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Most už priznal farbu - bude zelený

Konštrukciu mostu začínajú natierať zelenou farbou. Foto:  Roman Javorský

Majáles lákal,

prišlo 30-tisíc

návštevníkov
BRATISLAVA
Najväčší open air festival v
hlavnom meste - Bratislavský
majáles - vyvrcholil v sobotu
krátko po 22.00 h ohňostrojom
nad Dunajom.
Ešte predtým si približne 15-tisíc
ľudí na Tyršovom nábreží vychut-
nalo záverečný približne 70-
minútový koncert domácej skupi-
ny Hex, vrátane svetovej premié-
ry ich nového singlu Beh, ktorý
vznikol v spolupráci s inou brati-
slavskou skupinou Polemic.
Mimoriadne emócie prinieslo aj
vystúpenie legendy českosloven-
skej hudobnej scény Václava
Neckářa. Ten sa do Bratislavy
vrátil presne po roku, keď vlani
jeho plánovaný koncert musel
byť zrušený kvôli dažďu a silné-
mu nárazovému vetru.
Majálesu napokon počasie prialo,
a aj keď bol dážď viackrát na
vlásku, nakoniec sa podarilo orga-
nizátorom spustiť kompletný pro-
gram. Majáles sa tiež zaradil
medzi najväčšie slovenské festi-
valy svojím prístupom k ochrane
životného prostredia a udržiava-
niu čistoty zavedením vratných
zálohovaných pohárov. Festivalo-
vý areál na Tyršovom nábreží sa
tak podarilo udržiavať obdivu-
hodne čistý celé tri dni.
Podľa predbežných odhadov
navštívilo jednotlivé akcie počas
troch dní festivalu približne 27- až
30-tisíc ľudí nielen z Bratislavy,
ale aj z viacerých iných regiónov
Slovenska a zo zahraničia. (mv)
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BRATISLAVA
Posledný voľný trojdňový ví-
kend nezastavil práce na Sta-
rom moste. Najusilovnejšie sa
momentálne pracuje vedľa
Umeleckej záhrady, kde aj
počas voľných dní vozili
nákladné vozidlá podklady na
chodníky. Pozorní obyvatelia si
však všimli aj natieranie kon-
štrukcie na zeleno.
„Zeleno-sivú kombináciu mosta
vybrali na základe ankety obyva-
teľov mesta, definitívny odtieň
prispôsobil projektant,“ prezradila
hovorkyňa spoločnosti Eurovia
SK Lenka Kubejová.
Podľa jej informácií na stavbe sa
momentálne najviac pracuje na
staromestskej strane. „Ide o re-
konštrukciu komunikácií na Štú-
rovej ulici – pokládka chodníkov

na pravej strane, pracuje sa aj na
kolektore na Šafárikovom námes-
tí, na rekonštrukcii vodovodov a
verejných osvetlení,“ spresnila L.
Kubejová.
Čo sa týka petržalskej strany,
tam sa pracuje na električkovom
spodku v úseku Starý most –
Bosákova, rekonštruujú sa
komunikácie v úseku Bosákova
– Jantárova ulica, na obratisku sa
dávajú podkladné vrstvy, ďalej
pokračujú zemné práce na
cyklistickom chodníku a pokla-
dajú sa obrubníky. „Na samot-
nom Starom moste sa montuje
šiesty a siedmy segment oceľo-
vej konštrukcie, následne vyko-
náme výsuv týchto častí. Na
Dunaji zasypávame umelý
ostrov piliera č. 34, vŕtajú sa
otvory pre vlepovanú výstuž

základu, búrajú šmykové ozuby
základu a pokračuje armovanie a
debnenie nadvýšenia piliera č. 5.
Na oboch estakádach, Artmedia
i Einsteinova, sa vykonáva deb-
nenie nosnej konštrukcie. Na
estakáde Artmedia sa montuje
skruž 7. etapy nosnej konštruk-
cie a na estakáde Einsteinova je
to armovanie a betonáž priečin-
kov,“ dodala Lenka Kubejová.
Maľovanie konštrukcie mosta je
v prvej fáze, v nej sa nanesú tri
vrstvy s celkovou plochou 178-
tisíc štvorcových metrov. Natiera
sa priebežne, pričom dôraz sa kla-
die na miesta, ktoré môžu byť
neskôr ťažko dostupné. Pri
poslednej, vrchnej vrstve pôjde o
plochu 89 000 štvorcových met-
rov a tá sa bude maľovať až na
záver. Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk

Trojnožky chce

dať odstrániť

aj magistrát
BRATISLAVA
Po samospráve Starého Mesta
sa rozhodol zrušiť povolenie na
užívanie reklamných trojnožiek
na chodníkoch aj magistrát. Z
chodníkov pri mestských ces-
tách má byť odstránených 428
reklamných trojnožiek spoloč-
nosti PRE SENT, s. r. o.
Ide o všetky reklamné trojnožky,
ktoré sa nachádzajú na chodní-
koch v správe hlavného mesta.
Ako uviedla hovorkyňa magis-
trátu Ivana Skokanová, samo-
správa ako cestný správny orgán
skontrolovala dodržania podmie-
nok stanovených v pôvodnom
rozhodnutí. „Zariadenia neboli
umiestnené, aby vyhovovali po-
žiadavkám bezpečnosti i plynu-
losti cestnej premávky. Tiež boli
umiestnené na križovatke a v roz-
hľadovom poli vodiča,“ uviedla.
O nepredĺžení užívania 38 trojno-
žiek od januára 2015 rozhodla
mestská časť Staré Mesto. Spo-
ločnosť PRE SENT, s. r. o., však
toto rozhodnutie nerešpektovala,
odvolala sa proti nemu a väčšina
trojnožiek na staromestských uli-
ciach zostáva. Povolenie pre 428
reklamných trojnožiek na magi-
strátnych chodníkoch končí 4.
júna 2015. Po staromestskej skú-
senosti sa vedenie mesta rozhodlo
zrušiť povolenie s predstihom.
Pokiaľ PRE SENT neodstráni
trojnohé reklamné zariadenia z
chodníkov, mesto aj mestská časť
sú pripravené dať ich odstrániť na
náklady majiteľa. (brn)
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Poslanecké
kluby - kto 
ich potrebuje?
A vyber si nejaký klub! Dostal
radu jeden z nových poslancov
v bratislavskom parlamente.
Keď sa zatváril nechápavo, že
prečo a načo, a že nechce do
žiadneho klubu, nechápavo sa
zatvárili zase „ostrieľaní“
mestskí poslanci. Vraj čo tam
chce sám robiť. Bez klubu
nepretlačí žiadny návrh!
Normálny človek verí, že poslan-
ci chcú pracovať pre mesto (a
brať za to celkom slušné penia-
ze), aby bola Bratislava čistej-
šia, bezpečnejšia, krajšia, aby
fungovala doprava, zdravotníc-
tvo, školstvo, kultúra, šport.
Zjednodušene a možno naivne,
aby poslanci podporili všetky
dobré návrhy pre mesto, bez
ohľadu na to, či ich dá muž,
žena, pravičiar, ľavičiar, katolík
alebo ateista. Na to naozaj
netreba žiadne poslanecké kluby
(stačí, ak si poslanci spomenú
na to, čo sľubovali pred voľba-
mi). 
Ak je však niekto poslancom,
aby získal pre seba či svojich
kamarátov dobre platené miesto
v niektorom mestskom podniku,
aby sa on alebo jeho kamaráti
dostali k zaujímavým zákazkám,
prípadne, aby dokázal prelievať
mestské peniaze do pofidérnych
pokladníc - napríklad politic-
kých strán či mestských oligar-
chov, tak klub potrebuje. 
Lenže to zase Bratislava nepo-
trebuje takého poslanca!

Dušan Blaško 

Štefanovičovú

začnú robiť 

už od 1. júna
BRATISLAVA
Mesto Braislava pokračuje v
oprave električkových tratí.
Už o pár dní ide modernizo-
vať trať na Štefanovičovej
ulici, medzi Radlinského a
Kýčerského ulicou.
„S modernizáciou začneme 1. jú-
na, ukončíme ju koncom augusta
2015,“ vysvetlila hlavná doprav-
ná inžinierka Tatiana Kratochví-
lová. „So zhotoviteľom stavby aj
s projektantom rokujeme o ko-
nečnom riešení električkovej tra-
te, nechceme totiž, aby sa opako-
vali chyby z Dúbravky,“ doplnila
hlavná dopravná inžinierka.
Pôvodný projekt obsahoval tech-
nické chyby, ktoré sa musia
odstrániť.
„Modernizácia trate bude v let-
ných mesiacoch, čo je výhodou,
Keďže počas práznin jazdí menej
cestujúcich,“ vyjadrila sa doprav-
ná inžinierka. Električková dopra-
va bude počas výluky nahradená
autobusmi. 
Úprava električkových tratí má za
cieľ zlepšiť kvalitu mestskej hro-
madnej dopravy pre cestujúcich
modernými, komfortnými nástu-
piskami, vybavenými informač-
ným systémom a lepším prepoje-
ním jednotlivých druhov dopravy.
Dôležitou súčasťou je aj zlepšenie
parametrov tratí, zvýšenie cestov-
nej rýchlosti a zavedenie prefe-
rencie hromadnej dopravy.  
Plánované sú aj modernizácie
Karloveskej, Ružinovskej a Vaj-
norskej radiály. V súčasnosti sa
pripravuje projektová dokumen-
tácia. (sk)

