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Štúrova ulica mala byť už dokončená

Dokončenie Štúrovej ulice zostáva aj po vyše roku v nedohľadne. Foto: Roman Javorský

Primátora čaká

vo štvrtok bitka

o rozpočet
BRATISLAVA
Vo štvrtok 9. apríla 2015 čaká
primátora Iva Nesrovnala a
mestských poslancov druhá bit-
ka o rozpočet mesta na tento
rok. Tú prvú pred dvoma týž-
dňami „vyhrali“ poslanci, keď
odmietli zaradiť návrh rozpoč-
tu mesta do programu rokova-
nia mestského zastupiteľstva.
Návrh rozpočtu vtedy nebol pre-
rokovaný vo všetkých komisiách
mestského zastupiteľstva a nemal
odporučenie mestskej rady. Ná-
vrh na zaradenie návrhu rozpočtu
do programu neprešiel v zastupi-
teľstve o jeden hlas. Očakáva sa,
že tentoraz by so zaradením tohto
bodu do programu rokovania
nemal byť problém. Prerokovanie
návrhu rozpočtu v zastupiteľstve
navyše jednomyseľne podporili
všetci členovia mestskej rady.
Niektorí poslanci návrhu vyčítajú,
že znižuje dotáciu pre Dopravný
podnik Bratislava, a. s., neznížuje
dlh mesta, zvyšuje výdavky na
vnútornú správu magistrátu či
kráti výdavky na kamerový sys-
tém. Podľa kuloárnych informácií
je však dôvodom na kritiku
nesúhlas nového primátora s poli-
tickým obsadzovaním riadiacich
orgánov mestských podnikov
poslancami.
Na základe podnetov poslancov a
starostov vznikol spoločný po-
zmeňujúci návrh k rozpočtu. Po
jeho schválení by mestský rozpo-
čet mohol získať podporu väčšiny
poslancov. (brn)

V mestských

podnikoch

príde k zmenám
BRATISLAVA
Primátor Ivo Nesrovnal pripra-
vil Zásady spolupráce mesta
Bratislavy s obchodnými spo-
ločnosťami, v ktorých je mesto
jediným akcionárom alebo spo-
ločníkom a v ktorých má majo-
ritnú majetkovú účasť. Návrh,
ktorý stanovuje nové pravidlá
vo vzťahu samosprávy a vede-
nia komunálnych podnikov,
zobrala mestská rada minulý
týždeň na vedomie.
„Naše podniky sú komunálne
podniky. Majú pracovať v pro-
spech Bratislavčanov. Nie je
možné, aby sme o nich nemali
informácie a z médií sa dozvedali
o ich aktivitách. Toto musíme
zmeniť. Preto som rád, že je vôľa
aj medzi starostami a poslancami
naštartovať riadenie podnikov
transparentnejšie,“ povedal pri-
mátor Ivo Nesrovnal. 
Zásady definujú zvýšenie trans-
parentnosti a informovania
verejnosti a poslancov, zvýšenie
poslaneckej kontroly a kontroly
verejnosti, posilnenie odbornosti
vo vedení podnikov, zabránenie
straníckemu a politickému riade-
niu obchodných spoločností, zní-
ženie počtu členov predstaven-
stva na efektívnu úroveň, výber
generálneho riaditeľa výbero-
vým konaním, schvaľovanie sta-
nov a spoločenských zmlúv
zastupiteľstvom, či schvaľovanie
mimoriadnych odmien a tantiém
mestom a mestským zastupiteľ-
stvom. (brn)
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STARÉ MESTO
Keď začiatkom januára 2014
ohlásilo vedenie Dopravného
podniku Bratislava, a. s., zmeny
v organizácii MHD na Šafári-
kovom námestí v súvislosti so
začiatkom výstavby tzv. petr-
žalskej električky, mali trvať do
13. apríla 2015. Podľa pôvod-
ných predpokladov mali byť
stavebné práce na Štúrovej ulici
a na Šafárikovom námestí
ukončené na jar 2015. Nestalo
sa tak.
Stavebné práce na Štúrovej ulici
azda najvýraznejšie zasiahli do
života mesta a jeho obyvateľov.
Staromestské miestne zastupiteľ-
stvo ešte vlani schválilo dodáva-
teľovi stavby výnimku z vtedy
platného nariadenia a umožnilo
mu stavať 24 hodín denne. Dodá-

vateľ - spoločnosť Eurovia SK,
a.s., - to však nevyužil a na rozko-
panej Štúrovej ulici sa takmer
trištvrte roka nepracovalo. Medzi-
časom tam vyrástli a dozreli para-
dajky, pracovná činnosť však bola
väčšinu roka mizerná.
Nový primátor Ivo Nesrovnal po
nástupe do úradu začal na dodá-
vateľa vyvíjať tlak, aby stavbu
dokončil v stanovenom termíne.
Opäť prišiel prísľub, že na stavbe
sa bude pracovať na tri zmeny,
teda 24 hodín denne. Tento sľub
plní asi len rakúsky subdodávateľ,
ktorý rozbúral dva riečne piliere a
teraz buduje nový pilier. Na Štú-
rovej ulici sa však nepretržite
nepracuje, nové koľajnice už od
decembra čakajú, kedy ich dodá-
vateľ stavebných prác konečne
položí.

Podľa informácií z posledného
kontrolného dňa primátora z
konca marca dodávateľ plánuje
dokončiť a odovzdať celú stavbu
tzv. petržalskej električky do 15.
decembra 2015. Pôvodný termín
do konca augusta 2015 považuje
za nereálny, nepripúšťa si však
ani predĺženie výstavby do
budúceho roka. Dodávateľ 15.
decembra 2014 aktualizoval har-
monogram prác a v januári 2015
ho predložil vedeniu mesta na
schválenie, mesto ho však podľa
dostupných informácií doteraz
neschválilo.
V súvislosti s jarným topením
snehu v Alpách existuje obava,
že zvýšená hladina Dunaja by
mohla dokončenie už aj tak
meškajúcej stavby ešte viac
oddialiť. (jav)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Bratislavčania 
sa nemerajú
podľa rokov
Najskôr hádanka: Ktorú časť
Bratislavy opisujeme, keď sa z
Gottwalďáku vyberieme popri
Večierke Hviezda a Štúdiu S k
Pionierskemu palácu, tam odbo-
číme k bývalej Fajke, dole k
Sovietskej knihe a následne k
Veľkému Baťovi.
Odtiaľ je len kúsok k Polomu a
potom asi päť minút k Malému
Baťovi. Dole zlezieme ku Kryštal
baru, odtiaľ doľava do Poľovní-
ka, kde si môžeme vybrať, kam
pokračovať, či do Mamuta na
Kozlíka (prízemie a prvé poscho-
die) alebo na Budvar (dole), prí-
padne do Špinavca vedľa Leni-
novho námestia, alebo k pánu
Šipickému a k Tónke na fazuľovi-
cu do Krymu. Že netušíte, o čom
je reč? Neprekáža, nie ste o nič
menší Bratislavčania než tí, ktorí
teraz vyronili slzičku za svojou
bývalou krčmou. Vzťah k mestu sa
nemeria dĺžkou pobytu, ani tým,
koľko si toho pamätáte. Hlavné je
mať k nemu vzťah, rešpektovať
ho, vážiť si jeho históriu a zaují-
mať sa o jeho budúcnosť. 
Ak ho nebudete mať, tak môžete
bývať v Bratislave aj tridsať rokov
a nikdy nebudete Bratislavčanom.
Ak ho však budete mať, môžete
pricestovať v piatok a a už v sobo-
tu sa môžete rátať za Bratislavča-
na. Dušan Blaško

Rozpočet majú

aj ďalšie dve

mestské časti
BRATISLAVA
Rozpočtové provizórium sa
skončilo v ďalších dvoch mest-
ských častiach - v Starom Meste
a v Záhorskej Bystrici. Poslanci
miestnych zastupiteľstiev oboch
častí totiž minulý týždeň schvá-
lili obecné rozpočty na tento
rok.
V Starom Meste samospráva po-
číta s príjmami vo výške 22 182
938 eur a s výdavkami 21 943
938 eur. Najviac pôjde tradične na
školstvo, na základné a materské
školy, školské jedálne a kluby detí
pôjde 7,7 milióna eur, čo je o tak-
mer 600-tisíc viac ako vlani.
Investičnou prioritou je obnova
troch škôl a jedného sociálneho
zariadenia z prostriedkov EÚ a re-
konštrukcia strechy a fasády
Pisztoryho paláca, ktorú bude
Staré Mesto financovať z nór-
skych fondov.
V Záhorskej Bystrici počítajú
s príjmami vo výške 2 631 141
eur a výdavkami 2 603 543 eur.
Investičnou prioritou Záhorskej
Bystrice je rekonštrukcia teloc-
vične základnej školy na viacúče-
lovú športovú halu, nadstavba
materskej školy i rekonštrukcia
komunikácií a chodníkov. Väčši-
nu nákladov majú pokryť z pôžič-
ky, poslanci preto schválili, že
mestská časť si môže na tento
účel zobrať úver do výšky 550-
tisíc eur. (brn)

BRATISLAVA
Od oslobodenia Bratislavy
spod nemeckej okupácie uply-
nulo 4. apríla 2015 presne 70.
rokov. Bratislavčania, najvyššií
ústavní činitelia a predstavitelia
bratislavskej samosprávy si
oslobodenie pripomenuli na
cintoríne na Slavíne a pri Pa-
mätníku víťazstva na Námestí
E. Suchoňa pred Redutou.
Podľa primátora Iva Nesrovnala
Slováci vedia, čo znamená byť
neslobodným a pamätajú si na
obdobie, keď v ich krajine po
rokoch vojny opäť zavládla dikta-
túra. Preto sa nikdy nedokážu
zmieriť s tým, že jedna krajina
okupuje druhú proti vôli vlast-
ných občanov.
Pri oslobodzovaní Bratislavy
padlo vyše 700 vojakov 2. ukra-
jinského frontu. „Patrí im naše
poďakovanie a naša úcta,“ uvie-
dol Nesrovnal. Podľa neho by sa
nemalo zabúdať ani na tých, ktorí
sa postavili proti nacizmu už se-
dem mesiacov pred oslobodením
Bratislavy, a to v Slovenskom
národnom povstaní. Nemalo by
sa zabúdať na ľudí, ktorí nebojo-

vali, ale boli mučení či zavražde-
ní. „Dnešný deň nabáda všetkých,
aby nezabúdali, vyhýbali sa chy-
bám a neustále bojovali za slobo-
du, ľudskú dôstojnosť či demo-
kraciu,“ uviedol Nesrovnal.
V prvých aprílových dňoch roku
1945 sa v Bratislave prestalo pra-
covať v úradoch a vo fabrikách,
nefungovala MHD, 2. apríla zo-
stalo mesto bez elektriny a plynu.
Dunenie kanónov avizovalo blí-
žiaci sa front. Nemecké vojská
vyrabovali významnejšie továrne,
zničili Most M. R. Štefánika, pod-
pálili niekoľko administratívnych

budov. Nemecké vojská  nechceli
vydať Bratislavu bez boja. Južne
od Dunaja sa presunuli nové
nemecké a maďarské jednotky.
Priame boje o mesto sa začali 2.
apríla 1945, keď oddiely Červe-
nej armády oslobodili Vajnory.
Na druhý deň nastala hlavná
ofenzíva, skoro ráno po krátkej
leteckej príprave a prudkej rake-
tovej a delostreleckej paľbe vyra-
zili pozemné sily do útoku.
V bojoch o Bratislavu zahynulo
742 sovietskych, 470 nemeckých
a maďarských vojakov a 121
civilistov. (brn)

