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Štúrova je stále ako od macochy

V pondelok 9. marca o 16.30 h už nebolo na Štúrovej ulici ani nohy. Foto: Juraj Kopřiva

Poslanci majú

druhú verziu

rozpočtu mesta
BRATISLAVA
Primátor Ivo Nesrovnal predlo-
žil koncom februára mestským
poslancom rozpočet na rok
2015. O niekoľko dní však
dostali jeho upravenú verziu, a
tak sa im skrátil čas na jeho
kontrolu a pripomienky. 
Mestský rozpočet má byť prero-
kovaný na marcom zastupiteľ-
stve, aby sa mohlo skončiť dote-
rajšie rozpočtové provizórium.
Ako sme už informovali, nové
vedenie mesta našlo dlh 212
miliónov eur a neuhradené fak-
túry v súhrnnej sume 10 milió-
nov eur. Preto návrh rozpočtu
počíta predovšetkým s reštruktu-
ralizáciou úverového zaťaženia
mesta, a to prevzatím úveru od
ČSOB, ktorým mesto splatí úver
od Prima banky vo výške 41,5
milióna eur. 
Bežný rozpočet mesta je zostave-
ný ako prebytkový, čo je na jednej
strane dané zvýšením očakáva-
ných príjmov z prerozdelenia tzv.
podielových daní, a na druhej
strane úspornými opatreniami na
výdavkovej strane.
„Bežné výdavky mesta v porov-
naní predchádzajúcim rokom a
plánovaný prebytok rozpočtu
predstavuje vyše 20 miliónov
eur,“ vysvetlil I. Nesrovnal.
Úspory sa nedotknú sociálnej
oblasti a školstva. Naopak,
výdavky v týchto oblastiach
vzrastú. Rovnako tak výdavky
na starostlivosť o čistotu a zeleň
v meste. (jak)

O pouličný

predaj kávy 

je väčší záujem
STARÉ MESTO
O ambulantný predaj kávy z
mobilných kaviarní bol tento
rok podstatne väčší záujem,
ako po minulé roky. Keďže
mestská časť Staré Mesto
nemala žiadny systém pri povo-
ľovaní predajných miest, nové
vedenie samosprávy sa rozhod-
lo aj tu stanoviť pravidlá. Hro-
zilo totiž, že na jednom mieste
by sa mohli stretnúť viacerí
predajcovia kávy.
„Predaj kávy z pouličných vozí-
kov sa stretol so záujmom Brati-
slavčanov a návštevníkov mesta,
čo zvýšilo  aj záujem predajcov
kávy. Oproti vlaňajšku bol ich
počet niekoľkonásobne vyšší, v
niektorých prípadoch žiadali traja
o povolenie predaja na tom istom
mieste,“ uviedol starosta Rado-
slav Števčík. Z tohto dôvodu sa
vedenie mestskej časti rozhodlo
pozastaviť vydávanie povolení na
predaj a namiesto pasívneho
schvaľovania žiadostí pristúpilo k
vymedzeniu lokalít na pouličný
predaj kávy.
„Museli sme brať ohľad aj na tzv.
kamenné kaviarne, ktoré platia
vyššie miestne dane za letné tera-
sy. Nechceli sme, aby sa s nimi
dostali pouliční kaviarnici do
sporu,“ vysvetlil Števčík. Minulý
týždeň samospráva zorganizovala
stretnutie pouličných kaviarnikov,
kde sa dohodli na lokalitách pre-
daja. Prvé kaviarenské vozíky by
sa mali v uliciach Starého Mesta
objaviť v týchto dňoch. (stn)
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BRATISLAVA
Práce na novom Starom moste
sa pohli. Tak zhodnotila minu-
lý týždeň po kontrolnom dni
hlavná dopravná inžinierka
mesta Tatiana Kratochvílová
situáciu na stavbe petržalskej
električky. Za mesiac nastali
viaceré viditeľné zmeny.
„Napriek všetkým kompliká-
ciám môžem povedať, že napre-
dujeme,“ konštatovala T. Krato-
chvílová. Stavbári po úspešnom
vysunutí prvého 15-metrového
segmentu mostnej konštrukcie
zvárajú ďalšie už na dvoch mon-
tážnych plochách a nonstop. Vo
štvrtok minulý týždeň začali
špecialisti prípravné práce na
zakladaní nového mostného
piliera na staromestskej strane
Dunaja.

Najbližšie sa bude vysúvať nad
vodu už 30 metrov mostnej kon-
štrukcie namiesto pôvodne plá-
novaných 15-metrových úsekov.
Aj tak však očakávaných 45
metrov mosta nie je ani desatina
z jeho celkovej dĺžky 460
metrov. Oficiálne sa stále hovorí
o 10-týždňovom meškaní. 
V súvislosti s výstavbou bola
uzavretá cyklotrasa popod Starý
most. Cyklisti si budú na čas
musieť zvyknúť na obchádzko-
vú trasu po Einsteinovej ulici.
Práce na petržalskej strane
pokračujú podľa plánu. Od
konca marca bude na asi sedem
týždňov uzavretá Bosákova
ulica. Postupne odstránia aj kriti-
zovanú skládku zeminy, ktorej
časť sa použije na úpravu terénu.
Podľa T. Kratochvílovej na

Šafárikovom námestí a Štúrovej
ulici sú vyriešené problémy s
prípravnými prácami na výstav-
bu kolektora. V marci sa má pre-
kladať vodovod, čo pre priľahlé
objekty znamená dočasnú
odstávku vody. Tu však nevidno
toľko aktivity ako na petržalskej
strane a v koryte Dunaja.
„V projekte sa v minulosti robili
viaceré nekoordinované zmeny.
Jedným z mnohých príkladov
zmätočnosti je obratisko elektri-
čiek v Petržalke. Pôvodne sa sta-
valo pre jednosmerné električky,
ale potom mesto nakúpilo obojs-
merné električky. Pôvodné obra-
tisko je teda nepotrebné a práce
sa tak predražia len na tomto
jednom mieste o asi 140-tisíc
eur,“ vysvetlila T. Kratochvílo-
vá. (isk/jak)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Pozemkové
šidlo sa kľuje
z vreca
Len blázon by kúpil pozemok a
nechcel, aby mu vynášal. Špe-
ciálne v Bratislave. Len hlupák
by pri jeho zhodnocovaní nevyu-
žil všetko, čo mu zákony nezaka-
zujú a samospráva umožňuje.
Ak niekto kupuje pozemok urče-
ný na šport, predá mu ho mesto
oveľa lacnejšie ako v zóne na
bývanie. No časom sa vykľuje
šidlo z vreca: V zámere a v sta-
vebnom povolení sa k športovi-
skám prilepia byty, obchody,
hotel... Na pozemkoch za lacný
športový peniaz je nakoniec
športovisko len ako nevyhnutný
apendix.
Dá sa aj inak: Kúpiť pozemok, o
ktorom viem, že ak na ňom zač-
nem stavať, ľudia v okolí sa
vzbúria. A budú tlačiť na svojich
poslancov, aby to nepovolili. Sa-
mospráva sa podvolí vôli voli-
čov a pristúpi na zámenu pozem-
kov. Za ten sporný, menší a horší
dostane chytrák investor väčší  a
hodnotnejší.
Čo s tým? Dobré kroky robí na-
príklad Ružinov v súvislosti s
Cvernovkou. Nielen jej areál,
ale celý blok domov, na ktorý by
mohli mať investície vplyv, naj-
skôr verejne prerokuje s občan-
mi. Nad rámec zákona. Čo nie je
zakázané, ale ako prevencia
účinné. Juraj Kopřiva

Na Hagarovej 

sa definitívne

nebude stavať
RAČA
Druhý pokus starostu Rače
Petra Pilinského presadiť me-
dzi poslancami zámenu pozem-
kov na Hagarovej ulici v Kras-
ňanoch bol úspešný. 
Roky trvajúca kauza výstavby
polyfunkčného objektu, ktorý mal
vyrásť v tesnej blízkosti obytných
domov a proti ktorej v roku 2013
spísalo petíciu takmer 4000 oby-
vateľov, speje ku koncu.
Mestské zastupiteľstvo vzalo
koncom februára do úvahy všetky
za a proti. Nakoniec schválilo, že
majiteľ pozemkov a IRP Invest
ako investor spornej výstavby na
Hagarovej získajú od magistrátu a
mestskej časti Rača náhradné
pozemky na Mrázovej ulici a pod
bývalým kultúrnym strediskom
Elán v Krasňanoch. 
Majitelia pozemkov a investor
mali vzhľadom na vydané územ-
né a stavebné povolenie z roku
2012, ktoré umožňovali okamžite
začať výstavbu, výhodnú vyjed-
návaciu pozíciu. Od mesta tak
získali väčšiu plochu s oveľa vyš-
šou hodnotou. Úspechom račian-
skych zástupcov v mestskom
zastupiteľstve je, že sa podarilo
vyriešiť problém na Hagarovej.
Investor môže využiť svoje právo
stavať na novozískaných plo-
chách, ale musí nanovo získavať
územné rozhodnutie a stavebné
povolenie. (emi)

NOVÉ MESTO
Postup stavebného úradu Bra-
tislava-Nové Mesto pri vydáva-
ní územného rozhodnutia a sta-
vebného povolenia pre výstav-
bu Národného futbalového šta-
dióna na Tehelnom poli bol v
súlade s územným plánom
mesta Bratislava, ako aj s plat-
nou legislatívou. 
Vyplýva to z rozhodnutia Okres-
ného úradu Bratislava, ktorý tým
nevyhovel protestu prokurátorky.
Okresná prokurátorka Diana Lau-
ková namietala, že novomestský
stavebný úrad vydal rozhodnutie

o štadióne v čase, keď bolo
záväzné stanovisko hlavného
mesta k jeho výstavbe už neplat-
né, pretože územný plán mesta sa
medzitým zmenil. Podľa proku-
ratúry tak stavebný úrad porušil
zákon a územné rozhodnutie má
zrušiť.
Navyše na území určenom pre
funkciu športu, telovýchovy a
voľného času plánuje investor
maloobchodné zariadenia, slu-
žobné byty a malé ubytovacie
zariadenia cestovného ruchu.
Obchodné centrum má mať tak-
mer 17-tisíc m2 a plocha pre 314

bytov vyše 26-tisíc m2. Podľa
prokurátorky sú teda skoro dve
tretiny podlahovej plochy stavby
určené na bývanie, čo podľa sta-
vebného zákona napĺňa charakter
bytovej budovy.
Podľa okresného úradu oznáme-
nie o začatí územného konania
bolo doručené aj magistrátu už po
zmene územného plánu mesta. A
keďže mesto sa v roku 2012 k
veci nevyjadrilo, v zmysle sta-
vebného zákona „sa má za to, že
so stavbou súhlasí“, teda, že stav-
ba nie je v rozpore s územným
plánom hlavného mesta. (brn)

