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Vláčiky nezaparkujú na promenáde

Vláčiky štartujú, turistická sezóna v meste sa začala. Foto: Juraj Mladý

Slovanisti

môžu zabudnúť

na českú súťaž
BRATISLAVA
Zdá sa, že rébus hokejového
Slovana, v akej súťaži sa obja-
ví od novej sezóny, sa začína
pomaly riešiť. Už dávnejšie
bolo jasné, že KHL to nebude
a ako sa najnovšie zdá, bela-
sým sa rozplynul aj sen o
českej extralige.
Jej riaditeľ Josef Řezníček totiž
jasne vyhlásil, že účasť brati-
slavského Slovana v súťaži vidí
ako sci-fi. „Je to pre mňa niečo
nepredstaviteľné,“ tvrdí Řezní-
ček. Ako jeden z dôvodov uvie-
dol, že Bratislavčania doteraz
ani len nepožiadali, aby Česi
jeho prípadnú žiadosť o účasť
zobrali na vedomie. „Keďže
Slovan nám túto možnosť nepo-
núkol, nemali sme sa ani čím
zaoberať,“ povedal Řezníček.
Belasí tak zrejme dopredu vzda-
li boj o českú extraligu, ktorú
navyše nemali istú, keďže proti
boli nielen niektoré české extra-
ligové kluby, ale aj kluby z niž-
šej českej súťaže bojujúce o
postup. Slovan by navyše musel
mať pri prihláške súhlas sloven-
ského hokejového zväzu, no ten
bude zasadať až 21. apríla, čo je
pre Čechov neprijateľný termín.
Čoraz viac je tak jasné, že Slo-
van zamieri do EBEL, ktorá je
zrejme zaujímavejšia ani nie tak
pre hráčov a fanúšikov, ako pre
funkcionárov klubu... Aj tam je
však termín jasný, Slovan sa
musí rozhodnúť do polovice
apríla! (mm)

Ivo Nesrovnal 

varoval svojich

úradníkov
BRATISLAVA
Primátor Ivo Nesrovnal pri-
tvrdil! Na odborných oddele-
niach magistrátu nariadil kon-
trolu dodržiavania zákonom
stanovených lehôt, interných
termínov pri spracovávaní a
odovzdávaní písomností a vy-
bavovaní žiadostí a podaní od
fyzických a právnických osôb. 
„Dôvodom bolo opakované pred-
kladanie materiálov, pri ktorých
neboli dodržiavané zákonné leho-
ty,“ uviedla jeho hovorkyňa Ivana
Skokanová. Po troch mesiacoch v
úrade primátor zistil, že problé-
mom je nedostatočná evidencia
spisov, rovnako ako chýbajúca
evidencia ich následného riešenia.
Ivo Nesrovnal tiež zistil vážne
pochybenia v procese riešenia
došlých materiálov – týka sa to
najmä posudzovania vplyvov na
životné prostredie, resp. stanovísk
EIA/SEA, ktoré musia byť vyba-
vené v konkrétnych lehotách tak,
ako to určuje legislatíva. 
Pochybenia sa týkali viacerých
spisov, kedy primátor dostal
materiál až po uplynutí lehoty, v
ktorej malo mesto možnosť
vyjadriť svoje stanovisko. Nedo-
držanie lehoty následne znamená,
že mesto automaticky s daným
zámerom súhlasí. „Je to nepocho-
piteľné, ale je to tak. Existujú
podania, ktoré mali byť vybavené
do začiatku februára, no mne na
posúdenie a podpis boli predlože-
né až začiatkom marca,“ povedal
Ivo Nesrovnal. (mm)
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STARÉ MESTO
Neklamným znakom blížiacej
sa turistickej sezóny v Brati-
slave sú vyhliadkové vláčiky,
ktoré jazdia v historickom
jadre Starého Mesta, ale aj
na okružnej trase na Brati-
slavský hrad. Práve vyhliad-
kový vláčik Prešporáčik je
totiž jednou z hlavných turis-
tických atrakcií hlavného
mesta.
Bývalé vedenie bratislavského
magistrátu malo ambíciu nasta-
viť jednotné pravidlá pre par-
kovanie a jazdu vyhliadkových
vláčikov v centre mesta. K Pre-
šporáčiku, ktorý jazdí už tak-
mer dvadsať rokov, totiž v
uplynulých rokoch pribudli aj
ďalší prevádzkovatelia. 
Staromestské ulice im začali

byť pritesné, problémy vznika-
li najmä na stanovištiach, kde
odchytávali turistov. Či už išlo
o osobný prístav, Námestie
Eugena Suchoňa alebo Námes-
tie Ľudovíta Štúra. 
Nové vedenie Starého Mesta
chce v spolupráci s vedením
mesta a so spoločnosťou Brati-
slava Tourist Board dohodnúť
nové pravidlá, aby vyhliadkové
vláčiky neblokovali verejné
priestranstvá. 
„Výletné vláčiky už, napríklad,
nebudú parkovať na nábrežnej
promenáde pri osobnom prísta-
ve. Úpravou dopravného reži-
mu na Fajnorovom nábreží im
chceme vytvoriť lepšie pod-
mienky na krátkodobé státie,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.

Nové vedenie Starého Mesta
chce reagovať aj na porušova-
nie nariadenia o pešej zone,
ktoré zakazuje parkovať moto-
rovým vozidlám v historickom
jadre. Sem je totiž vjazd povo-
lený len po zaplatení miestnej
dane za vjazd do historického
jadra. S prevádzkovateľom
Prešporáčika sa už mestská
časť dohodla, že obmedzí par-
kovanie na Františkánskom ná-
mestí na najviac jednu vláčiko-
vú súpravu. 
Postupne chcú obe strany spo-
ločne nájsť taký model prevá-
dzky vyhliadkových vláčikov,
ktorý nebude v rozpore s plat-
nými nariadeniami, ale bude
naďalej plniť funkciu vyhľadá-
vanej a obľúbenej turistickej
atrakcie. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Solidarita 
panelákových 
s vilovými
V Bratislave to už vyše osem
rokov funguje tak, že štyri naj-
väčšie mestské časti dobrovoľne-
nasilu presúvajú do siedmich
najmenších mestských častí tak-
zvaný solidárny príspevok. Tento
rok, už deviaty za sebou, by to
malo byť spolu 2,2 milióna eur.
Aby sa nezabudlo na pamätníkov
a aby malé čísla nezavádzali: v
korunách je to vyše 66 miliónov.
Keďže najsolidárnejšia musí byť
najväčšia Petržalka, je pochopi-
teľné, že otázku príspevku najčas-
tejšie otvára jej starosta Vladimír
Bajan. On aj ďalší traja starosto-
via síce principiálne nenamietajú
proti solidarite, keby prerozdelené
peniaze poslúžili malým mest-
ským častiam napríklad na zveľa-
denie prostredia, na čistotu, po-
riadok, údržbu. Ale na nákup kro-
jov pre miestny folklórny súbor či
notebooky pre poslancov?
Úplne nanovo zaznieva tento rok
otázka, prečo zostávajú mimo hry
na solidaritu stredne veľké mest-
ské časti, ale najmä hlavné mesto.
Otvorených je viacero otázok.
Napríklad táto: „Prečo ľudia z
panelákov v Petržalke alebo v Ru-
žinove mali byť solidárni s ľuďmi
žijúcimi v rodinných domoch a
vilách v Jarovciach, Rusovciach,
Čunove či Záhorskej Bystrici a
posielali im časť svojich daní?“
opýtal sa jeden z návštevníkov
webu Bratislavských novín.
Neviem, nepoznám odpoveď. Ale
tá otázka mi hovorí z duše.

Juraj Kopřiva

Odborníci chcú

väčšiu ochranu

pamiatok
BRATISLAVA
Archeologický prieskum na
severnej terase Bratislavského
hradu bol odborný a kvalitný.
Zhodlo sa odborné grémium
zložené z archeológov, reštau-
rátorov a architektov. 
Grémium zvolala Kancelária
Národnej rady SR a jej výsled-
kom bolo aj to, že vyzvalo k za-
bezpečeniu vyššej ochrany ar-
cheologických nálezov na spo-
mínanej severnej terase hradu.
Jedným z najväčších problémov
je ochrana nálezov rímskych
architektúr z čias Keltov. Účast-
níci grémia sa zhodli, že „opat-
renia na na zabezpečenie ochra-
ny nehnuteľných archeologic-
kých nálezov sú síce vcelku
dostatočné, no súčasne by bolo
žiadúce zvýšenie ich ochrany,
napríklad oplotením, ale aj
zabráneniu ťažkej techniky na
vstup do týchto priestorov, či
uloženiu stavebného materiálu
na miestach nálezu“. Archeolo-
gické nálezy (nehnuteľné) by
mali byť vystavené na mieste
nálezu, nie zasypané. Okrem
toho grémium odporučilo čo
najskôr zreštaurovať nálezy pod
nádvorím a severnou terasou.
Čo sa týka medializovaných ga-
ráží, ani grémium neprišlo k jed-
noznačným záverom. Garáže
nerozdeľujú len verejnosť, ale aj
samotných odborníkov...
Výsledky rokovania dostane na
vedomie aj Kancelária Národnej
rady Slovenskej republiky a tá
potom rozhodne o ďalšom
postupe. (mm)

BRATISLAVA
Petržalka, Ružinov, Nové
Mesto a Staré Mesto ako
štyri najväčšie zo 17 brati-
slavských mestských častí
poskytovali počas ôsmich
rokov v dvoch volebných
obdobiach tzv. solidárny prí-
spevok pre sedem najmen-
ších (Lamač, Vajnory,
Záhorská Bystrica, Rusovce,
Jarovce, Devín, Čunovo). 
Aká je však solidarita hlavného
mesta a zostávajúcich šiestich
stredne veľkých mestských
častí? Túto otázku nastolili
niektorí starostovia na posled-
nom rokovaní Regionálneho
združenia mestských častí
hlavného mesta SR Bratislavy.
Podľa štatútu Bratislavy prí-
spevok veľkých malým nemô-
že byť nižší ako tri percentá
prostriedkov získaných pre

všetky mestské časti z dane z
príjmov fyzických osôb a dane
z nehnuteľností. Tento rok by
podľa návrhu magistrátu mali
malé mestské časti dostať
spolu 2,2 milióna eur.
Predseda regionálneho združe-
nia a starosta Vajnor Ján Mrva
pripomenul, že podľa pôvodné-
ho zámeru mal byť príspevok
pre malé mestské časti zakot-
vený v novele zákona o Brati-
slave z roku 2008, a to vo
výške 4 percentá. Nakoniec sa
dostal len do štatútu mesta v
znení, že príspevok nesmie byť
menší ako 3 percentá a každý
rok o ňom hlasujú mestskí
poslanci.
Povinne najsolidárnejšie sú
najväčšie mestské časti Petržal-
ka a Ružinov. K návrhu staros-
tu Petržalky Vladimíra Bajana,
že príspevok sa musí čiastočne

preniesť z pliec veľkých mest-
ských častí aj na hlavné mesto,
sa pripojil i starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík. „Aj
peniaze v rozpočte mesta sú
naše peniaze,“ pripomenul.
„Netvárme sa teda, že nám
mesto niečo dáva. Ide o to, aby
sa prostredníctvom hlavného
mesta podieľali na solidarite aj
stredne veľké mestské časti.“
Mal tým na mysli Karlovu Ves,
Dúbravku, Podunajské Bisku-
pice, Raču, Vrakuňu a Devín-
sku Novú Ves.
Na základe prijatého uznesenia
otázka spravodlivejšieho roz-
delenia daní bude predmetom
ďalších rokovaní s hlavným
mestom. Podľa primátora Iva
Nesrovnala mesto vytvorí na
tento účel pracovnú komisiu, v
ktorej budú aj predstavitelia
mestských častí. (akl)

Bratislavská solidarita veľkých 
častí s malými sa zrejme prežila

NOVÉ MESTO
Jar je tu a tisícky Bratislav-
čanov znovu vyrazia do prí-
rody. Počas výletov na Želez-
nú studničku prechádzajú
okolo niekoľkých prameňov
a možno uvažujú, či sa z nich
môžu, alebo nemôžu napiť.
Medzi Bratislavčanmi je zrej-
me najznámejší prameň Stud-
nička II. rybník. Denne sa tam
zastavujú desiatky Bratislavča-
nov nielen na doplnenie zásob
počas túry, ale vodu naberajú aj
do fliaš a nosia domov. 

