
boli súčasťou Veľkého tanečné-
ho večera, ktorý si v Bratislave
našiel svojich priaznivcov.
Nezostalo len pri jednej ukážke, v
piatok 7. októbra sa proti sebe
opäť postavia dva obľúbené swin-
gové a hot-džezové orchestre. V
jednom rohu tanečného ringu
bude stáť Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers. Herec, režisér,
scenárista a všestranne talentova-
ný zabávač privezie do Bratislavy
14-členné teleso, ale aj džez a
swing z medzivojnového obdo-
bia. Jeho „súperom“ bude orches-
ter Bratislava Hot Serenaders na
čele s výborným trubkárom Jura-
jom Bartošom.
Hudobné iskrenie medzi dvoma
stranami je živnou pôdou pre
vtipné dialógy, dobrú náladu a
spontánnosť. Ide o tradíciu
pochádzajúcu zo Spojených štá-
tov, keď sa v 20. a 30. rokoch
minulého storočia pod názvom
Big Band Battle organizovali
súboje na konci sezóny, ktorých
víťaz získal angažmán v nasledu-
júcom roku. Návštevníci si však
ešte k tomu môžu vypočuť skve-
lých hudobníkov, zatancovať si a
zažiť atmosféru hot-džezovej a
swingovej éry! �

Bezdomovcov

vracajú z ulíc

do života
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
pomohla prvým trom ľuďom
bez domova dostať sa z ulice.
Nájsť strechu nad hlavou im
umožnil projekt upratovania
verejných priestranstiev. 
Marika a Robo sa do upratovania
zapojili od začiatku. Keď prišla
do organizácie Depaul Slovensko
ponuka zamestnania s ubytova-
ním pre dve osoby, títo dvaja boli
jednoznačnou voľbou. Šancu
dostal aj Marek, ktorý začal pra-
covať ako zamestnanec miestne-
ho úradu. Marika a Robo žili dlho
na ulici, po tom, čo pomohli Kar-
lovej Vsi, dostali ponuku práce na
Kramároch, kde získali aj strechu
nad hlavou. Z peňazí má klient
zabezpečené celotýždňové uby-
tovanie v nocľahárni, oblečenie,
príspevok na stravu, a výdavky
na riešenie svojej situácie. (zč)

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 

Chceš každý mesiac 20€ ?
zľava 25% 

na revolučné aditívum
do paliva

� šetrí palivo
� šetrí motor 
� zvyšuje výkon
� znižuje emisie

adresa kamennej predajne: Ivanská cesta 10/C, 82104 Bratislava

adresa produktu a obchodu:
www.123-sro.sk, www.bep.123-sro.sk/obchod/

Tel. informácie: 0910 848 242, 02 4341 3050
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V októbri bude

bezplatný zber

odpadu
BRATISLAVA
Jesenný zber škodlivého od-
padu bude  v jednotlivých
mestských častiach v prvej
polovici októbra. Zber je
určený pre občanov – fyzické
osoby nepodnikateľov. 
Ide o komunálne odpady ako
staré náterové hmoty, odpadové
rozpúšťadlá, pesticídy či oleje a
tuky, pričom je potrebné, aby
odpad bol  uzavretý v pevných
obaloch.  (kk)

BRATISLAVA
Od septembra 2016 sa k vybra-
nej skupine cestujúcich, ktorí
majú nárok na bezplatné cesto-
vanie, pridávajú aj držitelia
preukazov protifašistického
odboja a ich príbuzní v prvom
rade - manžel, manželka, brat,
sestra a deti. 
Na bezplatné cestovanie je
potrebné vybaviť si bezkontaktnú
čipovú kartu,  pričom od 1. sep-
tembra platia stopercentné zľavy
na cestovanie na zóny 100 + 101
pre túto vybranú skupinu cestujú-
cich a ich rodinných príslušníkov,

ktorí majú trvalý pobyt v BSK a
sú držiteľmi bezkontaktnej čipo-
vej karty: držitelia preukazov pro-
tifašistického odboja a ich príbuz-
ní v prvom rade (manžel, manžel-
ka, brat, sestra, deti). Táto skupina
sa pri vybavení bezkontaktnej
čipovej karty, s ktorou cestuje
bezplatne, preukazuje: osvedče-
ním a preukazom totožnosti, z
ktorého je zrejmá adresa trvalého
bydliska. V prípade, že títo cestu-
júci majú v súčasnosti zakúpený
predplatný cestovný lístok, môžu
požiadať na základe písomnej žia-
dosti v sídle DPB o vrátenie alik-

votnej časti za už kúpený pred-
platný cestovný lístok. 
Od 1. mája 2016 už platia stoper-
centné zľavy na cestovanie na
zóny 100 + 101 pre skupiny
cestujúcich, ktorí majú trvalý
pobyt v BSK a sú držiteľmi bez-
kontaktnej čipovej karty: pre drži-
teľov preukazov ŤZP a ŤZP-S,
pre držiteľov Diamantovej plake-
ty Janského, pre držiteľov preuka-
zov účastníkov protikomunistic-
kého odboja a politických väzňov
a ich príbuzných v prvom rade
narodených pred 17. novembrom
1989. (vo)