Národný štadión dostal napriek
prokurátorskému protestu zelenú

PETRŽALKA
Petržalčania v súčasnosti pod-
pisujú petíciu proti zámeru na
výstavbu spaľovne nebezpeč-
ného odpadu v tzv. hnedej zóne
bývalého priemyselného areálu
Matadorky v tesnom susedstve
obytnej zóny. 
Žiadajú štátne a samosprávne
orgány o nesúhlasné stanovisko k
investičnému zámeru pod
názvom „Výskumno-vývojové a
prevádzkové centrum na zber,
zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov VVP – SALE“.
Navrhovateľ komerčného záme-
ru, bratislavská akciovka Sale, v
ktorej orgánoch sú z troch štvrtín

osoby s trvalým bydliskom v
Piešťanoch, chce vybudovať cen-
trum na zhodnocovanie a zne-
škodňovanie aj nebezpečných
odpadov, spaľovanie odpadov s
kapacitou 5 ton za hodinu, kom-
postovanie s kapacitou 100 ton za
hodinu a drvenie a lisovanie s
kapacitou 40 ton za hodinu spoje-
nú so vznikom prašných emisií.
Zámer ráta so spracovaním celej
škály odpadov rôznych druhov
vrátane nemocničného odpadu.
Iniciátori petície sa odvolávajú na
územný plán hlavného mesta,
ktorý takúto prevádzku nepovo-
ľuje. Považujú ho za nežiaduci
zdroj znečistenia a v prípade

havárie aj za priame ohrozenie
vodných zdrojov a bezpečnosti
obyvateľov Petržalky.
Tí majú ešte v živej pamäti veľký
požiar v areáli Matadorky v lete
2006, ktorý hasilo 200 hasičov.
Horel sklad firmy Detox, ktorá sa
podobne, ako je to v prípade spo-
ločnosti Sale, zaoberala likvidáci-
ou nebezpečných odpadov.
Keďže nikto nevedel, čo vlastne
horí a hustý čierny dym postupne
zahaľoval Petržalku, ľudia boli
vyzvaní, aby nevychádzali von a
neotvárali okná. Doteraz nikto
presne nevie, čo sa nachádza v
rôznych skladoch v jej spustnu-
tom areáli. (jak)

Petržalčania sú proti rizikovej 
spaľovni nebezpečného odpadu

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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Do  komisií sa

prihlásilo 330

neposlancov
BRATISLAVA
O členstvo v jednej z ôsmich
komisií mestského zastupiteľ-
stva bol medzi občanmi veľký
záujem. Na  magistrát prišlo na
základe výzvy mestskej samo-
správy 330 žiadostí.
Najviac kandidátov (62) sa prihlá-
silo do komisie územného a stra-
tegického plánovania, životného
prostredia a výstavby. O niečo
menej záujemcov (60) sa prihlási-
lo do komisie dopravy a infor-
mačných systémov a trojicu naj-
žiadanejších uzatvára komisia pre
školstvo, vzdelávanie a šport so
48 záujemcami.
Väčšina mestských komisií už
rozhodla o konkrétnych počtoch
neposlancov, ktorí budú v komi-
siách pracovať a spomedzi uchá-
dzačov vybrala aj konkrétnych
budúcich členov. Tí budú členmi
komisií s riadnym hlasovacím
právom. Pri výbere členov z
radov odbornej verejnosti zaváži-
li aj skúsenosti a predošlá práca
uchádzača z danej oblasti.
Návrhy komisií odobrilo aj
mestské zastupiteľstvo. V komisii
dopravy a informačných systé-
mov bude mať sedem neposlan-
cov, v komisii pre cestovný ruch a
medzinárodnú spoluprácu ich
bude šesť. Komisiu pre školstvo,
vzdelávanie a šport posilní päť
neposlancov. Štyria budú praco-
vať v komisii sociálnych vecí,
zdravotníctva a rozvoja bývania
a v komisii na ochranu verejného
poriadku.
Bez neposlancov zostávajú zatiaľ
tri komisie. Vybrať ich majú tento
mesiac. (isk)

Nebezpečné

stromy idú 

zo škôl preč
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava – Staré
Mesto sa chystá vyrúbať vyše
štyri desiatky nebezpečných
stromov z areálov základných a
materských škôl. Na ďalších
dvoch desiatkach stromov
urobí zdravotný udržiavací rez,
pri ktorom budú odstránené
konáre. Tie by v prípade pádu
mohli predstavovať nebezpe-
čenstvo pre žiakov.
Po smrteľnej nehode zo základnej
školy v Karlovej Vsi a páde
mohutného  stromu na Palackého
ulici nechalo vedenie mestskej
časti preveriť zdravotný stav stro-
mov v areáloch všetkých staro-
mestských škôl. 
„Dôkladná kontrola stavu drevín
v areáloch staromestských zák-
ladných a materských škôl odha-
lila množstvo stromov, ktoré
predstavujú riziko pre život a
zdravie našich školákov. Na
základe odborného posudku musí
ísť preč celkom  42 stromov. Naj-
viac ich je v areáli Základnej
školy na Dubovej ulici, kde je na
výrub určených 11 stromov,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Ďalších 23 stromov bude potreb-
né orezať, celkové náklady na
výrub, orez a likvidáciu odpadu
sú 11 308 eur vrátane DPH.
Orezy staromestských stromov
pre mestskú časť zabezpečuje
spoločnosť SITIS, a.s., na základe
ročnej zmluvy z mája 2014.
Mestská časť sa chce starostlivos-
ti o verejnú zeleň venovať inten-
zívnejšie, chystá pasport zelene a
pravidelné orezy drevín. (stn)

Sanatórium na Železnej studničke
chcú zrenovovať za 9,5 milióna eur
NOVÉ MESTO
Bývalé sanatórium na Želez-
nej studničke, ktoré bolo za
socializmu súčasťou papalášs-
keho Štátneho ústavu národ-
ného zdravia, je pred rekon-
štrukciou. Investor Arca Capi-
tal chce celý areál obnoviť a
pristaviť aj apartmánové
domy.
Na pozemkoch patriacich k
národnej kultúrnej pamiatke
chce investor vytvoriť moderné
zdravotnícke a rehabilitačné
zariadenie. V areáli plánuje
gynekologicko-pôrodnícke
oddelenie, lekársku kozmetiku,
prírodnú rehabilitáciu a kúpanie.
Časť súčasných objektov chce
zbúrať, časť obnoviť a vybudo-
vať ďalšie.
Pôvodný drevený pamiatkovo
chránený objekt sanatória z roku
1944, tzv. Čatlošova vila, má
prejsť komplexnou rekonštruk-
ciou. Zmeniť sa má len vnútorná
dispozícia a zníži sa počet izieb.
K objektu by sa mala pristavať
dvojposchodová budova s pod-
zemnou garážou pre 16 áut.
Nový objekt je navrhnutý tak,
aby sa dalo z každého poschodia
vyjsť priamo do prírody. Všetky
terasy a strecha budú zatrávne-
né. Pribudnúť má 9 alebo 11
samostatne stojacich apartmá-
nov pre pacientov. Aj tie majú
mať zatrávnenú strechu a v niek-
torých miestach cez ne budú
prenikať stromy.
Arca Capital chcela v lesoparku
obnoviť aj kúpalisko pre verej-

nosť, ale po protestoch ekologic-
kých aktivistov Okresný úrad
Bratislava revitalizáciu kúpalis-
ka a výstavbu vonkajších bazé-
nov neodporučil.
Prestavba sa má začať v sep-
tembri tohto roku a areál by
mohol začať fungovať od januá-
ra 2018. Odhadované náklady
na projekt sú 9,5 milióna eur.

Prvé informácie o obnove areálu
sa objavili už v roku 2010 a Arca
Capital vtedy plánovala investo-
vať až 25 miliónov eur.
Podľa aktuálnych zámerov in-
vestor plánuje zamestnať 36 ľu-
dí a počíta s kapacitou 77 pa-
cientov, z ktorých väčšina bude
v areáli aj ubytovaná. (brn)

Vizualizácie: Arca Capital

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
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 €
4. 4. Zámky Lednice a Valtice + Veľkonočný jarmok v Mikulove - CZ doprava = 14 €

11. 4. Termálne kúpalisko so zázračnou vodou v Buk - HU doprava = 15 €
18. 4. Prehliadka Kremnice a kláštora v Hronskom Beňadiku doprava = 22 €   
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 !!��

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 

aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk

Tel.: (02) 4524 1268

BYTY A KANCELÁRIE NA PRENÁJOM
V ZREKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROCH NA NÁMESTÍ SNP 14 - S PARKOVANÍM 09

15
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S každou zmenou majiteľa sa
spravidla menia aj názvy brati-
slavských reštaurácií. Každý
chce mať „krčmu“ podľa svoj-
ho gusta. Výnimkou je MOD-
RÁ HVIEZDA na Beblavého
ulici. Napriek zmenám majite-
ľa či prevádzkara sa názov reš-
taurácie nezmenil. Naposledy
sme Modrú hviezdu navštívili
na jeseň 2003, po jedenástich
rokoch sme sem zavítali opäť.
Nachádza sa na prízemí a v pod-
zemí meštianskeho domu číslo14,
vchod do reštaurácie je z podbrá-
nia. Už na prvý pohľad je jasné,
že ide o tradičnú turistickú atrak-
ciu. Interiér je zmesou všetkého,
čo cestovný ruch na Slovensku
ponúka. Nechýbajú drevené
vidly, kravské oje, kukuričné
klasy, vrkoče cesnaku, hlinené
džbány. Interiér rozhodne nie je
meštiansky, ale skôr sedliacky.
Turistom sa to však zrejme páči.
Modrá hviezda je staršou sestrou
Hradnej hviezdy, ktorú sme nav-
štívili pred polrokom na západnej
terase Hradu. Tam varili kráľov-
sky, boli sme preto zvedaví, ako
varia v Podhradí. Jedálne lístky

majú síce rovnaké, za polroka sa
však v oboch hviezdach obmeni-
li. Ponúkajú tu po dve studené a
teplé predjedlá, dve polievky,
jednu špecialitu kuchára, osem
slovenských jedál, štyri steaky, po
dve ryby a vegetariánske jedlá.
Z polievok sme si dali slepačí
vývar s mäsom, zeleninou a re-
zancami (3,30 €) a cibuľovú s bie-
lym vínom (3,30 €) ako polievku
dňa. Slepačia bola štandardná,
chuťovo však málo výrazná.
Cibuľačka bola pre nás sklama-
ním. Trochu prislaná a riedka.
Z predjedál sme si dali hovädzí
jazyk s jabĺčkovým chrenom a
bagetkou (5,50 €) a červenú repu
plnenú gazdovským syrom (4,90
€). Namiesto bagetky sme dostali
v oboch prípadoch tri opečené
toastové trojuholníky, čo tu pôso-
bilo lacno. Niečo iné sme očaká-
vali aj od jabĺčkového chrenu –
bola to vlastne len kopa nahrubo
nastrúhaného chrenu a jablka.
Repa so syrom bola originálna,
veľmi vhodná ako pôstne jedlo.

