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Terasy v pešej zóne budú po novom

Niektoré letné terasy sú v pešej zóne bez povolenia správcu komunikácie. Foto: Juraj Mladý

Majáles núka

mestu zábavu,

hudbu aj šport
BRATISLAVA
Vo štvrtok 30. apríla sa začne
tohtoročný Mestský multižán-
rový festival Bratislavský ma-
jáles, pričom aj 8. ročník bude
na tradičnom Tyršovom náb-
reží. Pre Bratislavčanov a náv-
števníkov mesta sú pripravené
živé koncerty a množstvo
sprievodných podujatí.
Na úvod sa vo štvrtok 30. apríla
o 17.00 h predstavia dve popu-
lárne punkové skupiny. Ako
prvá tá novšia - Karpina, po nej
žijúca legenda - Slobodná Euró-
pa. V piatok 1. mája sa koncerty
začnú už od od 15.00 h a na
pódiu vystúpia skupiny alterna-
tívnej rockovej scény, napríklad
Bad Karma Boy, Chiki liki,
Medial Banana a Billy Barman,
zahraničným bonbónikom budú
Katalánci z La Troba Kung Fu.
Sobotňajší úvod (15.00 h) zaob-
stará folkové združenie Slnieč-
ko, nasledovať budú Vidiek,
Bacily s Václavom Neckářom,
Polemic a Hex. Atmosféru majá-
lesu doplní napríklad trh Májový
džem, akcia mladých bratislav-
ských dobrovoľníkov „Neleň
pre zeleň“, cyklojazda, ukážky
netradičných športov, bezplatná
lodná preprava medzi staromest-
ským a petržalským brehom a
festival zakončí ohňostroj z pla-
vidla uprostred Dunaja, ktorý
doplní hudobná kulisa na motívy
Beethovenovej 9. symfónie Óda
na radosť. Vstup na všetky
podujatia je voľný. (mm)

V Bratislave

sa skončilo 

provizórium
BRATISLAVA
Boj primátora Iva Nesrovnala s
mestskými poslancami o tohto-
ročný rozpočet mesta sa nako-
niec nekonal. Mestské zastupi-
teľstvo takmer jednohlasne na-
pokon primátorov návrh roz-
počtu schválilo a ukončilo tak
vyše trojmesačné rozpočtové
provizórium.
Rokovaniu o návrhu mestského
rozpočtu predchádzalo niekoľko
rokovaní finančnej komisie, mest-
skej rady, ale aj poslaneckého gré-
mia. Pôvodný návrh primátora
zmenili poslanci hromadným
pozmeňujúcim návrhom, ktorý
predložil viceprimátor Milan Čer-
ný a ktorý získal podporu staros-
tov mestských častí.
Oproti pôvodnému návrhu pridali
poslanci 50-tisíc eur na kamerový
systém, o 20-tisíc eur viac pôjde
na prácu s bezdomovcami, o 100-
tisíc eur dostane viac aj BKIS.
Mesto prispeje aj na revitalizáciu
lesoparku, vybudovanie priecho-
du pre chodcov v Lamači, obnovu
parku na Belopotockého ulici a
nové cyklotrasy. „Hlavné mesto
sa môže konečne pohnúť dopre-
du, môžeme začať pracovať na
rozvojových projektoch a napĺňať
priority, ktoré sme si stanovili – či
už ja ako primátor, ale aj poslanci,
ktorých priority sú v rozpočte zo-
hľadnené,“ povedal primátor Ivo
Nesrovnal.
Bratislava bude hospodáriť s tak-
mer 362,7 milióna eur, bežný roz-
počet má byť prebytkový. (brn)
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STARÉ MESTO
Nové vedenie mestskej časti
Staré Mesto pripravilo novú
koncepciu letných terás v staro-
mestskej pešej zóne, ktorá je aj
Mestskou pamiatkovou rezer-
váciou Bratislava. V spolupráci
s pamiatkarmi preto staro-
mestská samospráva pripravila
pre letné terasy nové pravidlá.
Dôvodov, prečo sa nové vedenie
mestskej časti rozhodlo pre zme-
nu v rozmiestňovaní terás, bolo
niekoľko. Proti nariadeniu mest-
skej časti o pešej zóne, ktoré určo-
valo aj pravidlá umiestnenia terás,
protestovala okresná prokuratúra.
Miestne zastupiteľstvo protestu v
marci vyhovelo a nariadenie zru-
šilo. Ďalším z dôvodov na zmenu
boli sťažnosti negastronomických
prevádzok najmä na Michalskej

ulici, kde uprostred ulice vznikla
súvislá hradba letných terás, ktorá
zakryla obchodné prevádzky na
jednej strane ulice. Tretím dôvo-
dom na zmenu bol nesúhlasný
postoj pamiatkarov k doterajšie-
mu stavu, ktorý predchádzajúce
vedenie samosprávy ignorovalo.
Štvrtým dôvodom bol kritický
postoj nového vedenia Starého
Mesta, ktoré tiež považuje mo-
hutné konštrukcie terás na vyvý-
šených podestách za nevhodné.
„Stretol som s prevádzkarmi ob-
chodov a reštaurácií na Michal-
skej ulici, aby som ich informoval
o zmenách, ktoré ch čakajú. Bol
som nemilo prekvapený, aké sú
medzi prevádzkarmi na Michal-
skej ulici zlé vzťahy. Chceme o
problémoch Michalskej pravidel-
ne s nimi hovoriť, takže verím, že

sa aj ich vzťahy zlepšia,“ uviedol
starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík.
Po novom by mala z pešej zóny
zmiznúť väčšina podest, prípust-
né budú len na hornej časti Mi-
chalskej ulice. Z ulíc by mali
zmiznúť aj masívne drevené lavi-
ce a stoly. Namiesto nich by tu
podľa pamiatkarov mal byť sub-
tilnejší mobiliár, ktorý bude mož-
né aj ľahko presúvať.
Prevádzkari už vyložili letné tera-
sy na staromestské ulice, pričom
na to ešte nemali povolenie mest-
skej časti ako správcu komuniká-
cie. Vyčítajú samospráve, že o ich
žiadostiach nerozhodla včas. Tá
namieta, že ak by rozhodla skôr,
bolo by jej rozhodnutie zamieta-
vé, čo by asi nebolo v záujme žia-
dateľov. (jav)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Čo bude hnevať
po Beatles 
a klik-klaku?
V šesťdesiatych rokoch sedávali
pätnásťroční Bratislavčania v
parku a s vŕzgajúcimi gitarami
foneticky napodobňovali Bea-
tles. Dospelí si zapchávali uši a
nadávali na skazený svet. 
V sedemdesiatych rokoch prišlo
klik-klak. Čertov vynález z guli-
čiek ukradnutých z vetriesiek.
Dospelí zúrili a deckám by za
pekelný rachot najradšej poláma-
li ruky. Neskôr nastúpili tranzisto-
ry či magnetofóny nasadené na
pleciach, z ktorých po Bratislave
hučalo „Serenóóé“ a starší opäť
nechápali, ako môže niekto počú-
vať zmes opičieho škrekotu a
hukot plechovej kavalérie. Aj dnes
krútime hlavami. Napríklad, pre-
čo sedia mladí v krčme a čumia
do telefónov, tabletov, smartfó-
nov... Pozerajú a skoro sa neroz-
právajú. Prečo? No preto, lebo
ich to baví! Dedka bavilo hrať v
parku na gitare, otca  klik-klakom
ničiť život susedom aj učiteľkám a
syna či vnuka zase baví pozerať
na displej. No nebojte sa. Aj on
raz bude krútiť hlavou a prevra-
cať očami. Už o pár rokov. A keď
je osud spravodlivý, jeho deti si
zoženú tie správne olovené gulič-
ky a nočnou Bratislavou sa zase
ozve ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta, aby ďal-
šia generácia mohla prevracať
očami... Dušan Blaško

Siedmi chcú

stavať novú

nemocnicu
BRATISLAVA
Sedem spoločností sa prihlási-
lo do verejného obstarávania o
účasť na stavbe novej nemoc-
nice. Ministerstvo zdravotníct-
va ich mená neprezradilo.
Nemocnica má vyrásť na mieste
súčasnej Nemocnice svätého
Michala na Patrónke a jej
výstavba by mala vyjsť do 250
miliónov eur. V novej nemocni-
ci, ktorej termín dokončenia je
naplánovaný na rok 2017, bude
takmer 900 lôžok a okrem zdra-
votnej starostlivosti poslúži aj
na vzdelávanie a výskum. (mm)

V Bratislave

bolo 6 vrážd,

všetky objasnili
BRATISLAVA
Pošty a záložne vlani nelákali!
Presnejšie, nelákali zlodejov.
Tí sa tam vlani neobjavili ani
raz, klesli aj lúpeže v stávko-
vých kanceláriách či herniach.
Polícia v roku 2014 vyšetrovala
112 lúpeží, čo bolo oproti roku
2013 o polovicu (53) menej.
Nárast zaznamenali banky. Tie
minulý rok prepadli šestnásť-
krát, kým v roku 2013 to bolo
iba v dvanástich prípadoch. 
Hlavné mesto zažilo vlani aj
šesť prípadov vražd a všetky
boli objasnené. (mm)