Ďalší cestujúci môžu jazdiť zadarmo

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

ISTROPOLIS | Trnavské mýto

PO-PI: 10.00 - 18.00 h
SO:       9.00 - 12.00 h
www.peknekabaty.sk

Predľžená záruka 
na 3 roky

KABÁTY
UŽ OD 39 €

Obyvatelia Bratislavy by sa už
čoskoro mohli tešiť na nový park.
Ten by mal vyrásť v Rači na
Rustaveliho ulici a prispel by tak k
„poľudšteniu“ celej štvrti. O jeho
osude budú rozhodovať mestskí
poslanci už na najbližšom zastupi-
teľstve.
Okrem estetického hľadiska parky
významne prispievajú ku kvalite
životného prostredia v mestách:
zeleň znamená čistý vzduch, stromy
tvoria prirodzené vetrolamy a
pohlcovače hluku, pôda v parkoch
zasa predstavuje riešenie odtoku daž-
ďovej vody. Najmä však prinášajú
radosť. Developer projektu Radničné
Námestie Rača chce v spolupráci s
mestom vybudovať nový park. 
Zvíťazia všetci
Priestor na park má vzniknúť záme-
nou pozemkov: developer „obetuje“
mestu pozemok s výmerou 4112 m2 s
právoplatným stavebným povolením
na 8 podlažnú budovu. Od mesta za
to požaduje pozemky s výmerou
3419 m2. Developer dostane súhrn

roztrúsených pozemkov, ktoré má v
dlhodobom prenájme pre potreby
výstavby. Po zámene chce väčšinu
darovať majiteľom bytov a na zvyšku
už nič nové stavať nebude. Mesto
získa ucelený a voľný stavebný poze-
mok. Slovo „obetuje“ však naozaj
nie je na mieste, keďže vzniknutá
situácia hrá do karát všetkým zúčast-
neným. Mestská časť získa park za
veľmi výhodných podmienok. Deve-
loper získa pridanú hodnotu pre svoj
vlastný projekt, ktorú ocenia nie len

noví obyvatelia projektu Radničné
námestie, ale všetci Račania. 
Park už má svoju reálnu podobu
Na park je už pripravený aj projekt,
ktorý hovorí o jeho reálnej podobe.
„Chceli by sme začať s budovaním
parku čím skôr, aby ho už obyvatelia
Rače mohli využívať. Celú úpravu
terénu, výsadbu zelene a vybudova-
nie ihriska vieme ukončiť do štyroch
mesiacov, v závislosti od sezóny.
Rozhodujúce bude, kedy poslanci
schvália zámenu pozemkov a umož-

nia nám začať s prácami,“ hovorí
Pavel Komorník z INTERCOM
Development. Okrem detského ihris-
ka, miesta pre rodinné pikniky, bude
v parku aj prírodný zatrávnený mini
amfiteáter. Použitím sadeníc vzra-
stlých stromov bude efekt parku
dosiahnutý v krátkom časovom hori-
zonte.
Pribudne aj nové parkovanie
Rača dlhodobo trpí nedostatkom par-
kovacích miest. Súčasťou zámeny
pozemkov je aj vybudovanie nových
21 parkovacích státí na Rustaveliho
ulici. Tie po zámene taktiež prejdú do
vlastníctva mesta a správy MČ Rača.
V Rači projekt dostal zelenú.  
Posledná prekážka: súhlas 
poslancov so zámenou pozemkov
Zámenu schválili aj račianski poslan-
ci s podmienkou, že zámena prebeh-
ne do 31.10.2016 a developer sa
zaviaže postaviť park pod pokutou
200 000 EUR. Ak návrh prejde aj na
meste, môžu sa obyvatelia už čosko-
ro tešiť na nový, kvalitný mestský
park. �

V Rači môže vzniknúť nový mestský park, rozhodnúť majú poslanci

Podchod 

na Trnavskom

mýte prenajmú
NOVÉ MESTO
Hlavné mesto sa chce pustiť do
rekonštrukcie Trnavského mý-
ta. O prenájom priestoru, ktorý
je v súčasnosti v katastrofálnom
stave, prejavili záujem dvaja
investori.
Sú to spoločnosti Immocap
Group (investor obchodného
domu Central) a Staura (v pod-
chode prevádzkuje niektoré pre-
vádzky). Mesto predloží ponuky
od oboch záujemcov na rokova-
nie príslušných komisií zastupi-
teľstva, do Mestskej rady a na
vyjadrenie mestským poslan-
com. 
Podmienkou na prenájom je kom-
pletná revitalizácia priestoru pod-
chodu a vstupov do podchodu,
vítaný je aj záujem zrevitalizovať
nadzemné priestory. Obe spoloč-
nosti museli doplniť informácie
týkajúce sa dĺžky prenájmu,
výšky vynaložených investícií,
konkrétnych prác či výšku inves-
tícií do verejného priestoru. (is)
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BRATISLAVA
Hlavné mesto sa znovu môže
tešiť na festival súčasného
umenia Biela noc. Vlaňajšiu
bratislavskú premiéru zažilo
viac ako 100 000 divákov.
Tento rok rozžiari ulice Bra-
tislavy 8. októbra.
Biela noc ponúkne 45 umelec-
kých zastávok v širšom centre
mesta a oživí netradičné prie-
story, parky, mosty, nábrežie,

fasády, hradby a výklady, ktoré
počas jednej noci zmenia svoj
charakter. Po minuloročnej
vysokej návštevnosti organizá-
tori prichádzajú s vylepšeniami
logistiky a orientácie v meste.
Navigáciu po jednotlivých die-
lach, roztrúsených v širšom
centre mesta, má uľahčiť dvoj-
jazyčná aplikácia s mapou,
popismi diel a užívateľským
manuálom. Aplikácia bude prí-

stupná zdarma. Dopravnú vyťa-
ženosť ciest v centre mesta má
pomôcť odľahčiť dohoda s
Cyklokoalíciou, ktorá disponu-
je komunitnými bicyklami.
Novinkou je aj jednorazové
vstupné 8 eur na diela vystave-
né vo vnútorných priestoroch
alebo uzavretých objektoch,
pričom deti do 15 rokov a
dôchodcovia majú vstup zdar-
ma. S tzv. BN passom bude

možné vidieť vyše 20 umelec-
kých inštalácií, všetky ostatné
diela vo verejnom priestore
ostávajú bezplatné. Organizáto-
ri sa pre tento krok rozhodli
vzhľadom na obmedzenú kapa-
citu interiérov, ako aj bezpeč-
nosť krehkejších umeleckých
diel. Na revanš sľubujú väčší
komfort pri prehliadke vystave-
ných objektov. Festivalová
trasa povedie od Slovenského

rozhlasu cez Prezidentskú
záhradu, koncertnú sálu klari-
siek, Modrý kostolík, Kapitul-
skú ulicu, okolo hotela Kyjev
až po Sad Janka Kráľa, ktorý so
Starým mostom patrí medzi
tohtoročné novinky. Vizuálne
atraktívne inštalácie, digitálne
umenie, mapping, performance,
koncerty a tanec potrvajú počas
druhej októbrovej soboty od
19.00 do 2. h ráno. (dv)

Festival Biela noc opäť rozžiari hlavné mesto

BRATISLAVA 5

„Fuuuj, toto jesť nebudem!!!“ Počúvate to denne? Nie ste v
tom sami. Jednou z najväčších rodičovských výzev je naplniť
ráno desiatové vrecúško tak nápadito, aby ostalo poobede
prázdne. Ak vám dochádza fantázia (a pomaly aj trpezlivosť),
príďte si po dávku inšpirácie, ktorá zmení zvraštené nosy prie-
berčivých škôlkarov a školákov na úsmevy. V Poluse sa začína
festival Týždeň pre detské brušká. 
Už po druhýkrát sa v priestoroch školy varenia RADOSŤ
VARIŤ v Polus City Center zídu poprední slovenskí odborníci
z radov nutričných špecialistov, pediatrov a lektorov varenia,
aby vám poradili, ako nasýtiť detské brušká plnohodnotne a s
radosťou. 
Stačí zopár trikov a vaši drobci si budú namiesto balíčka zemia-
kových lupienkov pýtať dupľu zeleninového šalátu. A čo tak
spoločne si pripraviť svieži raw koláčik alebo iný zdravý

snack? Ako na to, sa dozviete v sérii bezplatných prednášok a
workshopov spojených s ochutnávkami v polusáckej kuchyni
od 3. do 10. októbra.  Okrem desiatok receptov si z festivalu
odnesiete užitočné informácie o rastlinných mliekach, domá-
cich múkach, vitariánstve, klíčkoch, (ne)cukrení, etikete stolo-
vania... jednoducho o všetkom dôležitom, čo si pýta bruško,
aby sa mohol detský organizmus správne vyvíjať. 
Ak chcete zmeniť vetu z úvodu článku na „Mňaaam, ešte si pro-
sím!“, začnite tým, že sa zastavíte po radu a know-how v
kuchyni v Poluse. Od 3. do 10. októbra bude otvorená pre
malých i veľkých bez rozdielu, a garantujeme vám, hladní
odtiaľ neodídete!
Viac informácií o programe festivalu Týždeň pre detské brušká
a možnostiach bezplatnej registrácie nájdete na webe Polusu:
www.poluscitycenter.sk.  �

Po čom túžia detské brušká? Príďte to zistiť do Polusu
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štvrtok 22. septembra
�10.00 - J. Michalová: Oči, nos a
ručičky, Bibiana, Panská  41
� 14.00 - I. Abrahamfyová: Moja
vlastná záhradka, Bibiana, Panská  41
� 15.45, 17.00 - Tvorivé dielne
pre deti: Ako namaľovať správne
škvrnu, YMCA, Karpatská 2
� 18.00 - Hudobníci 016, Godár,
Burlas, Hatrík, Design Factory,
Bottova 2
� 19.00 - J. Nvota: Lás-ka-nie,
Radošinské naivné divadlo,
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,
divadlo 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
� 20.00 - I. Hrubaničová, Ľ.
Burgr, M. Chalmovský, V. Zbo-
roň: Extrakty a náhrady, divadlo
SkRAT, YMCA, Karpatská 2

piatok 23. septembra
� 10.00 - V. Peřina: Nám sa ešte
nechce spať, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Tiché parkety vŕzgajú,
vol. 2., koncert, divadlo Ticho a
spol.,  Divadelný klub 10x10,
Školská 14
�19.00 - Inventio, M. Ambrosini –
nyckelharpa, J. L. Matinier – akor-
deón, Koncertná sieň Klarisky
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, divadlo Astorka
Korzo ´90, Námestie SNP 33
� 19.00 - R. Piško: Všade dobre,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 19.30 - K. Vosátko: Bohyňa vo
vani, divadlo La Komika,
Michalská 5
� 20.00 - Buty, koncert, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14
� 20.00 - Negativland (USA),
The Blackwood Incident (Slov.),
koncert, YMCA, Karpatská 2
� 20.00 - Koncerty pre Danube

River Cruises, Nádvorie Zichyho
palca, Ventúrska 9 

sobota 24. septembra
� 14.30 - M. Jánošová: Myška
nie je líška, BBD, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 15.30 - Hudobné kakao: Uspá-
vanky, Design Factory, Bottova 2
� 17.30 - Cruise and Beats, párty,
plavba na Dunaji, loď Prešov,
Rázusovo nábrežie
� 18.00 - Tridsaťročný rodok-
meň,  Veľké koncertné štúdio
Slov. rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - Ifjú Szivek – Finetu-
ning, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - J. Ledecký: Iago, Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Les annés Folles, D.
Rowland – husle, N. Kudrickaja –
klavír, Moyzesova sieň, Vajan-
ského nábrežie 12
� 19.00 - Pressburg Dance fest
2016, festival orientálnych tan-
cov, DK Lúky, Vígľašská 1
�19.00 - F. Wedekind: Lulu, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - S. Mrozek: Láska na
Kryme, divadlo Astorka Korzo
´90, Námestie SNP 33
�20.00 - ba:zel, koncert, YMCA,
Karpatská 2
� 20.45 - Šostakovič 110/Moc a
samota, Moyzesova sieň, Vajan-
ského nábrežie 12

25. septembra
� 10.00, 14.30 - M. Jánošová:
Myška nie je líška, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 10.30 - Klauniáda, Divadlo zo
šuflíka, Dom kultúry Dúbravka,
Saratovská ulica
� 11.00 - Brunch v SNG, Berlin-
ka, Esterházyho palác, Námestie
Ľ. Štúra 4
� 15.00 - Nedeľa po bielej: Biele

na bielom, Esterházyho palác, 3.
poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4
� 17.00 - Šostakovič 110/Sonáty,
Veľké koncertné štúdio Slov.
Rozhlasu, Mýtna 1
� 18.00 - J. Ledecký: Iago, Nová
scéna, Živnostenská 1
�19.00 - Folklórne zrkadlenie – z
valašečku na dražečku, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Blues na lodi,  Loď –
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - J. Orton: Kľúčovou
dierkou, divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta 10
� 20.00 -  Šostakovič 110/Sve-
dectvo, Veľké koncertné štúdio
Slov. Rozhlasu, Mýtna 1
� 20.00 - Divadlo elledanse:
ID#ENTITY, YMCA, Karpatská 2
� 21.30 - Nomadic Arts Festival
2016: (na)miesto domova/perfor-
mance,YMCA, Karpatská 2

pondelok 26. septembra
�19.00 - Fragile, Loď – Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - O. Wilde: Lordi, Teatro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - V. Havel, K. Brynda:
Mlýny, divadlo Sklep, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14
�19.00 - P. Quilter: Ráno po, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hacker, homlesáci a manažéri, GU-
naGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Ch. McKey: Narodeni-
ny, divadlo SkRAT, YMCA, Kar-
patská 2

utorok 27. septembra
�19.00 - Fragile, Loď – Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - M. Amsler: Lesk a bieda
kurtizán, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1

