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Mesto sa zobudilo, Starý most ožil

Práce na moste sa nezastavili ani počas pondelkove chumelice. Foto: Juraj Kopřiva

PKO: Investor

dal mestu 

ultimátum
BRATISLAVA
Spoločnosť Henbury Develop-
ment, ktorá vlastní pozemky
pod Parkom kultúry a oddy-
chu (PKO), odstúpila od zmlu-
vy o spolupráci s Bratislavou
pri jeho búraní.
Podľa konateľov Henbury De-
velopment „Bratislava ako
vlastník stavieb, ktoré majú byť
podľa zmluvy... odstránené...
neposkytovalo súčinnosť po-
trebnú na ich odstránenie“.
Zmluvu o spolupráci, na ktorú sa
list odvoláva, podpísalo mesto
ešte v roku 2006. Henbury
Development sa podľa nej za-
viazal zbúrať PKO na vlastné
náklady a mesto mu pri tom bolo
povinné poskytnúť súčinnosť.
O platnosť zmluvy sa mesto aj
developer súdia. Nie je totiž
jasné, či mestskí poslanci preda-
jom pozemkov pod PKO roz-
hodli aj o zbúraní stavby, ani to,
či mohol bývalý primátor Andrej
Ďurkovský zmluvu o spolupráci
pri asanácii uzavrieť aj bez za-
stupiteľstva. Vlani v októbri bra-
tislavský krajský súd rozhodol,
že zmluva je platná, ale neurobil
jasno vo veci potrebného súhla-
su či nesúhlasu poslancov.
Podľa predstaviteľov Henbury
Development spoločnosť urobí
ešte jeden pokus o dohodu s
mestom do 31. marca tak, aby
bolo možné realizovať projekt
Nové PKO.
Primátor Ivo Nesrovnal chce s
Henbury ďalej rokovať. (brn)

Ivo Nesrovnal 

už má svojich

viceprimátorov 
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal vymenoval 3. februá-
ra do funkcií svojich námest-
níkov troch poslancov mest-
ského zastupiteľstva. Stali sa
nimi Milan Černý, Iveta Plše-
ková a Ignác Kolek.
Prvý námestník primátora
Milan Černý bude zastupovať
primátora v oblasti nakladania
s majetkom hlavného mesta a
územného plánovania. M.
Černý kandidoval do mestské-
ho zastupiteľstva v Podunaj-
ských Biskupiciach za predvo-
lebnú koalíciu Most-Híd, Sieť,
SaS, SDKÚ-DS.
Ivetu Plšekovú, ktorá kandido-
vala v Petržalke za Most-Híd,
Sieť, SaS, SDKÚ-DS, poveril
primátor úlohami v oblasti
školstva, kultúry a športu.
Námestník primátora Ignác
Kolek (KDS, KDH, Nova,
OKS, OĽaNO, SMK-MKP,
Zmena zdola, DÚ) bude riešiť
sociálne veci, evidenciu a
inventarizáciu majetku a mest-
skú políciu.
Významnou zmenou je aj vy-
menovanie Tatiany Kratochví-
lovej za novú hlavnú dopravnú
inžinierku mesta.
Podľa zákona o Bratislave musí
primátor vymenovať námestní-
kov do 60 dní odo dňa zloženia
sľubu, čo bolo vlani 11. de-
cembra. Ak by to neurobil do 9.
februára, zvolilo by ich mests-
ké zastupiteľstvo. (brn)
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BRATISLAVA
Dôležitou témou prvého pra-
covného rokovania mestské-
ho zastupiteľstva 5. februára
bola výstavba nového Staré-
ho mosta a úpravy Štúrovej
ulice. Primátor Ivo Nesrovnal
informoval poslancov o prija-
tých opatreniach na zrýchle-
nie výstavby. 
Medzi ne patria pravidelné
mesačné primátorské kontrolné
dni, práca na tri zmeny a zdvoj-
násobenie kapacít pri montáži
mosta.
„Zo strany magistrátu bude prí-
tomná neustála kontrola. Uva-
žuje sa aj o umiestnení web
kamier na stavenisko tak, aby
aj Bratislavčania videli, ako
stavba pokračuje,“ povedal pri-
mátor.

I. Nesrovnal sa kriticky vyjadril
k zmluve o výstavbe mosta,
ktorá má len štyri strany; pred-
chádzajúce vedenie mesta
nezanechalo k zmluve žiadny
právny posudok.
Ako uviedla nová hlavná
dopravná inžinierka Bratislavy
Tatiana Kratochvílová, „už nie-
koľkokrát sme sa stretli so všet-
kými zainteresovanými strana-
mi a zistili sme viacero nedos-
tatkov. Koordinácia a vzájomná
komunikácia medzi zhotovite-
ľom, objednávateľom a staveb-
ným dozorom bola na bode
nula.“
Od 5. februára je právoplatné
tretie stavebné povolenie, ktoré
znamená návrat stavebného
ruchu na takmer rok rozkopa-
nú, ale opustenú Štúrovu ulicu.

Realizovať sa bude prekládka
vodovodu, inžinierskych sietí a
trakčného vedenia, aby sa celá
ulica v samom srdci mesta
mohla čo najskôr zaceliť.
V porovnaní so Štúrovou je
oveľa živšie na petržalskej stra-
ne budúcej električkovej trate.
Stavbári sa už zahryzli aj do
živých komunikácií na frek-
ventovanej križovatke Jantáro-
vej cesty a Bosákovej ulice.
Stavenisko mosta na petržal-
skej strane sme navštívili cez
uplynulý víkend a aj počas
pondelkovej chumelice. Vizu-
álne a aj akusticky bolo zjavné,
že zvýšený investorský záujem
mesta o stavbu zrejme začal
prinášať plody. Stavebný ruch
v porovnaní s minulosťou sa
citeľne zintenzívnil. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Bratislavská
kaša ako
značka naša
Bratislava nemá veľa chráne-
ných značiek. Osobne viem len o
jednej. Bratislavský rožok. Ale
mesto si môže polepšiť. V týchto
usnežených dňoch by sme mohli
požiadať Brusel o ochranu znač-
ky Bratislavská kaša.
Vzniká, keď je soľ nad lopatu.
Keď na chodníku pod nohami
namiesto snehu vŕzgajú kryštáli-
ky soli v kaši. To je malovýroba.
Veľkovýroba je na uliciach hlav-
ného mesta. Technológia je jed-
noduchá. Posýpače s radlicami
vychádzajú na cesty zásadne až
vtedy, keď už poriadne sneží.
Pozor, radlica nesmie byť spus-
tená na cestu. A verejnosť dostá-
va informácie, koľkože desiatok
ton soli sa spotrebovalo.
Počas posledného veľkého pon-
delkového sneženia to cez obed
takto kašovito vyzeralo v celom
meste. Značku si treba chrániť!
Ale stretol som aj nespratníka,
čo naraz odhŕňal aj solil. Išlo
však o vozidlo, ktoré nerobilo
zimnú údržbu pre mesto, ale pre
stavbárov na Starom moste.
Skoro ako na rakúskych okres-
kách. Tam sú takí nenormálni, že
oranžové nákladiaky rozstrekujú
čosi chemické aj na suchú cestu.
Vedia, že začne snežiť. Sneh sa
na pripravenú cestu nenalepí,
neskašovatie. Dobre sa im to
potom odhŕňa. Asi ako keď
vymastíte panvicu, aby sa jedlo
neprilepilo.
Niekto to volá prevencia.

Juraj Kopřiva

Vyradené

knihy pomôžu 

nevidiacim
BRATISLAVA
Máte doma knihy, ktoré už
nebudete čítať, napríklad
rozprávky, pri ktorých vyras-
tali vaše deti, a dnes na ne v
garáži padá prach? Užitočná
rada - doneste ich do mest-
skej knižnice, aby poslúžili
dobrej veci.
Bratislavská mestská knižnica
zbiera knihy do aprílovej Brati-
slavskej burzy, v ktorej môžu
čitatelia kúpou knihy pomôcť
nevidiacim. Okrem kníh od
Bratislavčanov tam poputujú aj
vyradené knihy z knižníc, ale
len tie by nestačili na plnohod-
notné zorganizovanie burzy.
Burza sa bude konať na nádvo-
rí Klariskej ulice, kde si ich
záujemcovia budú môcť kúpiť
za symbolickú cenu.
Peniaze sa použijú na zakúpe-
nie zvukových kníh pre Odde-
lenie nevidiacich a slabozra-
kých v knižnici na Klariskej
ulici. V minulých rokoch však
išli peniaze napríklad aj na
revitalizáciu fondu Oddelenia
pre nevidiacich a slabozrakých.
Knihy možno nosiť na pobočky
knižníc na Laurinskej, Klaris-
kej a Kapucínskej ulici, od
pondelka do piatka, od 8.00 do
19.00 h. 
Bratislavskú burzu kníh organi-
zuje mestská knižnica so Staro-
mestskou knižnicou, Knižnicou
Ružinov, Knižnicou Nové
Mesto, Miestnou knižnicou
Petržalka, ale aj s menšími
miestnymi bratislavskými kniž-
nicami. (mm)