Povzbudzuje ich k tomu oznam
na tabuli, že ide o pitnú vodu.
Na druhej strane, oznam je ešte
z roku 2012. Peter Pivko z
Mestských lesov Bratislava
však upozorňuje, že o kvalite
vody sa netreba presviedčať
len na ozname pri studničkách,
pretože niektorí návštevníci
odliepajú nové nálepky, ale
najlepšie je skontrolovať si to
na stránke mestských lesov. 
Kto si spomínaný zoznam
pozrie, hneď mu udrie do očí,
že pre spomínanú studničku

platí: Nepitná! Oznam pri pra-
meni síce píše o pitnej vode, na
stránke mestských lesov je
však čierne na bielom, že to tak
nie je… Podobne sú na tom
vlastne všetky pramene patria-
ce pod mestské lesy, pretože pri
všetkých je napísané: Nepitná.
Najnovší rozbor kvality vody
v studničkách sa bude robiť v
máji (vykonáva ho Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť),
výsledky uverejnia mestské
lesy na svojej webovej strán-
ke. (mm)

V studničkách, ktoré spravujú
mestské lesy, netečie pitná voda
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Maratón už

pokoril svoju

hranicu snov
BRATISLAVA
Hlavné mesto sa dá do pohybu.
Už najbližší víkend sa vo všet-
kých kategóriach 10. ročníka
ČSOB Bratislava Marathonu
rozbehne vyše 10-tisíc účastní-
kov. Výnimkou budú len tí naj-
menší, ktorí sa v pretekoch
batoliat skôr „rozplazia“…
Organizátori minulý týždeň zare-
gistrovali vyše 10-tisíc záujem-
cov, na maratón ich bolo vyše
tisíc, na polmaratón 2500. „Opro-
ti minulému rokmu sme zaregis-
trovali nárast o desať percent, čím
sa nám splnil sen o desaťtisícovej
hranici. Medzi prihlásenými sú
bežci z 51 krajín,“ uviedol riaditeľ
ČSOB Bratislava Marathonu
2015 Jozef Pukalovič.. 
Štart a cieľ všetkých behov bude
na námestí medzi novou budovou
Slovenského národného divadla a
nákupným centrom Eurovea.
Organizátori si vybrali nové mies-
to na zázemie pre účastníkov,
ktoré bude bližšie k štartu a cieľu.
Bežci, ktorí zaplatia štartovné,
budú mať po predložení účastníc-
kej karty nárok na bezplatnú
metskú dopravu, či na bezplatný
vstup do niektorých mestských
zariadení. Turistov, ale možno i
Bratislavčanov, zaujme aj jedno
netradičné pozvanie na piatkový a
sobotňajší History run, beh po
pamiatkach Bratislavy. 
Program podujatia sa začal už
minulý týždeň Behom cez Brati-
slavu. V piatok podvečer je sláv-
nostné otvorenie maratónu. V
sobotu sú na programe preteky
lezúňov a behy na 4,2 km, či 10
km. V nedeľu 29. marca o 10.00 h
je štart ČSOB maratónu, polma-
ratónu a štafetového behu. (mm)

Vyrúbali 

stromy, nové 

vysadia neskôr
NOVÉ MESTO
Celkove 27 stromov a päť krí-
kov zmizlo z Račianskej ulice.
Dôvodom masívneho likvido-
vania zeleného porastu bolo
rozširovanie komunikácie a
výstavba obytnej zóny.
Stromy zmizli na mieste, kde má
vyrásť nový obytný projekt - na
rohu Račianskej a Kominárskej
ulice. Magistrát výrub povolil a
mestská časť Nové Mesto navy-
še ako náhradu vysadí viac
stromčekov, ako bolo vyrúba-
ných… Po výstavbe nových ob-
jektov na pozemkoch investora
vysadia spolu 78 stromov a
kríky, celkove to bude na ploche
348 metroch štvorcových. (mm) 

Električky

musia počkať

do apríla
DÚBRAVKA
Zmodernizovanej električko-
vej trate sa Dúbravčania doč-
kajú v apríli. Taký by mal byť
konečný verdikt pre trať, po
ktorej sa síce už jazdí, ale
podľa papierov len skúšobne!
Zhotoviteľ trate dostal za domá-
cu úlohu dorobiť niektoré veci -
napríklad obrubníky, dlažbu,
zábradlie, kanalizačné šachty...
Čo mal urobiť do apríla, to už je
hotové, a tak sa zdá, že stavba
bude konečne daná do užívania.
Okrem toho obyvatelia upozorni-
li na ďalšie chyby a chybičky krá-
sy - zle nastavené semafory, ne-
presné informačné tabule, či chý-
bajúci trávnik, ale nepáči sa im
ani sťažený priechod cez koľajni-
ce, či privysoký hluk na obratisku.
Pripomienky sa vyhodnotili, nie-
ktoré ako oprávnené, a už sa pra-
cuje na ich odstránení. (mm)

Zle spočítaná Bratislava je akoby
bez Starého Mesta a Rusoviec
BRATISLAVA
Hlavné mesto dostane tento rok
z takzvaných podielových daní
trvalo prihlásených obyvateľov
do rozpočtu necelých 154 milió-
nov eur. Tie sa pomerom 68:32
percent rozdelia v prospech
mesta a mestských častí.
Čísla sú to pekné, majú však
jednu zásadnú chybu: Pri ich
výpočte sa vychádza z údajov
Štatistického úradu SR, podľa
ktorého má Bratislava len 417-
tisíc obyvateľov. Register obyva-
teľov (REGOB), ktorý spravuje
Ministerstvo vnútra SR a pravi-
delne ho aktualizujú miestne
úrady, však uvádza, že v Bratisla-
ve bolo k 31. decembru 2014

trvalo prihlásených o takmer 50-
tisíc obyvateľov viac. To je, ako
keby štatistici v súčte odignoro-
vali Staré Mesto a Rusovce. Čo
znamená, že mesto dostane z
podielových daní o takmer 18
miliónov eur menej.
Regionálne združenie mestských
častí hlavného mesta SR Bratisla-
vy sa už niekoľko rokov snaží
presadiť prostredníctvom Združe-
nia miest a obcí Slovenska, aby sa
podiel na dani z príjmov fyzic-
kých osôb vyplácal nie podľa
údajov ŠÚ SR, ktoré vychádzajú
zo zbabraného sčítania ľudu v
roku 2011, ale podľa skutočných
počtov v REGOB.
Ako vyplýva z priloženej tabuľ-

ky, na presný súčet nepresných
čísiel najviac dopláca Petržalka,
ktorá má podľa štatistiky až o 13-
tisíc obyvateľov menej ako podľa
REGOB. Dostane teda o vyše 1,5
milióna eur menej, ako by jej
patrilo podľa počtu trvalo prihlá-
sených. Podobne zle sú na tom aj
Ružinov, Staré Mesto a Nové
Mesto. Všetky štyri najväčšie
mestské časti prichádzajú spolu o
bezmála 4 milióny eur. Práve táto
štvorica však musí najmenším
mestským častiam, v ktorých sú
rozdiely medzi údajmi v počte
obyvateľov len na úrovni štatis-
tickej odchýlky, poskytnúť v roku
2015 v rámci povinnej solidarity
2,2 milióna eur. Juraj Kopřiva

Mestská časť
Počet obyvateľov Podielová daň 2015 v €

REGOB
12/2014

ŠÚ SR
12/2013

Rozdiel Aktuálna Rozdiel

Čunovo 1 318 1 126 -192 132 628 -22 615
Devín 1 477 1 179 -298 138 871 -35 100
Devínska Nová Ves 17 580 15 881 -1 699 1 870 570 -200 120
Dúbravka 36 429 32 891 -3 538 3 874 122 -416 729
Jarovce 1 988 1 712 -276 201 651 -32 509
Karlova Ves 36 722 33 099 -3 623 3 898 622 -426 741
Lamač 7 496 6 899 -597 812 610 -70 319
Nové Mesto 43 554 36 914 -6 640 4 347 978 -782 104
Petržalka 117 869 104 914 -12 955 12 357 472 -1 525 927
Podunajské Biskupice 23 130 21 289 -1 841 2 507 561 -216 845
Rača 21 489 20 251 -1 238 2 385 298 -145 820
Rusovce 3 761 3 269 -492 385 045 -57 951
Ružinov 77 605 70 098 -7 507 8 256 611 -884 225
Staré Mesto 44 728 38 823 -5 905 4 572 832 -695 530
Vajnory 5 477 5 381 -96 633 810 -11 308
Vrakuňa 20 305 19 664 -641 2 316 157 -75 501
Záhorská Bystrica 4 360 3 999 -361 471 029 -42 521

MČ spolu (32%) 49 162 867 -5 641 864
Bratislava (68%) 465 288 417 389 -47 899 104 471 092 -11 988 962
Bratislava spolu 153 633 959 -17 630 826

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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Za posledné roky pribudlo v
Bratislave množstvo reštaurá-
cií. Väčšina z nich je stále v
centre mesta, stále viac sa ich
však objavuje v okrajových
častiach. Jednou z nich je aj
nová reštaurácia ELEPHANT
DINER na Púchovskej ulici v
Rači. Nachádza sa pri hlavnom
cestnom ťahu von z mesta.
Reštaurácia vznikla v prízemnej
montovanej stavbe na okraji prie-
myselného areálu. Prezentuje sa
ako American Style Restaurant v
retro štýle amerických motores-
tov, ktoré paradoxne v Amerike
ustupujú novým trendom. Kožen-
kové lavice a stoličky, nie však
tradične červené, ale v prípade
Elephant Diner v kombinácii
zelenej, oranžovej a bielej. Na ste-
nách tabule a obrázky navodzujú-
ce atmosféru amerického lokálu.
Oproti vchodu je otvorená kuchy-
ňa, po pravej strane niekoľko
boxov s lavicami a stolov so sto-
ličkami. Interiér je síce menší,
pred reštauráciou je však prie-
stranná terasa, nechýba ani tucet
parkovacích miest. 
Jedálny lístok je prísne orientova-

ný na americkú kuchyňu - burgre,
steaky, tortilly, sendviče, hotdogy,
kuracie krídelká a šaláty. Ochut-
nali sme takmer z každého rožka
troška. Z burgrov sme si dali
Elephant sandwich s plátkami
šunky, volským okom, ľadovým
šalátom, paradajkou, opečenou
slaninou, cheddarom, majonézou
a BBQ omáčkou (5,40 €) a Mexi-
co Burger s hovädzím mäsom,
cheddarom, papričkami jalapeňo,
ľadovým šalátom, majonézou a
sladkokyslou omáčkou (7,60 €).
Všetky burger podávajú s cibuľo-
vými krúžkami (žiaľ, len tromi),
hranolčekmi alebo šalátom a so
zeleninovou oblohou. Kým bur-
ger bol pripravený z čerstvého
hovädzieho, žemle a hranolčeky
boli z mrazeného polotovaru. Te-
raz je síce v móde ponúkať všetko
čerstvé, v tomto prípade to však
nie je až taký hriech. Stačí, že čer-
stvé bolo mäso a zelenina. Treba
povedať, že porcie burgrov sú
poriadne a nasýtia aj najväčších
hladošov.

Poriadne veľká bola aj porcia kla-
sickej  tortilly plnenej  opečenými
kúskami kuracích pŕs, ľadovým
šalátom, paradajkou a sladko-
kyslou omáčkou (4,90 €). Sladko-
kyslá omáčka by sa hodila skôr do
čínskej, ako do americkej či tex-
mex kuchyne. Trochu nás sklamal
Elephant sandwich, ktorý tvorili
dva plátky chleba, medzi nimi
šunka, volské oko, ľadový šalát,
paradajka, opečená  slanina, ched-
dar, majonéza a BBQ omáčka
(5,40 €). Pravý americký sendvič
je viacposchodový a štedrejší.
Vynikajúci však bol hovädzí steak
s dubákovou omáčkou (13,00 €).
Treba povedať, že aj v tomto prí-
pade je pomer kvality a ceny v
Elephant Diner veľmi priaznivý.
Nie je to síce žiadna veľká gastro-
nomia, chutí tu však dobre, obslu-
ha je pozorná a býva tu plno. Zna-
kom dobrej reštaurácie je, že sa
stáva miestom nedeľného obeda
nielen ľudí z okolia.
Naše hodnotenie:����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Americká kuchyňa na Púchovskej Retro koncert

Boney M. 

bol fiaskom
LIST ČITATEĽA
Mám rád skupinu Boney M.,
ktorá vystupovala 12. marca v
Hant aréne na Pasienkoch,
vyrastal som na ich hudbe. Ale
to, čo vyviedli organizátori
retro koncertu v Bratislave,
bola jedna obrovská hanba.
Skupina hrala na playback a spie-
vala falošne. Z pôvodnej skupiny
zostala len jediná speváčka. Orga-
nizátori sľúbili majiteľom VIP
vstupeniek za 39,90 eura občer-
stvenie pri príchode plus občer-
stvenie počas koncertu, no toho
som sa nedočkal. Pri vstupe do
haly som si všimol úžasný nepo-
riadok, po zemi pováľané fľaše,
pooblievaná dlážka, veľa opilcov,
naťahovačiek pri vstupe, len aby
sa predalo čo najviac alkoholu a
nápojov za nekresťanské ceny
Bolo to fiasko. Veľa ľudí, a ja
medzi nimi, odchádzalo už po tre-
tej či štvrtej pesničke. Kontrola
vstupeniek pri vstupe bola síce
dôkladná, ale potom si už aj náv-
števníci s najlacnejšími lístkami
mohli pokojne sadnúť do VIP
sektora, ktorý bol určený pre ma-
jiteľov najdrahších vstupeniek.
Usporiadateľská služba tam síce
bola, ale len do počtu a okrem
vstupu nič iné nekontrolovala.
Hala na Pasienkoch nie je klima-
tizovaná. Keď je plná, je v nej
nedýchateľne. Myslím, že vôbec
nie je vhodná na podobné akcie.
Akcia vraj mala byť oslavou 95.
výročia Konzervatória Bratislava.
Vypálilo to však ako obrovský
chaos a hanba organizátorov. 