�19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teatro Wüstenrot, Trnav-
ské mýto 1
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.30 - K. Vosátko: English
dvojka, Nová krv, divadlo La
Komika, Michalská 5
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
GUnaGU, Františkánske námestie 7

streda 28. septembra
� 18.00 - Hudba dneška v SNG
19: Babylonská veža, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, divadlo Astorka Korzo ´90,
Námestie SNP 33
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. Nvota:  NonSENs
NOCI SVATOJÁNSKEJ, Túlavé
divadlo, Loď – Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - S. Ruhl: Vibrator-play, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
�20.00 - Bill Bailey, Limboland,
Istropolis, Veľká sála, Trnavské
mýto 1

štvrtok 29. septembra
� 10.00 - J. Mokoš: Zhavranelí
bratia, BBD, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 15.45, 17.00 - Tvorivé dielne
pre deti: Ako namaľovať správne
škvrnu, YMCA, Karpatská 2
� 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. Suchý: Elektrická
bomba, divadlo Ívery, Gaštanová 19
� 20.00 - I. Hrubaničová, Ľ.
Burgr, M. Chalmovský, V. Zbo-
roň: Extrakty a náhrady, divadlo
SkRAT, YMCA, Karpatská 2

piatok 30. septembra
� 10.00, 18.00 - J. Mokoš: Zha-
vranelí bratia, BBD, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - V. Janoušková: Zdanli-
vo slepá ulička, divadlo Ticho a
spol., Školská 14
� 20.00 - Tyč,  psychedelicko
inštitucionálna video opera,
YMCA, Karpatská 2

sobota 1. októbra
� 19.00 - Peter Bič projekt, kon-
cert, Dom kultúry Dúbravka, Sa-
ratovská ulica
� 19.00 - V. Janoušková: Zdanli-
vo slepá ulička, divadlo Ticho a
spol., Školská 14

nedeľa 2. októbra
� 15.30 - M. Destro, P. Pavlac:
Haló mimozemšťan, Divadlo
Úsmev, Loď – Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Baby na palube, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

pondelok 3. októbra
� 19.00 - Y. Raza: Kumšt, Divad-
lo Kumštproduction, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1

utorok 4. októbra
� 11.00 - Bajaja, Nová scéna,
Živnostenská 1
� 19.00 - J. Saunders, A. Ayck-
bourn, D. Capton:3x2, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

streda 5. októbra
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - M. de Sade: Justine,
divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 20.00 - K. Vosátko: Mafiánske
historky, Ateliér Babylon,
Námestie SNP 14
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Premietania filmov vo formáte 2D i 3D je pre každé kino samozrejmosťou. No absolútna novinka na slo-
venskom trhu - projekcia filmu s technológiou 4DX je veľmi ojedinelá.  Túto možnosť ponúka práve mul-
tikino Cinema City Aupark v Bratilave. High-tech sedadlá s pohybmi vo všetkých smeroch, stroboskopic-
ké svetlá so svetelnými zábleskami, vodná hmla a mokré efekty, všetky vône z filmových scén, dážď a tech-
nológia "Neck Air System" s efektom fúkania podľa pohybov sedadla sa radí medzi 6 efektov, ktoré práve
samotný film v tomto formáte robia výnimočným. Prežite intenzívnejší a dokonalejší filmový zážitok
pomocou všetkých vašich zmyslov práve v Cinema City, Aupark.  
V novej dimenzii zmyslového zážitku už od 22. septembra uvedieme film SEDEM STATOČNÝCH, v kto-
rom práve siedmi najatí žoldnieri budú ochraňovať mesto Rose Creek pred bandou lotrov. Podarí sa im
zúfalých obyvateľov upokojiť a zabezpečiť im pocit bezpečia vo vlastnom mestečku? Dozvieš sa už od 22.
septembra práve v Cinema City Aupark v kinosále 4DX.

ZAŽI KINO NA PLNÉ GULE S TECHNOLÓGIOU
4DX LEN V CINEMA CITY AUPARK



Koniec septembra pred
osemnástimi rokmi bol už v
znamení blížiacich sa komu-
nálnych volieb, pokračovalo
sa v prieskume Námestia
SNP, kde sa pripravovala
veľká rekonštrukcia, Brati-
slavčania pozorne sledovali aj
zákulisné boje o horáreň v
Horskom parku. Po pár
rokoch sa do mesta vrátila
značka Prior, nie však do
centra, ale do Ružinova, oby-
vatelia slovenského hlavného
mesta s úžasom sledovali, že
bývanie vo Viedni sa už rieši-
lo prostredníctvom počítačov
a futbaloví fanúšikovia sa
tešili na kvalifikáciu s Portu-
galskom...

Park pri Avione

bude konečne

osvetlený
STARÉ MESTO
Aby sa zamedzilo vyčíňaniu
vandalov a ďalším krádežiam
sadového materiálu v parčíku
Avion, mestská časť Staré
Mesto tam doplnila osvetlenie.
Práce by mali byť dokončené
do konca septembra. Do tohto
termínu pribudnú v parku nízke
svietidlá z nerozbitného mate-
riálu a dva reflektory s výko-
nom 125 wattov. 
Osvetlenie parku bude tvoriť
spolu s pouličným osvetlením
jeden funkčno-prevádzkový
celok.  