Bratislava si 4. apríla pripomenula
70. výročie oslobodenia mesta

JARNÉ
ZÁBAVOUNÁKUPY 

SOBOTY PRE DETI
11., 18., 25. APRÍLA

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Bratislava bude

opäť otvorená

pre všetkých
BRATISLAVA
Blížiaci sa sviatok svätého Jura-
ja je znamením, že sa blížia aj
každoročné dni bratislavskej
samosprávy Bratislava pre
všetkých. Tento rok sa brati-
slavská samospráva otvorí ve-
rejnosti presne 24. apríla 2015,
teda na sv. Juraja. Bratislava
pre všetkých potrvá tri dni až
do nedele 26. apríla.
Program sa v týchto dňoch ešte
finalizuje, je však isté, že ako po
iné roky, aj tento rok budú pre
verejnosť otvorené všetky zaria-
denia v správe mesta Bratislava a
mestských organizácií. Zoologic-
ká záhrada, Galéria mesta Bratis-
lavy, Múzeum mesta Bratislavy,
Mestská knižnica, Mestské divad-
lo P. O. Hviezdoslava, ale aj štát-
ne Závodisko v Starom háji sa už
tradične zapájajú do podujatia
Bratislava pre všetkých. Podľa
tradície aj nový primátor mesta
Ivo Nesrovnal otvorí dvere svojej
pracovne v Primaciálnom paláci
Bratislavčanom a návštevníkom
mesta. Spoločne s ním budú môcť
občania navštíviť aj viceprimáto-
rov Ivetu Plšekovú, Milana Čer-
ného a Ignáca Koleka.
Okrem nich sa zapájajú do tohto
celomestského aj niektoré mest-
ské časti, ktoré podobne ako
magistrát otvoria samosprávu
verejenosti. Napríklad aj Staré
Mesto, ktoré v sobotu 25. apríla
2015 otvorí úrad a na nádvorí Ju-
renákovho paláca pripraví pre
návštevníkov pohostenie. Hosti-
teľom bude prvýkrát starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík, vi-
cestarostovia Ľubomír Boháč a
Jana Španková a noví staromest-
skí poslanci. (jav)

Bývalá starostka

si chcela zobrať

obecné noviny
STARÉ MESTO
Od novembra 2014 nevychá-
dzajú Staromestské noviny,
ktorých vydavateľom bola
mestská časť Bratislava-Staré
Mesto. Bývalá starostka Tatia-
na Rosová (SDKÚ-DS) totiž
nechala po komunálnych voľ-
bách na ministerstve kultúry
zrušiť registráciu novín v re-
gistri periodickej tlače. 
Súčasne si dala na svoje občian-
ske združenie Korzo prepísať
ochranú známku Staromest-
ských novín spolu s ďalšími
ochranými známkami staro-
mestskej samosprávy. „Registrá-
ciu Staromestských novín, ktoré
vydávala mestská časť s prestáv-
kami od roku 1992, sme obnovi-
li okamžite, ako sme zistili, že
predchádzajúce vedenie ju zruši-
lo,“ uviedol nový starosta Staré-
ho Mesta Radoslav Števčík.
„Konanie mojej predchodkyne
je pre mňa absolútne nepochopi-
teľné. Desať rokov som bol šéf-
redaktorom Staromestských
novín a nikdy by mi nenapadlo,
že sa niečo také môže stať,“
uviedol starosta Števčík. Ako
dodal, urobí všetko pre to, aby
Staromestské noviny opäť začali
vychádzať a nič podobné sa už
nezopakovalo.
Nejde o prvý prípad krádeže Sta-
romestských novín. V roku 2002
pred komunálnymi voľbami
miestna organizácia SDKÚ-DS
v Starom Meste ukradla logo
novín a vydala vlastné Volebné
Staromestské noviny.
Vydávanie Staromestských no-
vín bude obnovené v apríli. No-
viny budú vychádzať každý
mesiac v novej grafickej úprave
a s novým logom. V marci staro-
mestská samospráva prostred-
níctvom tzv. elektronického
trhoviska vybrala dodávateľa
tlače a distribúcie novín. (jav)

Signál o vystupovaní z trolejbusu 
nedávajte tlačidlom nad dverami
BRATISLAVA
Pre cestujúcich niektorých tro-
lejbusových liniek tradičný
obrázok posledných týždňov.
Vozidlo zastaví na zastávke a
čaká. Po chvíľke sa vodič
vykloní: „Potrebujete pomoc?
Máte zdravotné problémy?“
Dôvod je jediný. Cestujúci
namiesto tlačidla oznamujúceho,
že chce vystúpiť, stlačí tlačidlo,
ktorým žiada o zastavenie zo
zdravotných dôvodov. Tlačidlo
o pomoci zo zdravotných dôvo-
dov je totiž umiestnené na rovna-
kom mieste nad dverami ako pre-
došlé, ktorým sa dával vodičovi
signál, že chceme vystupovať.
„Počas jednej jazdy sa nám to sta-
ne tri- až štyrikrát. Spočítajte si,
koľkokrát to je za jednu zmenu…
A pre istotu sa musíme cestujú-
cich spýtať, či majú zdravotné
problémy. Ten naozaj zdravotný
dôvod môže byť jeden z tisíc prí-
padov, ale jednoducho s takým
niečim musíme rátať,“ prezradil
vodič jazdiaci na linke č. 207.
Vodiči teda strácajú nervy, cestu-

júci sa ospravedlňujú, alebo krú-
tia hlavou, že veď je jedno, čo
stláčajú. Dopravný podnik však
zatiaľ situáciu nerieši.
„Tlačidlo je umiestnené podľa
predpisov a doplnené výrazným
označením jeho určenia (žltá
nálepka, ktorú dopĺňal DPB). Na
ovládanie otvárania dvier a signa-
lizáciu požiadavky zastaviť na
zastávke na znamenie slúžia všet-
ky ostatné tlačidlá vo vozidle,“
prezradila Zuzana Váchová z Do-
pravného podniku Bratislava.
Podľa jej slov vodiči boli zaškole-

ní, a čo sa týka cestujúcich, musia
si zvyknúť: „Problém môže na-
stať, keďže pravidelní cestujúci
trolejbusmi približne 30 rokov
používali jedno univerzálne tla-
čidlo, ktoré v starých vozoch bolo
v danom priestore nad dverami.
Nepozerajú sa, čo stláčajú a auto-
maticky stlačia nesprávne tlačid-
lo. Pri zavedení nových prvkov
vo výbave vozidiel však vždy
chvíľu trvá, kým si cestujúci na
zmeny zvyknú,“ dodala Zuzana
Váchová. (db)

Foto: DPB

Nesrovnal chce audit v dopravnom
podniku, ten sa kontrole nebráni
BRATISLAVA
Dopravný podnik čaká audit.
Poslať ho tam chce primátor
Ivo Nesrovnal, ktorý sa chce
pozrieť na výdavky Dopravné-
ho podniku Bratislava (DPB).
Mesto je v ňom akcionárom.
„Dopravný podnik má privysoké
výdavky,“ vyjadril sa Ivo Nesrov-
nal. Primátorovi prekáža drahá
elektrina či nafta. „Dopravný
podnik kupuje najdrahšiu elektri-
nu a drahú naftu. Prepad cien
nafty a ropy o 30 percent sa v ná-
kladoch dopravného podniku ne-
prejavil,“ povedal Ivo Nesrovnal.

Primátor sa vyjadril aj proti úve-
rom, ktoré si dopravný podnik
zobral. Zatiaľ čo mesto si berie
také, ktoré sú pod dvoma percen-
tami, úrok pre dopravný podnik
prekračuje dve percentá.
Riaditeľ dopravného podniku
Ľubomír Belfi sa auditu nebráni,
niektoré tvrdenia primátora ho
však prekvapili. Tvrdí, že Ne-
srovnal ešte ako poslanec poslal
do podniku hlavného kontrolóra,
ktorý skonštatoval, že pri nakla-
daní s majetkom, pri evidencii aj
hospodárení sa šetrí.
Audítori, ktorí spravili vo februá-

ri a v marci v DPB audit
v zmysle zákona o účtovníctve
a zákona o audítoroch, zistili, že
dopravný podnik dosiahol za
minulý rok zisk 660 722 eur.
Dopravný podnik nesúhlasí ani s
tým, že majú drahú energiu či
naftu. Čo sa týka úverov, ešte
nedávno mal dopravný podnik
osempercentný úrok, neskôr
zobrali polovičný… Podľa Belfi-
ho sú súčasné zmluvy pre doprav-
ný podnik výhodné. O dobrom
hospodárení vraj svedčí, že DPB
vlani prvý raz v histórii dosiahol
zisk: 660-tisíc eur. (mm)

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
1.5. Topoľčianky (zubry, lipicany a zámok) a prehliadka Nitry doprava = 18 €
9.5. Budapešť - prehliadka parlamentu a Festival chleba - HU doprava = 25 €

10.5. Luhačovice - otváranie prameňov a Matúšovo kráľovstvo - CZ doprava = 17 €
16.5. Gödöllő - obľúbený zámok Sissi a park koní - HU doprava = 27 €
23.-24.5. Zámky Dačice - Třeboň - Hluboká - Kratochvíle - CZ doprava+ubyt. = 70 €
6.-7.6. Krakov - prehl. Wawelu a mesta + baňa Wieliczka - PL doprava+ubyt. = 75 €
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

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

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

Mýtna 27, BA
T: 5262 5111, -2
M: 0905 627 765

www.elit-travel.sk

PRAHA a zámok KONOPIŠTĚ
01. 5. - 03. 5. 2015 • 119 Eur

TURÍNSKE PLÁTNO a PADOVA
08. 5. - 11. 5. 2015 • 225 Eur

V ponuke aj ďalšie poznávacie zájazdy
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Na rohu ulíc Trnavská a Kalin-
čiakova stála niekoľko rokov
prízemná budova, kde bola
ázijská reštaurácia. Najmä po
rekonštrukcii zimného štadióna
a výstavbe hotela Hilton bolo
len otázkou času, keď nevábnu
„čínu“ nahradí niečo iné.
Pôvodná stavba bola zbúraná a
na jej mieste vyrástla nová
dvojpodlažná budova. Na prí-
zemí je Restaurant & Bar
BRICK.
Názov, exteriér, ale aj interiér sú
príznačné pre túto lokalitu - Tehel-
né pole. Tehlový obklad fasády,
ale aj interiéru nielenže korešpon-
duje s názvom, ale pôsobí veľmi
decentne. Na poschodí je pre
zmenu herňa s rovnako príznač-
ným názvom – Golden Brick.
Interiér, ako aj exteriér sú ladené
do tmavohnedej, tehlový obklad
dopĺňajú drevené stoly a stoličky. 
Ide vlastne o piváreň, ktorá čapu-
je tankové pivo z pražského Smí-
chova, ponuka jedál zodpovedá
charakteru podniku - predjedlá,
polievky, hlavné jedlá, cestoviny
a rizotá, steaky, šaláty. Na úvod
sme si dali domáci posúch plnený