Dušan Feranec, Staré Mesto

Aj porevolučná

generácia nosí 

v hlave cvikačky
LIST ČITATEĽA
Za socializmu bývali na vrát-
niciach podnikov tzv. cvikač-
ky. Nevzhľadné hodiny s
pákou vytlačili na papierové
karty zamestnancov dátum a
čas ich príchodu a odchodu.
Keď sa blížila hodina konca
pracovného času, pred vrát-
nicou už stál zoradený zástup
pracujúcich, ktorí akoby
očami nedočkavo tlačili
ručičky hodín, aby si mohli
odcviknúť akurátny čas
odchodu.
Dnes sa už síce cvikačky
nepoužívajú, ale snaha nezotr-
vať na pracovisku ani o minútu
viac, ako je určené, akoby sa
preniesla aj na porevolučnú
generáciu. Napríklad na zim-
nom štadióne na Tehelnom poli
je počas korčuľovania lanom
oddelená časť ľadovej plochy
pre malé deti. 
Personál však lano odstraňuje
už asi desať minút pred kon-
com korčuľovania, čím samo-
zrejme prinúti rodičov s deťmi
z ľadu odísť, aby tých najmen-
ších ostatní korčuliari neohro-
zili.
Cvikačky v hlave akoby tikali
aj v niektorých výstavných
miestnostiach, kde sa personál
veľmi netrpezlivými pohľadmi
pred zatváracou hodinou snaží
dostať návštevníkov do blíz-
kosti vstupných dverí, aby mo-
hol na záver už len rýchlo zhas-
núť, zamknúť a odísť.
Tak vyzerá socializmus v nás.

Jozef Norulák, Nové Mesto

Keďže sme už niekoľko rokov
súčasťou spoločného európske-
ho trhu, kde platia spoločné a
prísne pravidlá pre výrobu,
spracovanie a predaj potravín,
nemôžeme tvrdiť, že napríklad
hydina dovezená z Poľska je
menej kvalitná, či dokonca
hygienicky závadná.
Ale množstvo potravinových afér
za posledné roky v mnohých
ľuďoch vyvolalo pocit neistoty,
nedôvery a ostražitosti, najmä
pokiaľ ide o mäso a mäsové
výrobky. Ako v tejto situácii rozo-
znať, či ide naozaj o slovenský
alebo poľský produkt a či infor-
mácie na štítkoch nezavádzajú?
Pokiaľ ide o hydinu, Poliaci ju
chovajú do vyšších porážkových
hmotností, a preto sú celé kurčatá,
ako aj jednotlivé diely väčšie a
ťažšie. Výnimkou preto nie sú u
poľskej hydiny napr. kuracie
štvrte s hmotnosťou 500 gramov
či prsia vážiace jedno 350 až 400
gramov. Kurča nad 2 kg je takmer
určite poľského pôvodu.
Určité rozdiely sú aj pri delení

kurčiat. Poľskí dodávatelia nechá-
vajú prsia spojené do páru. Poľ-
skou špecialitou je aj kurací krk
ponechaný na trupe, či nedbalo od
seba oddelené zadné štvrte.
Koža poľskej hydiny má jasnú
bielu farbu. Súvisí to so spôso-
bom chladenia. Poliaci chladia
hydinu vodou, na Slovensku sa
používa studený vzduch. Slo-
venská hydina má preto skôr
smotanovobielu až nažltlú farbu.
Aj samotné mäso poľskej hydiny
je svetlejšie, lebo je vodnatejšie.
So spôsobom chladenia súvisí aj
povrchový vzhľad hydiny. Pri
chladení vzduchom, ktoré sa
používa na Slovensku, je koža
suchá, miestami môže mať hnedé
škvrny spôsobené oxidáciou. Poľ-
ská hydina je naproti tomu lesklá,
akoby sviežejšia. Aj samotné
mäso bez kože je u poľskej hydi-
ny v dôsledku vyššieho obsahu
vody na vzhľad šťavnatejšie a
lesklé. Slovenská kuracina je

akoby suchšia a bez lesku, matná.
Detailne rozobrať, prečo je poľ-
ská hydina výrazne lacnejšia ako
slovenská, by vydalo minimálne
na samostatný článok. Kľúčovým
faktorom je iná dotačná politika
štátu voči celému poľskému agro-
sektoru.
Označenie hydiny musí obsaho-
vať dátum porážky, triedu kvality,
stav (chladená, mrazená), názov a
sídlo dodávateľa, krajinu pôvodu.
Pozor, nenechajte sa oklamať, ani
trojčíslie 858 na čiarovom kóde,
ani ovál so značkou SK, ani slo-
venský štátny znak nevypovedajú
nič o tom, či ide o slovenskú hydi-
nu. To prezradí jedine údaj uvede-
ný ako Krajina pôvodu. Na Slo-
vensku je aktuálne schválených
11 prevádzok na porážku hydiny. 
Prečo teda kupovať slovenskú
hydinu, aj keď je drahšia? Kúpite
čerstvé a chutné mäso, ktoré je
zaručene bez antibiotík a rasto-
vých hormónov, a ktoré je na
ceste od chovateľa k spotrebiteľo-
vi skontrolované až 12-krát). 

Boris Halaj, Masodomov.sk

Podľa čoho rozoznáte hydinu?
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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

Nový hlavný 

kontrolór bude

známy v apríli
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo  vyhlási-
lo deň konania volieb mestské-
ho kontrolóra na 30. apríla
2015. Súčasnému kontrolórovi
Petrovi Šinálymu sa v máji
skončí 6-ročné volebné obdobie.
Prihlásiť sa môže každý, kto má
ukončené minimálne stredoškol-
ské vzdelanie a kto do 16. apríla
predloží okrem životopisu a výpi-
su z registra trestov aj predstavu,
ako by chcel funkciu vykonávať.
Kandidátov a ich prihlášky posú-
di komisia poslancov a ich zo-
znam predloží mestskému zastu-
piteľstvu.
Na zvolenie kontrolóra je potreb-
ný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých mestských poslancov.
Ak ho nezíska žiadny kandidát,
na rovnakom zasadaní sa usku-
toční druhé kolo volieb, do ktoré-
ho postúpia dvaja najúspešnejší
kandidáti z prvého kola. Pri rov-
nosti hlasov v druhom kole volieb
sa rozhoduje žrebom. (isk)

Bratislavčania síce viac zarábajú, ale
viac platia a viac ich zaťažujú pôžičky
BRATISLAVA
Večná téma! Koľko zarábajú
Bratislavčania a koľko zvyšok
Slovenska. A čo všetko sa dá za
to kúpiť v hlavnom meste a
koľko na vidieku... Viac o šty-
ridsať percent, taký je naprík-
lad výsledok porovnania platov
v Bratislavskom a Košickom
kraji.  
Vlani mal Bratislavčan na výplat-
nej pásku priemernú hrubú mzdu
tesne nad 1100 eur, Košičan pri-
bližne 775 eur, čo dávalo asi o

330 eur menej. Ako uvádza agen-
túra SITA, ťažkosti s platením
svojich zvyčajných výdavkov má
sedem z desiatich domácností v
Bratislavskom kraji. V Košiciach
a okolí je to deväť z desiatich
domácností. 
Spomedzi ďalších skúmaných
domácností, ktoré majú nejakú
pôžičku či leasing, ich splácanie
veľmi zaťažuje 46 percent taký-
chto domácností v Košickom
kraji, ale až takmer dve tretiny
domácností v bratislavskom

regióne, čo súvisí s vysokými
cenami nehnuteľností v okolí
hlavného mesta, ktoré si väčšina
obyvateľov bez nejakého úveru
jednoducho dovoliť nemôže. 
V Košickom kraji stál vlani štvor-
cový meter nehnuteľnosti v prie-
mere 920 eur, kto chcel byt alebo
dom v okolí hlavného mesta,
zaplatil až 1648 eur. Ako dopĺňa
agentúra SITA, v košickom regió-
ne je nezamestnanosť dvaapolná-
sobne vyššia než v Bratislave a v
okolí hlavného mesta. (mm) 

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
�� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~

Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur

Mlynské Nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk Obleky od 59,99 €   Kabáty od 40€

Nohavice od 9.99 €   Saká od 29.99 €

PO až PIA 10:00 - 18:00
SO 9:00 - 16:00
WWW.PEKNEKABATY.SK

OD PONDELKA 30. 3. 
do VYPREDANIA
ISTROPOLIS / 1. posch.
TRNAVSKÉ MÝTO

VÝPREDAJ
dámskej a pánskej konfekcie

od slovenských výrobcov

MAKYTA PÚCHOV * ODEMA PÚCHOV  * OZETA TRENČÍN * M-S ŽILINA
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List vlastníctva k

nehnuteľnosti a

ako ho čítať (5.)
V predchádzajúcich príspev-
koch sme sa venovali informá-
ciám, ktoré možno zistiť z listu
vlastníctva. Na tieto články
nadviažeme a pokúsime sa pri-
blížiť skutočnosti uvedené v
Časti B: Vlastníci a iné opráv-
nené osoby listu vlastníctva.
Ako vyplýva z názvu tejto časti,
možno v nej nájsť vlastníkov
nehnuteľností a iné oprávnené
osoby. Medzi iné osoby patrí
napríklad nájomca alebo správca,
ktorým býva často Slovenský
pozemkový fond, spravujúci
nehnuteľnosti vo vlastníctve
neznámych vlastníkov. Vlastník-
mi nehnuteľnosti môžu byť indi-
viduálni vlastníci, manželia (bez-
podielové spoluvlastníctvo man-
želov, ďalej aj BSM), alebo viace-
ro spoluvlastníkov.
V prípade BSM by mal byť v tejto
časti listu vlastníctva uvedený
spoluvlastnícky podiel 1/1. V prí-
pade viacerých spoluvlastníkov je
spoluvlastnícky podiel určený
nadobúdacím titulom. Ak sú spo-
luvlastníci dvaja a ich spoluvlast-
nícky podiel je rovnaký, podiel
každého z nich bude 1/2.
Tento spoluvlastnícky podiel však
treba odlíšiť od spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach a
zariadeniach nehnuteľnosti (byto-
vého domu). Tento sa často odví-
ja od počtu vlastníkov bytov v
dome, od rozlohy bytu každého z
nich atď. Ak by napríklad išlo o
desiatich vlastníkov rovnakých
bytov v bytovom dome s desiati-
mi bytmi, každý z nich by vlastnil
okrem samotného bytu aj 1/10
spoločných častí a zariadení byto-
vého domu (schodiská, výťahy,
chodby).
Ak osoba vlastní v dome viac rôz-
nych samostatných nehnuteľností
(byt a samostatnú pivnicu), ku
každej z daných nehnuteľností
patrí aj spoluvlastnícky podiel na
spoločných častiach a zariade-
niach domu. V ďalšom príspevku
sa budeme venovať poslednej
časti – C: Ťarchy listu vlastníctva.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: +421 917822723

Ružinov bude 

s vyrovnaným 

rozpočtom
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov má na
rok 2015 vyrovnaný rozpočet.
Príjmy a výdavky poslanci
schválili vo výške 28 874 743
eur. 
Školstvu sa ujde 12 887 257 eur,
pričom kapitálové výdavky tak-
mer 400-tisíc eur chcú využiť na
zvýšenie kapacít materských
škôl. Komunikáciam sa ujde tak-
mer 670-tisíc eur, z čoho asi
370-tisíc eur pôjde na rekon-
štrukciu povrchov ciest.    
Rekonštrukcia Spoločenského
domu na Bulharskej ulici zhltne
200-tisíc eur, pričom po jej
skončení tu vznikne nové komu-
nitné centrum. Deti a mládež sa
zase môžu tešiť na opravené
detské ihrisko na Páričkovej
ulici, ktoré zrekonštruujú za 70-
tisíc eur. Ďalších 55-tisíc eur
pôjde do ružinovskej knižnice,
kde upravia priestory.
Poslanci schválili aj rezervný
fond, mal by v ňom byť milión
eur. (mm)

Karlova Ves ráta

na rok 2015 

s prebytkom
KARLOVA VES
Poslanci Karlovej Vsi schvá-
lili rozpočet na rok 2015.
Rátajú v ňom s prebytkom 81
128 eur.
„Tvorba rozpočtu nebola jedno-
duchá, podarilo sa ho však zosta-
viť  bez toho, aby sme na výdav-
ky použili peniaze z rezervného
fondu. Rovnako sa na pokrytie
výdavkov neráta s predajom
mestského majetku,“ zhodnotil
rozpočet vicestarosta Branislav
Záhradník. Viac ako 5,6 milióna
eur pôjde do vzdelávania, na
základné školy 2,9 milióna eur, na
materské 426 000 eur, o 20 000
eur sa znížili plánované výdavky
na menšie opravy ciest, chodní-
kov a obrubníkov. 
Novinkou je, že samospráva
mieni už od budúceho mesiaca
zverejniť plat a odmeny starostky,
zástupcov, prednostu, tajomníka
aj odmeny samotných poslancov
zastupiteľstva. (mm)

NOVÉ MESTO
Zateplenie a všetko, čo s tým
súvisí, teda aj oprava a výme-
na okien, oprava fasády a
výmena vstupných dverí. Na
to všetko sa môžu tešiť žiaci,
študenti a pedagógovia z
dvoch základných škôl v No-
vom Meste. 
Ide o Základné školy Odbo-
rárska a Za kasárňou, ktoré ne-
dávno začali s rekonštrukciou.