NOVÉ MESTO 
V uplynulých dňoch nadobud-
lo právoplatnosť stavebné
povolenie pre developerský
projekt Rezidencie Pri mýte.
Vyrastie v Novom Meste za
Istropolisom v miestach býva-
lej železničnej stanice Bratisla-
va-filiálka medzi Račianskou,
Kominárskou a Škultétyho
ulicou. Ide o v súčasnosti naj-
väčší rezidenčný projekt z
portfólia Penta Investments.
Pôjde o bývanie rodinného typu
s vynikajúcimi dispozičnými
riešeniami jednotlivých bytov a
dôrazom na zeleň. Investor plá-
nuje začať výstavbu prvej etapy
projektu pravdepodobne už
tento mesiac.
Predaj bytov sa začal už v sep-
tembri 2014. „Projekt sa stal
jednou z najlepšie predávaných
novostavieb na bratislavskom
trhu. Predaná je už polovica zo
135 bytov z prvej etapy,“ ho-
vorí Jozef Šimek, Sales Ma-
nager v spoločnosti Penta Inve-
stments.
Najväčší záujem je o dvoj- a
trojizbové byty so štandardnou
rozlohou. V rámci prvej etapy
postaví developer štyri päť- a
šesťposchodové bytové domy.
Súčasťou projektu budú aj prie-
story občianskej vybavenosti s
rozlohou vyše 1000 štvorcových
metrov.
Budúci obyvatelia Rezidencií
Pri mýte ocenia architektúru
vnútorného členenia bytov, ale
aj jedinečné riešenie tienenia
lodžií. Projekt ponúka aj prome-
nádu, parkové zóny prístupné

verejnosti, polosúkromné zóny
určené pre majiteľov bytov či
solárne panely na ohrev vody a
nabíjacie stanice pre elektromo-
bily.
Zvláštnosťou je aj to, že každý
záujemca o trojizbový byt je
povinný prikúpiť si k bytu naj-
menej jedno parkovacie státie.
Záujemcovia o štvorizbové byty

si musia takéto státia kúpiť dve.
Autorom architektonického kon-
ceptu je kancelária Arhitektura
Krušec zo Slovinska. Krajinnú
architektúru projektu a sadové
úpravy navrhlo slovinské štúdio
AKKA, lokálnym architektom je
slovenské štúdio Vallo Sadovsky
Architects. (brn)
Vizualizácie: Penta Investments

Rezidencie Pri mýte za Istropolisom
ponúkajú bývanie rodinného typu
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Dúbravská 

električka 

jazdila načierno
DÚBRAVKA
„Neprekvapilo ma to,“ povedal
starosta Dúbravky Martin
Zaťovič o pokute 82-tisíc eur,
ktorú dostalo hlavné mesto od
Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) ako špecializova-
ného stavebného úradu v súvis-
losti s modernizáciou električ-
kovej trate v Dúbravke. Elek-
trička totiž jazdila načierno až
do 15. decembra 2014, keď
mesto dostalo povolenie na skú-
šobnú prevádzku.
Starosta pravidelne komunikoval
s BSK o problémoch po moderni-
zácii a Dúbravčania aj dnes upo-
zorňujú na nedostatky na trati.
Samospráva Dúbravky pripo-
mienky spísala a poslala dnes už
bývalému hlavnému dopravnému
inžinierovi mesta Tiborovi
Schlosserovi. Doteraz však odpo-
vede na všetky pripomienky
nedostala. T. Schlosser začiatkom
roka prisľúbil, že väčšie nedorob-
ky by sa mali odstrániť do konca
januára. Nestalo sa.
Obyvatelia Dúbravky majú vý-
hrady najmä voči novým semafo-
rom, ich osadeniu a  nastaveniu.
„Preto, a aj pre nehodu chlapca na
električkovej trati sme dali podnet
na preskúmanie Krajskému do-
pravnému inšpektorátu,“ vysvetlil
starosta. 
M. Zaťovič inicioval aj stretnutie
s novou hlavnou dopravnou inži-
nierkou Tatianou Kratochvílovou,
ktorá by sa mala prísť pozrieť na
trať na budúci týždeň. „Chceme
spolu s ňou prejsť všetky proble-
matické miesta,“ plánuje starosta.
Trať minulé vedenie mesta otvá-
ralo narýchlo a na niekoľkokrát..
Prvý termín otvorenia bol ohláse-
ný na 10. novembra, ďalší na 14.
novembra. Stavbári pracovali aj v
noci. Nakoniec trať otvorili až 18.
novembra. Skúšobne budú elek-
tričky jazdiť ešte takmer ďalšie
dva mesiace. (brn)

Hlavné mesto 

v rozpočtovom

provizóriu
BRATISLAVA
Prvé tohtoročné mestské zastu-
piteľstvo sa zaoberalo aj prí-
pravou rozpočtu mesta na rok
2015. V súčasnosti je totiž Bra-
tislava v rozpočtovom provizó-
riu. Znamená to, že mesačne
môže financovať len výdavky
do výšky jednej dvanástiny roz-
počtu predchádzajúceho roka.
Primátor Bratislavy Ivo Nesrov-
nal plánuje návrh rozpočtu mesta
na rok 2015 predložiť poslancom
až na marcovom zastupiteľstve.
„Želal by som si, aby sme o
návrhu rozpočtu mohli rokovať
už dnes, žiaľ, pripravený návrh,
ktorý sme zdedili, nebol vyrovna-
ný a taký rozpočet ja nepredlo-
žím,“ uviedol primátor.
„Musíme prestať klamať sami
seba a Bratislavčanov a posunúť
mesto naozaj dopredu, aby sme
ho v roku 2016 nedostali do núte-
nej správy. Rozpočet musíme pri-
praviť s rozvahou a odbornos-
ťou,“ dodal primátor.
„Keďže primátor nastúpil do
funkcie len 11. decembra 2014,
musí sa podrobne oboznámiť s
hospodárením mesta za uplynulé
obdobie a predložiť taký rozpo-
čet, ktorý bude odrážať priority
fungovania Bratislavy na ďalšie
obdobie,“ vysvetľovala pre médiá
bratislavská hovorkyňa Ivana
Skokanová. Podľa nej si to vyža-
duje určitý čas.
Tomuto názoru oponovali niekto-
rí poslanci s tým, že I. Nesrovnal
bol v minulom volebnom období
nielen mestským poslancom, ale
aj predsedom finančnej komisie
mestského zastupiteľstva. Mal by
mať teda o hospodárení mesta
dobrý prehľad.
Bratislava bola v rozpočtovom
provizóriu aj vlani, tento stav však
trval len do konca januára. (brn)

www.prestahujeme.to

tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508

e-mail: plusim@plusim.sk

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.

Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte na info@domestica.sk

www.domestica.sk

V materských školách je tesno,
mestské časti chcú štátne dotácie
BRATISLAVA
Vyše 100 obecných mater-
ských škôl v Bratislave začne
na budúci týždeň prijímať
žiadosti o umiestnenie detí k
1. septembru 2015. Už dnes
pritom polovica zo 17 mest-
ských častí vie, že nedokáže
uspokojiť všetkých záujem-
cov. Dúbravka, Karlova Ves,
Rača, Nové Mesto, Petržalka
a Ružinov preto využijú mož-
nosť získať dotácie, vďaka
ktorým zvýšia kapacitu svo-
jich škôlok. A to rekonštruk-
ciou jestvujúcich objektov,
ale aj budovaním nových.
Pustiť sa do výstavby nových
predškolských zariadení plánu-
je Dúbravka, Nové Mesto a
Ružinov. Ďalšie mestské časti
chcú rekonštruovať a nadstavo-
vať terajšie priestory, prerábať
služobné byty či nevyužívané
triedy v základných školách a
podobne. „Nám by dotácia
pomohla k zvýšeniu škôlkar-
skej kapacity o 20 – 30 miest,“
tvrdí Marta Jurkovičová z Kar-
lovej Vsi, kde očakávajú, že
žiadosti o prijatie detí do devia-

tich materských škôl si podá asi
280 rodičov.
Zatiaľ je otázne, koľkí z nich sa
dočkajú kladného rozhodnutia.
Záleží totiž najmä od toho, aký
počet súčasných škôlkarov
nastúpi do prvých tried základ-
ných škôl, čím sa uvoľnia mies-
ta pre nováčikov. Je možné, že
desiatkam z nich bude povinná
školská dochádzka z rôznych
príčin o rok odložená. Právo
rozhodnúť o tom majú výlučne
rodičia.
Podobne je to v Rači, kde odha-
dujú prírastok 178 nových škôl-
karov, v Podunajských Biskupi-
ciach 230, vo Vajnoroch 50, v
Jarovciach 37, v Devínskej
Novej Vsi 180, v Petržalke 200
a v Novom Meste dokonca až
333! Vo Vrakuni sú schopní pri-
jať maximálne 145 a v Čunove
20 nováčikov.
Kto chce dieťa zapísať, musí si
vyzdvihnúť žiadosť o prijatie
na tzv. predprimárne vzdeláva-
nie, a to priamo vo vybranej
materskej škole. Vytlačiť si ju
môže aj z webu MŠ alebo mest-
skej časti. Niektoré MŠ akcep-

