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Františkánska záhrada opäť otvorená

Bratislavčania si asi musia zvyknúť, že do záhrady môžu opäť vojsť. Foto: Juraj Mladý

Knižné búdky

zmizli, zničili

ich vandali
KARLOVA VES
Lesopark v Líščom údolí mal
pre svojich návštevníkov aj
niečo navyše. Dve knižné
búdky, z ktorých si mohli
zobrať knihy a počas oddychu
pod stromami prečítať. Od
začiatku septembra to však
nejde. Búdky zmizli a návštev-
níci oddychovej zóny márne
pátrali prečo... 
Ako prvá sa v polovici prázdnin
stratila búdka v strede údolia, v
polovici septembra sa za ňou po-
brala aj druhá, umiestnená pri
východe smerom do Dúbravky.
„Chýbajú nám, vždy, keď sme
sem prišli, tak sme sa pozreli, či v
búdkach nie sú nejaké zaujímavé
knihy, navyše sami sme tam
odniesli asi dvadsať našich star-
ších kníh,“ prezradil Karlovešťan
Slavo Chlup. 
„Knižné búdky, ktoré v Líščom
údolí osadil Miestny úrad v Kar-
lovej Vsi, zničili vandali. Keďže
už boli nezrekonštruovateľné,
stiahli sme ich z tejto lokality.
Karlova Ves tam plánuje osadiť
nové knižné búdky. Vyžaduje si to
však náklady, ktoré v tohtoroč-
nom rozpočte už nie sú vyčlene-
né. Nové knižné búdky osadíme v
budúcej sezóne aj s kamerovým
systémom,“ informoval hovorca
mestskej časti B. Heldes. (db)

Nemocnicu 

na Patrónke

nebudú stavať
BRATISLAVA
Pred štyrmi rokmi sa zdalo, že
príbeh novej bratislavskej uni-
verzitnej nemocnice bude defi-
nitívne pokračovať na Patrón-
ke v priestoroch vojenskej ne-
mocnice. Podľa všetkého však
všetko bude inak.
V hre už nie je Patrónka, ale uva-
žuje sa medzi Ružinovom a rozo-
stavanou nemocnicou na Rázso-
chách. „S lokalitou na Patrónke
už ministerstvo neráta. Rozhodlo
sa tak po zhodnotení všetkých pa-
rametrov,“ povedala hovorkyňa
ministerstva zdravotníctva S. Lu-
ptáková. 
Výstavba nemocnice na Patrónke
bola v minulosti často kri-
tizovaná, okrem iného aj pre hor-
šiu dostupnosť a práve infraštruk-
túra má byť jedným z hlavných
kritérií pri výbere medzi Rázso-
chami a Ružinovom. S otvorením
nemocnice sa pôvodne rátalo už v
roku 2018, neskôr sa termín o dva
roky posunul, už dnes je pravde-
podobné, že sa nestihne ani tento
dátum. Okrem definitívneho vý-
beru miesta sa musí vláda do 15.
novembra rozhodnúť, akým spô-
sobom sa bude stavba fi-
nancovať. Predpokladaná cena
bola pred niekoľkými rokmi
vyčíslená na takmer 250 milió-
nov eur. (mm)
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STARÉ MESTO
Františkánska záhrada na
Uršulínskej ulici je po piatich
rokoch znovu otvorená pre
verejnosť. Záhrada bola
vybudovaná v roku 1999 ako
strecha podzemnej garáže na
Uršulínskej ulici a potom
bola jedenásť rokov pre ve-
rejnosť zatvorená.
V júni 2010 ju z iniciatívy staro-
mestského poslanca a súčasného
starostu Radoslava Števčíka opäť
otvorili, po dvoch rokoch bola pre
nezáujem vtedajšieho vedenia
mesta a mestskej časti opäť zatvo-
rená. Od tohto septembra bola

opäť sprístupnená verejnosti.
Záhrada je otvorená vždy od pon-
delka do nedele v čase od 9.00 do
18.00 h. Tento prevádzkový re-
žim potrvá do konca novembra
a na jar ho chce mesto znovu
obnoviť.
„Som nesmierne rád, že Františ-
kánska záhrada opäť slúži Staro-
mešťanom a návštevníkom Staré-
ho Mesta. O jej opätovné otvore-
nie som sa snažil od nástupu do
funkcie starostu, žiaľ, zmena
majiteľa podzemných garáži,
ktorý je aj vlastníkom záhrady,
toto otvorenie odďaľovala. Teší
ma, že nový majiteľ záhrady a

mesto Bratislava konečne našli
spôsob, ako sprístupniť záhradu
pre verejnosť,“ uviedol starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
O tom, že je otvorená, informuje
malý oznam na bráne. Možno aj
preto bola počas našej návštevy
úplne prázdna a nikto z okoloidú-
cich netušil, že do záhrady sa dá
vojsť. Brána sa však dá bez pro-
blémov otvoriť. 
Do parku platí prísny zákaz vode-
nia psov a iných zvierat, je tu
prísny zákaz vstupu opilcom,
ľuďom pod vplyvom omamných
látok či ľuďom v nevhodnom
oblečení... Dušan Blaško

Do 230 652 bratislavských domácností!

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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O Brežnevovi
a o samite 
v roku 2136
Keď pred takmer štyridsiatimi
rokmi priletel na Slovensko
Brežnev, Bratislavčania muse-
li vyjsť do ulíc. Nepomohli
žiadne ospravedlnenky, že
babka ochorela a že nutne
potrebuje našu opateru. Vyfa-
sovali sa mávadlá a Brežnevo-
vu cestu od letiska až na hrad
lemovali „šťastní“ Bratislav-
čania.
Keď prišli za Ficom jeho kamo-
ši, aby sa počlnkovali a dobre
najedli, Bratislavčanov sa už
ani nepýtali, či sú šťastní,
rovno ich poslali preč z mesta. 
Časy a spôsoby sa teda menia,
ale móresy papalášov zostáva-
jú. Vidia to aj Bratislavčania. V
socializme sa zazeralo na šesť-
stotrinástky so zatemnenými
zadnými oknami, lebo každý
vedel, že sa tam vezú nejakí
starší ujovia z ÚV KSS či ÚV
KSČ, ktorí sa v kútiku duše
možno aj hanbili za to, čo
robia, a preto nechceli, aby ich
normálni ľudia videli. 
Dnes zase Bratislavčania uska-
kujú pred čiernymi bavorákmi s
čiernymi sklami vpredu aj vza-
du s ministrami, štátnymi ta-
jomníkmi a s ich asistentkami,
ktorí síce tvrdia, ako ťažko pra-
cujú pre Slovensko, ale v kútiku
duše vedia, že je to blud a
okrem pár babiek-demokratiek
im tiež zase nikto neverí. 
Od plných ulíc za Brežneva až
po samitom vyprázdnené ulice
prešlo necelých štyridsať rokov.
Ďalšie podobné bratislavské
rande bude možno o dvadsať
rokov a pri súčasnom vývoji
medzinárodnej situácie a na-
rastajúcej paranoje papalášov
je už teraz jasné, že v bu-
dúcností nezostane iba pri ra-
dách, aby sa obyvatelia hlavné-
ho mesta odsťahovali, ale zrej-
me rovno im bude prikázané,
aby zišli na pár dní do pivníc a
tam vyčkali, kým sa „páni ne-
nahraditeľní“ poriadne nena-
jedia a nepočlnkujú si! 
No čo už, ulice aspoň konečne
ovládnu vytešení pokémoni!

Dušan Blaško

Dúbravka chce

dostať autá 

z chodníkov
DÚBRAVKA
Problém, kde zaparkovať, ne-
obchádza ani Dúbravku. Pri-
búda áut, nových domov i oby-
vateľov.
Pred tridsiatimi rokmi bola situá-
cia iná, ale aj v Dúbravke vyrasta-
li dvanásťposchodové paneláky
takmer bez parkovacích miest.
Vedenie mestskej časti preto zača-
lo vlani s pasportizáciou vyhra-
dených parkovacích miest, kde
prišlo ku kontrole a evidencii
miest. Tento rok odborní zamest-
nanci vyrazili do terénu a začali
riešiť možnosti, kde vytvoriť
nové parkovacie miesta tak, aby
nemusela ustúpiť zeleň. Nové
parkovacie miesta plánuje mest-
ská časť vytvárať na etapy, doko-
py ich má byť vyše dvesto.
„V prvej etape vznikne sto
nových parkovacích miest,“
vysvetlil vicestarosta Ľ. Kraj-
čír. Miesta vzniknú v najpro-
blematickejších lokalitách – na
uliciach Alexyho, Bošániho,
kde sa bude riešiť aj problema-
tická zákruta, ktorá pre nepre-
hľadnosť dlhodobo trápi obča-
nov a najmä vodičov. 
Ďalšími vybranými lokalitami sú
ulice Nejedlého, Považanova a
Ožvoldíkova. Na všetkých mies-
tach sa na vybudovanie parkova-
cích miest použijú zatrávňovacie
tvárnice, ktoré sú pre prostredie
prijateľnejšie než betónové plo-
chy. Prvá etapa prác na vytváranie
nových parkovacích miest štartu-
je už v septembri, mestská časť
na to vyčlenila v rozpočte 100-
tisíc eur. (lm)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vy-
čistila protipovodňový múr od
Mosta SNP po osobný prístav
od grafity. Ide o výsledok spolu-
práce samosprávy so Sloven-
ským vodohospodársky podni-
kom, š. p. (SVP), ktorý je správ-
com múra. Staré Mesto na
odstránenie grafity použilo
dotáciu Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK).
„Napriek tomu, že to nebola sta-
rosť mestskej časti, iniciovali sme
v spolupráci s SVP a s BSK
myšlienku, aby sme túto časť
nábrežia zbavili množstva grafi-
tov, ktoré špatilo protipovodňový
múr. Ten tvorí vstupnú bránu do

mesta od Dunaja, preto sme pova-
žovali za potrebné tento dlhoroč-
ný problém vyriešiť,“ uviedol sta-
rosta Starého Mesta R. Števčík.

SVPby teraz mal zabezpečiť anti-
graffitový náter, ktorý ho bude
chrániť pred vandalizmom. (brn)

Foto: BASM

Staré Mesto vyčistilo protipovodňový
múr na nábreží od čmáraníc a grafity

STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci na sep-
tembrovom zasadnutí schválil
poslanecký návrh nariadenia o
pravidlách otváracích hodín.
Nariadenie má umožniť, aby
oproti súčasnému stavu mohli
byť reštaurácie a bary otvorené
aj po 22. hodine.
Nariadenie posunulo záverečnú
na 24.00 h a v piatok a v sobotu
na 1.00 h, v prípade nočných pod-
nikov v podzemí do 5.00 h. Sta-
rosta Starého Mesta Radoslav
Števčík však toto nariadenie
nepodpísal s tým, že niektoré
ustanovenia sú v rozpore so záko-
nom, resp. idú nad rámec právo-
mocí samosprávy. O návrhu budú
poslanci opäť rokovať na ok-

tóbrovom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva. Na jeho schvále-
nie je teraz potrebná trojpätinová
väčšina všetkých poslancov.
Na základe rozsudku Najvyššie-
ho súdu SR z decembra 2015
môžu byť všetky staromestské
reštaurácie a bary otvorené do
22.00 h. Súd rozhodol, že prax
individuálneho rozhodovania o
prevádzkových hodinách je proti-
zákonná. Novým prevádzkam a
tým, ktorých rozhodnutia stratili
platnosť, tak samospráva nemôže
predĺžiť otváracie hodiny po
22.00 h.
Poslanci podmienili predĺženú
otváraciu dobu splnením podmie-
nok, ktoré mali zabezpečiť elimi-
náciu hluku. S tým niektoré pre-

vádzky nesúhlasili a klamlivo
tvrdili, že nariadenie stanovuje
záverečnú o 22.00 h a v Starom
Meste sa skončí nočný život. Toto
nepravdivé tvrdenie pobúrilo
návštevníkov nočných barov, kto-
rí zorganizovali protest pred do-
mom starostu.
„Chápem, že poslanci chceli
brániť záujmy obyvateľov, kto-
rým niekoľko hlučných prevá-
dzok strpčuje život. Nariadenie
som nepodpísal, pretože to nie
je možné robiť nezákonnou
cestou. Chcem pripraviť návrh
nariadenia v súlade so záko-
nom, umožňujúci aj nočný
život, ktorý nebude obťažovať
Staromešťanov,“ uviedol sta-
rosta Števčík. (brn)

Poslanci schválili pravidlá otváracích
hodín, starosta nariadenie nepodpísal
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Rekonštrukcia

Trnavského

mýta potrvá rok
NOVÉ MESTO
Trnavské mýto zrekonštruuje
spoločnosť Immocap, ktorá
stojí aj za výstavbou neďale-
kého komplexu Central. Re-
konštrukciu odobrili poslanci
mestského zastupiteľstva. In-
vestor chce podchod kom-
pletne vynoviť.
Odhadovaná suma investície je
vyše milióna eur. Rekonštruk-
cia a revitalizácia verejného
priestranstva potrvá približne
rok od ukončenia inžinieringu a
jednotlivých povoľovacích
procesov potrebných na staveb-
né práce. 
Mestu rekonštrukcia prinesie aj
zníženie prevádzkových nákla-
dov o 141 000 eur ročne, keď-
že Immocap zároveň získal
priestor do prenájmu na pät-
násť rokov. Súčasťou prevádz-
ky bude napríklad dvadsaťšty-
rihodinové zabezpečenie pod-
chodu kamerovým systémom,
nepretržitá strážna služba, kaž-
dodenné upratovanie a čiste-
nie. (pk)

P. Krajíček 

už nešéfuje 

mestskej polícii
BRATISLAVA
V piatok 30. septembra skon-
čil vo funkcii náčelníka mest-
skej polície jej doterajší šéf
Peter Krajíček
Podľa hovorkyne polície Ľubo-
míry Miklovičovej odišiel na
vlastnú žiadosť. Náčelníka mest-
skej polície na návrh primátora
vymenúva a odvoláva mestské
zastupiteľstvo. (ts)

Na východe 

Bratislavy budú

nové cyklotrasy
VRAKUŇA
Euroregión dunajskej iniciatívy
dokončil projektovú dokumen-
táciu na výstavbu cyklotrás vo
východnej časti Bratislavy. Spá-
jať má Vrakuňu, Podunajské
Biskupice, Rovinku, Most pri
Bratislave a Ivanku pri Dunaji.
Euroregiónu bola pridelená dotá-
cia na prípravu projektovej doku-
mentácie na územné rozhodnutie
a projektovej dokumentácie na
stavebné povolenie pre cyklistic-
kú trasu. Ide o spojenie obcí v
úseku Vrakuňa - Podunajské
Biskupice - Rovinka. Jeho celko-
vá dĺžka je vyše 12 kilometrov.
Projektovaná cyklotrasa, ktorú
vypracoval Euroregión dunajskej
iniciatívy, má doplniť tzv. vý-
chodný cyklistický okruh. Spájať
by mal Vrakuňu, Podunajské
Biskupice, Rovinku, Most pri
Bratislave a Ivanku pri Dunaji s
existujúcou cyklotrasou Jurava,
teda s pokračovaním do Vajnor,
Svätého Jura a do Rače. Možnos-
ti financovania výstavby cyklotra-
sy sú cezhraničná spolupráca,
integrovaný regionálny operačný
program, rozpočet mesta či samo-
správneho kraja. (mf)

Mamy s deťmi 

v šatkách majú

MHD zadarmo
BRATISLAVA
Mamičky nosiace svoje deti v
šatkách alebo v nosičoch môžu
až do soboty 8. októbra cesto-
vať v mestskej hromadnej
doprave zadarmo.
Stalo sa tak v rámci Medzinárod-
ného týždňa nosenia detí, ktorého
súčasťou boli a sú v bratislav-
ských materských centrách rôzne
workshopy. (mm)

Rozhľadňa pod Kamzíkom už 
stojí, nie všetci sú z nej nadšení
BRATISDLAVA
Nová turistická rozhľadňa v
areáli Amerického námestia na
Kamzíku je už k dispozícii
turistom. Pätnásťmetrová roz-
hľadňa  bola vybudovaná ako
súčasť projektu Milión pre
Bratislavu. Niektorí Bratislav-
čania však tvrdia, že stavba v
tejto lokalite nemá zmysel.
Turistická rozhľadňa sa začala
stavať posledný augustový týž-
deň a ukončená bola v pondelok
26. septembra. Na jej výstavbu
bolo použité drevo z červeného
smreka. Celková cena rozhľadne
je 33 000 eur a financovaná bola
z mestského rozpočtu a spolufi-
nancovaná poslancom Tomášom
Korčekom. V celom okolí je ešte
plánovaná aj menšia revitalizácia,
v rámci ktorej pribudnú aj toale-
ty a nové miesta na opekanie,
navyše svah pod rozhľadňou sa
bude pravidelne upravovať a
zeleň udržiavať tak, aby ani v
budúcnosti nebránila návštevní-
kom vo výhľade. 