V škole na Odborárskej čakajú
zmeny aj telocvičňu, kde vyko-
najú repasáciu podlahových
vrstiev, okrem toho v areáli
školy vybudujú viacúčelové
ihrisko pre basketbal, tenis, há-
dzanú,  jedno volejbalové ihris-
ko a bežeckú dráhu. 
Detské ihrisko osviežia aj nové
hracie prvky a nové lavičky.
Rekonštrukcia školy sa navyše
dotkla aj vedľajšej materskej

školy, kde vlani vznikla nad-
stavba.
V škole Za kasárňou zase za-
teplia jedáleň a takisto zmoder-
nizujú športové ihrisko. Novin-
kou v škole bude digitálne inte-
raktívne ihrisko. Podobne ako
pri susednej škole, aj pri tejto
sa myslelo na neďalekú ma-
terskú školu. Pôjde o objekt na
Šancovej, ktorý takisto čaká
rekonštrukcia. (mm)

Prvé školy už začali rekonštruovať,
dotkne sa to aj okolitých priestorov

Parkovacie miesto dostane ten, kto
dá najviac, začína sa na 330 eurách
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Mestská časť Devínska Nová
Ves ponúka vyhradené par-
kovacie miesta. Bude to na
obdobie od 1. mája 2015 do
30. apríla 2016.
Konkrétne ide celkove o deväť
miest na Eisnerovej ulici, štyri
na ulici Ivana Bukovčana 16 -
18, tri na ulici Ivana Bukovča-
na 4 - 6, dve miesta sú na ulici
Milana Marečka 18 a jedno na
ulici Štefana Králika. Až pät-

násť miest je na ulici Jána
Smreka 10 - 12. Parkovacie
miesto vyhrá ten, kto ponúkne
vyššiu cenu, vyvolávacia cena
je 330 eur za rok. Záujemcovia
môžu podávať žiadosti na
miestnom úrade do 8. apríla. 
V žiadosti musia byť údaje o
žiadateľovi, vlastníkovi auta i
typ, farba a evidenčné číslo vo-
zidla, v ktorej zóne majú záujem
parkovať a ponúkaná cena za
užívanie vyhradeného parkova-

cieho miesta na rok. Miesto
bude patriť tomu, kto dá vyššiu
ponuku. V prípade rovnakých
cenových ponúk v rovnakej par-
kovacej zóne záujemcovia mu-
sia predložiť novú ponuku. Uží-
vateľ je povinný na mieste
udržiavať čistotu a poriadok,
vrátane zimného obdobia. Par-
kovacie miesto musí uvoľniť aj
vtedy, keď chce mestská časť
zabezpečiť označenie miesta
alebo vyčistiť ulice. (mm)
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BRATISLAVA
Keď v Bratislave nasneží, spra-
vidla skolabuje doprava a fir-
ma, ktorá má zimnú údržbu na
starosti, čelí okamžitej kritike,
že je pomalá a navyše drahá.
Konzorcium A.R.K. Technické
služby sa preto rozhodlo, že
všetky fakty o zimnej údržbe
bude viac komunikovať s ve-
rejnosťou. Na workshope naj-
prv informovali poslancov
mestského zastupiteľstva a
následne aj médiá. Zhovárali
sme sa o tom s konateľom kon-
zorcia A.R.K. Technické služby
Jánom LUDVÍKOM.

~ ~ ~
Poslanci zaviazali primátora,
aby analyzoval možnosť výpo-
vede zmluvy medzi mestom a
vaším konzorciom. Ako to
podľa vás dopadne?
- Sumy, za ktoré poskytujeme
mestu služby, sú férové a sú
výsledkom elektronickej aukcie v
rámci medzinárodného tendra.
Mimochodom, bola to historicky
prvá elektronická aukcia, ktorú
Bratislava pri obstarávaní použila.
Problém je v inom: Toto uznese-
nie vzniklo ako reakcia na lživé
vyjadrenia niektorých poslancov
mestského zastupiteľstva.
Čo máte na mysli?
- Na zastupiteľstve 5. februára
2015 poslanci Uhler a Borguľa
vyhlásili, že naša spoločnosť fak-
turuje mestu v rámci zimnej údrž-
by viac, ako by mala, čiže vlastne
povedali, že sme podvodníci. To
celkom prirodzene nahnevalo
poslancov. Nie všetci vedia, aká je
pravda a vzápätí schválili to uzne-
senie.
A vy tvrdíte opak, ako títo
poslanci?
- Nielen my. O tomto probléme sa
vedelo už minulý rok a týkal sa
Cesty na Kamzík. Keď vznikol
spor, mesto si nechalo urobiť nové
GPS zameranie, aby sa ukázala
pravda. A tá je taká, že naše kon-
zorcium neúčtovalo viac, ale na-
opak menej, presne o 13 423,454
eura. O tomto poslanci Uhler aj
Borguľa vedeli a vedia a napriek

tomu veselo rozširujú túto lož. Už
to prekračuje medze slušnosti a
budeme od nich žiadať ospravedl-
nenie – ak bude treba aj súdnou
cestou.
Dobre, ale nespokojnosť po-
slancov a nakoniec aj magistrá-
tu je zjavná aj bez týchto dvoch
poslancov. Zimná údržba ne-
funguje tak, ako by mala, alebo
sa mýlime?
- Nemýlite sa a my si myslíme to
isté. Zimná údržba, vrátane zim-
nej pohotovosti, je personálne,
technicky aj časovo poddimenzo-
vaná. Navyše, systém, podľa kto-
rého funguje, nevyužíva kapacity
najlepšie, ako sa dá. O týchto ve-
ciach diskutujeme s mestom už
štyri roky, ale až tento primátor a
jeho tím, nás začali počúvať.
No dobre, tak prečo teda v Bra-
tislave pri snežení vždy kolabu-
je doprava?
- Je tu viac faktorov. Bratislava má
najfrekventovanejšie komuniká-
cie s najväčšou hustotou premáv-
ky na Slovensku a tieto čísla sa
stále zvyšujú. Napriek tomu, že
hustota dopravy rastie, počas 10
rokov nebolo pridané ani jedno
vozidlo na výkon zimnej údržby v
meste. To sú hlavné dôvody, tie
ďalšie plynú z povahy systému,
podľa ktorého pracujeme.
Môžete to priblížiť? Nerozu-
mieme tomu celkom? V čom je
chyba systému?
- V prvom rade platí, že my vyko-
návame zimnú údržbu vrátane
zimnej pohotovosti výlučne na
základe pokynov magistrátu, res-
pektíve pokynov z magistrátneho
dispečingu. Inak povedané – naše
pluhy a sypače sa nepohnú, kým
nedostaneme od mesta pokyn.
Prísne vzaté, keby dnes od rána
husto snežilo a my by sme nedos-
tali pokyn, podľa zmluvy nemô-
žeme nič robiť.  No a takýto
pokyn nepríde vždy včas, plus sú
tam iné anomálie.
Máte nejaké riešenia, ktoré by
toto odstránili?
- Áno a pán primátor a jeho tím
ich akceptujú. Hovorili sme o nich
aj na informačnom workshope

pred poslancami a tam sme sa tiež
stretli s racionálnym prístupom.
Mnohí poslanci len krútili hlava-
mi, keď sme im vysvetlili, ako
vlastne fungujeme.
Mohli by ste to vysvetliť? Urči-
te to zaujíma každého Brati-
slavčana?
- Navrhujeme, aby plán zimnej
údržby, vrátane zimnej pohoto-
vosti, vznikol v spolupráci s magi-
strátom a mestskými časťami tak,
aby boli definované kľúčové
body, ktoré v prípade hustého sne-
ženia musia byť riešené ako prvé.
Ďalej navrhujeme, aby nás neria-
dil iba magistrátny dispečing, ale
spoločný dispečing magistrátu,
dopravného podniku a nás. Plus v
tomto štábe musia byť aj policajti,
aby sa napríklad nestalo, že pustia
do zasneženého mesta kamióny.
Ako ďalšie chceme magistrátu
navrhnúť, aby umiestnil na vybra-
né miesta, ako sú mosty, strmé
cesty atď., tepelné senzory, ktoré
budú indikovať možnosť námra-
zy. Potom sú to predbežné posypy.
Ide o to, že keď je tu predpoveď
hustého sneženia, vieme kľúčové
cesty posypať ešte skôr – naprík-
lad v noci. Sneh sa tam potom
nedrží a v konečnom dôsledku je
to lacnejšie. Chceme tiež, aby
sme mohli stroje v prípade
nepriaznivej predpovede roz-

miestniť na kľúčové stanoviská
vopred tak, aby  sa potom nemu-
seli prebíjať cez zápchy. S tým
súvisí aj nutnosť mať prednostne
ošetrené napríklad príjazdy do
nemocníc. Ďalej chceme, aby
dopravný podnik nepustil v prípa-
de sneženia na Kolibu, Kramáre a
podobne kĺbové autobusy, ktoré
tam vždy zapadnú a spôsobia
kolapsové situácie. A nakoniec
navrhujeme, že na vlastné náklady
pri presune techniky z bodu A,
ktorý spravujeme, do bodu B,
ktorý spravujeme, budeme odhŕ-
ňať sneh. Nie soliť, ale aspoň
odhŕňať. Keď ľudia vidia, ako ide
po meste auto zo zdvihnutou rad-
licou, celkom oprávnene zúria.
Adoteraz ste to nerobili? Veď to
znie úplne absurdne?
- A aj to absurdné je. Preto je
prvým bodom, ktorý navrhujeme,
kooperácia mesta a mestských
častí. Bratislava je rozdelená na
mesto a mestské časti, ale v prípa-
de sneženia by sa mala správať
ako jedno mesto, kde je jediný
cieľ – odstrániť sneh. A inak – raz
sme to už po dohode s primáto-
rom urobili...
Kedy a kde?
- Keď sme čelili 30. januára tomu
hustému sneženiu, primátor nav-
štívil našu firmu a na mieste videl,
čo všetko mohlo byť inak, keby

sme nečakali na pokyn magistrát-
neho dispečingu. Na mieste sme
sa dohodli, že pri najbližšom sne-
žení to urobíme podľa nás. No a 9.
februára opäť husto snežilo, vyra-
zili sme včas a kolaps nenastal.
Ešte je tu jeden problém, a to sú
platby za zimnú pohotovosť,
kedy mesto platí pohotovosť aj
keď nesneží. Čo s tým?
- V prvom rade treba povedať, že
zimná pohotovosť je normálna sú-
časť zimnej údržby v každom
meste. Nemôžete ju nemať, preto-
že riskujete totálny kolaps dopra-
vy, od autobusov, cez osobné autá
až po sanitky či požiarnikov. V
Bratislave je to tak, že počas zim-
nej pohotovosti je pripravený ur-
čený počet ľudí aj techniky, ktorí
sú schopní do 30 minút od poky-
nu vyraziť do boja so snehom.
Keď nesneží, títo ľudia a táto tech-
nika realizujú práce letného cha-
rakteru – orezávajú kríky, čistia
zastávky, upratujú ulice, vysýpajú
smetné koše. Nesedia v šatniach
na zadku, ako sa snažia niektorí
„odborníci“ tvrdiť.
Vraj jeden pracovník zimnej
údržby stojí mesačne mesto viac
ako primátor – konkrétne 5000
eur. Je to pravda?
- Nie, nie je to pravda. Zopakujem
to, čo som už povedal aj na infor-
mačnom workshope s poslanca-
mi, kde bol prítomný aj poslanec
Uhler. Faktom je hodinová sadzba
5,70 eura za zimnú pohotovosť
jedného pracovníka a 6,51 eura za
zimnú údržbu jedného pracovní-
ka, obe tieto hodinové sadzby
zahŕňajú nielen prácu ručného
pracovníka, ale aj prácu dispečin-
gu a prejazdové kilometre vozi-
diel na rozvoz ľudí a posypového
materiálu, nakladač a strojníka na
nakládku posypového materiálu,
materiálno-technické zabezpeče-
nie, ako je areál garáže, šatne, pra-
covné oblečenie a výkon motoro-
vých ručných fréz a rozmetadiel.
V prípade akýchkoľvek pochyb-
ností poslancov o našich nespor-
ných faktoch sa s nimi opäť radi
stretneme.

Zhováral sa Roman Javorský

Zimná údržba ciest v Bratislave 
sa dá podľa A.R.K. výrazne zlepšiť
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Interisti 

prevalcovali

Karlovku
BRATISLAVA
Žiadne prekvapenie sa neko-
nalo. Basketbalisti Interu po-
tvrdili úlohu vysokého favori-
ta a vo štvrťfinále najvyššej
slovenskej súťaže vyhrali nad
Karlovkou bezpečne 3:0 na
zápasy a sú v semifinále, medzi
štyrmi najlepšími tímami.
V ňom to však už bude určite
oveľa ťažšie. Interisti narazia na
Komárno, ktoré vyradilo Banskú
Bystricu tiež 3:0 na stretnutia, a
ktoré si proti Bratislavčanom
trúfa odohrať vyrovnanú sériu...
Keďže tím z južného Slovenska
skončil po základnej časti na
druhom mieste, interisti na tre-
ťom, výhodu domáceho prostre-
dia v prípadnom siedmom dueli
(hrá sa na štyri víťazné) bude
mať Komárno, čo by pri vyrov-
nanosti oboch tímov mohlo
hovoriť práve pre súpera Interu.
„Nesnažím sa teraz zvíťaziť o
čo najviac. Chcem, aby sme
hrali s rešpektom, ale tieto
zápasy beriem už aj ako prípravu
na ďalšie kolo. Viem, že ak
povolíme, môžeme pokojne pre-
hrať aj s Karlovkou. Stále ešte
hľadáme nejaké veci. Ale takto
je to pre nás dobré: mančaft,
ktorý bojuje od začiatku do
konca – veď to je play-off!,“
citovala stránka bk.inter po
postupe do semifinále play-off
trénera Interu Olega Meleščen-
ka.
Prvý semifinálový zápas sa hrá
28. marca v Komárne, druhý 1.
apríla v Bratislave, tretí 4. apríla
zase v Komárne… (mm)