Mestskí poslanci 

horáreň 

opäť nepredali
STARÉ MESTO
Poslanci bratislavského mest-
ského zastupiteľstva na svo-
jom poslednom septembro-
vom zasadnutí rozhodli, že
horáreň v Horskom parku sa
nebude privatizovať. Vyhove-
li tak žiadosti vyše desaťtisíc
občanov, ktorí v petícii
vyzvali poslancov, aby nepri-

pustili privatizáciu horárne a
zachovali tak jej verejnopro-
spešný charakter.
O návrhu primátora Petra Kre-
sánka, aby horáreň bola odpre-
daná za symbolických 100
korún Nadácii Horský park,
ktorá má objekt v desaťročnom
prenájme, bratislavskí poslanci
ani nehlasovali. Takýto odpre-
daj by znamenal faktickú priva-
tizáciu.
Viacerí poslanci navrhovali,
aby bol krátkodobý prenájom
objektu Nadácii Horský park
predĺžený na dlhodobý. O
tomto návrhu však poslanci
hlasovať nemohli, pretože
nadácia o predĺženie prenájmu
nepožiadala. 
Prezident nadácie Kamil Pro-
cházka v tejto súvislosti pove-
dal, že opakovane požiadajú o
odkúpenie horárne, pretože
nájomný vzťah nie je podľa
jeho názoru vzhľadom na plá-
nované investície do horárne
výhodný.

V Bratislave

Moravčík, 

v Starom Meste

Ďurkovský
BRATISLAVA
V sobotu 19. septembra bol
posledný deň na podanie kan-
didátnych listín pre novem-
brové komunálne voľby. 
Mená kandidátov budú oficiál-
ne zverejnené v pondelok 27.

septembra, keď sa skončí pre-
verovanie a registrácia kandi-
dátnych listín. Podľa dostup-
ných informácií chce na post
primátora Bratislavy kandido-
vať päť kandidátov – sú medzi
nimi Jozef Moravčík (SDK,
KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS a
SDĽ), Július Binder (HZDS),
Ladislav Setnický (SOP), Alojz
Hlina a Milan Mojš-Kováč.
Ďalej sa nám podarilo zistiť, že
v Starom Meste bude na post
starostu mestskej časti kandi-
dovať Andrej Ďurkovský, v
Petržalke by mal kandidovať
starosta Vladimír Bajan a v
Novom Meste starosta Richard
Frimmel.

O Zámockej

ulici rozhodnú

po voľbách
STARÉ MESTO
Obyvatelia Palisád sa v máji
prostredníctvom poslanca
mestského zastupiteľstva
Mariána Minaroviča obrátili
na primátora Petra Kresánka
so žiadosťou o vrátenie
Zámockej ulice do mestskej
dopravnej siete.
Táto ulica, ktorá sa takmer
vytratila z bratislavských máp,
v súčasností prechádza svojím
znovuzrodením. Spoločnosť,
ktorá rekonštrukciu, či skôr
výstavbu novej ulice realizuje,
pôvodne uvažovala o jej nepre-
jazdnosti. 
Primátor občanov ubezpečil, že
tejto požiadavke nevyhovie a
Zámocká ulica teda nebude
vyradená zo siete miestnych
komunikácií. Dlho sa viedli
diskusie o tom, ako by mal pre-
jazd vozidiel po ulici vyzerať.
Pôvodné návrhy spred roka
1989  rátali s vybudovaním ši-
rokej komunikácie s parkova-
ním áut, ale aj autobusov
pozdĺž nej. Takýto zámer je
však v rozpore s revitalizáciou
tejto časti Starého Mesta.

Bratislavské noviny
24. septembra 1998 (krátené)
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Krčmári mali

