
ZADARMO
Noviny o živote v Bratislave

vychádzajú každé dva týždne 

v náklade 206 000 kusov.

EV 3101/09 ~ ISSN 1335-5228

Vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.,

Gorkého 6, 811 01 Bratislava

Tlačí VERSUS, a.s.

Roznáša Slovenská pošta, a.s.

REDAKCIA
Gorkého ulica 6

SK-811 01 Bratislava 1

Šéfredaktor: Juraj Kopřiva

Telefón: 02 5441 0028 

Fax: 02 5441 6473

Inzercia: 0911 668 469

www.bratislavskenoviny.sk

E-mail: redakcia@banoviny.sk

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Radnica ide proti reklamnému smogu

Po minulom víkende skončili niektoré reklamné trojnožky na zemi. Foto: Slávo Polanský

Mesto v dlhoch, 

neporiadok 

vo financiách
BRATISLAVA
Rozbúraná nie je len Štúrova
ulica, ale aj mestské financie.
Predchádzajúce vedenie odo-
vzdalo Bratislavu s dlhom 212
miliónov eur. 
Informoval o tom primátor Ivo
Nesrovnal. „Štandardne sa roz-
počet pripravuje v lete, v decem-
bri sme však našli len neúplný
návrh s deficitom 22 miliónov,
kvôli ktorému je mesto v roz-
počtovom provizóriu. Vo finan-
ciách je neporiadok, mesto je
zadlžené a hrozí mu finančný
kolaps,“ povedal primátor.
Vážna situácia je najmä v mest-
skej doprave. V posledných ro-
koch sa vo veľkom nakupovali
nové vozidlá, ktoré síce budú z
vyše 80 percent zaplatené z
eurofondov, ale mesto nemá ani
na uhradenie zvyšnej sumy.
Rozpočet ohrozuje aj meškanie
výstavby nového Starého mosta.
Ak sa mesto nemá dostať do nú-
tenej správy, musí šetriť. „Začí-
nam od seba, nebudem si valori-
zovať plat. Poslanci síce majú
nárok na odmeny, ale vyzývam
ich, aby si ich vzhľadom na
situáciu nevyplatili,“ bil na
poplach primátor. Podľa neho sa
nebude škrtať v kultúre, v športe
a v sociálnej oblasti. Prudko sa
však znížia výdavky na propagá-
ciu mesta a marketing. „Najlep-
ším marketingom je čisté mes-
to,“ vysvetlil I. Nesrovnal zámer
zdvojnásobiť výdavky na čiste-
nie mesta. (jak)

Trojnožkám 

sa nechce ísť

z centra preč
STARÉ MESTO
Napriek tomu, že 38 reklamno-
informačných trojnožiek spo-
ločnosti Pre Sent, s.r.o., malo zo
staromestských ulíc už dávno
zmiznúť, zostávajú na uliciach.
Pre Sent naťahuje čas a s od-
stránením si dáva načas.
Povolenie na zaujatie verejného
priestranstva pre trojnožky Pre
Sent sa skončilo 31. decembra
2015, od januára teda nemajú
povolenie správcu cestnej komu-
nikácie. Mestská časť už majite-
ľovi trojnožiek poslala výzvu na
ich odstránenie. Ak tak neurobí,
odstráni ich správca cestnej ko-
munikácie na náklady spoločnos-
ti Pre Sent. „Mrzí ma, že Pre Sent
nerešpektuje rozhodnutie samo-
správy a zbytočne naťahuje čas.
Každý deň užívania verejného
priestranstva mestská časť riadne
zdaní,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.
Predčasne by z Hviezdoslavovho
námestia malo zmiznúť aj 19 ďal-
ších trojnožiek, ktoré tu sú od
roku 2006 na základe nájomnej
zmluvy. „Dodatok k zmluve, kto-
rej platnosť sa skončila 31. de-
cembra 2011, totiž bývalá starost-
ka Tatiana Rosová podpísala až 1.
februára 2012, teda v čase, keď už
bola zmluva neplatná. Dodatok je
teda neplatný a mestská časť bude
žiadať okamžité odstránenie 19
reklamných zariadení, ktoré sú na
Hviezdoslavovom námestí bez
právneho titulu,“ uviedol starosta
Števčík. (brn)
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BRATISLAVA
Hlavné mesto Bratislava sa
ide súdiť s reklamnými spo-
ločnosťami. Proti viacerým
spoločnostiam, ktoré doteraz
využívajú stĺpy verejného
osvetlenia na umiestňovanie
reklamy, hoci im magistrát
nepredĺžil zmluvy, podalo
súdnu žalobu. 
Domáha sa tak ich odstránenia.
Ide o prvé opatrenie bratislav-
ského primátora znížiť hladinu
vizuálneho smogu na verejných
priestranstvách.
„Absolútne nekontrolovaný ná-
rast reklám spôsobuje, že sa
úplne ničí dojem z mesta a ľu-
dia sú na to oprávnene alergic-
kí,“ myslí si primátor Ivo Ne-
srovnal. „Musíme začať z verej-
ných priestranstiev odstraňovať

reklamy všade tam, kde sa to čo
i len trochu dá,“ doplnil. Práve
preto hlavné mesto nepredĺžilo
viacerým reklamným spoloč-
nostiam zmluvy na využívanie
stĺpov verejného osvetlenia na
reklamu. Zo stĺpov pozdĺž ulíc
a ciest v správe hlavného mesta
by tak malo zmiznúť vyše 1600
reklamných a informačných ta-
búľ.
Podľa primátora Nesrovnala je
to len začiatok zo série systé-
mových opatrení na zníženie
reklamného smogu v Bratisla-
ve. Aby mohli nasledovať ďal-
šie kroky, magistrát musí pri-
praviť pasportizácie bilbordov
a spracovať koncepčný návrh
riešenia problému. V boji s vi-
zuálnym smogom sa chce mes-
to opierať aj o tzv. malú novelu

stavebného zákona. Zároveň
však stále tvrdí, že najúčinnej-
šou formou boja proti zanešvá-
reniu verejných priestranstiev
by bola originálna kompetencia
samospráv, ktorá by mestu aj
mestským častiam umožnila
priamo regulovať reklamu na
svojom území.
„Poriadok, čistota, ale aj vi-
zuálna tvár mesta patrili k hlav-
ným prioritám mojej kandida-
túry na post primátora. V tomto
smere plánujem vyvíjať potreb-
né aktivity a nepoľaviť,“ pove-
dal I. Nesrovnal.
Ako dodal, je rád, že do boja
proti reklamnému smogu, rôz-
nym tabuliam, bilbordom, troj-
nožkám či štvornožkám, sa sú-
bežne pustili aj niektoré mests-
ké časti. (isk)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2015

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35712058

Aj na veľké
čísla stačí
malá násobilka
Primátor Ivo Nesrovnal v súvis-
losti s prípravou rozpočtu na rok
2015 vyzval poslancov, aby si
vzhľadom na kritickú finančnú si-
tuáciu mesta nevyplácali posla-
necké odmeny.
„Som pripravený vzdať sa odme-
ny 350 eur mesačne,“ napísal po-
slanec za Bratislavu a za Staré
Mesto Martin Borguľa prostred-
níctvom svojej PR agentúry.
„Som však prekvapený touto
požiadavkou primátora, ktorý má
mesačný plat 4 503 eur,“ uvádza
sa ďalej v texte poslanca. Podľa
neho primátor má nárok na mini-
málny mesačný plat 2 950 eur, ale
poslanci odsúhlasili jeho zvýšenie
o 52,64 percenta na súčasnú výš-
ku. „Primátor uviedol, že on a vi-
ceprimátori si nebudú dvíhať plat,
nie však, že si mzdy nevyplatia,
ako to žiada od poslancov,“ uza-
vrel M. Borguľa.
Nepriestrelný argument. Ale...
Mandát samosprávneho poslanca
nie je to isté ako mandát primáto-
ra. Pán Borguľa a 44 jeho kole-
gov v zastupiteľstve dostávajú po-
slaneckú odmenu. Nikto ich nevy-
zýva, aby sa vzdali platu, ktorý
berú inde a za iné. Primátor je
však primátorom na plný úväzok,
teda za plat. Vzdá sa odmien, o čo
žiada aj poslancov.
Keby primátor s platom klesol na
minimum, mestu ročne polepší o
18 636 eur. Ak si 45 poslancov
mesačne nevyplatí po 350 eur,
ročne je to 189-tisíc eur. Stačí ma-
lá násobilka. Juraj Kopřiva

Najzelenšou 

časťou mesta 

je Ružinov
RUŽINOV
Občianske združenie Slovenská
rada pre zelené budovy
(SKGBC) vyhodnotila Ružinov
ako „Najzelenšiu mestskú časť
Bratislavy“. V Bratislave získa-
lo od SKGBC certifikát udrža-
teľnosti, ktorý je preukazom
zelenosti budov, 28 stavieb, z to-
ho až 27 na území Ružinova.
Ducha tohto ocenenia zachováva
aj nový územný plán zóny Trnáv-
ka-stred, ktorý nedávno schválili
ružinovskí poslanci. Mestská časť
tak zavŕšila sedemročné úsilie o
reguláciu výstavby v tejto časti
Ružinova. Dokument bol viackrát
prerokovaný s verejnosťou. Mest-
ská časť sa pritom riadila zása-
dou, že tvorba mestského priesto-
ru sa musí odvíjať od nezastava-
teľných priestorov, nie od plôch
určených na výstavbu. 
Územný plán zóny jasne definuje,
aby zelené plochy napríklad na
Bulharskej, Vietnamskej či na
Krasinského a ďalších uliciach
zostali nezastavané. Rovnako ma-
jú na športové účely naďalej slú-
žiť napríklad ihrisko v areáli
základnej školy na Vrútockej
ulici, ihrisko na Nerudovej ulici.
Týka sa to aj ihriska v areáli stred-
nej školy na Pavlovičovej ulici,
ktoré chcel súkromný investor
zastavať.
Trnávka-stred je druhým ružinov-
ským plánom zóny. Schválený je
už regulatív oblasti Krajná-Bočná
na Trnávke a pripravujú sa aj
územné plány zón okolo Štrko-
veckého jazera, na Ostredkoch a v
lokalite Cvernovky. (jak)

BRATISLAVA
Po prvej novej obojsmernej
električke priviezli z Plzne do
Bratislavy aj prvú jednosmer-
nú električku Škoda 29T. Ide o
druhú zo 60 nových elektri-
čiek, ktoré Dopravný podnik
Bratislava nakúpi za vyše 115
miliónov eur. Investícia má
byť z vyše osemdesiatich per-
cent hradená z eurofondov.
„Všetky električky budú nízko-
podlažné, klimatizované, s
vnútorným aj vonkajším kame-
rovým systémom,“ povedal
generálny riaditeľ DPB Ľubo-
mír Belfi. 
V priebehu marca, apríla a mája
dovezú do Bratislavy ďalšie
obojsmerné električky. Jednos-
merné prídu v máji. Do októbra
2015 by malo byť v zmoderni-
zovanom vozidlovom parku až
40 nových električiek. Zvyšných
20 spoločnosť Škoda Transpor-
tation dodá na budúci rok.
DPB prevzal aj ďalšie nové
kĺbové autobusy SOR NB 18,
ktorých je dnes už 15. V nasle-
dujúcich týždňoch budú postup-
ne pribúdať ďalšie a na jar ich
bude spolu 25. V súčasnosti
jazdí päť takýchto autobusov na
frekventovaných petržalských
linkách 95 a 91. Na tieto linky
budú po vybavení všetkých
náležitostí zaradené aj nové
autobusy. Sú plne klimatizova-
né, s kamerovým systémom a
zariadením na automatické počí-
tanie cestujúcich. Spolu tohto
roku pribudne do vozidlového
parku 100 nových autobusov.
Nové vozidlá potrebujú aj nové

depá. Preto DPB začal v januári
veľkú modernizáciu vozovne
trolejbusov na Hroboňovej ulici
v Starom Meste a depa Jurajov
dvor v Novom Meste. Investícia
za viac ako 15 miliónov eur je z
takmer 81 percent financovaná z
eurofondov, vyše 14 percent zo
štátneho rozpočtu a len piatimi
percentami sa na nej podieľa
mesto. Obe modernizované pra-
coviská DPB by mali začať slú-