Špecialitou kuchára je v Modrej
hviezde aktuálne  jelení chrbát na
slivkovej omáčke so zemiakovým
pyré (20,90 €). Bol vynikajúci,
len v porovnaní s mäsom a kašou
bola omáčka veľmi horúca.
Veľmi chutná bola aj pečená man-
galica s tekvicovým pyré a gaš-
tanmi (17,90 €), niektoré gaštany
však boli až nechutne spečené.
Vynikajúci bol  králik na paprike s
domácimi haluškami (12,90 €), z
nášho pohľadu nemal chybu.
Sklamaním bol grilovaný zubáč
na hráškovom pyré s mätou
(13,90 €), rybacina bola totiž pre-
korenená. Z dezertov sme si dali
špaldový koláč s vlašskými ore-
chami a jabĺčkom (3,00 €), ktorý
nás nesklamali.
Kým v Hradnej hviezde sme boli
nadšení, Modrá hviezda nás tro-
chu sklamala. Jednak gýčovitým
interiérom, vysokými cenami, ale
aj zlodejským 10-percentným ob-
služným!
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Modrá hviezda svieti najmä turistomBratislavskí

parašutisti na

požičanom nebi
LIST ČITATEĽA
Jemný biely hodváb rozložené-
ho padáka zdobil v sobotu 7.
marca čelnú stenu veľkej sály v
Spojenej škole v Bernolákove,
kde sa zišla naozaj netradičná
spoločnosť.
Stretli sa veteráni, členovia Klubu
vojenských výsadkárov a športo-
vých parašutistov, bývalá česko-
slovenská armádna a športová
špička. Medzi nimi aj osemdesiat-
nici, ktorí – ak im to zdravie do-
volí – ešte stále nastupujú do lie-
tadiel a skáču pre radosť.
Starých však z roka na rok ubúda
a mladších pribúda málo. Dnešní
výsadkári po skončení vojenskej
služby v „mierových jednotkách“
v cudzine nechcú o padákoch už
ani počuť. Ani športový parašutiz-
mus nemá toľko nadšencov ako
kedysi. Navyše bratislavský klub,
najväčší na Slovensku, už dávno
nemá vlastné letisko. Jeho
materské letisko vo Vajnoroch
patrí developerom. A tak Brati-
slavčania chodia skákať najčastej-
šie do Trnavy, kde im radi „poži-
čajú“ plochu na zoskoky a kus
neba.
Láska k voľnému modrému nebu
a hrdosť na svoj výnimočný šport
ich spája. Tak ako spojila pani
Boženu Mehešovú, bývalú česko-
slovenskú majsterku športu v
parašutizme, s Jaroslavom Mehe-
šom, držiteľom najvyššej výkon-
nostnej triedy Tri diamanty. Tento
lietajúci pár oslávil v uplynulú
sobotu v Bernolákove svoju dia-
mantovú svadbu.

Marta Slezáková, Bratislava

Bratislavské

výtlky si žijú

vlastný život
LIST ČITATEĽA
Hoci zima bola pomerne mier-
na, vývoj, množstvo a hĺbku
výtlkov v Bratislave nijako
neovplyvnila. Tie žijú svojím
vlastným – a dlhým – životom.
A zdá sa, že ešte dlho žiť budú.
Keďže chodievam pravidelne
tankovať do Rakúska, vždy po
zime si viac všímam tamojšie
„dedinské“ cesty. Nech sa ako-
koľvek snažím, nedarí sa mi obja-
viť viacnásobné plátanie opako-
vane vytlčených záplat na sloven-
ský spôsob. Ak niečo opravujú,
tak vždy v ucelenom páse. A ono
to funguje. A drží.
Rakúsky spôsob je vo chvíli opra-
vy určite drahší ako náš sloven-
ský, špeciálne bratislavský, kde
nie tak dávno na prechodoch pre
chodcov nabielo vystriekali aj
vytlčené diery. Rakúšania naruše-
ný povrch vyfrézujú, ošetria, fini-
šerom uložia novú asfaltovú
vrstvu (či skôr vrstvy), uvalcujú,
obnovia vodorovné značenie... U
nás často stačí zbíjačka, orezanie
okraja diery (aj to nie vždy), zopár
lopát asfaltom obaľovanej drviny
a ručný valec. Ušetrili sme. Sku-
točne?
Drahšia rakúska oprava drží,
netreba ju každoročne opakovať.
Naša záplata – ak sa zadarí –
vydrží do najbližšej jari. Potom sa
všetko opakuje. Alebo aj nie. Veď
na jamu sa dá aj navyknúť a dá sa
obísť. To je pre správcov ciest
úplne najlacnejšie. Sme naozaj
takí bohatí, že si môžeme dovoliť
takéto lacné riešenia?

Juraj Droppa, Petržalka

Marec - prvý jarný mesiac.
Vraj, marec - poberaj sa sta-
rec. Neviem, kto takto pohanil
mesiac, kedy sa príroda začína
prebúdzať.
Slnko má už poriadnu silu a ja
záhradu plnú snežienok. Ale aby
som sa nerozplývala nad krásou,
žiaľ, už sa prebudili aj tie krvi-
lačné potvory, ktoré sa volajú
kliešte. 
Môj pes už stihol jedného
doniesť domov, ešte skôr ako
sme stihli kúpiť ochranný obo-
jok. Ak teda aj vy chodíte na pre-
chádzky do prírody, dávajte si
pozor na neželaných hostí! Taká
kliešťová encefalitída či borelió-
za nie sú žiadna hračka!
Inak, vy skôr narodení čitatelia
sa ešte zaručene pamätáte na slo-
gan „Mesiac knihy”. Na MDŽ
sme dostávali knižné poukážky,
na základe ktorých sa kníhku-
pectvám aspoň raz za rok zadari-
lo. Bol to celkom fajn zvyk,
škoda, že už zanikol. 
Teraz sa marec stal mesiacom
žobrania o 2 percentá daní. Nor-

málny človek ani netuší, koľko
neziskových a dobrovoľníckych
organizácií vraj neprežije bez
tých našich dvoch percent.
Mám z toho niekedy divný
pocit. Faktom je, že Fórum spot-
rebiteľov sa o takéto (a ani iné)
príspevky neuchádzalo. Čo robí-
me, robíme naozaj na báze dob-
rovoľnosti, čo v praxi znamená,
že dávame svoj voľný čas a
vedomosti tým, ktorí to potrebu-
jú. Moja mama vravievala, že sa
snažíme podplatiť svetého Petra.
Možno. Sama pre seba si však
myslím, že aj dobre mienenú
pomoc si treba rozmyslieť.
Tvrdím, že zlá rada je horšia ako
žiadna, preto sa na mňa niektorí
spotrebitelia občas hnevajú, keď
ich prosbu o pomoc odmietnem.
Ak problematiku neovládam,
som radšej ticho. Určite sa
nehrám na „Vasilisu premúdru,
len preto, aby som náhodou nie-
koho nenahnevala.

Je to paradox, ale aj dobre mie-
nená, ale neodborná pomoc,
môže narobiť riadnu paseku.
Ako napríklad stále stúpajúce
zbierky šatstva v západných kra-
jinách v prospech tzv. rozvojo-
vých štátov. Tak sa napríklad
kdesi podarilo zničiť domácu
výrobu textilných výrobkov - a
zobrať obyvateľom ich biedne
zárobky. Darmo - biznis je občas
hnusný a nemorálny.
Ak sa napríklad balíky obnose-
ného šatstva dostanú do rúk špe-
kulantov, tí ich predávajú za
nízke ceny, ktorým domáca
výroba nedokáže konkurovať. A
to je iba jeden príklad!
Slnko však svieti na dobrých aj
zlých. A verím, že Boh je aj
spravodlivý. Takže osobne
svoje dve percentá dávam
zväčša Slobode zvierat, pretože
tí, čo sa o zvieratá starajú, robia
to z lásky. 
Prepáčte za tento článok, ale zra-
ňuje ma bezohľadnosť nás ľudí
voči prírode. Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Zlá rada je horšia ako žiadna rada
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www.borymall.sk

 21. – 22. marca

Kasting na Nákupné maniacky

Dara Rolins | Škola štýlu
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List vlastníctva k

nehnuteľnosti a

ako ho čítať (4.)
V minulých príspevkoch sme sa
venovali informáciám, ktoré
možno zistiť z listu vlastníctva.
Na tieto články nadviažeme a
pokúsime sa priblížiť skutoč-
nosti uvedené v Časti A: Majet-
ková podstata listu vlastníctva.
V tejto časti sú uvedené aj údaje o
stavbách: konkrétne súpisné číslo,
číslo parcely, na ktorej je stavba
postavená, druh stavby (dom,
chata), popis stavby, druh chráne-
nej nehnuteľnosti (kultúrna
pamiatka) a umiestnenie stavby
(stavba umiestnená na zemskom
povrchu, pod povrchom).
Nie každá stavba je zapísaná na
tom istom liste vlastníctva ako
parcela, na ktorej je stavba posta-
vená. Táto skutočnosť je však v
liste vlastníctva uvedená. Relatív-
ne prehľadný popis informácií o
stavbách však treba odlíšiť od
údajov o bytoch a nebytových
priestoroch, pri ktorých môže byť
problém zorientovať sa. Dôvo-
dom je najmä spojenie údajov o
tom-ktorom byte, resp. nebyto-
vom priestore, s vlastníkmi a
inými oprávnenými osobami a
ďalšími údajmi.
Zväčša platí, že na jednom liste
vlastníctva sú zvlášť zapísané
údaje o byte a zvlášť o nebyto-
vom priestore, akým je napríklad
samostatná pivnica alebo garáž.
Tieto sa často nenachádzajú za
sebou, preto je potrebné hľadať v
celom liste vlastníctva. 
Pri oboch však platí nasledovná
identifikácia: Vchod, poschodie,
číslo bytu alebo nebytového
priestoru, spoluvlastnícky podiel
priestoru na spoločných častiach
a zariadeniach domu (napr.
chodby, výťah), ďalej vlastník
alebo iná oprávnená osoba, jeho
spoluvlastnícky podiel na pred-
metnom byte, resp. nebytovom
priestore a titul nadobudnutia
(kúpna zmluva).
V nasledujúcich článkoch sa
budeme podrobnejšie venovať
vlastníkom, spoluvlastníckym
podielom a ďalším údajom.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: +421 917822723