vlastných 

znalcov húb
Hubárska sezóna mávala dve
vyvrcholenia. V júni, keď sa
najdlhším dňom a najkratšou
nocou roka začínalo leto, a v
septembri, keď sa jesennou
rovnodennosťou končievalo.
V záhradných reštauráciách,
vinárňach a v krčmách povynáša-
li do záhrad kotly na obváranie
húb potrebných na výrobu rozlič-
ných hubových pást, kečupov a
zaváraných maškŕt, ktoré záujem-
com predávali v hojnom sorti-
mente po celý rok.
Majitelia záhradných krčiem, reš-
taurácií a vinárni pod neskorším
Červeným mostom, v bývalom
mlyne Klepáč, majitelia Slamenej
búdy na Kolibe, záhradnej krčmy
na Kamzíku a mnohých iných
boli podľa všetkého členmi uče-
ného tovarišstva hubárskeho. Nie-
len od jeho členov však vykupo-
vali hubárske výrobky. Každý
krčmár mal v sezóne svojho
hubárskeho znalca, ktorému azda
aj platil za preberania ponúka-
ných húb, aby sa pod varešky
kuchárov nedostala žiadna jedo-
vatá. Znalec nemilosrdne vyraďo-
val všetky červivé, rozmäknuté,
zaparené, poplesnené, prestarnuté
či inak poškodené huby. Pre vzác-
nu prešporskú pospolitosť sa
smelo variť len z najlepších suro-
vín. Znalec mal aj svoje osobitné
skúsenosti z kulinárskych súťaží a
stretnutí tovarišstva. Mohol teda
huby zodpovedne nielen triediť,
no aj určovať, z ktorých kuchárky
uvaria akú špecialitu. Poskytoval
im na to rukou písané recepty,
ktoré boli k dispozícii aj hosťom,
a tak sa stalo, že množstvo sa ich
zachovalo v rôznych ručne písa-
ných receptároch, ktoré matky
spisovali pre svoje dcérenky. Niet
azda v Európe iného mesta, v kto-
rom by sa na krčmách počas
hubárskej sezóny objavili tabule
Hubárske hody alebo Dnes
hubárska zakáľačka. Bola to
jedna z dnes už zaniknutých sláv-
nych prešporských tradícií, ktoré
by bolo osožné obnoviť.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporka (krátené)

NA NÁMESTÍ SLOBODY
kontrolovali policajti 18-ročného
Mateja P. z Trenčína, ktorý im
dobrovoľne vydal, podľa už
zabezpečených predbežných
výsledkov z expertízy, spolu 125
kusov tabliet extázy. 
NA VAZOVOVEJ ULICI 31-
ročný Zoltán z okresu Dunajská
streda preskočil plot a vnikol na
pozemok farnosti. Vo dvore sa
pokúsil otvoriť bránu, čo sa mu
však nepodarilo, pretože ho
zadržal miestny kaplán. Hliadka
ho eskortovala na policajné odde-
lenie, kde u zadržaného našla
zatavenú injekčnú striekačku s
bielou kryštalickou látkou. Strie-
kačku s látkou zaslali  na exper-
tízne skúmanie. 
NA KAMILKOVEJ ULICI
spozorovala hliadka osobné
motorové vozidlo, ktorého pravá
časť bola zakliesnená v asi meter
hlbokej priekope. Na mieste sa
nachádzal 54-ročný Boris K. z
Bratislavy, ktorého hliadka pod-
robila dychovej skúšky. Vodič,
ktorému namerali 1,13 mg/l,
alkoholu v dychu, skončil na poli-
cajnom oddelení. 
NA METODOVEJ ULICI 34-
ročný Martin P. z okresu Pezinok
ukradol z predajne drogérie holia-
ci strojček. Podozrivého muža
pred hlavným vchodom obchod-
ného centra dobehol pracovník
SBS, ktorý ho vyzval, aby neza-
platený tovar vrátil. Podozrivý
muž namiesto toho, aby strojček
vrátil, pracovníka SBS udrel do
tváre. Následne na to ho pracov-
ník SBS spacifikoval. Keď podo-
zrivý muž ležal na zemi, chytil do
ruky kameň a začal ním pracov-
níka SBS napádať. Kameň mu
nakoniec z ruky vytrhol náhodný
okoloidúci, ktorý zároveň zavolal
na linku 158. (mm)

Bojovalo sa o horáreň, aj o Zámockú

Založené v roku 1998 v Bratislave

Kompletný archív novín nájdete
na www.bratislavskenoviny.sk

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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vyjdú o 2 týždne
6. októbra 2016

Majstri sveta 

v breakdance

spoja generácie
NOVÉ MESTO
Niekedy sa zdá, že životy detí a
dospelých sú dva svety. Vystú-
penie Flying Bach, ktoré spája
majstrovské kúsky tanečnej
skupiny Flying Steps a klasiku
J. S. Bacha je ukážkou, ako
odstrániť generačné rozdiely.
Deti môžu zobrať rodičov na
majstrov v breakdance, rodičia
zase môžu ukázať deťom hĺbku
vážnej hudby.
Tanečná skupina vznikla v roku
1993 v Berlíne a tvorí ju výber zo
svetovej tanečnej špičky. Viac ako
35 umelcov zapojených do tejto
formácie zožalo vo svete v prie-
behu rokov úspech špecifickými
tanečnými vystúpeniami. Flying
Bach interpretuje niekoľko storo-
čí starú skladbu Dobre tempero-
vaný klavír od J. S. Bacha v
kombinácií s modernými elek-
tronickými beatmi v dynamickej
choreografii. Balerínu a vznešené
piruety striedajú chlapci točiaci sa
na hlavách, hravosť pouličného
tanca sa strieda s precíznosťou
baletu a vážnej hudby. Tanečné
predstavenie bude 7. a 8. októbra
v Istropolise. (ts)