žiť tento rok v auguste.Vo
vozovni na Hroboňovej ulici,
ktorá bola vybudovaná v rokoch
1968 – 1970, sa žiadne podstat-
né zmeny v riešení údržby tro-
lejbusov doteraz nerobili.
Keďže vozovňa je v obytnej
zóne, zvonka viditeľnou súčas-
ťou modernizácie bude aj nová
protihluková stena zo strany
Bohúňovej ulice. (av)

Foto: DPB

Dopravný park mladne, do mesta
mieria nové električky a autobusy
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Kradnú sa

najmä škodovky

a volkswageny
BRATISLAVA
Autičkári vlani ukradli na
území Bratislavy 653 vozidiel.
Vyplýva to z informácie Kraj-
ského riaditeľstva Policajného
zboru Bratislava. Policajtom
sa podarilo objasniť len necelú
desatinu prípadov.
Zlodeji boli najaktívnejší v okre-
se Bratislava 2 (Ružinov, Vraku-
ňa, Podunajské Biskupice),
odkiaľ si odviezli 185 áut. Naj-
menej sa kradlo v okrese Brati-
slava 1 (Staré Mesto).
Podľa policajnej informácie
záujem autičkárov sa sústredil
najmä na značky koncernu
Volkswagen – Škoda Octavia,
Škoda Fabia a VW Golf.
Zmizlo aj 18 motoriek – najviac
v okrese Bratislava 4 (Karlova
Ves, Dúbravka, Lamač, Devín,
Devínska Nová Ves, Záhorská
Bystrica). Policajti nenašli ani
jednu. (jak)

Preverovanie

ukázalo zlý

stav stromov
BRATISLAVA
Snehová kalamita 30. januá-
ra dokonale preverila nielen
zimnú údržbu, ale aj stav
stromov v meste. Viaceré
nevydržali snehovú ťarchu a
jeden z nich v Karlovej Vsi
privalil a smrteľne zranil
malého školáka.
Aby sa podobná tragédia nezo-
pakovala, nariadila starostka
Karlovej Vsi Dana Čahojová
preveriť stav stromov vo všet-
kých areáloch materských a
základných škôl v správe mest-
skej časti. 
Ukázalo sa, že vyrúbať alebo
orezať treba až 40 stromov na
školských dvoroch. Takýto
prieskum chce starostka urobiť
postupne na území celej Karlo-
vej Vsi.
Rovnako reagoval aj starosta
Starého Mesta Radoslav Štev-
čík. Aj v Starom Meste začali s
kontrolou v školských areá-
loch, ale uvažujú o komplexnej
previerke stavu drevín v celej
mestskej časti. (brn)

Sporná kaviareň

na Medenej 

ulici skončila
STARÉ MESTO
Sporná kaviareň Tele Cafe v
budove staromestského miest-
neho úradu na Medenej ulici
skončila. Staromestská, a.s., sa
dohodla s Cheops production,
s.r.o., na skončení oboch zmlúv,
ktoré súviseli s podnájmom ka-
viarne a prevádzkovaním Sta-
romestskej televízie.
Ide o nebytové priestory s celko-
vou rozlohou 212,52 štvorcových
metrov, ktoré vlani mestská časť
Staré Mesto prenajala svojej
obchodnej spoločnosti Staromest-
ská, a.s. Tá ich obratom prenajala
súkromnej spoločnosti Cheops
production za 100 eur ročne s
tým, že v prípade výpovede pod-
nájmu počas nasledujúcich 10
rokov je prenajímateľ povinný za-
platiť podnájomníkovi zmluvnú
pokutu vo výške investícií 71 234
eur. Okrem toho Staromestská,
a.s., platila Cheopsu mesačne
3000 eur za vysielanie Staromest-
skej televízie.
Po komunálnych voľbách nové
vedenie staromestskej samosprá-
vy rozhodlo o ukončení spoluprá-
ce s Cheops production. Po sérii
rokovaní sa napokon dohodli, že
Staromestská, a.s., zaplatí časť
realizovanej investície len vo výš-
ke 10-tisíc eur a za okamžité
skončenie zmluvy o prevádzke
lokálnej televízie, kde bola výpo-
vedná lehota 6 mesiacov, nezapla-
tí 18-tisíc, ale len 10-tisíc eur.
„Ukončenie spornej spolupráce s
Cheops production považujem za
najrozumnejšie riešenie. Mestská
časť chce priestory na Medenej
ulici využiť na verejnoprospešný
účel. Som presvedčený, že v bu-
dove radnice nemajú priestor súk-
romné komerčné aktivity,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík. (brn)

Obecné jasle sú takmer beznádejne 
obsadené, najviac ich má Staré Mesto
BRATISLAVA
Sotva 200 Bratislavčiat vo veku
od šesť mesiacov do troch
rokov má to šťastie, že ich rodi-
čia môžu nosiť do obecných
jasieľ. V Rači pre nich majú 20
miest, v Novom Meste 50, v
Ružinove 58 a v Starom Meste
70. Starostovia týchto štyroch
mestských častí hovoria ako
jeden, že jasle považujú za dôle-
žitú súčasť pomoci samosprávy
mladým rodinám.
Rovnako zrejme zmýšľa Alžbeta
Ožvaldová, starostka Podunaj-
ských Biskupíc. So súkromnými
jasľami fungujúcimi v priesto-
roch mestskej časti má uzavreté
výhodné nájomné zmluvy, no
okrem toho plánuje i vlastné. „Na
programovacie obdobie rokov
2014 – 2020 sa dajú čerpať penia-
ze z eurofondov aj na jasle a my
sme pripravení uchádzať sa o ne,“
povedala A. Ožvaldová.
Najväčšia mestská časť Petržalka,
ktorá donedávna mala pri takmer
každej škôlke aj jasle, s ničím
podobným neráta. Ako oficiálne
uviedli zástupcovia mestskej
časti, nie sú na to vhodné priesto-
ry, ani peniaze na prevádzku a
platy personálu. Finančne tu
nepodporujú žiadne súkromné

jasle. Pobyt detí v nich vychádza
pritom drahšie. Rodičia v nich
mesačne zaplatia minimálne 300
eur plus stravu.
V obecných jasliach zvolili dve
ceny – nižšiu pre domácich a vyš-
šiu pre ostatných. V Rači teda
Račania zaplatia 160, „cudzí“ 190
eur. V Ružinove je pomer 190 k
260 a v Starom Meste 272 k 340
eur. V Novom Meste je suma rov-
naká – 230 eur mesačne.
Vo všetkých mestských častiach
uprednostňujú „svojich“, v
Novom Meste okrem toho aj osa-
melé matky a prihliadajú i na
sociálnu situáciu v rodine. V Sta-
rom Meste zohľadňujú aj termín
podania žiadosti o jasle. „Prihláš-
ku treba podať čo najskôr, hoci aj
mesiac po narodení dieťaťa,“
odporučil starosta Radoslav Štev-
čík. Rozdielna je aj výška dennej
stravnej jednotky. Kým napr. v
Ružinove je 1,50 eura, v Starom
Meste platia rodičia 1,70 eura.
Všetky jasle sú beznádejne obsa-
dené. V Starom Meste dokonca
spomínajú takmer 103-percentnú
naplnenosť jasieľ v roku 2013. V
súčasnosti je údajne ešte predčas-
né hovoriť o počte detí, ktoré
budú môcť prijať po odchode naj-
starších do materských škôl v

septembri 2015. Odhady však
naznačujú, že v jasliach na Čaj-
kovského by to mohlo byť 15
miest a na Hollého 13. V Rači
môže mať šancu 12 nováčikov. V
Novom Meste si počkajú na
vývoj situácie. „Deti, ktoré sa
nedostanú do materskej školy,
totiž ostávajú veľmi často v
jasliach. Maximálne však do šty-
roch rokov,“ informoval starosta
Rudolf Kusý. V Ružinove jaslič-
károv prijímajú vždy k 1. sep-
tembru, informoval starosta
Dušan Pekár. Vo všeobecnosti
však platí, že o umiestnenie detí
do jaslí v rámci mesta sa možno
uchádzať kedykoľvek.
Ružinov ročne dotuje prevádzku
jaslí sumou takmer 34-tisíc eur,
Rača vyše 54-tisíc eur. Nové
Meste 90-tisíc a Staré Mesto 242-
tisíc eur. Starostovia Rače a Staré-
ho Mesto sú presvedčení, že štát
by mal prispievať na prevádzku
jaslí a podporovať vznik nových.
„Musí byť zainteresovaný na
pomoci mladým rodinám. Dob-
rým nástrojom je 230-eurový prí-
spevok na starostlivosť o dieťa
pre zamestnané matky. Rodiny by
určite privítali aj zvýšenie mesač-
ných prídavkov,“ doplnil R. Štev-
čík. (ak)

Obyvatelia môžu pripomienkovať 
PETRŽALKA
Kauza komplexu Domino na
Jasovskej ulici v Petržalke
začala písať novú kapitolu. 
Najvyšší súd totiž uznal za účast-
níkov stavebného konania aj pro-
testujúcich obyvateľov Jasovskej,
ktorým má v tesnej blízkosti
okien ich bytov vyrásť sporná
novostavba.

Môže to znamenať, že stavebník
bude musieť akceptovať aj ich
pripomienky. V súčasnosti je
stavba už približne rok pozastave-
ná a ľudia zo susediacich bytov
trvajú na jej odstránení. Obyvate-
lia protestovali, že objekt je v
porovnaní so stavebným povole-
ním posunutý  bližšie k ich pane-
láku a časť bytov tak zatieni. 

Krajský súd v Bratislave, na ktorý
sa postihnutí vlastníci bytov obrá-
tili, vlani neposudzoval oprávne-
nosť či neoprávnenosť ich
námietky. Rozhodol, že nie sú
účastníkmi stavebného konania,
takže ich pripomienky sa nemusia
brať do úvahy. Najvyšší súd SR
vrátil vec na opätovné preroko-
vanie krajskému súdu. (brn)

KÚPIM 
a ZAPLATÍM
3000 EUR 

za náramkové hodinky

SCHAFFHAUSEN
priemer 3,8 cm a viac.