tujú aj písomné žiadosti – nie
na tlačive. Všetky však treba
doručiť priamo riaditeľkám MŠ
v stanovenom termíne. Približ-
ne do mesiaca sa rodičia dozve-
dia, či a kam (v prípade, že žia-
dosti pošlú do viacerých škô-
lok) ich potomka prijali. Vo
všetkom však budú mať obe
strany – žiadatelia i materské
školy – jasno až tesne pred
začatím školského roka 2015-
2016.
Škôlky prijímajú spravidla deti
od troch do šiestich rokov,
výnimočne – ak je voľná kapa-
cita – od dvoch rokov veku.
Prednosť však majú chlapci a
dievčatá, ktorí dovŕšili päť
rokov a deti s odloženou povin-
nou školskou dochádzkou.
Okrem toho si každá MŠ spres-
ňuje podmienky na prijatie.
Napr. Devín a Vrakuňa upred-
nostňujú deti „domácich“. Rov-
nako Staré Mesto, ktoré má
okrem toho aj pochopenie pre
rodičov už vodiacich jedného
svojho potomka do niektorej z
18 škôlok: zapíšu do nej aj jeho
mladšieho súrodenca. (ak)
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Pred viac ako desiatimi rokmi
otvorili na rohu Tobruckej a
Dobrovičovovej ulici pizzeriu
PIZZAMIZZAs najväčšou piz-
zou v meste. Odvtedy vznikli
reštaurácie v Dúbravke a v Po-
dunajských Biskupiciach, kon-
com minulého roka otvorila
brány PIZZAMIZZAaj v Petr-
žalke. Presnejšie v bytovom
komplexe na Starohájskej ulici
oproti dostihovej dráhe.
Reštaurácia je prístupná z Dudo-
vej ulice, v letných mesiacoch sľu-
bujú vchod zo Starohájskej. Inte-
riér má presklené výklady do
oboch ulíc, steny sú z betónu a
dreva. Uprostred je otvorená ku-
chyňa s kamennou pecou. Keďže
súčasťou pizzerie je vinotéka, časť
interiéru je určená na posedenie
pri pohári vína. Väčšia časť inte-
riéru s výhľadom do Starohájskej
je reštauračná s detským kútikom.
Napriek tomu, že Starohájska je
na okraji obytnej Petržalky, Pizza
Mizza si našla hostí. Pri našich
návštevách tu mali plno, v sobotu
na obed dokonca bolo treba čakať.
Oproti návšteve materskej pizze-
rie spred 10 rokov sa ponuka reš-
taurácie mierne obmenila. Najväč-
šia pizza v meste však nechýba ani

v Petržalke. Má priemer 50 cm a
kilovú gramáž. My sme si dali
menšiu verziu s priemerom 32 cm
a gramážou len 500 g. Presnejšie,
špenátovú s rajčinovým zákla-
dom, syrom niva, špenátom, ces-
nakom, slaninou a syrom parme-
zán (5,90 €) a obľúbenú Quattro
Formaggi, teda so štyrmi druhmi
syra - mozzarella syr, niva, parme-
zán, balkánska feta (7,90 €). Obe
boli vynikajúce. Receptúru obľú-
benej pizze zrejme dodržiavajú aj
na druhom brehu rieky. Novinkou
oproti ponuke spred 10 rokov je
americká pizza so syrovým okra-
jom. Má ísť o napodobeninu chi-
cagskeho štýlu, v bratislavskom
prevedení je so syrom bambino v
okraji. Ochutnali sme slaninovo-
cibuľovú s rajčinovým základom,
slaninou, cibuľou a goudou (4,99
€). Na chicagskú nemá, prehráva
však aj s klasikou Pizza Mizza.
Ako predjedlo sme vyskúšali bru-
schettu ako mix troch druhov - po-
modoro (rajčiny, cibuľa, cesnak,
bazalka, syr parmezán),  avocado
con coriandolo (avokádo, cibuľa,
cesnak, koriander, paprika, raj-

činy, parmezán) a pere e formag-
gio di Capra (kozí syr, hrušky, hor-
čicovo-medový dressing, píniové
oriešky) za 4,80 €. Paradajkám
chýbala farba, resp. boli na toto
ročné obdobie príznačne pobledlé.
Avokádová a syrová  s hruškami
boli vynikajúce.
Ponúkajú dve polievky - paradaj-
kovú s bazalkou a parmezánom
(2,50 €) a kurací vývar s cestovi-
nami a koreňovou zeleninou (2,90
€).  Z cestovín sme ochutnali fun-
ghetti al pomodoro e salami, čiže
vrtuľky s talianskou salámou, klo-
básou, rukolou, paradajkami a
parmezánom (6,00 €). Cestoviny
boli rozvarené. Z mäsových jedál
sme si dali vykostené kuracie steh-
ná na grile s hruškovo - zázvoro-
vým čatní (5,50 €) a restovanými
zemiakmi na cibuľke (1,60 €).
Vynikajúce!
Výhodou petržalskej pizzerie
Pizza Mizza je dobrá dostupnosť
autom či MHD. Petržalčania sa už
nemusia za najväčšou pizzou v
meste trepať do Starého Mesta.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Najväčšia pizza dorazila do PetržalkyParkovacie

domy nás 

určite neminú
LIST ČITATEĽA
Nestaviam parkovacie domy a
nie som ani zástupca develope-
rov. Som len obyvateľ Petržal-
ky, ktorý si všíma okolie. Vždy,
keď sa v Petržalke naplánuje
výstavba parkovacieho domu,
zdvihne sa vlna odporu obyva-
teľov, ktorí bývajú v blízkosti
plánovanej výstavby.
Na jednej strane im rozumiem,
prach a hluk počas výstavby,
potom možno menej slnka a
možno horší výhľad z okna.
Na druhej strane sa pýtam, kde
chcú tí ľudia parkovať? Áut pod
oknami bude čoraz viac. Nie je
lepšie, keď budú upratané v par-
kovacom dome? Sledujem ľudí v
okolí, ktorí sa vytrepú s autom na
chodník. Najradšej by zaparkova-
li na šiestom poschodí vpravo
pred dverami bytu napriek tomu,
že je miesto na parkovisku alebo
na hlavnej ceste. Ale to je už o pár
metrov ďalej, nie? Tak to bude aj
s parkovacím domom, bude treba
prejsť kúsok pešo. A čo je najhor-
šie, nebude to zadarmo. Ak však
chce niekto parkovať priamo pred
domom, nech sa odsťahuje na
dedinu!
Pozerám z okna na jeden z naj-
väčších parkovacích domov v
Petržalke pri Technopole. Verte
mi, dá sa to prežiť. Aj keď to nie
je najlacnejšie, využívam ho. Ale
nemusím krúžiť po okolí a hľadať
miesto na parkovanie. Bez parko-
vacích domov to nepôjde. Treba
ich však stavať s rozumom a po
dohode s obyvateľmi.

Tomáš Husár, Petržalka

Záchytné 

parkoviská, 

nie obchvat
LIST ČITATEĽA
Rýchlostná cesta okolo Dunaj-
skej Lužnej a diaľničný
obchvat Bratislavy by nemali
byť prioritou a nemali by sa
stavať v rámci PPP projektu za
drahé peniaze.
Prioritou by mali byť záchytné
parkoviská na vjazdoch do
Dunajskej Lužnej a autobusová
linka spájajúca tieto parkoviská,
Dunajskú Lužnú a Rovinku s
Bratislavou. Sú tam dva pruhy do
Bratislavy. Pravý by mal byť
autobusový pruh.
Takéto riešenie by zadržalo tisíce
áut pred Dunajskou Lužnou a
pomohlo by aj doprave a parko-
vaniu v Bratislave. A bolo by to
výrazne lacnejšie ako obchvat.
Dunajská Lužná a Rovinka by
získali pravidelnú autobusovú
dopravu do Bratislavy s krátkymi
intervalmi. Obyvatelia týchto
obcí by tiež nechali autá doma.
Ak by nejaká legislatíva mala byť
prekážkou dobrých zámerov,
treba zmeniť legislatívu, a nie
voliť drahé riešenia, ktoré budú
splácať dve generácie.
Súčasné zámery jednofarebnej
vlády sú nevýhodné. V porovnaní
s vyššie uvedeným návrhom len
čiastočne pomôžu Dunajskej
Lužnej, no situácia v Bratislave sa
bude naďalej zhoršovať. Riešenia
so záchytnými parkoviskami s
nadväzujúcou hromadnou dopra-
vou by potrebu rýchlostných
komunikácií a obchvatov mohli
výrazne oddialiť, možno aj
úplne eliminovať.
Miroslav Skrúcaný, Bratislava

Dúfala som, že keď sa zmení
šéfredaktor našich novín, nebu-
dem už musieť písať tieto
„pastierske listy“ (ako ich pre
seba nazývam). 
Nestalo sa. Podobne sa nezmenil
názov tejto rubriky, ktorá už
dávno nezodpovedá obsahu. Iba
ak by som považovala za zákaz-
níkov množstvo občanov, ktorí
vraj v mojich článkoch nachá-
dzajú potešenie. Údajne z vyslo-
venej pravdy. A ja sa pýtam: 25
rokov po zmene režimu (schvál-
ne nepoužívam výraz nežná
revolúcia) vám, občanom nášho
Slovenska, nestačilo na to, aby
ste sa prestali báť?
Je pravdou, že príliš si nemôžete
otvárať ústa, ak nechcete risko-
vať vyhodenie zo zamestnania.
Kde je však odvaha vyše milió-
na surovo okrádaných dôchod-
cov? Naozaj sú slepí a hluchí,
keď im je jedno, že sa za akési
„dobrodružstvo“ a päť minút
slávy pre pár ľudí vyhodí z okna