Belasí darovali

Trenčínu 

semifinále
BRATISLAVA
Futbalistom Slovana sa vzďa-
ľuje vidina obhajoby maj-
strovského titulu a nevyšiel
im ani pokus získať Sloven-
ský pohár.
Vo štvrťfinále Slovenského
pohára Slovnaft Cupu prehrali
na ihrisku Trenčína 1:2. Fanú-
šikov mrzí vyradenie, ale ešte
viac priebeh zápasu, po akom k
nemu došlo. Slovanisti totiž
viedli 1:0 a hoci domáci vyrov-
nali, Bratislavčania mali od 65.
minúty výhodu jedného hráča
navyše (trenčiansky Bero videl
červenú kartu).
Ani táto presilovka však zve-
rencom Jozefa Chovanca
nevyšla. V 80. minúte dostali
druhý gól a sen o postupe do
semifinále sa rozplynul ako
januárový sneh na Kolibe! Tré-
ner Chovanec bol po zápase
stručný: „Trenčínu sme darova-
li postup...“ (mm)

BRATISLAVA
Nestratil sa v KHL, nestratil sa
ani v Európe. V minulom čísle
Bratislavských novín sme písali
o hokejovom Slovane, že v
KHL patril jeho zimný štadión
k najplnším, rovnako to však
platí o porovnaní s návštevami
v celej Európe.
Podľa agentúry SITA mali belasí
v dlhodobej sezóne desiatu naj-
vyššiu návštevnosť v celej Euró-
pe. Na stretnutia základnej časti

KHL prišlo do Slovnaft Areny
podľa štúdie Medzinárodnej
hokejovej federácie v priemere
8975 divákov, čím bola hala
vyťažená na 89,26 percent. Pred
rokom bol s vyše 10-tisícovým
priemerom siedmy, zaplnenosť
arény mali vtedy 99,58 percent.
Už štrnásty rok po sebe má naj-
vyššie návštevy SC Bern, na šta-
dión švajčiarskeho tímu prišlo v
priemere 16 164 divákov. Za Bern
sa vďaka vydarenej základnej

časti KHL dostalo Dinamo
Minsk, zápasy tímu Ľubomíra
Pokoviča videlo v priemere 14
120 fanúšikov. O hokej bol väčší
záujem ako pred rokom aj v Ber-
líne, tím Eisbären síce neudržal
druhú priečku, ale prvýkrát sa
môže pochváliť návštevnosťou
cez 13-tisíc divákov. Zo sloven-
ských klubov sa do elitnej stovky
dostali už iba Košice, ktorých
domáce zápasy v extralige videlo
v priemere 3629 divákov. (mm)

Hokejisti Slovana sú v návštevnosti
v najlepšej európskej desiatke

BRATISLAVA
Hlavné mesto sa môže tešiť na
športovú lahôdku. Prvý júlový
víkend (4.-5.) sa v NTC usku-
toční Final Four 3. skupiny Sve-
tovej ligy 2015.

Na palubovke nebudú chýbať ani
slovenskí reprezentanti, ktorí sa
vo Svetovej lige FIVB predstavia
druhý raz. Finálový turnaj vyberal
svoje dejisko medzi NTC a Zim-
ným štadiónom Ondreja Nepelu.

Vyhralo NTC, pretože podľa pre-
zidenta Slovenskej volejbalovej
federácie Ľubomíra Halandu
bude lepšie hrať pred plným men-
ším hľadiskom, ako poloprázd-
nym väčším. (mm)

Tenisový chrám ovládnu volejbalisti

Určite ste už stáli pred rozhodnu-
tím, či si zabezpečiť nové vozidlo,
alebo ušetriť a kúpiť si jazdené.
Oba varianty majú svoje pre i
proti a v konečnom dôsledku roz-
hoduje aj tak preferencia budú-
ceho majiteľa a podmienky, ktoré
ho pri výbere vozidla ovplyvňujú.
Každopádne, jazdené vozidlo
úplne jednoznačne neznamená
staré. 
Ponuka jazdených vozidiel BMW
je v Auto Palace Bratislava veľmi
dôkladne kontrolovaná ešte pred
zaradením vozidla do ponuky. V
rámci BMW Premium Selection
ponúka vozidlá tejto značky staré
max. 5 rokov alebo s nájazdom do

120 tis. km. K tomu naviac s 2 roč-
nou zárukou a vo výbornom stave.
U všetkých vozidiel sa kontroluje
ich pôvod a servisné údaje. Exklu-
zívne v Auto Palace Bratislava
môžu záujemcovia o jazdené BMW
využiť možnosť výkupu ich súčas-

ného vozidla na protiúčet. Benefi-
tov však v Auto Palace nájdete
oveľa viac. 

Tešíme sa na vašu návštevu 
na Vajnorskej 136C 
v Bratislave alebo na 

www.autopalacebratislava.sk.

Marcus 
Miller
29. marec
Ateliér Babylon

Lukáš 
Oravec Q. 
& KOMPOST 3
30. marec
Atelier Babylon 

Gregory 
Porter

22. apríl
Stará tržnica

Lizz 
Wright
18. máj
Ateliér Babylon

Susana Sawoff  /AT/ 
Talent Transport /SK/

Verejné 
prístavy, a.s.

Prístavná 10
821 09  Bratislava

ako vyhlasovateľ verejných
obchodných súťaží na prená-
jom pozemkov a prístavných
polôh vo vymedzenom území
verejných prístavov Bratisla-
va, Komárno a Štúrovo ich
priebežne zverejňuje na web
stránke spoločnosti 

www.vpas.sk

S jazdenými vozidlami BMW Premium Selection 

z Auto Palace Bratislava radosť z jazdy nekončí. Naopak!
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PETRŽALKA
Kauza Domino sa stále naťa-
huje a jeho príbeh sa asi tak
skoro neskončí. Okresný úrad
Bratislava totiž v prípade poly-
funkčného objektu Domino
stále defintiívne nerozhodol.
Naopak, kauza sa na nové
konanie dostala späť na petržal-
ský stavebný úrad. Dôvodom

malo byť, že petržalský staveb-
ný úrad počas rozhodovania o
stavbe neprijal žiadne protizá-
konné rozhodnutia, ktoré by boli
dôvodom na odstránenie stavby.
Okresný súd však poukázal na
niektoré nezrovnalosti. Týkajú
sa napríklad svetlotechnických
posudkov, ktoré majú k dispozí-
cii obyvatelia Jasovskej ulice, a

ktorý je iný, než posudok, ktorý
bol súčasťou konania o dodatoč-
nom povolení stavby. Rozsúdiť
by to mal Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva a petržalský
stavebný úrad podľa toho prijme
rozhodnutie.
Domino začali stavať pred vyše
rokom, už pol roka je však vý-
stavba zastavená. (mm)

Polyfunkčný objekt Domino 
sa znovu vrátil na stavebný úrad

BRATISLAVA
Hlavné mesto má ďalšiu novú
električku. Dopravný podnik
môže rátať s obojsmernou
električkou Škoda 30T ForCi-
ty Plus. Už v najbližších dňoch
majú pribudnúť ďalšie. 
Pracovníci DPB teraz spolu s
pracovníkmi dodávateľa urobia

na nových električkách technic-
ko–bezpečnostné skúšky, pre-
jazdnosti tratí, zdvíhania a nako-
ľajovania nového vozidla, súčin-
nosti brzdových systémov či
skúšky funkčností všetkým sys-
témov a zariadení.
Prvá obojsmerná električka bude
v uliciach už v apríli, zvyšné do

mája, ďalšie električky pribudnú
v ďalších mesiacoch. Celkove
by do októbra malo ísť o 45
nových električiek, zostávajúce
prídu v roku 2016. Dohromady
sa Bratislavčania môžu tešiť na
30 nových obojsmerných a 30
jednosmerných električiek
Škoda 29T. (mm)

BRATISLAVA
Bratislavský hrad ponúka
turistom Informačné cen-
trum. Nachádza sa na Západ-
nej terase a domáci aj zahra-
niční záujemcovia si v ňom
môžu pozrieť informácie via-
žúce sa k prieskumu a k
ochrane archeologických ná-
lezov na hrade. 

Turisti, ale aj Bratislavčania, tu
nájdu poznatky z výskumu na
severnej terase hradu, ale aj na
nádvorí hradného paláca. 
Nálezy pochádzajú od neskorej
doby kamennej až po obdobie
baroka. Pracovníci Informač-
ného centra prezradili, že cel-
kove tu objavili vyše 150-tisíc
exponátov, pričom v samotnom

centre vystavujú len tie najuni-
kátnejšie.
Počas otvorenia sa prvý raz
otvorili aj podzemné priestory
východného krídla hradu a
priestory pod nádvorím. 
Zatiaľ však nie je známy ter-
mín, kedy sa do týchto priesto-
rov bude môcť dostať aj verej-
nosť. (mm)

Nové električky už pripravujú na
jazdenie, do októbra ich príde 45

Informačné centrum ponúka
pamiatky už od doby kamennej

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI

Vstupenky

KAPRUN

PREDPREDAJ .sk
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Do knižnice 

s rodinným 

preukazom
PETRŽALKA
Už len do soboty trvá akcia,
počas ktorej sa v petržalskej
knižnici môžete bezplatne
zaregistrovať a tí, ktorí nestih-
li vrátiť knihy v stanovenom
termíne, môžu tak urobiť aj
dodatočne - bez pokuty.
Registrácia je pripravená počas
Týždňa slovenských knižníc a
knižnica prichystala pre svojich
návštevníkov aj nevšedný typ
čitateľských preukazov. Platia
pre celé rodiny, dospelého a dve
deti, prípadne dve deti a jedného
dospelého, a ročne vyjdú na
osem eur. Rodinu okrem toho
bezplatne zaregistrujú v poboč-
ke spoločensko-vednej, populár-
no-náučnej a cudzojazyčnej lite-
ratúry na Vavilovovej ulici.
Okrem toho je v ponuke aj kom-
binovaný preukaz, ktorý umož-
ňuje registráciu v dvoch poboč-
kách (knižnica ich má desať) a
za ktorý záujemca zaplatí 6 eur,
dieťa tri eurá ročne. (mm)

Horskí cyklisti

sa tešia na

novú zjazdovku
NOVÉ MESTO
Horskí cyklisti sa môžu tešiť.
Už o tri mesiace budú mať na
Kolibe novú zjazdovú trať.
O jej vybudovanie sa postará
Združenie Slobodný Bajker a
má byť určená pre začiatoční-
kov. Trať by mala vyjsť na pri-
bližne 6-tisíc eur a jej profil by
mal vyhovovať najmä tým,
ktorí s horskou cyklistikou
začínajú. Na Kolibe sú v súčas-
nosti dve náročnejšie zjazdové
trate. (mm)

Farmári 

už predávajú 

v Starej tržnici
STARÉ MESTO
Farmári obsadili Starú tržnicu.
Od minulého týždňa sa tak
stane každú sobotu okrem Veľ-
kej noci a Vianoc (4. apríla a 26.
decembra).
V ponuke sú najmä potraviny, ale
chýbať nebudú ani burzy, bazáre
starožitností, oblečenia či iné
akcie. Aliancia Stará tržnica, ktorá
má priestory prenajaté, tu investo-
vala asi 300-tisíc eur. Tento rok sú
v pláne rekonštrukcie toaliet,
kúrenia i časti strechy, plánuje sa
aj demontáž nefunkčných eskalá-
torov do suterénu a zarovnanie
podlahy v hlavnej sále do pôvod-
ného stavu. (mm)

Jar je tu, 

upracte si

okolo domov
BRATISLAVA
V zbernom dvore spoločnosti
OLO Na Starej Ivanskej ceste 2
sa dá bezplatne odovzdať rôzny
odpad.
Konkrétne elektro odpad, biolo-
gický - záhradný odpad, plasty,
papier, sklo, kovy, textílie, odpady
z domácej chémie, batérie a aku-
mulátory. Zberný dvor prijíma
bezplatne od zákazníkov aj
drobný stavebný odpad. Jedno
euro za kus sa platí iba za pneu-
matiky z osobného automobilu.
Zberný dvor je možné využiť
celý rok, aj  v sobotu od 8.00 do
18.00 h, okrem sviatkov a nedieľ,
nutnosťou je však mať zo sebou
občiansky preukaz. (mm) 

NOVÉ MESTO
Od minulotýždňovej soboty sa
na Železnej studničke zase
začalo pomáhať jej zeleným
obyvateľom. Je tu každoročná
akcia na pomoc prírode - dob-
rovoľníci zachraňujú žaby pri
ich jarných migráciách.

Spomínaná pomoc je jednodu-
chá. V úsekoch, ktorými žaby
najčastejšie prechádzajú cez
cestu, postavia dobrovoľníci a
ochrancovia prírody červené
fóliové zábrany, migrujúce
žabky pochytajú a ručne alebo
vo vedierkách prenesú do ryb-

níkov na druhej strane asfalto-
vej cesty. 
Kto chce pomôcť, mal by sa
nahlásiť organizátorom, ale ako
Bratislavčania dobre vedia,
vítaná je každá pomoc a každá
ručne prenesená žabka dáva
prírode ďaliu šancu. (mm)

Dobrovoľníci zase pomôžu žabkám

Účinný boj proti jarnej únave!
Ak pociťujete vyčerpanosť, únavu, oslabenosť, nedo-
statok energie alebo nechutenstvo, tak aj Vy ste sa stali
obeťou jarnej únavy, ktorá si nevyberá! Doplňte si svoje
biologické zdroje a zlepšite svoju výkonnosť a celkový
dobrý pocit pomocou rakytníkových produktov!
JEDINÁ BOBUĽA RAKYTNÍKA POKRYJE ODPO-
RÚČANÚ DENNÚ DÁVKU VITAMÍNU C!