Tel: 0949 108 828
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V dome na Ventúrskej ulici 5
bola niekoľko rokov reštaurá-
cia Jazz Café. Hore sa varilo, v
podzemí bol hudobný klub.
Jazz sa tu už síce pravidelne
nehrá, reštaurácia aj klub zos-
tali. Volajú sa však Music club
& Restaurant RE:FRESH.
V tomto dome bola kedysi známa
prešporská tlačiareň, kde tlačili aj
Pressburger Zeitung, predchodcu
Bratislavských novín. Na ich pa-
miatku je časť interiéru oblepená
kópiami Pressburger Zeitung
vydávaných v 19. storočí. Done-
dávna aj jedálny lístok vychádzal
z dobovej tlače, od polovice feb-
ruára tu však majú nový jedálny
lístok bez sentimentu.
V prednej reštaurácii je barový
pult a niekoľko stolov, po točitých
schodoch sa ide na poschodie pod
stropom, popri toaletách sa ide do
zadnej časti a do podzemia. Inte-
riér je zariadený jednoducho a ne-
tradične, časť jedálneho lístka je
na europalete zavesenej na stene
oproti baru.
V polovici februára tu zmenili
nielen formu, ale aj obsah jedál-
neho lístka. Re:Fresh sme navští-

vili pred touto zmenou, aj po nej.
Zaujalo nás, že tu lovia vo všet-
kých vodách – ponúkajú jedlá pre
vegánov, vegetariánov aj mäso-
žravcov. Na prvé počutie to doko-
py nejde, no vyznavači všetkých
kuchýň sa vraj znášajú.
Z aktuálnej ponuky sme ochutna-
li marockú polievku z červenej
šošovice s čerstvým koriandrom
(2,70 €), paradajkovú polievku s
parmezánom a pestom (2,50 €) a
kurací vývar s mäsom, zeleninou
a domácou mrveničkou (2,10 €).
Šošovicová polievka bola chutná,
paradajková nás trochu sklamala,
kurací vývar bol vynikajúci.
Predjedlá tu neponúkajú, majú tu
však bistro (zrejme rýchle jedlá),
hlavné jedlá a klasiku. Dali sme si
hummus s falafelom, zeleninový-
mi štangličkami a domácim pita
chlebom (5,90 €), grécke mleté
hovädzie na špajdli s tzatziki a
citrónovými pečenými zemiakmi
(7,30 €), kuracie prsia plnené bal-
kánskym syrom, sušenou paradaj-
kou a bazalkou s gratinovanými

zemiakmi a listovým šalátom
(5,20 €). Hovädzie bolo príliš pre-
pečené a suché, tzatziki priveľmi
uhorkové. Kuracie bolo nevýraz-
né. Z jedál, ktoré už nie sú v ponu-
ke, sme ochutnali hovädzí burger
starej matere s oštiepkom, orav-
skou slaninkou, opečenou cibu-
ľou, horčicou, čerstvou kapustou,
zemiakovými dukátmi a smota-
novo-pažítkovým dipom (6,90 €)
a hermelín na grile s omáčkou zo
slivák a červeného vína, podáva-
ný so zmesou listových šalátov a
chrumkavou bagetou (6,90 €).
Burger bol pre nás najväčším
sklamaním. Mäso bolo z jednej
strany úplne spálené, rovnako
spálené boli aj zemiakové dukáty,
ktoré nechutili čerstvo, ale boli
len ohrievané. Hermelín bol v po-
hode, zo slivkovo-vínovej omáč-
ky sa vykľul lekvár.
Celkovo sme boli z Re:Fresh
sklamaní. Variť pre vegánov aj
mäsožravcov je určite fuška.
Naše hodnotenie:���

Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Refresh varí vegánom aj mäsožravcomBratislavské

rožky originál

a tie moje
LIST ČITATEĽA
Potešil ma článok Bratislavské
rožky majú 230 rokov, kedysi
ich vozili aj na cisársky dvor.
Redakcii síce z receptu vypad-
la múka, ale po spresnení, že
treba 45 deka hladkej, som sa
pustila do pečenia.
V recepte je asi ešte jedna chyba.
10 g soli je na 450 g múky a 50
g cukru obrovské množstvo, je
to celá polievková lyžica.
Dodržala som postup, ale soli
som dala len asi 3/4 z predpisu.
Náplň aj spôsob pečenia som si
našla na nete. Rožky som upiek-
la, no hneď som vedela, že tam
asi tak veľa soli nepatrí. Ale
zjesť sa dali a nebyť tej soli, tak
sú dobré, aj keď – úprimne –
mňa nejako neoslovili. Aj keď
dobe, keď vznikli, keď ľudia
ešte nemali čokoládu, keksy či
zákusky, vtedy museli byť
naozaj niečo extra.
A teraz príde tá perla. Pár dní po
pečení som bola v centre na jed-
nom rokovaní a cestou z neho
som zahliadla v jednom výklade
originál bratislavské rožky práve
od toho združenia, čo má na ich
výrobu licenciu. Za štyri rožky
by som 4,50 eura (!!!) normálne
nikdy nezaplatila, ale potrebova-
la som zistiť, či tá soľ patrila do
cesta v takom množstve. Tak
som obetovala tú nekresťanskú
sumu a kúpila si ich. Po ochut-
naní som zistila, že tie moje (ak
dám soli len štipku), sú lepšie.
Nie oveľa, recept na cesto bude
asi rovnaký alebo veľmi podob-
ný, ale ja som asi mala lepší
mak... Také sú moje bratislavské
rožky podľa Bratislavských
novín Gabriela Murínová, 

Bratislava

Turbovrtuľový

nedeľňajší 

budíček IBM
LIST ČITATEĽA
V Bratislave si na nedeľné ráno
ľudia nemusia vôbec nastavo-
vať budík. Špeciálne v Novom
Meste. Megabudík priletí úplne
sám. Dokonca aj oveľa skôr,
ako by ste ho vlastne potrebo-
vali a očakávali. 
Je to hromadný a hrmotný budí-
ček. Niektorí potrebujú ísť do
kostola, iní zase do obchodu a
ďalší len tak leňošia v posteli – ale
čas vstávania je pre všetkých
určený rovnako. Nič s tým neuro-
bíte. S obrovskou mohutnosťou
vám zaburáca nad strechou vašej
izby, vyplaší všetky hrdličky a vy
vyletíte z postele ako strela.
Áno, tak sa vstáva v nedeľu ráno
v Bratislave, keď sa spoločnosť
IBM rozhodne, že v tento deň
pracovného pokoja a v tomto čase
je úplne najvhodnejší termín
vymeniť prostredníctvom ťažké-
ho vrtuľníka obrovský nápis na
megabudove na Vajnorskej ulici.
A to, čo si o tom myslia ostatní, či
je to v poriadku a tak, to ich
vôbec, ale vôbec nezaujíma.

Anna Mezovská, Nové Mesto

Zápisy detí do materských škôl
sú každoročne od 15. februára
do 15. marca. Pre rodičov, ale
najmä pre dieťa je výber
správnej škôlky veľmi dôležitý
a netreba ho podceňovať.
Rodičia by si mali položiť viacero
otázok. Bude škôlka spĺňať náro-
ky na prípravu dieťaťa do základ-
nej školy? Aké možnosti poskyt-
ne môjmu dieťaťu, aby bolo
šťastné a spokojné? Nástup do
škôlky je životnou zmenou nielen
pre dieťa, ale aj pre jeho rodinu.
Dieťa „opúšťa“ svoje domáce
prostredie, odlučuje sa od rodičov.
Nové prostredie kladie pred dieťa
množstvo nových úloh, nových
ľudí, rovesníkov, nových sociál-
nych situácií, pravidiel.
Dieťa sa vyrovnáva a prekonáva
psychickú záťaž, ktorej je vysta-
vené, bez prítomnosti mamy,
otca, či starých rodičov. Dieťa
stráca pocit bezpečia – vníma, že
zrazu nemá pri sebe blízku osobu,
na ktorú sa dovtedy spoľahlo,
ktorá bola v jeho bezprostrednej
blízkosti. Nastáva stres – zmena

rytmu života a denných aktivít.
Preto je dôležité, akým spôsobom
sa tento prechod udeje. 
Čo všetko si majú rodičia všímať
pri výbere materskej školy?
Porozprávajte sa s vedením škôl-
ky o dennom režime a krúžkovej
činnosti. Zaujímajte sa o perso-
nál, jeho správanie, komuniká-
ciu, ústretovosť, srdečnosť, flexi-
bilitu, profesionalitu, sociálne a
empatické cítenie. Prezrite si
interiérové aj exteriérové vyba-
venie škôlky. Povypytujte sa na
stravovanie a na to, či sa varí vo
vlastnej kuchyni alebo sa strava
dováža. Preverte si úroveň
hygieny, ale aj to, či je v zariade-
ní dostatok priestoru na počet
prijímaných detí. 
Príprava a adaptácia dieťaťa na
navštevovanie materskej školy
by mali byť postupné. Keď dáva-
te dieťa do škôlky, musíte byť na
to pripravení hlavne vy – rodičia.
Vstup do materskej školy musí

dieťa vnímať ako odmenu, výsa-
du a niečo skvelé. Ešte pred
nástupom ukážte dieťaťu cestu
do škôlky a späť. Začnite poby-
tom medzi deťmi aspoň na pol
hodinku, aby dieťa pozorovalo
ostatné deti a pohralo sa s nimi.
Pre „nováčika“ je jednoduchšie
zvyknúť si na poldenný pobyt a
potom pridať popoludnie vrátane
poobedňajšieho spánku.
Adaptácia je postupná a má
svoje fázy, keď dieťa môže pla-
kať, trucovať, vydierať, ale to
všetko prejde. Doma sa môže
zdať vyčerpané, plačlivé a potre-
buje viac samoty ako predtým.
Na uľahčenie pobytu pomáha
existencia pevného bodu, čo
môže byť známa osoba (brat,
kamarát – starší škôlkar) alebo
fixácia na hračku – bábika,
macko, auto... Osobitnú pozor-
nosť si vyžaduje zaškolenie, keď
má dieťa nového súrodenca, aby
to nevnímalo tak, že ho do škôl-
ky odkladáte, lebo mama sa musí
venovať bábätku.

PaedDr. Ivana Vargová

Ako si vybrať tú správnu škôlku

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

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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V súčasnej dobe vzniká v okolí centra
viacero bytových projektov. Priamo
na rozhraní Nového Mesta a Rače
vzniká rezidenčný projekt Malé Kras-
ňany, ktorý svojim prevedením hravo
konkuruje projektom v Starom či
Novom meste. 

Blízko prírody, na skok do centra
Projekt Malé Krasňany je situovaný na
slnečnom pozemku priamo pod lesmi
Malých Karpát a zároveň je od centra
mesta vzdialený iba 10 minút. Jeho výni-
močná lokalita zaručuje obyvateľom
bohaté možnosti aktívneho oddychu.
Novovybudovaná cyklotrasa povedie
priamo cez okolité malokarpatské lesy a
vinohrady, na prechádzku do prírody sa
môžete vybrať po turistickom chodníku.
Deti sa môžu hrať na priestranných znač-
kových detských ihriskách s mäkkou
dopadovou gumou.