STARÉ MESTO
Po takmer desiatich rokoch
príprav sa v marci začala
rekonštrukcia budovy Ústavu
na výkon väzby a Ústavu na
výkon trestu odňatia slobody
Bratislava. Postavili ho v ro-
koch 1934 - 1936 na účely
vyšetrovacej väzby v zadnom
trakte Justičného paláca.
Objekty ústavu sú v nepretrži-
tej prevádzke viac ako 80
rokov, počas ktorej sa výraz-
nejšie nerekonštruovali.
Zbor väzenskej a justičnej stráže
musel pristúpiť k rekonštrukcii
ústavu pre dlhodobo veľmi
nepriaznivý stavebno-technický
stav objektov a zariadení ústavu.
„Generálne riaditeľstvo zboru
ako investor ešte v priebehu
rokov 2005 a 2006 obstaralo a
realizovalo vypracovanie sta-
vebných zámerov a projektovej
dokumentácie stavby. V roku
2013 bola aktualizovaná pôvod-
ná projektová dokumentácia
stavby, následne boli vykonané
všetky potrebné úkony k rekon-
štrukcii ústavu. Na základe prá-
voplatného stavebného povole-
nia a zmluvy o dielo sa 9. marca
2015 sa začali rekonštrukčné
práce,“ prezradil riaditeľ Kance-
lárie generálneho riaditeľa Zbo-
ru väzenskej a justičnej stráže
Adrián Baláž.
Zaujímavosťou je, že na rekon-
štrukciu postupne použili tri

žeriavy. „Od 13. do 15. marca
bol na stavby v areáli postavili
vežový žeriav, ktorý bude slúžiť
na prekládku materiálu v rámci
areálu ústavu. Pre mimoriadne
zložité miestne pomery - areál
ústavu je ohraničený budovami
bez možnosti prístupu a vjazdu
väčších stavebných strojov a
zariadení - inštalovali vežový
žeriav pomocou dvoch koleso-
vých žeriavov z Justičnej ulice,“
vysvetlil Adrián Baláž. 
Rekonštrukcia ide postupne po
jednotlivých ubytovacích čas-
tiach, za plnej prevádzky ústavu,
s celkovou lehotou 39 kalendár-
nych mesiacov. Cieľom inves-
tičnej akcie je odstrániť dlhodo-
bo veľmi nepriaznivý technický

stav objektov a zariadení ústavu
a zároveň jej realizáciou vytvo-
riť vyhovujúce prevádzkovo-
technické, dispozičné a bezpeč-
nostné podmienky na zabezpe-
čenie bezkolízneho chodu celé-
ho ústavu. „Súčasne sa zlepšia
ubytovacie a hygienické pod-
mienky väznených osôb. Súčas-
ťou rekonštrukcie sú aj čiastoč-
né dispozičné úpravy, výmena
rozvodov energií a médií, za-
teplenie objektu, výmena všet-
kých výplní stavebných otvorov,
rekonštrukcia zastaranej signál-
no-bezpečnostnej techniky a
bezpečnostných prvkov a nad-
stavby vychádzkových dvor-
cov," dodal Adrián Baláž. (db)

Foto: Filip Malý

Po 80 rokoch rekonštruujú Justičák,
oprava má byť hotová o 39 mesiacov

JARNÉ
ZÁBAVOUNÁKUPY 
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Lanovka zostane

Novému Mestu,

nikto ju nechce
NOVÉ MESTO
Nové Mesto lanovku zo Želez-
nej studienky na Kamzík ne-
prenajme. Nedávno sa predsta-
vitelia mestskej časti vyjadro-
vali, že lanovka je stratová a
treba ju prenajať, najnovšie sa
však od súťaže upustilo.
Dôvodom bola prvá verejná
súťaž, ktorá sa skončila nezáuj-
mom podnikateľov. Prihlásil sa
jediný uchádzač, ten však nako-
niec podmienky nesplnil, druhú
súťaž už samospráva radšej ani
nevypísala. Prenájom bol iba
jedno euro, od výhercu sa však
čakalo, že do lanovky investuje.
Zmluva mala byť uzavretá na
desať rokov. Vlani na lanovke
vymenili strešnú krytinu na budo-
ve dolnej stanice a celú fasádu
zateplili, rok predtým pribudol
bufet s letnou terasou. (mm)

Na Hodonínskej

bude o niečo

bezpečnejšie
LAMAČ
Presne 26-tisíc eur odsúhlasili
bratislavskí poslanci na
výstavbu priechodu pre chod-
cov na Hodonínskej ulici.
Lamač žiadal mesto o peniaze už
vyše dvoch rokov, keďže prie-
chod znamená najmä pre starších
ľudí a deti zvýšené nebezpečen-
stvo. Po novom bude priechod
osvetlený a doplnený ostrovče-
kom v strede cesty. Magistrát
teraz musí vyhlásiť súťaž na
dodávateľa prác. (mm)

Výtlky už

priebežne 

opravujú
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva aj
tento rok opravuje výtlky na
cestách priebežne a vo všet-
kých mestských častiach.
Situácia spred dvoch rokov,
keď sa s tým začalo až v lete,
by sa už nemala opakovať.
„V tomto roku sme mohli
vďaka priaznivému počasiu
opravovať výtlky aj počas
zimy. V zásade platí, že najskôr
sa opravujú tie, ktoré ohrozujú
bezpečnosť na ceste, potom
menšie, ktoré vznikajú bežným
opotrebovaním vozovky,“
uviedla hovorkyňa primátora
Ivana Skokanová. Pri oprave
výtlkov pokračuje mesto  v
spolupráci s firmou Pittel+
Brausewettwer, s. r. o., ktorú
vybralo bývalé vedenie v elek-
tronickej aukcii.
S miernym oneskorením začala
s opravou výtlkov mestská časť
Staré Mesto, ktorá musela naj-
skôr verejne obstarať dodávate-
ľa prác. Zatiaľ samospráva
opravila výtlky na 21 uliciach,
najhoršie na tom bola Múzejná
ulica, kde na krátkom úseku od
Tobruckej po Vajanského
nábrežie bolo až 9 výtlkov. Ide
o dôsledok uzatvorenia Štúro-
vej ulice, čo z Múzejnej spravi-
lo najfrekventovanejšiu cestu
3. triedy v centre mesta. Staro-
mestská samospráva plánuje jej
kompletnú rekonštrukciu až po
dokončení Štúrovej ulice.
Od apríla začala s opravami vý-
tlkov na cestách 3. a 4. triedy aj
Karlova Ves. Výtlky opravuje
dodávateľská firma podľa
zadania referátu dopravy karlo-
veského úradu. Karlovešťania
môžu výtlky na cestách nahla-
sovať na e-mailovu adresu
vytlky@karlovaves.sk (brn)

Centrum Bratislavy omladne, projekt
Blumental zmení časť Starého Mesta
STARÉ MESTO
V bratislavskom Starom Meste
vyrastie v priebehu najbližších
dvoch rokov nová moderná
štvrť. Areál niekdajšej tabako-
vej továrne, ktorý dlhé roky
nerobí dobré meno severnému
okraju Starého Mesta, už
čoskoro ožije stavebným
ruchom. 
Staviteľ Corwin Capital sa púšťa
do rezidenčného projektu Blu-
mental, výstavba sa začína už v
týchto týždňoch. Blumental
vyrastie v trojuholníku medzi
Mýtnou a Radlinského ulicou.
„Je to štvrť v širšom centre mesta
s dobrou dostupnosťou a previa-
zanosťou na Staré Mesto. Lokali-
ta zažíva renesanciu, najmä jej
generačnou výmenou. Projekt
bytového domu, ktorým chceme
nadviazať na atmosféru komunit-
ného života, je projektom pre
ľudí, ktorí chcú zažiť luxus pešie-
ho návštevníka mesta, ale záro-
veň mať ,svoju’kaviareň, kníhku-
pectvo, potraviny či park priamo
pod domom,” vysvetlil spoluau-
tor Peter Suchanský.
Corwin Capital začne v prvej
etape s výstavbou bytových
domov v línii Mýtnej ulice.
Domy budú mať osem podlaží,
dve horné budú ustupovať sme-
rom od ulice. „Na výber sú tri

veľkometrážne päťizbové byty,
21 štvorizbových bytov, prevahu
majú dvoj- a trojizbové byty s
rozlohou okolo 86 štvorcových
metrov. Na jednom poschodí sú v
priemere iba necelé štyri byty,”
hovorí ďalší spoluautor Ivan
Valent. 

Vnútroblok je riešený ako „záhra-
da” formou zelenej vegetačnej
strechy, pod ňou bude v parteri
občianska vybavenosť, ako sú
potraviny, kaviareň či reštaurácia.
Prvá etapa by mala byť dokonče-
ná do konca roku 2016. (ts)

Foto: am

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.