6,3 milióna eur? Viem, v našej
krajine sa kradne a bojím sa, že
sa aj kradnúť bude - a to sú
ťažké stovky miliónov na rôzne
fingované projekty. 
Ani jedna vláda s tým zatiaľ nič
neurobila. A viete prečo? Preto-
že zákony sú „vyrábané“ tak,
aby nebodaj neublížili súčasným
prominentom naprieč celého
politického spektra. 
Slovensko je vraj silne katolícke.
Potom je asi chyba vo formovaní
svedomia jej členov. Nielenže
akosi nefunguje Nepokradneš a
nepožiadaš majetok blížneho, ale
už vôbec nie je ani láska k blížne-
mu. Pýtam sa, čím ublíži manže-
lom fakt, že dvojice rovnakého
pohlavia bojujú za právo dostať
informácie napríklad o zdravot-
nom stave jedného z nich? Alebo
o právo dediť jeden po druhom?
A koniec-koncov, o čo horší
hriech je ich sexovanie ako smil-

stvo nevinne sa tváriacich osôb
žijúcich správne v legálnom man-
želstve? Takmer polovica man-
želstiev na Slovensku sa rozvá-
dza. Najčastejšie pre neveru niek-
torého z manželov. A čo prípady
detí, ktoré síce majú otca aj mamu
podľa papierov, ale žijú v každo-
dennom pekle?
Spomeňte si aj na prípad utýra-
nej Lucky a ten určite nie je oje-
dinelý! Nie, nie som lesba. Bola
som iba samoživiteľka a mám
fantastického syna. Možno mám
šťastie, že do formulárov si
môžem písať vdova. A skôr, než
ma chcete kameňovať: Som aj
tzv. praktizujúca katolíčka. Nie-
len ponovembrová, dosť som si
to odskákala aj za komouša. 
Ale priznám: Fandím pápežovi
Františkovi, a nie našej pápež-
skejšej hierarchii. Veď tá ešte
stále nepochopila, že ďalší „Slo-
vak štát“ tu nebude. Vďaka
Bohu! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Zákony sú vyrábané pre prominentov

S hlbokým zármutkom 

v srdci oznamujeme, že

dňa 4.2.2015 vo veku 78

rokov nás navždy opustil

RNDr. Pavel 
Zaťovič

Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina
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OD 9. 2. DO 8. 3.
www.borymall.sk

VÍŤAZNÝ
FEBRUÁR
NAKUPUJTE A VYHRAJTE
•  3D ULTRA HD     

 TELEVÍZOR SAMSUNG
•  XBOX ONE
•  ĎALŠÍCH 100 CIEN

14. 2. od 10.00  –  VALENTÍN S FRAGILE

Bory Mall - spotrebitelska sutaz_ bratislavske_noviny_206x132mm 0215.indd 1 6.2.2015 16:17

ZLEPŠITE SVOJE MESTO 
Zašlite nám návrh, ako zlepšiť naše mesto, a najlepší 
projekt podporíme fi nančným darom až 1 000 eur! 
Počas roka 2015 sme pre vás pripravili výzvy v rôz-
nych oblastiach.
Výzva na obdobie január – marec 2015:

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V NAŠOM MESTE

1. Ako môžete požiadať o fi nančný príspevok?

Žiadať o fi nančný príspevok vo výške 1 000 eur môžete v termíne do 28. februára 
2015 v našej pobočke. Tam spolu s pracovníkom vypíšete jednoduchý elektronický 
formulár, v ktorom uvediete základné parametre svojho projektu.

 Váš projekt sa tak zaradí medzi projekty, z ktorých Raiffeisen banka vyberie 3 najlepšie. 
Za ne potom môžu obyvatelia mesta hlasovať priamo v pobočke.

2. Kto môže žiadať o fi nančný príspevok?

• materské, základné a stredné školy
• neziskové organizácie
• mesto/obec
• organizácie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel

3.  Aké sú kritériá výberu 3 najlepších projektov, za ktoré môžu občania 
hlasovať?

Raiffeisen banka podporí projekty zlepšujúce alebo chrániace životné prostredie. 
Malo by ísť o:
• jednoduché aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktorá 

tvorí súčasť verejného priestranstva alebo s ním susedí,
• iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene zriadením, upravením 

alebo revitalizovaním významných verejných priestranstiev v meste.

4. Kto a kedy môže hlasovať za projekt, ktorý podporíme?

Hlasovať môže každý vo veku nad 18 rokov, kto v čase od 16. do 31. marca 2015 

vypíše hlasovací hárok v našej pobočke. Hlasovať možno iba raz.

Projekt, ktorý získa v uvedenom období najviac hlasov, podporíme fi nančným 
darom až 1 000 eur. Názov projektu vyhlásime dňa 1. apríla 2015 v na-
šich pobočkách. V prípade rovnakého počtu hlasov Raiffeisen banka 
vyžrebuje 1 projekt.

Viac informácií vám radi poskytneme v našich pobočkách.

Námestie hraničiarov 6/A, Bratislava,
tel.: 02/5050 5501.

Námestie SNP 11, Bratislava, 
tel.: 02/5050 5601.

Lamačská cesta 1C (OC Galéria), Bratislava, 
tel.: 02/5050 5625.

Ra
iff e

ise
n 

ba
nk

a:
 Ta

tra
 b

an
ka

, a
. s

., 
od

šte
pn

ý z
áv

od
 R

ai
ff e

ise
n 

ba
nk

a

RB_Spravna_rada_PR_206x132_0215_eo.indd 1 5.2.2015 16:10



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 3/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

List vlastníctva k

nehnuteľnosti a

ako ho čítať (2.)
V predchádzajúcom článku
sme sa venovali všeobecným
informáciám týkajúcim sa lis-
tov vlastníctva. Nadviažeme
naň a pokúsime sa priblížiť
prvú časť – „Časť A: Majet-
ková podstata“ listu vlastníct-
va.
Táto časť listu vlastníctva obsa-
huje ako prvý veľmi dôležitý
údaj – druh parcely. V súčasnos-
ti poznáme dva druhy parciel,
parcelu registra C, ktorá je evi-
dovaná na katastrálnej mape, a
parcelu registra E evidovanú na
mape určeného operátu.
Rozdiel medzi nimi spočíva v
historickom vývoji evidencie
nehnuteľností. Pred vznikom
katastra boli nehnuteľnosti evi-
dované v pozemkových a iných
knihách dobrovoľne. Po vzniku
katastra sa väčšina nehnuteľnos-
tí zaevidovala do katastrálnej
mapy ako parcely registra C.
Parcely v tomto registri majú
presne zamerané hranice a
možno ich vidieť na katastrálnej
mape.
Najmä z dôvodu kolektivizá-
cie za socializmu bola pôda
spájaná do rozsiahlych celkov,
v rámci ktorých prirodzene
zanikli hranice parciel pôvod-
ných vlastníkov. Tieto parcely
nemali po vzniku katastra
presne identifikované hranice
a boli doň zapísané ako parce-
ly registra E. Takáto parcela je
v súčasnosti plnohodnotnou
parcelou, je možné ju kúpiť
alebo predať, bez geometric-
kého zamerania však nie je
možné ju presne v teréne loka-
lizovať.
Preto sa v procese vytvárania
katastrálnej mapy mohlo stať, že
sa parcela registra C prekrýva s
parcelou registra E. Vzniká tak
duplicita vlastníctva, ktorú
možno odstrániť návrhom na
opravu chyby v katastri, obno-
vou niektorých konaní, dohodou
duplicitných vlastníkov alebo
súdnou cestou.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917/822 723

Starostovia si

vybrali svojich

zástupcov
BRATISLAVA
Ďalší novozvolení starostovia
mestských častí si vybrali
spomedzi poslancov svojich
zástupcov.
Starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý vymenoval za svojho
zástupcu s účinnosťou od 1.
februára Stanislava Winklera.
Nový vicestarosta kandidoval
do miestneho zastupiteľstva
ako nezávislý s podporou
Občianskeho združenia Biely
Kríž a ďalších miestnych
občianskych združení. Vo funk-
cii vystriedal Annu Jánošovú,
ktorá už v novembrových
komunálnych voľbách nekan-
didovala.
Starosta Dúbravky Martin
Zaťovič si vybral za zástupcu
dvadsaťosemročného poslanca
Ľuboša Krajčíra (Nova). Hoci
je výber vicestarostu v kompe-
tencii starostu, M. Zaťovič roz-
hodnutie nechal na miestnych
poslancov. Ľ. Krajčíra teda
vybrala koalícia poslancov
stredopravých strán, ktorá má v
Dúbravke 23 z 25 poslancov.
Zástupcom starostu Rače sa stal
Rastislav Žitný (Most-Híd),
ktorý bol v novembrových
komunálnych voľbách zvolený
za poslanca miestneho zastupi-
teľstva, keď získal druhý naj-
vyšší počet hlasov zo všetkých
kandidátov. Je aj poslancom
bratislavského mestského za-
stupiteľstva, v ktorom je pred-
sedom komisie pre školstvo,
vzdelávanie a šport.
Poslanca Branislava Záhradní-
ka (nezávislý) si vybrala za
svojho zástupcu novozvolená
starostka mestskej časti Karlo-
va Ves Dana Čahojová. (brn)

Kvalifikačné predpoklady, kritériá, ďalšie požiadav-
ky a zoznam požadovaných listín a dokladov, ktoré
musí uchádzač spĺňať resp. predložiť nájdete na
stránke mestskej časti: otvorene.banm.sk/vybe-
rove-konania/
Viac informácií získate aj na telefónnom čísle:
02/49 253 226 (personálny úsek)

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi
treba doručiť v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – vedúci oddelenia (dopísať
názov príslušného oddelenia) MÚ BNM - neotvá-
rať“ najneskôr do 28. februára 2015 na adresu:
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, personálny
úsek, Junácka ul. 1, 832 91 Bratislava.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
miest vedúcich oddelení Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto: 

�� vedúceho oddelenia sociálnych služieb 
�� vedúceho oddelenia právneho, podnikateľských činností 

a evidencie súpisných čísel 
�� vedúceho oddelenia výstavby, investícií a správy majetku
�� vedúceho oddelenia územného plánovania a životného prostredia

VAJNORY
Bratislava sa môže tešiť na
nový športový stánok. V prie-
storoch starého športového
letiska vo Vajnoroch vyrastie
Hangair, hala pre adrenalínové
športy. 
Za projektom stojí reprezentačný
hokejový obranca Dominik Gra-
ňák spolu s bratom, manažérom
Adamom a ďalšími spolupracov-
níkmi. Hala by mala stáť už do
konca roka a svoje zázemie v nej
nájdu fanúšikovia netradičnejších
športov - snoubordingu, akroba-
tického lyžovania, skatebordingu,
bikrosu či wakebordingu.