Superpotravina
Vďaka jedinečnému zoskupeniu výživných, antioxi-
dačných a biostimulačných látok je táto rastlina pova-
žovaná za rastlinu budúcnosti! 
Unikátnosť a sila rakytníka spočíva predovšetkým v
jeho početných liečivých účinkoch:
� Regeneruje, vyživuje a omladzuje kožu
� Lieči poruchy trávenia
� Chráni pred aterosklerózou, upravuje cholesterol

� Ochraňuje pred nádormi, pomáha pri chemoterapii,
rádioterapii
� Lieči nachladnutie, zápal hrdla, mandlí
� Účinné prírodné antidepresívum a antialergikum
� Zlepšuje pamäť a koncentráciu
� Posilňuje imunitný systém

Kvalita od domáceho výrobcu
Rakytníkové prípravky PD Tvrdošovce majú úroveň
najvyššej kvality vďaka ručnému zberu plodov, mimo-
riadne dôkladnej kontrole a šetrnému spracovaniu. 6
rakytníkových produktov je nositeľom prestížneho oce-
nenia Značka kvality SK GOLD. Vypestovaný rakytník
je v 100% BIO kvalite, bez použitia chemikálií, konzer-
vačných látok, farbív a umelých sladidiel. 

Navštívte náš nový e-shop a doprajte si prírodný
vitamínový doping v najvyššej kvalite! 

www.zlatyrakytnik.sk

Rakytník patrí medzi rastliny 

s najväčšou výživnou hodnotou na svete

Dražobník AUKČNÁ AGENTÚRA
s.r.o., sídlo: Sladovnícka 13, 

917 01 Trnava, IČO: 36 717 525, 

oznamuje dražbu súboru
nehnuteľných vecí podľa
nasledovného prehľadu:

1. Predmet dražby: Nebytový priestor č. 12
– 3 a Nebytový priestor č. 12 – 4 na príze-
mí prevádzkovej budovy so súpisným
číslom 863 vo vchode Šalviova 3, k. ú.
Ružinov, zápis na LV č. 4524. 

2. Dátum a čas konania dražby: 17. 04.
2015 (piatok) o 08.30 hod. (čas otvorenia
dražby), registrácia: 30 minút pred otvore-
ním dražby.

3. Miesto konania dražby: Stavba, súp. č.
2557 (Licitačná miestnosť Dražobníka/1PP),
na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.

4. Najnižšie podanie: 280.000,00 EUR
5. Výška dražobnej zábezpeky: 40.000,00

EUR
6. Účet: 2629824858/1100, Tatra banka,

a.s., ŠS: 4524.

Všetko za 
1 EURO

E U R Á Č
Rozličný Tovar

Obchodná ulica 36
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Petícia proti

Danubia Parku

sa už podpisuje 
ČUNOVO
Medzinárodné stredisko špor-
tu a cestovného ruchu Danu-
bia Park je ešte len v plánoch,
ale občania Čunova už spustili
petíciu proti jeho výstavbe.
Okrem Čunovčanov sa k nej
pripojili aj ľudia z neďalekých
mestských častí.
Projekt by mal vyrásť na pravom
brehu Dunaja v oblasti zdrže
Hrušov a protestujúci tvrdia, že
pôjde skôr o výstavbu luxusného
nábrežia. Podľa ich názoru je
stavba apartmánových domov v
rozpore s Územným plánom
Bratislavy a dokonca aj so záme-
rom vlády.
Namiesto rekreačno-športového
objektu je to vraj projekt, ktorý
so športom ráta len ako so
sezónnym doplnkom.
Okrem toho, že plán je vraj v
nesúlade s územným plánom a
nerieši problém dopravy, ak by
sa dokončilo Vodné dielo Gabčí-
kovo-Nagymaros, apartmánové
domy by museli zbúrať a ich
majiteľov odškodniť z peňazí
daňových poplatníkov.
Petíciu už podpísali stovky ľudí,
neskôr ju chcú odovzdať mest-
skému zastupiteľstvu hlavného
mesta.
Podľa zástupcov Danubia
Invest na projekte sa už zapra-
covali mnohé pripomienky k
dielu. (mm)

Na opravy ciest

majú prispieť

investori
DÚBRAVKA
Dúbravka vyčlenila vo svojom
rozpočte na komunikácie 260-
tisíc eur, z toho 10-tisíc eur na
dopravné značenie. Na opravu
zničených ciest to však zďale-
ka nestačí.
Samospráva sa preto rozhodla
zriadiť fond na opravu ciest, do
ktorého by mohli prispieť aj rôz-
ni investori. Mestská časť chce
opravovať cesty a chodníky aj s
investormi, ktorí chcú v Dúbrav-
ke stavať. Medzi potencionálny-
mi partnermi je aj Bratislavský
samosprávny kraj. (mm)

Námestie 

hraničiarov 

nám opeknieva
PETRŽALKA
Obyvatelia námestia, ale aj Pe-
tržalčania prechádzajúci okolo,
si už všimli, že na Námestí hra-
ničiarov sa opäť pracuje.
Práce na niekoľko mesiacov pre-
rušilo zimné počasie, ktoré zne-
možnilo napríklad betónovanie
chodníkov, prípadne iné práce.
Krátka prestávka sa však skončila
a stavebné práce sa znovu roztoči-
li. Robotníci tak môžu nadviazať
na to, čo urobili už na jeseň, keď
z chodníkov odstránili povrchy a
vybudovali novú sieť komuniká-
cií a pripravili priestor na novú
zeleň, v parku sa bude môcť
sedieť na nových lavičkách a pri-
budnú nové odpadkové koše.
Na námestí navyše pribudne stud-
ňa, ktorá pomôže pri zavlažovaní.
Už na jeseň vysadili aj nové trval-
ky a stromy. Na rekonštrukciu
námestia získala Petržalka z Nór-
skeho finančného mechanizmu
172-tisíc eur, celkové náklady sa
dostanú na 220-tisíc eur. (mm)

STARÉ MESTO
Nová nemocnica Svätého
Michala by mala mať kapaci-
tu 110 lôžok, postupne by
však mala narásť až na 140
lôžok. Minister vnútra Ro-
bert Kaliňák dokonca nevy-
lučuje, že nemocnica by v
budúcností zvládla aj dvesto
lôžok.

Nemocnica má ambície stať sa
najmodernejšou slovenskou
nemocnicou a ministerstvo do
nej plánuje dokúpiť to najmo-
dernejšie zariadenie. Nemocnicu
postavia za 26 miliónov eur,
všetky náklady sa vyšplhajú na
50 miliónov eur.
Napriem niektorým obavám,
nemocnica bude aj pre civilných

obyvateľov, tých má byť približ-
ne 90 percent, celkove bude pre
nich pripravených deväť lôžko-
vých oddelení. Nemocnica bude
mať oficiálnu adresu na novo-
vytvorenej Satinského ulici a
kolaudácia je pripravená na
október. Od novembra by už
mala fungovať. (mm)

Foto: Juraj Mladý

Nemocnica Svätého Michala bude
sídliť na novej - Satinského ulici

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
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Autobusom 

do Nitry už

za dve eurá
BRATISLAVA
Žlté autobusy spoločnosti
RegioJet premávajú z Bratisla-
vy cez Nitru do Banskej Bystri-
ce od februára. 
Po pridávaní nových spojov sa
RegioJet rozhodol, že cestovné z
Bratislavy do Nitry pri nákupe
cez internet ponúkne aj cestujú-
cim, ktorí si lístok kúpia priamo v
autobuse od šoféra. Od 23. marca
až do konca júna 2015 bude stáť
cesta medzi Bratislavou a Nitrou
jednotne dve eurá pre všetkých. V
prípade zľavneného cestovného,
napríklad pre študentov, to bude
1,80 eura. (tb)

Ženy nájdu

nové útočisko 

v Ružinove
RUŽINOV
Bratislavský samosprávny kraj
s občianskymi združeniami
Domov dúha a Brána do života
vytvorili projekt vybudovania
domova pre týrané ženy aj deti.
Ďalším spolupracujúcim by malo
byť Nórsko, ktoré poskytne 160-
tisíc eur. Zvyšok doplní Bratislav-
ský samosprávny kraj. Domov,
ktorý bude v Ružinove, teraz čaká
rekonštrukcia. Začať sa má v lete,
celkove by mal prichýliť šesť
rodín, prípadne desať žien,
neskôr, po rozšírení, dvanásť
rodín alebo tridsať žien. Služby
budú v domove zadarmo. (mm)

PETRŽALKA
Petržalčania, pozor. Od pon-
delka je uzavretá Bosákova
ulica v križovatke s Jantáro-
vou cestou v bratislavskej
Petržalke.
Dôvodom je výstavba električ-
kovej trate, takže najbližších
približne sedem týždňov budú
jazdiť autobusy mestskej hro-
madnej dopravy číslío 84, 95,
99, ako aj nočné spoje N80 a
N99 po obchádzkových tra-
sách.
Autobusy číslo 95 pôjdu v
smere na Námestie Ľudovíta
Štúra z Jantárovej cesty v kri-
žovatke s Bosákovou doľava,

na zastávku Farského, na
Muchovo námestie, Černyšev-
ského a cez železničné prieces-
tie na Einsteinovu.
Linky číslo 84, 99 a N99 do
Ovsišťa majú trasu od križo-
vatky Jantárovej cesty s Bosá-
kovou doľava, na zastávku Far-
ského a cez Muchovo námes-
tie, Černyševského a Pri Sta-
rom háji zamieria na Bosákovu
ulicu. Od zastávky Mlynarovi-
čova sa vrátia na pôvodnú
trasu. Smerom do Dúbravky,
na Antolskú a k Vozovni Petr-
žalka pôjdu autobusy zo
zastávky Mlynarovičova cez
Černyševského, Muchovo ná-

mestie na Farského ulicu, na
Jantárovú cestu a od zastávky
Farského sa tiež vrátia na
pôvodnú trasu.
Zmena čaká aj nočnú linku
N80, ktorá v smere Údernícka -
Kúpalisko pôjde z Einsteinovej
smerom k Bosákovej ulici a od
zastávky Mlynarovičova pok-
račujú stálou trasou. 
Na Hlavnú stanicu pôjde N80
za zastávkou Mlynarovičova
na Bosákovej ulici, cez Černy-
ševského, Muchovo námestie,
Farského ulicu doprava na Jan-
tárovú cestu smerom do mesta
a od Farského už pôjde po stá-
lej trase. (mm)

Uzávierka Bosákovej zmení trasy
liniek mestskej hromadnej dopravy

VSTUPENKY V PREDPREDAJI CEZ TICKETPORTAL UŽ OD 4 EUR
5.4. o 19:00 18.4. o 19:00 

Rodinu kompaktných vozidiel značky Mercedes-Benz
doplnilo v roku 2015 štvordverové kombi: model CLA
Shooting Brake (dĺžka/šírka/výška: 4 630/1 777/1 435 mm).
Od kupé prevzal mnohé detailné prvky, napríklad natiah-
nutú líniu a bočné okná bez rámov. Súčasne však ponúka
variabilitu a úžitkovú hodnotu ako kombi (ložný priestor s
objemom 495 až 1 354 litrov). 
Vďaka dlhej kapote motora, úzkej grafike okien s trojuholníko-
vým oknom vzadu a nízkemu obrysu strechy klesajúcej sme-
rom dozadu má rovnaký prikrčený postoj ako jeho brat, model
z vyššej triedy - CLS Shooting Brake. Vďaka streche, ktorá sa
tiahne ďalej dozadu zároveň zasa poskytuje viac priestoru
vzadu v oblasti hlavy a pohodlnejšie nastupovanie ako jeho prí-
buzný medzi kompaktmi - štvordverové kupé CLA. Súčasne
tak dosahuje, s hodnotou cw 0,26, vynikajúcu aerodynamiku.
Koncom marca sa nový model CLA Shooting Brake začne
dodávať s dvomi naftovými motormi: 2,143 litra (100 kW/136
k; 300 Nm) a 2,143 litra (130 kW/177 k; 350 Nm) i tromi ben-
zínovými: 1,595 litra (90 kW/122 k; 200 Nm), 1,595 litra (115
kW/156 k; 250 Nm) a 1,991 litra (155 kW/211 k; 350 Nm). Pri

naftových motoroch je uvádzaná kombinovaná spotreba od 3,9
do 4,4 litra. Benzínové vykazujú od 5,3 do 6,8 litra. Od sep-
tembra bude v ponuke aj vyhotovenie s pohonom všetkých
kolies 4MATIC.
„Nový model CLA Shooting Brake je najmladším členom
našej úspešnej rodiny v triede kompaktných vozidiel. Ponuka
teraz už piatich modelov je nesmierne široká: s priestrannou
Triedou B Sports Tourer, mladistvou a zároveň dynamickou

Triedou A, avantgardným kupé Triedy CLA a kompaktným
vozidlom kategórie SUV Triedy GLA plníme množstvo prianí
zákazníkov v tomto segmente,“ vysvetľuje Ola Källenius, člen
predstavenstva divízie Mercedes-Benz Cars a dodáva:
„Podobne ako veľký brat model CLS Shooting Brake, aj
model CLA Shooting Brake sa orientuje na aktívnych zákazní-
kov, ktorí sa nechcú unášať hlavným prúdom a želajú si auto s
jedinečným dizajnom, ktoré ich presvedčí vysokou úžitkovou
hodnotou.“ 
Uvedenie novinky ozvláštni aj limitovaný špeciálny model
OrangeArt Edition, ktorý má bixenónové svetlomety s oranžo-
vým prstencom a navyše viaceré zaujímavé prvky i detaily
dizajnu. V ponuke budú tiež línie výbavy AMG Line a Urban.
Model CLA Shooting Brake dostane, okrem rozsiahlej základ-
nej a doplnkovej výbavy (ponúka sa i panoramatická posuvná
strecha) a najnovšej telematiky, sériovo aj asistentov: preven-
cie kolízií COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS a sle-
dovania pozornosti ATTENTION ASSIST.