STARÉ MESTO
Nič svetoborné pre ľudstvo
neurobila, napriek tomu jej
popularita nepohasla ani po
vyše poldruha storočí. Priťa-
hovala však pozornosť mu-
žov svojou neodolateľnou
krásou, ženy provokovala
závideniahodnou štíhlou pos-
tavou a nádhernými vlasmi
takmer po zem.
Celé dni sledovala váhu, ktorá
ukazovala 49 kilogramov, obzera-
la si subtílny 47-centimetrový
pás, len aby nedajbože nepribrala.
Za svoj výzor však platila aj
nemalé dane. Do úmoru cvičila
náročné cviky, jazdila na koni,
denne prešla rýchlou chôdzou aj
štyridsať kilometrov. Pila iba
mäsové a zeleninové vývary,
inokedy za celý deň zjedla dva
pomaranče. A pritom si mohla
dovoliť, čo jej len hrdlo ráči. Veď
pochádzala zo vznešenej rodiny
bavorského vojvodu, a keď sa
ako 16-ročná vydala za Františka
Jozefa I., stala sa rakúskou cisá-
rovnou, neskôr kráľovnou Čiech
a Uhorska počas Rakúsko-uhor-
skej monarchie - Alžbeta Amália
Eugénia Bavorská, prezývaná
Sissi. Štátnickým povinnostiam
venovala pramálo povinností,
veď popri záujme o seba jej ani
na politiku či akési sociálne a
ekonomické reformy nezostával
čas. Na ospravedlnenie tejto štát-
nickej absencie by mohlo poslú-

žiť ospravedlnenie, že jej hneď po
narodení odobrali deti a podľa
dvornej etikety sa o ne staralo
služobníctvo vo viedenskom
hlavnom sídle Habsburgovcov, v
Schönbrunne. 
Aj krásna, zámožná a milovaná
žena môže mať v duši veľa
smútku. Dvojročná dcérka Žofia
jej zomrela na týfus, a už dospelý
syn Rudolf, následník trónu, spá-
chal na zámku v Mayerlingu
samovraždu. 
Niet sa čo čudovať, že takáto
zaujímavá bytosť inšpirovala
mnohých umelcov - maliarov,
sochárov, hudobných skladate-
ľov, spisovateľov, filmárov. Verej-
nosť možno ani nevie, že na
pôvodnom oltári v Modrom kos-
tolíku, bola znázornená práve
ona, ako modliaca sa manželka
cisára Františka Jozefa I. 
Na rozdiel od slávneho trojdielne-
ho filmu rakúsko-švajčiarskeho
režiséra Ernsta Marischku, uvá-
dzaného viackrát v televízii, dra-
matik Viliam Klimáček sa sústre-
dil najmä na duševnú stránku
cisárovnej. Hľadal dôvody jej
zdanlivo egoistického správania a
v predstavení sa mu ich podarilo
odhaliť aj divákom. Veď po tom,
čo si musela Sissi na viedenskom
dvore v blízkosti svokry, autori-
tatívnej arcivojvodkyne Žofie,
cisárovej matky, vystáť, niet sa čo
čudovať, že z toho honosného
sídla utekala čo najďalej. V diva-

delnej hre Sissi alebo Úteky
Alžbety Rakúskej, známa
maďarská režisérka so sloven-
ským priezviskom Eszter Novák
zúročila množstvo výborných
daností členov Činohry SND. 
Táňa Pauhofová v hlavnej úlohe,
je nielen štíhla a krásna, ale aj
ohybná a telocvik na javisku jej
vonkoncom nerobí problémy.
Tomáš Maštalír je fešák, akým
bol aj cisár František Jozef I., a
keď mu maskér Juraj Steiner pri-
robil vykrútené fúzy a kostymér
Peter Čanecký ho odel do parád-
nej uniformy, boli takmer na nero-
zoznanie. Psychicky labilného
korunného princa Rudolfa nád-
herne stvárňuje Daniel Fischer,
autoritatívnu cisárovu matku
alternujú Emília Vášáryová s
Annou Javorkovou, diváci sa
zasmejú na karikatúre cisárovej
milenky v podaní Gabriely Dzu-
ríkovej.
Dobový orchester štyroch živých
muzikantov, pre ktorých hudbu
skomponoval maďarský sklada-
teľ György Selmecsi, obklopujú
kulisy honosného zámku scéno-
grafa Jozefa Cillera, ktorý nám na
starej mape pripomenie územie
niekdajšej monarchie Rakúsko-
Uhorska. Ešte do začiatku minu-
lého storočia k nej patrilo aj Slo-
vensko. V historickej hre si divák
zaspomína na roztancovanú Vie-
deň, vrátane jej pôvabnej panov-
níčky. Anna Sláviková

Aj krásna a milovaná žena môže
mať vo svojej duši priveľa smútku

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