údenou šunkou s čerstvým bylin-
kovým syrom a rukolou (5,90 €).
Očakávali sme niečo úplne iné,
ako sme dostali na stôl. Namiesto
posúcha z kysnutého cesta to bola
tvrdá placka z nekysnutého cesta.
Bez ohľadu na to nás vôbec ne-
nadchla. Rovnako sklamaní sme
boli aj z fazuľovej s údeným kole-
nom a s domácimi rezancami
(3,59 €). Polievka chutila nedova-
rene – fazuľa, mäso aj rezance
boli pritvrdé.
Chuť nám spravil Brick burger,
čiže hovädzie mleté mäso, slani-
na, syr, paradajky, cibuľa, kyslá
uhorka, kečup, podávaný so stea-
kovými hranolčekmi a coleslaw
šalátom (9,90 €). Mäso bolo
výborné, sklamaním pre nás bola
papierová žemľa a spôsob serví-
rovania – polovice žemle boli
oddelené a mäsová placka tak
bola len na jednej z nich.
Z hlavných jedál sme si dali ešte
kurací burger, čiže kuracie mäso,
šalát, vajce, paradajka, cesnaková
majonéza, podávaný s vyprážaný-

mi cibuľovými krúžkami (8,90
€). Opäť naše očakávania narazili
na tunajšiu realitu – kuracie nebo-
lo mleté, ale išlo vlastne o kurací
steak v rovnako papierovej žemli.
Okrem Brick burgera tu odporú-
čajú grilovaného zubáča na kré-
mových gnocchi s čerstvými
bylinkami (10,90 €), grilované
bravčové rebrá podávané s chre-
nom, horčicou, uhorkami, baraní-
mi rohmi, feferónmi a s chlebom
(9,90 €) a konfitované kačacie
stehno s dusenou červenou kapus-
tou a s lokšami (9,90 €). Tie sme
neochutnali, možno nabudúce.
Celkovo bol Restaurant & Bar
Brick pre nás sklamaním. Majú
otvorené od februára, prvotné
nadšenie by po dvoch mesiacoch
nemalo ešte vypršať. Oceňujeme
veľmi pozornú obsluhu, príjemný
krčmový interiér, ale výhrady
máme ku kuchyni. Možno sme
nemali len šťastie, ale tu nemali
svoj deň. Uvidíme nabudúce.
Naše hodnotenie:���

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

Na Tehelnom poli pribudol BrickVozidlá DPB

nie sú len pre

jednotlivcov
LIST ČITATEĽA
Často cestujem vozidlami
mestskej hromadnej dopravy
a až na výnimky, nedám na ne
dopustiť. Väčšinou chodia
načas, býva v nich čisto, vodiči
jazdia pozorne.
Čo ma však vie často naštvať,
sme my cestujúci. V lete naprí-
klad drvivá väčšina nerešpektuje
nápisy, že vozidlo je klimatizova-
né a naplno otvára okná. Klíma
sa tým, samozrejme, vypína
a najmä v autobusoch býva ako
v saune. Keď potom niekto nor-
málny začne okná zatvárať,
mnohí, najmä tí starší, sa naňho
pozerajú ako na šibnutého. 
V zime ma zase vytáča, keď nie-
kto dobehne do autobusu, spote-
ný otvorí okno, ale keď po pár
zastávkach vystúpi, okno nechá
otvorené. Tí, čo nenastupujú spo-
tení, tak musia po ňom okno
zatvoriť. Jar a jeseň tiež majú
svoje úskalia. Vonku môže byť
pekne, otvoríte teda okno, ale už
o pár minút príde lejak a z otvore-
ného okna sa valia prúdy vody.
Ten, kto ho otvoril, je už dávno
preč, a ak v tom čase nikto okolo
nesedí a nestojí, vozidlo dostane
poriadnu spŕšku vody.
Chcem preto poprosiť ostatných
cestujúcich. Ak už otvoríte okno,
zistite, či ste tým náhodou nevy-
pli klímu, prípadne, či sa neblíži
búrka, alebo či náhodou nepúšťa-
te príval studeného vzduchu na
ľudí, ktorí sedia za vami. Slogan
Nikdy nie ste sami platí aj v auto-
busoch, električkách a v trolejbu-
soch. Ján Adamčík, Ružinov

Behajú ľudia,

psy sa majú

radšej venčiť
LIST ČITATEĽA
Každý, kto si len raz za čas
skúsi vyjsť do prírody, pozná
tento obrázok. Pánko alebo
panička vo farebných teniskách
beží po kraji cesty a za ním/ňou
zo všetkých síl upaľuje ich pes. 
Väčšinou menší, pretože pri väč-
šom asi hrozí, že bude mať rozum
a zamieri opačným smerom,
takže kým šéf beží celkom pokoj-
ne, chudák pes trieli, čo mu malé
nožičky stačia. Keď po hodine-
dvoch obaja dobehnú, pán alebo
panička sú spokojní, zabehali si,
no chudák pes je blízko infarktu a
navyše - nevyvenčený!
Venčenie v psej reči neznamená
behanie, ale prechádzku, ovonia-
vanie, skúmanie, hľadanie, ne-
chávanie odkazov. Pes nemusí
behaním schudnúť, potrebuje zis-
tiť, čo je okolo neho nové, prípad-
ne napísať esemesku niekomu,
kto si to po ňom prečíta… Počas
behania to nejde. Psík býva vždy
okríknutý, aby nezdržiaval, takže
väčšinou pokorne skloní hlavu,
vyplazí jazyk a beží, beží, beží,
ako guľový blesk!
Už vidím, ako „milovníci“ behu a
psov teraz namietajú, že ich milá-
čikovia sa na beh tešia. Jasné, keď
nemajú nič lepšie na zábavu a ni-
čím lepším ich nezabavíte, tak
budú vďační aj za beh. Čo však
skúsiť im hádzať loptičku, alebo
ich len tak zobrať von, aby sa pre-
šli? Chápem, že sa pritom nemô-
žete predvádzať, akí ste zdatní
bežci, ale váš pes bude určite spo-
kojnejší a hlavne - vyvenčený!

Peter Šebesta, Nové Mesto

Tí skôr narodení sa ešte urči-
te pamätajú na staré rímske
príslovie Quod licet Jovi, non
licet bovi, ktoré preložené do
slovenčiny znamená: Čo je
dovolené Bohovi, nie je dovo-
lené volovi!
Vážený čitateľ, čuduješ sa, aký
čudný začiatok som zvolila
v tomto veľkonočnom čase?
Vysvetlím. Nevýslovne mi ide
na nervy počúvať o stále no-
vých a nových sociálnych ba-
líčkoch vlády, ktoré summa
summarum, pre nás obyčaj-
ných ľudí (nie Matovičových,
aby neprišlo k omylu), nič sve-
toborného neprinášajú.
Naša „verchuška“ zaľúbená
sama do seba sa rada tvári, ako-
by sme žili v právnom štáte.
Z času na čas prísne potrestáme
starého pána, ktorý sa obohatil
o neslýchaných päťdesiat cen-
tov. Ajhľa, akí sme zásadoví!
Ak niekto podá iba o deň ne-
skôr daňové priznanie či sociál-
ne odvody - náš vysoko právny
štát mu ihneď vyrubí sankcie.

No s blbým zákonom, ktorý
umožňuje „prečúrancom“ de-
siatky subdodávateľov, tam iba
stojíme s otvorenými ústami
ako novonarodené teľa. Veď o
nič nejde. Urobíme nový so-
ciálny balíček, v ktorom vytrú-
bime do sveta, koľko nových
pracovných miest sme vytvori-
li! Že za koľko? To je predsa
nepodstatné! 
Vážený čitateľ sa asi v tichosti
spytuje, čo to do mňa vošlo.
Prezradím. Pracujúcich dô-
chodcov, ktorí si ešte stále od-
vádzajú odvody na naše bezod-
né dôchodcovské poistenie,
„verchuška“ uisťovala, že im
zvýši „švajčiarske“ dôchodky.
Malo to byť vykonané od 1. ja-
nuára 2015 a všetci mali byť
vyrozumení do konca marca. 
Nuž, marec je už v háji a - na-
príklad ja - som žiadne vyrozu-
menie nedostala. 
Napriek tomu, že už viac ako

päť rokov poctivo odvádzam
predpísané odvody. Takisto
som odovzdala a zaplatila da-
ňové priznanie v určenom čase.
Som zvedavá, kedy si svoje
deklarované povinnosti splní
štátny orgán. 
Priznám sa, mám sto chutí
využiť právnu cestu a celý prí-
pad riadne medializovať. Som
presvedčená, že nie som jediná,
voči komu má naša štátna sprá-
va resty. A bola by som veľmi
zvedavá, či sa mi za prieťahy
niekto aspoň ospravedlní...
Tento príspevok píšem na Bielu
sobotu. Vedela by som si pred-
staviť aj príjemnejšie témy.
Ospravedlňujem sa našim čita-
teľom, ale aj mne občas vytečú
nervy.  
Takže, nakoniec, aspoň doda-
točne verím, že ste prežili prí-
jemné veľkonočné sviatky a v
ďalších aprílových dňoch vám
prajem menej bláznivého poča-
sie, než čo sme zažili v posled-
ných dňoch! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Balíčky nenahradia právny štát

Príležitostne 
opatrím 

a postrážim 
dieťa

� cez deň
� vo večerných 

hodinách

Akčná dôchodkyňa

0907 797 160
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www.borymall.sk