„Ak sa tvrdilo, že bude odtiaľ
výhľad na mesto a na vodné dielo
na Dunaji, tak som vyšiel na tele-
víznu vežu, ktorá je ešte vyššie
ako rozhľadňa a žiadne vodné
dielo som veru nevidel. Iba tok
Dunaja pod Petržalkou a ďalej
smerom na juh. Vrcholom pseu-
dosnahy je však nainštalovanie
suchého WC. Turista si v prírode
uľaví tým najjednoduchším spô-
sobom, zbehne z chodníka, veď
nepotrebuje, aby ho v lese roz-
maznávali typické mestské prvky.

Naokolo sú desiatky podobných
lúk, všade pribudne suché WC?!
Podľa mňa išlo o nehospodárne
míňanie peňazí, ktoré sa mohli a
mali využiť na lepší a dôležitejší
účel,“ napísal napríklad čitateľ
Juraj Tevec. Ďalší kritici stavby
zase tvrdia, že je nezmysel stavať
rozhľadňu pár sto metrov pod
Kamzíkom, navyše rozhľadňa je
medzi stromami, ktoré rastú a
kvôli výhľadu ich bude treba
možno aj vytínať... (kk, mm)

Foto: kk

Jeseň patrí každoročne v
našom meste módnym poduja-
tiam. Jedným z tradičných,
ktoré prepája módne prehliad-
ky s nakupovaním, sú dnes už
ikonické Hriešne dobré náku-
py. 
Tento rok ich Aupark pre svojich
návštevníkov pripravil v dňoch
20.-23. októbra. Predĺžený
víkend ponúkne bohaté módne
prehliadky sezóny jeseň/zima
2016, nabitý hudobno-tanečný
program a množstvo darčekov. 
Vyberie si každý
Aupark počas roka 2016 prinie-
sol na slovenský trh viacero
zaujímavých svetových značiek.
Svoj zoznam predajní rozšíril o
zvučné mená ako M.A.C, Clini-
que, Bobbi Brown, Stefanel,
Tiger of Sweden alebo CHAPS.
Ponuka sa aktuálne rozrastá aj
teraz na jeseň. Pribúdajú značky
ako Forever 21, Magenta, Fred-
dy, NYX alebo Odd Molly, Bar-
bour či Karl Lagerfeld. Návštev-
níci tohtoročného podujatia tak
majú možnosť vložiť do svojho
nákupného košíka vybrané kúsky

od špičkových svetových výrob-
cov módy. Zoznam všetkých
značiek centra, ako aj všetky
informácie o podujatí je na webo-
vej stránke www.aupark-bratisla-
va.sk.
Program na celý víkend
Hriešne dobré nákupy už tradične
ponúknu viacdňový maratón,
venovaný nielen samotnému
nakupovaniu v zľave, ale aj inšpi-
ráciám zo sveta módy, radám
renomovaných odborníkov a
nabitému hudobno-tanečnému
programu. Vystúpi napríklad
tanečné zoskupenia RDS compa-
ny a La Portella, hudobná skupi-
na King Shaolin alebo Prešporskí
Junáci.
Najmä mladšie generácie osloví
možnosť vytvoriť si vlastný vtip-
ný mini film z podujatia – GIF
films. Vo filmovej tematike
pokračuje aj súťaž o naj dvojníka
známej osobnosti  strieborného
plátna – MOVIE DOUBLE
STAR.  Na pamiatku domov si
zase môžete odniesť svoju
módnu skicu –  v rámci Live Fas-
hion Sketch vás ilustrátor nama-

ľuje priamo v nákupnom víre
centra. Počas podujatia dostanete
aj šancu, zmeniť svoj život.
Súčasťou podujatia sú aj kastingy
do seriálov TV JOJ. Možno sa
šťastie usmeje na vás a stanete sa
známou tvárou obľúbenej televí-
zie. Navyše, „loviť“ zaujímavé
tváre pre modeling budú aj skau-
ti z Elite.
Centrum myslí aj na vaše pohod-
lie, aby ste sa v nákupoch nemu-
seli obmedzovať.  Nákupné tašky
vám pomôžu zaniesť black tie
shopping  asistenti. 
Vernostné nákupy 
Nákupné centrum ponúka navyše
výhodný vernostný program,
vďaka ktorému sa  počas Hriešne
dobrých nákupov dostanete do
VIP zóny, svoj nákup si ponesie-
te v štýlovej taške navrhnutej
exkluzívne pre Aupark známym
návrhárom Marcelom Holubcom
alebo si nákupy užijete bez zhonu
vďaka hodine parkovania navyše
zadarmo. Všetky informácie o
vernostnom programe nájdete na
www.aupark-bratislava.sk v sek-
cii vernostná karta.  �

Prichádza top nákupný festival sezóny

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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Po tom, ako rekonštrukcia Štú-
rovej ulice pred rokom zabila
Karmínu ako jednu z ikon bra-
tislavskej gastronómie, dlho tu
nevydržala ani Pastva, ktorú
sme navštívili v máji. V atrak-
tívnom priestore na rohu Štúro-
vej a Tallerovej ulice je už tretia
prevádzka za posledných 12
mesiacov. Teraz je tu Craft
Beer & Food & Cafe UNITY
STREET.
Interiér reštaurácie sa oproti našej
poslednej návšteve výraznejšie
nezmenil. Podobne ako pred pol-
rokom, aj teraz je rozdelený na
dve časti - fajčiarsku s výčapom a
s oknami do Štúrovej a nefajčiars-
ku s kuchyňou s oknami do Talle-
rovej. Drevené stoly, drevené a
plechové stoličky, kožené kreslá.
Fajčiarska časť je oddelená skle-
nenou stenou, dvere však boli pri
opakovaných návštevách vždy
otvorené.
Čo nás pri návšteve Unity Street
najviac prekvapilo, bola slabá
ponuka jedál. Jedna polievka, dve
predjedlá, tri burgre a štyri mäso-
vé jedlá. Zato pomerne slušná
ponuka pív malých slovenských

pivovarov - čapovaných aj fľaš-
kových. 
Ochutnali sme toskánsku paradaj-
kovú polievku s parmezánom a
bazalkou (2,49 €). K pivu by sme
očakávali niečo sýtejšie, ale zrej-
me ju obľubujú kuchár alebo ma-
jiteľ, inak si nevieme vysvetliť,
prečo je takáto polievka v ponuke
pivárne. Navyše nás vôbec ničím
neohúrila.
Z trojice burgrov - hovädzí chee-
seburger (8,99 €), bravčový basic
street burger (7,39 €) a kurací bur-
ger s gorgonzolou (7,99 €) nám
čašníčka s východným prízvu-
kom odporučila hovädzí ako naj-
lepší. Bravčový je vlastne cigán-
ska, a kurací tiež, takže jediný
skutočný burger bol len hovädzí.
Žemľa bola menšia, ale trojdielna,
pričom hovädzia placka bola len
jedna, medzi ďalšími dvoma
vrstvami bola slaninka so syrom.
Na jedenie rukami bol burger pri-
vysoký. K tomu ohrievané hra-
nolčeky a akási studená paradaj-
ková omáčka. Katastrofa.

Z mäsových jedál sme si dali
bravčovú kotletu so šampiňónmi,
pečenou paprikou, prosciuttom a
baby zemiakmi (7,39 €). Bol to
poriadny hrubý kus karé s kosťou,
nasýtilo to, ale tiež sme z toho
nepadali do kolien.
Na záver sme si dali ako dezert
čokoládové semifredo (4,29 €),
teda dva rezy domácej zmrzliny.
Celkovo hodnotíme Unity Street
ako to najhoršie, čo sme v tomto
priestore za posledné roky zažili.
Ospalá obsluha, ktorá nám navy-
še poplietla objednávku, keď sa
pri servírovaní kotlety spýtala, či
sme mali hovädzí alebo bravčový
burger. Samozrejme, že ten náš
doniesla asi o 8 minút neskôr.
Podzemný priestor na Štúrovej
ulici mal kedysi svoju atmosféru,
nový prevádzkar však potenciál,
ktorý mali roky Mäsiari a Karmí-
na, vôbec nevyužil. Ani drahé
pivo z malých pivovarov to neza-
chráni.
Naše hodnotenie:�
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Unity Street je ďalším krokom vedľaPočet reklám

doháňa počet

obyvateľov
LIST ČITATEĽA
So záujmom som si prečítal
článok v Bratislavských novi-
nách článok Chcú urýchliť
odstraňovanie reklám. Píše sa
v ňom, že sa zriadi pracovná
skupina pre zníženie počtu
reklám.
Riešenie zatiaľ nevidieť, je to
veľmi zložitý problém, badať
iba to, že sa  neustále zvyšuje
počet mega- giga- supermega a
bohvie ešte akých bilbordov, čo
platí aj pre menšie reklamné
nosiče. 
Nedávno som zaregistroval ďal-
šiu obrovskú svetelnú reklamnú
tabuľu na konci Šancovej ulice
(pred budovou Generálneho ria-
diteľstva železničnej polície), aj
to len preto, lebo ma pekne v
aute oslepovala. Reklamy mi už
chýbajú iba na cintorínoch, ale
pokrok je nezadržateľný a
možno aj tam sa čoskoro
dozvieme, čo si musíme neod-
kladne - ešte dnes - obstarať.
Mali sme tu nedávno návštevu
z Osijeku, ktorá nevychádzala z
údivu nad tým, čo u nás videla.
Pochopili sme, keď sme potom
boli na návšteve u nich - je to
neuveriteľné, ale reklamy tam
v celom meste nemajú. Ako je
to možné? Vraj s tým občania
nesúhlasili tak, ako nesúhlasili
ani s výstavbou periel architek-
túry (rozumej sklenených ška-
túľ), ako je u nás napríklad
okrasa priestoru medzi objek-
tom Tatra banky a hotelom) a
také, ani podobné objekty, tam
preto jednoducho nie sú (jediná
výšková budova zostala mimo
mesta). 
Zato majú desať kilometrov
upraveného nábrežia s parka-
mi, kvetinami, fungujúcim
vodným mlynom z devätnáste-
ho storočia (aj múku nám
namleli) a celé mesto je plné
sviežej zelene.
Možno by sme Bratislavu
mohli využiť ako turistickú
atrakciu: „Navštívte jediné
hlavné mesto na svete, kde
počet reklám o niekoľko rokov
prekročí počet obyvateľov!“
Reklame zdar!

Ladislav Szojka, Bratislava

Kým postavia

múzeum, turisti

sa môžu po...ť!
LIST ČITATEĽA
Páčil sa mi článok v Brati-
slavských novinách o Slavíne
a chýbajúcich toaletách, čo sa
mi už páčilo menej, bola
reakcia magistrátu, ktorá
vlastne podmienila existenciu
toaliet na Slavíne vybudova-
ním múzea. No, to je teda
bomba! 
Takže to najzákladnejšie so-
ciálne zariadenie má byť  reali-
tou, až keď bude múzeum
(kedy? Na svätého Dindi!).
Nádhera!!!  Predpokladám, že
to isté sa týka aj občerstvenia.
A dovtedy sa tam mnohí turisti
môžu po...ť!
Zaujala ma tiež informácia o
trvalej zástavke pod Manderlá-
kom. Konkrétne posledná veta
- Na vybudovanie trvalej za-
stávky mesto odhaduje náklady
vo výške približne 200-tisíc
eur. O niečo vyššie sa uvádza,
že bude mať 34 štvorcových
metrov! 
Nepochybne je už jasný aj
víťaz „verejného obstaráva-
nia“, ktorý sa postará, aby bola
dokonalá - obložená minimálne
plátmi z 24-karátového zlata!
Veď to je lopata ako delo! Ak
každá zástavka električky stojí
také nehorázne prachy, tak
nech to mesto zabalí, a nesťa-
žuje sa na nedostatok prachov v
kase. Viem, aká je zástavka pri
Blumentále, je tam naliatych
zopár kubíkov betónu navyše -
oproti bežným zastávkam - a to
je všetko.

Anton Starý, Bratislava

Vo svojom poslednom príspev-
ku som spomínala, že sa mi
nechce písať o hnusných
veciach. A vidíte, práve teraz to
porušujem...
Ráno som totiž musela ísť na
kontrolu k lekárovi. Chodím do
nemocnice Milosrdných bratov v
centrovatom centre Bratislavy.
Pár krokov predo mnou išla
žena, Ako sme zabočili za roh,
naraz si z ničoho nič stiahla
nohavice, čupla si na zem a... A
rozšíril sa hnusný zápach. Noha-
vice si zase vytiahla a hrdo si
odkráčala. Na zemi zatiaľ zostala
riadna hnedá kôpka. Nevidieť to
na vlastné oči, neuverím. 
Keď som to povedala v čakárni,
strhla sa debata o tom, kto je po
takejto udalosti na vine. Výsle-
dok? Vraj magistrát hlavného
mesta, pretože zrušil takmer
všetky verejné WC. Som poslan-
kyňou (mestskou) a práve deň
predtým sme dvanásť hodín
sedeli na zastupiteľstve a dlho-
predlho diskutovali – často aj o
nesmrteľnosti chrústa. Škoda, že

som túto „voňavú“ skúsenosť
nemala pred zasadnutím. Mohla
som sa vedenia mesta spýtať, čí
debilný nápad bol povoliť z
verejných záchodov spraviť na-
príklad piváreň (pri Avione). Ako
to, že aj na čerpacej stanici pri
vjazde do Bratislavy sa vyberá
poplatok?  Na čo sa (do čerta!)
vyberajú stále nové dane a
poplatky? Pokutujeme psičká-
rov, keď si neočistia kôpky po
svojich miláčikoch a majitelia
pritom za nich platia dane. Naťa-
hujeme sa o otváracích hodinách
reštaurácií a „robíme“ tak poma-
ly, ale isto  z Bratislavy provinč-
né mesto. A náš život otravuje
veľa ďalších a ďalších „malič-
kostí“...
Dosť však už týchto negatívnych
vecí. Začala sa jeseň a dúfam, že
ste si už stihli všimnúť krásne
farby, do ktorých sa obliekla prí-
roda. Že si doprajete prechádzky
v opadanom lístí stromov.