Nadštandardný štandard
Projekt Malé Krasňany vyniká veľkým
dôrazom na kvalitu bytového štandardu,
ktorý je na rozdiel od iných projektov už
zahrnutý v cene bytu. Pri jeho výbere sa

developerská spoločnosť Lucron sústredí
hlavne na vysokokvalitné značkové pro-
dukty. „Spokojnosť budúcich obyvateľov
Malých Krasnian je pre nás prvoradá,
čomu prispôsobujeme aj naše nároky na
dodávateľov,“ hovorí Ing. Juraj Ťahún zo
spoločnosti Lucron. Jedným z nich sú
napríklad profesionáli zo štúdia Acqua-
marea, zabezpečujúci dizajn a vybavenie
kúpeľní, ktorých súčasťou budú obklady
a dlažby dovezené priamo z Talianska a
batérie zn. Grohe.  Parkety od nemecké-
ho výrobcu Egger, vďaka 8 mm hrúbke,

hluktlmiacej  penovej podložke a Vdráž-
kam, pôsobia masívne a poskytujú dlho-
trvácnu kvalitu.
Zaujímavou črtou Malých Krasnian sú
aj exteriérové hliníkové žalúzie s elek-
trickým ovládaním, ktoré sú súčasťou
každého bytu. Pomocou nich môžete
ovládať intenzitu svetla v miestnosti,
prípadne si z lodžie vytvoriť samostatnú
miestnosť. Dôraz na praktickosť sa
odráža aj na murovaných pivniciach,
ktoré sú situované priamo pred vybra-
ným garážovým státím. 

Natíska sa nám otázka – koľko sa oplatí
priplatiť si za byt, ktorý je v úzkom
okolí centra a bytový štandard častokrát
nemá zahrnutý v cene?
Vzhľadom na skvelú lokalitu a kvalit-
ný bytový štandard v cene bytu sú
Malé Krasňany jasnou voľbou ak hľa-
dáte byt v tichej lokalite blízko prírody
a zároveň na skok do centra mesta.
Kolaudácia prvej bytovky bude už na
jeseň 2016. 

Viac informácií o projekte na
www.MaleKrasnany.sk.

Bývanie v Malých Krasňanoch si zamilujete
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List vlastníctva k

nehnuteľnosti a

ako ho čítať (3.)
Z predchádzajúceho článku
uverejneného v právnej po-
radni už vieme, že jedným z
údajov uvedených v Časti A
listu vlastníctva (časť Majet-
ková podstata) je informácia o
druhu parcely.
Na liste vlastníctva nájdeme par-
cely registra „C“ a „E“. Od toho
sa odvíja aj ďalší obsah tejto časti
listu vlastníctva. Pri parcelách
oboch registrov je na liste vlast-
níctva uvedené parcelné číslo
identifikujúce parcelu, pričom na
jednom liste vlastníctva môže
byť viacero parciel. Ku každej
parcele je ďalej uvedená prísluš-
ná výmera v metroch štvorco-
vých a druh pozemku, napríklad
orná pôda, záhrady, lesné pozem-
ky, zastavané plochy a nádvoria.
Medzi ďalšie popisné údaje uve-
dené pri parcelách registra „C“
patrí spôsob využitia pozemku
(ktorý bližšie určuje pozemok,
napr. „pozemok, na ktorom je
dvor“), umiestnenie pozemku
(napr. v zastavanom území
obce), právny vzťah a druh chrá-
nenej nehnuteľnosti (napr. poze-
mok v národnom parku).
Pri parcelách registra „E“ je
namiesto údajov podľa predchá-
dzajúcej vety uvedené pôvodné
katastrálne územie (napr. po
zmene hraníc katastrálneho úze-
mia, ak bola parcela pôvodne
evidovaná v inom katastrálnom
území); ak je uvedené „0“, ide o
pôvodné katastrálne územie.
Ďalej je pri „E“ parcelách uve-
dený údaj o počte častí parciel
určeného operátu, keďže nieke-
dy je „E“ parcela rozdelená na
viac častí s rovnakým parcelným
číslom. Ako posledný z popis-
ných údajov nachádzame, tak
ako pri „C“ parcelách, informá-
ciu o umiestnení pozemku.
V Časti A: Majetková podstata
listu vlastníctva sú uvedené aj
údaje o stavbách. Práve stavbám
a ďalším údajom zapísaným v
liste vlastníctva sa budeme
venovať v nasledujúcom článku.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: +421 917822723

Na Tranovského

sa boja najmä

úzkej cesty
DÚBRAVKA
Stavať či nie? Túto dilemu
teraz riešia v Dúbravke, kde
má na Tranovského ulici
vyrásť bytový dom. Na nedáv-
nom verejnom prerokovaní
zámeru sa stretli obyvatelia
okolitých domov s develope-
rom.
Zástupca spoločnosti, ktorá tu
plánuje postaviť dom s 52
bytmi, odpovedal na otázky,
ktoré sa týkali detailov samot-
ného projektu. Najväčšia kriti-
ka sa ušla plánu napojenia prí-
jazdovej cesty k stavbe cez
Homolovu ulicu. 
Keďže ide o úzku cestu, obyva-
telia tvrdia, že už teraz je
nevhodná pre dopravu náklad-
ných vozidiel, ktoré môžu spô-
sobiť narušenie statiky jednot-
livých domov.
Starosta Martin Zaťovič
potvrdil, že sa bude snažiť, aby
mestské pozemky, ktoré sa
týkajú príjazdovej cesty, brati-
slavskí poslanci zatiaľ develo-
perovi neprenajali. „Verím, že
sa tak nestane, kým nepríde k
dohode medzi developerom a
obyvateľmi,“ potvrdil Zaťovič.
Zástupca developera na druhej
strane vyzval, aby občania reš-
pektovali vlastnícke práva a
zámer stavať na vlastnom
pozemku. „Nerobíme nič, čo
by bolo v rozpore so záko-
nom,“ vyhlásil.
Nový objekt by mal stáť na
konci Dúbravky, medzi Tra-
novského ulicou a Ulicou
Martina Granca. (mm)

RUŽINOV
V Ružinove chcú vytvoriť
ďalšie nové triedy pre škôlka-
rov. „Približne 40 detí bude
môcť nastúpiť v ďalšom škol-
skom roku do nových tried,
ktoré chceme vybudovať v
budove školskej jedálne na
Vietnamskej ulici,“ informo-
val starosta Ružinova Dušan
Pekár. 
Triedy budú súčasťou mater-
skej školy na Piesočnej ulici.
Mestská časť chce aj novú, tzv.
modulovú škôlku na Ružom-
berskej ulici v Prievoze, ktorej
výhodou je rýchlejšia a lacnej-
šia výstavba ako v prípade kla-
sickej stavby. „Tu by mohli
vzniknúť triedy pre ďalších pri-
bližne 60 detí,“ doplnil ruži-
novský starosta. 
Obidva zámery už schválili ruži-
novskí poslanci. Na obe škôlky
Ružinov žiada dotáciu z minis-
terstva školstva, ktoré vyhlásilo
výzvu na zvyšovanie kapacít
škôlok.

Práve modulová škôlka je zaují-
mavá aj pre iné mestské časti,
ktorým nepostačujú súčasné
kapacity. Český dodávateľ s
referenciami z celej Európy ju
dokáže postaviť na kľúč za
osem týždňov, a to v štyroch
rôznych veľkostiach pre 25 až
100 detí, a to buď ako prístavbu
k existujúcej škôlke, alebo ako
sólo objekt. Takúto škôlku si
možno aj prenajať na niekoľko
rokov a po poklese záujmu rodi-

čov o umiestnenie detí ju roz-
montovať, prípadne po jednodu-
chej prestavbe zmeniť účel jej
využitia. 
Ružinovská samospráva rozši-
rovala kapacity materských
škôl od už viackrát – od roku
2012 pribudlo približne 180
nových miest, čo však stále
nestačí. V súčasnosti je v 21
škôlkach, ktoré spravuje mests-
ká časť, umiestnených vyše 2
100 detí. (lum/jak)

BRATISLAVA
Cyklisti sa môžu tešiť na ďal-
šiu novú trasu. Merať má tak-
mer 50 kilometrov a povedie
medzi Bratislavou a Trnavou.
Cyklotrasa nebude len pre hl-
tačov kilometrov, na svoje si
prídu aj milovníci histórie.
Trasa totiž povedie nielen po
komunikáciách a medzi vinicami,
ale má ukázať aj kultúrno-histo-

rické pamiatky tohto kraja (pove-
die aj po súčasných poľných či
poľnohospodárskych cestách).
Pre domácich bude mať úžitok aj
v tom, že by ich mala priviesť k
železničným staniciam.
Z Bratislavy povedie cyklotrasa
do Svätého Jura, Pezinka, Vinosa-
dov, Modry, Dubovej, Častej a
Dolian. Ďalej sú dva varianty.
Podľa prvého by mala pokračo-

vať trasou Smolenice, Boleráz,
Bohdanovce do Trnavy, podľa
druhého z Orešian, do Suchej
nad Parnou a do Trnavy. Defenití-
va by mala padnúť čo najskôr,
pretože budovanie trasy je naplá-
nované na najbližšie mesiace,  s
dokončením sa ráta v roku 2018.
Plánuje sa, že projekt z veľkej
časti pokryjú prostriedky štátne-
ho rozpočtu. (mm)

Ružinov chce rozširovať materské
školy, pribudne aj jedna modulová

Z Bratislavy do Trnavy povedie nová
cyklotrasa, hotová má byť o tri roky
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BRATISLAVA 5

Petržalka bude

hostiť pätnásť

dostihov
PETRŽALKA
Prvé dostihy 12. apríla, po-
sledné 25. októbra - to sú toh-
toročné míľniky slovenskej
dostihovej sezóny. Celkove v
nich bude 19 podujatí, z toho
15 v petržalskom Starom háji.
Slovenské derby je na programe
19. júla, prichystaná je dotácia
64-tisíc eur, pričom majiteľ
víťazného žrebca či kobyly získa
32-tisíc eur. Jarná cena kobýl sa
pobeží 17. mája, Veľká jarná
cena 24. mája, Oaks 13. sep-
tembra a St. Leger 27. septemb-
ra. Turf-gala sa dočká svojho 37.
ročníka 7. júna. Na Závodisku sa
však už tradične uskutoční aj
niekoľko mimodostihových
akcií: 30. apríla Deň otvorených
dverí pre žiakov ZŠ, 13. júna
Deň Petržalky - záverečný gala-
program, 19.-21. júna Gurmán
Fest Bratislava, 8. - 9. augusta 
Coursing chrtov, 22.-23. augusta
Medzinárodná výstava psov
Duodanube. (mm)

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
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Belasí začínajú

naháňačku 

za titulom
BRATISLAVA
Do úvodu odvetnej časti naj-
vyššej futbalovej súťaže zostá-
vajú už len dni. Futbalisti Slo-
vana majú pred sebou nároč-
nú jar, v ktorej sa však určite
znovu pokúsia zaútočiť na
majstrovský titul. Ten by bol
po pokazenej jeseni príjem-
ným prekvapením...
Poslední súperi zverencov Joze-
fa Chovanca boli z rôznych súd-
kov. Najskôr ich preveril rakús-
ky LASK Linz, potom bývalý
sused z "Pasienkov“ Inter a na
záver prípravy neďaleký Győr.
S LASK odohral Slovan zaujíma-
vý duel, no nakoniec prehral 1:2.
Resuscitované derby s Interom
bolo podľa očakávania jasnou
záležitosťou a skôr než výsled-
kom, zaujalo svojím nábojom.
Pár stoviek divákov si aspoň
zaspomínalo, ako by bolo, keby
zopár vyvolených nerozhodlo, že
Bratislava bude mať len jeden
prvoligový klub a jeden štadión…
Na záver slovanisti vycestovali do
Győru, kde prehrali 0:1.
Belasí začnú jarnú časť najvyš-
šej futbalovej súťaže sobotňaj-
ším duelom so Žilinou. Slova-
nisti strácajú na prvé miesto, kde
je práve Žilina, dvanásť bodov, k
dobru však majú odložené
domáce stretnutie s Trnavou.
Zápas na Pasienkoch sa začne o
19.00 h. (mm)