BRATISLAVA
Napiť sa z niektorého prame-
ňa? Alebo si radšej doniesť
vlastnú vodu, či dať prednosť
bufetom? Túto dilemu riešia
víkend čo víkend mnohí náv-
števníci Železnej studienky a
ďalších lokalít patriacich
Mestským lesov Bratislava.
Nedávno sme informovali, že
prakticky v žiadnej studničke
patriacej mestským lesom nie
je pitná vodu, no návštevníci
ju napriek tomu pijú.  Ako je
to teda s kvalitou vody a
prečo niekde visí oznam o
tom, že je pitná a niekde že je
nepitná...
„Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť robila bezplatné rozbory
vody v spolupráci s Mestskými
lesmi, a to na ich požiadanie na
vytypovaných prameňoch. Tam,
kde sa rozbor urobil, sa objavila
informácia o dátume jeho vyko-
nania a výsledku, či je voda pitná
alebo nie,“ prezradil Alexander
Buzinkay, hovorca Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti. 
Tu si však treba dať pozor,
oznam ešte automaticky nezna-
mená, že z prameňa sa môžete
kedykoľvek napiť!
„Fakticky to znamená iba to, že
podľa rozboru bola v čase, keď
sa brala vzorka, voda v poriad-
ku. To však neznamená, že
vhodnosť vody bola garantova-
ná aj potom - či už na druhý deň
alebo o mesiac. Je to len infor-
mácia o výsledku rozboru vody,
a len v danom čase,“ vysvetlil
hovorca BVS.
Pri prírodných studničkách si

preto treba, podľa jeho slov,
uvedomiť, že voda do nich
nepriteká cez nejaký uzavretý
systém (zdroj - vodojem - čer-
pačka - prípadne úpravňa -
potrubie) a nie je v tomto systé-
me na viacerých miestach pra-
videlne testovaná, ako je to pri
klasickej vode z verejného
vodovodu.
„V studničkách je voda väčši-
nou z povrchových priesakov v
lese, z väčšej vodozbernej plo-
chy, nie je to voda z hĺbkových
prameňov, s hlbokým kolobe-
hom, ako je to pri minerálnych
prameňoch, ktorej kvalita je
viac-menej stabilná. Preto treba
rátať, že sa môže stať nepitnou
napríklad po letnej búrke, po
topení snehu, alebo môže byť
mikrobiologicky znečistená z
rozkladajúceho sa biologického
materiálu. Pitie takejto vody je
vždy na vlastné riziko,“ dodal
Alexander Buzinkay.
V jednom z minulých čísel Bra-
tislavských novín sme písali o

studničkách patriacich Mest-
ským lesom. Podľa stránky
mestských lesov nie je voda v
nich pitná, pri niektorých pra-
meňoch (napríklad Studnička II
rybník), však visia staré oznamy
oznamujúce, že ide o pitnú
vodu. Mestské lesy preto upo-
zorňujú, že platí informácia na
internete, pretože niektoré
nálepky, najmä tie, ktoré ozna-
mujú, že voda je nepitná, dáva-
jú dole samotní návštevníci
lesoparku.
Ešte zoznam studničiek patria-
cich mestských lesom: Studnič-
ka Partizánska lúka, Studnička
II rybník, Studnička Slalomová
lúka, Studnička Dlhá lúka - Pod
dubmi, Studnička Johanka,
Studnička II lom, Studnička
Máriin prameň, Studnička Jaro-
šova, Studnička Malý Slavín,
Studnička Zbojníčka, Studnič-
ka Himligárka, Studnička Šen-
kárka, Studnička Chladná. 

Dušan Blaško
Foto: Mestské lesy

Oznam o kvalite vody v studničke
platí len v jeden deň - kontrolný! 
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V Bratislave 

pokosili 

prvé trávniky
BRATISLAVA
V Bratislave sa už druhý týž-
deň kosí. Prvé kosby boli v
Rači, Dúbravke, na Dlhých
dieloch, v Karlovej Vsi, Vra-
kuni, nasledovali Staré Mesto
a Petržalka. Kosenie zabez-
pečuje mesto v lokalitách,
ktoré má v správe.
„Tento rok bude mesto kosiť a
upravovať viac ako 1 200-tisíc
štvorcových metrov sídliskovej
zelene a viac ako 60-tisíc
štvorcových metrov parkovej
zelene,“ uviedol primátor
mesta Ivo Nesrovnal.
Vedenie mesta tento rok zaviedlo
v súvislosti s úpravami zelených
plôch viaceré novinky. Jednou z
nich je intenzita kosenia. Kosiť sa
bude v priebehu roka päťkrát. V
minulosti sa kosenie realizovalo v
intenzite trikrát ročne. V parkoch
a na parkových plochách, ktoré
sú v tzv. v prvej intenzite tried-
nej údržby – najmä v časti Staré
Mesto, sa bude kosiť až každé 2
týždne. Závisí to však, samozrej-
me, aj od počasia. 
V prípade silných dažďov, prípad-
ne sucha, mesto prispôsobí inten-
zitu kosenia. Novinkou je aj počet
skupín koscov, ktorých mesto
zapojilo do kosenia. Ide o tri-štyri
skupiny, ktoré kosia zároveň
rôzne časti. Kosenie by tak malo
byť jednoduchšie, rýchlejšie a
najmä nárazovejšie. (sk)

Na linkách už 

pribúdajú nové

električky
BRATISLAVA
Po nedávnej premiére prvej
novej obojsmernej električky
Škoda 30T, ktorou sa previezlo
minimálne 15-tisíc ľudí, vyra-
zila do bratislavských ulíc aj
prvá jednosmerná električka
Škoda 29T.
Na jazdu novými vozidlami boli
zaškolení aj vodiči dopravného
podniku, ktorí môžu využiť
vynovenú kabínu a moderný
informačný systém. 
Kapacita električky je  vyše 350
cestujúcich. Počas prvých jázd
boli k dispozícii vo vozidle aj
zástupcovia dodávateľa Škoda
Transportation, a. s, ktorí kon-
trolovali správanie vozidla a v
prípade akejkoľvek poruchy,
pomohli vodičovi. Naštastie, po-
čas prvých jázd zasahovať ne-
museli.
Do konca roka pribudne do
vozidlového parku až 45 nových
električiek, a v roku 2016 ich už
bude spolu 60. (mm)

Lodné kontajnery majú z parku
na Šafárikovom námestí zmiznúť
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vy-
zvala občianske združenie ur-
ban Kontakt na odstránenie
kontajnerov z parku na Šafári-
kovom námestí. Vedenie mest-
skej časti pristúpilo k tomuto
kroku až po tom, ako sa ani za
štyri mesiace nepodarilo s maji-
teľmi lodných kontajnerov
dosiahnuť dohodu.
Kontajnery na Šafárikovom ná-
mestí povolila pred rokom bývalá
starostka Tatiana Rosová (SDKÚ-
DS) s tým, že 500 štvorcových
metrov parku môže združenie uží-
vať do konca roka 2014. O
umiestnení kontajnerov rozhodla
bez vedomia miestnych poslan-
cov aj obyvateľov z okolia parku.
Po jesenných voľbách a len tri dni
pred koncom pôsobenia v úrade
Rosová podpísala súhlas s umiest-
nením kontajnerov až na 5 rokov!
Pritom o prenájme obecného
pozemku nad 10 dní musí rozho-
dovať miestne zastupiteľstvo.
Nový starosta Radoslav Števčík
(nezávislý) jej rozhodnutie zrušil
ako protiprávne. Od 1. januára sú
tak kontajnery v parku na Šafári-
kovom námestí bez povolenia
mestskej časti, ktorá je správcom
zelene a priľahlých komunikácií.
Mestská časť upozorňuje, že kon-
tajnery boli v parku umiestnené
bez povolení stavebného úradu,
hygieny, hasičov či Inšpektorátu
práce.

Vlaňajšie povolenie na užívanie
verejného priestranstva sa vzťa-
hovalo na kultúrne podujatie
Šafko s tým, že občianske združe-
nie neplatilo miestnu daň za uží-
vanie verejného priestranstva.
Kontajnery však prenajímalo
mladým podnikateľom, ktorí v
nich mali obchodné prevádzky.
Mestská časť dodatočne vyrubila
združeniu daň, to sa proti tomu
odvolalo. Nové vedenie Starého
Mesta s občianskym združením
od januára opakovane rokovalo,
ani na jednom zo stretnutí sa však
nepodarilo nájsť kompromisné
riešenie.
Oliver Kleinert z urban Kontakt
ešte v januári na prvom stretnutí
so starostom Starého Mesta
potvrdil ochotu odviezť kontajne-
ry z námestia s tým, že ich chcú
umiestniť na pôvodne plánované
miesto vedľa Mosta SNP. Na
nasledujúcich stretnutiach však
žiadal povolenie pre kontajnery
na Šafárikovom námestí až do
septembra. S tým vedenie mest-
skej časti nesúhlasilo a rozhodlo,
že kontajnery majú odstrániť do
konca mája 2015.
Dana Kleinert viní z neúspechu
projektu Šafko súčasného staros-
tu Starého Mesta. „Napriek jeho
deklarovaniu na spoluprácu
odmietol všetky štyri pokusy o
právne vyrovnanie, ako i naše
konkrétne návrhy na spoluprácu s
mestskou časťou a susedskými