Mimochodom, viete, že z gašta-
nov sa dajú urobiť krásne deko-
rácie? 
Aže prichádzajú dlhé večery a za
oknom prevláda sivá farba? Po-
radím: na parapet nasypte vtáči-
kom omrvinky a uvidíte, aké
divadlo vám zahrajú. Alebo si na
okenné sklo nalepte farebné
nálepky. Stoja pár centov a
vydržia až do jari. 
A nedajte sa rozladiť nevychova-
nými hulvátmi a čím ďalej, tým
negatívnejšou televíziou. Viete,
aké je fajn zabaliť sa do deky a
prečítať si peknú knižku? Neboj-
te sa, jar tu bude už o pár týž-
dňov, čakanie nám navyše skrá-
tia Vianoce, Silvester, Nový rok,
a, Bohu vďaka, aj koniec pred-
sedníctva EÚ. 
A ešte niečo na záver: Azda svitá
nádej, že nový minister zdravot-
níctva nevzdá boj s poisťovňami.
Bolo by už načase, keby zdravot-
níctvo riadili lekári a nie zisku-
chtivé poisťovne. No o tom nie-
kedy nabudúce... Marta Černá

Fórum spotrebiteľa

O hnedej kôpke či o čakaní na jar
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AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

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

Od stredy 5. októbra do utorka 11. októbra 2016
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LOTTO
ČLENKOVÉ PONOŽKY
73% bavlna/25% polyester/

2% elastan

čierne alebo biele

veľkosti 35-46

1388

HOTOVÉ
ZÁVESY
rôzne farby

140x260 cm

s 8 krúžkami

2-dielny set

MAGNUM
STIERAČ ČELNÉHO 
SKLA
plochý, rôzne veľkosti

dlhá životnosť

HALLOWEEN
KOSTÝMI
rôzne druhy

veľkosti 116-140

TAVNÁ LEPIACA
PIŠTOĽ
s 2 tavnými tyčinkami

230 V

40 W

Lepiace tyčinky

11x150 mm

10-balenie

0.79

279

CHLAPČENSKÉ
BOXERKY
95% bavlna/5% elastan

rôzne druhy

Mimoni, Spiderman, 

Batman alebo Autá

veľkosti 98-128

NIVEA SPRCHOVÝ 
KRÉM ALEBO KÚPEĽ
rôzne druhy

(1 l = 3.19)

REXONA 
DEO-SPRAY
rôzne druhy

150 ml

(1 l = 9.60)

PRIL
NA UMÝVANIE RIADU
rôzne druhy

750 ml

(1 l = 1.41)

179

PULSE VENUS
SLÚCHADLÁ
rôzne farby

vynikajúca kvalita zvuku

dĺžka kábla 120 cm

Slúchadlá do uší

2.49

WHISKAS
POCHÚŤKY
kuracie/syr alebo hovädzie

105 g

(1 kg = 13.71)

MARS ALEBO M&M'S
VÝBER MIX-BOX
181/184 g

(1 kg = 12.10/11.90)

144

1495 595229

OVOCNÝ
NÁPOJ
Troppie Orange + Vitamin C

alebo multivitamín

10x200 ml

(1 l = 0.90)

219 239

144 106

649

FROZEN
BUNDA
aj s Batman, Spiderman 

alebo Mimoni motívy

100% bavlna

veľkosti 92-122

Tepláky

4.95

KUCHYNSKÝ VOZÍK
Z DREVA
modrý alebo šedý

3 odnímateľné koše

s priestrannou zásuvkou 

4 otočné kolieska

37x37x76 cm

199

595

3-PÁR

2-BALENIE

ZATEMNENIE

VIDEO NA ACTION.EU/AT

750 ML

HALLOWEEN
RUKA 
s vreckom 
na sladkosti
2 varianty

1.29

LOTTO
BOXERKY
veľkosti S-XL

2.49

PÁNSKE
BOXERKY
Mimoni, StarWars, 
Batman alebo Superman 
95% bavlna/
5% elastan
veľkosti M-XXL

2.19

LED-SIEČKY
SO ŽIVÝM PLAMEŇOM
zdanlivo skutočný efekt

krémové

7.5x10 cm

7.5x15 cm 3.49

279

10-BALENIE
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Dovolenka 

a pracovné

právo I. 
V zmysle Zákonníka práce
vzniká zamestnancovi nárok na
dovolenku za kalendárny rok
alebo jej pomernú časť, dovo-
lenku za odpracované dni alebo
napokon dodatkovú dovolenku.
Pokiaľ ide o podmienky vzniku
nároku na dovolenku za kalendár-
ny rok, v tejto súvislosti zákon
zavádza podmienku výkonu
práce u zamestnávateľa aspoň 60
dní v kalendárnom roku. V prípa-
de, že pracovný pomer netrval
nepretržite počas celého kalendár-
neho roka, vzniká zamestnancovi
nárok na pomernú časť dovolen-
ky za kalendárny rok. Pomerná
časť dovolenky sa vyráta ako
jedna dvanástina dovolenky za
kalendárny rok za každý celý
kalendárny mesiac nepretržitého
trvania toho istého pracovného
pomeru. Čo sa týka základnej
výmery dovolenky, táto predsta-
vuje najmenej štyri týždne, u
zamestnanca, ktorý do konca prí-
slušného kalendárneho roka
dovŕši najmenej 33 rokov veku je
to najmenej päť týždňov. 
Ak zamestnancovi nevznikol
nárok na dovolenku za kalendár-
ny rok ani na jej pomernú časť,
pretože nevykonával u zamestná-
vateľa v kalendárnom roku prácu
aspoň 60 dní, vzniká mu nárok na
dovolenku za odpracované dni v
dĺžke jednej dvanástiny dovolen-
ky za kalendárny rok za každých
21 odpracovaných dní v prísluš-
nom kalendárnom roku. Posled-
ným druhom dovolenky, ktorý
prichádza do úvahy, je dodatková
dovolenka. Tá sa týka zamestnan-
cov, ktorí pracujú po celý kalen-
dárny rok pod zemou pri ťažbe
nerastov alebo pri razení tunelov a
štôlní, a zamestnancov, ktorí
vykonávajú práce zvlášť ťažké
alebo zdraviu škodlivé. Poskytuje
sa v dĺžke jedného týždňa, resp.
ak zamestnanec pracuje v uvede-
ných podmienkach len časť
kalendárneho roka, patrí mu za
každých 21 takto odpracovaných
dní dvanástina dodatkovej dovo-
lenky. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Orientácia 

v meste bude

jednoduchšia
BRATISLAVA
Bratislava Tourist Board v spo-
lupráci s magistrátom osadila v
uliciach centra mesta 24 aktua-
lizovaných máp s popisom v
dvoch jazykových mutáciách.
Klasickú ponuku propagácie Bra-
tislavy rozšírila špeciálna edícia
skladacích máp a informačno-
propagačných brožúr s názvom
Bratislava city guide, každý
návštevník má navyše možnosť
stiahnuť si vynovenú aplikáciu
Bratislava city. Zmenou prešli aj
veľké navigačné mapy rozmiest-
nené na turisticky najfrekventova-
nejších miestach po meste. Aktua-
lizované infomapy výrezu mesta s
označením dôležitých bodov
záujmu vymenili na 24 miestach
v centre a v širšom centre Bratis-
lavy pôvodnú už nevyhovujúcu
verziu. Nachádzajú sa napríklad
na Kamennom námestí, Hlavnej
stanici, Námestí SNP, Dunajskej
ulici, pri Slovenskom rozhlase,
pri hrade Devín atď.
V aktualizovanej mape sú pero-
kresbami zvýraznené najvýznam-
nejšie body záujmu, vstupné
brány do mesta - ako autobusová
a železničná stanica, osobný prí-
stav či letisko. Zároveň v nej
návštevníci nájdu vyznačenú
korunovačnú trasu, popis top
atrakcií, informácie o turistickej
karte Bratislava City Card a
odkaz na moderný web
www.visitbratislava.com a mobil-
nú aplikáciu BTB – „Bratislava“.
Okrem centra mesta zachytáva aj
mestské časti, ktoré turisti často
navštevujú. (is)

BRATISLAVA
Mestská polícia v spolupráci
s Krajským dopravným inš-
pektorátom v Bratislave
vykonala špeciálnu kontrolu
zameranú na to, či vodiči
nevyužívajú na prejazd vozi-
diel jazdné pruhy určené
prostriedkom verejnej dop-
ravy. Počas jedenapolhodino-
vej špeciálnej kontroly skon-
trolovali viaceré problémové
úseky, na ktoré upozornil
bratislavský dopravný pod-
nik. 
V auguste kontrolovali situáciu
na Moste SNP, Trnavskej ceste,
Staromestskej, Ružinovskej a
na Prievozskej ulici. Najviac
priestupkov zaevidovali na Sta-
romestskej ulici, kde sa
dopravného priestupku dopus-
til aj motocyklista. V septembri
zase kontrolovali situáciu na
uliciach Brnianska a Pražská
(Patrónka). Počas jednej hodi-
ny v čase dopravnej špičky
zaevidovali štyri priestupky. 

Okrem špeciálnej kontroly
mestskí policajti v rámci bež-
ného výkonu služby dohliadajú
aj na to, či vodiči nevyužívajú
pruhy vyhradené pre mestskú
hromadnú dopravu na zastave-
nie alebo státie vozidla, prípad-
ne či nesprávnym zastavením
alebo státím nebránia bezpeč-
nému prejazdu vozidiel mest-
skej hromadnej dopravy. Kon-
trolujú tiež, či vodiči nestoja na
zastávkach mestskej hromad-
nej dopravy. Podľa zákona o
cestnej premávke vodič nesmie
zastaviť na zastávke mestskej
hromadnej dopravy a priľa-
hlom nástupišti v úseku, ktorý
sa začína dopravnou značkou
pred zastávkou a končí sa 5
metrov za označníkom zastáv-
ky. Ak dopravná značka nie je,
tak vo vzdialenosti 30 metrov
pred označníkom zastávky a 5
metrov za ním. 
Zameriavajú sa opäť na miesta,
na ktoré upozornil dopravný
podnik, ale aj občania. Ide

napríklad o ulice Štefánikova,
Šancova, Mickiewiczova,
Trenčianska, Obchodná, Vazo-
vova, Záhradnícka, intenzív-
nejšie kontrolujú aj situáciu pri
Národnom onkologickom ústa-
ve a Národnom ústave srdco-
vých a cievnych chorôb, kde
zaznamenávajú prípady, že
nesprávnym parkovaním nie je
umožnený prejazd vozidiel
mestskej hromadnej dopravy,
prípadne aj na okolie autobuso-
vej stanice a Hlavnej stanice,
najmä v piatok a v nedeľu v
popoludňajších hodinách. V
rámci bežného výkonu služby
kontrolujú situáciu vo všetkých
mestských častiach. 
Mestskí policajti môžu za
porušenie predpisov súvisia-
cich s bezpečnosťou a plynu-
losťou cestnej premávky udeliť
pokutu do päťdesiat eur alebo
dať pokyn na odtiahnutie
vozidla. Pokyn na odtiahnutie
vozidla môže dať aj Policajný
zbor. (lm)

Stále sú vodiči, ktorí zneužívajú
pruhy vyhradené pre autobusy

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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Sudca zastavil

trestné stíhanie

stavebníka
RAČA
Stavebník piatich čiernych sta-
vieb v račianskych vinohra-
doch sa v polovici septembra
postavil  pred Okresný súd Bra-
tislava III. 
Stavebník, ktorý od 1. apríla do
31. augusta 2014 bez stavebného
povolenia a v rozpore s územ-
ným plánom spustil výstavbu pia-
tich domov v lokalite Fixle,
vyhlásil pred súdom, že sa cíti
nevinný a žiadal o ukončenie
trestného stíhania svojej osoby.
Sudca mu vyhovel a trestné stíha-
nie zastavil. 
V odôvodnení sudca uviedol, že
za spomínaný skutok bol staveb-
ník už potrestaný príslušným
správnym orgánom v konaní o
priestupku, v ktorom mu bola
právoplatne uložená pokuta a
toto rozhodnutie možno považo-
vať za dostačujúce a navyše
nemôže byť za rovnaký čin
potrestaný dvakrát. „Tento prípad
je priamym návodom, ako sa dá
postaviť päť domov načierno a
nemať z toho žiadne trestnopráv-
ne následky,“ vyjadril sa starosta
Rače Peter Pilinský. 
Na základe rozhodnutia Staveb-
ného úradu v Rači musí dotyčný
stavebník zaplatiť pokutu 29 700
eur, tú však stále neuhradil a
namiesto toho dal na súd správnu
žalobu na preskúmanie rozhodnu-
tia o uložení pokuty. (mi)

Využíva sa web

a iné mobilné 

zariadenia
BRATISLAVA
Systém nahlasovania porúch
osvetlenia cez mobilné zariade-
nia pomocou QR kódov umož-
ňuje presne identifikovať pro-
blémové svietidlo.
Bratislavčania v súčasnosti na-
hlasujú prevádzkovateľovi verej-
ného osvetlenia v hlavnom meste
denne asi 150 podnetov. Kým v
minulosti sa dali poruchy a iné
problémy s osvetlením oznamo-
vať iba cez call centrum, dnes
majú občania možnosť okrem
telefonátu využiť aj online formu-
lár webového rozhrania alebo
jeho mobilnú verziu. Novými
komunikačnými kanálmi dnes
prichádza od Bratislavčanov asi
tretina podnetov. 
Najväčšie nedorozumenia s
občanmi pri servisných zásahoch
vznikajú preto, lebo nie je jedno-
značne identifikované problémo-
vé miesto. Na niektorých adre-
sách sa môže nachádzať lampa
pred domom aj za domom, takže
technik po príjazde na nahlásenú
adresu nemusí spozorovať žiadny
problém. Aj preto začala spoloč-
nosť pred dvoma rokmi označo-
vať stožiare v Bratislave QR
kódmi. Dnes sa nachádzajú na 80
percentách z celkového množ-
stva lámp. QR kódy umožňujú
presne lokalizovať problémový
stožiar, čo je dôležité pre pro-
mptný zásah technikov. (mv)

RUŽINOV
Odchody z obchodov bývajú
väčšinou ťažké z jediného dô-
vodu, keď prerátavame, koľko
sme v nich zase nechali peňazí.
Kupujúci, odchádzajúci z veľ-
koobchodu na Slovnaftskej
ulici, nech v duchu nepremý-
šľajú, či kúpili všetko, čo chceli,
ale radšej nech sa sústredia na
cestu. Hrozí im tam niečo horšie
ako nekúpené rožky... 
Podľa čitateľky Márie Kováčovej
„smerom od obchodu Kaufland
po prechode cez križovatku na
Slovnaftskej ulici a k zastávke
autobusov číslo 65, 70 a 87 tu
chýba chodník. Je to oficiálna
zastávka smerom do Podunaj-
ských Biskupíc, ako aj na Dolné
hony, no problém je v tom, že po
nákupoch v obchode sa chodci,
ktorí smerujú na túto zastávku,
musia obávať o svoju bezpečnosť
vzhľadom na to, že tam neexistu-
je žiadny chodník“. Na pravej
strane je parkovisko pri obchode,
po ľavej premávajú po ceste autá,
na pravej strane je zase parkovis-
ko autoservisu a ľudia sú radi,
keď sa bez kolízie s autami dosta-

nú na zastávku. „Myslel niekto na
bezpečnosť chodcov pri takomto
riešení dopravnej situácie?“ pýta
sa naša čitateľka.
K situácii sa vyjadrila hovorky-
ňa magistrátu I. Skokanová: „Pri
umiestňovaní obchodu na Slov-
naftskú ulicu bola dopravná
obsluha obchodného centra rie-
šená pre automobilovú dopravu
(rozšírenie Slovnaftskej ulice a
križovatka s cestnou svetelnou
signalizáciou na vjazde do areá-
lu obchodu), pre mestskú hro-
madnú dopravu (párová zastáv-

ka MHD na Slovnaftskej ulici) a
pre chodcov (navrhnuté chodní-
ky k zastávkam mestskej hro-
madnej dopravy a čiastočne ku
križovatke Svornosti – Slov-
naftská, na Kazanskej iba s väz-
bou na „spevnenú plochu“, čiže.
„parkovisko áut“). Akékoľvek
úpravy tohto územia musí odsú-
hlasiť komisia dopravy na zákla-
de pripraveného dopravného
projektu a realizácia bude viaza-
ná na finančné možnosti mesta.“

Dušan Blaško
Foto: Mária Kováčová

Na Slovnaftskej si treba dávať pozor, 
chýba chodník vedúci k zastávke

#LEPŠIAŠTVRŤ

www.slnecnice.sk

ZUZANA OSTRIHOŇOVÁ, cestovateľka

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

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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BRATISLAVA
Sú najstaršou slovenskou firmou zaoberajúcou sa
výrobou bezpečnostných dverí a preto si ako prvá slo-
venská spoločnosť pôsobiaca v tejto oblasti pripome-
nula už 25. výročie od svojho vzniku. Spoločnosť
ADLO prešla od roku 1991 obrovský kus cesty - z
malej bratislavskej firmy je nadnárodná spoločnosť,
ktorej výrobky chránia životy a majetok prakticky v
celej Európe!