Skončilo sa 

úžasné

dobrodružstvo?
BRATISLAVA
Všetko zlé je na niečo dobré!
To dobré však budeme ešte
dlhšie hľadať! Môžu si pove-
dať fanúšikovia HC Slovan na
záver sezóny, ktorá sa skvele
začala a príšerne skončila. 
Náladu im nezlepšil ani závereč-
ný trip. Naopak, dvanásťgólový
výprask od CSKA sa zapísal
čiernym písmom do belasej kro-
niky. Doma ešte potešila výhra
nad Petrohradom (posledný zá-
pas s Jokeritom sa skončil po
našej uzávierke) a bolo jasné, že
druhú a tretiu sezónu v súťaži
označia pečiatky „Nevydarené!“ 
Keď už aj funkcionári belasých,
otvorene priznali, že s KHL pre
budúci rok to vyzerá biedne, vy-
vstala otázka, ako ďalej. Prvou
možnosťou je extraliga, ale pre
Slovanistov by bol návrat zrej-
me krokom späť. Kto si raz pri-
čuchol k Petrohradu a CSKA,
ten sa iba ťažko zmieri, so všet-
kou úctou, s Martinom či Skali-
cou… EBEL je druhým rieše-
ním, ale súperi z Maďarska,
Chorvátska, Rakúska či Talians-
ka tiež nevzbudzujú eufóriu.
Česká extraliga by bola možno
najschodnejšia, so Slovanom
však musia súhlasiť zástupcovia
českých klubov a je otázne, či
belasí sú takým ťahákom, aby si
ich bez problémov zaradili do
svojej súťaže. (mm)

BRATISLAVA
Pred 26 rokmi, presne 5.
januára 1989 vznikla ako
prvá tanečná škola v ČSSR
Tanečná škola Jagermajster.
Škola vznikla v Bratislave a
zaoberala sa spoločenským
tancom, spoločenskou výcho-
vou a súťažným tanečným
športom.
Počas svojej existencie vychovala
množstvo významných taneční-
kov, tanečníc a párov, z tých naj-
známejších a najúspešnejších: Ján
Gonščák - Andrea Gašparíková,
Štefan Čermák - Kristína Kame-
nická, Pavel Moises.
V prvej ére boli najúspešnejší-
mi reprezentantmi školy nie-
koľkonásobní majstri Sloven-
ska Andrej Hromádka - Silvia
Kadnárová, ktorí na svetových
hrách pod záštitou MOV v
japonskej Akite obsadili 7.
miesto. 
Začiatky sú zviazané s Elenou
a Igorom Jágerskými. Ich cesty
sa však neskôr rozdelili. Elena
sa zamerala na tanečné kurzy a
Igor sa od roku 1996 stal na
osem rokov viceprezidentom

profesionálnej svetovej federá-
cie WDDSC. Zároveň ako tré-
ner pôsobil v Taliansku, Rakús-
ku, Nemecku a Rusku, výsled-
kom jeho trénerskej práce sú 2.
a 4. miesto z majstrovstiev
Európy Clasic Show dance
profesionálov s pôvodnou cho-
reografiou a komponovanou
hudbou, 3. a 5. miesto na maj-
strovstvách sveta v Miami a
niekoľko domácich majstrov-
ských titulov. 
Tanečnú školu dôstojne repre-
zentoval aj pár Peter Modrov-
ský - Barbora Jančinová, ktorí
sa stali majstrami Slovenska
vo voľných tancoch. Zaujíma-
vá spolupráca vznikla aj s tele-
víziou Markíza, kde sa škola
podieľala na tanečnej súťaži
Let´sDance, ktorej dali celé
know-how. 
Škola je aj dlhoročným organi-
zátorom a spoluorganizátorom
prestížnej tanečnej súťaže v
tanečnom športe Dunajský
pohár, ktorá sa za niekoľko
desaťročí stala legendou.
Tanečná škola TŠ Jagermajster
sa zameriava v súčasnosti na

prácu s deťmi. Do svojich
radov prijíma nádejných taneč-
níkov už od štyroch rokov, ale
rovnako obľúbené sú aj kurzy
pre seniorov. Školu čoraz čas-
tejšie vyhľadávajú snúbenci,
ktorí sa chcú pred svadobčanmi
ukázať na parkete v plnej pará-
de, a tak absolvujú rýchlokurz
tanca. 
Jagermajster sa už tradične
venuje mládeži, organizuje
tanečné kurzy pre stredné
školy, ktoré sa končia slávnost-
ným venčekom. Tanečná škola
sa podieľa aj na spoluorganizo-
vaní rôznych tanečných podu-
jatí - bálov, plesov. Od prvého
ročníka otvára tanečná škola v
spolupráci s Gymnáziom Laca
Novomeského Bratislavský bál
tancom novicov po vzore vie-
denského Opernbalu.
Škola Jagermajster sídli v
Dúbravke na ulici Karola Adle-
ra 19 a prípadní záujemcovia o
kurzy a výučby tanca si môžu
vybrať z kurzov pre deti, mlá-
dež a dospelých, kurzov hip-
hop a kurzov moderného a
športového tanca. (ms)

Tanečnú školu Jagermajster využívajú
deti, snúbenci, školy, ale aj televízie

Rehabilitácia doma
po úraze, výmene kĺbu,   
cievnej príhode a pod.

Informácie a objednávanie:

Telefón: 02/6224 5607
E-mail: rhb@harris.sk

www.rehabilitaciadoma.sk

27. 2. 2015 o 19.00, ŠTADIÓN PASIENKY

Kúpiš si jeden lístokKúpiš si jeden lístok
A DRUHÝ     ZÍSKAŠ ZADARMOA DRUHÝ     ZÍSKAŠ ZADARMO

AKCIA 1+1AKCIA 1+1
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V polovici roku zatraktívni ponuku vozi-
diel značky Mercedes-AMG s jej typický-
mi rysmi a novým stylingom aj výkonný
športový model C 450 AMG 4MATIC.
Dostupný bude ako sedan i kombi. 
Pre obe vyhotovenia nového modelu je urče-
ný šesťvalcový motor 2,996 litra (270 kW/
367 k; 520 Nm) s dvomi turbodúchadlami z
rodiny agregátov BlueDIRECT. Pripája sa
cez automatickú prevodovku (s krátkym
reakčným časom a minimalizujúcou vibrá-
ciou) 7G-TRONIC PLUS na stály pohon
všetkých kolies Performance (pomer prenosu
výkonu predná/zadná náprava: 33/67 per-
cent). Nový športový model presvedčuje zrý-
chlením z 0 na 100 km/h za 4,9 (kombi 5,0)
sekundy, pri kombinovanej spotrebe paliva
7,6 (kombi 7,7) litra na 100 km. 
C 450 AMG 4MATIC sa zhodnocuje uplat-
nením viacerých bezpečnostných systémov

uplatnených v Triede S ako i bohatou základ-
nou výbavou či rozsiahlou možnosťou indi-
vidualizácie na želanie, vrátane voliteľného
balíka Night. Typické pre novinku je tiež
využitie množstva prvkov a technológií z
najvyššieho osemvalcového modelu tejto
triedy a to C 63. Týka sa to okrem iného tiež
komponentov podvozka (s nezávislými

nápravami a trojstupňovým nastavovaním
tlmičov), systému riadenia motora ako aj pre-
vodovky. 
Rôzne jazdné programy, špecifické pre
AMG, prispôsobujú charakter modelu C 450
AMG 4MATIC osobným želaniam vodiča. K
dispozícii má režimy „Eco“, „Comfort“,
„Sport“ a „Sport Plus“, ako aj „Individual“.

V závislosti od voľby jazdného programu sa
samočinne nastavuje nielen podvozok a hna-
cie ústrojenstvo, ale tiež elektromechanické
riadenie prípadne pretočenie motora pri štar-
te či akustika športovej výfukovej sústavy. 
„V podobe modelu C 450 AMG predstavuje-
me druhé športovo emocionálne vozidlo z
našej novej produktovej línie. Je kombináciou
sily výkonného šesťvalcového motora s dvomi
turbodúchadlami s vysokou emocionálnosťou
a zakladá sa na technickej DNA nového mode-
lu C 63.“ Objasňuje Tobias Moers, zástupca
vedenia spoločnosti Mercedes-AMG. S nový-
mi športovými modelmi sa podľa neho vytvá-
ra nová presvedčivá ponuka: technológia špor-
tového vozidla a fascinujúci svet pretekárske-
ho športu sa stávajú dostupnejšími a oslovujú
širší okruh zákazníkov.
Viac informácií na www.mercedes-benz.sk 

alebo www.motor-car.sk .

C 450 AMG 4MATIC: Druhý športový model AMG so šesťvalcom
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štvrtok 26. februára
� 10.00 – I. Lausund, R. Maroš:
Hystericon, Divadlo Ludus, Tower
115, Pribinova ulica
� 19.00 – Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 – Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 – W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, opera, SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 – W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 – A. Camus: Caligula,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 – D. Goggin: Mníšky 2 –
Milionárky, muzikál, Teatro Wüs-
tenrot, Trnavské mýto
� 19.00 – J. Šlitr, J. Suchý: Keby
tisíc klarinetov, muzikál, Divadlo
Ívery, Školská ulica
�19.30 – V. Schulczová, R. Olek-
šák: Leni, Modrý salón SND, Pri-
binova ulica
�19.30 – Šansónový večer Jozefa
Bednárika s Evou Pavlíkovou a jej
hosťom, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
�19.30 – V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

piatok 27. februára
� 18.00 – G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 – ŠK Slovan Bratislava –
MŠK Žilina, futbalová Fortuna
liga, Futbalový štadión Pasienky,
Junácka ulica
� 19.00 – E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 – I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 – P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teatro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.30 – V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie
� 20.00 – P. Danišovič, O. Rózsa:
MUSIC ŕ la cARTe, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája

sobota 28. februára
�14.00 – Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, rozprávka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica

�19.00 – V. Bellini: Puritáni, opera,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – P. Pavlac: Einsteinova
žena, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
�19.00 – J. Griškovec: Na výcho-
de nič nové, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
�19.00 – Kukučie vajíčko, Taneč-
né divadlo IfjúSzivek, premiéra,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 – P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – Ondřej Brzobohatý –
Identity Tour, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto

nedeľa 1. marca
�16.00 – Fragile, koncert a capel-
la, Loď – Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 18.00 – P. Quilter: Je úžasná!,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 – T. Letts: Zabijak Joe,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 – Fragile, koncert a capel-
la, Loď – Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie

pondelok 2. marca
�19.00 – Fragile, koncert a capel-
la, Loď – Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 – M. Janoušek, V. Janou-
šková: Zaplavenie, Divadlo Ticho
a spol., Školská ulica
�19.00 – J. Juráňová: Misky strie-
borné, nádoby výborné, premiéra,
Štúdio 12, Jakubovo námestie

utorok 3. marca
� 17.30 – ŠK Slovan Bratislava –
FC Nitra, futbalová Fortuna liga,
Futbalový štadión Pasienky,
Junácka ulica
� 19.00 – B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 – M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 – J. Nvota, M. Doleželo-
vá, R. Vencl: Malá domov, náhrad-
né predstavenie za predstavenie
zrušené 28. januára, Loď – Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 – M. Žák: Cesta do tmy –
Tha Dark Trip, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova ulica
�19.00 – J. Juráňová: Misky strie-
borné, nádoby výborné, premiéra,
Štúdio 12, Jakubovo námestie
� 19.30 – K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

streda 4. marca
� 19.00 – G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – V. Schulczová, R. Olek-
šák: Leni, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 – H. S. von Lřvenskjold,
A. Bournonville: Sylfida, balet,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – M. Ferencová a kolek-
tív: Sľúbili sme si lásku, premiéra,
Loď – Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
�19.00 – V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Divadlo Ticho a spol.,
Školská ulica
�19.30 – V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie
� 19.00 – T. Bernhard: Pred
odchodom na odpočinok, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
�19.00 – D. Tristram: Prípad čier-
nej vdovy, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto
�19.00 – J. Juráňová: Misky strie-
borné, nádoby výborné, Štúdio 12,
Jakubovo námestie
� 19.30 – Poetický večer s poézi-
ou M. Geišberga, Modrý salón
SND, Pribinova ulica