VŠETKO
PRE

NAJMENŠÍCH
Víkend zliav

18. – 19. apríl
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List vlastníctva k

nehnuteľnosti a

ako ho čítať (6.)
V predošlých poradniach sme
sa venovali základným infor-
máciám, ktoré možno zistiť z
listu vlastníctva. Nadviažeme
na ne a v poslednej poradni zo
série „List vlastníctva“ sa bu-
deme venovať poslednej časti –
C: Ťarchy listu vlastníctva.
Oboznámime sa s najčastejšími
ťarchami, aké môžu na nehnu-
teľnostiach viaznuť.
Predmetná časť listu vlastníctva
uvádza, ako už z názvu vyplýva,
ťarchy, ktoré zaťažujú nehnuteľ-
nosť zapísanú na liste vlastníctva.
Ťarchy sú obmedzenia, resp. pre-
kážky pri nakladaní s nehnuteľ-
nosťami a vznikajú na základe
zákona, alebo na základe právnej
skutočnosti (zmluva, rozhodnutie
súdu atď.).
Vlastník nehnuteľnosti s ťarchou
musí niečo vykonať, niečoho sa
zdržať alebo strpieť. V takom prí-
pade pôjde napríklad o tzv. „právo
dožitia“, keď je vlastník nehnu-
teľnosti povinný strpieť dožitie
určitej osoby v danej nehnuteľ-
nosti až do smrti. Môže však ísť
tiež o „právo prechodu“, keď
vlastník pozemku musí umožniť
osobám prejsť cez svoj pozemok.
Ťarchou však môže byť aj zálož-
né právo, ktorým je typicky
zabezpečovaný nárok bytových
družstiev na úhradu poplatkov za
správu nehnuteľnosti.
Známe je tiež záložné právo zria-
dené v prospech banky, ktorá
poskytla financovanie na kúpu
danej nehnuteľnosti. Je potrebné
zachovať opatrnosť najmä v prí-
pade, keď na nehnuteľnosti, ktorú
plánujeme kúpiť, je zriadené napr.
exekučné záložné právo. V takom
prípade je nehnuteľnosť predme-
tom exekúcie.
Existujú však aj iné druhy tiarch.
Na liste vlastníctva, ktorý obsahu-
je viacero nehnuteľností je každá
z tiarch označená tak, aby bolo
možné ju priradiť k tej ktorej
nehnuteľnosti. V časti C: Ťarchy
listu vlastníctva nájdeme okrem
tiarch aj rôzne poznámky a iné
údaje. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: +421 917822723

Jubilantovi 

zablahoželali

nové rekordy
BRATISLAVA
Počasie sa opäť bláznilo, ale sen
sa splnil. Dve hlavné trate 10.
ročníka ČSOB Bratislava Ma-
rathonu majú rekordné zápisy.
Postarali sa o to kenskí bežci,
maratón vyhral Hosea Kiplagat
Tuei v čase 2:17:18 h, polmaratón
Hilary Kiptum Maiyo, ktorý
vyhral za 1:02:33 h.
Hosea Kiplagat Tuei neskrýval v
cieli nadšenie z času aj samotného
behu: „Nastúpil som s cieľom
zabehnúť rekord a som rád, že sa
mi to aj podarilo,“ prezradil ken-
ský bežec, ktorý si za výhru a
rekord na svoje konto pripísal
3 000 eur. Spomedzi slovenských
vytrvalcov si najlepšie viedol
Gabriel Švajda, ktorý obsadil 7.
miesto.  
Ženský maratón vyhrala Kimu-
taiová z Kene časom 2:35:35, pol-
maratón Korirová za 1:13:34 h. V
súťaži štafiet triumfovalo kvarteto
Behame.sk, celkove na jubilej-
nom 10. ročníku bratislavského
mestského maratónu - ČSOB
Bratislava Marathon 2015 štarto-
valo takmer 10 000 bežcov. (mm)

BRATISLAVA
Je začiatok apríla a okruh
možných súťaží pre HC Slo-
van sa vôbec nezužuje.
Naopak. Ak sa ešte nedávno
fanúšikovia definitívne lúčili s
Kontinentálnou hokejovou li-
gou (KHL) aj s českou extrali-
gou, po novom je zase všetko
otvorené.
Ako píše slovanistický web,
manažment belasých postupne
analyzoval všetky podmienky
na potenciálne pôsobenie klubu
v jednotlivých súťažiach, vrá-
tane slovenskej, českej a rakú-
skej EBEL. Zástupcovia klubu
videli viacero play off zápasov,
rokovali so zástupcami jedno-
tlivých líg, v ktorých by štart
pripadal pre náš klub do úvahy,
a paralelne sa realizoval prie-
skum preferencií medzi fanú-
šikmi.
Pre vedenie bratislavského klu-
bu naďalej zostáva hlavnou a
najdôležitejšou prioritou pokú-
siť sa udržať tím v nadnárodnej
KHL. K udržaniu Slovana v
KHL by mohli prispieť aj prí-
padní noví reklamní partneri

klubu v segmentoch IT a auto
moto. Tieto kategórie boli až
doteraz z dôvodu exkluzivity
pre jednotlivé kluby KHL nedo-
stupné. Od novej sezóny by sa
mali otvoriť a Slovan v týchto
dňoch vedie rokovania s možný-
mi partnermi.
„Našou jednoznačnou snahou je
vyhnúť sa podobným problé-
mom ako v poslednom ročníku a
zabezpečiť plynulý, bezproblé-
mový chod klubu počas celého
ročníka,“ povedal člen predsta-
venstva klubu Juraj Široký ml.
HC Slovan Bratislava preto do-
teraz nepodal prihlášku do nad-
národnej EBEL ligy, kde je ria-
diacim orgánom súťaže už dáv-
nejšie stanovený záväzný termín
jej podania do 15. apríla, ale v
najbližších týždňoch sa sústredí
na dotiahnutie krokov, ktoré by
zabezpečili pokračovanie v
KHL. Posledným termínom na
splnenie všetkých podmienok na
účasť v nadchádzajúcej sezóne
2015/2016 je koniec mája. Slo-
van by však rád uzatvoril všetky
potrebné dohody a garancie ešte
o čosi skôr, aby mohol  informo-

vať svojich zmluvných hráčov,
angažovať nový realizačný tím,
začať dopĺňať káder a spustiť
predpredaj sezónnych vstupe-
niek na novú sezónu.
V prípade, že by sa to napokon z
akéhokoľvek dôvodu nepodari-
lo, má hokejový klub HC Slovan
Bratislava na základe rozhodnu-
tia riadiacieho orgánu Pro-Hokej
z roku 2012 možnosť prihlásiť
sa najneskôr do konca mája do
nového ročníka slovenskej
extraligy. 
Fanúšikovia majú jednoducho
zo všetkého galimatiáš a každý
deň zisťujú niečo nové. Raz sa v
rakúskej tlači objaví, že belasí sú
dohodnutí s EBEL, po tom, že
slovanisti určite skončia v KHL,
v ďalších článkoch zase Česi
lámu nad Slovanom palicu, aby
o pár dní vyhlásili, že Bratislav-
čania začali rokovať o vstupe do
extraligy. 
Isté je teda zatiaľ jedno, teda to,
že isté nie je nič. V hokejovom
Slovane zrejme rátajú eurá a
podľa toho, k akému číslu sa
dorátajú, tam nasmerujú aj svoju
prihlášku... (db)

Slovan ešte stále definitívne nevylúčil
možnosť hrať KHL či českú extraligu

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

DO VYPREDANIA
ZÁSOB
ISTROPOLIS / 1. posch.
TRNAVSKÉ MÝTO

VÝPREDAJ
dámskej a pánskej konfekcie

od slovenských výrobcov

MAKYTA PÚCHOV * ODEMA PÚCHOV  * OZETA TRENČÍN * M-S ŽILINA

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
zn. DD-2015-001

PREDMET DRAŽBY: súbor 
hnuteľného majetku 

– reštauračné zariadenie 
a vybavenie kuchyne

Dátum dražby: 30. 4. 2015
Čas dražby: 13.00
Miesto konania dražby: McGrath &

Arthur, s.r.o., Partizánska 2, 
811 03 Bratislava

1. kolo dražby
Najnižšie podanie: 15.876,68,- €
Obhliadka: 13. 4. 2015 o 13.00
Miesto obhliadky: V priestoroch Mest-

skej tržnice, Šancová 112, Brati-
slava

Viac info: http://www.mcga.sk/sk/dob-
rovolne-drazby 

Kontaktná osoba: JUDr. Ľuboš Daniš –
danis@mcga.sk (0918 940 833)
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V nedeľu bude

68. beh Devín -

Bratislava
BRATISLAVA
STaRZ a hlavné mesto SR
Bratislava sú hlavnými orga-
nizátormi populárneho 68.
ročníka Národného behu De-
vín - Bratislava.
Najstaršie atletické podujatie
na Slovensku sa dožilo 68. roč-
níka a nedeľa 12. apríla tak
bude pozvánkou na gratulácie
od aktívnych a rekreačných
bežcov, ale aj od fanúšikov,
ktorí každoročne lemujú trať
populárneho behu.
Trasa hlavného behu, ktorý
štartuje o 10.00 h pod Devín-
skym hradom, meria 11 625
metrov, trasa Malého Devína,
ktorý štartuje o 10.00 h pod
Mostom Lafranconi, je dlhá
2 600 metrov. Cieľ je spoločný,
na Rázusovom nábreží pri Pro-
peleri.
Vyhlasovanie výsledkov a odo-
vzdávanie cien bude približne o
11.30 h na Hviezdoslavovom
námestí. (mm)

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

Mestská časť Bratislava -Záhorská By-
strica podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) a
ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení nesk. predpisov v spojení s
ust. čl. 7 ods. 2 písm. a) Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava – Záhorská Bystrica č. 7/2012
o zásadách hospodárenia s majetkom
Mestskej časti Bratislava- Záhorská
Bystrica a s majetkom zvereným do
správy Mestskej časti Bratislava -
Záhorská Bystrica zo dňa 1.1.2013 a v
spojení s ust. § 281 - § 288 zák. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení nesk. predpisov vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na výber uchádzača na uzatvorenie
nájomnej zmluvy k predmetu nájmu –
nehnuteľnostiam v správe vyhlasova-
teľa.
Predmetom nájmu v obchodnej verej-
nej súťaži je: Nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica, nebytové priestory
nachádzajúce sa v stavbe – futbalové
šatne na ulici Tatranská 40, v kat.úz. Zá-
horská Bystrica, obec Bratislava, mests-
ká časť Záhorská Bystrica, okres Brati-
slava IV, zapísanej Okresným úradom
Bratislava pre Mestskú časť Bratislava –
Záhorská Bystrica, odbor katastrálny  na
LV č. 4995, pod súp. č. 7255, ležiacej na
pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č.
2310/1, 2310/2  o výmere 61,59 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a to:
nebytový priestor so samostatným
vchodom z futbalového ihriska na
ulici Tatranská 40, Bratislava Záhorská
Bystrica. Priestor je rozdelený na ku-
chynku a klubovňu. Výmera kuchynky s
umývadlom je 16,79 m2 a výmera klu-
bovne je 44,8 m2.