Začínali v garáži
Začiatky deväťdesiatych rokov boli na Slovensku a oso-
bitne v Bratislave búrlivé. Spoločenské zmeny odštartova-
li zmeny, ktoré neboli vždy najpríjemnejšie. V Bratislave
súviseli napríklad so zvýšenou kriminalitou, čoraz rozší-
renejším vykrádaním bytov a domov, vlámačkami, čo
následne vyvolalo potrebu ochrany majetku. Ľudia začali
zháňať bezpečnostné kovania, bezpečnostné kľučky, no
obchody nestíhali. Práve to bol impulz, prečo si skupinka
nadšencov povedala, že to skúsia s výrobou bezpečnost-
ných dverí... „Začínali sme v garáži. Prvé zákazky boli
také, že od zákazníka sme priviezli dvere, v garáži sme ich
rozrezali, vybrali papierovú náplň, dali plech a ešte v ten
istý deň vrátili späť. Niektoré dvere z roku 1991 fungujú
dodnes,“ spomína konateľ spoločnosti ADLO Jozef
Adame (na fotografii). Úspech prišiel okamžite a firma sa
začala čoraz väčšmi rozširovať. Dvere a okná sa postupne
vyvíjali, menili sa dizajnovo aj materiálovo, dnes už prak-
ticky nie je objednávka, ktorá by sa nedala splniť. A čo sa
týka najstarších dverí, Jozef Adame priznáva, že niektoré
síce vzbudzujú úsmev, ale na druhej strane, stále majú aj
jeho rešpekt: „Na všetky som hrdý, sú za nimi stovky
hodín práce, rozmýšľania desiatok ľudí. Bez dverí, ktoré
sme vyrobili pred pätnástimi-dvadsiatimi rokmi by sme
neboli tam, kde sme teraz.“

Inteligentné dvere
Bezpečnostné dvere sa delia do bezpečnostných tried, naj-
bezpečnejšia je piata, ktorá, samozrejme, nechýba ani v

ponuke spoločnosti ADLO. „Bezpečnostné dvere sú dnes
takou samozrejmosťou, že ak si niekto kupuje byt, tak
prvé, čo si doň zadováži, sú dvere a až potom príde na rad
zvyšné vybavenie bytu,“ tvrdí Jozef Adame. K špičke pat-
ria dvere, ktoré strážia aj prístup pred nimi. Ak tam niekto
stojí, v priebehu dvoch-troch sekúnd ho odfotografujú a
majiteľovi bytu pošlú online jeho fotografiu, prípadne ho
s ním dokonca spoja, pričom človek stojaci pred dverami
nevie, či majiteľ bytu je v predsieni alebo na dovolenke v
Chorvátsku. „Kým v minulosti si ľudia dávali bezpečnost-
né dvere v drvivej väčšine do vchodov bytu, dnes ich
vyrábame všade, napríklad aj do rodinných domov, do
pivníc či do spoločných priestorov bytových domov,“
vraví Jozef Adame. Cena kvalitných dverí a bezpečnost-
ných zariadení je rôzna, musí sa tam zarátať kompletná
práca a všetky služby, ktoré k tomu patria. Dnes sa už
dvere dodávajú doslova na kľúč. Aj preto sú v ponuke
napríklad dvere za 5-tisíc eur, ktoré sú na jednej strane

drahé, ale na druhej strane sú aj odolné proti každému vla-
mačovi a byt je vďaka nim prakticky nedobytný!

Dobyli Európu
Z firmy, ktorá spočiatku slúžila najmä Bratislavčanom, je
dnes ADLO spoločnosťou, ktorej výrobky nájdete po
celej Európe. „Okrem susedných krajín máme naprík-
lad predajne aj v Česku, Nemecku, Rakúsku, Švaj-
čiarsku či v Dánsku, naše výrobky sú prakticky v celej
Európe, aj keď niekde musíme rešpektovať miestne pred-
pisy a zákony,“ vysvetľuje Jozef Adame. 
V Bratislave je domovským prístavom firmy budova
Istropolisu na Trnavskom mýte, kde sídli centrála spoloč-
nosti prakticky od jej založenia. „Na našu firmu si už
ľudia tak zvykli, že ak majú na neďalekom parkovisku
zraz turisti, odchádzajúci autobusom na dovolenku, tak z
cestovných kancelárií im píšu, že zraz je pri ADLO...,“
smeje sa Jozef Adame. Práve Bratislava zohrala v histórii
spoločnosti obrovskú úlohu. „Bratislavčania aj vďaka
blízkosti Rakúska boli v otázke bezpečnosti vždy o niečo
vpredu pred zvyškom Slovenska. V Bratislave si ako prví
uvedomili nutnosť väčšej ochrany majetku, Bratislavčania
boli tí, ktorí ako prví prijímali trendy v bezpečnosti a pre-
nášali ich na Slovensko, bratislavskí zákazníci boli vždy
náročnejší, väčšinou vedia, čo chcú a čo si ich byt zaslú-
ži,“ tvrdí Jozef Adame. Okrem súkromných bytov, domov
nájdete dvere od spoločnosti ADLO aj v rôznych úradoch,
v štátnych aj v súkromných inštitúciách, kde však treba
dodržiavať rôzne predpisy, certifikácie a nariadenia. „Dve
tretiny našich výrobkov si kupujú súkromné osoby, treti-
nu rôzne úrady či inštitúcie,“ objasňuje Jozef Adame a
tvrdí, že ak ide niekam na návštevu, prípadne na rokova-
nia, okamžite spozná, či tam majú dvere od ADLO. „Je to
jedna z prvých vecí, ktoré si tam všimnem. Profesionálna
deformácia,“ smeje sa a na otázku, či vždy spozná, ak je
výrobcom dverí spoločnosť ADLO, dodáva: „Vždy! Bol
by som zlý šéf, keby som nepoznal našu prácu!“ �

Michal Minďaš
Foto: ADLO

Konateľ spoločnosti ADLO Jozef Adame:
Bratislavčania vždy určovali trend!

Pri kríži sa má začať s výstavbou 68 náhradných bytov
BRATISLAVA
V priebehu tohto roka sa pred-
pokladá začiatok výstavby
prvých bytových náhrad pre
nájomníkov, ktorí žijú v rešti-
tuovaných bytoch, v Dúbrav-
ke, kde by hlavné mesto doká-
zalo postaviť 68 bytov.
Prvá výstavba náhradných
nájomných bytov, na ktorú je
vydané právoplatné stavebné
povolenie, je lokalita Pri kríži,
ktorá pokryje 68 bytov. Ďalšia
lokalita, ktorá je už v procese
verejného obstarávania, je Na
vrátkach, tiež v Dúbravke. Tu sa
ráta s výstavbou 116 bytov. Pri-

pravujú sa však aj projekty v ďal-
ších lokalitách ako Mamateyova
a Haanova v Petržalke, Borodá-
čova v Ružinove či Istrijská v
Devínskej Novej Vsi. Tieto ďal-
šie vytypované lokality by mohli
zabezpečiť náhradné nájomné
bývanie pre približne 200 žiada-
teľov bytov. Spoločne s bytmi v
Dúbravke by tak hlavné mesto
vedelo uspokojiť približne 400
žiadateľov.
Hlavné mesto vo všetkých
lokalitách (okrem Pri kríži, kde
je už konkrétny projekt) zabez-
pečí výstavbu náhradných
nájomných bytov formou

Naprojektuj a postav – to zna-
mená, že víťazný zhotoviteľ
verejného obstarávania musí
zabezpečiť všetky potrebné
atribúty od vypracovania pro-
jektovej dokumentácie až po
stavebné povolenie. „Súčasné
lokality nedokážu pokryť
potrebu všetkých 580 žiadate-
ľov, preto sme našli aj ďalšie,
na ktoré je však potrebná
zmena územného plánu. A to je
otázka dlhšieho časového
obdobia,“ dodal primátor I.
Nesrovnal.
Hlavné mesto má zákonnú
povinnosť od 1. januára 2017

doplácať rozdiel regulovaného a
trhového nájomného reštituen-
tom/prenajímateľom bytov, ktorí
majú nárok na trhové nájomné.
Nájomcovia reštituovaných by-
tov budú môcť v nich bývať
dovtedy, kým im mesto poskyt-
ne náhradné nájomné byty. Sú
tak chránení a reštituenti ich
nemôžu len tak vysťahovať bez
toho, aby mali zabezpečené
náhradné bývanie.
Pre žiadateľov, ktorým bol prá-
voplatne priznaný nárok na
bytové náhrady, bola vytvorená
špeciálna e-mailová adresa
nahradnenajomnebyvanie@bra-

tislava.sk, kde im budú v prípade
potreby zodpovedané otázky k
danej problematike.
Hlavné mesto je zo zákona
povinné do konca roka 2016
zabezpečiť 580 náhradných
nájomných bytov tým žiadate-
ľom, ktorým bol právoplatne
priznaný nárok. 
V prípade, že mesto neposkytne
bytové náhrady do konca roka
2016, má povinnosť doplácať
rozdiel medzi regulovaným a
trhovým nájomným reštituen-
tom, čo podľa odborných odha-
dov predstavuje približne 4
milióny eur ročne. (ts)
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Poslanci zatiaľ

nechcú úver na

opravu ciest
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci neschvá-
lili zámer mestskej časti zobrať
si úver na komplexnejšiu
rekonštrukciu ciest a chodní-
kov. Niektorí zámer nepodpori-
li, pretože nechcú mestskú časť
zadlžovať, iní žiadali zoznam
ulíc, na ktorých majú byť zre-
konštruované cesty a chodníky.
So zámerom zobrať si úver 4
milióny eur na 10 rokov prišiel
starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík. Dôvodil tým, že od
nového roka získa mestská časť
zo zvýšenia dane z nehnuteľnosti
ročne vyše 400-tisíc eur a za dva
roky by tak mohla samospráva
opraviť toľko ciest, koľko by
opravila za 10 rokov. Navrhoval
využiť priaznivé úrokové sadzby,
ktoré sa pre samosprávu pohybu-
jú na úrovni 0,35 percenta ročne.
Poslanci tento zámer neschválili,
viacerí schválenie zámeru pod-
mienili zoznamom ulíc, na kto-
rých by sa mali rekonštruovať
cesty a chodníky. Starosta nevylú-
čil, že s návrhom rozšíreným o
prehľad rekonštruovaných ulíc sa
pokúsi opäť získať podporu
poslancov. (brn)

O americkom

plote rokovali

opäť poslanci
STARÉ MESTO
Mestské zastupiteľstvo minulý
týždeň opäť rokovalo o želez-
nom plote okolo amerického
veľvyslanectva. Primátor mest-
ským poslancom totiž predložil
na schválenie pozmenený ná-
vrh uznesenia, ktoré schválili
koncom júna. Vtedy zastupiteľ-
stvo schválilo nájom vo výške
zhruba 481-tisíc eur, teraz to
malo byť podmienené tým, že
nájomné musí byť schválené
americkým Kongresom. Pos-
lanci primátorov návrh ne-
schválili.
Doterajšia nájomná zmluva
vypršala 15. augusta 2016. Doda-
tok k zmluve mal primátor s ame-
rickou stranou podpísať do 15.
augusta, veľvyslanectvo však do-
datok podpísalo 19. augusta, teda
po uplynutí doby nájmu. Mestské
zastupiteľstvo tak muselo roko-
vať o podmienkach novej nájom-
nej zmluvy, tú však minulý týž-
deň neschválilo. 
Mestský poslanec Martin Borgu-
ľa tvrdí, že neschválením primá-
torovho návrhu sa z amerického
plota stala čierna stavba. „Plot
hyzdí najkrajšie bratislavské pro-
menádne námestie. Po konzultá-
cii s bezpečnostnými expertmi
zastávam názor, že nie je barié-
rou, ktorá by chránila proti neja-
kým teroristickým útokom či
proti vandalom,“ povedal posla-
nec Borguľa. Jeho tvrdenie, že
plot je čiernou stavbou a staro-
mestský stavebný úrad by ho
mal odstrániť, je však sporné.
Podľa občianskeho zákonníka
pokiaľ mesto do 30 dní od skon-
čenia nájmu nepodalo na súd
žalobu na odstránenie plota,
pôvodná nájomná zmluva sa
automaticky predlžuje o ďalší
rok, teda do 15. augusta 2017.
Primátor Ivo Nesrovnal je touto
situáciou nepríjemne prekvape-
ný. „Ten plot ruší aj mňa. Bohu-
žiaľ, žijeme vo svete, kde sú glo-
bálne hrozby a takéto bezpeč-
nostné opatrenia sú obvyklé aj v
iných štátoch. Som však proti
predčasným uzáverom. Teraz
musíme preveriť dôsledky dneš-
ného hlasovania,“ povedal pri-
mátor Nesrovnal. (brn)

–SINCE 1987–

dealer
...