Viac informácií na www.mercedes-benz.sk/vitajte 
alebo www.motor-car.sk .

CLA Shooting Brake je piaty kompakt značky
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Filmové štúdio

chcú rozšíriť -

trojnásobne!
JAROVCE
Spoločnosť Solid Enterprise
predložila zmenený zámer
projektu filmových štúdií pri
Jarovciach. Oproti pôvodné-
mu plánu sa má celková plo-
cha areálu trojnásobne zväč-
šiť a zvýšili sa aj celkové
náklady na celé dielo.
Namiesto 60 miliónov má
projekt vyjsť na vyše 103
miliónov.
Spoločnosť zmenila aj ďalšie
veci. Pôvodných 280 zamest-
nancov už neplatí, v štúdiu ich
má pracovať o štyridsať viac,
zvýši sa aj kapacita parkova-
cích miest, z 355 na takmer
päťsto, a mení sa aj základná
vec, názov, na Film Park Jarov-
ce. Celý komplex by mal byť
najmodernejším v strednej
Európe a pre filmárov má
vytvoriť luxusné podmienky.
Areál má byť budovaný v troch
etapách. V prvej etape by malo
vzniknúť technologické cen-
trum a jeho výstavba je naplá-
novaná na dva roky. V druhej
etape rozšíria celkovú kapacitu
centra. 
V tretej vznikne kreatívny
park, kde budú vhodné priesto-
ry pre exteriéry filmovej tvor-
by. Všetky tri etapy rátajú s
tromi rokmi, prvá by sa však
mala začať najneskôr budúci
rok. (mm)

BRATISLAVA
Až desať pravidelných liniek
z Letiska M. R. Štefánika v
Bratislava pribudne v letnom
letovom poriadku, ktorý
vstupuje do platnosti v nede-
ľu 29. marca 2015 a potrvá
do 24. októbra. 

Cestujúcim tak bude k dispozí-
cii 29 pravidelných liniek do
štrnástich krajín, čo je o desať
viac ako vlani.
Najviac pravidelných liniek, až
17, bude prevádzkovať spoloč-
nosť Ryanair a šesť liniek
Smartwings. Ryanair zároveň

zavádza dve úplne nové pravi-
delné linky do Atén a Madridu
trikrát týždenne. Do ponuky
Ryanairu sa opäť vracajú linky
s cieľovými letiskami Paríž,
Malaga, Palma de Mallorka,
Trapani či Edinburg. Ryanair
zvyšuje aj frekvencie letov na

linkách do Londýna-Stanstedu
na 14 za týždeň a do Dublinu
na sedem za týždeň. Celkove
bude v Bratislave pôsobiť šesť
leteckých spoločností.
Chartrové lety majú zase 38 cie-
ľových destinácií v pätnástich
krajinách (ves, mm) 

Z bratislavského letiska poletí 10 nových liniek

BRATISLAVA 5

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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štvrtok 26. marca
� 11.00 – Opera je zábava!, prie-
rez operou Nápoj lásky pre deti,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – A. N. Ostrovskij: Les,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 – F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 – Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 – P. Shaffer: Equus, pred-
premiéra, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
�19.00 – J. Solovič, M. Lasica, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
�19.30 – K. Vosátko: Modelky II,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

piatok 27. marca
�19.00 – I. Stodola: Bačova žena,
predpremiéra, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 – G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, opera, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 – I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, derniéra, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – P. Shaffer: Equus, pre-
miéra, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
�19.00 – J. Solovič, M. Lasica, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 – I. Villqist: Helverova
noc, predpremiéra, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 – P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teatro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.00 – Juraj Turtev a Milan
Konfráter, bluesový dvojkoncert,
Divadlo Ticho a spol., Školská ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 – P. Danišovič, O. Rózsa:
MUSIC ŕ la cARTe, hudobný večer,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája

sobota 28. marca
� 19.00 – T. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
�19.00 – I. Stodola: Bačova žena,
premiéra, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 – S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, balet, Sála opera a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 – W. Shakespeare: Sen

svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
�19.00 – M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 – R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 – P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – R. Pakan: Pripojení,
premiéra, Štúdio 12, Jakubovo
námestie

nedeľa 29. marca
�14.00 – P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
hudobná rozprávka, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 15.00 – J. Haydn: Veľkonočný
koncert, Katedrála sv. Martina,
Rudnayovo námestie
� 15.00 – J. Ozábal: Zvedavý slo-
ník, detské predstavenie Bábkové-
ho divadlo Žilina, Mestské divad-
lo, Laurinská ulica
� 17.00 – S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, balet, Sála opera a baletu
SND, Pribinova ulica
�18.00 – I. Stodola: Bačova žena,
premiéra, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 – M. Antol, A. Harvan, V.
Krausz: Móric Beňovský, pôvod-
ný slovenský muzikál, hosťovanie
Štátneho divadla Košice, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – I. Villqist: Helverova
noc, premiéra, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 – Noche Flamenca,
hudobný večer, Loď – Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 – V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

pondelok 30. marca
� 10.00 – L. Grosman, B. Spiro,
D. Nagy: Obchod na korze, muzi-
kál, Divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
�19.00 – J. Griškovec: Na výcho-

de nič nové, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája
� 19.00 – T. Letts: Zabijak Joe,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – A. Camus: Caligula,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 – D. W. Rettinger: TOP
SECRETárka, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto
�19.00 – M. Ferencová a kolektív:
Sľúbili sme si lásku, Loď – Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 – R. Pakan: Pripojení,
premiéra, Štúdio 12, Jakubovo
námestie
� 19.00 – M. Janoušek, V. Janou-
šková: Déjŕ vu, Divadlo Ticho a
spol., Školská ulica
� 19.30 – K. Vosátko: Sharon
Stone let me go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

utorok 31. marca
�10.00 – I. Stodola: Bačova žena,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 10.30 – Čarodejník z krajiny Oz,
rozprávkový muzikál, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 – Gazdiná Roba, hosťo-
vanie Divadla Andreja Bagara,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 – I. Stodola: Bačova žena,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – W. A. Mozart: La cle-
menza di Tito, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
�19.00 – P. Pavlac: Einsteinova že-
na, Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 – P. Shaffer: Equus, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 – A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Mestské divadlo,
Laurinská ulica
� 19.00 – P. Marber: Closer (Na
dotyk), Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
� 19.00 – I. Villqist: Helverova
noc, premiéra, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad

� 19.00 – J. Nvota: Reparát z
povinného čítania, Loď – Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 – P. Pavlac: Slovo Válko-
vo, premiéra, Modrý salón SND,
Pribinova ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 1. apríla
� 10.00, 14.00 – R. Mankovecký,
R. Ballek, T. Ciller: Tri prasiatka,
detské predstavenie, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 – C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 – J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – H. de Balzac, M.
Amsler: Lesk a bieda kurtizán,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – M. Doleželová, R.
Vencl: S hlavou v oblacích, české
Divadlo Do houslí, Loď – Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 – M. Janoušek, V. Janou-
šková: Zaplavenie, Divadlo Ticho
a spol., Školská ulica
�19.30 – V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

štvrtok 2. apríla
� 19.00 – G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 – E. Gindl: Karpatský thril-
ler, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – Ch. Gounod: Romeo a
Júlia, opera, Sála opera a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 – The Tempest, večer
pôvodnej choreografie na motívy
hry Williama Shakespeara, SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.30 – K. Vosátko: Modelky II,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 5. apríla
� 19.00 – ŠK Slovan Bratislava –

AS Trenčín, futbalová Fortuna
liga, Futbalový štadión Pasienky,
Junácka ulica

utorok 7. apríla
�19.00 – I. Stodola: Bačova žena,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – G. Bizet: Carmen,
opera vo francúzštine, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 – P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 – A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Mestské divadlo,
Laurinská ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci & manažéri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 8. apríla
�19.00 – J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 – G. Verdi: Rigoletto,
opera v taliančine, Sála opera a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 – W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 – R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 – Stanislav Štepka:
Jááánošííík po tristo rokoch,
Radošinské naivné divadlo,
Škultétyho ulica
� 19.00 – N. V. Gogoľ: Ženba,
hosťovanie Permského divadla Pri
moste, v ruštine s českými titulka-
mi, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 – M. Gavran: Všetko o
ženách, Loď – Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 – R. Pakan: Pripojení,
premiéra, Štúdio 12, Jakubovo
námestie
�19.30 – V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 
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www.vypratavanie.sk
Vypratávanie bytov, garáží, pivníc, 

odvoz starého nábytku 

Celá Brat is lava
�� 0902 505 222

NAJKRAJŠIA HVIEZDIČKA
Hudobno zábavný program slovenskej populárnej klasiky,

operetných a ľudových melódií
Sólista - EGIDY MÁRIO

Operný zbor: Alt - Eva Simandlová, Gabriela Pingitzerová,
Soprán - Miriam Maťašová, Katarína Polakovičová, Bas - Roman

Krško, Mário Tóth, Tenor - Michal Želonka, Jirko Zouhar,
Hra na klavír - Ladislav Kaprinay

Miesto, čas a dátum konania programu: 19. 4. 2015, nedeľa, 
16.00 h, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 1, Petržalka

Vstupenky v predpredaji v sieti ticketportal v hodnote 10 €, balkon 7€. 
Vstupenky je možne zakúpiť na predajných miestach ticketportalu 

do 10.4. 2015. Od 11.4. sa cenová relácia zvyšuje o 30 %.



Až do augusta 1850 neboli pod-
hradia Schlossberg, Schlos-
sgrund a Zuckermandel, situo-
vané na západ od stredovekých
mestských hradieb, súčasťami
mesta Prešporka. K mestu pa-
trilo len predmestie medzi Zuc-
kermandlom a Schlossgrun-
dom, ktoré nieslo meno Vydrica
(Weidritz, Vödric).
Zemepánmi Schlossbergu,
Schlossgrundu a Zuckermandlu
boli grófi z rodiny Pálffyovcov,
ktorí mali panovníkom udelený
titul „gróf prešporský“. Po zruše-
ní poddanstva (1848) prestalo byť
pre zemepánov zaujímavé vlast-
niť celé dediny a mestečká. Pálf-
fyovci sa dohodli so štátom. Za to,
že sa vzdali svojich území a síd-
lisk v Prešporku (podhradia),
dostali pomerne vysoké finančné
odškodnenie. Vznikla možnosť
pričleniť podhradia k mestu ako
jeho ďalšiu štvrť, dnes by sa
povedalo ďalší obvod či mestskú
časť. Stalo sa tak až o pár rokov
neskôr, 5. augusta 1850, keď
ministerský komisár prešporské-
ho vojenského dištriktu vydal roz-
hodnutie o pripojení príslušných
ulíc k mestu. Obyvatelia pripoje-
ných častí sa tak stali plnoprávny-
mi občanmi Prešporka a mohli sa
sťahovať aj na iné ulice mesta.
Zuckermadel bol v porovnaní s
vnútorným mestom pomerne
mladým sídliskom. Prvé domy sa
na často zaplavovanom brehu
Dunaja, kde bol pôvodne kame-
ňolom, objavili až na konci 16.
storočia. Vznikali pozdĺž cesty,
ktorá viedla od mesta  smerom na
Devín. Obyvatelia domčekov
podliehali hradnému kastelánovi
a pravdepodobne väčšina z nich
na hrade pracovala alebo hrad
zásobovala, napríklad rybami.
Bývali tam pravdepodobne aj prí-
stavní robotníci a vojaci. Osada sa
pomaly rozrastala, na konci 19.
storočia (spolu s domami na
nábreží) stálo asi 250 domov (v
roku 1584 len 20). Vzrástol najmä
počet remeselníkov. Poddanská
obec mala aj vlastnú radnicu.
V 18. a na začiatku 19. storočia
bolo na Zuckermandli prekvapivo
veľa hostincov a krčiem s mož-
nosťou prechodného ubytovania
(zájazdové hostince). Hádam naj-
väčší z nich bol U čierneho med-
veďa (Diversorium ad nigrum

ursum). Na juhovýchodnom
nároží budovy vo výške poscho-
dia bola zamurovaná kamenná
medvedia hlava, na oboch ste-
nách boli pri hlave namaľované
medvedie telá, takže celé domové
znamenie vyzeralo ako dva med-
vede so spoločnou hlavou. Dnes
je maľba zničená a dom znetvore-
ný pristavaním ďalšieho poscho-
dia. Kamenná hlava je uložená v
Mestskom múzeu.
Iný hostinec sa volal U zlatého
anjela (Ad aureum angelum), iný
zase U hada alebo U draka (Ad
serpentum). Neďaleko neho bol
hostinec U čierneho hrozna
(Schwarze Traube). Niektoré hos-
tince zanikali, iné vznikali. Tro-
chu ďalej smerom na západ bol v
roku 1773 hostinec U jeleňa. V
dome neskôr žil a v roku 1783
zomrel vynikajúci sochár Franz
Xaver Messerschmidt. V posled-
nom dome pri Dunaji smerom do
Devína, tesne pri ohrade židov-
ského cintorína, stál ešte v 20. sto-
ročí hostinec Posledné potešenie
(Zum letzten Vergnügen). Menšia
krčma na východnom konci síd-
liska pri cisárskom arzenáli bola
známa ako Ankerwache (Stráž
kotvy), hoci tento názov v skutoč-
nosti označoval susedný objekt. V
ňom sa mal zdržiavať strážnik,
ktorý mal na starosti kotvu v stre-
de rieky, o ktorú bol pripútaný
prievoz. Viaceré hostince v 19.
storočí nemali zvláštne mená a
boli známe podľa mena majiteľa.