komunitami, kde sme deklarovali
aj dočasnosť projektu. Rovnako
nespolupracoval pri našom
návrhu o zmier a nastavenie pod-
mienok na vzájomné fungovanie.
To všetko spolu so zákazom pre-
daja pre rezidentov Šafka jasne
ukazuje jeho neochotu na akékoľ-
vek riešenie, deklaruje iba snahu
projekt zrušiť akýmkoľvek spô-
sobom,“ uviedla Kleinert.
„Podnikateľský projekt Šafko
neuspel, pretože od začiatku
nerešpektoval platné právne pred-
pisy. Jeho autori využívali nad-
štandardnú priazeň bývalej sta-
rostky, ale absolútne nekomuni-
kovali s verejnosťou a s miestny-
mi poslancami. Po nástupe do
úradu som odmietol zvýhodňo-
vať obchodné prevádzky na
Šafku pred ostatnými podnikateľ-
mi, ktorí platia dane, dodržiavajú
zákony a miestne nariadenia. Pra-
vidlá musia platiť pre všetkých
rovnako, ani ten najlepší úmysel
nikomu nedáva právo porušovať
ich na úkor iných,“ uviedol sta-
rosta Števčík.
Občianske združenie deklaruje,
že s bratislavským primátorom
rokuje o premiestení kontajnerov
vedľa Mosta SNP. Oliver Kleinert
kontajnerové mestečko kontAKT
predstavil už pred niekoľkými
rokmi, teraz ho pod názvom THE
MOST prezentuje v rámci ná-
vrhov na vylepšenie mesta Mest-
ské zásahy 2015. (jav)
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Prešlo pol roka a pivnica na
rohu Štúrovej a Tallerovej ulice
opäť ožila. Presnejšie, pokúša
sa ožiť. Nová reštaurácia a
piváreň PASTVA nahradila je-
dáleň Karmína, ktorá tu bola
pod pôvodným názvom U mä-
siarov od roku 1975. V čase,
keď Štúrova je stále rozkopaná
a jej dokončenie je v nedohľad-
ne, vyznieva otvorenie novej
reštaurácie ako odvážny krok.
Interiér Pastva zmenila – z pravej
časti zo strany Tallerovej ulice
zmizol výdajný pult a v celom
otvorenom priestore sú len stoly a
stoličky rôzného tvaru a farieb,
ktoré majú navodiť dojem starých
pivární a reštaurácií, kde pozbie-
rali mobiliár všetkého druhu. V
tomto prípade však ide o nový
nábytok, ktorý sa len tvári staro. V
ľavej časti reštaurácie zo strany
Štúrovej je fajčiarska časť s výča-
pom, ktorá je od vstupnej časti
oddelená sklenenou stenou.
Pastva je otvorená necelý mesiac,
za ten čas už stihli zmeniť jedálny
lístok a zvýšiť ceny. V jedálnom
lístku majú polievky, predjedlá,
šaláty, slovenské špeciality, hlav-

né jedlá, steaky, ryby, posúchy a
jedlá k pivu. Dali sme si jarnú
minestrone so šafránom a parme-
zánom (2,50 €), kde muselo byť
šafránu a parmezánu ako šafránu,
lebo sme ich nedokázali identifi-
kovať. Pastva sa označuje ako
slovenská kuchyňa, preto by mi-
nestrone svedčal názov jarná zele-
ninová polievka. Talianske na nej
totiž nič nebolo. Na náš vkus bola
riedka, rovnako ako klasická slo-
venská držková polievka (2,50 €).
S držkovkou, ktorú sme tu jedli
pred polrokom za 1,50 € sa neda-
la vôbec porovnať.
Zo špecialít slovenskej kuchyne
sme ochutnali poctivý hovädzí
guláš (7,59 €), nemali však k ne-
mu karlovarskú knedľu, ale len
chlieb. Bol vynikajúci. To sa už
nedalo celkom povedať o peče-
nom bravčovom bôčiku s nakla-
danou zeleninou, ktorý v sobotu
so štuchanými zemiakmi  stál
9,29 €, kým v pondelok len s
chlebom 6,99 €. Nakladaná zele-
nina bola totiž zmiešaná so ze-

miakmi, čo vôbec nepôsobilo ani
nechutilo dobre. Domáce hubové
pirohy na maslovo-vínovej omáč-
ke s grilovanými hubami (6,49 €
v sobotu a 6,59 € v pondelok) nás
nenadchli, po víne v omáčke
nebolo ani vidu, ani chuti.
Voči hovädziemu burgeru s čer-
stvo upečenou žemľou a domáci-
mi hranolčekmi (7,89 €) sme ne-
mali vážnejšiu výhradu, len žem-
ľa sa priveľa drobila. „Fašírka“
však bola veľmi chutná. Na záver
sme ochutnali aj posúch s klobás-
kou, salámou, cherry paradajkami
a chilli (6,19 €) - bol však príliš
tenký, kysnutý bol len okraji.
Z Karmíny zostala v pivnici na
rohu Štúrovej a Tallerovej iba
dlažba. Pastva je už úplne iný
podnik, menúčka majú šancu
osloviť niekdajšiu klientelu, čo
bude po dokončení Štúrovej ulice,
nevedno. Pastvu sme navštívili
dvakrát, vždy sme tam však boli
jediní zákazníci.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Karmínu na Štúrovej nahradila Pastva Mamičky by

mali mať tiež

nárok na zľavy
LIST ČITATEĽA
Neviem, na koho sa môžem v
tejto veci obrátiť, ale prišlo
mi prirodzené otvoriť aj túto
tému.
Rada by som apelovala na bra-
tislavský magistrát, ako aj na
Bratislavský dopravný podnik
v oblasti zvýhodnenej prepravy
(zliav) aj pre mamičky, ktoré sú
na materskej/rodičovskej dovo-
lenke. 
Zľavy sú poskytované zväčša
študentom a dôchodcom, ale
mamičky na materskej/rodi-
čovskej majú tiež značne ob-
medzený mesačný príjem. Sú
teda ďalšou potenciálnou cie-
ľovou skupinou, ktorá by
mohla využívať tieto výhody a
v blízkej budúcnosti aj od-
bremeniť hustú automobilovú
dopravu, najmä pri pravidel-
ných návštevách detských leká-
rov, krúžkov a podobne.
Bolo by možné, keby sa k tejto
téme vyjadrili aj zodpovedné
osoby a povedali na to svoj
názor? 

Jana Moravská, Bratislava

Tlačidlá nesmie

cestujúci hľadať,

musí ich vidieť
LIST ČITATEĽA

Reagujem na článok o signá-
loch pri vystupovaní z trolejbu-
su, ktoré sa už nedávajú tlačid-
lom nad dverami. Dopravca v
ňom vyzýval cestujúcich nie-
ktorých trolejbusových liniek,
aby zbytočne nestláčali tlačidlo
na zastavenie v prípade núdze.
Podľa DPB je to chyba cestujú-
cich. V žiadnom prípade nie!
Ovládacie prvky pre cestujúcich
majú byť použiteľné, to znamená,
že na prvý pohľad bez dlhého roz-
mýšľania má byť jasné, na čo tla-
čidlo slúži, bez doplňujúcich tex-
tových popisov. Okrem toho majú
tlačidlá s rovnakou funkčnosťou v
rôznych dopravných prostried-
koch vyzerať rovnako a majú byť
umiestnené na rovnakých mies-
tach, aby ich pri zmene dopravné-
ho prostriedku alebo pri využití
MDH aj po dlhšom čase každý
vedel okamžite použiť.
Cestujúci sa nemá učiť používať
zle navrhnuté a zle označené tla-
čidlá. Cestujúci so zrakovým hen-
dikepom má byť bez pomoci a
bez okuliarov schopný zastaviť
autobus a otvoriť si dvere. Cudzi-
nec nemá pri cestovaní v MHD
používať prekladový slovník. 
Technologických produktov pri-
búda, sú často zložité a niekedy je
ťažké ich dobre navrhnúť. Je však
dôležité sa o to pokúsiť. Mnohé
tragédie na prvý pohľad spôsobil
ľudský faktor, no pri podrobnom
vyšetrovaní sa často zistilo, že
problém nastal pre zle navrhnuté
ovládacie prvky. To je aj prípad
tlačidla núdze, ktorého zlý návrh
spôsobuje každodenne problémy
šoférom aj cestujúcim. 
Žiaľ, chyby pribúdajú a my ces-
tujúci žasneme a nadávame. Pri-
tom stačí zmeniť optiku a pozrieť
sa na problém okom cestujúceho,
pre koho mestská hromadná
doprava je. 