štvrtok 5. marca
�19.00 – E. Gindl: Karpatský thril-
ler, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, opera, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 – P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 – E. Ionesco: Zaradiť sa!,
Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.30 – Dotyky, dramatizovaný
koncert, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie

piatok 6. marca
�19.00 – J. N. Nestroy: Pán Mimo,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – S. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 – Ch. Gounod: Romeo a
Júlia, opera, premiéra, Sála opera a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 – P. Pavlac: Einsteinova
žena, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 – T. Brandon: Charleyho
teta, Divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
�19.00 – V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta

�19.00 – V. Schulczová, R. Olek-
šák: Doktor Macbeth, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 19.30 – Modrý Štrpka, Modrý
salón SND, Pribinova ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci & manažéri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 7. marca
� 19.00 – Ch.: Jane Eyrová, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 – N. Haratischwili: Land
der ersten Dinge/Bludičky, kopro-
dukčný projekt Deutsches Theater
Berlín a SND, v slovenčine a nem-
čine so slovenskými titulkami,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – Ch. Gounod: Romeo a
Júlia, opera, premiéra, Sála opera a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 – The Tempest, balet na
motívy hry W. Shakespeara, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – P. Vogel: Najstaršie
remeslo, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 – E. Borušovičová: 69
vecí lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
�19.00 – P. Shaffer: Čierna komé-
dia, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad

nedeľa 8. marca
� 17.00 – B. Němcová: Bajaja,
rozprávka, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 17.00 – Voci da camera III,
vokálny komorný koncert, SND,
Hviezdoslavovo námestie
�18.00 – W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 18.00 – N. Haratischwili: Land
der ersten Dinge/Bludičky, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�18.30 – V. Schulczová, R. Olek-
šák: Leni, Modrý salón SND, Pri-
binova ulica

pondelok 9. marca
� 11.00 – B. Němcová: Bajaja,
rozprávka, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 – Zámerné čakanie, balet,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – H. de Balzac, M.
Amsler: Lesk a bieda kurtizán,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – P. Süskind: Kontrabas,
Mestské divadlo, Laurinská ulica

� 19.00 – J. Nvota, M. Doleželo-
vá, R. Vencl: Jeden za všetkých,
náhradné predstavenie za predsta-
venie zrušené 15. februára, Loď –
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 – M. Janoušek, V. Janou-
šková: Déjŕ vu, Divadlo Ticho a
spol., Školská ulica
� 19.00 – E. Bondy: Návšteva
expertov, Štúdio 12, Jakubovo
námestie
� 19.30 – V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 10. marca
� 11.00 – W. A. Mozart: O čarov-
nej flaute a iných kúzlach, detské
operné predstavenie, Sála opera a
baletu SND, Pribinova ulica
� 17.30 – ŠK Slovan Bratislava –
FC Spartak Trnava, futbalová For-
tuna liga, Futbalový štadión
Pasienky, Junácka ulica
� 19.00 – H. McCoy, R. Herman:
Aj kone sa strieľajú, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 – G. Bizet: Carmen, opera
vo francúzštine, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 – W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
�19.00 – S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 – M. Doleželová, R.
Vencl: Výročí, české divadlo Do
houslí, Loď – Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
�19.30 – V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

streda 11. marca
� 10.30 – A. Vargová: Nová Scé-
nička, deti hrajú sami sebe, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 – G. Feydeau: Chrobák v
hlave, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 – C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova
� 19.00 – G. Verdi: Rigoletto,
opera v taliančine, Sála opera a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 – S. Mrožek: Láska na
Kryme, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – M. Gavran: Všetko o
ženách, Loď – Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 – K. Vosátko: Telenovela,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie. 
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Kto lapil prasa,

mohol ísť 

na zakáľačku
Od predvianoc až do konca
posledného týždňa pred Popol-
com zobúdzalo Prešporok zúfa-
lé kvičanie zakáľaných svíň.
Každý, kto mal pri dome dvor a
za ním záhradu, choval v chlie-
ve dve až štyri prasce.
Fašiangy boli aj krásne zimné
dni, keď sa na dvor vyniesol
kotol na vyváranie bielizne,
zapálil sa pod ním oheň, zakáľa-
či na čele s mäsiarom si obradne
pripili a domáca pani naposledy
tíšivo pohladkala znepokojené
prasiatko.
Domáci pán mu na zadnú nohu
priviazal povraz, sviňu vydurili
na dvor, zvalili, mäsiar ju priľa-
hol a zaklal presne miereným
bodnutím noža do krkavice.
Deti sviňu celý čas držali za
chvost, krv sa jej cedila do
vandlíka a domáca pani ju usi-
lovne miešala. Chlapi vložili
nehybné a ťažké telo do dreve-
ného koryta a štrngli si na
počesť pohárom vyčisteného,
voňavého a mimoriadne chut-
ného prešporského vína.
Niekedy sa svini pošťastilo ujsť
a vypukla naháňačka po pre-
šporských uliciach. Ak ju dola-
pili cudzí, smeli sa za odmenu
zúčastniť na zakáľačke od za-
čiatku do konca. Prasa v koryte
obarila gazdiná vriacou vodou a
chlapi mu reťazou odrali štetiny.
Zavesili ho za zadné nohy na
mäsiarsku šibenicu, mäsiar ho
rozrezal, vyvrhol, mäsiarskym
toporom rozrúbal na polovice a
vypil si s ostatnými chlapmi za
pohárik teplej krvi, aby sa im
celý deň darilo a mali dosť síl.
Každému ponúkol kúsok suro-
vej živočíšne teplej slaniny
posypanej mletým čiernym
korením, aby prasa všetkým pri-
nieslo osoh. Jedivo zaliali domá-
cou vínovicou, aby im robota
išla od ruky. Pošúchali si dlane a
brava začali rozrábať. 
Len mäsiar ich na chvíľku opustil,
aby ešte zarezal ovcu alebo kozu,
z ktorej bolo chudé mäso do klo-
bás. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA PRIBINOVEJ ULICI kra-
dol 28-ročný Bratislavčan v
nákupnom centre. Z jednej pre-
dajne zobral tovar zar 920 eur. 
NA MLYNSKÝCH NIVÁCH
19-ročný Alfréd z Petržalky pre-
padol 16-ročného chlapca.
Alfréd ho chytil na autobusovej
stanici a žiadal od neho mobil.
Lúpeži však zabránil policajt,
ktorý bol v tom čase v službe.
Spozoroval incident, ihneď
zareagoval a podozrivého chytil
a eskortoval na políciu.
NA DUNAJSKEJ ULICI 38-
ročný Ladislav z okresu Púchov
ukradol z oddelenia s drogériou v
jednej z predajní dva kozmetické
prípravky za päť eur. Vložil si ich
do čiapky, s ktorou prešiel bez
zaplatenia cez pokladničnú zónu.
Zastavil ho však pracovník SBS.  
NA GALVANIHO ULICI poli-
cajti prichytili 25-ročného Vladi-
míra z Bratislavy, ako šoféruje aj
napriek zákazu. Počas kontroly
zistili, že má zákaz šoférovania na
48 mesiacov.
NA DRIEŇOVEJ ULICI sa
29-ročný Roland zo Šale pokú-
sil ukradnúť auto. Pomocou
kladiva na núdzové rozbíjanie
okien sa vlámal do osobného
auta a chcel ho ukradnúť. V
krádeži mu však zabránili poli-
cajti a predviedli ho na políciu.
NA CABLKOVEJ ULICI
kradli 37-ročný Viliam s kumpá-
nom medené káble. Ráno sa
dostali do areálu firmy, kde si
pripravili káble rôznej dĺžky.
Vyrušilo ich však prichádzajúce
vozidlo SBS, ktorej pracovníci
Viliama pristihli na úteku, dru-
hému páchateľovi sa podarilo
ujsť. (mm)

V Bratislave zomiera ročne
priemerne 3 500 ľudí a na cin-
torínoch v meste sa pochováva
priemerne 1 200 zosnulých
ročne, asi štyria denne. Aj urny
mnohých zosnulých sa uklada-
jú do pôdy na cintorínoch.
Niektoré cintoríny v meste sú
obecné, iné patria cirkvám či
náboženským spoločenstvám.
Jedno však majú spoločné –
všetky sú preplnené.
Žijeme v stom roku od začiatku
prvej svetovej vojny. Bola katas-
trofou spočiatku pre určité
európske územia, potom pre
celú Európu, a nakoniec sa roz-
šírila skoro na celú zemeguľu.
Prvé boje sa odohrávali na seve-
rovýchodných a na južných hra-
niciach Rakúsko-Uhorska. Na
území severného Uhorska –
dnešného Slovenska – sa nebo-
jovalo, ale aj tunajšie obyvateľ-
stvo pocítilo následky vojny.
Bojaschopní muži odchádzali v
službách cisára a kráľa na front.
Mnohí aj na smrť. Ich rodiny
rozširovali rady vdov a sirôt.
Rakúsko-Uhorsko vstúpilo do
bojov v rámci aliancie s Nemec-
kom a Tureckom. Bojovalo sa
proti Rusku, proti Taliansku.
Nemecko bolo v konflikte o
pohraničné oblasti s Francúz-
skom, Turecko bojovalo s
Talianskom o územia v severnej
Afrike, s cárskym Ruskom o
oblasti pri Čiernom mori.
Ranení príslušníci rakúsko-
uhorskej armády, pokiaľ boli
schopní transportu a prežili ho,
mohli mať šťastie, že sa dostali
do niekoľkých ozdravovacích
ústavov v zázemí. Príkladom
môže byť sanatórium Pro Patria
v Piešťanoch. Ani tam však
nebola záruka, že prežijú. Blízke
cintoríny poskytovali miesta pre
tých, ktorí zomierali v ozdravov-
niach na následky ranení. A
nebolo ich málo. O ranených z
frontu sa často starali dámy z
najvyšších šľachtických kruhov.
Vo svojich palácoch zriaďovali
ošetrovne a nemocničné izby
(viď obrázok).
Pred viac ako desiatimi rokmi
prišiel ktosi s tvrdením, že na
Slovensku sú hroby tureckých
vojakov, ktorí padli v prvej sve-
tovej vojne. Tvrdenie samo
osebe nezmyselné, lebo na dneš-