BRATISLAVA 5
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Petržalskí 

učitelia majú

novú motiváciu
PETRŽALKA
Najlepšia motivácia je tá správ-
na motivácia, povedali si zrejme
petržalskí poslanci a učiteľom v
základných školách plánujú
priplatiť za to, že ich žiaci do-
siahnu lepšie výsledky. 
Poslanci si od toho sľubujú, že
učitelia zavedú počas svojich
vyučovacích hodín nové prvky a
zvýšia kvalitu vyučovania. Petr-
žalskí školáci patria na Slovensku
k slabším, čo potvrdilo testovanie
deviatakov, v ktorom získali me-
nej bodov, než bol celoslovenský
priemer. Poslanci čakajú od učite-
ľov, aby prišli s novými projektmi
a nimi sa uchádzali o príspevok
od mestskej časti. Odmena za
každý mesiac učenia po novom
môže byť až 100 eur. (mm)

Predzáhradky

si skrášlia

z Konta zelene
PETRŽALKA
Aby Petržalka vyzerala ešte
krajšie, k tomu môžu prispieť
aj samotní Petržalčania s po-
mocou Konta zelene. Program
samosprávy pomohol počas
ôsmich rokov skrášliť desiatky
predzáhradiek 
Vlani sa podarilo upraviť 12 pred-
záhradiek. Samospráva spracova-
la návrh, ako má predzáhradka
vyzerať, kúpi rastlinný materiál,
kôru a zeminu a obyvatelia si
predzáhradku skrášlia sami.
Samospráva každý rok eviduje
desiatky nových žiadostí. Na rok
2015 je v Konte zelene vyčlene-
ných 15-tisíc eur. Žiadosť o prí-
spevok je zverejnená na web-
stránke mestskej časti Petržalka
www.petrzalka.sk (mm)

PETRŽALKA
Petržalské zastupiteľstvo sa
zaoberalo parkovacím domom
na Röntgenovej ulici.
Investor súhlasil s požiadavkami,
aby dom mal maximálne tri pos-
chodia, čo zmenšilo kapacitu na
318 garáží. Sto z nich chce in-
vestor poskytnúť bezplatne mest-
skej časti a ďalšiu päťdesiatku na
nočné parkovanie.

Garážový dom mal mať pôvodne
šesť poschodí a kapacitu 415
miest. Obyvatelia z neďalekých
bytoviek to však odmietali. Naj-
viac im prekážalo, že bude vyso-
ký. Poslanci mali schvaľovať pre-
nájom pozemkov minulý týždeň,
starosta Vladimír Bajan však bod
z programu schôdze stiahol. Po-
žiadali ho o to poslanecké kluby,
ktoré chcú ešte diskutovať s in-

vestorom aj s občanmi. Práve
obyvatelia okolitých domov teraz
prišli s novou iniciatívou. Chcú,
aby samospráva pozemok prena-
jala im a oni by financovali vý-
stavbu parkoviska pre rezidentov.
Išlo by o plochu pre približne 100
áut, čo je počet, aký sľubuje
vyčleniť mestskej časti v parko-
vacom dome na verejné parkova-
nie aj súkromník. (db)

Parkovací dom by mali zmenšiť

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

Vstupné vyšetrenie zadarmo! Viac info na 0911 086 225 
www.profi credit.sk

Hľadáte lepšiu prácu?
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., príjme 

sprostredkovateľov fi nančných pôžičiek!

Ponúkame: Žiadaný a dobre predajný produkt, kompletné 
zaškolenie, motivačné programy, zázemie stabilnej spoločnosti.

1. kolo dražby bytu č. 47 
vchod: Krásnohorská 5, 9.p., ktorý sa nachádza v bytovom dome
súpisné číslo 3160 na parcele č. 2734 o výmere 370 m2, druh pozem-
ku: zastavané plochy a nádvoria a na parcele č. 2735 s výmerou 376
m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, evidované na liste
vlastníctva č. 2792, okres Bratislava V., obec BA-m.č. PETRŽALKA,
katastrálne územie Petržalka. 
Vyvolávacia cena: 100.000 € Dražobná zábezpeka: 20.000 € Miesto:
Zasadačka č. 218, 2. poschodie, Rybničná 9959/40, 831 06 Bratisla-
va. Termín: 30. 04. 2015 o 15:00 hod. 

Kontaktné údaje: Centrum Finančnej Konsolidácie s.r.o., 
Rybničná 40, 831 06 Bratislava 

Tel.č.: 0948 241 841; email: info@cfk.sk

BRATISLAVA 5

POŽIČOVŇA 
NÁRADIA
Petržalka 

www.pn-pozicovna.sk
tteell::  00990033  770099  330055
Zároveň vykonávame

práce malého rozsahu,
ktoré nie sú pre iné firmy

zaujímavé:
elektroinštalácie (§22), 

vŕtanie, montáž nábytku,
pílenie stromov, a.i.
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ČUNOVO
Zamietnuté! Stavebný úrad
mestskej časti Čunovo zamietol
žiadosť Danubia Invest o vyda-
nie územného rozhodnutia k
výstavbe medzinárodného stre-
diska športu a cestovného
ruchu Danubia Park.
To malo vyrásť v oblasti zdrže
Hrušov v Čunove. Dôvodom,
prečo spoločnosť dostala rozhod-
nutie o zamietnutí žiadosti, je jeho
nesúlad s územným plánom
mesta Bratislavy, územným plá-
nom zóny a rozhodnutiami slo-
venskej vlády. 
Odporcovia výstavby v argumen-
tovaní tvrdia, že lokalita je určená
na rekreáciu a šport, nie na

výstavbu. Pomer územia určené-
ho na šport a rekreáciu a pozem-
kov na ubytovacie zariadenia,
parkoviská, hotely, či stravovacie
zariadenia by sa nemal meniť. Na
šport a rekreáciu by malo byť
určených deväťdesiat percent
plôch. V pláne Danubia Invest je
to však opačne. Rekreácia a šport
sú len doplnkové a hlavný dôraz
sa kladie na výstavbu objektov
určených na bývanie. 
Rozhodnutie čunovského staveb-
ného úradu ešte nie je konečné,
investor sa môže odvolať na dru-
hostupňový orgán -  okresný úrad.
Čunovčania a obyvatelia okoli-
tých častí začali pred niekoľkými
dňami proti výstavbe podpisovať

petíciu, ktorú v priebehu pár dní
podpísalo takmer 1500 ľudí.
Medzinárodné stredisko rátalo v
stredisku okrem apartmánov a
bungalovov aj s kempingom, pro-
menádami, prístavom a lodenica-
mi. Mali tam byť plážové jazerá s
vodnými atrakciami, potápačský
záliv, vodácke zálivy so športový-
mi klubmi, malé lodenice, teniso-
vé kurty, detská cyklotrasa, hokej-
balové ihrisko, bedmintonové
ihriská, multifunkčné ihrisko,
volejbalové ihriská, detské ihris-
ká, futbalové ihrisko, lezecká
stena, detská lanová dráha, tobo-
gany, 377 apartmánov na ubyto-
vanie, reštaurácia, lekáreň, pošta a
banka. (db)

Stavebný úrad stopol Danubia Park,
Čunovčania sú proti jeho výstavbe

BRATISLAVA
Náš rakúsky sused Burgen-
land má vo vinárstve dlhú tra-
díciu. Dôsledná práca vo vino-
hrade garantuje kontinuálne
vysokú kvalitu všetkých dorá-
baných vín. Množstvo tunaj-
ších vinárstiev investovalo s
podporu EÚ do najmodernej-
ších technológií vybavenia piv-
níc. 
Radom vynikajúcich ročníkov si
Burgenland vydobyl úctu a váhu
na národnom i medzinárodnom
trhu. 
Základnou charakteristikou
miestnych bielych vín je minera-
lita a vyváženosť burgundských
značiek. Výnimočnosť červe-
ných vín je daná odrodami, pre-

dovšetkým frankovkou, zwei-
geltrebe a ich kupážami. V prí-
pade prívlastkových vín siaha
ich rôznorodosť od ovocných
voňavých neskorých sladkých
zberov  a výberov až k vysokým
prívlastkom ako samotok z
Rustu  a cibébový výber. 
Vinice  okolo jazera ležia v nad-
morskej výške  od 120 do 140
metrov. Nachádza sa tu nespo-
četné množstvo jazier obklope-
ných špičkovými  vinicami,  na
ktorých sa rodia skvelé botrytic-
ké vína.
Stredný Burgenland sa zvykne
označovať aj ako oblasť fran-
kovky modrej. Frankovka z tejto
oblasti vás presvedčí svojimi
výnimočnými vlastnosťami.  

Južný Burgenland sa prezentuje
ako vinárska idyla. Množstvo vi-
nárskych štýlov, začínajúc od
ovocných bielych vín cez plné
červené vína až po špecialitu
Uhudler robia z južného Bur-
genlandu zaujímavý turistický
cieľ.     
Burgenlandskí vinári sa aj
v tomto roku budú prezentovať
odbornej i laickej verejnosti,
ruka v ruke s ponukou turistic-
kých zaujímavostí a regionál-
nych lahôdok.   
Siedmy ročník ochutnávky bur-
genlandských vín bude 16. aprí-
la v hoteli Carlton od 15.- 20.00
hod. Vstupné je 15 €, na vašu
návštevu sa teší 50  špičkových
vinárov. (lab)

Burgenlandskí vinári sa predstavia
v Bratislave - 16. apríla v Carltone

EEXXKKLLUUZZÍÍVVNNYY  66--DDŇŇOOVVÝÝ  PPOOBBYYTT  VV  KKÚÚPPEEĽĽOOCCHH  ZZAA  SSUUPPEERR  CCEENNUU!!
HHOOTTEELL  RRIICCHHAARRDD********  VV  MMAARRIIÁÁNNSSKKÝÝCCHH  LLÁÁZZNNÍÍCCHH

119999,,--  eeuurrnnaa  oossoobbuu
55xx ubytovanie v dvojposteľovej izbe 

(pri obsadení izby len 1 os., príplatok EUR 10/noc) 
55xx bohatá polopenzia 
11xx  odborná konzultácia 
44xx procedúra na osobu a pobyt: čiast. klasická masáž, 

hydrospa, parafín na ruky, termospa 
DDeennnnee voľný vstup do bazénu, vírivky a fitness štúdia

+ župan počas celého pobytu
Bonus: Vitamíny od firmy STARLIFE pre dobrú kondíciu (1x na izbu) 
Darček: Fľaška kvalitného vína (1x na izbu) 
Platnosť vo voľných termínoch v mesiacoch apríl - august 2015.
Rezervácie: E-Mail: recepce@hotelrichard.com, Tel: +420 354 696 111