„S plánmi som sa zoznámil pred
dvomi rokmi, keď ma oslovili
Adamovi kamaráti. Osobne som
si to ešte nevedel predstaviť, ale
oni už mali svoju predstavu, urči-
té základy, ktoré sa mi páčili,“
prezradil Dominik Graňák.
Hala bude mať rozlohu 2810
štvorcových metrov a rozdelia
ju do troch častí. Prvá bude
gymnastická s priestorom na
prostné, bazénom naplneným
penovými kockami a trampolí-
nami. 
Do druhej časti umiestnia tri
umelé skoky s rôznou náročnos-
ťou, na svoje si tu prídu pretekári

na skateboardoch, korčuliach a
kolobežkách, k dispozícii budú
mať umelý svah s dĺžkou takmer
20 metrov, šírkou 6 metrov a so
sklonom 13 stupňov. 
Do tretej časti haly môžu zamie-
riť tí, ktorí radi lezú po lezeckej
stene, prípadne si chcú vyskúšať
skateboardové prekážky. 
Počas stavby haly prispievajú
svojimi radami športový gymnas-
ta Samuel Piasecký, wakebordis-
ta Milan Purdeš či snoubordistka
Barbora Števulová
V hale, aká zatiaľ nemá v strednej
Európe konkurenciu, bude môcť
súčasne cvičiť asi 70 ľudí. (mm)

Hokejista Graňák postaví športovú
halu, bude pre adrenalínové športy

Lesy SR, 
OZ Smolenice
ponúka

na prenájom
kancelárske priestory
v Bratislave, Pekná cesta 19

s možnosťou optického 
pripojenia a parkovania.

Cena dohodou.
Kontakt: 

Kvetoslava Piskunová 
0918 333 007
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Zrušenie

poplatkov 

si pochvaľujú
PETRŽALKA
Zrušenie poplatkov za poskyto-
vanie informácií v zmysle info-
zákona sa petržalskej samo-
správe oplatilo. Tvrdí to staros-
ta Vladimír Bajan.
Petržalská samospráva navyše v
súčasnosti pokračuje v trende
otvorenosti. Obyvateľom spraco-
vala „návod“, ako žiadať o sprí-
stupnenie informácií.
Podľa starostu Vladimíra Baja-
na viedlo k zrušeniu správneho
poplatku to, aby sa petržalská
samospráva ešte viac otvorila
obyvateľom. „Zrušiť poplatky
sa oplatilo. Takto sme vytvorili
možnosť získať informácie aj
tým, ktorým ich rodinný rozpo-
čet nedovoľuje utratiť peniaze
na správne poplatky,“ konštato-
val Vladimír Bajan.
Samotné zrušenie správneho
poplatku sa automaticky nepre-
mietlo do nárastu žiadostí o
sprístupnenie informácií, čo
dokazuje medziročné porovna-
nie týchto žiadostí. V roku
2013 bolo mestskej časti adre-
sovaných 132 žiadostí, v minu-
lom roku bol ich počet na úrov-
ni 133. Petržalská samospráva
zároveň spracovala elektronic-
kú brožúru s názvom „JA LIKE
INFOZÁKON“, ktorá je „ná-
vodom“ na to, ako v praxi
využívať Zákon o slobodnom
prístupe k informáciám. (mčp)

PETRŽALKA
Kto chce spoznať históriu Petr-
žalky, ten má na to príležitosť v
pobočke Miestnej knižnice
Petržalka na Prokofievovej
ulici. Minulý týždeň tam bola
vernisáž 3. pokračovania cyklu
výstav Taká bola Petržalka.

Súčasná výstava ukazuje Petržal-
ku v období rokov 1946 – 1973.
Zhromaždené sú autentické pred-
mety z týchto rokov, ale aj dobo-
vé písomné materiály približujú-
ce históriu petržalskej knižnice.
Záujemcovia sa môžu dozvedieť
viac o železnej opone, o výstavbe

druhého bratislavského mosta,
Nového mosta – Mosta SNP, prí-
padne môžu skonfrontovať
súčasnú podobu Petržalky s
návrhmi na výstavbu sídliska,
ktoré autori pred desiatkami
rokov posielali do medzinárodnej
architektonickej súťaže. 

Okrem dobových predmetov,
dokumentov a listín vystúpia v
rámci výstavy aj rodáci z Petr-
žalky, prípadne ľudia, ktorí s
ňou zviazali časť svojho života.
Ich spomienky určite zaujmú aj
súčasných obyvateľov Petržal-
ky. (mm)

Petržalka ponúka pohľad do svojej histórie

Rezidencia Draždiak   
0918 63 63 63

Unikátne bývanie 
na brehu jazera

...pár krokov k jazeru, do 
lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

8BRATISLAVSKÉ NOVINY 3/2015

Petrohradský

šok, potom už

koniec nádejí
BRATISLAVA
Pár hodín to vyzeralo nádej-
ne, potom prišlo vytriezvenie.
Hokejisti Slovana začali
štvorzápasový trip po Rusku,
Fínsku a Lotyšsku senzačne.
Výhrou v Petrohrade.
Tri body s favoritom celej súťaže
vliali optimizmus a opatrne dúch-
li do postupovej pahreby. Nádej
však rýchlo zhasla. Následné
výprasky v Helsinkách, Rige a
Mytišči definitívne usadili Brati-
slavčanov na poslednú priečku a
hoci v tom čase ešte existovala
teoretická šanca na postup, každý
už vedel, že je to len úvaha z
oblasti sci-fi. Fanúšikovia sa preto
viac sústreďujú na to, v akej súťa-
ži uvidia Slovan v nasledujúcej
sezóne. V hre zostala KHL, aj
keď podľa ruskej štátnej agentúry
TASS to tak nevyzerá, ale reálnej-
šie to zrejme vyzerá so slovens-
kou extraligou, s českou, alebo s
nadnárodnou súťažou EBEL…
Bratislavčanov čaká ešte trip v
Rusku, doma sa predstaví 18.
februára, keď privíta Rigu, 22.
februára hostí Petrohrad a sezónu
uzavrie s Jokeritom. (mm)

Nagy prerušil

striebornú sériu,

konečne je prvý
BRATISLAVA
Nagy z J&T Sport Team Bra-
tislava sa stal najlepším slo-
venským bazénovým plavcom
roku 2014. Dvadsaťjedenroč-
ný Nagy skončil v rokoch 2012
a 2013 druhý, teraz sa teda
konečne dočkal víťazstva.
Medzi ženami skončila druhá
Karolína Hájková z PK ORCA
Bratislava, medzi mužmi obsa-
dil tretiu priečku Marek Botík
(VŠK FTVŠ UK Bratislava).
V synchronizovanom plávaní
patrilo prvenstvo v kategórii jed-
notlivkýň Jane Labáthovej (Iu-
venta Bratislava), ktorá tak ob-
hájila triumf z minulého roka. V
kategórii duo vyhrali Jana La-
báthová a Naďa Daabousová
(Slávia STU Bratislava). (mm)

KULTÚRNE ZARIADENIA
PETRŽALKY

Rovniankova 3, 852 01 Bratislava

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh 
na uzatvorenie zmluvy 

na prenájom nebytových 
priestorov – predný bar 

v Dome kultúry 
Zrkadlový háj 

Podmienky súťaže je možné získať na
webových stránkach www.kzp.sk,

www.petrzalka.sk alebo písomne na
hore uvedenej adrese na sekretariáte.

BRATISLAVA
Trojicou zápasov s Libercom,
Zlínom a Salzburgom pokra-
čoval futbalový ŠK Slovan v
príprave na jarnú časť For-
tuna ligy. Kým prvý duel
odohrali na sústredení v
Nymburku, so Zlínom sa
predstavili doma a na záver
minulého týždňa odcestovali
do Rakúska.
S libereckým menovcom pre-
hral Slovan 1:2 a tréner Chova-
nec poslal na trávnik týchto
hráčov: Krnáč – Čikoš (66.
Sipľak), Dobrotka, Kubík, Zre-
ľák, – Koula, Gorosito, Štefá-

nik, Saláta – Simovič (50. Més-
záros), Peltier (50. Ďuriš, 62.
Oršula).
Na domáci duel so Zlínom
(3:1) vybehla nasledujúca
zostava: Krnáč – Kotula, Salá-
ta (63. Sipľak), Gorosito (63.
Hudák), Jablonský – Simovič
– Peltier (46. Mészáros), Štefá-
nik (63. Gašparovič), Kubík
(63. Oršula) – Ďuriš (46. Čer-
mák), Zreľák.
Najsilnejší súper z celej prípra-
vy čakal belasých v sobotu, v
Salzburgu ich preveril renomo-
vaný rakúsky tím Red Bull,
ktorý každý rok bojuje o Ligu

majstrov a pravidelne hráva
Európsku ligu. Slovanisti si
domov priniesli cennú remízu
0:0, o ktorú sa zaslúžili: Perniš
– Kotula, Gorosito, Saláta,
Jablonský – Simovič, Dobrotka
– Peltier (70. Čermák), Štefá-
nik (59. Oršula), Kubík – Zre-
ľák.
V utorok 10. februára odohrajú
belasí dvojzápas v Slovinsku
proti FC Koper, v sobotu 14.
februára odcestujú do Linzu,
kde ich čaká LASK, o týždeň
neskôr ich preverí domáci Győr
a potom už príde čakanie na
prvý jarný ligový duel... (mm)