ZSS Seniorville 
Jablonové 

p r i j m e
do pracovného pomeru

opatrovateľov/ky pre seniorov
Kurz a prax je výhodou, 

nie podmienkou.
Info na tel.č. 0918 634 251
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Po mesiaci sme sa vrátili na
Račiansku ulicu 12, kde sme v
susedstve Elephant Diner obja-
vili Restaurant CAFFE 66. Na
rozdiel od americkej kuchyne v
susedstve tu však ponúkajú tzv.
mediteránsku kuchyňu, čiže
stredozemskú kuchyňu odvo-
denú od Stredozemného mora.
Vzhľadom na to, že väčšina
tunajších jedál pochádza z Bal-
kánu, presnejšie označenie by
bolo jadranská kuchyňa.
Reštaurácia sa nachádza v prero-
benom rodinnom dome, akých je
na Račianskej ulici neúrekom. V
prednej časti je vitrína s ponukou
dezertov a ponukou balkánskych
špecialít. Nasledujú štyri „izby“ s
jednoduchým zariadením, v prvej
z nich je barový pult, popri ňom
sa ide do kuchyne a na toalety.
Caffe 66 má v ponuke predjedlá,
polievky, cestoviny, špeciality ku-
chyne, špeciality z grilu, čerstvé
ryby a morské špeciality, jedlá zo
záhradného grilu, špeciality v ka-
mennom hrnci, gurmánske send-
viče a šaláty.
Z predjedál sme si dali balkánsky
syr s pečenou paprikou (4,20 €) a

domácu bruschettu s hľuzovkou a
parmezánom (3,20 €). V prvom
prípade malo ísť podľa čašníčky o
teplé predjedlo, paprika síce bola
grilovaná, ale potom bola aj
nakladaná. 
Z polievok sme ochutnali Mines-
trone so širokými rezancami (2,70
€) a teľaciu čorbu (3,20 €), čo mal
byť hustý krémový teľací vývar.
Vývar nemôže byť rozhodne kré-
mový a tak to bolo aj v prípade
čorby. To je pôvodne srbská hustá
polievka, v tomto prípade bola
rozmixovaná na krémovú. Chu-
ťovo však bola vynikajúca. Zele-
ninová nebola ničím výnimočná.
Zvedaví sme boli na Karadordeva
šnicľu s hranolkami a majonézou
(14,90 €), čiže vyprážané teľacie
mäso plnené mladým neslaným
balkánskym syrom a pršutom.
Očakávali sme plnený rezeň na
spôsob Cordon Bleu, tvarom však
táto srbská špecialita pripomínala
vyprážanú roládu. Plnená nebola
len syrom a pršutom, ale aj slanin-
kou. V Bratislave sme sa s týmto

jedlom ešte nestretli, šnicľa na-
zvaná podľa srbského princa Ka-
radorde nám však chutila.
Z tunajších špecialít sme si ďalej
dali hovädzí steak na paradajko-
vých špagetách s čili a parmezá-
nom (14,90 €), ktorý nás sklamal
malou porciou mäsa. Chuťovo
sme však proti jedlu nemali vý-
hrady, špagety boli uvarené al
dente. Z grilovaných špecialít
padľa voľba na pleskavicu (7,20
€), čiže mleté hovädzie a teľacie
mäso so špeciálnym korením, by-
linkami a ajvarom, a grilovaného
morského vlka (14,00 €) s grilo-
vanou zeleninou (2,50 €). Pleska-
vica bola chutná, rovnako ako
morský vlk. Akurát nám nebolo
jasné, prečo nám k rybe doniesli
steakový príbor! Zelenina nebola
grilovaná, ale opečená na oleji.
Reštaurácia Caffe 66 má originál-
nu kuchyňou, kvalitou stolovania
či úpravou jedál však nie je výni-
močná.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Caffe 66 ponúka jadranskú kuchyňuV tanečnej

škole som si

našla manžela
LIST ČITATEĽA
Po nedávnom zverejnení o
prvej súkromnej tanečnej
školy v socialistickom Česko-
slovensku by som vás chcela
informovať o tanečných ško-
lách v Bratislave, ktorú som
zažila za slovenského štátu.
V tom čase bola najznámejšia
tanečná škola Bartaky, ktorá
sídlila v Redute. Učilo sa trikrát
do týždňa, vždy po dve hodiny.
V sobotu večer od 17. do 21. h
boli tanečné večierky pre mlá-
dež (od 15 do 26 rokov). Tan-
covalo sa pri živej hudbe a
vstupné bolo dvadsať korún.
Mládež sa medzi jednotlivými
tanečnými vystúpeniami pre-
chádzala, keďže neboli stoly.
Bartaky sa neskôr presťahovala
do Nemeckého kultúrneho
domu pri Blumentálskom kos-
tole. 
Druhú tanečnú školu mal veľmi
obľúbený pán Bod v Charitase
na Heydukovej ulici. Chlapci
tam museli mať spoločenský
oblek. Každú sobotu som cho-
dila tancovať k Bodovi a
dokonca som si tam našla aj
manžela. Alebo on mňa... A
ešte jedna zaujímavosť - naša
reč bola vtedy prešpuráčtina.
Marta Kučerová, Nové Mesto

Koľko nás je 

v meste naozaj

Bratislavčanmi?
LIST ČITATEĽA
Prečítal som si editoriál o Brati-
slavčanoch, sú to vraj tí, ktorí ju
majú radi, ktorí si ju vážia, ctia
a nie iba tí, ktorí v nej žijú
desiatky rokov...
Neviem, kam sa mám zaradiť ja,
narodil som sa tu a žijem v nej
takmer 64 rokov. Nikdy som nič
neodhodil, nič nenasprejoval, nič
nevylepil, naopak, zodvihol som
stovky odpadkov, odlepil stovky
letákov a podobne. Pre mňa nie sú
Bratislavčania tí, ktorí vylepujú
svoje inzeráty, plagáty na verejné
zariadenia, nie sú to tí, ktorí spre-
jujú steny a múry, nie sú to ani tí,
ktorí bez problémov odhodia ška-
tuľku od cigariet, ohorok či použi-
tú papierovú vreckovku alebo
PET fľašu. 
Žiaľ, nie sú to ani tí, ktorí nedoká-
žu zdvihnúť kus papiera, lietajúci
prospekt a nepoznajú smetné
koše. Ak si vážim mesto, tak si
vážim aj jeho obyvateľov - potom
nemôžem parkovať na trávniku,
ani na chodníku, tak, že nechám
60 - 80 centimetrov pre chodcov.
Ani tí si nevážia mesto a nectia
jeho obyvateľov, ktorí nedokážu
uvoľniť miesto starším v doprav-
ných prostriedkoch, ktorí ich zne-
čisťujú a podobne Naopak, Brati-
slavčania sú tí, ktorí majú krásne
vchodové brány, tí, ktorí majú
poriadok okolo kontajnerov na
odpadky, tí, ktorí sa starajú o
pekné predzáhradky a neničia to,
čo niekto druhý vybudoval.
Takže, Bratislavčania, koľko nás
je naozaj Bratislavčanmi?   

Peter Bella, Ružinov

Slovenská obchodná inšpekcia
upozorňuje spotrebiteľov na
obchodné praktiky izraelských
spoločností CELLON LtD. a
M. E. Media Market LtD..
Podstata ich praktík spočíva v
tom, že spotrebiteľovi je v rekla-
me, ako aj na samotnej stránke
spoločností prezentovaná mož-
nosť zapojiť sa do spotrebiteľské-
ho prieskumu, kde po zodpoveda-
ní jednoduchých otázok má mož-
nosť vyhrať 850 eur. Po zodpove-
daní otázok je požiadaný o zada-
nie telefónneho čísla. Na záver ho
požiadajú o potvrdenie procesu
zaslaním sms so slovom
BSMART na číslo 7604. Je tak
nútený urobiť do 90 sekúnd, inak
stratí príležitosť sa do priesku-
mu/súťaže zapojiť
Podstata klamlivého konania spo-
číva v tom, že podľa obchodných
podmienok na spodnej strane
prieskumu sa spotrebiteľ zasla-
ním sms s textom BSMART na
číslo 7604 prihlasuje do vedo-
mostnej súťaže s cenou 6,40 eura
týždenne na dobu neurčitú.

Týmto je spotrebiteľ klamlivo
nalákaný do spoplatnenej vedo-
mostnej služby, pod zámienkou
spotrebiteľského prieskumu s
možnosťou výhry. Navyše na
potvrdenie celého procesu v spot-
rebiteľskom prieskume má iba 90
sekúnd, čím sa dostáva do časovej
tiesne pre možnosť zúčastniť sa
na prieskume a na súťaži. 
Na základe doterajších prešetro-
vaní Slovenskej obchodnej in-
špekcie bolo zistené, že platobnú
SMS bránu a telefonickú podporu
vedomostnej súťaži zabezpečuje
slovenský podnikateľský subjekt,
ktorý však  nenesie za nekalé ko-
nanie izraelských spoločností
zodpovednosť. Keďže uvedenú
činnosť vykonávajú podnikateľ-
ské subjekty z územia mimo  EÚ,
Slovenská obchodná inšpekcia
nemá sankčnú právomoc proti
týmto praktikám efektívne zakro-
čiť a považuje za dôležité upozor-
niť spotrebiteľov na ne. 