Martin Krupa, Bratislava

Za oknom mi kvitnú orgová-
ny, rododendrón a drevitá
pivonka. Žasnem nad krásou,
ktorá vlastne nič nestojí. Iba
ak trochu vody.
Neklamne to však znamená, že
jar definitívne vyhnala zimu.
Mala by som teda mať jarnú
náladu a písať o osviežujúcich
veciach. Ibaže chyba lávky!
Včera som si vypočula „drísty“
minulého a terajšieho ministra
práce a sociálnych vecí o budú-
cich dôchodkoch. 
Môj televízor je niekedy v
nebezpečenstve, že po ňom
hodím papuču - aj keď za nič
nemôže. Škoda, že v tomto
tisícročí ešte nikto nevymyslel
možnosť, ako sa zo strany divá-
kov zapojiť do takých jalových
hovorov. Neviem ako vám, ale
mne lezú na nervy tie kecy o
tom, ako sa všetko rieši. 
Podľa mňa sa teda novými a
novými zákonmi rieši tak prd
makový! Pardon...
Zákony a ich prílepky vznikajú
účelovo, sú šité horúcou ihlou a

slúžia občianskej verejnosti asi
tak, ako vedro vody pri hasení
veľkého požiaru. Niekedy mám
dojem, že parlamentné ovzdu-
šie je nakazené hlúposťou.
Zákon predsa nemá byť vytvo-
rený na ojedinelú výnimku. A
predovšetkým sa majú domys-
lieť jeho dosahy. V snahe o
získanie dobrého bodu navrhne
jeden poslanec prílepok k záko-
nu (napríklad zrušenie poplatku
za prednostné ošetrenie) a
dokonale sťaží život desiatkam
tisícom zamestnaných a
dôchodcom a invalidom odká-
zaných na sprievod inej osoby. 
Konečne pre takto definované
skupiny (vôbec nie bohatých)
ľudí má tento zdanlivo solidár-
ny návrh za dôsledok poriadny
zásah do peňaženky. Okrem
iného musia platiť riadne pálky
za parkovanie - kde je často
taxa za jednu hodinu aj dve
eurá. 

Ak by poslanec s týmto bohu-
milým nápadom stál napríklad
čo len chvíľku pri parkovacej
pokladnici pred nemocnicami v
Bratislave, nebol by asi na seba
veľmi pyšný. Pravda, on má tú
výhodu, že sa ho tento problém
vôbec netýka. 
Po prvé preto, že je privilego-
vaný a všade má prednosť, a po
druhé, lebo do parlamentu za
ním prídu zdravotníci sami
(navyše ich tam má aj poruke)
a on sám nemusí nikam chodiť. 
Toľko iba k jednému legislatív-
nemu zmätku. Myslím, že na
dnes to stačí. No podobne
nedomyslených dôsledkov s
dosahom na nás - neprivilego-
vaných občanov - je nepreber-
né množstvo. Možno sa do nich
v budúcnosti ešte pustím.
Napriek skutočnosti, že ľudská
blbosť je nekonečná, nedajte si,
milí čitatelia, kaziť radosť z
jari, ktorá príde, našťastie,
každý rok!

Marta Černá,
Fórum spotrebiteľov

Všetko sa rieši, no nič sa nevyrieši

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

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 
aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk
Tel.: (02) 4524 1268

ČČmmeellkkoo  ss..rr..oo..
upratovanie-tepovanie.sk

ZZ ĽĽ AA VV AA !!
Tepovanie -30%

Umývanie okien -20%

00990044  226633  223344
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www.borymall.sk

ZADARMO
až do 1. júna

NAJVÄCŠÍ
SVET
ZABAVY

OD 15. MÁJA

Už 15. mája otvorí nákupno-zábavné
centrum Bory Mall najväčší vonkajší
Svet zábavy pre deti na Slovensku posta-
vený pri nákupnom centre. Na deti všet-
kých vekových kategórií čaká až 57 hra-
cích zostáv s vyše 120 rôznymi atrakcia-
mi. 

Svet zábavy 
pre škôlkarov aj školákov 
Bory Mall, nákupno-zábavné centrum pre
celú rodinu, pripravilo pre svojich návštev-
níkov opäť niečo nové. Po šiestich mesia-
coch od svojho otvorenia otvára svoje
brány aj najväčší a najmodernejší vonkajší
Svet zábavy pre deti. Areál sa bude skladať
z dvoch častí. Prvou bude verejná zóna s 23
samostatne stojacimi zostavami vrátane
hmloviska na letné osvieženie či vzdeláva-
cie atrakcie pod názvom Veda hrou.
Druhá, rozsiahlejšia, časť bude rozšírením
Buppi – Detského sveta a ponúkne až 34
zostáv, na ktorých sa deti môžu dosýta
vyblázniť. Najväčším lákadlom bude
obrovský, 5-poschodový Megahrad, týčiaci
sa do výšky 11 metrov. Jeho súčasťou sú
takmer šesť metrov vysoké šmykľavky,
lanové mosty, rampy, boxovacie mechy a
množstvo ďalších atrakcií. Malí borci budú
určite nadšení najmä z 50 metrov dlhej
dráhy na spúšťanie sa na nafukovacích
kolesách. Okrem Megahradu sú samozrej-

mosťou aj hojdačky, pieskovisko, dokonca
lezecká veža  či autodráha so šliapacími
autíčkami. Všetci odvážlivci by si nemali
nechať ujsť visutú lanovú dráhu, na ktorej
sa môžu spustiť z výšky viac ako 7 metrov. 

Až do 1. júna 
sa zabávate zadarmo! 
Skvelou správou je,  že celý areál zóny
Buppi – Detského sveta, bude od otvorenia
až do 1. júna pre návštevníkov zadarmo.
Doprajte aj vy svojim deťom zdravý pohyb
na čerstvom vzduchu, aktívnu zábavu, pri
ktorej rozvíjajú svoje myslenie a motoriku
a kde majú možnosť spoznať nových
kamarátov. Nezabudnite, najväčší Svet
zábavy pre deti otvára svoje brány už 15.
mája 2015!

Bory Mall v Bratislave otvorí najväčší detský svet
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Uznanie dlhu 

v občianskom

práve - 2. časť
V minulom čísle sme sa venova-
li uznaniu dlhu v občianskom
práve vo všeobecnej rovine.
V tomto článku si bližšie priblíži-
me uznanie dlhu vo forme notár-
skej zápisnice. V rámci mimosúd-
neho riešenia sporov zákon
poskytuje možnosť urobiť vyhlá-
senie o uznaní dlhu formou notár-
skej zápisnice u notára. 
Od obyčajného uznania dlhu sa
uznanie dlhu formou notárskej
zápisnice líši. Notárska zápisnica
je plnohodnotným exekučným
titulom, t. j. má spôsobilosť vynú-
tiť záväzok (dlh) v nej obsiahnutý
súdnym exekútorom aj bez pred-
chádzajúceho súdneho konania,
ktoré by muselo byť ukončené
vydaním platobného rozkazu
alebo rozsudkom. Na to, aby mala
notárska zápisnica účinky, aké má
súdne rozhodnutie a neboli
pochybnosti o jej vykonateľnosti,
odporúčame pripojiť tzv. doložku
vykonateľnosti, t. j. obsiahnuť v
nej súhlas dlžníka s vykonateľ-
nosťou notárskej zápisnice. 
Notárska zápisnica ďalej musí
obsahovať právny záväzok,
osobu oprávnenú (veriteľ) a
osobu povinnú (dlžník), právny
dôvod, predmet a čas plnenia.
Notárska zápisnica má povahu
verejnej listiny, ktorá disponuje
prezumpciou správnosti svojho
obsahu, ak sa nepreukáže opak.
Tento rýchly a efektívny spôsob
vymáhania nesplatených pohľa-
dávok ocenia najmä veritelia, pre-
tože na vydanie súdneho rozhod-
nutia a nadobudnutie jeho právo-
platnosti môžu čakať aj niekoľko
rokov. Uznanie dlhu formou
notárskej zápisnice môže zname-
nať omnoho jednoduchšiu cestu,
ako sa dostať k svojim peniazom,
pre veriteľa však nemusí zname-
nať okamžité uznanie dlhu pred
notárom aj zákonité splatenie
celého dlhu do niekoľkých dní.
Uznanie dlhu vo forme notárskej
zápisnice sa rýchlo a bezproblé-
movo etablovalo ako rýchly a
efektívny exekučný titul.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917/822 723

Dámy a slečny

majú dostihy

zadarmo
PETRŽALKA
V nedeľu 17. mája sa v brati-
slavskom Starom háji uskutoč-
ní prvá klasická skúška anglic-
kého plnokrvníka, ktorá je
vyhradená kobylkám. 
Na prihláškach 23. jarnej ceny
kobýl figuruje dvadsať špičko-
vých koní z Nemecka, Maďarska,
Česka a zo Slovenska. Celý
nedeľný program bude venovaný
nežnejšej časti návštevníkov, sleč-
ny a dámy majú vstup na dostihy
zdarma, v sprievodnom programe
sa uskutoční módna prehliadka
známej slovenskej návrhárky
Zuzany Bottkovej a predstaví sa
hudobná skupina Akustix. Komu
sa nepodarí staviť na toho správ-
neho koňa, môže sa zapojiť do
žrebovania nevýherných tiketov o
zaujímavé ceny. Pre labužníkov
sú pripravené rôzne gurmánske
špeciality i ochutnávky niečoho
nového. Začiatok v Starom háji je
o 14. hodine, dámy a slečny majú
vstup zadarmo! (mm)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto roz-
šírila ponuku farmárskych aj o
pondelok. Okrem Poľnej ulice,
kde sú farmárske trhy vo štvr-
tok, sú v pondelok už aj na
Rybnom námestí. Trhovníci
predávajú vlastné produkty od
8.00 do 18.00 h.
Rybné námestie patrilo v minu-
losti k tradičným trhovým mies-
tam Prešporku a neskôr Bratisla-
vy. Po výstavbe Mosta SNP a
zbúraní Vydrice trh na tomto
námestí zanikol. Obnoviť trhy na
miestach, kde v minulosti priro-
dzene fungovali, pred voľbami
sľuboval starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík. „Prvé trhy na
Rybnom námestí naznačili, že

tento priestor má dostatočný po-
tenciál. Ide o frekventovaný peší
ťah z nábrežia a spod Mosta SNP,
neskôr tu môžu byť trhy aj cez
víkend,“ uviedol Števčík.
Rozhodujúca má byť podľa sa-

mosprávy spokojnosť zákazníkov
a predajcov. Staré Mesto chce
podporovať také lokálne trhy,
ktoré nebude musieť dotovať, ale
budú samofinancovateľné. (brn)