Doktor Ovidius Faust, pred
rokom 1945 mestský archivár,
zakladateľ a prednosta Vedeckých
ústavov mesta Bratislavy a kultúr-
ny referent mesta, si asi v roku
1960 do zápisníka naškicoval tvar
a maľovanú výzdobu vývesného
štítu jedného z neznámych hostin-
cov na Zuckermandli. Štít sa mal
vtedy nachádzať v zbierke mest-
ského múzea. V oválnom zele-
ným vencom ovitom poli bol
namaľovaný pelikán pod palmou.
Pod ním bolo meno majiteľa hos-
tinca Speneder a datovanie 1772.
Na plechovej mašli nad oválnym
poľom bol nápis „Zum goldenen
Pelikan“. Štít visel na železnej
ornamentálne kutej konzole. Spe-
nederovci boli vážená a zámožná
rodina. Niekoľko generácií žili na
Zuckermandli. V roku 1880 bol
majiteľ domu číslo 23 na Hlavnej
ulici Zuckermandlu Johann
(János) Speneder, ale nie je isté, či
to bol ten istý dom, v ktorom bol
v roku 1772 hostinec U zlatého
pelikána. 
Iný Speneder, Franz (Ferenc), už
v roku 1880 vlastnil objekt na
výhodnejšom mieste, na nároží
Mostovej ulice a terajšieho
Hviezdoslavovho námestia (vte-
dy Promenade, Séta-tér), kde
vybudoval prepychový hotel
National (Nemzeti száloda). V
budove hotela boli aj byty, atelié-
ry umelcov a slobodomurárska
lóža. Neskôr sa meno hotela zme-
nilo na Savoy a ešte neskôr ho ho-
teliér Henry Prüger spojil s hote-
lom Carlton. Štefan Holčík

Foto: Archív
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Kolomažové

kríže zastavili

bosorky
Posledný týždeň veľkého
pôstu žil už viacjazyčný Pre-
šporok a okolité slovenské
obce Karlova Ves, Devín, Feri-
ba, Račišdorf, Lamač a Vra-
kuňa v očakávaní Veľkej noci
a vítania jari.
V každej dedine očakávali sviat-
ky po svojom. Prešporok si od
všetkých čosi vzal a slovanské
zvyklosti pomiešali sa v ňom s
nemeckými a maďarskými.
Všetko bolo bohatšie a honos-
nejšie ako inde, aj obyčajov sa
zadržiavalo viac. 
V pondelok, utorok a stredu
vznášal sa nad Prešporkom
predsmrtný krik zarezávaných
capčekov a barančekov, lebo
ich mäso sa muselo zopár dní
nechať odležať, aby bolo kreh-
ké. Do nozdier udierala lákavá
vôňa sviatočného vypekania.
Na Zelený štvrtok sa začali v
kostoloch veľkonočné pobož-
nosti a prešporské panny sa
chodievali česávať pod dunajs-
ké vŕby, aby boli na jar a v lete
čo najkrajšie.
Keď večer zvony odleteli do
Ríma, vyrútili sa do ulíc chlapci
ohlušovať svet rapkáčmi a kri-
kom. Veľký piatok býval tichý a
dámy sa chodievali do kostolov
vyplakať nad Kristov hrob. Ak
plakali úprimne, celý nasledujú-
ci rok malo od ich rodín bočiť
diablovo zlo.
Keď sa v podvečer na Bielu
sobotu, po Vzkriesení so šted-
rou oferou opäť rozozvučali
zvony, vracali sa zbožné rodiny
z bohoslužieb domov zasadnúť
k slávnostnej studenej večeri so
šunkou, varenými vajcami a
čerstvým chrenom, ktorou sa
definitívne končil pôst a začí-
nal sa čas jarnej hojnosti. 
Gazdovia si poobzerali vráta
svojich stajní, či majú na nich
kolomažové kríže, ktoré zabrá-
nia bosorkám prístup k dobyt-
ku, gazdiné poobmetali svoje
domy brezovou metlou, aby ich
odstránili od hmyzu. 

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

NA VRAKUNSKEJ ULICI
vodič zabudol na smerovky a pri
policajnej kontrole dokonca nafú-
kal. Lukáš, ktorému pri dychovej
skúške namerali 1,15 promile,
skončil na policajnom oddelení a
obvinili ho z ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky.
NAAMERICKOM NÁMESTÍ
polícia zaistila Bratislavčana
Martina, ktorý v električke fyzic-
ky napadol 39-ročnú ženu.
Poškodenú 39-ročnú ženu najskôr
udieral do tváre, po vystúpení ju
ťahal za vlasy a strhol jej kabelku,
ktorú mala pri sebe.
Z MARTINSKEHO CINTO-
RÍNA ukradli malotraktor za 2
700 eur. Zmizol z riadne uzamk-
nutej garáže.
NA ULICI ĽUDOVÍTA
FULLU dvaja neznámi muži v
predajni drogérie bez použitia
násilia ukradli viacero pánskych
toaletných vôd rôznych značiek a
zubných pást. Spôsobili tým
škodu 442 eur.
NA ULICI LÍŠČIE NIVY
neznáma vodička narazila dodáv-
kou na parkovisku do 45-ročnej
chodkyne. Namiesto toho, aby
potom zastavila a chodkyni
zabezpečila prvú pomoc, pokra-
čovala ďalej vo svojej jazde. Zra-
nenú ženu previezli na ošetrenie
do nemocnice.
NAVAJANSKÉHO NÁBREŽÍ
policajti zastavili 40-ročného Ra-
kúšana, ktorému v dychu namera-
li 2,06 promile. Vodič viedol
vozidlo po zjazde z Mosta SNP
na Nábrežie armádneho generála
Ludvíka Svobodu až po Vajan-
ského nábrežie stredom cesty, čím
sa dopustil porušenia zákona.
V RAČI počas dvoch domových
prehliadok policajti zaistili 330
gramov marihuany a 50 gramov
halucinogénnej huby. Zo zadrža-
ného množstva látok by sa dalo
vyrobiť takmer 660 dávok, ktoré
by mali na čiernom trhu hodnotu
približne 4 000 eur.
NA MIEROVEJ ULICI zasta-
vila policajná hliadka 54-ročného
vodiča, ktorý pri dychovej skúške
na alkohol nafúkal 5,17 promile.
Bratislavčana Rudolfa zadržali a
obvinili z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky. Prípad
riešia v superrýchlom konaní.
Nezodpovednému vodičovi hrozí
ročné väzenie. (mm)

Od zlatého pelikána ku Carltonu
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vyjdú o 2 týždne
9. apríla 2015

Umelecká hra

svetiel na fasáde

Domu umenia
BRATISLAVA
Dom umenia na Námestí SNP
(po novom – ktovie prečo –
Kunsthalle Bratislava), má od
utorka 24. marca najmodernej-
šie umelecké osvetlenie, aké
sme doteraz mohli obdivovať
pri návšteve prestížnych sveto-
vých stánkov umenia.
Ide o inteligentný a úsporný sys-
tém umeleckého osvetlenia. Je
programovateľný a na tvorbu
vizuálnych konceptov pozvú
domácich a zahraničných umel-
cov pracujúcich so svetlom.
Nasvietenie rovnakou technológi-
ou ako Dom umenia majú naprík-
lad záhrady Quirinale Prezident-
ského paláca v Ríme, Katedrála v
talianskom Orvieto či Real
Alcŕzar v španielskej Seville.
Osvetlenie umožňuje využívať
kompletnú škálu farebného spekt-
ra a nastavenie ľubovoľného
počtu svetelných konceptov. O
prenos naprogramovaných efek-
tov a umeleckých zámerov na
fasádu sa starajú malé LED pro-
jektory. Budova tak môže praktic-
ky nepretržite meniť svoju podo-
bu. (tk)

BRATISLAVA
Nahrali viac hitov, ešte viac
skvelých pesničiek a mini-
málne jednu z nich - Easy -
pozná každý, kto má nad šty-
ridsať a aspoň trošičku sa
zaujíma o hudbu. Skupina
Faith No More po 22 rokoch
vystúpi v Bratislave.
Koncert bude v Aegon aréne a
fanúšikovia sa môžu okrem Easy
tešiť na Midlife Crisis, Epic,
Small Victory, Ashes to Ashes,
Digging the Grave… 
V stredu 10. júna sa Bratislavou
prevalí vlna nostalgie a spomie-
nok na 80. a 90. roky, na roky,
kedy bol rock rockom, speváci
spevákmi a hudobníci hudobník-
mi, kedy by boli dnešní Beyoncé
či Justinko Bieber iba bezvý-
znamné hviezdičky popri Guns
N'Roses a spol.
Faith No More vystúpili v Bra-
tislave už v spomínanom roku
1993. Koncert odohrali v amfi-
teátri na Búdkovej a ako vraví
filmová Milka Zimková, kto
tam bol -nezabudne, kto nebol -
nepochopí! Na koncert si zaspo-
mínali aj niektoré osobnosti. Ako
napísal Denník N, slovenská pre-
miéra Faith No More je s odstu-
pom času opradená rôznymi his-
torkami a urbánnymi legendami.
Ako to bolo naozaj, spomína šéf
agentúry Rock & Pop Pavel
Daněk: „Oni boli v tom čase na
turné, takže všetku techniku si

viezli so sebou. Po koncerte vo
Viedni mali voľno a chceli hrať.
Dali dobrú cenu, tak sme sa
dohodli,“ vraví Pavel Daněk.
„Bolo úplne vypredané, predali
sme vyše 6-tisíc lístkov a veľa
ľudí sa ešte dostalo dovnútra cez
plot. Objavili sa aj skíni a provo-
kovali, ale náš rakúsky partner to
hneď vyriešil – osobne. Zobral im
bejzbolovú pálku, dodnes ju
máme v kancelárii.“ Kapela strá-
vila na Slovensku tri dni a užila si
ich, lebo kým vo svete ju vďaka
aktuálnym hitom Easy a Midlife
Crisis všade spoznávali, po Brati-

slave sa mohla voľne pohybovať.
„Tri dni bývali v hoteli Kyjev,
kde sa im veľmi páčilo. Chodili
po meste, zabávali sa,“ dodal
Pavel Daněk pre Denník N.
Súčasné turné sa začalo februá-
rovými koncertmi v Japonsku,
ukončí ho Montreal. V najnov-
šej zostave je starým lídrom
Mike Patton, okrem neho sa
predstavia Bill Gould, Roddy
Bottum, Mike Bordin a Jon
Hudson. Chlapíci, ktorí sa
vekom blížia k dôchodku, ale
vitalitou a enrgiou sú v rannej
muzikantskej puberte. (mm)

Legendárna skupina Faith No More
po rokoch pozýva Bratislavčanov
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DÚBRAVKA
Obchodný reťazec Kauf-
land, známy svojimi nízky-
mi cenami a širokou ponu-
kou tovaru, otvoril nedávno
novú predajňu na Harmin-
covej ulici v Dúbravke,
ktorá je v poradí už šiestou
v hlavnom meste. Dobrá
dostupnosť aj z priľahlých
mestských častí, množstvo
parkovacích miest a najmä
výhodné nákupy prilákali
už od prvých dní množstvo
zákazníkov.
Kaufland už takmer 15 rokov
patrí k najobľúbenejším ná-
kupným miestam Slovákov, a
to až v 57 predajniach na Slo-
vensku. Príchod ďalšej do
hlavného mesta prináša pre-
dovšetkým obyvateľom tejto
mestskej časti, ale aj priľa-
hlých Devínskej Novej Vsi,
Lamača, Záhorskej Bystrice,
Marianky, Borinky a Stupavy
nové nákupné možnosti,
bohatú a pestrú ponuku viac

ako 12 000 výrobkov dennej
spotreby, z toho vyše 8 000
potravinových výrobkov, kva-
litný servis, ako aj doplnkové
služby. Obchodný dom Kauf-
land v bratislavskej Dúbravke

vytvoril tiež približne 76 stá-
lych pracovných miest, čím
spoločnosť potvrdzuje svoju
pozíciu medzi najväčšími a
najstabilnejšími zamestnáva-
teľmi na Slovensku. „Svojim

zamestnancom okrem stabil-
ného zamestnania v úspešnej
medzinárodnej spoločnosti
ponúkame motivujúce odme-
ňovanie a bohatý sociálny
program,“ poznamenal Martin

Gärtner, hovorca spoločnosti
Kaufland. S výstavbou svo-
jich predajných miest začal
Kaufland v Bratislave v mest-
skej časti Nové Mesto v júni
2003, o rok neskôr v novemb-
ri pribudla predajňa v Petržal-
ke, koncom roka 2008 ďalšia
v Rači a v júni 2013 otvorila
brány pre zákazníkov predaj-
ňa v mestskej časti Podunajs-
ké Biskupice. Hoci rok 2015
je na začiatku, v hlavnom
meste pribudli už dve prevá-
dzky Kaufland, a to začiat-
kom februára na Patrónke a
najnovšie v, už spomínanej,
Dúbravke. Celkovo tak šesť
bratislavských obchodných
domov Kaufland v Bratislave
ponúka zákazníkom tovar na
rozlohe 23 477 m2, vytvorilo
540 stálych a 95 brigádnic-
kých pracovných miest a svo-
jim zákazníkom ponúka mož-
nosť pohodlne zaparkovať
vďaka celkovej kapacite 1790
parkovacích miest.

V Bratislave pribudol už šiesty Kaufland - v Dúbravke

Prvých zákazníkov v dúbravskom Kauflande privítal spolu s predstaviteľmi spoločnosti aj sta-
rosta Dúbravky RNDr. Martin Zaťovič (druhý zľava). Foto: Kaufland
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