Slovenská obchodná inšpekcia
upozorňuje spotrebiteľov aj na
nekalé obchodné praktiky perso-
nálne prepojených prevádzkova-
teľov internetových obchodov
sídliacich na webových sídlach:
www.moletka.eu a www.svet-
siat.eu - prevádzkovateľ: IRON
LADY, s. r. o., a www.vip-mo-
da.eu – prevádzkovateľ MOLET-
KA + MOLETKA, s. r. o. Ob-
chodnými praktikami interneto-
vých obchodov dochádza k váž-
nym porušeniam spotrebiteľ-
ských práv, najmä práva na infor-
mácie, práva na reklamáciu,
práva na odstúpenie od zmluvy
bez uvedenia dôvodu, práva na
vrátenie kúpnej ceny, práva na
doklad o kúpe a ďalšie. 
Vzhľadom na preukázané nekalé
obchodné praktiky spoločností,
Slovenská obchodná inšpekcia
neodporúča nákup prostredníc-
tvom týchto internetových obcho-
dov. Marián Brezňanský

(Spracované z právoplatných 
rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Pozor na spotrebiteľské prieskumy 

Mobilizácia imobilných, 
ležiacich na lôžku 

po chorobe, úraze a pod.
Informácie a objednávanie

tel. č.: 6224 5607
email: info@harris.sk 

www.harris.sk
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ZÁŽITOK
PLNÝ SLNKA

Platená inzercia

NOVÁ KARTA 
BURGENLAND CARD:
naplnená výhodami, ozdobená 

zážitkami.

Teraz bude váš výlet v krajine slnka ešte výhodnejší a 

ešte pohodlnejší: s kartou Burgenland Card za 59 € máte 

všetky výhody v rukách a môžete si bezstarostne užívať 

celý Burgenland. 

Takmer 100 výletných cieľov. 5 termálnych kúpeľov. 

Platnosť do 31.03.2016. 

Detaily nájdete na: www.burgenland.info/card
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Uznanie dlhu 

v občianskom

práve (I. časť)
Uznanie dlhu je jednostranný
právny úkon dlžníka adreso-
vaný veriteľovi v zákonom
predpísanej písomnej forme.
Absencia písomnej formy spô-
sobuje neplatnosť takéhoto
prejavu vôle dlžníka. 
Tento právny inštitút je upravený
v § 558 Občianskeho zákonníka.
Jeho podstata spočíva v tom, že
zabezpečuje záväzok veriteľa a
tým uľahčuje jeho právne a pro-
cesné postavenie, a to nasledovne.
Ak je uznanie dlhu urobené v
zákonom požadovanej forme,
zakladá vyvrátiteľnú právnu
domnienku, že dlh v čase uznania
trval. Aby uznanie dlhu malo tieto
účinky, je nevyhnutné, aby v
písomnom uznaní bol dlh určený
čo do dôvodu a výšky. 
Právny dôvod v uznávacom pre-
jave nemusí byť uvedený
výslovne, postačujúci bude
napríklad odkaz na upomienku o
zaplatení. Inými slovami, odkaz
musí byť dostatočne určitý, aby
nebola pochybnosť o tom, aký
dlh dlžník zamýšľal uznať.
Uznanie dlhu musí  obsahovať aj
presné označenie dlžníka a veri-
teľa. Na záver uznania dlhu musí
dlžník uviesť dátum a pripojiť
vlastnoručný podpis, ktorý ne-
musí byť úradne overený. V prí-
pade, že dôjde k sporu o takto
uznaný dlh, súd jeho existenciu
v čase uznania predpokladá. 
Domnienka existencie dlhu zalo-
žená uznaním je vyvrátiteľná. To
znamená, že aj dlžník, ktorý svoj
dlh uznal, môže namietať, že dlh
nevznikol, alebo v čase uznania
už netrval alebo bol neplatný či
stratil platnosť. V takom prípade
dôkazné bremeno ťaží dlžníka a
musel by v sporovom konaní tieto
tvrdenia preukázať. 
Uznanie dlhu zároveň spôsobuje
prerušenie premlčania a začiatok
novej desaťročnej premlčacej do-
by, ktorá začína plynúť dňom, ke-
dy k uznaniu došlo alebo kedy
uplynula lehota na plnenie, ak je v
uznaní určená.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: +421 917822723

Bratislavské

noviny majú

svoje dostihy
PETRŽALKA
V nedeľu 26. apríla budú mať
návštevníci v rámci projektu
Bratislava pre všetkých vstup
na dostihy zadarmo. 
Na programe je spolu osem rovi-
nových dostihov, na prihláškach
hlavných dostihov o Veľkú cenu
primátora Bratislavy s celkovou
dotáciou 7-tisíc eur (rovina I.
kategórie na 1700 m pre 3-ročné
kobyly) figuruje dvanásť špičko-
vých kobýl českých a sloven-
ských majiteľov. 
Pre divákov je pripravený pestrý
sprievodný program s rôznymi
gurmánskymi špecialitami,
hudobno-tanečné vystúpenia žia-
kov Základnej umeleckej školy J.
Albrechta, pre slečny a dámy pre-
zentácia kozmetiky, maľovanie
detských tváričiek, žrebovanie
nevýherných tiketov o zaujímavé
ceny i obľúbené vozenie detí na
koníkoch. Začiatok popoludnia v
Petržalke – na dostihovej dráhe je
o 14.00 h. (mm)

BRATISLAVA
Blížiace sa leto nesignalizuje len
zvýšený počet turistov v centre
mesta, ale aj prvé fungujúce
fontány. Už v piatok 17. apríla
2015 začalo letnú sezónu spus-
tenie piatich bratislavských
fontán.
Mesto ich celkove sprevádzkuje
37, v Bratislave je však dohroma-
dy štyrikrát viac fontán, vyše
140, pričom patria rôznym vlast-
níkom - napríklad mestským čas-
tiam, hotelom, nákupným stre-
diskám...
Správca mestských fontán, Gene-
rálny investor Bratislavy (GIB),
ako prvé po zimnej prestávke a
technickej príprave spustil fontá-
ny v historickom jadre a širšom
centre Bratislavy - Ganymedovu
fontánu na Hviezdoslavovom
námestí, Rolandovu (Maximi-
liánovu) fontánu na Hlavnom
námestí, fontánu Dievča s krča-
hom na Františkánskom námestí,
fontánu s figúrou leva na Námes-
tí SNP pred Starou tržnicou a

fontánu Planéta mieru na Hodžo-
vom námestí pred Prezidentským
palácom. Ostatné fontány spustí k
Dňom otvorených dverí samo-
správy (24. až 26. apríla).
Fontány v správe GIB spotre-
bujú ročne 15-tisíc kubických
metrov vody. Najnáročnejšia na
spotrebu vody – 2-tisíc kubic-
kých metrov – bola známa fon-
tána Družba na Námestí Slobo-
dy, ktorá v súčasnosti  nie je
funkčná.

Niektoré fontány v centre Bratis-
lavy si na spustenie ešte budú
musieť počkať. Mestská časť
Staré Mesto, ktorá prevádzkuje
tri fontány na Hiezdoslavovom
námestí, jednu na Poštovej ulici,
Kačaciu fontánu a Marínu na
Šafárikovom námestí a fontánu
Radosť zo života v Grassalkovi-
chovej záhrade, plánuje spustenie
staromestských fontán tradične
začiatkom mája. (sko)

Foto: Filip Malý

Prvé fontány v meste už spustili, 
v Bratislave ich je spolu vyše 140

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
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Jarovce majú 

za sebou jarné

upratovanie
JAROVCE
Aktivisti mestskej časti Brati-
slava-Jarovce sa hneď po veľ-
konočných sviatkoch rozhodli
vyčistiť priestranstvo neďaleko
predajne potravín. 
Okolie chodníka spájajúceho
Ovocnú a Rastlinnú ulicu bolo
zasypané veľkým množstvom
odpadu, prevažne plastov a skla,
takže dobrovoľníci zaplnili hneď
dvadsať vriec. Likvidáciu odpadu
zabezpečila mestská časť, vrecia,
rukavice a odvoz občianske
združenie. (mm) 

Sociálna 

výdajňa hľadá

dodávateľov
PETRŽALKA
Sociálna výdajňa na Rovnian-
kovej ulici by potrebovala viac
dodávateľov tovaru.
Výdajňa je určená invalidným a
starobným dôchodcom s dôchod-
kami do 340 eur, rodinám s malý-
mi deťmi, občanom v hmotnej
núdzi a odchovancom detských
domovov počas prvých troch
rokov po odchode z domova.
Denne do nej chodí asi stovka
záujemcov. Samospráva však
chce, aby tu ponúkali aj školské
potreby či hračky. Výdajňa je
otvorená v pondelok až piatok od
11.00 do 13.00 h. (mm)

PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka vypláca
dotáciu na desiatu a obed v
materských a v základných
školách. Štátnu dávku vlani
využilo 550 deti za vyše 10-tisíc
eur.
„Nárok na dotáciu vzniká, ak je

rodič poberateľom dávky v
hmotnej núdzi alebo príjem rodi-
ny nedosahuje výšku životného
minima. O dotáciu treba požia-
dať na miestnom úrade. V prípa-
de, že rodič požaduje dotáciu, ale
nepoberá dávku v hmotnej núdzi,
musí k žiadosti doložiť výšku

príjmu za posledných 6 mesia-
cov,“ prezradil šéf oddelenia ko-
munikácie s verejnosťou Michal
Kaliňák.
Maximálna výška dotácie je
jedno euro na deň. „Dotácia sa
poskytuje deťom, ktoré nav-
števujú materské a základné

školy, ktorých je naša MČ zriaďo-
vateľom, pre Špeciálnu základnú
školu na Žehrianskej ulici a pre
Základnú školu internátnu na
Vlasteneckom námestí, a preto
nezohráva úlohu adresa trvalého
bydliska žiadateľa,“ pripomína
starosta Vladimír Bajan. (mm)

Petržalské deti môžu dostať dotácie na jedlo

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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NOVÉ MESTO
ŠK Slovan Bratislava v spolu-
práci so svojimi partnermi pri-
pravuje v nedeľu 3. mája v
areáli Kuchajda pre všetkých
malých aj veľkých belasých
fanúšikov deň plný zábavy,
ktorý sa bude niesť v duchu
belasej farby. Bližšie informácie
nám poskytol PR riaditeľ Slo-
vana Tomáš Straka.