Belasí v príprave - víťazstvo aj prehra, 
najcennejší bol výsledok zo Salzburgu

Materská škola 
v Starom Meste

pprriijjíímmaa  ddeettii  
oodd  22  ddoo  66  rrookkoovv  
www.dcdostojevskeho.sk

0905 441 273

VALENTÍNSKY
VÍKEND

V SHOPPING PALACE
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Najviac leteniek 

sa kupuje 

do Londýna
BRATISLAVA
Na bratislavskom letisku nič
nového. Aj vlani bol najobľú-
benejšou destináciou sloven-
ských turistov odlietajúcich z
Bratislavy Londýn.
Dve letiská pri britskom hlav-
nom meste Stansted a Luton
využilo dohromady 275-tisíc
Slovákov, čím sa Londýn dostal
pred Dublin, Brusel a Miláno.
Zmeny nenastali ani v dovolen-
kových destináciach. Najlepšie
si viedla turecká oblasť Antalya,
nasledovali Rhodos, Burgas,
Hurghada či Monastir.
Už tradične bol najvyťaženejším
mesiacom júl, keď sa na letisku
premlelo 240 000 cestujúcich.
Celkove z Bratislavy odletelo a
priletelo takmer 1,4 milióna
pasažierov, čo je približne o
jeden a pol percenta menej ako v
roku 2013. Z prepravcov bol
najobľúbenejší Ryanair pred
Travel Service a Českými aerolí-
niami. (mm)

Bratislava chce

byť centrom

mladých ľudí
BRATISLAVA
Rozhodnuté! Bratislava patrí
medzi mestá, ktoré sa chcú
uchádzať o honor Európske
hlavné mesto mládeže 2018.
Právo pýšiť sa týmto titulom
majú mestá, ktoré dokážu
vytvoriť dobré podmienky pre
mladých ľudí a ich aktivity v
rôznych oblastiach života.
Návrh na účasť v súťaži dali
samotné mládežnícke organizá-
cie, definitívne to schválili mests-
kí poslanci. Iniciatíva Európske
hlavné mesto patrí mládeži od 13
do 35 rokov, ktorí tam majú
dostať priestor nielen na diskuto-
vanie, ale najmä zapájanie sa do
života v meste.
Vklad mesta do iniciatívy bol
1000 eur, v propagácii a financo-
vaní majú pomôcť sponzori, prí-
padne programy prostredníctvom
EÚ. Ak mesto bude vybrané za
Európske hlavné mesto mládeže,
dostane tri roky na konkrétne akti-
vity. (mm)

LETO 2015 už v predaji!

LETNÉ DOVOLENKY
z Bratislavy, Sliača, 
Popradu a Košíc

zľava až 35% 
a 2 deti od 99 EUR

Turecko, Kréta, Rhodos, Kos, 
Zakynthos, Korfu, Andalúzia, 
Albánsko, Sardínia, Korzika, 
Cyprus, Egypt a Chorvátsko

www.fi rotour.sk

POZNÁVACIE ZÁJAZDY 
a LETECKÉ VÍKENDY

EXOTICKÉ DOVOLENKY
letecky z Viedne, 
Budapešti a Prahy

LYŽOVAČKY
Talianske, Rakúske 
a Francúzske Alpy

OC Bory Mall, 0911/116 011   I   Polus City Center, 0911/116 010
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štvrtok 12. februára
� 19.00 – C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica.
� 19.00 - E. Gindl: Karpatský thril-
ler, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. S. von Lřvenskjold,
A. Bournonville: Sylfida, balet,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - L. Grosman, B. Spiro, D.
Nagy: Obchod na korze, muzikál,
Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Ani za milión!, Štúdio L+S, Ná-
mestie 1. mája
� 19.00 - G. Spiró: Kvarteto,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - O. Wilde: Celkom vážne,
Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - Slovenská filharmónia:
L. van Beethoven, E. Lalo, B.
Martinů, koncert, Reduta, Námes-
tie E. Suchoňa 
� 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

piatok 13. februára
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - R. Bean: Sluha dvoch šé-
fov, Divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
� 19.00 - Sima Martausová &
Band, koncert, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - H. de Balzac, M. Amsler:
Lesk a bieda kurtizán, premiéra,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - J. Solovič, M. Lasica, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo, Laurinská ulica

� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
� 19.00 - D. Krištofovičová: Eto-
gramy, Štúdio 12, Jakubovo ná-
mestie
�19.30 - V. Klimáček: Remix, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - A. Jellicoe: Ako zbaliť
babu, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie

sobota 14. februára
� 11.00 - O. Nedbal: Z rozprávky
do rozprávky, baletná rozprávka,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - T. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Eifman Balet: UP &
DOWN, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Boyband,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - P. Pavlac: Hana (Hom-
mage ŕ Hegerová), Mestské divad-
lo, Laurinská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
GUnaGU, Františkánske námestie

nedeľa 15. februára
� 17.00 - Povstanie, 7. časť
Občianskeho cyklu, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 17.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 18.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 18.00 - P. Karvaš: Polnočná
omša, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Eifman Balet: UP &
DOWN, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Strinberg: Otec,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad

�19.00 - J. Nvota, M. Doleželová,
R. Vencl: Jeden za všetkých, Loď -
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - Výhybka, Divadlo
NoMantinels, Štúdio 12, Jakubovo
námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

pondelok 16. februára
� 19.00 - H. de Balzac, M.
Amsler: Lesk a bieda kurtizán,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.00 - J. Saunders, A. Ayck-
bourn, D. Capton: Komédia
„3x2“, Loď - Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Déja vu, Divadlo Ticho a
spol., Školská ulica
� 19.00 - S. Daubnerová: M.H.L.,
Štúdio 12, Jakubovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

utorok 17. februára
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Verdi: Nabucco, opera,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - E. Taylor: Vzťahy na
úrovni, Mestské divadlo, Laurins-
ká ulica
�19.00 - I. Blahút, K. Jurčišinová-
Kukľová: Okteto Pána G, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - M. Štefankovičová, O.
Belešová, Z. Martinková: Baby na
palube, Loď - Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - A. Bednárik: Tri hlasy,
Štúdio 12, Jakubovo námestie

� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci & manažéri,
GUnaGU, Františkánske námestie

streda 18. februára
�19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mimo,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

štvrtok 19. februára
�17.00 - Desatoro, 10 režisérov in-
scenuje 10 Božích prikázaní, všetky
priestory SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
� 19.00 - J. Wolf: Darček, Teatro
Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - O. Wilde: Salome,
Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - Slovenská filharmónia:
P. I. Čajkovskij, koncert, Reduta,
Námestie E. Suchoňa
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

piatok 20. februára
�19.00 - W. A. Mozart: La clemen-
za di Tito, opera, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
�19.00 - W. Shakespeare: Sen svä-
tojánskej noci, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
�20.00 - Ennio Morricone, koncert,
Zimný štadión Ondreja Nepelu,
Ulica odbojárov

sobota 21. februára
� 19.00 - F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, hiphopové tanečné
divadlo, SND, Hviezdoslavovo
námestie

nedeľa 22. februára
� 14.00 - La Fontaine, Krylov,
Ezop: 3Bájky, Divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova ulica
�15.00 - G. Tóth: Aladinova čarov-
ná lampa, rozprávka s pesničkami,
Aréna, Viedenská cesta
�15.00 - R. Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Ciller: Tri prasiatka, roz-
právka, Mestské divadlo, Laurin-
ská ulica

pondelok 23. februára
�19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
�19.00 - 19.00 - S. Štepka: Jáááno-
šííík po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho ulica

utorok 24. februára
� 19.00 - R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - W. D. Home: Rybárik
kráľovský, Štúdio L+S, Námestie
1. mája

streda 25. februára
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
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Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
14. 2. Termálne kúpalisko Bük - HU (ďalší termín: 7. 3., 11. 4., 17. 5.) doprava = 15 € 

8. 3. Aqualand Moravia v Pasohlávkach - CZ (ďalší termín: 12. 4.) doprava = 10 €
14. 3. Zámok v Rájci s kaméliami a Sloupsko-šošuvskej jaskyne - CZ doprava = 15 €
15. 3. Výstava orchideí v Klosterneuburgu - AT doprava = 15 € 
21. 3. Kostolík v Hronseku + Špania Dolina + Banská Bystrica doprava = 25 € 
22. 3. Termálne kúpalisko Mosonmagyaróvár - HU doprava = 10 €
28. 3. Deň mandlí Hustopeče, prechádzka mandľovými sadmi - CZ doprava = 10 €   
25. – 26. 4. Praha a Pražské záhrady (v cene doprava autobusom, ubytovanie 

v ***hoteli, raňajky, vstupné do záhrad a Emauzského kláštora) cena = 75 €   
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2015 – pošleme vám ho poštou !!��

NAJKRAJŠIA HVIEZDIČKA
hudobno-zábavný program slovenskej populárnej

klasiky, operetných a ľudových melódií

Sólisti MÁRIO EGIDY
OĽGA SZABOVÁ

Dom kultúry Lúky Vigľašská 1, Bratislava Petržalka,
28. 2. 2015 sobota o 16.00 h

Vstupenky v predpredaji sieti Ticketportal



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

11BRATISLAVSKÉ NOVINY 3/2015

Aj prešporské

práčky mali 

svoj vlastný ples
Prešporok bol osobitým mes-
tom, v ktorom sa bez komple-
xov stretávali budínski i vie-
denskí vládni úradníci  i proti-
vládni rebelenti.
Zachovali sa pozvánky na plesy
obchodníkov, kresťanských aj
nekresťanských, obchodných ce-
stujúcich, robotníkov, poštárov,
krajčírov, kočišov a fiakristov,
panského služobníctva... V pleso-
vých katalógoch prešporských
novín sa dočítame o báloch Cver-
novej továrne, Marschalovej
továrne, továrne Apollo, Dyna-
mitky, Danubiusky, matadorky a
rôznych kresťanských, najmä
katolíckých organizácií. 
Veľa sa písalo o cigánskych
plesoch, na ktorých súťažili
rómske kapely. Prešporok na
prelome storočia mával najme-
nej tridsať veľkých plesov za
sezónu a malé plesy či zábavy
v súkromných domoch nikto
nerátal. Zachovali sa len
pozvánky s poznámočkami ako
Príďte v pyžame alebo v nočnej
košeli, Príďte v žobráckom
oblečení, Oblečenie prarodičov
či Povinné masky výlučne
zvieracie. V dobových doku-
mentoch sa dočítame, že úvodnú
štvorylku na plese železničiarov
roku 1909 tancovalo sto párov.
Na plese práčok v tom istom roku
bolo tristo predtanečníkov. 
Vyše päťdesiat prešporských pri-
mášov cez fašiangy nezaháľalo.
na ľadovom bále, ktorý sa konal
na Železnej studničke, korčulia-
rom tancujúcim na hladine
zamrznutého jazera vyhrával
divadelný orchester. Okolo jazera
predávali zababušení čašníci
grog a varené víno, báluchtivých
mladých ľudí výnimočne z Preš-
porku vozil na miesto činu prvý
stredoeurópsky trolejbus. Na-
šťastie nesnežilo. Zámožnejší
hodovali a tancovali v budove
kúpeľov, mládež tancovala na
ľade i na tanečnom parkete pod
šírym nebom. Niet záznamu o
tom, že by niekto prechladol.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého 

Prešporka (krátené)

NA RUŽINOVSKEJ ULICI sa
53-ročný Turek pokúsil vymeniť
falošný vodičský preukaz za
pravý. Na oddelení dokladov
Okresného riaditeľstva PZ mu
však na to prišli a teraz mu hrozí
obvinenie z falšovania a pozme-
ňovania verejnej listiny, úradnej
pečate, úradnej uzávery, úradného
znaku a úradnej značky.
NA KAZANSKEJ ULICI pre-
padol neznámy muž banku. Pod
hrozbou použitia zbrane si odnie-
sol približne 1000 eur.
NA MILETIČOVEJ ULICI
ukradol zlodej dva horské bicyk-
le a elektrické náradie. Odniesol
ich z pivnice obytného domu.
Páchateľ poškodil dvere vedúce
do pivničných priestorov a vylo-
mil dvere na jednej z pivníc.
Škody vyčíslili na 1 150 eur.
NA ROVNÍKOVEJ ULICI
zatkli dvoch údajných drogo-
vých dílerov. V byte objavili
mužovi a žene sto dávok metam-
fetamínu. Podľa polície si
Robert a Michaela zháňali pre
ďalšiu distribúciu psychotropné
látky. Počas domovej prehliadky
zaistili tri plastové vrecká,
poskladaný papier a zatavenú
plastovú injekčnú striekačku s
bielym kryštalickým materiá-
lom. Podľa predbežnej expertízy
ide o metamfetamín.
NA ULICI STARÉ GRUNTY
zaistila polícia na internáte vyše
200 jednorazových dávok suše-
ného konope. Polícia obvinila
troch mladíkov z okresov Prievi-
dza a Považská Bystrica z toho,
že od neznámeho dodávateľa
brali omamné a psychotropné
látky, potom ich vážili a delili na
jednotlivé dávky. (mm)

Najvýznamnejšou osobnosťou,
ktorá predurčila ďalší vývoj
dejín mesta, z ktorého sa po
roku 1918 stala Bratislava, bol
uhorský kráľ Zigmund (Sigis-
mund von Luxemburg, 1368 –
1437). Bol to najmladší syn rím-
skeho cisára nemeckého náro-
da Karla IV. (1316 – 1378) z
jeho štvrtého manželstva s
vnučkou poľských kráľov, po-
moranskou kniežacou princez-
nou Alžbetou (Elisabeth von
Pommern, v Čechách známa
pod menom Eliška Pomořans-
ká, 1347 – 1393).
Zigmund mal z predošlých otco-
vých manželstiev a mimomanžel-
ských vzťahov veľa starších súro-
dencov, najmä sestier. Ako malé-
ho chlapca ho predurčili za uhor-
ského kráľa. Karel IV. sa dohodol
s uhorským kráľom Ľudovítom z
dynastie Anjouovcov (Louis
d‘Anjou, 1326 – 1382), že ožení
Zigmunda s jedinou Ľudovítovou
dcérou a dedičkou uhorského
trónu a koruny Máriou (1371 –
1395). Ľudovít bol predtým žena-
tý s najstaršou dcérou Karla IV.
Margaretou (1335 – 1349), ktorá
však zomrela v mladom veku.
Zigmundova manželka ako
uhorská kráľovná Mária I. (svad-
ba bola v r. 1385), zomrela v r.
1395. Zigmund sa oženil druhý
raz a neskôr sa narodila jeho jedi-
ná dcéra Alžbeta. 
Zigmunda korunovali v roku
1387 za uhorského kráľa v Szé-
kesfehérváre. Postupne získal
českú aj nemeckú kráľovskú
korunu (1414). Až v roku 1433 ho
pápež Eugen IV. korunoval za
rímskeho cisára.
Ako uhorský kráľ začal Zigmund
najprv veľmi nákladne prestavo-
vať rezidenciu na hrade v Budíne.
Z južného Nemecka pozvaní
remeselníci prestavovali staré
kráľovské sídlo v gotickom slohu.
Zigmund stále cestoval, bojoval a
staral sa o štátnické záležitosti.
Prestavbu rezidencie v Budíne
nedokončili, lebo kráľ sa rozho-
dol pre novú rezidenciu.
Nikdy sa zrejme nedozvieme, aký
bol dôvod jeho rozhodnutia vybu-
dovať si nové reprezentačné sídlo
nad mestom Pressburg (Prešpo-
rok) na mieste terajšieho Brati-
slavského hradu. Stalo sa tak nie-
kedy okolo roku 1420.

Už v roku 1421 usporiadal kráľ v
Prešporku svadbu svojej jedinej
dcéry Alžbety s habsburským
princom Albertom, ktorý sa mal
stať v budúcnosti jeho nástupcom
na uhorskom aj na českom tróne.
Panovník pravdepodobne už
vtedy uvažoval o výstavbe novej
rezidencie na mieste, odkiaľ by
mohol panovať ako rímsky cisár
nemeckého národa. Vhodnejším
miestom by bola bývala Praha,
sídlo jeho cisárskeho otca. Tam
však život znepríjemňovali boje s
prívržencami učenia Jana Husa. Z
Prahy sa musela odsťahovať aj
česká kráľovná Žofia (Sofia von
Bayern, 1376 – 1425), vdova po
Zigmundovom bratovi Václavovi
IV. Švagor Zigmund jej umožnil
dožiť v Prešporku, v kráľovskom
dome neďaleko rozostavaného
chrámu Najsvätejšieho Spasiteľa
a svätého Martina. Zomrela v
roku 1425 a pochovali ju ako jedi-
nú kráľovnú v Prešporku v kapln-
ke južne od chrámovej veže. Jej
neoznačený hrob z neznalosti zni-
čili v druhej polovici 19. storočia.
Zigmund dal na mieste starej krá-
ľovskej pevnosti na kopci nad
mestom vybudovať gotický blo-
kový palác dovtedy nevídaných
rozmerov. Palác začali stavať
pravdepodobne po roku 1430.
Vtedy ešte nemal mať štyri nárož-
né veže a bol o jedno poschodie

nižší. Jeho južná fasáda, najmä
vstupný portál, bola kamenárskou
prácou ozdobená tak, že mohla
konkurovať mnohým stredoeu-
rópskym katedrálam. Objavili sa
aj prvky pripomínajúce architek-
túru francúzskych zámkov. Nad
bránou bol vytesaný kamenný erb
rímskych nemeckých cisárov. Na
stavbe pracovalo veľa remeselní-
kov – špecialistov z južného
Nemecka. Stavba bola nákladná.
Časť financií zabezpečil panov-
ník tak, že mestu udelil v roku
1430 právo raziť strieborné
mince. Polovica príjmu bola urče-
ná na stavbu kráľovského paláca. 
Súčasne s palácom stavali dolu v
meste aj nové úseky hradieb,
chrám Najsvätejšieho Spasiteľa a
svätého Martina, meštianske do-
my. Po roku 1420 mesto výhod-
ne kúpilo od veriteľov potomkov
bývalého richtára dom pri trho-
visku, ktorý prebudovali na rad-
nicu. Panovník potvrdil mestu
staršie privilégiá a udelil niektoré
nové. 
Stavba cisárskeho paláca a sľub-
ný rozvoj mesta sa na určitý čas
prerušili, keď Zigmund v roku
1437 cestou do Prešporku neča-
kane v Znojme zomrel. Časť palá-
cových interiérov, palácová
kaplnka a obytné izby cisára boli
už pravdepodobne zariadené.
Zigmundov zať a nástupca Albert
tu totiž vzápätí internoval na čas
svoju svokru, cisárovu vdovu
Barbaru. Štefan Holčík