PPôôvvooddnnáá  cceennaa::  
444400,,--  eeuurr  nnaa  oossoobbuu

ZZľľaavvaa5555 %%
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štvrtok 9. apríla
� 19.00 - Vojtěch Dyk a B-Side
Band, koncert, Hant Aréna, Pa-
sienky, Trnavská cesta
�19.00 - J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Jaroslav Hutka, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica
� 20.00 - Robo Opatovský: Over-
time, Rock Cafe, Ulica M. Sch.
Trnavského

piatok 10. apríla
�18.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie 
� 19.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžin-
koch, (predpremiéra), Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ľ. Čekovská, K. Pullin-
ge: Dorian Gray, opera, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - J. del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.30 - Legendy v divadle:
HOP TROP, koncert, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 19.30 - S. Solovič, E. Kudláč:
Slovak Showbiz For Beginners,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 11. apríla
� 14.30 - J. Romanovský: Prin-
cezná Kukulienka, Bábkové di-
vadlo, Dostojevského rad (Malá
scéna)
� 19.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžin-
koch, (premiéra), Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - T. Bernhard: Pred od-
chodom na odpočinok, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - T. Letts: Zabijak Joe,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - P. Shaffer: Equus, Nová
scéna, Kollárovo námestie

nedeľa 12. apríla
�11.00 - Gabriel Tóth: Aladinova
čarovná lampa, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
�14.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik - Koščúrik,
predstavenie pre deti, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 14.30 - J. Romanovský: Pri-
ncezná Kukulienka, Bábkové
divadlo, Dostojevského rad (Malá
scéna)
� 15.00 - E. Borušovičová: 69
vecí lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžin-
koch, (premiéra), Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ewa Farna, koncert,
Majestic Music Club, Karpatská
ulica
� 19.00 - Bratislava Hot Serena-
ders, koncert, Spoločenský dom
NIVY, Súťažná ulica
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

pondelok 13. apríla
� 11.00 - Opera je zábava!, prie-
rez operou Nápoj lásky pre deti,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - V. Schulczová, R. Olek-
šák: Doktor Macbeth, Mestské
divadlo, Laurinská ulica

utorok 14. apríla
� 10.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžin-
koch, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
�10.00 - I. Stodola: Bačova žena,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 11.00 - Opera je zábava!, prie-
rez operou Nápoj lásky pre deti,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžin-
koch, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - I. Stodola: Bačova žena,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Novak Tolstoj a penia-
ze, Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - J. Nvota: Hamlet, alebo
nález lebky, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie

� 19.30 - Šansónový večer Jozefa
Bednárika, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 15. apríla
�19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Macbeth, ope-
ra, SND, Hviezdoslavovo námes-
tie
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - J. Griškovec: Na výcho-
de nič nové, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája
�19.00 - M. Amsler: Lesk a bieda
kurtizán, Divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta
� 19.00 - J. Hansman, I. Blahút:
Som najlepšia, Prešporské divad-
lo, Školská ulica

štvrtok 16. apríla
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, opera, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Ani za milión!, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie
�20.00 - BUTY, koncert rockovej
skupiny, Ateliér Babylon, Kolárs-
ka ulica
�20.00 - Jazz v Aréne: Cyro Zele-
ňák Quintet, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta

piatok 17. apríla
� 19.00 - A. Ch. Adam: Korzár,
balet, (premiéra), Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
� 19.00 - G. Sibleyras, J. Dell:
Půldruhé hodiny zpoždění, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - N. Simon: Bosé nohy v
parku, Mestské divadlo, Laurins-
ká ulica
� 19.00 - B. Spiro: Obchod na
korze, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.30 - Havran: Šansóny Vikto-
ra Horjana, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie
� 20.00 - Monkey Business, kon-
cert, Ateliér Babylon, Kolárska
ulica

sobota 18. apríla
� 14.00 - Fed Cup: Slovensko -
Švédsko, tenisový zápas žien,
AEGON Aréna, Príkopova ulica
� 14.30 - Ondrej Spišák a kol.:
Objavenie Ameriky, Bábkové
divadlo, Dostojevského rad (Malá
scéna)
� 15.00 - Anjelik, žirafa a stolček
alebo o (ne)zmysle, hrá Slovenské
komorné divadlo Martin, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - ŠK Slovan Bratislavaa -
MFK Ružomberok, futbalová
Fortuna liga, Štadión Pasienky,
Vajnorská ulica
� 19.00 - A. Ch. Adam: Korzár,
balet, (premiéra), Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - J. Nvota Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - J. B. Thomas: Charley-
ho teta, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.30 - A. Jellicoe: Ako zbaliť
babu alebo Bezva finta, Štúdio
Olympia, Kollárovo námestie

nedeľa 19. apríla
� 13.00 - Fed Cup: Slovensko -
Švédsko, tenisový zápas žien,
AEGON Aréna, Príkopova ulica
� 14.30 - Ondrej Spišák a kol.:
Objavenie Ameriky, Bábkové di-
vadlo, Dostojevského rad (Malá
scéna)
� 17.00 - Metropolitný orchester
Bratislava: Strauss, Huszka, Ké-
ler, Lehár, Mestské divadlo, Lau-
rinská ulica
� 17.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect
Days, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - Kapucíni & Stanley 20,
spoločný koncert pri príležitosti
20. výročia vzniku skupiny, Slo-
venský rozhlas, Mýtna ulica
� 19.00 - Blues na Lodi, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 20. apríla
� 19.00 - E. Borušovičová: 69
vecí lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
�19.00 - P. Quilter: Boyband, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - Neil Simon: Ver(ej)ný
milenec, Ateliér Babylon, Kolárs-
ka ulica
� 19.00 - I. Blahút, J. Hansman
Konkurz, Prešporské divadlo,
Školská ulica

utorok 21. apríla
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, opera pre
deti, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - A. Ch. Adam: Korzár,
balet, (premiéra), Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - Skupina Fragile a naj
slovenskí autori, koncert + odo-
vzdanie cien vydavateľstva Ikar,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
�19.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - Baby na palube, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Bonnie Tyler, koncert
rockovej hviezdy 70. a 80. rokov,
AEGON Aréna, Príkopova ulica

streda 22. apríla
�14.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik - Koščúrik,
predstavenie pre deti, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�19.00 - F. Lehár: Zem úsmevov,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Lasica: Na fašírky
mi nesiahaj, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája
� 20.00 - Vlasta Redl a naše nová
kapela, koncert, Ateliér Babylon,
Kolárska ulica

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK



Od 17. storočia sa rozšíril zvyk
budovať na markantných
nezalesnených kopcoch v blíz-
kosti sídlisk miesta pripomína-
júce Kristovo utrpenie a jeho
smrť. Podľa kopca pri Jeruza-
leme, kde bol Kristus ukrižova-
ný, sa aj pre také lokality zauží-
val latinský výraz „kalvária“ –
miesto, kde sa nachádzajú
lebky. Budovanie kalvárií súvi-
selo najmä s protireformáciou,
kalvárie boli často súčasne
miestom, ktoré pripomínalo
víťazstvo nad Turkami pri
Viedni.
Návšteva kalvárií bola aktuálna
najmä v období Veľkej noci.
Kým ľud v procesii pod vedením
kňaza vystúpil na vrchol hory,
kde stáli tri kríže, na nich sochy
ukrižovaného Krista a dvoch
lotrov, mohli si účastníci sprievo-
du občas „odpočinúť“ pri men-
ších kaplnkách, kde boli prezen-
tované jednotlivé príbehy Kris-
tovho utrpenia. Pôvodne to boli
scény prebraté z Biblie, neskôr sa
k ním pridávali scény, ktoré
nemajú pôvod v biblickom texte,
napríklad lúčenie Krista s matkou
či stretnutie s Veronikou. Na
ceste na kalváriu („krížová
cesta“) mohlo byť hoci aj 24
zastavení, ale stačilo aj menej.
Občania mesta Prešporka navšte-
vovali kalváriu pomerne ďaleko
od centra mesta, na kopci nad
dnešnou Hlavnou stanicou, ktorý
nebol až do polovice 20. storočia
nikdy zalesnený. Kostol na kal-
várii a najmä tri vysoké kríže boli
zďaleka viditeľné ešte aj po dru-
hej svetovej vojne.
Obyvatelia podhradí – Schloss-
bergu, Schlossgrundu a Zucker-
mandlu neboli až do roku 1850
občanmi mesta. Boli poddanými
hradného panstva, grófov Pálffy-
ovcov. Mali vlastnú samosprávu,
vlastného richtára, vlastné radni-
ce. Ich kostoly boli síce filiálkami
farnosti svätého Martina, ale zato
mali vlastnú kalváriu. Tri kríže
s drevenými sochami boli inšta-
lované na južnej fasáde kostolíka
svätého Mikuláša pod Hradom. Z
Mikulášskej ulice sa k nim pri-
chádzalo prudkými kamennými
schodmi, ktoré sú v dezolátnom
stave doteraz zachované. Pri
ceste od západnej – Viedenskej či
Karolovej – hradnej brány k trom

krížom pri Mikulášskom kostole
sa nachádzalo niekoľko zastavení
krížovej cesty. 
Dve z nich sú ako-tak zachova-
né. Tretie, ktoré stálo až do 70.
rokov pred bránou Hradu, je pre-
nesené do parku na východnej
terase hradného areálu. Socialis-
tickému vedeniu Slovenskej
národnej rady nevyhovovalo
umiestnenie kamennej sochy
smútiaceho Krista priamo pred
vstupom do areálu reprezentač-
ného objektu SNR. Predstavuje
utrápeného sediaceho Krista „vir
dolorum“. Socha, ako aj ďalšie
dve, je umiestnená na pomerne
vysokom štíhlom kamennom
stĺpe s osemuholníkovým priere-
zom. 
Stĺp s kamennou sochou Krista
nesúceho drevený kríž, sa nachá-
dza asi v polovici Zámockej ulice
nad nádvorím Hodžovej školy
(na fotografii). Do tridsiatych
rokov 20. storočia stál o niečo
vyššie a bol vysunutý pred fasádu
malého domčeka, takže prekážal
chodcom, ktorí sa museli vyhnúť
na vozovku. Neskôr ho presunuli
približne na dnešné miesto. Po
prvej svetovej vojne k nemu pri-
dali pomník padlých vojakov z
tejto štvrte.
Tretí stĺp so sochou Krista stojí na

nároží Mikulášskej a Beblavého
ulice. Predstavuje kľačiaceho
Krista pri modlitbe v Getseman-
skej záhrade. Stĺp aj socha sú
kópiami pôvodných zo 70. rokov
20. storočia. Sochy vznikli prav-
depodobne už v 17. storočí. Pô-
vodne neboli určené na umiestne-
nie na také vysoké stĺpy, ktoré sú
vytesané z kameňa iného pôvo-
du. Dlho nebolo jasné, odkiaľ
stĺpy pochádzajú. Predpokladalo
sa, že z areálu Hradu. 
V kuchyni pri záhradnom pavi-
lóne Márie Terézie v lokalite
Niederweiden (neďaleko
Schlosshofu) sú použité stĺpy
rovnakých profilov, s rovnaký-
mi pätkami a hlavicami. Pavi-
lón projektoval architekt Nico-
las Pacassi. Podľa jeho projek-
tov upravovali aj budovy v
areáli Hradu. Stĺpy zrejme pô-
vodne niesli klenby niektorej z
budov zbúraných po veľkom
požiari Hradu  roku 1811. Dru-
hotne ich použili ako podstavce
pre staršie sochy.
Štvrtá socha Krista – padajúceho
na zem pod ťarchou neseného
kríža, bývala inštalovaná nad naj-
vyšším stupňom schodiska pred
vchodom do kostola. Vo výklen-
ku naľavo od vchodu do kostola
bývala ešte druhotne umiestnená
socha Krista z výjavu Ecce Homo
(ajhľa človek). Štefan Holčík