~ ~ ~
- Čo môžu fanúšikovia od podu-
jatia očakávať a aký bude jeho
program?
„Deň Slovana je určený pre všet-
kých fanúšikov Slovana, ktorí
chcú príjemne stráviť nedeľu, a to

práve v deň narodenín nášho
klubu. Sú pripravené rôzne špor-
tové disciplíny, zaujímavé aktivi-
ty pre dospelých aj pre deti. V
okolí amfiteátra na Kuchajde
budú pripravené futbalové ihris-
ká, ihriská na plážový volejbal,
stolný tenis, futbalové ihrisko pre
deti, detská funzóna a rôzne part-
nerské aktivity pre návštevníkov.
O celodenný kontakt s fanúšikmi
sa bude starať známy moderátor
Binďo spolu s dídžejom Mať-
kom. Počas podujatia sa o príjem-
nú atmosféru postará hudobná
skupina Belasí, ktorá si pre fanú-
šikov pripravila aj pesničky o Slo-
vane. Popoludní rozveselí fanúši-

kov spevák a zabávač Martin
Jakubec. Koniec programu je
naplánovaný tak, aby si fanúšiko-
via stihli pozrieť zápas Slovenska
na MS v hokeji.“
Započuli sme, že je pripravené
jedno veľké prekvapenie. Viete
nám o tom povedať viac?
„Áno, máme pripravené prekva-
penie, ktoré výrazne doplní histó-
riu klubu a ozrejmí historické
súvislosti, ktoré sú úzko spojené s
dosiahnutými úspechmi nášho
klubu. Na slávnostnej prezentácii
sa zúčastní aj prezident ÚLK Ivan
Kozák, ktorý bude svojim spôso-
bom patrónom nad ozrejmením
našej histórie. Práve pri tejto príle-

žitosti sme nechali vyrobiť sedem
veľkých, nových vlajok na žrdi a
na každej z nich bude zobrazené
logo Slovana, ktoré klub použí-
val. Vlajky budú mať premiéru
pri narodeninovom prekvapení a
následne sa použijú v novej sezó-
ne pri nástupe hráčov na zápas.“
Súčasťou podujatia je futbalo-
vý turnaj Slovan Cup. Koľko je
nahlásených mužstiev?
„Počet mužstiev bol stanovený na
osem. Aktuálne máme už nahlá-
sených osem mužstiev, ale máme
informácie o ďalšom záujme. Ak
sa nahlásia ešte ďalšie štyri muž-
stvá, rozšírime turnaj z ôsmich
mužstiev na dvanásť.“

Na podujatí sa zúčastnia aj
legendy a bývalí hráči Slovana,
ktorí sú úzko spätí s bohatou
históriou klubu. 
„Pre fanúšikov bude k dispozí-
cii kútik s Fotolabom, kde sa
budú môcť odfotiť s kýmkoľ-
vek a fotografiu získajú hneď
na mieste bezplatne. Tú si
následne budú môcť nechať
podpísať od našich bývalých a
aktuálnych hráčov. Pohodu na
podujatí bude vytvárať kávový
kútik Bristot od nášho partnera,
čapované pivo Staropramen,
kofola, nealkoholické nápoje
ako aj varený guláš, klobásky a
ďalšie pochutiny. (sk)

Slovan sa chystá na 96. výročie založenia klubu

Najmladšie prémiové vozidlo kategórie SUV: Trieda GLE (jej tri
predošlé generácie od roku 1997 boli označované ako M) ponú-
ka širokú škálu až ôsmich nových modelov. Nové modely Triedy
GLE získali výrazne atraktívnejší vzhľad, nezameniteľný dizajn
s typickým stĺpikom C, či variabilný interiér. Silnou stránkou
Triedy GLE sú vynikajúca bezpečnosť a vysoká dynamika jazdy
na ceste aj mimo spevnených vozoviek. Oproti modelom pred-
chodkyne presviedča priemerne až o 17 percent nižšími parame-
trami spotreby a emisií, pokrokovými asistenčnými systémami, v
závislosti od modelu až deväťstupňovou automatickou prevo-
dovkou 9G-TRONIC či inovatívnou reguláciou dynamiky jazdy
DYNAMIC SELECT s množstvom jazdných a terénnych pro-
gramov už v základnej výbave. 
Modelové spektrum novinky začína pri vozidlách Mercedes-Benz
GLE 250 d ako aj GLE 250 d 4MATIC. Oba modely poháňa dieselo-
vý štvorvalec 2,143 litra s priamym vstrekovaním a turbodúchadlom
(150 kW/204 k; 480 Nm, respektíve pri pohone 4MATIC až 500 Nm).
Ich suverénne jazdné výkony sprevádza najnižšia normovaná spotreba
paliva 5,4 (respektíve 5,7) litra/100 km a tým i najmenšie emisie pri
klasickom pohone v tejto triede vozidiel. Ponuku modelov so vzneto-
vým pohonom uzatvára GLE 350 d 4MATIC. Využíva dieselový

šesťvalec 2,987 litra s priamym vstrekovaním a turbodúchadlom (190
kW/258 k; 620 Nm) vykazujúci priemernú spotrebu 6,4 l/100 km.
Ďalším pôsobivým modelom je v danom segmente prvý hybrid znač-
ky s hviezdou nabíjateľný zo siete: GLE 500 e 4MATIC (systémový
výkon benzínového a elektrického motora: 325 kW/442 k; 650 Nm).
GLE 500 e 4MATIC preukazuje medzi porovnateľnými vozidlami
rekordne nízku hodnotu spotreby 3,3 l/100 km. Dokáže navyše prejsť
až 30 kilometrov lokálne bez emisií.  
Výkonný GLE 400 4MATIC využíva (rovnako ako predošlý hybrid,
ten ale aj v kombinácii s elektrickým) benzínový motor V6 BlueDI-
RECT 2,996 litra s priamym vstrekovaním a dvomi turbodúchadlami

(245 kW/333 k; 480 Nm). Najsilnejší v tomto modelovom rade: GLE
500 4MATIC zasa dostal benzínový V8 agregát 4,663 litra s priamym
vstrekovaním a dvomi turbodúchadlami (320 kW/435 k; 700 Nm). 
Vrchol širokej škály až ôsmich nových modelov Triedy GLE tvorí sil-
nejší a atraktívnejší ako kedykoľvek predtým: nový Mercedes-AMG
GLE 63 4MATIC, ktorý poháňa motor 5,461 litra AMG V8 s dvomi
turbodúchadlami (410 kW/557 k; 700 Nm). V ponuke je i mimoriad-
ne športový model Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC S, ktorý využí-
va ešte výkonnejšie vyhotovenie tohto motora (430 kW/585 k; 760
Nm). Vyššej dynamike jazdy a agilite oboch špičkových modelov pri-
spieva i kompletne prepracovaný podvozok. Ich dynamiku: zrýchlenie
z 0 na 100 km/h za 4,3 a 4,2 s, maximálna rýchlosť 250, respektíve na
želanie 280 km/h, zvýrazňuje navonok tiež charakteristická  výstuha v
tvare A či typická maska chladiča twinblade.  
„Najmodernejšia a účinná technika pohonu, spojená so suverénnym
komfortom jazdy a typickou všestrannosťou a robustnosťou vozidiel
kategórie SUV – nová Trieda GLE má všetky predpoklady pokračovať
v úspešnej histórii nášho bestselleru,“ uzatvára Ola Källenius, člen
predstavenstva spoločnosti Daimler. 