Cvernovka

čaká na svoje

dobudovanie
RUŽINOV
Továreň Cvernovka čaká na
dobudovanie svojho okolia.
Mestská časť Ružinov preto
pripravila územný plán zóny,
v ktorom sa objavil návrh na
regulovanie výstavbyv blízkos-
ti bývalej fabriky.
Konkrétne sa to týka časti Cver-
novky, kde v časoch najväčšej
slávy vyrábali nite. Samotný
areál patrí súkromnému majite-
ľovi, mestská časť Ružinov však
novým plánom ide určiť, čo sa
na tomto území medzi ulicami
Páričkova, Svätoplukova a Ko-
šická môže stavať.
Verejné stretnutie k pripravova-
nému návrhu sa konalo v ponde-
lok, ďalšie návrhy verejnosti,
laickej aj odbornej, prijmú v
Ružinove aj v písomnej podobe
do konca marca. Na pripomien-
ky podané po tomto termíne sa
nebude prihliadať (pri podaní
poštou je rozhodujúci dátum na
poštovej pečiatke). Vyhodnoco-
vané budú len tie pripomienky,
ktoré sa budú vzťahovať k pred-
loženému územnoplánovaciemu
dokumentu.
Po schválení návrhu zadania
územného plánu zóny bude
môcť verejnosť pripomienkovať
aj samotný návrh územného
plánu zóny. (mm)

Dobrovoľní

hasiči majú

nové autá
BRATISLAVA
Bratislavský kraj je zase o niečo
bezpečnejší. Minister vnútra
Kaliňák odovzdal sedem no-
vých automobilov pre dobro-
voľné hasičské zbory v Brati-
slavskom kraji.
Získali ich členovia dobrovoľ-
ných hasičských zborov Dúbrav-
ky, Podunajských Biskupíc, Deví-
na, Čunova, Záhorskej Bystrice,
Jaroviec a Devínskej Novej Vsi.
Jedno auto vyšlo na 115-tisíc eur
a dobrovoľní hasiči sa môžu tešiť
aj na protipovodňovú bariéru, prí-
vesné vozíky s kalovým, ponor-
ným a plávajúcim čerpadlom i
osvetlením. (mm)
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Cestovatelia

majú zraz 

v Auparku
PETRŽALKA
Máte radi filmy o prírode,
alebo o netradičných mies-
tach, či výpravách? Do konca
týždňa si diváci môžu pozrieť
projekty v rámci Medzinárod-
ného festivalu horského filmu
a dobrodružstva. Podujatie
Hory a mesto však ponúka
nielen projekcie filmov.
Na programe podujatia sú
napríklad aj besedy a stretnutia
s cestovateľmi a ľuďmi, ktorí
prechodili takmer celý svet - od
Severnej a Južnej Ameriky a
Blízky východ, Afriky, Austrá-
lie až po najzapadlejšie konči-
ny a časti bývalého Sovietske-
ho zväzu.
Festival sa začal v stredu 11.
marca a potrvá do nedele 15.
marca, jeho dejiskom je multi-
plex Cinema City v Auparku.
Hlavný program s cestoklubom
Kino svet, filmovou prehliad-
kou a stretnutiami s hosťami sa
začína vo štvrtok 12. marca.
Záujemcovia sa môžu tešiť na
20 prednášok cestovateľov, spi-
sovateľov, fotografov a ľudí,
ktorí hľadajú v cestovaní aj
niečo viac ako len pasívne pri-
jímanie informácií. (mm)

V Petržalke

denne pribúda

26 nových kníh
PETRŽALKA
Miestna knižnica Petržalka
patrí s desiatimi pobočkami
medzi najväčšie mestské kniž-
nice na  Slovensku. O jej knihy
prejavilo vlani záujem takmer
90-tisíc čitateľov. 
Ďalších 2500 využilo služby
internetu a takmer 11-tisíc ľudí
navštívilo podujatia organizované
knižnicou. Knižnica v minulom
roku rozšírila svoj fond o 6392
kníh, čo je takmer 26 nových kníh
v každý pracovný deň. Z vlast-
ných peňazí nakúpila 5000 kníh a
darom získala ďalších tisíc.
Najväčší záujem čitateľov bol o
vypožičanie kníh v pobočke na
Vavilovovej ulici, ktorá v minu-
lom roku požičala knihy 17 236
čitateľom. Nemalý záujem bol aj
o knihy v pobočke na Prokofievo-
vej ulici, ktorú navštívilo takmer
15-tisíc čitateľov. 
Hodnota všetkých kníh v petržal-
skej knižnici sa v súčasnosti blíži
k miliónu eur. (mk)

VAJNORY
Pripravovaná výstavba diaľ-
ničného obchvatu Bratislavy sa
týka aj siedmich zo 17 mest-
ských častí hlavného mesta. Ide
o Vajnory, Ružinov, Podunaj-
ské Biskupice, Jarovce, Rusov-
ce, Čunovo a Petržalku. 
Tam všade sa budú vykupovať
pozemky pod budúcu diaľnicu
D4 a rýchlostnú cestu R7. 

Tento veľký stavebný projekt už
vlani v jeseni naštartoval pozem-
kových špekulantov, ktorí ponú-
kajú najmä starším vlastníkom
pôdy „rýchle prachy“.
Ako informoval starosta Vajnôr
Ján Mrva, už v septembri sa obja-
vili úctyhodne vyzerajúci ľudia,
ktorí ponúkajú odkúpenie pozem-
kov za hotovosť. Miestny úrad
však výkupom nepoveril žiadnu

spoločnosť a vlastníkov bude
kontaktovať priamo Národná
diaľničná spoločnosť. Výkup
pozemkov sa týka asi 1900 Vaj-
norčanov, ale starosta zatiaľ nevie
o nikom, kto by podpísal zmluvu
so špekulantmi. Ako však tvrdia
realitní odborníci, s blížiacim sa
oficiálnym štátnym výkupom
pozemkov bude tlak pozemko-
vých špekulantov silnieť. (brn)

Špekulanti skupujú pozemky pod
budúcou diaľnicou za desatinu ceny

Vstupné vyšetrenie zadarmo!

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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Slovan mal

štvrté najvyššie

návštevy v KHL
BRATISLAVA
Keby sa poradie v KHL určo-
valo podľa návštevnosti, slova-
nisti sú bez problémov v play-
off… Tribúny síce neboli za-
plnené ako v prvých dvoch
sezónach, ale aj tak patrili k
tomu najlepšiemu v súťaži.
Bratislavčania obsadili v tabuľ-
ke návštevnosti 4. miesto, hneď
za Minskom, kde 30 duelov
základnej časti sledovalo v prie-
mere 14 120 divákov. Druhou
najväčšou návštevnosťou sa po-
chválil Ľadový palác v Petrohra-
de (363 749 divákov, priemer 12
125), treťou Hartwall Areena v
Helsinkách (327 972, 10 932) a
štvrtou bola Slovnaft Arena v
Bratislave (269 247, 8975). Za
ňou skončili Arena 2000 Loko-
motiv v Jaroslavli (267 830,
8928) a Arena Omsk (259 978,
8666). Pre zaujímavosť, ani do-
ma nelákala Jugra Chanty-Man-
sijsk, ktorá mala priemer 2319
divákov na zápas. (mm)

Belasí vyradili

Nitru a čaká

ich Trenčín
BRATISLAVA
Druhý polčas s druholigovou
Nitrou stačil futbalistom ŠK
Slovan na postup do štvrťfiná-
le Slovenského pohára. Po
slabšom prvom dejstve tréner
Jozef Chovanec v šatni hrá-
čom dohovoril a po prestávke
sa už hralo na jednu bránku.
Belasí v dohrávanom osemfinále
46. ročníka Slovenského pohára
Slovnaft Cupu vyhrali na Pa-
sienkoch 5:2 a vo štvrťfinále sa
pod hradom Matúša Čákastretnú
s AS Trenčín. Hrá sa v stredu 18.
marca (17.30 h), víťaz postúpi
do semifinále.
V ďalších štvrťfinálových kon-
frontáciách narazia na seba mi-
nuloročný obhajca MFK Košice
s DAC Dunajská Streda, Trnava
so Senicou a poslednú dvojicu
tvoria Dukla Banská Bystrica a
Šaľa. Semifinále sa hrá dvojko-
lovo, prvé stretnutia sú na prog-
rame 7. a 8. apríla, odvety 21. a
22. apríla. (mm)

BRATISLAVA
Hoci KHL je minulosťou, pre
fanúšikov Slovana bude určite
zaujímavý detailnejší pohľad
na niektoré štatistiky, ako ich
uviedla stránka hcslovan.sk.
Slovanisti strelili v treťom roč-
níku KHL 136 gólov, 24 z nich,
vrátane jedného v samostatných
nájazdoch, strelil Ladislav Nagy.
Ten tak predstihol Michela
Miklíka zo 14 gólmi z predošlej
sezóny a tiež Libora Hudáčka s
11 gólmi z ročníka 2012/2013.
Darilo sa aj Tomášovi Netíkovi,
ktorý strelil 14 gólov a prekro-
čil tak svoje jedenásťgólové ma-
ximum zo sezóny 2013/2014.
Najefektívnejším strelcom Slo-
vana bol Nedorost, ktorý z 56
striel skóroval desaťkrát, čo
predstavuje priemer 17,8. Nagy
na 24 gólov potreboval najviac z
celého mužstva - 168 striel, čo je
14,2 percenta úspešnosti. Nad
14 percent sa dostal aj Hudáček
- 14,8. Najviac streleckých po-
kusov spomedzi obrancov si pri-

písal Sersen, spolu 131. Celkovo
vystrelili slovanisti na bránku
súperov 1765 striel.
Najviac asistencií si pripísal
Tičar – 19, z toho 9 prvých a
10 druhých. Vysoký počet pri-
hrávok na góly spoluhráčov má
aj Nagy - 18 (desať prvých a
osem druhých). Murley zo svo-
jich trinástich prihrávok „po-
užil“ až desať ako poslednú asis-
tenciu pred strelením gólu.
V štatistikách +/- sa do pluso-
vých čísel dostal len Jeglič,
ktorý bol na ľade pri 32 strele-
ných góloch a 27 inkasovaných.
Priblížili sa mu Jeglič 38/-39 a
Nagy 32/-33, na druhom konci
tabuľky je Sersen, ktorý si pripí-
sal -51…
Počas presiloviek bol pri dosiah-
nutých góloch na ľade najviac
Nagy - 24, nasledujú Sersen -
21, Vondrka a Nedorost po 17. V
oslabeniach bol pri najviac
obdržaných góloch Sersen - 20,
Surový - 16, - Sigalet 13.
Percentuálna úspešnosť branká-