Foto: Filip Malý

Na Rybnom námestí budú každý
pondelok bývať farmárske trhy

Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke
Získajte prehľad o vašom 
aktuálnom zdravotnom stave

Preventívna prehliadka je bezplatná!
Ponuka platí pre všetkých nových pacientov do 31. 5. 2015

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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V ZSE si poistíte domácnosť za 3 € mesačne

Nová služba Poistenie domácnosti od ZSE sa 
vzťahuje na zariadenie domácnosti, na osobné 
veci, ako aj na škody spôsobené vami a členmi 
vašej domácnosti či domácim miláčikom. Ak 
sa vám niekto vláme do domu a vykradne vás,  
požiar vám zničí zariadenie domácnosti alebo 

nechtiac poškodíte tovar v obchode, všetky 
škody vám pokrýva poistenie od ZSE. 
„ZSE pokračuje v rozširovaní ponuky služieb pre 
domov a rodinu. K elektrine, plynu a asistenčným 
službám najnovšie pribudlo Poistenie domác-
nosti. Zákazníkom chceme neustále prinášať 
nové služby pre pocit istoty, bezpečia a  pohod-
lia,“  hovorí Marek Tomeš, vedúci rozvoja pro-
duktov a služieb ZSE.

Poistenie domácnosti pokrýva škody spôso-
bené požiarom, povodňou alebo záplavou, 
bleskom, víchricou, krupobitím, zosuvom 
pôdy, zrútením skál či zeminy, pádom stromov, 
ťarchou snehu či námrazami, výbuchom ale-
bo dymom. Pokrýva aj škody, ktoré zapríčinila 
voda z vodovodných zariadení, ako aj škody 
spôsobené krádežou vlámaním, lúpežným 
prepadnutím, vandalizmom, nárazom doprav-
ného prostriedku, atmosférickým prepätím 
alebo zrážkami.

Objednajte si poistenie aj online
Domácnosť si môžete výhodne poistiť až 
do 25  000 €, pričom rovnako ako elektrinu 
alebo plyn od ZSE môžete aj poistenie platiť 
mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. 
Poistenie domácnosti navyše získate veľmi 
jednoducho a bez viazanosti. Objednať si ho 
môžete na www.zse.sk alebo v ktoromkoľvek 
ZSE Centre.

Prečo sa oplatí poistiť domácnosť v ZSE?

■ kompletné poistenie domácnosti
a zodpovednosti za škodu

■ bez vašej spoluúčasti
■ poistné plnenie vám bude vyplatené

už do 15 dní od ukončenia vyšetrovania 
poistnej udalosti

■ uhradené vám budú aj náklady na ná-
hradné ubytovanie v prípade neobýva-
teľného bytu, vyčistenie a  vysušenie bytu,
odvoz zničeného zariadenia

■ mesačná platba poistného len vo výške 3 € 
■ bez viazanosti

Dodávateľ elektriny a plynu teraz prináša svojim zákazníkom novinku: Poistenie 
domácnosti pre bezpečný domov. Za 3 € mesačne si môže každý jednoducho 
poistiť svoj domov proti krádežiam, živlom aj škodám.

Po
is

te
ni

e 
hn

ut
eľ

ný
ch

 v
ec

í, 
in

éh
o 

m
aj

et
ku

 a
 z

od
po

ve
dn

os
ti 

za
 š

ko
du

 č
le

no
v 

do
m

ác
no

st
i 

za
be

zp
eč

uj
e 

Q
BE

 In
su

ra
nc

e 
(E

ur
op

e)
 L

im
ite

d,
 p

ob
oč

ka
 p

oi
sť

ov
ne

 z
 in

éh
o 

čl
en

sk
éh

o 
št

át
u.

Užívajte si domov plný pohody :)
Váš dodávateľ elektriny a plynu vám teraz prináša novinku: Poistenie domácnosti. 
Za 3 € mesačne si jednoducho poistíte svoj domov proti krádežiam, živlom aj škodám.

Súčasť vášho domova

Poistenie domácnosti

www.zse.sk   ZSE Centrum

NC_206x132_MACKA_zrkadlo.indd 1 29.4.2015 10:36
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Manuál pomôže

rodičom malých

školákov
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka zria-
ďuje jedenásť základných a
devätnásť materských škôl.
Po tohtoročných zápisoch je
jasné, že do škôl pôjde viac
detí ako vlani.
V školskom roku 2015/2016 by
sa malo v školách prvý raz usa-
diť 805 prváčikov, čo je o päťde-
siat viac ako v roku 2014. Tento
údaj sa týka škôl patriacich pod
samosprávu, v ďalších školách,
ktorých zriaďovateľmi sú
napríklad cirkev, prípadne ide o
súkromné školy, narátali osem-
desiat prváčikov.
Pre rodičov vydala petržalská
samospráva pomôcku v podobe
newslettera. Ten má rodičom
pomôcť, aby sa lepšie zoriento-
vali vo svojich povinnostiach. V
servise sa rodičia dozvedia
napríklad o tom, čo všetko ich
čaká v súvislosti s príchodom
ich detí do školy. Ide vlastne o
obdobie od troch rokov až po
začiatok povinnej školskej
dochádzky. Nájdu v nej však aj
informácie, čo sa bude diať
počas prijímania detí do mater-
ských škôl, ale napríklad aj radu
k tomu, keď sa žiada o odklad
nástupu do prvej triedy.
Záujemcovia o túto pomôcku ju
môžu nájsť na internetovej
stránke mestskej časti. Samo-
správa však prípadným záujem-
com pošle newsletter aj na ich
mailovú adresu. Pre Petržalča-
nov ide o druhý podobný mate-
riál, prvý má pomôcť po narode-
ní dieťaťa. (mm).

Samospráva

rieši aj násilie

voči ženám
PETRŽALKA
Násilie na ženách je jedným z
problémov, na ktorý treba
reagovať nielen prevenciou,
ale aj riešeniami. Jedným z
nich sú aktivity, ktoré reali-
zuje petržalská mestská časť
v rámci svojej sociálnej poli-
tiky, uvádza samospráva na
svojej stránke.
„Naše aktivity sledujú zvyšova-
nie informovanosti aj konkrétnu
pomoc obetiam domáceho nási-
lia,“ konštatoval starosta Vladi-
mír Bajan a pokračoval: „For-
mou jednorazovej sociálnej
výpomoci sme od roku 2010
pomohli takmer 600 ženám na
ktorých bola páchaná určitá
forma násilia. Tieto čísla nie sú
dobré, pretože by sme boli naj-
radšej keby nikto nebol v takej
situácii, že potrebuje pomoc.“
Mestská časť tiež poskytuje
utajené bývanie pre Občianske
združenie Nádej. Na základe
zmluvy o prenájme sú prenaja-
té dve garsónky v ktorých
poskytujeme núdzové bývanie.
Okrem toho poskytujeme
núdzové bývanie ženám v Stre-
disku sociálnych služieb. Táto
služba bola za posledných päť
rokov poskytnutá 150 ženám.
Petržalské oddelenie sociál-
nych vecí okrem toho poskytu-
je aj sociálne poradenstvo.
Týka sa napríklad pomoci pri
zabezpečovaní krízového cent-
ra, ktoré klientkam poskytuje
odbornú právnu, psychologic-
kú, prípadne zdravotnú či edu-
kačnú pomoc. (ps)

FFiirrmmaa  AANNDDRROOMMEEDDAA  
VVáámm  ppoonnúúkkaa

�� zzááhhrraaddnnéé  kkrrbbyy  
�� sseeddeenniiaa  
�� ffoonnttáánnyy
�� kkvveettiinnááččee  
�� ssoocchhyy  
�� ssttuuddnniiččkkyy  
�� mmeessttsskkýý  mmoobbiilliiáárr
�� aa  iinnéé  ddooppllnnkkyy

ANDROMEDA, 919 29 Malženice 464, SLOVAKIA
Odbyt: +421 (0)907 724 406, Mobil: +421 (0)905 696 122, Email: fontany@fontany.sk

wwwwww..ffoonnttaannyy..sskk

U nás 

si vyberie 

každý...

PETRŽALKA
Rezidencia Draždiak - bytový
projekt situovaný v bratislav-
skej mestskej časti Petržalka –
Antolská ulica. Budúci obyva-
telia určite ocenia unikátne
bývanie na brehu jazera Draž-
diak, ako aj blízkosť dunajskej
rekreačnej a športovej hrázde,
lesa a inými voľnočasovými
zónami (petržalský lesopark,
jazdecký areál, dostihová
dráha, tenisové kurty, Bowlin-
gové národné centrum, petr-
žalska plaváreň). 

Kvalitná stavba 
a moderná architektúra
Budúci majitelia bytov a obyva-
telia rezidencie ttiež ocenia rých-
lu dostupnosť do centra mesta,
ako i ostatných mestských častí a
kompletnú občiansku vybave-
nosť v okolí a pešej dostupnosti
vrátane autobusovej zasávky
MHD - obchody, školské zaria-
denia, nemocnica Antolská a
nemocnica Medissimo, poliklini-
ka ProCare, lekárne, športoviská
menšie obchody, kaviarne a reš-
taurácie. Samozrejmosťou je
detské ihrisko priamo v areáli
projektu.