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

Mercedes-Benz: Prichádza nová Trieda GLE
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Jarné nákupy

sú zábavou 

s rozprávkami
BRATISLAVA
Počas dvoch predchádzajú-
cich aprílových sobôt si malí
aj veľkí návštevníci nákupné-
ho centra Shopping Palace
mohli vychutnať zaujímavý
jarný program. 
Pre rodiny s deťmi boli pripra-
vené predstavenia divadielok
Maškrta a Žužu. Posledný ví-
kend (25. apríla) už bude patriť
kabinetu zaujímavých nápadov
Janky a Tomáša z cyklu Ate-
liér Maškrta.
Herci Janka a Tomáš rozohrajú
o 16.00 hodiny zábavnú roz-
právku O Haluštičke, zbojníc-
kej dievčičke. Chýbať nebudú
krásne bábky, spev, tanec a
množstvo zábavy. Od 17.00 do
19.00 hodiny Janka a Tomáš
otvoria truhlicu plnú nápadov a
spolu s deťmi budú tvoriť vša-
kovaké jarné výmysly.
Nezabudlo sa ani na všetkých
záhradkárov a milovníkov kve-
tín. Tak ako cez predchádzajú-
ce dve soboty, aj túto budú od
15.00 do 18.00 hodiny pripra-
vené kreatívne dielne, kde si
deti budú môcť vyzdobiť črep-
níky, zasadiť hrášok a rodičia
sa naučia viazať kytice alebo
pripravovať jarnú kvetinovú
výzdobu. Viac informácií o
celom zaujímavom programe
nájdete na www.shoppingpala-
ce.sk. (sp)

RAČA
Mestská časť Bratislava – Rača
oznámila začatie konania o
odstránení stavby Vinohradníc-
ke domy stavebníka Juraja
Obermajera z Bratislavy.
„Náš úrad postupuje v medziach
zákona, aby zastavil budovanie
týchto stavieb bez stavebného
povolenia. Bez súčinnosti ďalších
inštitúcií a súdov je však naša
snaha o dodržiavanie stavebného
zákona a súvisiacich pravidiel
odsúdená na neúspech,“ povedal
starosta Rače Peter Pilinský.
Ide stavby piatich objektov vo
vinohradoch v lokalite Fixle. Štyri
jednopodlažné a jeden dvojpod-
lažný dom sú ku dňu začatia
konania vo fáze ukončenej hrubej
stavby. Stavebník na základe
oznámenia stavebného úradu o
začatí konania o odstránení alebo
dodatočnom povolení stavby z

12. mája 2014 reagoval tým, že
podal žiadosť o dodatočné povo-
lenie stavby. 
Úrad následne začal požadované
konanie o povolení stavby a
vyzval stavebníka na predloženie
dokladov potrebných na posúde-
nie stavby. Z požadovaných vyše
25 dokumentov, podkladov a sta-
novísk však stavebník predložil v
stanovenej lehote iba nájomnú
zmluvu. Následne stavebník po-
žiadal o predĺženie lehoty na ich
predloženie o ďalších 240 dní.
Stavebný úrad s takouto lehotou
nesúhlasil a opätovne vyzval sta-
vebníka na predloženie dokladov
do 7 dní ako definitívny termín na
možnosť predloženia dokladov. 
Keďže ani do dňa vypísania tohto
oznámenia neboli predložené
požadované podklady na posúde-
nie stavby od stavebníka a staveb-
ný úrad dostal nesúhlasné záväz-

né stanovisko hlavného mesta SR
Bratislava, ktorým bolo preukáza-
né, že predmetná stavba je v roz-
pore s verejným záujmom (územ-
ným plánom), stavebný úrad
oznámil konanie o nariadení
odstránenia stavby. 
Mestská časť Bratislava - Rača
sa už v súvislosti s čiernymi stav-
bami v lokalite Fixle obrátila s
podaniami umožňujúcimi posti-
hnúť stavebníka na viacero do-
tknutých inštitúcií a organizácií
(Obvodný úrad životného pro-
stredia v Bratislave, Okresný
úrad - odbor výstavby a bytovej
politiky, Obvodný pozemkový
úrad, Okresná prokuratúra Brati-
slava 3, Bratislavská vodárenská
spoločnosť, SPP, Západoslo-
venská energetika). Žiadna z
nich vo svojom stanovisku
nepodporila snahu mestskej
časti... (ra)

Rača chce odstrániť čierne stavbyNová karta
BURGENLAND
CARD 
Burgenland Tourismus ponú-
ka od 1. apríla pre dovolenká-
rov i denných hostí nový a zau-
jímavý produkt,  ktorý umož-
ní naplánovať si dovolenku
výhodnejšie,  pohodlnejšie a s
nižšími cenovými nákladmi: s
kartou Burgenland Card za 59
€ pre dospelého a 29 € pre deti
majú  turisti všetky výhody v
rukách a môžu si bezstarostne
užívať celý  Burgenland. 
Majiteľov karty Burgenland
Card očakáva takmer 100  vý-
letných cieľov a 5 termálnych
kúpeľov v krajine slnka. Pre-
vádzky ponúkajú kultúrne akcie,
návštevu pamiatok, zážitky v
prírode,  pobyty v tunajších ter-
málnych kúpeľoch a ešte oveľa
viac zdarma alebo za zvýhodne-
nú cenu – väčšinou o 50 percent.
Pri optimálnom využívaní karta
prinesie zážitky v hodnote 400 €
s rozsahom okolo 250 hodín.
Návštevníci Burgenlandu získa-
jú popritom aj kompaktný a
atraktívny  prehľad o celkovej
turistickej ponuke krajiny –
jedna krajina, jedna karta, množ-
stvo výhod.  Karta je platná do
31. marca 2016.  Kartu je možné
kúpiť si online, ako aj u 26 distri-
bučných partnerov v celom Bur-
genlande.     
Detaily, zoznam partnerských
podnikov a distribučných pre-
vádzok nájdete na:

www.burgenland.info/card

Požadovanými predpokladmi sú:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• odborná prax min. 2 roky vo verejnej správe,
• prax v predmetnej oblasti min. 2 roky,
• prax v riadiacej funkcii min. 2 roky.

Inými požadovanými predpokladmi sú:
• koncepčný zámer rozvoja Miestneho podniku verejno-

prospešných služieb Petržalka (v rozsahu najviac 2
strany, typ písma Times New Roman, veľkosť písma
12, jednoduché riadkovanie, z každej strany listu
nastavenie na 2,5 cm, so zarovnaním do bloku)

• znalosť a orientácia v príslušných právnych predpi-
soch v oblasti samosprávy a ekonomiky,

• znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
• osobnostné a morálne predpoklady,

Požadované doklady:
1. Prihláška do výberového konania
2. Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
3. Štruktúrovaný životopis
4. Overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v požado-
vanom smere

5. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
6. Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané

špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďal-
ším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov,

7. Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke do podateľ-

ne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, najneskôr do 15. 05. 2015
do 12:00 h s označením „VK MP VPSP“. Na obálku uveď-
te adresu odosielateľa.
Výberové konanie sa uskutoční formou písomného testu a

osobného pohovoru.

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava 
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do výberového konania:
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štvrtok 23. apríla
� 19.00 - W. Shakespeare, Skro-
tenie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - CH. Hampton: Popol a
vášne, Štúdio, nová budova SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Ľ. Čekovský: Dorian
Gray, opera, SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
�19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
� Júlia, muzikál, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - J. C. Hronský/M.
Maďarič: Túlavé srdce, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Tomáš Klus a Cílová
skupina, koncert, Hant Aréna,
Trnavská cesta
� 19.00 - O. Spišák: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
�19.00 - P. Zelenka: Dabing stre-
et, Dejvické divadlo, Praha,
Mestské divadlo, Laurinská ulica

piatok 24. apríla
� 19.00 - L. Janáček: Jenufa,
opera, Sála opery a baletu, nová
budova SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare, Skro-
tenie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Karvaš: Polnočná
omša, Štúdio, nová budova SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, hiphopové taneč-
né divadlo, SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - George Kolias Drum
Clinic, koncert, Rock Cafe, Ulica
M. Sch. Trnavského 2
�19.00 - P. Zelenka: Dabing stre-
et, Dejvické divadlo, Praha,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.30 - Viliam Klimáček:
Odvrátená strana mesiaca, Divad-
lo GUnaGu, Františkánske ná-
mestie
�20.00 - P. Danišovič, Music á la

carte, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája

sobota 25. apríla
� 13.00 - Ľ. Feldek: Ako sa
Lomidrevo stal kráľom,  Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 14.30 - Prstom na mape, Báb-
kové divadlo, Dostojevského rad
(Malá scéna)
� 19.00 - S. Prokofiev: Rómeo a
Júlia, baletná dráma, Sála opery a
baletu, nová budova SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - S. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio, nová budova
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Lako-
mec, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - Mata Hari, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - E. Schmitt: Malé man-
želské zločiny, Štúdio L+S, Ná-
mestie 1. mája
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, Divadlo GUna-
Gu, Františkánske námestie

nedeľa 26. apríla
� 10.00 - Prstom na  mape, Báb-
kové divadlo, Dostojevského rad
(Malá scéna)
� 14.00 - Dostihový deň, Závo-
disko Bratislava, Starohájska 29
� 18.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo dobrodružstvo pri obžin-
kách, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 18.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio, nová budova
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Vogel: Najstaršie
remeslo, tragikomédia, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - W. Home: Rybárik krá-
ľovský, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - K. Vosátko: Kam chodí

Oscar Wilde na večeru, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica

pondelok 27. apríla
� 19.00 - Večer s A. Banášovou,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. Ibsen: Rosmers-
holm, dráma, Divadlo Aréna, Vie-
denska cesta 10
� 19.00 - J. Solovič, M. Lasica, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Lordi, Dom odborov,
Teatro Wüstenrot, Istropolis,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. Nvota: Rómeo, Júlia
a vírus, Túlavé divadlo, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

utorok 28. apríla
� 19.00 - G. Puccini: Bohéma,
opera, Sála opery a baletu, nová
budova SND, Pribinova ulica
� 19.00 - CH. Bronteová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie,
Štúdio, nová budova SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mimo,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Výročí, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - J. Nvota, S. Štepka:
Jááánošííík po tristo rokoch,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho 5
� 19.00 - B. H. Thorsson: Ocko,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Výročí, české divadlo
Do houslí, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGu, Františkánske
námestie

streda 29. apríla
�19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, balet, Sála opery a baletu,
nová budova SND, Pribinova
ulica