ra Backlunda bola 90,29 %,
priemer inkasovaných gólov na
zápas 2,714, celkove si pripísal
počas sezóny 874 zákrokov.
Nastúpil na 36 stretnutí, z kto-
rých bolo 12 víťazných. Janus si
v 25 zápasov pripísal 559 zákro-
kov, zvíťaziť dokázal osemkrát
a dosiahol úspešnosť 88,87 %,
priemer inkasovaných gólov
3,13. 
Gólmani Slovana inkasovali z
celkového počtu 188 gólov až
64 do prázdnej bránky, po vyša-
chovaní obrany, kedy nemohli
zasiahnuť. Zaujímavé je, že sú-
peri sa z gólov radovali zväčša
po streľbe z priestoru medzi
kruhmi, respektíve bezprostred-
nej blízkosti – 155.
Trochu v tieni áčka bojujú v
play-off juniori a dorastenci.
Juniori viedli vo štvrťfinále nad
Žilinou 2:0 na zápasy, dorasten-
ci sa zo Skalice vrátili s jedným
víťazstvom a vo štvrťfinálovej
sérii, ktorá teraz pokračuje v
Bratislave, je stav1:1. (mm)

Len jeden slovanista bol po sezóne 
v plusových bodoch -  útočník Jeglič

NOVÁ MAZDA 2

Nová Mazda 2 vám učaruje na prvý aj druhý pohľad. Je kompaktná, a pritom vyžaruje silu osobnosti. Snúbi v sebe ladnosť dizajnu s maximálnou funkčnosťou, 

a to ako navonok, tak aj zvnútra. Je plne vybavená kompletnou súpravou technológií SKYACTIV, vďaka ktorým sa môže pýšiť vysokým výkonom a jedinečne 

nízkou spotrebou (3,4 l / 100 km). A ak vám spojenie sily a krásy nestačí, pridajte k nim ešte bezpečnosť. Súbor bezpečnostných prvkov i-ACTIVSENSE sa stará 

o vašu kompletnú ochranu vo vnútri vozidla, zatiaľ čo náš inovatívny systém MZD Connect zaisťuje, aby vám neuniklo nič z toho, čo sa deje vonku. Áno, je to 

tak. Malé môže znamenať nielen milé, ale tiež krásne a jedinečné. MAZDA. ODVÁŽNE INÁ.

Auto Palace Panónska, s.r.o.   
Panónska cesta 33, Bratislava, www.autopalacepanonska.sk 

Objednajte sa na testovaciu jazdu online.

Kombinovaná spotreba 3,4 — 4,9 l/100 km, emisie CO2 89 — 115 g/km.

KRÁSKA S VLASTNÝM NÁZOROM

0106_inz_mazda_206x132_banoviny.indd 1 3/4/15 1:29 PM
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Pozor

na dážďovníky

a netopiere
BRATISLAVA
Ochranári z Bratislavského
regionálneho ochranárskeho
združenia (BROZ) získali cenu
„Award of excellence in biodi-
versity protection 2014“ za
vynikajúce výsledky v ochrane
biodiverzity. 
Cenu udeľuje CEEweb for Biodi-
versity – medzinárodná sieť
mimovládnych organizácií, ktorá
už vyše 20 rokov pôsobí v oblasti
ochrany biodiverzity v strednej a
východnej Európe. Ocenený pro-
jekt BROZ na ochranu dážďovní-
ka obyčajného a netopierov v
budovách na Slovensku predsta-
vuje prvý komplexný projekt
zameriavajúci sa na ochranu vtá-
kov a netopierov na ich hniezdis-
kách v mestskom prostredí. Tieto
živočíchy skonzumujú množstvo
komárov a iného hmyzu.
Zároveň odborníci ocenili aj jeho
inovatívnosť – ochranári osadili
niekoľko stovák špeciálne na-
vrhnutých búdok priamo na zate-
pľované budovy. V súčasnosti
predstavuje najväčšie ohrozenie
pre dážďovníky a netopiere roz-
siahle zatepľovanie panelových
domov, čím prichádzajú o svoje
úkryty či hniezdiská. Rozsah a
tempo zatepľovania vedie k
rýchlemu zániku vhodných loka-
lít pre výskyt oboch chránených
druhov na Slovensku. Ak sa za-
tepľovaním zničí ich prirodzené
prostredie, vzniká povinnosť
vytvoriť im náhradné hniezdiská.
To je možné napríklad umiestne-
ním špeciálnych hniezdnych
búdok. (mb)

Inter vyzval 

vo štvrťfinále

Karlovku
BRATISLAVA
Štyrmi úvodnými štvrťfinálo-
vými stretnutiami sa cez
víkend začala nadstavbová
časť extraligy basketbalistov.
Série prvého kola play off SBL
sa hrajú na tri zápasy. Obhajca
titulu, Inter Bratislava (3. po
základnej časti) si meria sily v
mestskom derby s nováčikom z
Karlovky (6.). 
Kým nováčik išiel do štvrťfinále
s rovnakým kádrom, s akým hral
úspešne celú základnú súťaž,
Inter získal pred rozhodujúcimi
stretnutiami skúseného tridsať-
päťročného slovinského rozo-
hrávača Sama Udriha, ktorý mu
už vlani pomohol k zisku majs-
trovského titulu.
Po prvom sobotňajšom dueli
(Inter ho vyhral 96:68 a na zápa-
sy vedie 1:0) sa druhý hrá 11.
marca na palubovke Karlovky
(18.30 h, FTVŠ), tretie stretnutie
bude opäť na Interi (14. marca,
18.00 h, HANT aréna). (mm)

DEVÍN
Devínske rameno bude po
takmer 50 rokoch onedlho
opäť prepojené s hlavným
tokom Dunaja a vráti sa do
neho život. Doteraz najväčší
revitalizačný projekt svojho
druhu na území hlavného
mesta s hodnotou 150-tisíc
eur spolufinancuje Minister-
stvo životného prostredia SR
z eurofondov programu
LIFE vo výške 50 percent.

Podľa manažéra projektu
Tomáš Kušíka „voda, ktorá
začne znova voľne prúdiť,
bude Slovanský ostrov obmý-
vať už celoročne, nielen pri
vysokých stavoch Dunaja“.
Premena stojatej vody na prú-
diacu sa prejaví aj úbytkom
komárov, ktoré sa tu rozmno-
žovali. 
Opatrenia prispejú aj k zvýše-
niu ochrany zdrojov pitnej
vody na ostrove a k zlepšeniu

protipovodňovej ochrany Deví-
na.
Devínske rameno bolo v 70.
rokoch dvadsiateho storočia
umelo odrezané od hlavného
koryta, čo malo za následok
jeho postupné zanášanie, vysy-
chanie a prehrievanie v
suchých obdobiach. Vtedy na
vtoku aj výtoku vybudovali
vodohospodári 28 metrov dlhé
brehové opevnenie, ktoré teraz
odstránia. (brn)

BRATISLAVA
Od marca slúži cestujúcim v
Bratislavskom kraji ďalších 42
nových autobusov spoločnosti
Slovak Lines. Dva z nových
autobusov Iveco majú elektro-
nickú hydraulickú plošinu pre
komfortný nástup vozičkárov.
Za necelé dva roky pribudlo v
kraji celkovo 127 nových autobu-

sov. Všetky sú klimatizované a
umožňujú wifi pripojenie na
internet a ich zaradenie do triedy
Euro 6 garantuje momentálne
najnižšie možné emisie výfuko-
vých plynov. 
Autobusy boli zakúpené v rámci
obnovy vozového parku pre prí-
mestskú dopravu, ktorá pokračuje
od roku 2013. Počas prvých

dvoch rokov obnovy bolo do pre-
vádzky zaradených 85 nízkopod-
lažných autobusov.
Slovak Lines zabezpečuje prí-
mestskú autobusovú dopravu v
kraji na základe objednávky Bra-
tislavského samosprávneho kraja,
ktorý jej za služby vo verejnom
záujme uhrádza straty na cestov-
nom. (brn)

Devínske rameno konečne nebude
pravidelnou liahňou komárov

Pribudli nové autobusy vybavené
klimatizáciou a už aj internetom

Prezentácia Burgenlandu - Bratislava
Vel‘kolepé vína Burgenlandu!

Štvrtok, 16. apríla 2015
Radisson Blu Carlton Hotel
Hviezdoslavovo námestie 3  |  811 02 Bratislava
15:00 -  20:00 hod.  |  Vstupné 15 € 
Bližšie informácie na: www.weinburgenland.at alebo www.burgenland.info/sk
partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2015

štvrtok 12. marca
� 19.00 – F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 – V. Klimáček: Mojmír II.
alebo Súmrak ríše, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – F. Mendelssohn-Bart-
holdy, Y. Vámos: Sen noci sväto-
jánskej, balet, Sála opera a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 – A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – J. Nvota: Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 – F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 – J.B.P. Moličre: Mizan-
trop, Divadlo Ívery, Školská ulica
�19.30 – Šansónový večer Jozefa
Bednárika s Marcelou Laiferovou
a jej hosťom, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.30 – V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

piatok 13. marca
� 19.00 – E. Jelinek: Rechnitz –
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 – G. Gorgey: Na koho to
slovo padne, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 – K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.30 – V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

sobota 14. marca
� 17.00 – ŠK Slovan Bratislava –
FK DAC 1904 Dunajská Streda,
futbalová Fortuna liga, Futbalový
štadión Pasienky, Junácka ulica
� 17.00 – W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�18.00 – I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
�18.00 – F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 – G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 – A. Jellicoe: Ako zbaliť
babu, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie

nedeľa 15. marca
�17.00 – F. Lehár: Zem úsmevov,

opereta, Sála opera a baletu SND,
Pribinova ulica
� 17.00 – R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 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 – M. Casella: Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 – V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

pondelok 16. marca
�19.00 – Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 – P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 – H. de Balzac, M.
Amsler: Lesk a bieda kurtizán,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 – G. Spiró: Kvarteto, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 – Semafor: Jiří Suchý, Jitka
Molavcová – Smích a písničky,
Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 – Y. Reza: Kumšt, Loď –
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 – V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

utorok 17. marca
�19.00 – J. B. P. Moličre: Lakomec,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – F. Mendelssohn-Bart-
holdy, Y. Vámos: Sen noci sväto-
jánskej, balet, Sála opera a baletu
SND, Pribinova ulica
�19.00 – S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
�19.00 – Jarek Nohavica, koncert,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta

� 19.00 – D. Široký: Keď dozrel
čas, hosťujúce divadlo maďar-
ských Slovákov Vertigo, Buda-
pešť, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
�19.00 – M. Doleželová, R. Vencl:
Když se zhasne, Loď – Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 – V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 18. marca
�19.00 – J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – R. Strauss: Salome,
hudobná dráma v nemčine, Sála
opera a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 – P. Quilter: Boyband,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
�19.00 – Jarek Nohavica, koncert,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 – V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

štvrtok 19. marca
�18.00 – F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 – Ch. Gounod: Romeo a
Júlia, opera s prológom vo fran-
cúzštine, Sála opera a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.00 – G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 – A. Geľman: Zhasněte
lampiony, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 – W. Shakespeare: Othel-
lo, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 – R. Becker: Caveman,
Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 – J. Suchý: Taká strata
krvi, Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 – Jazz v Aréne, jazzový

koncert, Divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta

piatok 20. marca
�19.00 – P. I. Čajkovskij, M. Peti-
pa, L. I. Ivanov: Labutie jazero,
balet, Sála opera a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – D. Tristram: Opačné
pohlavie, Štúdio L+S, Nám. 1. mája
� 19.00 – J. Omači: Micuko „Z
deníku hraběnky M.“, premiéra,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 – Cafe session č. 2: Film
V tichu, filmový večer, Divadlo
Ticho a spol., Školská ulica
� 19.30 – E. Kudláč, S. Solovic:
Slovak showbiz for beginners,
hudobná komédia, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 – O slovenčine v roku
Štúra, Modrý salón SND, Pribino-
va ulica

sobota 21. marca
� 17.00 – ŠK Slovan Bratislava –
FO ŽP Šport Podbrezová, futbalo-
vá Fortuna liga, Futbalový štadión
Pasienky, Junácka ulica
�17.00 – Desatoro, 10 režisérov ins-
cenuje 10 Božích prikázaní, všetky
priestory SND, Pribinova ulica
�19.00 – G. Verdi: Macbeth, opera,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 – Jarek Nohavica, koncert,
Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.30 – Dotyky, dramatizovaný
koncert, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie

nedeľa 22. marca
�10.00, 15.00 – G. Tóth: Aladino-
va čarovná lampa, rozprávka s
pesničkami, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta
� 15.00 – E. Borušovičová: 69
vecí lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 17.00 – P. I. Čajkovskij: Piková

dáma, opera v ruštine, Sála opera a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 – M. J. Lermontov:
Maškaráda, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 – J. Nvota: Cyrano, alebo
Balábilé o Nose, Loď – Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

pondelok 23. marca
� 19.00 – S. Štepka: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho
ulica
�19.00 – P. Löhle: Das Ding (To),
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 – A. Kalinka, I. Martinka:
Bartimejove pašie, Divadlo Ticho
a spol., Školská ulica
� 19.00 – E. Bondy: Návšteva
expertov, Štúdio 12, Jakubovo
námestie

utorok 24. marca
�19.00 – W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, opera v taliančine, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 – S. Štepka: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho
ulica
� 19.00 – A. Baricco: Novecento –
Legenda o pianistovi, Loď – Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

streda 25. marca
� 19.00 – G. Verdi: Aida, opera v
taliančine, Sála opera a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 – S. Mrožek: Láska na
Kryme, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – I. Blahút: Kríza alebo
takto si tu žijeme, Divadlo Ticho a
spol., Školská ulica
� 19.00 – J. Saunders, A.  Ayck-
bourn, D. Capton: Komédia
„3x2“, Loď – Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
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Priatelia cestovania cestovná agentúra
Vás pozýva na naše zájazdy do miest:

� Praha
� Budapešť

� Oswienčim a Krakov
� Tulln

www.priateliacestovania.sk | 0903 210 683

Komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana
v spolupráci s BKIS Vás srdečne pozývajú na

abonentný koncert 
„Cappella Istropolitana v Klariskách“

v nedeľu 22. marca o 17.00 hod 
v koncertnej sieni Klarisky

Vstupné 5 EUR 
Na koncerte odznejú populárne skladby talianskych a španielskych

majstrov N. Rotu, J. Turinu, J. Rodriga a I. Albéniza. 
Sólistom koncertu bude poslucháč VŠMU Karol Samuelčík – gitara.



Nedávny príspevok v Brati-
slavských novinách o tom, ako
kráľ a cisár Žigmund Luxem-
burský ovplyvnil život v Brati-
slave, vyvolal veľký ohlas.
Jeden z nich sa však netýkal
len samotných historických
udalosti, ale aj toho, ako
správne pomenovať veľkú
osobnosť viažucu sa k Brati-
slave...

Prečo?
V Bratislavských novinách č.
3/2015 uverejnil Štefan Holčík
zaujímavý článok o kráľovi a
cisárovi Žigmundovi Luxem-
burskom, ktorý zasiahol aj do
života Bratislavy a Bratislav-
ského hradu. Okrem drobných
nepresností, ako napr. to, že
Žigmund sa nestal českým krá-
ľom v roku 1414, ale až v roku
1420 po neúspešnej bitke na
Vítkove. Česi neuznali jeho
korunováciu a dlhé roky s ním
bojovali. 
Do Prahy mohol prísť až roku
1436 po porážke radikálnych
husitov, keď ho česká šľachta
uznala za kráľa a prijala v
Jihlave tzv. bazilejské kompak-
táta, ktoré znamenali zmierenie
s katolíckou cirkvou. Preto
„život v Prahe neznepríjemňo-
vali boje s prívržencami učenia
Jana Husa,“ ale Praha popri
Tábore bola centrom vyše 16-
ročného boja proti Žigmundovi.
Preto tam nemohol preniesť
svoje sídlo.
Čo však považujem za sústavné
deformovanie historickej minu-
losti, je používanie obľúbených
pojmov niektorými historikmi,
ktorí píšu o Prešporku. 
Mohli tak napísať rovno Pre-
ssburg či Pozsony. Potom aj
pojem Račišdorf, Mariatál,
Somorja (Šamorín), alebo
Frašták (Hlohovec) je celkom
legálny, lebo sa tak vyskytoval
aj v stredoveku. Podobne je to
aj s menami historických osob-
ností.
Neviem, prečo Š. Holčík použí-
va pojem Sigmund, hoci v našej
historiografii je dávno známy

pod pojmom kráľ Žigmund. Aj
maďarskí historici ho píšu ako
Zsigmond király. Július Bartl

Lebo!
Vyčítajú mi, že píšem o uhor-
ských panovníkoch (Zigmund,
Matej Korvín, Maximilián, Fer-
dinand, Leopold, Mária Terézia)
a o ich pobyte v Prešporku, nie v
Bratislave. Ani jeden z menova-
ných panovníkov v živote o
nejakej Bratislave nepočul, ale
mesto menom Pressburg, Poso-
nium a hrad rovnakého mena
nad ním im boli dobre známe.
Pán profesor Július Bartl mi vyčí-
ta, že používam meno Zigmund a
tvrdí, že aj Sigmund. Formu
„Sigismund von Luxemburg“
som uviedol v zátvorkách. To
preto, že na internete sa dá pod
týmto heslom dozvedieť o spo-
mínanej osobe viac. Chce ma pri-
nútiť, aby som písal Žigmund
(lebo aj po maďarsky je Zsig-
mond), ale na druhej strane mi
vyčíta, ak v zátvorke uvediem
slovanské slovo – pôvodné meno
lokality Pošon či Požoň – vo
forme „Pozsony“ (z toho latinské
Posonio, Posonium). V roku
1204 križiacki rytieri vyrabovali
kresťanský Konštantínopol.
Podľa pána profesora asi Istan-
bul. Nech to niekto povie na
medzinárodnom fóre, budú si o

ňom myslieť svoje... Môj predok
Jan Wyskydensky (Ján Vysky-
denský) prispieval do „Presspur-
skych nowin“ (1783 – 1787) a o
Bratislave nikdy nepočul. Ja pri-
spievam do Bratislavských no-
vín, o Prešporku píšem len v
súvislosti s historickými osob-
nosťami a udalosťami, ktoré sa
odohrali pred nelogickým preme-
novaním mesta na Bratislavu. 
Slovo Prešporok/Prešporek,
ktoré poznal v 18. storočí
Johann Matthias Korabinsky
(1740 – 1811) a ktoré používali
moji starí rodičia, nebolo totiž o
nič horšie ako Ružomberok či
Rožňava, Kežmarok či Telgárt,
Jenštejn, Karlštejn či Pernštejn.
Tieto a ďalšie názvy lokalít
nemeckého pôvodu mohli ostať
v Československej republike po
roku 1919 zachované. Len Pre-
šporok nie. Pán profesor Bartl
mi vyčíta „zavádzajúce texty a
deformácie“. Lenže deformuje
on alebo jeho okuliare. 
Tak ako som nenapísal „Sig-
mund“, netvrdil som že sa stal
Zigmund českým kráľom v roku
1414. Dátum (1414) je uvedené
za slovami „nemeckú kráľovskú
korunu“, teda vzťahuje sa k nej.
Ospravedlňujem sa, ak to vyzne-
lo inak, respektíve za to, že som
neuviedol dátum v zátvorke aj za
slovom „českú“. Štefan Holčík
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Na Popolec už