Foto: autor
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Žobráci dostali

jedlo len 

s podmienkou
Na Veľký piatok vo všetkých
rodinách varievali makové
rezance, aby sa v nasledujú-
com roku urodilo toľko peňa-
zí ako maku, a mnohé bujné
dievky sa obsypávali mravca-
mi, aby za nimi behali mlá-
denci.
Vo všetkých kostoloch na kaž-
dej svätej omši svätili sa veľko-
nočné jedlá a pestro zafarbené
vajcia. Ľudia z kostolov s košík-
mi posvätených potravín v ru-
kách domov utekali, aby urých-
lili príchod dobrých čias.
Slávnostný obed Veľkonočnej
nedele sa začínal delením po-
sväteného vareného vajcia.
Každý stolovník musel z neho
kúsok zjesť, aby nikto z rodiny
cez rok nikde nezablúdil a ak
by aj život rodinu načas rozlú-
čil, aby sa do nasledujúcej Veľ-
kej noci zišla.
Šarvanci povyliezali na dunajské
vŕby narezať si čerstvé prútie na
šibké korbáče, pouliční predavači
na všetkých uliciach núkali lacné
farbisté voňavky, dievčatá maľo-
vali posledné vajíčka pre šibačov.
Matka každej pripravila zo päť
garderób na preoblečenie, lebo
pondelkoví polievači chodievali
v kŕdľoch a nešetrili vodou. Hasi-
či so striekačkami vyrukovali od
ulíc už o šiestej ráno a krásavice,
ktoré sa okolo nich nedopatrením
obšmietali, premieňali na vodníč-
ky.
Bývali to sviatky veselé i
dôstojné. Žobráci počas nich
nežobrali, lebo v stredu dostali
od Prešporčanov dostatok po-
živne s podmienkou, že otrha-
nosťou a špinavosťou nepokazia
slávnostný výzor mesta. V pon-
delok však už postávali na svo-
jich pľacoch s vedrami plnými
vody a stará či mladá dáma
idúca okolo nich musela dať
almužnu skôr, ako ju obliali.
Mestská polícia na Veľkonočný
pondelok zasahovala len pri
zriedkavých ruvačkách medzi
skupinami podpitých polieva-
čov. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého 
Prešporku (krátené)

NA TRNAVSKEJ CESTE,
KRÍŽNEJ, PRIBINOVEJ,
KOŠICKEJ, ZELINÁRSKEJ
A METODOVEJ ULICI si
Richard (36) z Bratislavy pochut-
nával v reštauráciách, no neplatil.
Škoda v jednotlivých podnikoch
nepresiahla 71 eur. Koncom mar-
ca sa však v reštaurácii na
Metodovej ulici rozšupol a spôso-
bil škodu 374 eur. Krátko na to ho
policajti zadržali a obvinili z hro-
madného podvodu. 
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI
22-ročný vodič BMW zišiel z
cesty, prevrátil auto na strechu a
ušiel. Policajti ho však zadržali. 
NA SARATOVSKEJ ULICI
našli u 26-ročného Milana B. zo
Spišskej Novej Vsi 179 jednora-
zových dávok marihuany a 9 tab-
liet extázy. Za zadováženie drog v
Prahe zaplatil podľa polície 32-
tisíc eur. 
NA ULICI POD ZÁHRADA-
MI neznámy lupič vošiel do
predajne s detským oblečením
a pod hrozbou použitia zbrane
žiadal od zamestnankyne
peniaze. Keď mu ich odmietla
dať, páchateľ ušiel.
NA CÍGEĽSKEJ ULICI strie-
ľal z balkóna jedného z domov
31-ročný muž. Muž vystrelil z
legálne držanej zbrane podľa polí-
cie minimálne 19-krát, pri streľbe
poškodil jedno auto, škodu
odhadli na tritisíc eur. V inkrimi-
novanom čase sedelo na zadnom
sedadle maloleté dieťa, na mieste
spolujazdca sedela 24-ročná žena,
pri vozidle stál 36-ročný muž.
NA OSUSKÉHO ULICI sa
neznámy páchateľ vlámal do pre-
dajne. Vypáčil spodnú časť vcho-
dových dverí a z predajne odcu-
dzil 40 kartónov cigariet, trezor s
finančnou hotovosťou, ako aj
rôzne výherné žreby. Spôsobil
škodu 6164,32 eura. (mm)

Z krížovej cesty zostalo len torzo

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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vyjdú o 2 týždne
23. apríla 2015

Pozorne 

fotografujte

svoje okolie
BRATISLAVA
Fotografi, pozor! Bratislavský
samosprávny kraj a Krajská
organizácia cestovného ruchu
Bratislava Region Tourism
vyhlásili súťaž na tému Chráni-
me životné prostredie.
Cieľom 3. ročníka sú obrázky
zachytávajúce naše okolie, nielen
krásne obrázky prírody, ale aj
miesta, ktoré sa nám až tak nepá-
čia a vzbudzujú skôr opačné poci-
ty. „Veríme, že ľudia, ktorí pošlú
svoje diela, sa sústredia na to, aby
zachytili nielen miesta, ktoré
treba chrániť, ale aj miesta, ktoré
potrebujú, aby sa človek o ne po-
staral,“ povedal predseda samo-
správneho kraja Pavol Frešo.
Práve kraj by sa mal postarať o to,
aby zanedbané miesta vrátil do
pôvodného stavu, prípadne ich
vyčistil alebo opravil. Krajšie
miesta a lokality zase majú
pomôcť pritiahnuť návštevníkov,
čo má podporiť cestovný ruch.
Súťaž potrvá do 15. mája 2015.
Fotografie, maximálne tri, treba
posielať na adresu www.epho-
to.sk. Ocenených čakajú zaujíma-
vé darčeky. (mm)

BRATISLAVA
Svet pri jej mene spozornel
v roku 1976. Pieseň Lost In
France ešte nebúrala hitpará-
dy, ale naznačila, že speváčka
z Walesu, vlastným menom
Gaynor Hopkins, po novom
Bonnie Tyler, má v sebe  niečo,
čo tu nebolo od čias Suzi Quat-
ro. Zastretý hlas ako po šies-
tich vychladených Budvaroch,
chytľavá melódia, atraktívna
blond hriva. 
Potom prišiel rok 1977 a vo sve-
tovej pop music si na trón sadla
nová kráľovná. Singel It's a
Heartache s B-stranou It's About
Time už valcoval všetko, čo mu
stálo v ceste. Chrapľák spozná-
vali aj babky v zelovoci, účes
začali napodobňovať aj dievčatá
zo Spišského Hrhova a na lepka-
vú melódiu  si trúfli aj najväčšie
diskotékové drevá. Pieseň mala
úspech aj na Slovensku a ak sa
našiel niekto, kto ju nezaregis-
troval v origináli, toho definitív-
ne dorazil Karel Gott a jeho Jen
se hádej.
V tom čase už hviezda Bonnie
Tyler vystúpila na absolútny
vrchol. Najmä v nemecky hovo-
riacich krajinách vyhrávala
jednu hitparádu za druhou,
nebolo televíznej šou, kde by
nezaspievala svoj hit. Nebolo by
však spravodlivé, keby sme
Bonnie Tyler a jej úspechy prira-
dili len k Nemecku a k okoliu.

Ďalší megahit Total Eclipse of
the Heart už totiž vyhrával na
celom svete. Očaril dokonca aj
fajnových Američanov a štyri
týždne viedol zámorskú hitpará-
du. Album povyhrával vo Veľkej
Británii všetko, čo sa len dalo
a v USA a v Austrálii sa dostal
do TOP 5. Bonnie Tyler v tom
čase vzali na milosť aj odborní-
ci, Total Eclipse of the Heart
bola nominovaná na cenu Gram-
my a Bonnie definitívne vstúpila
do rockovej siene slávy.
Tvrdá blondínka však žala úspe-
chy aj v ďalších rokoch. S Mi-
kom Oldfieldom nahrala pieseň
Islands, ktorou opäť potešila aj
fajnšmekrov, spolu so Shakinom
Stevensom vyprodukovali hitík
A Rockin' Good Way a v roku
1984 sa vrátila do hitparád
s Holding Out for a Hero.

Deväťdesiate roky a prvé roky
21. storočia už nepriniesli žiad-
ny zásadný hit, napriek tomu sa
však Bonnie drží v rebríčkoch
najhranejších skladieb a najpo-
zeranejších videí. Najmä Total
Eclipse of the Heart patrí v rôz-
nych retroreláciach, či už tele-
víznych alebo rozhlasových,
k najžiadanejším.
Bonnie Tyler je jednoducho
legenda a navyše na svojich 63
rokov veľmi dobre vyzerajúca
a spievajúca legenda. Kto sa
chce presvedčiť, ten môže prísť
21. apríla do Aegon arény, kde
vystúpi v rámci svojho tohtoroč-
ného turné. Rocková lady z Wa-
lesu, ktorú mnohí prirovnávajú
k jej mužskému krajanovi
Tomovi Jonesovi, má priprave-
nú smršť svojich hitov.  (db)

Foto: fanart.tv 

Bonnie Tyler pripomenie roky, keď
kraľovala ženskej rockovej scéne
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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

Mestská časť Bratislava -Záhorská By-
strica podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) a
ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení nesk. predpisov v spojení s
ust. čl. 7 ods. 2 písm. a) Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti
Bratislava – Záhorská Bystrica č. 7/2012
o zásadách hospodárenia s majetkom
Mestskej časti Bratislava- Záhorská
Bystrica a s majetkom zvereným do
správy Mestskej časti Bratislava -
Záhorská Bystrica zo dňa 1.1.2013 a v
spojení s ust. § 281 - § 288 zák. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení nesk. predpisov vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na výber uchádzača na uzatvorenie
nájomnej zmluvy k predmetu nájmu –
nehnuteľnostiam v správe vyhlasova-
teľa.
Predmetom nájmu v obchodnej verej-
nej súťaži je: Nehnuteľný majetok vo
vlastníctve Mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica, nebytové priestory
nachádzajúce sa v stavbe – futbalové
šatne na ulici Tatranská 40, v kat.úz. Zá-
horská Bystrica, obec Bratislava, mests-
ká časť Záhorská Bystrica, okres Brati-
slava IV, zapísanej Okresným úradom
Bratislava pre Mestskú časť Bratislava –
Záhorská Bystrica, odbor katastrálny  na
LV č. 4995, pod súp. č. 7255, ležiacej na
pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č.
2310/1, 2310/2  o výmere 61,59 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a to:
nebytový priestor so samostatným
vchodom z futbalového ihriska na
ulici Tatranská 40, Bratislava Záhorská
Bystrica. Priestor je rozdelený na ku-
chynku a klubovňu. Výmera kuchynky s
umývadlom je 16,79 m2 a výmera klu-
bovne je 44,8 m2.