� 19.00 - H.McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - V. Klimáček: Mojmír II.
alebo súmrak ríše, Štúdio, nová
budova SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Hairspray, muzikál, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Komédia 3x2, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Nvota, S. Štepka:
Jááánošííík po tristo rokoch,  Ra-
došinské naivné divadlo, Škulté-
tyho 5
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky, Teatro Wüstenrot, Dom odbo-
rov, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - M. Maďarič: Dáma bez
kamélie, Divadlo Aréna, Vieden-
ska cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGu, Františkánske
námestie

štvrtok 30. apríla
�18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Klimáček: Mojmír II.
alebo súmrak ríše, Štúdio, nová bu-
dova SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Verdi: Nabucco, opera,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - P. Shaffer: Equus, drá-
ma, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
GUnaGu, Františkánske námestie
� 21.00 - Slobodná Európa, kon-
cert, v rámci Bratislavského ma-
jálesu, Tyršovo nábrežie

piatok 1. mája
� 19.20 - Chiki Liki Tu-a, kon-
cert, v rámci Bratislavského
majálesu, Tyršovo nábrežie

sobota 2. mája
� 16.40 - Vidiek, v rámci Brati-
slavského majálesu, Tyršovo ná-
brežie

� 18.00 - Václav Neckář, v rámci
Bratislavského majálesu, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Bizet: Carmen, opera,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. Doleželeová/J. Ry-
šánek Schmidtová: Tri grácie z
umakartu,  trpká komédia, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.20 - Polemic, Bratislavský
majáles, Tyršovo nábrežie
� 20.45 - Hex, v rámci Bratislav-
ského majálesu, Tyršovo nábrežie

nedeľa 3. mája
� 13.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lo-
midrevo stal kráľom, Sála čino-
hry SND, Pribinova ulica
� 17.00 - P. I. Čajkovskij: Spiaca
krásavica, balet, Sála opery a ba-
letu, SND, Pribinova ulica
� 17.00 - Desatoro, Štúdio, nová
budova SND, Pribinova ulica

pondelok 4. mája
� 17.15 - ŠK Slovan Bratislava -
Senica, futbalová Fortuna liga,
Štadión Pasienky, Vajnorská ulica
� 19.00 - J. Nvota, S. Štepka:
Jááánošííík po tristo rokoch,  Ra-
došinské naivné divadlo, Škulté-
tyho 5
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGu, Fran-
tiškánske námestie

utorok 5. mája
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Piková
dáma, opera, Sála opery a baletu,
nová budova SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, dráma, Sála činohry
SND, Pribinova ulica

streda 6. mája
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, komická opera, SND,
Hviezdoslavovo námestie
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Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

www.vypratavanie.sk
Vypratávanie bytov, garáží, pivníc, 

odvoz starého nábytku 

Celá Brat is lava
�� 0902 505 222Obleky od 59,99 €   Kabáty od 40€

Nohavice od 9.99 €   Saká od 29.99 €

PO až PIA 10:00 - 18:00
SO 9:00 - 12:00
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



Pred dvesto rokmi bola Zámoč-
nícka ulica veľmi intenzívne
osídlená. Na rozdiel od dneška
tam žilo, hoci v stiesnených
pomeroch, niekoľko desiatok
rodín. Z mnohých remeselníc-
kych dielní sa celé dni ozývalo
klepanie, vŕtanie, ulicou pre-
chádzali konské záprahy, roz-
liehalo sa klopanie kopýt na
kamenné dlaždice, škrípali
kolesá vozov. A všade bolo
počuť detské hlasy. 
V apríli 1815 aj plač novorodené-
ho syna obuvníckeho majstra
Franza Romera (Ramera, Rom-
mera) a jeho manželky Anny, kto-
rej otec bol rovnako obuvnícky
majster Josef Vetsera. Syn sa
narodil 12. apríla a po otcovi
dostal meno Franz (Franciscus).
Chlapec bol mimoriadne nadaný.
Ako jeden z mála remeselníckych
synov absolvoval prešporské
benediktínske gymnázium. Prav-
depodobne pod vplyvom svojich
učiteľov sa rozhodol pre kňazskú
dráhu. Ako pätnásťročný (1830)
vstúpil do rádu benediktínov a
prijal rádové meno Floridus. Po
štúdiu teológie a filozofie (dokto-
rát) ho v roku 1839 vysvätili za
kňaza a stal sa profesorom na
gymnáziu v Rábe (Györ). 
V roku 1845 prišiel ako profesor
učiť na „domovské“  benediktín-
ske gymnázium v rodnom Pre-
šporku. V revolučnom roku 1848
sa pridal na stranu povstalcov,
vstúpil do vojska dobrovoľníkov -
honvédov. Po potlačení povstania
bol odsúdený na 8 rokov ťažkého
žalára. Väzenie si odpykával v
Olomouci a v Jozefove v Če-
chách. V roku 1851 dostal omi-
lostenie (amnestiu). Potom pôso-
bil istý čas ako vychovávateľ v
šľachtických rodinách, neskôr
ako profesor a v roku 1862 sa stal
riaditeľom kráľovského štátneho
gymnázia v Pešti. 
V roku 1868 získal miesto profe-
sora archeológie na peštianskej
univerzite a v roku 1869 sa stal
kustódom archeologickej zbierky
Uhorského národného múzea.
Cirkevná vrchnosť ho v penzij-
nom veku odmenila vymenova-
ním za kanonika vo Veľkom
Varadíne (Nagyvárad, teraz Ora-
dea Mare v Rumusku). Stal sa
prepoštom kapituly. Zomrel v
roku 1889 vo veku 74 rokov.

Pochovali ho na cintoríne „olaszi
temetö“, ktorý za Ceausesca pre-
menili na park (pohľad na pôvod-
ný Romerov hrob pred rokom
1970). Prepoštove pozostatky i
jeho náhrobný pomník, preniesli
do krypty pod rímsko-katolíckym
katedrálnym chrámom.                  
Franz Floridus Romer nikdy
nezabúdal na svoje rodné mesto.
V roku 1865 zorganizoval prvú
výstavu archeologických nálezov
v meste, a to v priestoroch Gras-
salkovichovho paláca. V tom čase
sa archeológia považovala za
jednu z prírodných vied. Úspešná
výstava bola prvým popudom k
založeniu Mestského (prírodo-
vedného) múzea. Novému múzeu
daroval Romer zo svojej zbierky
niekoľko prvých zbierkových
predmetov. 
Na peštianskej univerzite pred-
nášal Romer aj dejiny umenia a
intenzívne sa venoval numizma-
tike a záchrane historických
pamiatok. Publikoval mnoho
kníh. V jednej z nich spracoval
podrobný zoznam v jeho čase v
Prešporku sa nachádzajúcich ná-
stenných malieb, z ktorých sko-
ro všetky medzičasom zanikli (v
kláštore a v kostole klarisiek, v
kostole františkánov, vo farskom
Chráme sv. Martina).

V septembri 1891 predniesol
vtedajšiemu mestskému zastupi-
teľstvu (Generalversammlung)
titulárny biskup a prepošt kapi-
tuly Dr. Josef Danko návrh
pomenovať Romerovým me-
nom ulicu, na ktorej sa narodil,
teda Zámočnícku. Zastupiteľ-
stvo návrh prijalo a ulicu preme-
novalo. Neskôr sa ukázalo, že
nie je vhodné premenovávať
ulice v historickom jadre mesta,
ktoré majú po stáročia zaužívané
pôvodné názvy. 
Po I. svetovej vojne vrátili ulici
pri Michalskej bráne historické
pomenovanie Zámočnícka. Me-
nom profesora Romera potom
pomenovali inú ulicu, ktorá dnes
tvorí západný úsek Pionierskej
pri križovatke s Karpatskou. V
roku 1907 odhalili na Franti-
škánskom námestí secesný pom-
ník F. F. Romerovi, neskôr pre-
miestnený na nádvorie Starej
radnice, kde sídli múzeum, ktoré
zakladal.  Bronzová busta je die-
lom sochára Alojza Strobla.
Podstavec z bieleho kameňa je
ozdobený výraznými archeolo-
gickými motívmi.                        
V súvislosti s jubileom je v
SNM - Múzeu kultúry Maďa-
rov na Slovensku na Žižkovej
ulici číslo 18 otvorená výstava
Slovom a činom o celoživot-
nom diele Franza Floridusa
Romera. Štefan Holčík
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Prečo sa najviac