bola polovica

mesta chorľavá
Prešporok býval zbožný,
bohabojný a poslušný, pretože
náboženské reguly, či kres-
ťanské alebo židovské, pova-
žoval za múdre a dokonale
premyslené.
Sväté príkazy a posvätné pravid-
lá praktickej každodennej živo-
tosprávy nemohli obchádzať tí,
ktorí dbali nielen na svoje život-
né potešenie, ale i na zdravie,
aby si čo najdlhšie zachovali
mladistvú výkonnosť.
Každopiatočné prísne pôsty Pre-
šporčania dodržiaval statočne,
pretože človek sa aspoň raz do
týždňa musí očistiť  od svojho
každodenného obžerstva. Mäso
zväčša nejedávali v stredu ani v
sobotu. Bývalo nekresťansky
drahé a Bohu sa to nepáčilo. V
čase adventu sa tromi hladnými
dňami v týždni pripravovali na
vianočný čas radosti, hojnosti a
veselosti, na ktorý bezprostredne
nadväzovali fašiangy so svojimi
zakáľačkami, tancovačkami a
bujarosťou. 
Bol to taký útok na zdravie, že
na Popolec sa už polovica Pre-
šporčanov cítila ustatá, prejede-
ná a chorľavá. Boh spravil zna-
menitý čin, že ľuďom predpísal
štyridsaťdňový pôst. Až veľko-
nočný baranček alebo capček
bol počiatkom nielen očistných
jarných bylinkových kúr, ale i
novej sýtosti.
Mnohé zbožné dámy prísnu
pôstnu regulu po Popolcovej
strede dobrovoľne sprísňovali.
Upevňovali a ozdravovali svoje
rodiny tým, že im upierali mäso
s výnimkou krásnych nedeľných
obedov. Cez pôstne stredy, piat-
ky a soboty nútili svojich naj-
bližších zjesť iba po tri oriešky
denne a každý z nich zapiť
štvrťlitrom prírodného prešpor-
ského vína. Táto jedinečná
redukčná diéta vyliečila po-
dráždené žlčníky, zmenšila
ľuďom tukové vankúše, odľah-
čeným starším ľuďom robili
menej starosti boľavé bedrové
a kolenné kĺby. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA UZBECKEJ ULICI nezná-
my páchateľ poškodil a odcudzil
podzemný telekomunikačný ká-
bel. Keďže kábel bol súčasťou
verejnej siete jednej z telekomu-
nikačných spoločnosti, po krádeži
vznikla na približne 48 hodín
porucha a úplné prerušenie pre-
vádzky verejného telekomunikač-
ného zariadenia.
NA KRIŽOVATKE PALISÁ-
DY - SLÁDKOVIČOVA sa do
seba pustili vodiči luxusných áut.
Tridsaťdvaročný vodič BMW
zastal na priechode pre chodcov a
nebolo možné ho obísť. Vodič
Bentley, ktorý išiel za ním, vystú-
pil, a vodiča BMW napadol. Ten
následne so svojím vozidlom nie-
koľkokrát narazil do Bentley. 
NA RUSOVSKEJ CESTE sa
ráno o 3.30 h 31-ročný Mário
pokúsil elektrickou pílkou prepí-
liť mrežu na jednom z novino-
vých stánkov. Keď ho spozorova-
la hliadka, muž sa dal na útek.
Policajti ho však chytili a odviez-
li na príslušný útvar. Na stánku
muž spôsobil škodu 50 eur. (mm)

Ako písať? Zigmund v Prešporku, 
alebo Žigmund v Bratislave?

ZAMESTNANIE 
V BAVORSKU

Ab 01. 04. 2015 suchen wir
für unser Restaurant

jeweils eine/n

Koch
Küchenhilfe
Bedienung

Berufserfahrung und deutsche
Sprachkenntnisse erforderlich.
Wohnung kann gestellt werden.

Bewerbung per Email:
info@zum-muehlenwirt.de

Gasthaus zum Muhlenwirt
Eßlinger Straße 3, 91807 Solnhofen
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vyjdú o 2 týždne
26. marca 2015

Francúzske

filmy pre 

náročnejších
BRATISLAVA
Máte dosť naivných seriálov a
tupých hollywoodských krimi-
nálok? Choďte do kina. Brati-
slavčanov sem pozýva Francúz-
sky inštitút na Slovensku, ktorý
spoluorganizuje týždeň fran-
cúzskeho filmu Créme de la
créme.
Fanúšikovia francúzskej kinema-
tografie, ale vlastne všetci milov-
níci dobrého filmu môžu si
pozrieť nové snímky z krajiny,
ktorá dala svetu filmové skvosty.
Ide o druhý ročník akcie a tento
rok potrvá od 12. do 18. marca.
Vlani bolo na programe 97 filmo-
vých predstavení, tento rok ich je
pripravených 111. Slávnostné
otvorenie bude v Cinema City v
Eurovea, kde premietnu Tri srdcia
od režiséra Benoita Jacquota.
Ďalšími zaujímavými snímkami
sú Zbohom jazyku, Dva dni,
jedna noc, Láska je dokonalý zlo-
čin. V Bratislave sa bude premie-
tať v Kine Film Europe. Organi-
zátori mysleli aj na deti, ktoré si
môžu pozrieť filmy Bella a
Sebastián a Mikulášove šibalstvá
na prázdninách. (mm)

BRATISLAVA
Zita Furková, skvelá divadel-
ná, filmová a televízna hereč-
ka, v súčasnosti členka  Divad-
la Astorka Korzo ‘90, oslávila
6. marca významné životné
jubileum – krásnych 75 rokov.
Vo svojej profesionálnej karié-
re vytvorila vyše sto divadel-
ných, filmových a televíznych
postáv a ako majiteľka dabin-
gových štúdií Atiz a Artefakt a
videoštúdia Artkrea sa výraz-
ne podpísala aj pod slovenský
dabing.
Rodáčka z Hradišťa pod Vrát-
nom v okrese Senica po absol-
vovaní Vysokej školy múzic-
kých umení v roku 1962 zakot-
vila na dva roky v činohre
Divadla Jozefa Gregora Tajov-
ského vo Zvolene. Ďalšie sezóny
strávila v Krajskom divadle v
Trnave a v Divadle Andreja
Bagara v Nitre.
Prelomom v hereckej kariére
Zity Furkovej bolo pôsobenie v
bratislavskom Divadle na korze.
Vzniklo počas politického
odmäku v roku 1968. Hoci mu
režim nadelil len necelé tri roky
života a jeho činoherný súbor
vyprodukoval „len“ osem hier,
stále sa o ňom učí, píšu sa o ňom
články i vedecké štúdie a divad-
lo tak trochu žije aspoň v názve
Divadla Astorka Korzo ‘90.
Svojimi postavami v Divadle na
korze sa Zita Furková natrvalo

zapísala do dejín slovenského
divadla. „Robiť divadlo inak,
prinášať pravdu a vnášať auten-
ticitu do charakterov, nebáť sa
nového“ sa stalo jej krédom aj v
čase, keď už divadlo neexistova-
lo. Po jeho zrušení sa stala na
dlhé roky členkou činoherného
súboru Novej scény.
Účinkovala v desiatkach insce-
nácií hier svetovej klasicky i
súčasnej drámy pod vedením
najvýznamnejších slovenských
divadelných režisérov. Medzi
nezabudnuteľné patria jej posta-
vy v divadelných inscenáciách
Višňový sad, Mŕtve duše či Tar-
tuffe v 80. rokoch 20. storočia
pod režijným vedením Vladimí-
ra Strniska, ktoré vytvoril ešte v
Štúdiu Novej scény a ktoré sa

„presťahovali“ aj do vznikajúce-
ho Divadla Korzo ‘90 (Mŕtve
duše, Tartuffe).
Vďaka jej nápadu a činorodosti
vzniklo po roku 1989 nové
Divadlo Korzo ‘90 od roku 1993
Divadlo Astorka Korzo ‘90. Od
leta 1990 je členkou jeho herec-
kého súboru. Aj v tomto svojom
domovskom divadle už vyše 25
rokov vytvára výrazné charakte-
rové i tragikomické postavy v
divadelných inscenáciách hier
svetovej klasiky i súčasnej
drámy. 
Svojsky nenapodobiteľne pre-
pája psychologickú vierohod-
nosť charakteru s groteskným
nadhľadom, ktorý často ústi až
do zobrazenia absurdity našej
reality.
Osobitým a pre slovenské divad-
lo mimoriadne významným
činom bola jej idea osloviť slo-
venských spisovateľov, aby
písali pre divadlo. 
Takto vznikli dve divadelné hry
Rudolfa Slobodu – Armagedon
na Grbe a Macocha. Podobne o
dve desaťročia neskôr napísal
dve nové pôvodné hry Peter
Pavlac Červená princezná a Ein-
steinova žena.
Zita Furková sa venovala aj réžii.
V divadle uviedla Lorcov Dom
Bernardy Alby a pre kiná adaptá-
ciu prózy Rudolfa Slobodu Jesen-
ná, zato silná láska. (yb)

Foto: Matúš Oľha

Zita Furková je stále v pohybe vo
„svojom“ Divadle Astorka Korzo ‘90
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Lamačania

chcú malé

potraviny
LAMAČ
Obyvatelia Lamača sa môžu
tešiť na nové potraviny. Malý
obchod by mal vzniknúť v
budove kúpaliska.
Mestská časť sa so STARZ-om,
ktorému kúpalisko patrí, už
dohodla, teraz ide hľadať pre-
vádzkovateľa, ktorý dostane v
budove na kúpalisku priestor na
obchod. O tom, kto to bude, roz-
hodne súťaž, ktorú vypíše
STARZ. (mm)

Eurá ušetria 

na televízii aj

na časopise
DÚBRAVKA
Najväčšie výdavky v Dúbravke
pôjdu do školstva, menej na
televíziu a časopis. Aj také boli
závery rokovania poslancov
mestskej časti  o rozpočte na
rok 2015.
Rozpočet má byť vyrovnaný -
8 743 934 eur. Potešia sa mu
najmä v školstve, pretože prišlo k
nárastu platov pedagogických
pracovníkov, a zvýši sa aj suma v
sociálnej oblasti.. (mm)

DÚBRAVKA
Do nákupného centra Bory
Mall by sa malo dať prísť aj
vlakom. Medzi Dúbravkou a
Devínskou Novou Vsou totiž
pribudne železničná zastáv-
ka.
Zastávku by mali začať stavať
už o tri roky a projekt vyjde na
približne 5,6 milióna eur.
Okrem zastávky tam plánujú
vybudovať aj parkovisko (s

kapacitou 370 vozidiel). Nový
objekt by mal totiž pomôcť
cestujúcim zo Záhoria, ktorí tu
môžu vystúpiť zo svojich aut a
do Bratislavy môžu pokračo-
vať mestskou hromadnou
dopravou.
Okrem zastávky pri Boroch sa
v Bratislave ráta aj s ďalšími
prestupnými terminálmi: De-
vínska Nová Ves - zastávka,
Patrónka, Mladá garda, Trnáv-

ka, Ružinov, Vrakuňa. Pre Bra-
tislavčanov cestujúcich na
Bory je zaujímavá aj informá-
cia, že sa ráta pokračovaním
električkovej trasy až po
nákupné centrum. Projekt už
schválili aj mestskí poslanci v
rámci rozvoja bratislavskej
hromadnej dopravy. Trať dnes
končí Pri kríži, po predĺžení po
Bory sa ráta aj s Devínskou
Novou Vsou. (mm)

DÚBRAVKA/KARLOVA VES
Obyvatelia Dúbravky a Karlo-
vej Vsi pozor! Premávka elek-
tričiek do týchto mestských
častí bude počas víkendu (14.3.
a 15.3.) vylúčená.
Dopravný podnik Bratislava
informoval, že električky nebudú
premávať v úseku od tunela a
dopravný podnik preto zabezpečí
náhradnú dopravu autobusovou

linkou X5 na trase Most SNP -
Dúbravka. Výluku spôsobili prí-
pravné práce na stavbu trate
dúbravsko-karloveskej radiály.
Linka číslo 4 pôjde po upravenej
trase Zlaté piesky, Trnavské
mýto, Špitálska, Jesenského,
Nám. Ľ. Štúra, Most SNP, Nábr.
arm. gen. Svobodu, Tunel, Kapu-
cínska, Nám. SNP, Špitálska,
Trnavské mýto, Zlaté piesky.