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 €

Na Palisádach je už krajšie, priestor
vedľa Zámockej pokosili a vyčistili

STARÉ MESTO
Priestor, kde sa spájajú Pali-
sády so Zámockou ulicou, je
vyčistený, pokosený a upra-
vený. Bratislavské noviny v
poslednom čísle písali o tram-
potách obyvateľov okolitých
domov, ktorí sa sťažovali na
nepokosenú trávu a takmer
dvojmetrovú burinu. 
Okamžite po uverejnení článku
došlo k náprave a priestor v
súčasnosti vyzerá úplne inak
ako ešte pred niekoľkými
dňami. „Na základe podnetu
sme vykonali kontrolu a
následne zabezpečili pokosenie

a úpravu predmetného pozem-
ku,“ informoval komunikačný
odbor ministerstva školstva,
ktorému pozemok na Palisá-
dach patrí.
Obyvatelia niektorých okoli-
tých domov sa navyše ponúkli,
že priestor odkúpia a následne
sa oň postarajú. Keď však
podľa ich slov ministerstvo
oslovili, to žiadalo za štvorcový
meter až 2 500 eur.
„Ministerstvo školstva v súčas-
nosti neeviduje žiadosť o odkú-
penie predmetného pozemku.
Ak nám taká žiadosť bude
doručená, ministerstvo bude

postupovať v zmysle zákona o
správe majetku štátu. V prípade
odpredaja nebude potrebné pri
prevode nezastavaného pozem-
ku vykonať ani osobitné ponu-
kové konanie alebo elektronic-
kú aukciu, pretože ide o poze-
mok v celkovej výmere do
dvesto štvorcových metrov a
jeho oddelením nebude ohroze-
ná ďalšia využiteľnosť a hod-
nota pozemku zostávajúceho
vo vlastníctve štátu,“ vysvetlil
situáciu s pozemkom  komuni-
kačný odbor ministerstva škol-
stva. (mm)

Foto: min

PRED POTOM
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Interiéru dodajú šmrnc a
zároveň sú veľmi užitočné
pre naše zdravie. Inteligentné
rastliny dokážu vzduch zba-
viť prachu, jedovatých látok
alebo alkoholu a zároveň
zabezpečia správnu vlhkosť
ovzdušia alebo tlmia hluk.

Poklady z Madagaskaru
Dypsis, alebo tiež bambusová
či „zlatá“ palma, je jednou z
najčastejšie pestovaných pa-
liem v slovenských interiéroch.
Jej vysokú zlatistú stonku pri-
pomínajúcu bambus zakončujú
vejárovito rastúce zelenožlté
listy. Efektívne odbúrava for-
maldehydy.
Zamiokulkas, rovnako pôvo-
dom z Madagaskaru, je nená-
ročná voskovo lesklá zelená
rastlina, ktorá dorastá až do
výšky jedného metra. ,,Nemá
rada priame slnko, a preto sa
výborne hodí na chodbu, do
predsiene alebo do rohov kan-
celárií. Dobre znáša mierne
sucho, ale aj menšie preliatie,

nedostatok svetla i suchý
vzduch,“ vysvetľuje Daniel
Brychta, odborník z oddelenia
záhrady v projektových marke-
toch Hornbach. Zamiokulkas
výborne zvlhčuje vzduch a
pohlcuje benzén.

Kvitnúci fešák 
a šikovné papradie
Lopatkovec je okúzľujúca a
zároveň nenáročná rastlina
pochádzajúca z Kolumbie.
Dorastá do výšky 30 - 60 cm a
kvitne krásnymi bielymi
voskovými kvetmi. Vzduch
dokáže zbaviť alkoholu, zne-
čisťujúcich látok, formaldehy-
du, benzénu a trichlóretylénu. 
Nefrolepka je papraď, ktorá sa
často pestuje po celej Európe.
,,Je to ideálna rastlina do prie-
storu s vysokou vlhkosťou ako
je kúpeľňa alebo kuchyňa,“
hovorí Daniel Brychta. Nefro-
lepka je veľmi užitočná vďaka
svojej skvelej schopnosti zba-
viť ovzdušie cigaretového
dymu, xylénu a formaldehydu. 

Dračia sila 
v palme
Dracéna či dračinec je nená-
ročná a pritom atraktívna rastli-
na, ktorá vydrží v tieni, ale aj
na priamom slnku. ,,Celoročne
jej vyhovuje bežná izbová
teplota. Cez zimu je dobré
zálievku trochu obmedzovať,“
radí odborník z Hornbachu.
Dracéna patrí medzi rastliny
schopné znižovať obsah tri-
chlóretylénu, formaldehydu a
benzénu vo vzduchu.

Účinok zvýšite správnou 
starostlivosťou
Izbové rastliny prihnojujte len
počas obdobia rastu. V období
pokoja zostane hnojenie bez
účinku, pretože rastlina hnoji-
vo spravidla neprijme. Nové
alebo čerstvo presadené rastli-
ny nepotrebujú určitý čas žiad-
ne hnojivo. Špeciálny substrát
na hnojenie izbových rastlín s
vyváženým pomerom minerá-
lov dostanete v projektových
marketoch Hornbach. �

Inteligentné rastliny pre zdravé bývanie
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Napriek obmedzeným možnostiam
čerpania eurofondov dokáže byť Bra-
tislavský kraj v projektoch úspešný.
Cyklomost slobody oslnil aj euroko-
misárku pre regionálnu politiku
Corinu Cretu. Ponad rieku Moravu
majú pribudnúť ďalšie dva podobné
mosty.

~     ~     ~

„S komisárkou sme sa rozprávali aj o
potrebe lepšej komunikácie európskych
tém medzi občanmi a o úlohe regiónov
v tejto oblasti. Nesmierne ma teší že
pani Corina Cretu prejavila záujem
navštíviť Cyklomost slobody, na ktorý
sme veľmi hrdí. Je to vzorový projekt
cezhraničnej spolupráce dvoch krajín a
čo je dôležité, stal sa obľúbeným mies-
tom cyklistov a peších turistov, o čom
svedčia aj údaje zo sčítačiek. Podľa šta-
tistík kraja prešlo cez most v priebehu
roka, od začiatku júla 2014 do konca
júna 2015, približne 107 000 cyklistov a
chodcov. Práve takéto projekty potrebu-
je Európska únia v tomto čase oveľa
viac ako kedykoľvek predtým. Nemôže-
me sa uzatvárať,“ povedal Pavol Frešo,
predseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja, ktorý dodal, že župa najbližšie
plánuje výstavbu dvoch cyklolávok v
Gajaroch a vo Vysokej pri Morave.
Európska komisárka pre regionálnu
politiku Corina Cretu navštívila Brati-
slavu počas  európskeho samitu. Keďže

projekt cyklomosta bol spolufinancova-
ný v rámci Programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovenská republika – Rakúsko
2007 až 2013, chcela si pozrieť, ako
vyzerá, aký účel spĺňa, aký má význam
pre kraj, ale zaujímali ju aj informácie o
peších či cykloturistoch, ktorí tadiaľ
prechádzajú.
Cyklomost slobody vedie ponad rieku

Moravu a spája bratislavskú Devínsku
Novú Ves a rakúsky Schloss Hof. Jeho
výstavba sa začala v septembri 2011 a
verejnosti bol sprístupnený nasledujúci
rok v lete. Most kopíruje trasu pôvodné-
ho historického mosta medzi bratislavs-
kou mestskou časťou Devínska Nová Ves
a dolnorakúskym Schloss Hofom a je
dôležitým spojovacím článkom regionál-

nej siete rakúskych a slovenských cyklo-
trás. Slúži cyklistom, peším a záchrannej
službe. 
Z celkovej dĺžky 955 metrov tvorí oceľo-
vá mostná konštrukcia 525 metrov, šírka
je 4 metre. Cyklisti pri jazde mostom pre-
konajú výškový rozdiel 7 metrov. Cyklo-
most slobody získal aj niekoľko architek-
tonických cien. �

Bratislavský samosprávny
kraj je na prvom mieste v
štatistikách návštevnosti aj v
prvom polroku roku 2016.
Dovedna ho navštívilo viac
ako 600-tisíc návštevníkov, z
ktorých je viac ako 63 %
zahraničných. Turistická po-
nuka bratislavského regiónu
je z roka na rok bohatšia aj
vďaka spolupráci jednotli-
vých subjektov cestovného
ruchu. 

~     ~     ~

„V hlavnom meste z roka na
rok rastie ponuka kultúrnych a

turisticky zaujímavých poduja-
tí aj vďaka silnej podpore z
našej strany. Ukazuje sa, že náš
kraj má tvorivých ľudí, ktorých
nápady dokážu pritiahnuť do-
mácich aj zahraničných náv-
števníkov. Takmer 400-tisíc
zahraničných turistov v prvom
polroku je toho dôkazom,”
vyjadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja
Pavol Frešo.
Zatiaľ čo v minulom roku pri-
šlo v prvom polroku do regiónu
519 373 návštevníkov, v obdo-
bí od januára do júna 2016 to
bolo až 606 153 návštevníkov,

čo je nárast o 16,71 %. Zahra-
ničných bolo 384 051, teda o
16,27 % viac ako minulý rok.
Rovnako sa v Bratislavskom
kraji zvýšil aj počet prenocova-
ní. Z minuloročných 1 041 180
prenocovaní, v prvom polroku
2016 narástol počet na 1 215
464 prenocovaní. 
V prvom polroku 2016 prekva-
pil región Malacky, ktorý
zaznamenal takmer tretinový
nárast návštevnosti (27,82 %) a
stabilne vysoká návštevnosť
bola aj v okrese Senec, ktorý
navštívilo viac ako 22-tisíc
ľudí. �

Frešo: Z eurofondov chceme 
ďalšie dva cyklomosty

Bratislavský kraj navštívi
denne viac ako 3 000 turistov
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Zrekonštruovali

foyer Domu 

kultúry Ružinov 
RUŽINOV
Dom kultúry Ružinov má novú
elektroinštaláciu, šatne, strop a
podlahy.
Výsledkom niekoľkomesačných
prác vo foyer je napríklad zrekon-
štruovaný strop s osvetlením, ale
aj podlahy v „bazéne“, ktorý slúži
ako tanečný parket. 
Nový vzhľad má aj vrátnica. Do
rekonštrukcie vestibulu sa inves-
tovali približne 80 000 eur. V
Dome kultúry Ružinov sa ešte
pripravuje rekonštrukcia malej a
veľkej sály. (ts)

Mažoretky 

z TINA sú 

majsterky sveta
BRATISLAVA
Na nedávnych majstrovstvách
sveta v mažoretkovom športe
v chorvátskom meste Poreč sa
Bratislavčanky nestratili.
Dievčatá z hlavného mesta ako
reprezentantky Slovenska získa-
li štyri tituly svetových šampió-
niek a jeden vicemajstrovský
titul. 
O úspech sa zaslúžili dievčatá z
klubu TINA Bratislava, ktoré
súťažili za účasti 4 500 mažore-
tiek z takmer dvadsiatich krajín
celého sveta. (mk)

PETRŽALKA
Miestna knižnica Petržalka v
spolupráci s portálom eRea-
ding.cz už ponúka aj požičiava-
nie e-kníh. K e-knihám sa dá
požičať aj čítačka, čo na Slo-
vensku neponúka zatiaľ žiadna
iná knižnica.
Požičiavanie je bezplatné pre
všetkých registrovaných čitateľov
a dĺžka výpožičky je 21 dní. Po
uplynutí tejto doby sa výpožička
automaticky zablokuje. Čitateľ
môže mať zároveň požičané naj-
viac dva tituly. Stačí sa prihlásiť
do svojho čitateľského konta cez

online katalóg Carmen, na stránke
www.kniznicapetrzalka.sk a
zadať číslo čitateľského preukazu
a PIN. Vypožičané e-knihy môžu
čítať len na čítačkách odporuče-
ných spoločnosťou eReading.cz
alebo aj na telefónoch, tabletoch a
počítačoch. Ak takúto čítačku
klient knižnice nevlastní, môže si
ju v knižnici požičať. Túto služ-
bu petržalská knižnica ako jediná
na Slovensku rozšírila o možnosť
požičať si aj samotnú čítačku vo
vybraných pobočkách.
Vynovená pobočka pre deti a mlá-
dež na Furdekovej 1 poskytuje

knižnično-informačné služby a
pripravuje knižničné programy a
podujatia pre deti a mládež od 4
do 15 rokov. Svoje služby posky-
tuje pre Dvory a Ovsište. 
Knižničný fond Petržalky má
hodnotu milión eur a obsahuje
knihy z oblasti beletrie, populár-
no-náučnej, dobrodružnej, cesto-
pisnej, umenovednej či encyklo-
pedickej literatúry. Knihy dopĺňa-
jú časopisy, DVD nosiče a popu-
lárne spoločenské a vedomostné
hry, ktoré sú prirodzenou súčas-
ťou ponuky detských a rodinných
pobočiek. (mp)

Petržalka má slovenský unikát, 
požičiava už aj e-knihy s čítačkou
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Sklad skrýval

naftu, tabak 

a cigarety
BRATISLAVA
Viac ako 31 000 litrov pravde-
podobne nelegálnej nafty, stov-
ky kíl nelegálneho tabaku a
päť miliónov nelegálnych ciga-
riet ukrývali dva sklady na
okraji Bratislavy. 
Colníci Colného úradu Bratislava
kontrolovali areál, kde bol usklad-
nený minerálny olej určený na
použitie ako pohonná látka –
pravdepodobne motorová nafta.
V skladoch colníci našli dve
nákladné autá upravené na skrytú
prepravu kvapalín - auto na pre-
pravu kontajnerov na odpadky,
pričom vnútri kontajneru boli
plastové barely s neznámou teku-
tinou. Druhé bol špeciálne upra-
vený smetiarsky voz. Colníci
zaistili aj doklady a pečiatky rôz-
nych firiem a našli profesionálne
náradie (kľúče, dekódery, vysie-
lačky, rušičky, upravené jednotky
z motorových vozidiel) na kráde-
že áut rôznych značiek. (pm)

Po kontrole

padlo trestné

oznámenie
NOVÉ MESTO
Miestny kontrolór mestskej
časti Nové Mesto podal trestné
oznámenie na neznámeho
páchateľa v súvislosti s vyko-
nanou plánovanou kontrolou v
Základnej škole Riazanská.
„V účtovníctve kontrolný tím
našiel vážne problémy, keď nie-
ktoré platby dodávateľom služieb
pre školu skončili na účtoch
súkromných osôb, preto bolo
podané trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa pre podo-
zrenie zo spáchania trestného činu
sprenevery,” informoval starosta
Nového Mesta R. Kusý. 
Pracovná skupina vedená miest-
nym kontrolórom vykonala v
škole kontrolu od januára až
augusta tohto roka. Počas nej im
bolo oznámené, že došlo v
účtovníctve školy k strate účtov-
ných programov a dát.
Pri kontrole výpisov z bankových
účtov školy sa okrem iného zisti-
lo, že niektoré platby za služby
boli uhradené na iné číslo účtu,
než je uvedené na faktúre. Sku-
točné platby šli na súkromné účty
rôznych osôb. Boli tiež zistené
prípady, keď úhrady boli bez pri-
ložených faktúr. 
Trestné oznámenie podala aj ria-
diteľka školy. „Kontrola prišla v
januári a trvala až do augusta, po
tom, ako som sa oboznámila s jej
výsledkami, podala škola trestné
oznámenie na neznámeho pácha-
teľa,“ informovala riaditeľka ZŠ
Emília Pošvancová, ktorá ku
koncu októbra končí vo svojej
funkcii. (mt)