V Prešporku mal sídliť rímsky cisár
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vyjdú o 2 týždne
26. februára 2015

Fouriginál
>> Nový smart forfour.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.,    prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk, prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
 prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk
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Originál
>> Nový smart fortwo.

www.smart.com      www.motor-car.sksmart forfour: kombinovaná spotreba paliva: 4,7–4,2 l/100 km, emisie CO2: 108–97 g/km
smart fortwo: kombinovaná spotreba paliva: 4,5–4,2 l/100 km, emisie CO2: 104–93 g/km 
 

Svätý Valentín

s Amorom

a Adam Ďurica
RUŽINOV
Počas dvoch februárových
víkendov (14.-15. a 21.-22.) si
návštevníci nákupného centra
Shopping Palace budú môcť
užiť nielen výhodné nákupy a
možnosť vyhrať romantický
pobyt v Paríži, ale aj oslavu
sviatku zaľúbených, hodinový
koncert Adama Ďuricu či
predstavenie pre deti s Trpas-
líkmi RTVS.
Na zaľúbené dvojice čaká počas
valentínskeho víkendu 14. a 15.
februára možnosť zvečniť sa so
svojou láskou vo veľkom baló-
novom srdci spolu so živou so-
chou bôžika lásky Amora.
Druhý víkend poteší hlavne
fanúšikov dobrej hudby a rodi-
ny s deťmi. V sobotu 21.
februára od 16.00 h je priprave-
ný koncert Adama Ďuricu. V
nedeľu 22. februára od 16.00 h
sa zasa budú tešiť deti z inte-
raktívneho hudobného vystúpe-
nia s hravými Trpaslíkmi
RTVS, s ktorými si celé rodiny
budú môcť zaspievať. Po oba
dni sú pripravené aj tvorivé
detské workshopy. (brn)

BRATISLAVA
Časy sa menia, problémy zostá-
vajú. Alebo, že by sa ani len
časy nemenili? Takto nejako
poňal dobu Veľkomoravskej
ríše za čias kráľa Svätopluka i
jeho troch synov v 9. storočí
autor divadelnej hry Viliam
Klimáček. Historickú inscená-
ciu s mnohými prvkami zo
súčasnosti Mojmír II. alebo
Súmrak ríše zaradila drama-
turgia Činohry SND do svojho
repertoára ako tretiu v rámci
pôvodnej slovenskej tvorby.
Mojmír, podľa ktorého inscenácia
nesie názov, bol najstarším synom
kráľa Svätopluka. Po otcovej
smrti v roku 894 sa ujal vlády a
stal sa posledným panovníkom
Veľkomoravskej ríše. Musel rie-
šiť nielen napäté vzťahy s Bavor-
mi, vládcami Východofranskej
ríše, ale aj mnohé spory s vlast-
ným bratom. Možno mal aj na
začiatku svojho vládnutia akési
ideály, ale o tie časom prišiel.
Autor hry nejde ani tak po dejin-
nej osi, hoci v inotajoch – zvu-
koch, rekvizitách – naznačuje, s
čím sa niekdajší vládcovia museli
pasovať. Skôr však porovnáva

starosti a pocity vládcov, no aj
atmosférou vládnutia, s dnešnými
politickými špičkami.
Pred príchodom vierozvestcov
Cyrila a Metoda bol na území
Veľkej Moravy jazykový chaos.
Až bratia zo Solúna priniesli
písmo a reč, vďaka ktorým sa
starí Slovania dokázali dorozu-
mieť. Pripomína to dnešnú dobu,
keď sa to aj na Slovensku hmýri
všetkými možnými národnosťa-
mi i rečami.
Mladý Mojmír, jeden z dedičov
ríše, sa len zabáva a tancuje,
akoby si neuvedomoval svoje

poslanie. A doboví vládcovia sú
iba bábkami v rukách iných, ktorí
poťahujú nitkami. Retrospektíva
Svätoplukovho života pár minút
po jeho skone a nástup nového
vládcu bez pocitu zodpovednosti,
to určite čosi pripomenie aj dneš-
nému divákovi.
Režisér Rastislav Ballek obsadil
do úlohy Rastica Roberta Rotha,
Svätopluka stvárňuje Emil Hor-
váth, Mojmíra Daniel Fischer a
Runu, zároveň kráľovského
šaša, Dominika Kavaschová.
Hudbu skomponoval Andrej
Kalinka. Anna Sláviková

Klimáčkov Mojmír na scéne činohry
SND je najmä hrou o nesúdržnosti

Robo Roth v úlohe Rastica. Foto: MILO FABIAN

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468
Reklama v novinách?
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Školáci, berte

si perá, štetce 

a poďte súťažiť!
BRATISLAVA
Vďaka Mestskej knižnici Brati-
slava môžu školáci súťažiť v
súťaži Bratislava, moje mesto.
Ide o 5. ročník literárno-výtvar-
nej súťaže, ktorého témou sú
Osobnosti Bratislavy.
Mladí autori si takto pripomenú
osudy slávnych Braislavčanov,
ale aj cudzincov, ktorých život sa
spojil s Bratislavou. Diela treba
odovzdať  do 30. apríla v Mest-
skej knižnici Bratislava. Platí, že
musí ísť o reálne postavy, deti sa
však nemusia držať iba faktov, ale
môžu si ich osudy prispôsobiť a
pustiť sa aj do ríše fantázie. Vždy
však treba uviesť, o akú osobnosť
ide, aký čin ju preslávil, prípadne,
kedy sa v Bratislave zdržiavala.
Témou mladých literátov je
poviedka Neuveríte, koho som
stretol, báseň Bratislava sa mi
páči alebo obraz Pocta osobnosti.
Poviedka musí mať rozsah maxi-
málne štyri strany A4, rozsah
básne je ľubovoľný. (mm)

Cestujúcich

otravujú zlodeji

aj vandali
BRATISLAVA
Opatrnosti nie je nikdy dosť!
Zdôrazňuje to aj Dopravný
podnik Bratislava, ktorý vy-
zval cestujúcich k ešte väčšej
opatrnosti v mestskej hromad-
nej doprave.
Stalo sa tak po nedávnej krádeži
peňaženky na linke č. 50. Cestu-
júca tam vodičovi oznámila, že
neznámy cestujúci jej medzi
Malou scénou a Wüstenrotom
ukradol z batoha peňaženku.
Dopravný podnik vyzýva cestu-
júcich, že ak sú okradnutí alebo
sú svedkami krádeží, majú
okamžite kontaktovať vodiča.
Ten zase skontaktuje dispečing,
ktorý v prípade potreby privolá
policajnú hliadku. 
Bratislavského prepravcu netrá-
pia len krádeže, ale aj vandaliz-
mus cestujúcich. Naposledy sa
tak stalo v autobuse č. 84, z tro-
lejbusu č. 202 zase za bieleho
dňa niekto ukradol dve bezpeč-
nostné kladivká. (mm)

BRATISLAVA
Ak majú potraviny 230 rokov,
určite už nie sú na jedenie. Ak si
však pripomínajú 230 rokov od
svojho vzniku, znamená to, že
sú výnimočné. Platí to aj o Bra-
tislavských rožkoch, ktoré osla-
vujú 230 rokov od prvej písom-
nej zmienky o svojom vzniku.
Spomínaná písomná zmienka sa
datuje do roku 1785. Pekár,
kuchár a vychýrený cukrár Wil-
helm Scheuermann vtedy prvý
raz upiekol vo svojej kuchyni
rožky a s veľkou zvedavosťou ich
ponúkol svojim zákazníkom.
Cukráreň sa volala Pressburger
Beugel a sídlila na dnešnom
Hviezdoslavovom námestí. His-
tória nezaznamenala, či rožky sa
hneď rozchytali, isté však je, že
už o niekoľko desiatok rokov sa
na ne chodilo až z Viedne a aby to
cisársky dvor mal ešte ľahšie,
rožky dovážali aj priamo do sídla
Rakúska-Uhorska.
Rožky už na prelome 19. a 20.
storočia získali ochrannú známku

- ako prvý potravinársky výrobok
na území dnešného Slovenska - a
ich popularita pokračovala aj v
časoch prvej republiky. Rozmach
pribrzdilo znárodňovanie sú-
kromných pekární, ale hneď po
roku 1989 pokračovali Brati-
slavské rožky v pretrhnutej histó-
rii. Dnes sú bratislavským gur-
mánskym dedičstvom a kto ich
ochutnal, vie, že jeden rožok je
vždy málo…
Kto by si trúfal upiecť rožky
doma, tu je recept podľa OZ

Bratislavské rožky - Poszonyi
Kifli: Potrebujeme 5 dkg prá-
škového cukru, 12,5 dkg masla,
6 dkg masti, 1 dkg soli, 2,5 dkg
droždia (nadrobené do cesta), 1
vaječný žĺtok, 1,5 dl studeného
mlieka (postupne prilievať). Už
hotové cesto rozvaľkáme na
približne dvojmilimetrovú
hrúbku. Pridáme makovú,
alebo orechovú plnku podľa
chuti a vytvarujeme rožok.
Pečieme asi 10 minút pri teplo-
te 180 - 190°C. (mm)

Bratislavské rožky majú 230 rokov,
kedysi ich vozili aj na cisársky dvor