nom Slovensku v rokoch 1914
až 1918 nikto v boji nepadol.
Mŕtvych z bojísk domov vozili
len výnimočne, ak si to želala
rodina a mohla si dovoliť zapla-
tiť transport. Na bratislavských
cintorínoch (Ondrejský, Kozia
brána) je niekoľko skutočných
vojenských hrobov. Oddelenie
obetí prvej svetovej vojny na
cintoríne pri Slávičom údolí je
dávno zrušené a nahradené jedi-
ným neskorším pamätníkom.
Historický vojenský cintorín pri
Záhradníckej ulici zanikol ešte
pred druhou svetovou vojnou.
Po vojne sa pripojením Petržal-
ky na území mesta ocitol aj
vojenský cintorín na území
pôvodnej obce Kopčany. Na
všetkých odpočívajú vojaci
rakúsko-uhorskej cisársko-krá-
ľovskej armády. Vojaci armády
tureckého sultána asi neboli ani
v Bratislave, ani inde na Slo-
vensku.
Napriek tomu niekto trvá na
tom, aby sa pozostatky údajných
vojakov tureckej armády kdesi
exhumovali a znovu pochovali
na spoločnom, len pre nich
vyhradenom cintoríne v Brati-
slave. Prečo práve tu? Bratislava
je síce hlavným mestom štátu,
ale cintoríny nie sú štátne. Sú
komunálne alebo cirkevné.
Hlavné mesto má poskytnúť

plochu pre asi 80 hrobov na svo-
jej pôde, a to v čase, keď samo
má problém s prudko klesajúcim
počtom použiteľných hrobových
miest.
Preskúmal niekto dostatočne,
kto boli tí údajne „tureckí“ voja-
ci, ktorí mali byť pred 96 až 100
rokmi pochovaní na slovenskom
území? Sú známe ich mená a
vtedajšia štátna príslušnosť či
príslušnosť k armáde? Boli
naozaj poddanými tureckého
sultána? Sotva.
Nemožno popierať, že v rakús-
ko-uhorskej armáde slúžili a za
cisára a kráľa bojovali aj vojaci,
ktorí sa hlásili k moslimskému
vierovyznaniu. Nie je vylúčené,
že aj takí zomreli vo vojenských
lazaretoch a ozdravovniach v
zázemí. Ale ani dnes nie je
každý moslim automaticky
Turek. Ani každý Turek nie je
moslim. Rakúsko-uhorských
vojakov, ktorí pochádzali z
Bosny a Hercegoviny, či zo spo-
jeneckých kráľovstiev Chorvát-
ska, Srbska, Rumunska alebo
Bulharska, a hlásili sa za vyzna-
vačov Mohamedovho učenia a
viery, nemožno paušálne vyhla-
sovať za Turkov. Ak na sloven-
skom území zomreli a boli po-
chovaní v miestach ich úmrtia,
nie je nijaký rozumný dôvod,
aby Bratislava poskytovala po
sto rokoch miesto na ich druhot-
né pochovanie. Štefan Holčík

Foto: Archív

Vznikne Turecký vojenský cintorín?



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

12BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2015

vyjdú o 2 týždne
12. marca 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 
 

Pri Mexickom

zálive tlieskali

Astorke
BRATISLAVA
Aj tento rok dostalo Divadlo
Astorka Korzo ‘90 v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Brati-
slavského samosprávneho
kraja pozvanie do zámoria.. 
V šesťdesaiattisícovom meste
Sarasota na pobreží Mexického
zálivu na Floride sa predstavilo
americkému publiku, predo-
všetkým rodákom zo Sloven-
ska, osvedčenou divadelnou
inscenáciou Na koho to slovo
padne.
Táto hra patrí už vyše desať
rokov medzi najobľúbenejšie
slovenské činoherné tituly.
Divadlo Astorka s ňou už pre-
cestovalo Európu, Austráliu,
Kanadu a opakovane aj USA.
Vypredanú sálu a nadšené obe-
censtvo zažili protagonisti
Róbert Jakab, Juraj Kemka,
Vladimír Kobielsky, Lukáš
Latinák a Marián Miezga, ktorí
hrajú v tejto inscenácii už od
čias svojich štúdií na VŠMU, aj
v Amerike. Okrem ovácií sa
divadlu dostalo aj ďalšej pocty v
podobe opätovného pozvania do
amerických veľkomiest. (brn)

BRATISLAVA
Kto z nás nemá rád rozpráv-
ky? Taký sa vari ani nenájde.
A medzi deťmi už isto nie.
Práve tým je určený nový
titul v repertoári Baletu SND.
A ako už vyplýva z jeho
názvu „Z rozprávky do roz-
právky“, nejde len o jednu
rozprávku.
Autor libreta Ladislav Novák
šikovne pospájal tri rozprávky:
Krajčír v začarovanom zámku,
Zlatovláska a Zvieratká a zboj-
níci. Vzniklo tak príťažlivé
dielko určené detskému divá-
kovi.
Stará mama začne tieto rozprá-
vočky rozprávať rozšanteným
deťom v parku. Tie zanechajú
všetky hry, posadajú si okolo
nej a pozorne počúvajú jej jed-
notlivé príbehy, ale aj tóny nád-
hernej hudby skladateľa Oskara
Nedbala. Svoje dielo skompo-
noval v roku 1923 a odvtedy sa
tento úspešný balet hral vari na
všetkých divadelných scénach
nielen v Čechách a na Slovens-
ku, ale aj v zahraničí.
Dnes 84-ročná pani Augusta
Starostová-Herényiová si pred
takmer šesťdesiatimi rokmi ako
primabalerína zatancovala v
tejto inscenácii jednu z hlav-
ných postáv – Zlatovlásku.
Dnes stvárňuje na javisku,
podobne ako aj v súkromí,
starú mamu.

Ďalší tvorca, teraz choreograf a
režisér predstavenia Jozef Dolin-
ský, v roku 1970 tancoval posta-
vy Čerta a Zbojníka. Vystupujú
tu však aj ďalší tanečníci, stvár-
ňujúci krajčíra, ďalší predstavuje
Lucifera, deti uvidia princeznú
Zlatovlásku, kráľa, víly, lesné
žienky, ale aj všelijaké zvieratká
– obrovského kohúta, úlisnú
mačku, somárika.
Okrem profesionálnych 65
tanečníkov dostali príležitosť
zahrať si aj deti z Tanečného
konzervatória Evy Jaczovej.
Nádherné secesné kostýmy
Simony Vachálkovej s prvkami

súčasnosti ľahšie priblížia celé
predstavenie dnešnému detské-
mu divákovi, spolu so zaujíma-
vou scénou i efektným osvetle-
ním umocnia celkový dojem z
tohto milého predstavenia,
ktoré sa výrazne líši od mno-
hých agresívnych umeleckých
diel prezentovaných v súčas-
nosti. Tvorcovia nezabudli
vyzdvihnúť hlavnú myšlienku
tohto baletného predstavenia –
že nech by sa v živote objavili
akékoľvek nepríjemnosti či
prekážky, napokon dobro nad
zlom vždy zvíťazí.

Anna Sláviková

Balet SND na hudbu Oskara Nedbala
tancuje Z rozprávky do rozprávky

Augusta Starostová-Herényiová ako stará mama so žiačkami
Tanečného konzervatória Evy Jaczovej. Foto: Peter Brenkus
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KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves má
na krku 22 súdnych sporov.
Taký bol stav koncom roku
2014, kedy ako odporca vystu-
povala v pätnástich sporoch.
Vicestarosta Branislav Záhradník
informoval poslancov, že z 22
sporov je finančné plnenie pred-
metom 12 súdnych konaní. V
kauze stavby v lokalite Staré

grunty ide o náhradu škody 11
639 849 eur, v spore okolo stav-
by na Matejkovej ulici žiada
žalobca náhradu škody 1 726 083
eur. Ako tvrdí Záhradník, len v
prvom prípade stavebný úrad
nekonal celých 17 mesiacov.
Vedenie mestskej časti o týchto
sporoch neinformovalo zastupi-
teľstvo, dokonca ani pracovníkov
miestneho úradu, tvrdí Záhrad-

ník. Bývalá starostka Iveta Hanu-
líková, ktorá je v súčasností
poslankyňou Karlovej Vsi, sa z
účasti na rokovaní, na ktorých sa
uvedené okolnosti zverejnili,
ospravedlnila. Zastupiteľstvo sa
uznieslo, že prednosta bude
každý štvrťrok predkladať infor-
máciu o súdnych sporov, v kto-
rých je mestská časť účastní-
kom. (mm)

Karlova Ves má na krku 22 súdov, 
v niektorých ide až o milióny eur

Akcia platí od 26.2.2015 do 4.3.2015 v obchodných domoch Kaufl and v Bratislave. 
Niektoré výrobky môžu byť v ponuke len do vypredania zásob. Predaj len v obvyklom množstve. Za tlačové chyby neručíme. Všetky ceny sú uvedené v EUR.

Kaufl and odteraz aj na Harmincovej ulici v Bratislave!

LACNEJŠIE!

1,79
pôvodne 2,39

25% LACNEJŠIE!

0,75
pôvodne 1,25

40% 

(= 1 kg 0,79)

LACNEJŠIE!

0,49
pôvodne 0,79

37% 

(= 1 l 0,33)

LACNEJŠIE!

0,89
pôvodne 1,29

31% 

LACNEJŠIE!

1,59
pôvodne 2,29

30% 

(= 1 kus 0,20)

DO VYČERPANIA ZÁSOB!
MIMORIADNA PONUKA

9,99

LACNEJŠIE!

2,99
pôvodne 5,29

43% 

LACNEJŠIE!

0,65
pôvodne 1,19

45% 

Rajo Acidko

Zakysané
mlieko

tuk najmenej 
1 % alebo 

3,6 %

950 g

Tento

Toaletný 
papier
2-vrstvový
white, orange 
alebo green

8 kusov

Obuv trekingová
 dámska alebo pánska
  materiál: syntetika, 
textil

  dámske veľ.: 
36 - 41

  pánske veľ.: 
41 - 46

1 pár

Kurča
bez drobkov
trieda
kvality A
chladené
cca 1300 g

1 kg

Rajec

Pramenitá
voda

ochutená
rôzne druhy

1,5 l 
PET fľaša

ilustračné foto

Bravčové karé
s kosťou, vcelku
na všestranné 
využitie
v kuchyni
balenie
cca 1200 g

Orchidea 
2-výhonková

v keramickom 
kvetináči

(Phalaenopsis)
izbová rastlina

priemer 
kvetináča: 

9 cm

1 kus

Pomaranče
voľné

1 kg

ilustračné foto

ilustračné foto

DO VYČERPANIA ZÁSOB!
MIMORIADNA PONUKA

7,99

Milka

Čokoláda
rôzne druhy

100 g
(= 1 kg 8,90)

alebo

Milkinis

88 g
(= 1 kg 10,11)

1 kg

Otvorenie s cenovými senzáciami!