BRATISLVA
Bratislavské mestské zastupi-
teľstvo schválilo pozmeňujú-
ci návrh všeobecne záväzné-
ho nariadenia (VZN) o použí-
vaní zábavnej pyrotechniky.
Jej používanie – týka sa kate-
górie F2 a F3 - bude podľa
VZN v Bratislave zakázané
počas celého roku, platnosť
návrh nadobudol už 1. októb-
ra 2016. 
V pôvodnom znení návrhu bol
uvedený celoročný zákaz, s
výnimkou silvestrovskej noci,
ktorý by sa však podľa viace-
rých poslancov míňal účinku.
Poslanci preto schválili pozme-
ňujúci návrh. 
Jedným z najaktívnejších pre-
sadzovateľov komplexného zá-
kazu pyrotechniky bola inicia-
tíva STOP petardám, ktorá
požadovala radikálnejšie rieše-
nie, a to aj zákaz predaja zábav-
nej pyrotechniky širšej verej-
nosti. ,,Ucelené riešenie pred-

stavuje možnosť nielen regulo-
vať používanie, ale i predaj, a
to na celoštátnej úrovni,“ uvie-
dol P. Kočvara zo STOP petar-
dám. 
Petíciu za celoročný zákaz
používania hlučných petárd,
súkromných ohňostrojov či
delobuchov podpísalo vyše
desaťtisíc obyvateľov Bratisla-
vy. Ako tvrdia iniciátori výzvy,
obyvateľov najviac trápi práve
hluk, ktorý tento typ takzvanej
komerčno-zábavnej pyrotech-
niky sprevádza. Stresom z
hluku trpia podľa nich starí
ľudia, tehotné ženy, i zvieratá. 
Podľa majiteľov veľkých pyro-
technických spoločností zase
spadajú do diskutovanej kate-
górie pyrotechniky aj prskavky,
kompakty, rímske sviece či
fontány, ktoré však predstavujú
len veľmi nízke nebezpečen-
stvo a spôsobujú minimálnu
hladinu hluku. 
Z ich reakcie vyplýva, že týmto

nariadením mesta sa klientela
predajní s pyrotechnikou znač-
ne zredukuje, keďže kategórie
F2 a F3 predstavujú absolútnu
väčšinu predajných výrobkov.
Viacerí pyrotechnici tvrdia, že
záväzným nariadením budú
trpieť najmä skúsení pyrotech-
nici. ,,Zasiahne to iba nás, pro-
fesionálov, ktorí robíme ohňo-
stroje poctivo, s povoleniami a
len do 22.00 h, aby sme neruši-
li nočný pokoj," tvrdí T. Med-
veď, majiteľ jednej z bratislav-
ských predajní s výrobkami na
ohňostroje. 
Výnimku od poslancov dostali
iba ohňostroje, ktoré bude
odpaľovať profesionálna firma,
prípadne detská zábavná pyro-
technika kategórie F1 či rôzna
scénická pyrotechnika. 
Na rade je teraz mestská polí-
cia, ktorá bude musieť v meste
dohliadať na dodržiavanie vše-
obecného záväzného nariade-
nia. Daniela Mihoková

Zábavná pyrotechnika dostala 
od mestských poslancov červenú

V novej štvrti Slnečnice na
juhu Bratislavy pribudlo do
ponuky bývania spolu 683
bytov. 
Spoločnosť Cresco Group spusti-
la predaj 3. etapy zóny Viladomy,
ktorá bude čoskoro susediť s par-
kom s rozlohou 14-tisíc štvorco-
vých metrov. K dispozícii sú  aj
atraktívne predzáhradky, veľké
balkóny a terasy.
„Keď som prvýkrát vošla do
svojho terajšieho bytu v Slnečni-

ciach, okamžite som sa zamilo-
vala. Je tu všetko, čo ma baví nie-
len na cestovaní. Veľa slnka, blíz-
kosť mesta a zároveň pár krokov
do prírody,“ povedala Zuzana,
majiteľka cestovnej agentúry.
V najväčšom rezidenčnom pro-
jekte v hlavnom meste (Slnečni-
ce predstavujú 20 % všetkých
predaných novostavieb počas 1.
polroka 2016) do predaja pribud-
li aj byty v objekte A3 v zóne
Mesto. �

Zuzana zo Slnečníc sa už teší na nových susedov
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Bratislavskí

seniori majú

svoj Seniorfest
BRATISLAVA
Hlavné mesto pripravilo aj
tento rok  Seniorfest, na ktorý
sa môžu bratislavskí seniori
ešte stále prihlásiť. Pripravené
sú podujatia zamerané na vzde-
lávanie, kultúru či šport, ale aj
na prednášky a súťaže.
Seniorov čakajú podujatia, ako
prehliadka výstavy Mesto v ate-
liéri – ateliér v meste, Barokový
klasicizmus Bratislavy, Tajom-
stvá umenia Auguste Rodin v
Pálffyho paláci či Tajomstvá
umenia Jozef Jankovič v Mirba-
chovom paláci. Zaujímavé budú
vlastivedné vychádzky so sprie-
vodcom, ale aj prehliadka ZOO s
odborným výkladom. Pre nároč-
nejších je pripravená logická spo-
ločenská hra RUMMIKUB XXL,
sebarealizácia zameraná na krea-
tivitu a zručnosti či prednášky
zamerané na stres a stereotyp.
Seniori si budú môcť bezplatne
otestovať aj svoju pamäť v Cen-
tre Memory. (kk)

BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍTE

ZĽAVOBRANIE
13. – 16. 10.

BM_BoryMolo_Inzercia_206x132_Bratislavske.indd 1 20/09/16 09:33



16BRATISLAVSKÉ NOVINY 19/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Odstránili garáž

a kontajner

na Púpavovej
KARLOVA VES
Obyvatelia Púpavovej ulice v
Karlovej Vsi sa dočkali
odstránenia lodného kontajne-
ra. Miestny úrad ho dal
odviezť z vnútrobloku s pomo-
cou ťažkej techniky. Karlova
Ves vypratala aj hliníkovú
garáž. Objekty tam umiestnil
miestny poslanec Miroslav
Kadnár. 
Na výzvy miestneho úradu k
vyprataniu pozemku poslanec
dlhodobo nereagoval. Pozemok
neuvoľnil a starostka Dana
Čahojová nariadila odstránenie
kontajnera a garáže. 
„Situácia bola pre obyvateľov
Púpavovej ulice naďalej neúnos-
ná, najmä po umiestnení ďalšie-
ho objektu do vnútrobloku – hli-
níkovej garáže. Keďže sa nena-
šlo iné riešenie, boli sme nútení
pristúpiť k odvozu oboch objek-
tov,“ vysvetlila starostka Dana
Čahojová.
Lodný kontajner umiestnil
Miroslav Kadnár do vnútroblo-
ku na Púpavovej ulici koncom
roka 2014. Začiatkom tohto leta
tam pribudla aj hliníková garáž.
Miestny úrad mu preto zaslal v
druhej polovici letných prázdnin
daňový výmer za zaujatie verej-
ného priestranstva. 
Je predpoklad, že definitívny
verdikt v tomto prípade vyriekne
až súd. (bh)

Sezóna sa končí,

dostihy budú

mať rozlúčku
PETRŽALKA

V nedeľu 16. októbra sa usku-
toční v Starom háji predpo-
sledný dostihový deň. Na pro-
grame bude spolu deväť rovi-
nových a prekážkových dosti-
hov, pričom najväčšiu pozor-
nosť pútajú roviny I. kategórie
– Cena Quissisany (2000 m)
výlučne pre 3-ročné a staršie
kobyly a Tatranská cena (1200
m) pre 3-ročné a staršie kone.
Míting sa začína už o 13.00 h.
Nedeľa 30. októbra je v Starom
háji venovaná epilógu dostiho-
vej sezóny 2016 na Slovensku s
hlavnými dostihmi o Veľkú
októbrovú cenu (rovina I. kate-
górie na 2000 m) a celkovo je na
programe osem rovinových a
prekážkových dostihov. Pripra-
vený je aj sprievodný program –
k rozlúčkovému gulášu, ktorý sa
bude návštevníkom rozdávať
zadarmo, zahrá country skupina
K.S.V. BAND, pre neúspešných
stávkujúcich bude žrebovanie
nevýherných tiketov o pivo a pre
najmenších vozenie na koní-
koch. Na záver nedele sa za
účasti prihlásených dostihových
jazdcov, trénerov, ošetrovateľov
koní a externých spolupracovní-
kov pobeží Starohájska tisícka, v
ktorej si svoju kondíciu na 1000
m zmerajú spoločne muži aj
ženy. Začiatok programu je o už
12.00 h. (ri) 

FK SenicaŠK SLOVAN
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Joeri de Kamps, víťaz ankety
Gól mesiaca Fortuna ligy
za august vás pozýva na zápas!

ba_noviny.ai 1 30. 9. 2016 12:32:45

www.bkinter.sk

BRATISLAVA
BK INTER

KOMÁRNO
MBK Rieker COM - therm

22. 10. 16 HANT ARENA
PASIENKY

www.bkinter.sk

BRATISLAVA
BK INTER

KB KOŠICE
08. 10. 16 HANT ARENA

PASIENKY
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PETRŽALKA
Od 12. októbra do 9. decemb-
ra rozmiestni mestská časť v
deväťdesiatich lokalitách
veľkokapacitné kontajnery.
Zmluvná spoločnosť ich pri-
staví vždy v stredu a odvezie
v piatok. Petržalský úrad
žiada vodičov, aby nevhod-
ným parkovaním nebránili
manipulácii s kontajnerom. 
Zberné nádoby sú určené
výlučne na objemný odpad z
domácností (napr. staré stolič-
ky, skrine, postele, ktoré musia

byť rozobraté na čo najmenšie
časti). 
Zakázané je umiestňovať do
nich biologický odpad, respek-
tíve odpad obsahujúci škodlivé
látky (napr. oleje, batérie, žia-
rivky, elektrické zariadenia) a
elektrospotrebiče. Je potrebné
sa, aby ľudia odpad neumiest-
ňovali mimo kontajnerových
nádob. 
Bezplatná služba je určená
výlučne pre fyzické osoby a
umiestnenie odpadu právnický-
mi osobami, podnikateľmi je

zakázané. V prípade, ak obyva-
teľ zistí porušenie zákazu,
môže podať aj anonymný pod-
net na petržalskej Zelenej linke
– 0905 902 254. 
Proti subjektu, ktorý poruší
záväzné pravidlá, začne úrad
viesť správne konanie s mož-
nosťou uloženia pokuty do 6
638 eur. Každý obyvateľ Petr-
žalky má nárok nadrozmerný
odpad do dvesto kilogramov
ročne bezplatne umiestniť aj v
zbernom dvore na Čapajevovej
ulici. (ts)

Kontajnery na objemný odpad
budú pristavovať až do decembra

DÚBRAVKA
Viac peňazí na cesty, sociálnu
oblasť, životné prostredie i
Dom kultúry Dúbravka. Na
septembrovom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva v Dú-
bravke schválili miestni poslan-
ci zmenu v rozpočte.
Životné prostredie dostalo navyše
40-tisíc eur, pričom 20-tisíc šlo na
kosenie a údržbu verejnej zelene,
ďalších 20-tisíc na letné čistenie
komunikácií, parkovísk, chodní-
kov a smetných košov.
O 70-tisíc zvýšili poslanci roz-
počet pre Dom kultúry Dúbravka.
Dôvodom bolo, že v kultúrnom
dome odhalili viaceré poruchy a
havarijné situácie, ktoré bránili
bezpečnému užívaniu. Úrad
menil parkety v tanečnej sále,

tepovali sa koberce, opravovalo
sa prepadávajúce sa pódium v
červenej sále.
Viac peňazí dala Dúbravka na
sociálne služby. Mestská časť
spustila tento rok projekt inte-
grácie s ľuďmi bez domova a
s organizáciou Depaul, ktorá
prevádzkuje nízkoprahovú noc-
ľaháreň pre ľudí bez domova
na Ivanskej ceste. 
Ľudia bez domova pomáhali
počas niekoľkých mesiacov pri
skrášľovaní životného prostre-
dia v Dúbravke, zbierali komu-
nálny odpad, upratovali, čistili
obrubníky. 
Bez pripomienok schválili po-
slanci nájom nebytových priesto-
rov na Ulici Karola Adlera Špor-
tovému klubu PKO Jagermajster

Dúbravka. Tanečníci tu pôsobia
už roky, končila sa im však
nájomná zmluva. Poslanci schvá-
lili predĺženie nájmu na 10 rokov. 
Športový klub sa zároveň náj-
mom zaviazal, že zrevitalizuje
priľahlé detské ihrisko za 22 500
eur najneskôr od 31. augusta
budúceho roku a bude ho aj riad-
ne spravovať. 
Súčasťou premeny priestranstva a
obnovy ihriska by malo byť aj
odstránenie dnes nebezpečného a
zdevastovaného mostíka, ktorý je
na ihrisku. Obyvatelia z okolia
často upozorňujú na to, že dráha a
priestranstvo dnes neslúži de-
ťom, ale skôr ako úkryt pre mla-
dých, obyvatelia i polícia tu často
riešia problémy s alkoholom aj s
inými drogami. (st)

BRATISLAVA 1 | BRATISLAVA 4 | BRATISLAVA 5

Odkaz pre 

starostu mal 

8-tisíc hlásení
PETRŽALKA
Inštitút pre dobre spravova-
nú spoločnosť ocenil osem
samospráv za riešenia podne-
tov od obyvateľov a komuni-
káciu na portáli Odkaz pre
starostu. Medzi ocenenými
bola aj Petržalka.
Prostredníctvom portálu Odkaz
pre starostu bolo za rok 2015
nahlásených viac ako osemtisíc
podnetov, čo je o tretinu viac
ako v predchádzajúcom roku.
Obyvatelia najčastejšie upozor-
ňujú na výtlky (takmer tretina
všetkých podnetov), ďalej to
boli problémy s neorezanými
stromami, nepokosenou trávou,
čiernymi skládkami, preplne-
nými odpadkovými košmi či s
nepojazdnými vrakmi áut  (ts)

Zmizne rozpadávajúca sa dráha

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

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

Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE

OOPPTTIIKKAA  LLEENNTTIISS,, ss..rr..oo..
Šustekova 15, 

851 04 Bratislava
tel: 02/62 31 72 22

PPoonnúúkkaammee  VVáámm::
• okuliarové rámy od 10 eur

• okuliarové šošovky
od 20 eur za pár

• multifokálne šošovky
od 80 eur za kus

• vyšetrenie zrakovej ostrosti 

ZZáálleežžíí  nnáámm  nnaa  ttoomm,,
aabbyy  ssttee  mmaallii  LLAACCNNÉÉ

aa  zzáárroovveeňň  DDOOBBRRÉÉ  ookkuulliiaarree

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

reklama@banoviny.sk
0911 668 469

Reklama 
v novinách?
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štvrtok 6. októbra
�9.30, 11.00 - A. d. Saint-Exupé-
ry: Malý princ, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Októbrový koncert, Kul-
túrny dom Vetvár, Biskupická 15
� 19.00 - Koop Oscar Orchestra,
Ateliér Babylon, Námestie SNP 14
� 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - W. Saroyan: Tracyho
tiger, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Koop Oscar Orchestra,
Ateliér Babylon, Námestie SNP 14
� 19.00 - A. Zimányiová, kon-
cert, V-klub, Námestie SNP 12
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

piatok 7.  októbra
�9.30, 11.00 - A. d. Saint-Exupé-
ry: Malý princ, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
� 11.00 - J. Mokoš: Zhavranelí,
Bratislavské bábkové divadlo,  Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Cream Bratislava, klu-
bová noc, Refinery Gallery, Vlčie
hrdlo
� 19.00 - Reunion VI: M. Mén-
dez a priatelia, DK Ružinov, Ru-
žinovská 28
� 19.00 - Trojka Z. Homolovej a
Půljablkoň, Ticho a spol., Školská 14
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Red Bull Flying Bach,
Istropolis, Veľká sála, Trnavské
mýto 1

sobota 8.  októbra
� 14.30 - J. Mokoš: Zhavranelí,
Bratislavské bábkové divadlo,  Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 17.00, 20.00 - Red Bull Flying
Bach, Istropolis, Trnavské mýto 1
�17.50 - R. Wagner: Tristan a Izol-
da, MET opera, Live in HD, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - J. Ledecký: Iago, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. Mája 5
� 19.00 - G. Feydeau: Len si pos-
pi, miláčik, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3

� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

nedeľa 9.  októbra
� 10.00, 14.30 - J. Mokoš: Zha-
vranelí, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 11.00 - G. Tóth: Aladinova ča-
rovná lampa, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 14.00 - A. d. Saint-Exupéry:
Malý princ, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
�18.00 - J. Ledecký: Iago, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
�20.00 - Lordi, koncert, Majestic
Music Club, Karpatská 2

pondelok 10.  októbra
� 19.00 - S. Štepka: Lás-ka-nie 2,
Radošinské naivné divadlo, Záh-
radnícka 95
� 19.00 - N. Slovák: Podfuk,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov
– Istropolis, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - D. Lachaud: Hetero,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - E. Borušovičová: 69
vecí lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. Mája 5
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

utorok 11.  októbra
�9.00, 14.00 - Poďte sa hrať s fil-
mom, Bibiana, Panská 14
� 10.00, 14.30 - J. Mokoš: Zha-
vranelí, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU,  Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - S. Štepka: Lás-ka-nie 2,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.00 - M. Ferencová a kol.:

Sľúbili sme si lásku/alebo revolú-
cia v manželstve, Loď – Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - J. Fiske: Skaza Titaniku,
Štúdio L+S, Námestie 1. Mája 5
� 19.00 - M. Camoletti:  A do py-
žam, Teatro Wüstenrot, Dom odbo-
rov – Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - I. Čeredejev, IC Band,
koncert, Kafe Scherz, Partizánska 2

streda 12.  októbra
�9.00, 14.00 - Poďte sa hrať s fil-
mom, Bibiana, Panská 14
� 17.00 - So slzami v očiach, kon-
cert, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Když se zhasne, Divadlo
Do houslí, Loď – Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

štvrtok 13.  októbra
�9.00, 14.00 - Poďte sa hrať s fil-
mom, Bibiana, Panská 14
� 14.00 - J. Čapek: O psíčkovi a
mačičke, BBD, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Jesus Christ Superstar,
divadlo Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - R. Becker: Caveman,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov
– Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - O. Wilde: Celkom
vážne, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - O. Janota, koncert
legendy čs. folku, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7 
� 19.30 - Spovede vagín, divadlo
Meteorit, Čulenova 3

piatok 14.  októbra
� 19.00, 11.00 - J. Čapek: O psíč-

kovi a mačičke, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 18.00 - Gala mladých u Zichy-
ho, Il Cuore Barocco, koncert, Zi-
chyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - J. B. Moliére: Zdravý-
nemocný, Divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 19
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. Mája 5
� 19.00 - Jednofázové kvasenie,
koncert, Ticho a spol., Školská 14
�19.00 - Šak to pekné časy býva-
li..., Kopaničiar, koncert, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, divadlo Nová scéna, štúdio
Olympia, Živnostenská 1

sobota 15. októbra
� 14.30 - J. Čapek: O psíčkovi a
mačičke, BBD, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 15.00 - R. Mankovecký, R.
Ballek, T. Cill: Tri malé prasiatka,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19
�19.00 - F. Wedekind. Lulu, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - B. Thomas: Charleyho
teta, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - J. Korec: Maratón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7

nedeľa 16.  októbra
� 10.00, 14.30 - J. Čapek: O psíč-
kovi a mačičke, BBD, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 17.00 - Svet nám ich závidí,
Metropolitný orchester Bratisla-
va, Divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 19
� 16.00 - J. Satinský: O Drakovi
Bakuľovi, Bibiana, Panská 14 
� 16.00 - B. Němcová: Bajaja, di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - S. Ruhl: Vibrátor-Play,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - M. Doleželová, R.

Vencl: Lož má krátke nohy, Štú-
dio L+S, Námestie 1. Mája 5
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
GUnaGU, Františkánske námestie 7

pondelok 17.  októbra
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja, di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 19.00 - R. Olekšák, V. Schulc-
zová: Doktor Macbeth, Divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - J. Púček: ...a dážď,
Ticho a spol., Školská 14
� 19.00 - J. Nvota: Cyrano alebo
Balábilé o nose, Túlavé divadlo,
Loď – Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie

utorok 18.  októbra
� 10.00 - M. Kecskésová, M.
Mihálek: Rozprávky z Afriky,
Bibiana, Panská 14
� 19.00 - S. Štepka: Lás-ka-nie 2,
RND, Záhradnícka 95
� 19.00 - G. Spiró: Sladký
domov, Divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 19
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Loď – Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie

streda 19.  októbra
� 11.00, 18.00 - I. Brežná, K.
Aulitisová: Na slepačích krídlach,
Bratislavské bábkové divadlo,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad 7
�14.00 - J. Satinský: O Drakovi Ba-
kuľovi, Medzinárodný dom umenia
pre deti,  Bibiana, Panská 14
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
�19.00 - J. Ledecký: Iago, divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
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Októbrová Marionnaud Ladies Movie Night sa bude niesť v zaľúbenom tóne.  Film Bezva
ženská na krku, ktorý uvidíte v exkluzívnej premiére práve v Cinema City Eurovea už 18.
októbra počas dámskeho večera, je o láske, ktorá môže ľuďom pomôcť. Hlavne ľuďom, ktorí
už stratili chuť, odvahu aj silu veriť, že by mohli byť ešte niekedy v živote šťastní. Vďaka
náhodnému, takmer osudovému stretnutiu, prežijú Eliška s Božíčkom najšťastnejší kus svoj-
ho života, a to práve vtedy, keď už to ani jeden z nich nečakal. Láska nie je abstraktný pojem,
je strašne silná… Príďte sa o tom presvedčiť už 18. októbra do Cinema City Eurovea, kedy
na vás, okrem exkluzívnej premiéry, čaká i welcome drink, úžasná tombola a skvelé odcho-
dové balíčky. Vstupenky už v predaji buď na pokladni kina Cinema City Eurovea alebo onli-
ne cez www.cinemacity.sk 

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU NA
MARIONNAUD LADIES MOVIE NIGHT



Začiatok októbra 1998 bol
príjemný pre hokejistov, na
Harmincovej sa pripravovalo
otvorenie nového zimného
štadióna. V centre sa zase
finišovalo s rekonštrukciou
Starej tržnice a opravoval sa
aj hotel Carlton. O stavbár-
skom boome v hlavnom
meste svedčila výstavba nové-
ho obchodného domu na
Obchodnej ulici, pri Brestov-
ke sa zase plánovali podzem-
né garáže. Koncom 90. rokov
vrcholili údajné mafiánske
boje o ovládnutie mesta, ten-
toraz sa strieľalo na Pribišo-
vej ulici a na ulici zostali
dvaja mŕtvi... 

V Bratislave

zvíťazili 

demokrati
BRATISLAVA
V septembrových parlament-
ných voľbách zvíťazila v
Bratislave SDK, ktorá získala
46,86 percenta hlasov. 
Druhé bolo HZDS (19,04 %),
tretia SDĽ (15,62 %). Z pohľa-
du okresov získala SDK naj-
viac hlasov v Bratislave I
(Staré Mesto), kde ju volilo
53,9 % voličov.

Na Pribišovej

zabili brata

mŕtveho bossa
KARLOVA VES
Výstrely z automatických
zbraní usmrtili na Pribišovej
ulici pred vchodom do domu
číslo 41 dvoch mužov – 31-
ročného Róberta D. z Bratis-
lavy a 32-ročného Mariána F
zo Žiaru nad Hronom. Podľa
informácií z policajných
zdrojov na auto strieľali
dvaja maskovaní páchatelia
zo zbraní kalibru 9 mm. Po
skutku ušli na aute tmavej
farby.
Polícia na mieste činu zaistila
30 kusov nábojníc a dva pro-

jektily, pištoľ značky Glob 19
kalibru 9 mm a pištoľ ČZ 85
kalibru 9 mm. Asi hodinu po
streľbe v lesnom poraste v
katastri obce Jabloňové, okres
Malacky, hasili požiarnici
horiace osobné auto, policajti
skúmajú, či išlo o to isté vozid-
lo, na ktorom ušli páchatelia
dvojnásobnej vraždy. Nebohý
Róbert D. bol bratom údajného
bossa bratislavského podsvetia
Eduarda D., ktorého 9. mája
tohto roku v areáli Zlatých pie-
skov usmrtila mohutná expló-
zia na diaľku odpálenej nálože.

Zmluvu

o metre

nepodpísali
BRATISLAVA
V piatok 25. septembra sa v Pri-
maciálnom paláci všetko pri-
pravovalo na podpis zmluvy
medzi spoločnosťou Metro a
konzorciom firiem Matra
Transport International –
Campenon Bernard SGE Sie-
mens. 
Záverečný akt niekoľkomesačné-
ho snaženia sa však nakoniec
neuskutočnil. 
Predseda predstavenstva Metro
P. Vlček to zdôvodnil tým, že sa
zatiaľ nepodarilo spresniť text
zmluvy. Ako povedal, na pod-
statných záležitostiach sa partne-
ri dohodli, ostáva doriešiť len
detaily, ktoré by v budúcnosti
mohli spôsobovať problémy. Pri-

mátor Peter Kresánek sa od spô-
sobu, akým sa nepodpísanie
zmluvy uskutočnilo, verejne diš-
tancoval.

Na Obchodnej

stavajú nový

obchodný dom
STARÉ MESTO
V dolnej časti Obchodnej ulice
oproti City centru sa objavila
veľká prázdna plocha.
Na mieste, kde stáli štyri objek-
ty, v ktorých bola kedysi predaj-
ňa mäsa, pizzeria, obuv a športo-
vé potreby, je dnes oplotený
vybagrovaný priestor. Rekon-
štrukcia pôvodných objektov v
ich zdevastovanom stave by
nemala význam, navyše domy
nie sú pamiatkovo významné.
Obchodný dom bude prístupný
aj z Vysokej ulice.

Obyvateľov

ruší nočný

odvoz smetí
STARÉ MESTO
O skúsenosti s odvozom domo-
vého odpadu napísala čitateľ-
ka zo Štefánikovej ulice. 
V dome je vstupný vestibul,
ktorý vedie na dvor, kde sú dva
veľké kontajnery, ktoré pracov-
níci OLO začali od leta vynášať
o pol štvrtej ráno. Vývoz smetí
počas nočného pokoja je ohlušu-
júci, pracovníci OLO vyhlásili,
že obyvatelia si majú dať vybe-
tónovať vestibul. O vyjadrenie
sme požiadali zástupcu spoloč-
nosti, ktorý povedal, že v Starom
Meste sa s odvozom začína už o
jednej ráno. 
Na Štefánikovu chodia tak skoro
preto, lebo neskôr je tu už silná
premávka, čo sťažuje ich prácu.
Kontajnery nechávajú vo vesti-
bule, aby sa vyhli buchotaniu
prázdnych nádob. Situáciu sa
pokúsia vyriešiť neskorším
odvozom.

Bratislavské noviny 
8. októbra 1998 (krátené)
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Z Prešporka 

sa odchádzalo 

aj s hubami
Viedeň i Pešťbudín Prešporku
závideli rínky. V hubárskej se-
zóne bývali obťažkané vyumý-
vanou zeleninou a vylešteným
ovocím, ale aj kopcami žltých
kuriatok, pomarančovohlavých
kozákov, pyšných dubákov,
vábivých trsov podpňoviek,
anízom voňajúcich pečiarok,
ligotajúcich sa masliakov.
Z hľadiska gazdiniek nebol prob-
lém niečo vybrať a kúpiť. Pro-
blém mali skôr predavači, ako
všetko predať, lebo nie všetky
huby sa dali uchovať pekné a čer-
stvé do nasledujúceho dňa. Čo sa
cez deň nepredalo, to sa v noci
spracovalo. Huby sa zavárali do
octových nálevov, uchovávali sa
v soli, sušili, práškovali, údili,
kvasili, vyrábali sa z nich rôzne
pasty, kečupy a maškrty k mäsám.
Keď v neskorej jeseni čerstvé
huby z pultov zmizli, podnikali
návštevníci Prešporka nákupné
výlety po krčmách a obchodí-
koch. Prešporok bol chýrny nie-
len vínom, ale aj  množstvom
zavarených hubárskych špecialít.
Takmer každý z Prešporka odchá-
dzal s demižónom znamenitého
vína v jednej a so sieťovkou
hubárskych špecialít v druhej
ruke. Nielen vínom, ale aj hubami
robotní Prešporčania bohatli.
Keď otvorili uprostred mesta
veľkú tržnicu, založil si v nej krá-
mik aj istý pán Huba. V obchodí-
ku celý rok predával huby pozá-
varané v sedemdecových fľa-
šiach. Na každej z nich bol nale-
pený recept, čo urobiť a na čo
použiť ich obsah. Predával špe-
ciálne druhy zaváraných húb na
hubovú kutľovicu, zemiakovú
hubovicu, najrýchlejšiu hubovú
omáčku. Spolu s hubovými práš-
kami, kečupmi, pastami a inými
pochutinami bol jeho sortiment
taký unikátny, že Prešporské
učené tovarišstvo hubárske ho
vymenovalo za čestného predse-
du a potvrdilo to ručne písaným a
maľovaným dekrétom. Hrdo si ho
vyvesil v kráme na obdiv celému
Prešporku. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporka  (krátené)

NA KAMENNOM NÁMESTÍ
43-ročná Henrieta K. fyzicky
napadla ženu a muža. Útoku
mala predchádzať slovná hádka,
po ktorej obvinená nožom spôso-
bila poškodenej žene bodnú ranu
v oblasti brucha. Následne
nožom napadla aj muža, ktorý
napadnutú ženu bránil. Poškode-
ný muž utrpel rezné poranenia
dlane. Zranenie ženy si vyžiadalo
ošetrenie v nemocnici s dvoj-
týždňovým liečením. 
NA MARTINENGOVEJ ULI-
CI horelo auto Jeep Commander.
Požiar bol s najväčšou pravdepo-
dobnosťou založený úmyselne.
Na vozidle horela zadná časť,
škodu odhadli na 5 000 €.
NA ZASTÁVKE MHD PRI
STANICI MLYNSKÉ NIVY sa
vodič autobusu linky MHD počas
jazdy v blízkosti križovatky ulíc
Mlynské Nivy a Karadžičova
snažil vytlačiť z vozovky do pro-
tismerného jazdného pruhu
vozidlo Volvo C30. Po zastavení
autobusu na zastávke zastavil aj
vodič volva a vošiel do autobusu,
aby sa spýtal, prečo ho vodič
autobusu chcel vytlačiť. Vodič
autobusu však muža fyzicky
napadol kovovou násadou na
škrabku na okná, pričom údermi
mu spôsobil pomliaždenie a
tržné rany, ktoré si vyžiadali
lekárske ošetrenie. 
NA PRIBINOVEJ ULICI 34-
ročný Gabriel z okresu Senica
ukradol v jednej z predajní s
oblečením pánsku košeľu a tričko
v celkovej hodnote 45 eur. Oble-
čenie si dal v kabínke na seba a
následne prešiel cez pokladničnú
zónu bez zaplatenia. Zadržal ho
však zamestnanec  bezpečnostnej
služby. Následným policajným
preverovaním zistili, že obdobné-
ho konania sa dopustil aj na jeseň
minulého roku. 
NA JANKOLOVEJ ULICI sa
36-ročný Michal J. z Popradu
poľovníckym nožom vyhrážal
42-ročnému mužovi. Michal mal
muža ťahať a vliecť po izbách
bytu, počas čoho ho ohrozoval
nožom. Prestal s tým až po tom,
čo do izby vošiel ďalší muž
nachádzajúci sa v tom čase v
byte. Poškodený s mužom ná-
sledne z bytu utiekli na ulicu,
odkiaľ privolali policajnú hliad-
ku. (mm)