V nedeľu bude

68. beh Devín -

Bratislava
BRATISLAVA
STaRZ a hlavné mesto SR
Bratislava sú hlavnými orga-
nizátormi populárneho 68.
ročníka Národného behu
Devín - Bratislava.
Najstaršie atletické podujatie
na Slovensku sa dožilo 68. roč-
níka a nedeľa 12. apríla tak
bude pozvánkou na gratulácie
od aktívnych a rekreačných
bežcov, ale aj od fanúšikov,
ktorí každoročne lemujú trať
populárneho behu.
Trasa hlavného behu, ktorý
štartuje o 10.00 h pod Devín-
skym hradom, meria 11 625
metrov, trasa Malého Devína,
ktorý štartuje o 10.00 h pod
Mostom Lafranconi, je dlhá
2 600 metrov. Cieľ je spoločný
na Rázusovom nábreží pri Pro-
peleri.
Vyhlasovanie výsledkov a odo-
vzdávanie cien bude približne o
11.30 h na Hviezdoslavovom
námestí. (mm)

Lanovka na

Kamzík je opäť

v prevádzke
NOVÉ MESTO
Výletníci sa dočkali. Od sobo-
ty 4. apríla znovu premáva
sedačková lanovka Železná
studienka - Kamzík.
Deň pred jej spustením ešte
Miestny úrad Bratislava-Nové
Mesto zabezpečil odstránenie
poruchy, ktorá počas týždňa spô-
sobila dočasnú odstávku lanov-
ky. Sedačková lanovka v brati-
slavskom lesoparku, ktorú pre-
vádzkuje Nové Mesto, premáva
počas sviatočných dní od 10.00
do 18.00 h.
Obojsmerný lístok na lanovku
stojí 4 eurá, pre seniorov a žiac-
ke skupiny 2 eurá na osobu. Pre
organizované skupiny 3 eurá na
osobu. Jednosmerný lístok stojí
3 eurá, pre žiacke skupiny 1 euro
na osobu, pre cyklistov 5 eur.
Lanovka má prevýšenie 186
metrov a za jednu hodinu
prevádzky môže previezť až 342
osôb. Jazda lanovkou trvá 8,4
minúty. (brn)

Budúcu sobotu prídu do Horárne
psíkovia z rekordného počtu útulkov

Bratislavčania jazdili nepozornejšie,
počet dopravných nehôd vlani stúpol

STARÉ MESTO
Trinásty adopčný deň v Horár-
ni Horský park privíta v sobo-
tu 18. apríla rekordný počet
psích útulkov. 
Na akciu Nájdite sa... so zvierat-
kom z útulku, ktorú organizuje
Aliancia združení ochrancov
zvierat, príde až 14 rôznych útul-
kov - od Senice až po Fiľakovo.
Prvýkrát napríklad príde OZ

Nádej pre hendikepované zviera-
tá, ktoré sa stará napríklad aj
o  staručkého Dedyho bez nôžky,
nájdeného pri kontajneri, odhode-
ného ako nepotrebnú vec.Každý
z útulkov bude prezentovať nie-
len svoju činnosť, ale aj psíkov,
ktorí prídu s nimi. Akciu, vďaka
ktorej si už našlo nový domov
vyše 200 psíkov a mačičiek, pod-
porujú mnohé známe osobnosti.

Pripravený je program pre deti,
i hudobný hosť. Opäť bude
radiť veterinár, nadšenci agility
ukážu svoje umenie a triky,
ako naučiť psíka poslušnosti.
Konať sa tu bude aj zbierka na
pomoc útulkom. 
Na akcii bude zároveň sláv-
nostne spustená nová aplikácia
do smartfónov „adoptuj zvie-
ratko“. (dk)

BRATISLAVA
Polícia zmapovala dopravné
nehody za rok 2014 a podľa ich
štatistík vyšlo, že počet doprav-
ných nehôd bol oproti roku
2013 vyšší.
Celkove sa v Bratislave stalo
1844 nehôd (o 52 viac ako v ro-
ku 2013), pri ktorých zomreli pät-
násti ľudia, pričom v roku 2013
to boli štyria.
Najvyšší nárast pokrkvaných ple-

chov bol v okrese Bratislava III,
najvyšší nárast smrteľných nehôd
zaznamenali v Bratislave II. „Vo
vyše 95 percentách prípadoch za-
príčinilo nehodu zlyhanie ľudské-
ho faktora,“ uviedla polícia. Čo sa
týka alkoholu, vodiči zrejme vstú-
pili do seba, pretože nehôd, ktoré
zapríčinili podnapití, bolo o 24
menej ako v roku 2013 - vlani ich
bolo presne sto, najviac v Brati-
slave V.

Polícia doplnila aj štatistiku prie-
stupkov. Vlani ich zaznamenali
74 759, 66 476 riešili blokmi, na
správnom orgáne ich skončilo
3 768, napomenutím sa riešilo
4515 priestupkov.
Policajti vlani zadržali 6502
vodičských preukazov, alkohol
bol pod tým podpísaný v 370
prípadoch, trikrát za odmietnutie
podrobiť sa vyšetreniu na alko-
hol. (mm)
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Miestny úrad 
mestskej časti

Karlova Ves

vvyyhhllaassuujjee  vvooľľbbuu  

MMIIEESSTTNNEEHHOO  
KKOONNTTRROOLLÓÓRRAA

Viac informácií nájdete na
www.karlovaves.sk 

alebo na
prednosta@karlovaves.sk

Prihlášky s požadovanými 
dokladmi môžete posielať 

alebo osobne doručiť 
do 15. apríla 2015.

Staré Mesto

začalo jarné

upratovanie
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava-Staré
Mesta v spolupráci s obyvateľ-
mi začala koncom marca jarné
upratovanie. Každý týždeň roz-
miestňuje vo vybraných lokali-
tách kontajnery na veľkoroz-
merný odpad. Od konca marca
do konca apríla pokryje 24 lo-
kalít.
Najbližšie budú staromestské
kontajnery umiestnené od 14. do
15. apríla 2015 na rohu ulíc Svet-
lá a Tichá, na Gajovej 15 - 17, vo
vnútrobloku Záhrebská - Tabako-
vá a na chodníku na Sokolskej
ulici 1.
Ďalší týždeň budú kontajnery od
21. do 22. apríla na rohu ulíc Ja-
vorinská a Hummelova, Marti-
nengova a Drotárska cesta, Go-
razdova a Langsfeldova, Dubová
a Bohúňova.
Posledný známy termín na odvoz
veľkorozmerného odpadu bude
v Starom Meste 28. a 29. apríla
2015, keď budú kontajnery
umiestnené na rohu ulíc Vlčkova
a Dohnalova, na Medenej ulici 10
a na Beskydskej ulici.
Ako uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík, pre veľ-
ký záujem sa počet lokalít aj ter-
mínov zrejme ešte rozšíri. Staro-
mešťanov bude samospráva infor-
movať prostredníctvom Staro-
mestských novín, ako aj webovej
stránky www.staremesto.sk (stn)

Jarná cena 

Petržalky otvorí

novú sezónu
PETRŽALKA
Začíname! Fanúšikovia dosti-
hov sa prebrali zo zimného
spánku a už v nedeľu môžu
privítať novú sezónu. Z dva-
dsiatich tohtoročných mí-
tingov bude pätnásť na Závo-
disku Bratislava. Posledný
dostihový deň príde v októbri
Veľkou októbrovou cenou.
V nedeľu 12. apríla (od 14.00)
sa na bratislavskej dostihovej
dráhe v Petržalke začína nová
sezóna úvodným, už 42. roční-
kom Jarnej ceny Petržalky,
steeplechase na 3 800 m (na
prihláškach figuruje spolu
deväť koní z Maďarska, Česka
a Slovenska). Celkovo je v ne-
deľu na programe osem rovino-
vých a prekážkových koní (64);
v sprievodnom kultúrnom pro-
grame sa predstaví populárna
country skupina K.S.V. BAND.
O týždeň neskôr - v nedeľu 19.
apríla (so začiatkom o 14.00 h)
- sa do štartovacích boxov
postavia kone I. kategórie na
1800 metrov vo Veľkej aprílo-
vej cene. Spolu je pripravených
osem dostihov, nedeľné popo-
ludnie v Starom háji náv-
števníkom spríjemní vystúpe-
nie speváčky Ivany Poláčkovej.
Počas všetkých dostihových
dní v Starom háji bude vždy
pripravené obľúbené vozenie
detí na koníkoch. (mm)

Legendárny tréner Michal Vičan by
sa bol v marci dožil deväťdesiatky

Chovanec a Siegl v Slovane skončili
BRATISLAVA
Polrok a dosť! Vedenie ŠK Slo-
van Bratislava odvolalo po
nedeľňajšej prehre 1:3 s Trenčí-
nom v 24. kole Fortuna ligy
z funkcie trénera Jozefa Cho-
vanca i asistenta Horsta Siegla.
Českí kormidelníci tak nadviazali
na svojich predchodcov v horú-

cich kreslách kormidelníkov bela-
sých a lavičku Slovan opúšťajú
predčasne. 
Jozef Chovanec pôsobil na Pa-
sienkoch od októbra 2014. Be-
lasých viedol v 21 súťažných
zápasoch, v ktorých dosiahol
deväť víťazstiev, raz remizoval a
v jedenástich stretnutiach prehral.

Slovan je deväť kôl pred koncom
sezóny v ligovej tabuľke až na
piatej pozícii s pätnásťbodovou
stratou na čelo tabuľky a s iba teo-
retickou šancou na obhajobu maj-
strovského titulu. Obsadením
uvoľnených postov sa majitelia
Slovana bude zaoberať v najbliž-
ších dňoch. (db)

BRATISLAVA
Nielen slovanisti, ale aj fanúši-
kovia futbalu na celom Sloven-
sku, si 26. marca pripomenuli
nedožité 90. narodeniny hráča
a trénera Michala Vičana.
Skvelý obranca a úspešný tréner
síce pochádza z Hlohovca, ale
svoj futbalový život spojil najmä
s Bratislavou. Keď sa v roku 1945

prvý raz objavil v zostave bela-
sých, málokto tušil, že o ďalších
25 rokov bude on hlavným stroj-
com najväčšieho úspechu v deji-
nách slovenského futbalu - víťaz-
stva Slovana v PVP (1969). So
Slovanom získal štyri majstrov-
ské tituly (1949, 1950, 1951,
1955), za belasých odohral 231
ligových zápasov a hral s takými

legendami Tehelného poľa ako
Reimann, Chodák, Baláži, Tegel-
hoff. Hráčsku kariéru ukončil
v roku 1957 a okrem víťazstva v
PVP sa ako tréner tešil aj z maj-
strovského titulu. Slovan počas
jeho histórie viedlo množstvo tré-
nerov, ale ak si niektorý zaslúži
sochu pred novým štadiónom, je
to práve Michal Vičan! (mm)

Mestská časť Bratislava -
Devínska Nová Ves 

vvyyhhllaassuujjee  
verejnú obchodnú
súťaž na prenájom 

nebytovéhopriestoru 
a predaj prebytočného 
a neupotrebiteľného 
hnuteľného majetku.

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 
a podklady k súťaži nájdete 

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

8BRATISLAVSKÉ NOVINY 7/2015

BRATISLAVA 2

Rýchle nákupy teraz 
vybavíte už aj 
na Žitavskej

OTVÁRAME 
OSKORO
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