Linka číslo 5 po trase Rača, Rač.
mýto, Obchodná, Tunel, Nábr.
arm. gen. Svobodu, Most SNP,
Jesenského, Nám. SNP, Obchod-
ná, Račianske mýto, Rača.
Linka č. 9 po trase Trnavské
mýto, Špitálska, Nám. SNP,
Kapucínska, Tunel, Nábr. arm.
gen. Svobodu, Most SNP, Jesen-
ského, Špitálska, Trnavské mýto,
Ružinov. (mm)

Centrum Bory spojí s mestom vlak
a neskôr aj električka do Devínskej

Cez tento víkend sa električkou do
Dúbravky a Karlovej Vsi nedostaneteDOMESTICA 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

VSTUPENKY 
V PREDPREDAJI 
CEZ TICKETPORTAL 
UŽ OD 4 EUR  15.3. o 19:00 21.3. o 17:30
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Nový park 

bude krajší 

aj bezpečnejší
NOVÉ MESTO
Vďaka revitalizácii parku na
Hálkovej ulici získa ešte do leta
Nové Mesto nové detské ihrisko
a fitnes zariadenie.
Jeho oprava vyjde na 333-tisíc
eur. V parku pribudnú chodníky,
lavičky s prístreškami, odpadkové
koše a fontána s pitnou vodou.
Kolorit parku doplní 17 nových
oceľových stožiarov so svietidla-
mi, vďaka čomu bude plocha
osvetlená a bezpečnejšia. (mm)

Rača získa

denný stacionár

pre seniorov
RAČA
Vďaka prostriedkom z Integro-
vanej stratégie rozvoja mest-
ských oblastí vznikne v Rači
denný stacionár pre seniorov.
Pre klientov bude poskytovať
ambulantnú formu sociálnej služ-
by. Stacionár bude otvorený po-
čas pracovných dní od 6.30 do
17.00 h a vznikne v nových pries-
toroch zrekonštruovanej budovy
bývalých detských jaslí na Plicko-
vej ulici. (mm)
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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

VSTUPENKY 
V PREDPREDAJI 
CEZ TICKETPORTAL 
UŽ OD 4 EUR  15.3. o 19:00 21.3. o 17:30

VAJNORY
Pripravovaná výstavba diaľ-
ničného obchvatu Bratislavy
sa týka aj siedmich zo 17 mest-
ských častí hlavného mesta.
Ide o Vajnory, Ružinov, Podu-
najské Biskupice, Jarovce,
Rusovce, Čunovo a Petržalku.
Tam všade sa budú vykupo-
vať pozemky pod budúcu
diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu
R7. 
Tento veľký stavebný projekt už
vlani v jeseni naštartoval
pozemkových špekulantov, ktorí
ponúkajú najmä starším vlastní-
kom pôdy „rýchle prachy“.
Ako informoval starosta Vajnôr
Ján Mrva, už v septembri sa

objavili úctyhodne vyzerajúci
ľudia, ktorí ponúkajú odkúpenie
pozemkov za hotovosť. Miestny
úrad však výkupom nepoveril
žiadnu spoločnosť a vlastníkov
bude kontaktovať priamo
Národná diaľničná spoločnosť
(NDS). Na praktiky výkupných
firiem upozornili starostu obča-
nia. Ich starých rodičov oslovujú
rôzne spoločnosti s ponukou,
aby predali pozemky za 25-tisíc
eur za hektár. „Ale to je len 2,50
eura za meter štvorcový,“ vraví
J. Mrva. Nakúpia – a vzápätí
predajú štátu. Napríklad v
Dunajskej Lužnej ponúka NDS
30 eur za meter štvorcový.
Výkup pozemkov sa týka asi

1900 Vajnorčanov, ale starosta
zatiaľ nevie o nikom, kto by
podpísal zmluvu so špekulant-
mi. Upozorňujú na nich totiž
pravidelne v miestnych novi-
nách, vo vajnorskom rozhlase a
aj na webovej stránke mestskej
časti. Ako však tvrdia realitní
odborníci, s blížiacim sa ofi-
ciálnym štátnym výkupom
pozemkov bude tlak pozemko-
vých špekulantov silnieť.
Oficiálne stretnutie štátnej NDS
s vlastníkmi pozemkov vo Vaj-
noroch sa uskutoční v novom
kultúrnom zariadení na Baničo-
vej ulici 25. marca o 18.00 h.
Dovtedy by ľudia nemali niko-
mu nič podpisovať. (brn)

Špekulanti skupujú pozemky pod
budúcou diaľnicou za desatinu ceny

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?
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mi. Upozorňujú na nich totiž
pravidelne v miestnych novi-
nách, vo vajnorskom rozhlase a
aj na webovej stránke mestskej
časti. Ako však tvrdia realitní
odborníci, s blížiacim sa ofi-
ciálnym štátnym výkupom
pozemkov bude tlak pozemko-
vých špekulantov silnieť.
Oficiálne stretnutie štátnej NDS
s vlastníkmi pozemkov vo Vaj-
noroch sa uskutoční v novom
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Nový park 

bude krajší 

aj bezpečnejší
NOVÉ MESTO
Vďaka revitalizácii parku na
Hálkovej ulici získa ešte do leta
Nové Mesto nové detské ihrisko
a fitnes zariadenie.
Jeho oprava vyjde na 333-tisíc
eur. V parku pribudnú chodníky,
lavičky s prístreškami, odpadkové
koše a fontána s pitnou vodou.
Kolorit parku doplní 17 nových
oceľových stožiarov so svietidla-
mi, vďaka čomu bude plocha
osvetlená a bezpečnejšia. (mm)

Rača získa

denný stacionár

pre seniorov
RAČA
Vďaka prostriedkom z Integro-
vanej stratégie rozvoja mest-
ských oblastí vznikne v Rači
denný stacionár pre seniorov.
Pre klientov bude poskytovať
ambulantnú formu sociálnej služ-
by. Stacionár bude otvorený po-
čas pracovných dní od 6.30 do
17.00 h a vznikne v nových pries-
toroch zrekonštruovanej budovy
bývalých detských jaslí na Plicko-
vej ulici. (mm)
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STARÉ MESTO
Prudká dažde, ktoré vlani v
septembri zasiahli Bratislavu,
spôsobili vážne škody aj na
svahu na Žižkovej ulici, oproti
PKO. Svah sa zosunul na cestu
a čiastočne zablokoval dopra-
vu smerom na Karlovu Ves.
Mestská časť Staré Mesto preto
prostredníctvom statika zhod-
notila situáciu, dala si vypraco-

vať geologický prieskum a z
piatich návrhov vybrala ako
najlepšie riešenie vystužiť svah
a spevniť ho opornými kon-
štrukciami. Dnes je teda svah
spevnený a podopiera ho nový
oporný múr.
S úpravami v tejto časti mesta sa
však pokračuje aj ďalej. Staré
Mesto vyberalo zhotoviteľa na
opravu cesty na Žižkovej ulici,

ktorá bola poškodená pri zosuve
svahu. Verejné obstarávanie už
samospráva ukončila, víťaz však
v čase našej uzávierky ešte nebol
známy. Podľa predbežných od-
hadov by náklady na obnovu po-
vrchu vozovky na Žižkovej ulici
mali stáť do 30-tisíc eur bez
DPH. Rekonštrukcia cesty by
mala byť ukončená najneskôr do
konca apríla. (mm)

Svah oproti PKO už spevnili, teraz
idú opraviť zničenú Žižkovu ulicu

Nový park 

bude krajší 

aj bezpečnejší
NOVÉ MESTO
Vďaka revitalizácii parku na
Hálkovej ulici získa ešte do leta
Nové Mesto nové detské ihrisko
a fitnes zariadenie.
Jeho oprava vyjde na 333-tisíc
eur. V parku pribudnú chodníky,
lavičky s prístreškami, odpadkové
koše a fontána s pitnou vodou.
Kolorit parku doplní 17 nových
oceľových stožiarov so svietidla-
mi, vďaka čomu bude plocha
osvetlená a bezpečnejšia. (mm)

Staré Mesto

začína jarné

upratovanie
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto za-
čína koncom marca s jarným
upratovaním. V šiestich termí-
noch v 20 lokalitách rozmiestni
kontajnery na veľkorozmerný
domový odpad.
Prvé kontajnery budú umiestnené
24. až 25. marca 2015 na rohu
Ulice Fraňa Kráľa 1 a Lermonto-
vovej, na Poľskej 2, na rohu Ma-
lej a Révovej ulice a na parkovis-
ku na Mozartovej ulici 13-15.
Viac na www.staremesto.sk. (stn)

VSTUPENKY 
V PREDPREDAJI 
CEZ TICKETPORTAL 
UŽ OD 4 EUR  15.3. o 19:00 21.3. o 17:30

Tel.: 0919 420 227
E-mail: staremesto@expreska.sk
FB: facebook.com/expreska.polna

LEN PRE

2 1€

Zumba
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ŠKODA Rapid Spaceback, to sú čisté línie, dynamický dizajn, priestranný interiér a navyše:
› 4-ročná záruka
› zimné kolesá zadarmo
› s Financovaním na jednotku už od 111 € mesačne

Ponuka platí aj na ostatné modely ŠKODA. Viac u vášho najbližšieho predajcu.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 4,4 – 5,8 l/100 km, 114 – 134 g/km. Ilustračné foto.
Zimné kolesá zadarmo platia pre skladové vozidlá predané do 31. 3. 2015.

www.skoda-auto.sk

VÁŠ NOVÝ
DYNAMICKÝ ŠTÝL
VÁŠ NOVÝ
DYNAMICKÝ ŠTÝL

ŠKODA Rapid Spaceback už od 111 € mesačne

Todos Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
841 01  Bratislava

www.todos.sk
Tel.: 0800 102 103
E-mail: todos@todos.sk 2014