Zmluva o metre bola pred podpisom 

Založené v roku 1998 v Bratislave

Kompletný archív novín nájdete
na www.bratislavskenoviny.sk
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vyjdú o 2 týždne
20. októbra 2016

Kontroverzné

podoby umenia

počas vojny
STARÉ MESTO
Obdobie existencie slovenského
štátu (1939 – 1945) patrí k naj-
kontroverznejším obdobiam
našich novodobých dejín. 
V poslednom čase vyšiel celý rad
publikácií, ktorý sa venuje vývoju
slovenskej spoločnosti v tomto
období z rôznych aspektov;
dodnes však nevznikla publiká-
cia, resp. iné odborné výstupy,
ktoré by komplexnejšie interpre-
tovali dejiny výtvarnej kultúry
tohto obdobia. Výstava mapuje
postavenie a premeny podôb a
funkcií umenia, vizuálnej kultúry
a propagandy v týchto rokoch.
Cieľom je ukázať paradoxy fun-
govania vizuálneho umenia v
sieti doteraz viac či menej tabui-
zovaných kontextov, ideologic-
kých a sociokultúrnych väzieb v
rámci vtedajšieho režimu v celej
žánrovej šírke, reflektovať možnú
závislosť – nezávislosť, špecifiká
výtvarnej prevádzky, problemati-
ku propagandy či vizuálnej kultú-
ry každodenného života. Výstavu
v SNG: Sen a skutočnosť, Ume-
nie & propaganda 1939 – 1945,
nájdete v Esterházyho paláci. (ts)

NOVÉ MESTO
Zimný štadión Ondreja Nepelu
zažije 8. decembra hudobný
sviatok. Po svojom comebacku
na operné pódiá sem zavíta
legendárny tenor José Carreras
a bude to v rámci jeho posled-
ného svetového turné!
Hviezdny tenor s nálepkou „the
nicest man in opera“, teda „naj-
milší človek v opernom svete“,
José Carreras oslávil v roku 2014
senzačný návrat na opernú scénu
titulnou rolou v novej opere El
Juez.
Standing ovation, vypredané
predstavenia a kritiky píšuce o
„comebacku snov“ sprevádzali
jeho návrat na operné pódiá po
takmer osemročnej odmlke. Po
skvelej sérii úspechov José Carre-
ras začal celosvetové koncertné
turné s názvom A Life in Music
(Život v hudbe). Ide o jeho
posledné turné a po štyroch
rokoch sa jeden z najslávnejších
svetových tenoristov vráti aj do
slovenskej metropoly.
Rodák z Barcelony má vo svo-
jom repertoári okolo 600 titulov
rôznych štýlov od barokovej po
súčasnú hudbu a viac ako 60
opier. Spoločne s orchestrom
pod taktovkou Davida Gimeneza
ponúkne program pozostávajúci z
melódií obdobia Belle Époque a
motívov z opery, operety a muzi-
kálu. „Sú to piesne, ktoré ma
dojmú  kedykoľvek ich počujem

a ktoré ma vždy nadchnú. Majú
vášeň a emócie, vyjadrujú pocity
z hĺbky môjho srdca a duše, je v
nich presne to, čo sa v týchto
skladbách snažím vyjadriť pro-
stredníctvom svojho hlasu,“
hovorí J. Carreras.
Španielsky spevák na vrchole
svojej oslnivej kariéry ochorel a
bojoval s rakovinou krvi. Akoby
zázrakom prežil a založil nadáciu
José Carreras Leukemia foundati-
on, pretože mal pocit, že by sa
mal spoločnosti nejako odvďačiť.
Krédom jeho nadácie je, že leuké-
mia musí byť vyliečiteľná, na-
vždy a pre všetkých! 
Jeho návrat po zdolaní choroby
bol triumfálny a vyvrcholil legen-

dárnymi koncertmi Troch teno-
rov, Carreras, Domingo a Pava-
rotti. Keď Carreras spieva, publi-
kum cíti, že hudba je jeho život,
že každý tón vychádza z hĺbky
jeho srdca a duše, že pódium je to
miesto, pre ktoré sa Carreras
narodil... 
Piesne a duetá, plné lásky a
vášne, sú José Carrerasovi akoby
šité na mieru. Kritik z význam-
ného britského magazínu Classic
FM napísal: „... repertoár roman-
tických piesní zaistí vypredané
sály. S takým materiálom sú
jeho lyrické hlasové dispozície
reminiscenciou na veľkého Enri-
caCarusa.“ (jv)

Foto: archív

Legendárny José Carreras predstaví 
hudbu plnú svojich vášní a emócií
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Pavlače bývalých družstevných domov Unitas 
dokonale nahradili psychologické poradne
NOVÉ MESTO
Račišdorfské (dnešné Ra-
čianske) mýto bolo v tridsia-
tych rokoch jednou z najväč-
ších križovatiek „na konci“
mesta. Začínala sa na ňom
výpadovka na Račišdorf
(dnešnú Raču), jej pokračo-
vanie do stredu mesta
Mýtna ulica a Radlinského
ulica a ďalej spojnica medzi
hlavnou stanicou a Trnav-
ským mýtom, Šancová ulica,
ako aj Legionárska ulica,
vedúca popri novom evanje-
lickom kostole k Steinovmu
pivovaru.
Na významnosti tohto mýta sa
podieľali hneď štyri hostince.
Na rohu Šancovej a Mýtnej
Trojan, naproti hostinec u
Garabáčky, o kúsok ďalej
Myslovič z Pajštúna (dnešná
Borinka) a dole na Šancovej v
Poštových domoch hostinec u
pána Kříža.
Značnú časť Račišdorfského
mýta rámovali dva veľké cinto-
ríny, nazývané podľa neďaleké-
ho Blumentálskeho kostola.
Bližšie k Šancovej bol cintorín
katolícky, hneď vedľa evanje-
lický. Dnes ešte existujúca gaš-
tanová aleja bola súčasťou jed-
ného z nich. Šancová ulica
bola zároveň poslednou kolmi-
cou na výpadovky smerom na
dnešnú Raču a Vajnory. Prie-
stor medzi oboma výpadovka-

mi zaplnilo začiatkom tridsia-
tych rokov sedem veľkých päť-
poschodových družstevných
domov UNITAS. 
Výstavba domov, z ktorých v
každom bolo šesťdesiat jedno-
a dvojizbových bytov, bola
súčasťou rozmachu bytovej
výstavby ako reakcia na
migračnú vlnu. Od ostatných
okolitých stavieb sa líšili žele-
zobetónovou konštrukciou s
rovnými strechami a na rozdiel
od neďalekých starších Desati-
domov mal každý byt vlastné
sociálne zariadenie a kúpeľňu.
Zaujímavo bola v jednoizbo-
vých bytoch riešená kúpelňa.
Bola vlastne súčasťou kuchyne,
oddelená priečkou, za ktorou

bol vyhrievací kotol na pevné
palivo. Väčšie rodiny sa museli
kúpať s prestávkami, pretože
kapacita kotla na viac ako
dvoch ľudí nestačila. Kompen-
záciou však bola veľká izba s
rozlohou tridsať štvorcových
metrov s vynikajúcou kachľo-
vou pecou. 
Napriek modernému hranaté-
mu tvaru to bol v podstate
pavlačový typ domov. Zo scho-
dišťa sa vchádzalo do jednotli-
vých bytov cez spoločný bal-
kón. Na rozdiel od pavlačových
domov v Starom Meste, kde
žili chudobnejšie robotnícke
vrstvy, v Unitasoch to boli
skôr zamestnanci, remeselníci
ba dokonca i nižší bankoví

úradníci. Na pavlačiach sa odo-
hrával spoločenský život.
Najmä ženy, ktoré neboli
zamestnané, sa tu pravidelne
stretávali nielen náhodne, ale i
zámerne na kus reči, keď potre-
bovali radu pri varení alebo
intímnejšiu radu, čo s manže-
lom, synom, dcérou a podob-
ne, čo nahrádzalo často terajšie
psychologické poradne. Riešili
sa tu problémy, oznamovali
novoty, ale vznikali i pavlačo-
vé spory. 
Niekedy pre maličkosti, inoke-
dy pre porušenie domového
poriadku, ktorý bol v tej dobe
oveľa prísnejší, než je dnes.
Prášenie kobercov v nedeľu,
alebo vešanie bielizne na bal-
kónoch bolo zakázané. Na to
boli určené na každom medzi-
poschodí práčovne a sušiarne.
Dodržiavanie predpisov strá-
žil a kontroloval v každom
dome domovník, ktorý zabez-
pečoval i pravidelnú údržbu a
čistotu. Ako deti sme mali pred
ním veľký rešpekt. Ak nám
vynadal, alebo nás vyobšíval,
to bol lepší prípad. Najviac sme
sa báli, že bude žalovať rodi-
čom, ktorí vždy dali za pravdu
domovníkovi...

Pavel Ondrčka 
Z publikácie Očami 
rodáka z UNITASU

(pokračovanie)
Ilustračné foto: archív 

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

reklama@banoviny.sk
0911 668 469

Reklama 
v novinách?
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~ ~ ~

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
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RUŽINOV
Mestská časť Ružinov aj tento
rok podporí rodiny, ktoré
majú od septembra 2016
doma prváčika. Od mestskej
časti dostanú finančný príspe-
vok 35 €. Podmienkou na
poskytnutie príspevku je trva-
lý pobyt zákonného zástupcu
dieťaťa v Ružinove.
V minulom roku takto mestská
časť vyplatila rodičom viac ako
450 prvákom takmer 16-tisíc
eur.  Ružinovský miestny úrad v
priebehu septembra a októbra
automaticky na základe zozna-
mov poskytnutých školami

zasiela oznámenia o poskytnutí
príspevku zákonným zástupcom
detí zapísaných do prvých roční-
kov základných škôl zriadených
mestskou časťou Ružinov. 
Finančný príspevok si možno
vyzdvihnúť do tridsiatich dní
odo dňa doručenia výzvy v
pokladnici Miestneho úradu
Ružinov na Mierovej 21, a to na
základe oznámenia, ktoré bude
zaslané na adresu dieťaťa uvede-
nú pri jeho zápise do prvého roč-
níka základnej školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej
časti Ružinov. V prípade, ak má
prvák iné priezvisko ako rodič,

je potrebné predložiť rodný list
dieťaťa. 
Ak je dieťa zapísané do školy
zriadenej iným subjektom, ako
je mestská časť Ružinov alebo
do školy mimo Ružinova, ale
jeho zákonný zástupca má trvalý
pobyt v Ružinove, rodič si
môže na Miestnom úrade na
Mierovej 21 podať žiadosť o
tento príspevok. Predložiť musí
aj Rozhodnutie o prijatí dieťaťa
do 1. ročníka v školskom roku
2016/2017 a občiansky preukaz
zákonného zástupcu ako opráv-
nenej osoby, ktorá má trvalé
bydlisko v Ružinove. (mš) 

Rodičia ružinovských prváčikov
dostávajú od mestskej časti 35 eur

RUŽINOV
Mestskej časti Ružinov sa
vďaka výberu dodávateľov
cez elektronické aukcie pri
tohtoročných kompletných
rekonštrukciách chodníkov a
ciest podarilo ušetriť. Nový
povrch tak aktuálne dostáva
aj cesta na Pavlovovej ulici.
Ružinov pôvodne odhadoval
náklady na tohtoročné opravy
ciest a chodníkov na viac ako
390 000 eur, po výbere dodáva-
teľov formou elektronických
akcií sa suma znížila o viac
ako 90 000 eur. 
„Ušetrené peniaze investujeme

do opravy ďalšej cesty na
Nivách,“ objasnil starosta Ruži-
nova Dušan Pekár. Konkrétne
ide o vozovku na Pavlovovej
ulici. Jej rekonštrukcia bude pre
dopravné obmedzenia rozdelená
na dve etapy. Najprv dostane
nový povrch úsek medzi Vele-
hradskou a Kulíškovou ulicou,
po ňom príde na rad druhá časť
cesty na Pavlovovej medzi Vele-
hradskou a Páričkovou ulicou.
Na tieto opravy poputuje
88 736, 52 €.
Počas letných mesiacov mest-
ská časť kompletne zrekon-
štruovala povrch na štyroch ces-

tách, jednom križovatkovom
priestore a na troch chodníkoch.
Nový povrch má Kľukatá ulica,
v časti od Kaštieľskej po Hrí-
bovú, kde došlo aj k odvodne-
niu uličnými vpustami. Okrem
toho ho dostal aj križovatkový
priestor Mesačnej ulice a
Trnavskej cesty, cesta na Čmelí-
kovej ulici, časť vozovky na
Sputnikovej ulici, časť komuni-
kácie a chodníka na Banšelovej
ulici. Mestská časť zrekonštruo-
vala aj chodník na Ribayovej
ulici a na Stachanovskej v
úseku od Kladnianskej po Kľu-
katú ulicu. (mš)

Mestská časť rekonštruuje ďalšiu
cestu - teraz z ušetrených peňazí

reklama@banoviny.sk
0911 668 469
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Schválili predaj

pozemkov na

stavbu diaľnice
RUŽINOV
Ružinovskí poslanci schválili
odpredaj takmer 150 pozem-
kov, ktoré patria hlavnému
mestu a sú v správe mestskej
časti, na výstavbu diaľnice D4
Bratislava Jarovce – Ivanka
sever, rýchlostnej cesty R7
Bratislava Ketelec – Bratisla-
va Prievoz a rekonštrukciu
križovatky diaľnice D1 v
Prievoze.
Po septembrovom mestskom
zastupiteľstve, keď mestskí
poslanci neschválili odpredaj
pozemkov súvisiacich s týmito
stavbami, požiadal Ružinov pri-
mátora o súhlas s predajom
pozemkov, ktoré sú v správe
Ružinova. Primátor súhlas udelil
a o predaji pozemkov vo vý-
mere 37 599 štvorcových
metrov rozhodovali ružinovskí
poslanci. 
Ceny takmer 150 pozemkov, za
ktoré odpredaj Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti ružinovskí
poslanci odsúhlasili, boli stano-
vené na základe znaleckých
posudkov. Ich hodnota je viac
ako 2 800 000 eur. Keďže ruži-
novskí poslanci rozhodli o pre-
daji týchto pozemkov, ich cena
sa v zmysle zákona zvýšila o
1,2 násobok. Ide tak o sumu
3 448 283,6 €, ktorú si rozdelí
na polovicu hlavné mesto a
mestská časť. (ts)