Projekt pozostáva z jedného
polyfunkčného objektu, ktorý je
orientovaný na všetky svetové
strany. Na výber je od business
apartmánov, cez útulné dvojiz-
bové byty až po päťizbové veľ-
kometrážne byty. 

Byty stvorené 
pre každodenné pohodlie
Celkový dizajn je jednoduchý a
čistý, ideálne prispôsobený
komfortu obyvateľov bytových
jednotiek. 

Kvalita architektúry sa odráža v
kvalite stavby, ako aj v prevede-
ní samotných obytných priesto-
rov. Všetky byty majú premysle-
né dispozičné riešenie pre čo
najefektívnejšie využitie priesto-
ru. Veľkou výhodou je orientácia
na dve jazerá a les, vďaka kto-
rým majú byty krásny výhľad
mimo rušnej cesty. Samozrej-
mosťou bytového domu sú gará-
žové státia a skladové priestory,
ako aj bezbariérový vstup z ulice
a garáže.

Výnimočná lokalita na brehu jazera

LADIES DAY
OKREM DOSTIHOV
módna prehliadka návrhárky 
Zuzany Bottkovej
vystúpenie skupiny AKUSTIX 
prezentácia AVON kozmetiky 
rôzne gurmánske špeciality 
a ochutnávky
pre najmenších vozenie 
na koníkoch

17. máj 2015 o 14.00 hod.
dostihová dráha Starý háj

BRATISLAVA 5
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DNI OTVORENÝCH DVERÍ

14. - 16. MÁJ

PRÍĎTE
SI POZRIEŤ
VÁŠ BUDÚCI 

DOMOV!
Zavítajte do Slnečníc na dni

otvorených dverí. Vyhliadkový 
vláčik „Prešporáčik“ vás povozí cez celú 

novú zelenú štvrť, v ktorej nájdete 
svoje bývanie za skvelé ceny.

BRATISLAVA
Tento rok na jar (25. – 29. mája
2015) štartuje ďalší ročník
Medzinárodného filmového fes-
tivalu s tematikou trvalo udrža-
teľného rozvoja. Novinkou je,
že dva festivaly spojili svoje sily,
aby vznikol projekt Ekotopfilm
– Envirofilm 2015. Toto prepo-
jenie je výsledkom partnerskej
spolupráce dvoch významných
podujatí, ktoré spája myšlienka
ochrany životného prostredia.
Na programe bude premietanie
fantastických dokumentárnych a
prírodopisných filmov z 28 krajín
sveta a budú opäť doplnené boha-

tým sprievodným programom.
Chýbať nebudú ani zaujímaví
hostia vrátane našej dlhoročnej
tváre festivalu Adely Banášovej,
ktorá sa netají svojim pozitívnym
prístupom k ochrane životného
prostredia. Vstup na všetky festi-
valové podujatia je zdarma. Festi-
val sa bude už tradične odohrávať
v priestoroch bratislavského hote-
la Tatra****.

Päť inšpiratívnych dní 
Každý deň festivalu bude venova-
ný jednej téme. Medzi desiatkami
filmov nechýbajú skutočné
skvosty svetovej dokumentaristi-

ky. Slávna režisérka Kathryn Pas-
ternak uvedie svoj celovečerný
film Doewille. Moderátorka
Adela Banášová v rámci sprie-

vodného programu vyspovedá
svojich hostí v programe Gauč s
Adelou. Zavíta k nej i známy
ochranár Gregg Losinski, ktorý

verí, že ľudia môžu žiť s medveď-
mi v harmónii. Ťahákom festivalu
bude nepochybne aj film Jiřího
Vávru Telo plné šťastia o neko-
nečnej honbe moderných ľudí za
dokonalými krivkami. Jiří Vávra
sa stal zároveň hlavným hrdinom
dokumentu a vo filme vyspovedal
hercov, modelky, trénerov či
odborníkov na krásu, prečo sa my
ľudia porovnávame s ilúziami
mediálnej krásy. Po Bratislave
poputuje festival na jeseň už tra-
dične do viac ako 50 miest po
celom Slovensku. 

Viac informácii nájdete 
na www.ekotopfilm.sk

EKOTOPFILM a ENVIROFILM spojili sily pre lepšiu budúcnosť
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PETRŽALKA
Petržalka je zase o niečo čistej-
šia. Tradičné čistenie Chorvát-
skeho ramena znovu ukázalo,
že na pravom brehu Dunaja
žijú desiatky ľudí, ktorým zále-
ží na prostredí okolo nich.
Odbornú pomoc pri čistení vod-
nej hladiny z člna poskytol brati-
slavský odštepný závod Sloven-
ského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p., a jeho Správa vnútor-
ných vôd v Šamoríne a potápači z
klubu OCTOPUS. O likvidáciu
odpadu, ako aj dostatok náradia,
rukavíc a vriec sa postarala
Mestská časť Bratislava-Petržal-
ka prostredníctvom Miestneho
podniku verejnoprospešných slu-
žieb Petržalka, informovala inter-
netová stránka samosprávy.
„Stotridsať obyvateľov mestskej

časti, seniorov, žiakov, členov
Materského centra Budatko,
zamestnancov miestneho úradu a
poslancov – spoločne vyzbieralo
120 vriec rôzneho odpadu pozdĺž
celého ramena,” prezradila vedú-
ca oddelenia životného prostredia
Ing. Zuzana Juhásová
„V letnom období sme boli často
svedkami toho, ako deti skáču z
premostení do vody. Pritom pria-
mo pod premostením sa nachádza
rôzny kovový odpad a niektorý,
ako napríklad vertikálne postave-
né kovové trubky, znamená
smrteľné nebezpečenstvo. Všetok
odpad sme vytiahli a pracovníci
VPS Petržalka ho odviezli na lik-
vidáciu. Išlo napríklad o sedačku,
nákupný vozík, kovové časti z
kočíkov, dopravné značenia,
pneumatiky, striešky z reklam-

ných panelov, oceľové trubky
obrastené ulitníkmi (kontakt s
ulitníkmi spôsobuje rezné rany),
sklenené fľaše a podobne. Do pia-
tich metrov sme vyčistili plážovú
časť Veľkého Draždiaka, z ktorej
sme vyzbierali asi 1,5 kubických
metrov rôzneho nebezpečného
odpadu. Išlo hlavne o črepiny,
pneumatiky, stavebný materiál
obrastený ostrými ulitníkmi, plas-
ty, ale aj množstvo rybárskeho
náčinia - nebezpečné silóny, háči-
ky a pod. Podľa množstva vyzbie-
raného odpadu možno konštato-
vať, že ho je každým rokom
menej. Prispieva k tomu pravidel-
né čistenie jazera našimi potápač-
mi, ale aj zvýšená starostlivosť
mestskej časti,” dodal predseda
Spolku ochrancov vody OCTO-
PUS Ing. Tomáš Rácz. (mm)

Z Chorvátskeho ramena vyzbierali
aj pneumatiky či dopravné značky

Vstupné vyšetrenie zadarmo!

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

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.

BRATISLAVA 5

Na Pankúchovej

už majú aj nové

eko vlajky
PETRŽALKA
Základná škola Pankúchova
4 je Zelenou školou. Žiaci
všetkých tried si preto minulý
mesiac vyrobili novú veľkú
vlajku s environmentálnou
témou.
Vytvorenie vlajok súvisí s akti-
vitami spojenými s programom
Zelenej školy „Všetky vlajky
sme spolu zošili a dotvorili do
tvaru zemegule. Nakoniec sme
celú veľkú školskú eko vlajku
pripevnili na dobre viditeľné
miesto vo vestibule školy,”
pochválila na stránke petržal-
skej samosprávy svojich žiakov
zástupkyňa riaditeľa Mária
Sitárová. Vlajku si vo vestibule
môžu pozrieť nielen žiaci, ale
aj návštevníci školy. (ps)

Inšpektori 

strážia čistotu 

v Petržalke
PETRŽALKA
Štyria inšpektori sa každý deň
starajú o čistotu a poriadok v
mestskej časti Petržalka. 
Inšpektori pracujú priamo v teré-
ne a o tom, čo zistia, následne
informujú ďalšie zainteresované
inštitúcie - oddelenia mestskej
časti, mestské firmy a mestskú či
štátnu políciu. V náplni ich práce
je aj kontrolovanie dopravného
značenia, kontajnerových stano-
víšť alebo kontrolu psičkárov,
prípadne dopĺňania vreciek. 
Pomoc inšpektorov môžu využiť
aj samotní občania, kontakt
(telefonicky aj mailom) je na
internetovej stránke samosprávy.
Na internete nájdu aj priamo
ulice, ktoré inšpektori kontrolu-
jú. (mm)

Veľká dovolenková súťaž o zaujímavé ceny 
zájazdy, cestovné doplnky, výlet lietadlom, 

vlastné fotoknihy CEWE, kniha Martina Pyca Rauscha a ďalšie

� Dovolenka pre seniorov 
v Chorvátsku 12.-21. júna – cena od 161 €

� Aktívna dovolenka pri mori (ZUMBA, TAJČI, 
TAE-BO, JOGA, FOTOKURZ, ozdravné pobyty)