Fujarové
� kurzy�
v DK Dúbravka
www.hramenafujare.sk
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STARÉ MESTO
Lodná dielňa a Výťah lodný
Zimného prístavu vyhlásili za
národné kultúrne pamiatky.
Nedávno to potvrdilo Minis-
terstvo kultúry SR ako odvo-
lací orgán v správnom kona-
ní.
Obidva objekty vyhlásil v sep-
tembri 2014 za národné kultúr-
ne pamiatky Pamiatkový úrad
SR. Dva subjekty sa však proti
tomuto rozhodnutiu  odvolali:
vlastník objektov Slovenská
plavba a prístavy, ako aj vlast-
ník pozemkov pod objektmi

Verejné prístavy. Ministerstvo
požiadalo o vypracovanie po-
sudku Fakultu architektúry
Slovenskej technickej univerzi-
ty. Ten potvrdil návrh Pamiat-
kového úradu. 
„Keďže ani jeden z účastníkov
konania neuviedol vo svojom
stanovisku k spomínanému
odbornému vyjadreniu skutoč-
nosti, ktoré by vyvrátili jeho
závery, ministerstvo pôvodné
rozhodnutie Pamiatkového
úradu SR definitívne potvrdi-
lo,“ povedal hovorca minister-
stva kultúry Jozef Bednár.

Okrem Dielne lodnej a Výťahu
lodného sú národnými kultúr-
nymi pamiatkami aj Starý dom
lodníkov a Prečerpávacia sta-
nica.
Lodná dielňa pochádza z roku
1943 a využívala sa na opravy
jednotlivých lodných častí.
Dodnes je v nej zachované
technické vybavenie - mostový
žeriav.
Lodný výťah využívali na vyťa-
hovanie plavidiel pri údržbe.
Tvorí ho sedem koľajových dráh
s poháňacími mechanizmami a
strojovne. (mm)

Ministerstvo kultúry vyhlásilo Lodnú
dielňu a Výťah lodný za pamiatky

Na Pionierskej

ulici vyrastie

nová vinica
NOVÉ MESTO
Dobrá vec sa podarila!
Zanedbané územie na Pio-
nierskej ulici by malo byť
znovu vinohradom.
Občianske združenie Vnútro-
blok má na to povolenie od
hlavného mesta. Ide o plochu
asi 3-tisíc metrov štvorcových,
ktoré chce skupina obetavcov
premeniť na vinohrad.
Spomínané územie nebude len
o pestovaní viniča, ale aj o pri-
pomenutí si pestovania vína na
tomto území. Aj preto by sa tu
mali konať prednášky, besedy a
ďalšie aktivity o témach, ktoré
patria k pestovaniu viniča a
výrobe vína.
Nadšenci zo združenia teraz
musia od gruntu vinicu vyno-
viť, to znamená zaobstarať
nové korene a začať s pestova-
ním. Na to však potrebujú
finančné prostriedky, k čomu
by im mal pomôcť marcový
benefičný koncert (7. 3.) pri
Slavíne. (mm)

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 3
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Avion Shopping

Park postupne

modernizuje
RUŽINOV
Najväčšie nákupné centrum
na Slovensku Avion Shopping
Park v Bratislave prechádza
najrozsiahlejšou modernizá-
ciou od otvorenia v roku
2002, ktorá má stáť 5 milió-
nov eur.
Najstaršia časť centra tak získa
nový dizajn – nové dlážky, pod-
svietené stropy s LED svietidlami
a v strategických lokalitách väčšie
siahajúce až cez dve podlažia.
Modernizácia sa začala vo
februári a skončí sa v októbri.
Bude prebiehať počas plnej pre-
vádzky centra tak, aby návštevní-
ci nepocítili žiadne obmedzenia.
Rekonštrukčné práce sa budú
robiť výhradne v noci, mimo
otváracích hodín.
Avion sa počas 13 rokov rozširo-
val už trikrát. Informovala o tom
spoločnosť IKEA Centres Slo-
vensko, ktorá je investorom,
developerom a súčasne správcom
nákupného centra. (brn)

Na Pionierskej

ulici vyrastie

nová vinica
NOVÉ MESTO
Dobrá vec sa podarila! Zaned-
bané územie na Pionierskej
ulici by malo byť znovu vino-
hradom.
Občianske združenie Vnútroblok
má na to povolenie od hlavného
mesta. Ide o plochu asi 3-tisíc
metrov štvorcových, ktoré chce
skupina obetavcov premeniť na
vinohrad.
Spomínané územie nebude len o
pestovaní viniča, ale aj o pripo-
menutí si pestovania vína na
tomto území. Aj preto by sa tu
mali konať prednášky, besedy a
ďalšie aktivity o témach, ktoré
patria k pestovanbiu viniča a
výrobe vína.
Nadšenci zo združenia teraz
musia od gruntu vinicu vynoviť,
to znamená zaobstarať nové kore-
ne a začať s pestovaním. Na to
však potrebujú finančné pro-
striedky, k čomu by im mal
pomôcť marcový benefičný kon-
cert (7. 3.) pri Slavíne. (mm)

STARÉ MESTO
Lodná dielňa a Výťah lodný
Zimného prístavu vyhlásili za
národné kultúrne pamiatky.
Potvrdilo to Ministerstvo kultú-
ry SR ako odvolací orgán v
správnom konaní.
Obidva objekty vyhlásil v sep-
tembri 2014 za národné kultúrne
pamiatky Pamiatkový úrad SR.
Dva subjekty sa však proti tomu

odvolali: vlastník objektov Slo-
venská plavba a prístavy, ako aj
vlastník pozemkov pod objektmi
Verejné prístavy.
Ministerstvo požiadalo o vypra-
covanie posudku Fakultu archi-
tektúry Slovenskej technickej
univerzity a ten potvrdil návrh
Pamiatkového úradu. „Keďže
ani jeden z účastníkov konania
neuviedol vo svojom stanovisku

skutočnosti, ktoré by vyvrátili
jeho závery, ministerstvo pôvod-
né rozhodnutie Pamiatkového
úradu SR definitívne potvrdilo,“
potvrdil hovorca ministerstva
kultúry Jozef Bednár.
Okrem Dielne lodnej a Výťahu
lodného sú národnými kultúrny-
mi pamiatkami aj Starý dom
lodníkov a Prečerpávaciu stani-
cu. (mm)

Ministerstvo kultúry vyhlásilo Lodnú
dielňu a Výťah lodný za pamiatky

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

Číslo účtu: 5061299854/0900, variabilný symbol: 1914 
IBAN: SK54 0900 0000 0050 6129 9854, SWIFT: GIBASKBX

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE
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STARÉ MESTO
Od štvrtka 19. februára trvá v
Bibiane na Panskej ulici 41
výstava Na krídlach a krídel-
kách, ktorá pozýva deti do
sveta operencov. V medziná-
rodnom dome umenia pre deti
to však nie je jediná akcia.
Okrem tejto výstavy, ktorá až do
1. apríla priblíži deťom aj ich
rodičom zaujímavé informácie zo

života vtákov (napríklad rôzne
rekordy, či kuriozity). Pomocou
výstavy si deti budú môcť vyskú-
šať, či poznajú vtáčie siluety,
rozoznať stopy, perá, vajcia i
hniezda rôznych vtákov, tí najši-
kovnejší dokonca môžu ukázať,
či spoznajú spev najznámejších
operencov. Okrem výstavy
ponúkne Bibiana Veľké jarné
dielničky, v ktorých si deti vyskú-

šajú rôzne umelecké techniky,
napríklad maľovanie, modelova-
nie, pečenie. Dielničky potrvajú
do 12. apríla.
Slovenskí ilustrátori na poštových
známkach je výstava, ktorá
potrvá do 26. apríla. Vystavuje na
nej 15 ilustrátorov, maliarov či
grafikov. Výstavy v Bibiane sú
otvorené denne okrem pondelka
od 10.00 h do 18.00 h. (mm)

Bibiana na Panskej pozýva malých 
a veľkých, na výstavy, aj do dielní

Lodná dielňa 

a Výťah lodný 

sú pamiatky
STARÉ MESTO
Lodná dielňa a Výťah lodný
Zimného prístavu definitívne
vyhlásili za národné kultúrne
pamiatky. Potvrdilo to Minis-
terstvo kultúry SR ako odvolací
orgán v správnom konaní.
Bratislava tak získala ďalšie dva
objekty, o ktorých možno sa toľko
nehovorí, ale ktoré patria k histo-
rii mesta. Obidve stavby vyhlásil
v septembri 2014 za národné kul-
túrne pamiatky Pamiatkový úrad
SR. Dva subjekty sa však proti
tomu odvolali: vlastník objektov
Slovenská plavba a prístavy, ako
aj vlastník pozemkov pod objekt-
mi Verejné prístavy.
Ministerstvo požiadalo o posudok
Fakultu architektúry Slovenskej
technickej univerzity a ten po-
tvrdil návrh Pamiatkového úradu.
„Keďže ani jeden z účastníkov
konania neuviedol vo svojom sta-
novisku k spomínanému odbor-
nému vyjadreniu skutočnosti,
ktoré by vyvrátili jeho závery,
ministerstvo pôvodné rozhodnu-
tie Pamiatkového úradu SR defi-
nitívne potvrdilo,“  potvrdil
hovorca ministerstva kultúry
Jozef Bednár.
Okrem Dielne lodnej a Výťahu
lodného sú národnými kultúrny-
mi pamiatkami aj Starý dom lod-
níkov a Prečerpávacia stanica.
Lodná dielňa pochádza z roku
1943 a využívala sa na opravy
lodných častí. Lodný výťah vy-
užívali na vyťahovanie plavidiel
pri údržbe. Tvorí ho sedem koľa-
jových dráh s poháňacími mecha-
nizmami a strojovne. (mm)

DOBROkarta je

odmenou pre

dobrovoľníkov
BRATISLAVA
Kto potrebuje pomoc, môže o
to požiadať Bratislavské dob-
rovoľnícke centrum. Keďže
samotní dobrovoľníci za prácu
nič nedostávajú, práve Brati-
slavské dobrovoľnícke cen-
trum prišlo s DOBROkartou.
Vďaka tejto karte môžu jej maji-
telia využiť zľavy v rôznych pod-
nikoch a prevádzkach, ktoré sa
zapojili do dobrej veci. „Dobro-
voľníci, ktorí odpracujú aspoň 40
hodín ročne, získajú kartu vďaka
ktorej môžu čerpať zľavy v DOB-
ROpodnikoch v celej Bratislave,“
prezradila Alžbeta Mračková,
výkonná riaditeľka Bratislavské-
ho dobrovoľníckeho centra.
V projekte je zatiaľ zapojených
štrnásť podnikov a inštitúcií,
zľavy sú od 5 do 62,5 percenta.
V dobrovoľníckom centre sa
môžete zaregistrovať kedykoľ-
vek, stačí napísať na www.dobro-
volnictvoba.sk, zavolať alebo
prísť osobne do kancelárie na
Námestí SNP. (mm)

Avion Shopping

Park postupne

modernizuje
RUŽINOV
Najväčšie nákupné centrum
na Slovensku Avion Shopping
Park v Bratislave prechádza
najrozsiahlejšou modernizáci-
ou od otvorenia v roku 2002,
ktorá má stáť 5 miliónov eur.
Najstaršia časť centra tak získa
nový dizajn – nové dlážky, pod-
svietené stropy s LED svietidlami
a v strategických lokalitách väčšie
siahajúce až cez dve podlažia.
Modernizácia sa začala vo
februári a skončí sa v októbri.
Bude prebiehať počas plnej pre-
vádzky centra tak, aby návštevní-
ci nepocítili žiadne obmedzenia.
Rekonštrukčné práce sa budú
robiť výhradne v noci, mimo
otváracích hodín.
Avion sa počas 13 rokov rozširo-
val už trikrát. Informovala o tom
spoločnosť IKEA Centres Slo-
vensko, ktorá je investorom,
developerom a súčasne správ-
com nákupného centra. (brn)