detí rodilo 

začiatkom roka?
V druhej polovici 19. storočia,
keď do Prešporku vtrhol prie-
mysel, mesto začalo rýchlo
rásť. Vo východnej časti mesta
otvárali fabriku za fabrikou,
takmer pri každej postavili
robotnícku kolóniu.
Dunaj premostil železný most,
do Viedne začala premávať elek-
trička. Prešporčania začali obja-
vovať magické miesta svojho
mesta. Magickou sa pre nich sta-
la Slamená búda na Kolibe, dre-
vená reštaurácia na Kamzíku,
horáreň v Horskom parku.
Najmagickejším miestom však
bola Železná studienka. Po Pre-
šporku sa rozšírilo, že raz v tom,
inokedy v inom zo štrnástich
prameňov, vyviera zázračná vo-
da. Ak sa jej mladá či stará dvo-
jica spoločne napije, jeden pre
druhého zázračne opeknejú a
zahoria k sebe neutíšiteľnou lás-
kou. Dvojice sem húfne chodie-
vali hľadať zázračný prameň a
keď sa v noci vrátili z prechádz-
ky, boli ochotné odprisahať, že
natrafili na ten správny...
Každoročne po Veľkej noci du-
najskí lodníci slávnostne otvá-
rali pre verejnosť Dunaj. Na
deň svätého Juraja sa otvorili
brány pontónových riečnych
kúpalísk a vo všetkých záhrad-
ných reštauráciach a krčmách
ľudia oslavovali definitívne
víťazstvo jari nad zimou. 
V záhrade na Železnej studien-
ke už od skorého popoludnia
vyhrávali do tanca striedavo
šramlík a cigánska kapela, húfy
ľudí prichádzali peši, bohatších
privážal prvý stredoeurópsky
trolejbus a každý sa vopred
tešil na benátsku noc s farebný-
mi ohňostrojmi vypúšťanými z
člnkov.
Páriky sa strácali v hustej list-
natej hore plnej čarokrásnych
čistiniek. Prešporská pospoli-
tosť tancovala, milovala sa a
vyberane hodovala. Nečudo, že
za oných čias sa najviac pre-
šporských detí  rodilo v januári
až v marci... Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA POVOZNÍCKEJ ULICI
ukradol neznámy páchateľ z prie-
storov skladového dvora stavebné
stroje a náradie za 13 900 eur.
Páchateľ vylomil zámky, násled-
ne odcudzil napríklad jadrový
vŕtací stroj, búracie a vŕtacie kla-
divá, viacero kusov príklepových
a magnetických vŕtačiek, klikač-
nú súpravu.
NA ULICI POHRANIČNÍ-
KOV 19-ročná vodička vozidla
Opel Corsa narazila do prívesné-
ho vozíka. Slečna, ktorá ani
nevlastní vodičský preukaz, nafú-
kala vyše 1,8 promile. Mladú
ženu obvinili z ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky a pre-
veruje sa aj podozrenie z neopráv-
neného používania cudzieho
motorového vozidla.
NA LAMAČSKEJ CESTE
spozorovali policajti auto s brati-
slavskou značkou, z ktorého strie-
ľali po ľuďoch na rôznych mies-
tach hlavného mesta. Mladíkov
polícia zadržala, pri kontrole našli
airsoftovú zbraň, a tak mali podo-
zrenie, že ide zrejme o auto s oso-
bami, ktoré im ľudia nahlasovali.
Dvoch vo veku 19 rokov, tretieho
20-ročného a štvrtého 22-ročné-
ho, všetkých z Bratislavy, polícia
zatkla a previezla na oddelenie.
Mladíci sa v aute pohybovali na
zastávke MHD Zochova, na Sta-
romestskej ulici ako aj na zastáv-
ke Lamač. Jeden z nich bol strel-
com, druhý držal terč a tretí všet-
ko natáčal na mobilné zariadenie.
Pri ich vyčíňaní sa zrejme nikto
nezranil. Proti štyrom Bratislav-
čanom už vzniesli obvinenie z
prečinu výtržníctva, stíhaní sú na
slobode. Hrozí im trest odňatia
slobody až na tri roky. (mm)

Franz Floridus Romer má jubileum
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vyjdú o 2 týždne
7. mája 2015

Hrad Devín 

sa prepadol 

do praveku
DEVÍN
Múzeum mesta Bratislavy
otvorila na hrade Devín
výstavu Devín v praveku.
Výstava potrvá do októbra
2016. Vystavených bude tak-
mer 400 predmetov z archeo-
logických nálezov.
Výstava upozorňuje na význam
Devína z hľadiska zastúpenia
kultúr a obyvateľstva, ktoré tu
žilo. Strategicky významná polo-
ha Devína umožňovala osídlenie
človekom už v praveku. 
Unikátnosť projektu je nielen v
popise dôb: neolit, eneolit, bron-
zová doba, staršia doba bronzová,
stredná doba bronzová, mladšia
doba bronzová, neskorá doba
bronzová, staršia doba železná,
ale najmä v možnosti porovná-
vať vyspelosť ľudí v jednotli-
vých historických obdobiach. 
Pravek zahŕňa dlhé obdobie a
výstava sa zameriava na toto
obdobie v súvislosti s archeo-
logickými nálezmi na hrade
Devíne. Poukazuje na značne
vyspelých ľudí v uvedených
dobách, ktorí už žili usadlým
spôsobom života. (mm)

BRATISLAVA
Činohra SND ponúka priaz-
nivcom kvalitnej drámy ďalší
skvost - inscenáciu Bačova
žena. Autorom pôvodnej pred-
lohy je síce klasik slovenskej
literatúry, žijúci na prelome
19. a 20. storočia Ivan Stodo-
la, no režisér Roman Polák ju
svojimi úpravami posunul do
roviny súčasnej modernej hry. 
Skrátil pôvodný šesťdesiatstra-
nový text na polovicu, čím zhut-
nil dej a dal inscenácii takú
podobu, v ktorej nejde o zápla-
vu slov, ale poskytol väčší prie-
stor neverbálnemu herectvu
účinkujúcich - výrazom tváre,
gestám, pohybu tela. 
Pútavý príbeh o žene - matke
dvoch malých synov, ktorú
nepredvídané udalosti zaženú do
kúta možností, zaujme publikum
hneď od prvých chvíľ. Evu
Muranicovú, hlavnú predstavi-
teľku deja zaskočí návrat jej
muža Ondreja, úradmi vyhláse-
ného za mŕtveho. Sedem rokov
života žila v presvedčení, že ho
zasypalo v uhoľnej bani v
Amerike, kam odišiel za prácou.
A zrazu sa objaví na statku,
kúpi ho spolu s kaštieľom, aj s
horou. Stáva sa síce pánom
majetku, ale svoju ženu späť
nezíska. Eva sa za tie roky znova
vydala, s druhým mužom Mi-
šom má tiež syna, ako mala aj s
Ondrejom. Situácia sa začína

vyhrocovať až hrozí, že ak by sa
vrátila k prvému mužovi, Mišo
odíde do Ameriky a ona by pri-
šla o jedného syna. No ak zosta-
ne s Mišom, prvý muž Ondrej
jej vezme ich syna. Eva v zúfal-
stve volí tretiu - strašnú mož-
nosť. 
Divák sa stáva svedkom zápasu
oboch mužov, kde obaja prota-
gonisti: Ján Koleník aj Alexan-
der Bárta majú príležitosť uká-
zať okrem výrazových herec-
kých schopností aj svoju fyzickú
obratnosť. Scénograf Pavel Bo-
rák navrhol zdanlivo nenáročnú
scénu bez rekvizít a zbytočných
dekorácií. Šikmá plocha poslúži
aj ako priestor, na ktorom sa
odvíja dramatický dej, zároveň
je akýmsi symbolom zosunu
človeka až na samotné dno. A

dôvtipne inštalované vysúvacie
tyče využíva hlavná predstavi-
teľka Diana Mórová jednak ako
rebrík, ktorý ju spája s jej
synmi, no v záverečnej mimo-
riadne silnej scéne sú tieto tyče
miestom utrpenia. Mórová tu
predvedie artistický náročný,
priam dych vyrážajúci kúsok,
ktorý určite veľmi zapôsobí nie-
len v danej chvíli, ale ešte dlho
bude rezonovať v mysliach
divákov. 
Okrem spomenutých účinkujú v
hre: Kamila Magálová v úlohe
matky, Mária Kráľovičová ako
gazdiná, Dušan Jamrich v
postave starého baču Mrnča,
správcom je Dušan Tarageľ a
Leopold Haverl ako notár.

Anna Sláviková
Foto: Martin Geišberg

Polákova Bačova žena ponúka celé
priehrštie neverbálneho herectva
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V AUTORIZOVANOM SERVISEV AUTORIZOVANOM SERVISE

zadarmo

Sezónny sortiment 

4 letné kompletné 
kolesá za cenu 3

Sezónny sortiment

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

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

Pre zdravší a istejší vzduch vo vašom vozidle sme pre vás pripravili výhodnú ponuku na dezinfekciu a istenie klimatizácie 
za 29,90 € s výmenou pe ového fi ltra s aktívnym uhlím, ktorý budete ma  v minimálnej hodnote 28,42 € v závislosti 
od modelu vozidla od nás zadarmo. Len do konca mája bude platná atraktívna ponuka 4 kompletných kolies za cenu 3
a cenové zvýhodnenia na sezónne produkty ŠKODA Originálnych dielcov a príslušenstva. alšie informácie získate na
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:
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Rýchle nákupy 
vybavíte na Žitavskej

Denne
6 – 22 h
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