� Naturistické dovolenky pri mori
� Kúpele a wellness na Slovensku aj v zahraničí
INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava

tel. 02 55563860                   www.intermedial.sk

25.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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BRATISLAVA
Hlavné mesto je povinné zo
zákona do konca roka 2016
poskytnúť náhradné nájomné
byty nájomcom, ktorým bol
právoplatne priznaný nárok
na bytovú náhradu a ktorí sú
zapísaní v príslušných zozna-
moch.
Hlavné mesto by malo obstarať
približne 580 náhradných
nájomných bytov v požadova-
nej štruktúre tzv. izbovosti a so
zákonom stanoveným štandar-
dom vybavenosti.
Ide o zákonnú formu kompen-
zácie pre nájomcov za povin-
nosť vypratať byty, ktoré boli
reštituované, privatizované a

pod., ktoré nájomcovia dovtedy
užívali. Štát na účel obstarania
bytových náhrad vyčlenil zo
štátneho rozpočtu účelovo via-
zané financie, na ktoré majú
povinné obce a mestá zákonný
nárok.
Samospráva v tomto roku
urobila dôležité prípravné
kroky a budú nasledovať ďal-
šie tak, aby splnila svoju zákon-
nú povinnosť. Tretieho marca
2015 zverejnilo mesto Bratisla-
va ponuku na spoluprácu pri
obstaraní náhradných nájom-
ných bytov. Definovalo v nej
najvhodnejšie formy obstarania
bytov v rámci platnej legislatí-
vy. Hlavné mesto touto cestou

oslovuje prípadných záujemcov
s ponukou na spoluprácu pri
obstaraní náhradných nájom-
ných bytov - či už formou kúpy,
budúcej kúpy alebo výstavby,
prípadne inou formou, ktorú
zákon pripúšťa.
Mestské zastupiteľstvo prero-
kovalo na poslednom aprílo-
vom zasadnutí informačný
materiál o obstaraní nájom-
ných bytov a prvý námestník
primátora Milan Černý sa
zúčastní v máji na Valnom
zhromaždení Občianskeho
združenia Právo na bývanie,
kde bude informovať občanov-
nájomcov v reštituovaných by-
toch o plánoch mesta. (ks)

Hlavné mesto musí do konca roka
2016 obstarať 580 náhradných bytov

BRATISLAVA
Slovenská pošta vydala pošto-
vú známku s hokejovou legen-
dou bratislavského Slovana,
brankárom Vladimírom Dzu-
rillom.
Dlhoročná opora belasých, po
ktorom pomenovali Zimný šta-
dión v Ružinove, je na známke v

tradičnej brankárskej póze. „Tla-
čový list pozostávajúci z tridsia-
tich kusov poštových známok
bol vydaný vo forme „Tete
beche“, kde je každý druhý ria-
dok známok otočený o 180 stup-
ňov,“ informovala Slovenská
pošta. Nominálna hodnota
známky je 80 centov. 

Vladimír Dzurilla sa stal sloven-
ským hokejistom 20. storočia, v
ankete Slovenský športovec 20.
storočia obsadil 3. priečku, v
lige chytal 19 sezón, v rokoch
1957 až 1973 za Slovan Bratisla-
va, kde sa spolu s Nedoman-
ským či bratmi Šťastnými zara-
dil k najväčším legendám.(mm)

Legendárny brankár Vlado Dzurilla
má konečne svoju vlastnú známku

VYŠTARTUJTE
PO SUPERRÝCHLU
PÔŽIČKU
• Stačí vám iba občiansky preukaz
• Jednoduchá a zrozumiteľná zmluva
• Bez poplatkov

Príklad výpočtu RPMN: Výška pôžičky: 2 000 €, mesačná splátka: 
52,18 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, poplatok za vedenie: 0 €, 
počet splátok: 60, štandardná úroková sadzba: 19 % p. a., 
ročná percentuálna miera (RPMN): 21,07 % p. a., celková 
suma: 3 130,80 €, úroková sadzba po zohľadnení 
benefi tu: 9,54 % p. a., ročná percentuálna miera 
nákladov (RPMN) po zohľadnení benefi tu: 10,12 % p. a., 
celková suma po zohľadnení benefi tu: 2 530,80 €. Na konci 
riadneho splácania vám vrátime 600 €. Viac informácií v našich 
pobočkách a na www.raiff eisen.sk/pozicka.

Tel.: 0850 850 555 | www.raiff eisen.sk

PÔŽIČKA
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Raiff eisen banka má najspokojnejších 
klientov na Slovensku

PÔŽIČKA 
S ODMENOU!

Požičajte si napríklad 2 000 €

na 5 rokov a môžete získať späť 600 €.

Platnosť akcie do 30. 6. 2015

RB_superrychla_pozicka_print_80x268_noviny_0415.indd 1 30.4.2015 10:56

EKOLOGICKÉ TRHOVISKO

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

917 01 Trnava, IČO: 36 717 525, 

oznamuje dražbu súboru
nehnuteľných vecí podľa
nasledovného prehľadu:

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

2. Dátum a čas konania dražby:
22.05.2015 (piatok) o 08.30 hod. (čas
otvorenia dražby), registrácia: 30 minút
pred otvorením dražby.

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

4. Najnižšie podanie: 224.000,00 EUR
5. Výška dražobnej zábezpeky: 40.000,00

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

a.s., ŠS: 4524.
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VSTUP VOĽNÝ!
W W W . E K O T O P F I L M . S K

HLAVNÍ PARTNERIGENERÁLNY PARTNER OFICIÁLNI PARTNERI HLAVNÝ PARTNER 
JUNIOR FESTIVALU

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERI DESTINAČNÝ 
PARTNER

MEDIÁLNI PARTNERI FESTIVAL PODPORILI

Č
LO

VE
K

DOKUMENT

PR
ÍB

EH

&VAŠA TELEVÍZIA NA CESTÁCH

SPOLUORGANIZÁTORI

EKOTOPFILM
FILM

H O T E L  T A T R A* * * * S C  E U R O P A / C I N E M A X

MEDZINÁRODNÝ FILMOV Ý FESTIVAL

POZ Ý VAME VÁS NA

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

Obleky od 59,99 €   Kabáty od 40€
Nohavice od 9.99 €   Saká od 29.99 €

PO až PIA 10:00 - 18:00
SO 9:00 - 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

NOVÝ
TOVAR

BRATISLAVA
Jednou zo súťaží, ktorá každý
týždeň vytiahne Bratislavčanov
na športoviská, je TOP liga.
Najväčšia amatérska súťaž v
malom futbale v Bratislave,
ktorá začala svoju históriu
písať presne pred rokom svo-
jím nultým ročníkom.
Do ligy sa vtedy prihlásilo dva-
násť tímov, v aktuálnom 2. roč-
níku hrá ligu už sedemdesiat
tímov s takmer tisícovkou hrá-
čov prerozdelených do deviatich
skupín. Súťaž teda stihne za rok
odohrať dva ročníky (jar/jeseň).

Jarný ročník trvá od marca do
mája a jesenný ročník od sep-
tembra do novembra. Zápasy
TOP ligy sa odohrávajú počas
pracovných dní na troch ihri-
skách s umelou trávou v areáli
FK Rapid v Ružinove. 
Na výber sú pondelkové, utorko-
vé, stredajšie, štvrtkové a piatko-
vé skupiny. Tímy si môžu dokon-
ca vybrať aj preferovaný hrací čas
- medzi 18.00 a 22.00 h s hracím
časom 2x25 minút (hrací systém
je štandardný 5+1).
Do ligy sa dá prihlásiť pred kaž-
dým novým ročníkom (dvakrát

ročne) a súťaž je otvorená naozaj
pre každého. Tým, že sú vytvore-
né rôzne kvalitatívne úrovne – 1.
TOP Liga, 2. TOP Liga, 3. TOP
Liga, nájdu si tam miesto tí naj-
lepší, ale aj partie chalanov, ktoré
sa chcú len zabaviť a trocha sa
vybehať. TOP ligu dokonca hrajú
aj štyri ženy. Výška štartovného je
v priemere lacnejšie ako prená-
jom telocvične (menej ako 2,5
eura na hráča a na zápas).
V prvých dvoch ročníkoch úrado-
val tím T.F.S., ktorému sa už dva-
krát podarilo vyhrať putovnú tro-
fej TOP liga CUP. (pk)

TOP liga láka všetkých futbalistov Svetový tenis

predvedú 

zase aj ženy
BRATISLAVA
Ženský svetový tenis sa vra-
cia do Bratislavy. Slovak
Women Indoor sa bude hrať
7. - 15. novembra.
Turnaj Medzinárodnej tenisovej
federácie bude mať dotáciu
25 000 dolárov. Ženy hrali naj-
skôr v rámci Slovak Open (pod
hlavičkou WTA) a od roku 2006
už pod patronátom ITF. Medzi
víťazkami turnaja bola v minulos-
ti aj Cibulková. (mm)

Bratislava uvidí

záver Okolo

Slovenska
BRATISLAVA
Hlavné mesto sa môže tešiť
na vyvrcholenie cyklistických
pretekov Okolo Slovenska.
Bratislava bude hostiť poslednú
etapu (14. júna), ktorá vyvrcholí
pred novostavbou Slovenského
národného divadla. Organizátori
pripravili minietapu aj pre verej-
nosť, ktorá si bude môcť vyskú-
šať svoju zdatnosť na okruhu od
novostavby SND do Mosta pri
Bratislave. (db)
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VSTUPENKY V PREDPREDAJI CEZ TICKETPORTAL UŽ OD 4 EUR

16.5. o 19:00 23.5. o 17:15 

BOJUJEME
O EURÓPU!
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štvrtok 7. mája
� 19.00 - A. Ch. Adam: Korzár,
klasický balet, Sála opery a baletu,
SND, Pribinova zlica
� 19.00 - T. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry, SND, Pribino-
va ulica
� 19.30 - Šansónový večer Jozefa
Bednárika s Evou Pavlíkovou, Di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Remix
(The Best of GUnaGU 1985-
2014), Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

piatok 8. mája
� sviatok

sobota 9. mája
� 11.00 - O. Nedbal: Z rozprávky
do rozprávky, baletná rozprávka,
historická budova SND, Hviezdo-
slavovo námestie
� 17.00 - G. Verdi: Rigoletto,
opera, Sála opery a baletu, SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - I. Blahút: Okteto pána G,
Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry, SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio, SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Majstrovstvá sveta v
pánskom striptíze, Veľká sála
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 20.30 - On The Road, koncert,
Rock Cafe, Mikuláša Sch. Trnav-
ského 2

nedeľa 10. mája
� 14.00 - R. Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinska ulica
� 16.00, 19.00 - Fragile, koncert,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

�18.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
šéfov, Divadlo Nová scéna, Živ-
nostenská 1
� 18.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry, SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - A. Christie: Bod nula,
Divadlo Aréna, Viedenska cesta
� 20.00 - Selah Sue (Belg.), kon-
cert reggae a soul, Babylon, Ná-
mestie SNP 14

pondelok 11. mája
� 19.00 - P. Lomnický: Kapitál,
Divadlo Aréna, Viedenska cesta
� 19.00 - R. Thomas: Mandarín-
kova izba, Teatro Wüstenrot, Istro-
polis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Remix
(The Best of GUnaGU 1985-
2014), Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

utorok 12. mája
� 10.00 - Drevený tato, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 10.30 - Hairspray, muzikál, Di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 11.00 - O. Nedbal: Z roprávky
do rozprávky, historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Y. reza: Kumšt, Divadlo
Kumštproduction, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - O. Spišák: Správa o
ceste, Radošinské naivné divadlo,
Škultétyho 5
�19.00 - K. Vosátko: Apokalypsa,
Babylon, Námestie SNP 14
� 19.00 - Fragile - 7 hlasov, ktoré
stoja za to, koncert, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
�19.00 - B. Slančíková - Timrava:
Bál, Sála činohry, SND, Pribinova
ulica

� 19.00 - R. Schimmelpfennig:
Zlatý drak, Štúdio, SND, Pribino-
va ulica

streda 13. mája
� 19.00 - J. Saunders, A. Ayck-
bourn, D. Capton: Komédia 3x2,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - I. Vyrypajev: Opití,
Mestské divadlo Žilina, Mestské
divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinska ulica
�19.00 - J. Nvota, S. Štepka: Jááá-
nošííík po tristo rokoch, Radošins-
ké naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - J. Nvota: Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - R. Becker: Cavema, one
man show, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov - Istropolis, Trnavské
mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.30 - Fragile, koncert, Rock
Cafe, M. Sch. Trnavského 2

štvrtok 14. mája
�19.00 - J. Nvota, S. Štepka: Jááá-
nošííík po tristo rokoch, Radošins-
ké naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
benefičný koncert na podporu
Domu Albrechtovcov, Koncertná
sieň SF, Námestie Eugena Suchoňa
� 19.00 - S. Benchetrit: Mínus
dvaja, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 -J. Barbier: V Paříži bych
tě nečekala, tatínku, Petr Nárožný,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov -
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Ľ. Čekovský: Dorian
Grey, historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,

Divadlo GUnaGu, Františkánske
námestie 7

piatok 15. mája
�19.00 - P. Shaffer: Equus, Divad-
lo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - S. Benchetrit: Mínus
dvaja, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu, SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Karvaš: Polnočná
omša, Štúdio, SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGu, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Mujeres, ženy - flamen-
co, tanečné predstavenie, Teatro
Wüstenrot, Dom odborov - Istro-
polis, Trnavské mýto 1

sobota 16. mája
� 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Charleyho teta, Divadlo
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo Dobrodružstvo pri obžin-
kách, Sála činohry, SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - ŠK Slovan Bratislava - B.
Bystrica, futbalová Fortuna  liga,
Štadión Pasienky, Vajnorská ulica
� 19.00 - N. Haratischwili: Land
der ersten dinge/Bludičky, Štúdio,
SND, Pribinova ulica
�20.00 - Mňága a Žďorp, koncert,
Babylon, Námestie SNP 14

nedeľa 17. mája
� 16.00 - Slovenský komorný
orchester, Koncertná sieň SF,
Námestie Eugena Suchoňa
� 17.00 - F. Lehár: Veselá vdova,
Metropolitný orchester Bratislava,
Mestské divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinska ulica

� 17.00 - Ch. Gounod: Rómeo a
Júlia, dráma, Sála opery a baletu,
SND, Pribinova ulica
� 18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry, SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - N. Haratischwili: Land
der ersten dinge/Bludičky, Štúdio,
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone Let Me Go, Divadlo GUna-
Gu, Františkánske námestie 7

pondelok 18. mája
� 19.00 - M. Ferencová a kol.:
Sľúbili sme si lásku, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Maďarič: Dáme bez
kamélie, Divadlo Aréna, Viedens-
ka cesta

utorok 19. mája
� 19.00 - A. Baricco: Novecento -
Legenda o pianistovi, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Moyzesovo kvarteto,
Malá sála SF, Námestie E.Suchoňa
� 19.00 - I. Dostojevskij: Večný
manžel, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
�19.00 - F. Švantner: Nevesta hôľ,
Sála činohry, SND, Pribinova ulica

streda 20. mája
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie
Eugena Suchoňa
�19.00 - M. Kákoš: Mata Hari, Di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - T. Letts: Zabiják Joe,
Divadlo Aréna, Viedenska cesta
� 20.05 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGu, Františkánske
námestie 7
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Univerzita tretieho veku pri Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave

aj  v  akademickom roku 2015/2016 otvára 
pre nových záujemcov (dámy od 45 rokov,  
páni  od 50 rokov)  prvý (všeobecný)  ročník 

so zauj ímavými prednáškami.
Súčasná ponuka študijných odborov: Dejiny architektúry, Architektúra
a urbanizmus �� Záhradná a krajinná architektúra �� Architektúra a
stavby Bratislavy �� Potraviny a zdravie človeka �� Starostlivosť o
telesné a  duševné zdravie �� Počítače �� Praktické využitie počíta-
čov �� Prenosné počítače �� Digitálna fotografia �� Internet �� Kresle-
nie �� Zaujímavosti vedy a techniky a Od kočiara po auto.

Viac na:  ht tp: / /www.stuba.sk/utv

Prihlásiť sa možno osobne na Univerzite tretieho veku pri STU,
Vazovova 5, I. posch., č. dv. A 213, alebo telefonicky, 

prípadne e-mailom požiadať o zaslanie prihlášky na Vašu adresu. 
Tel.: 0917 669 526, e-mail: utv.icv@stuba.sk

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 máj - august 2015.
Rezervácie: E-Mail: recepce@hotelrichard.com, Tel: +420 354 696 111

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

ZZľľaavvaa5555 %%
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K menším „divom sveta“ v
uhorskom kráľovstve patrila v
17. storočí záhrada ostrihom-
ských arcibiskupov na okraji
Prešporka.  Od polovice 16. sto-
ročia, keď Turci obsadili rezi-
denčné mesto a hrad v Ostriho-
me, museli arcibiskupi žiť vo
„vyhnanstve“. 
Dočasným sídlom arcibiskupa sa
oficiálne stala Trnava. Pre arcibi-
skupov, ktorí bývali súčasne krá-
ľovskými miestodržiteľmi, bolo
však výhodnejšie žiť v Prešporku.
Mali tu starú kúriu, v ktorej žil
arcibiskup už na začiatku 15. sto-
ročia. Stála v zastavanej centrál-
nej časti mesta tesne pri radnici,
na mieste terajšieho Primaciálne-
ho paláca. V okolí stredovekej
stavby nebolo miesto na záhradu,
objekt neposkytoval ani vhodné
podmienky na bývanie v 17. sto-
ročí. Po vzore svetských magná-
tov sa aj cirkevní hodnostári sna-
žili budovať prepychové letné
sídla v záhradách mimo miest. 
Na mieste starších meštianskych
záhrad a sadov pod svahmi
Malých Karpát vybudovali na
priestore medzi terajšou Štefáni-
kovou ulicou a Námestím slobo-
dy park, ktorý dosiahol najväčší
rozsah a slávu v druhej polovici
17. storočia, za arcibiskupa Juraja
(Georga) z rodiny Lippayovcov
zo Zomboru. Na východnom
okraji záhrady stál aj napriek pre-
stavbám dodnes zachovaný  letný
palác arcibiskupov, ktorý je teraz
sídlom vlády SR.  Plocha parku
bola rozčlenená na pravouhlé
polia v šachovnicovom systéme.
V jednotlivých políčkach boli
vysadené vzácne cudzokrajné
rastliny, areál bol ozdobený
množstvom kamenných sôch
postáv kresťanskej a antickej
mytológie. Pôdu a vzduch ovla-
žoval systém fontán, ktoré boli
napájané prameňmi na svahoch
pod terajším Slavínom a pod
Kolibou. Vodovodné potrubie zo
svahov Koliby bolo prerušené v
polovici 19. storočia, keď stavali
železničný tunel z hlavnej stanice
smerom na Viedeň.                        
V dvadsiatych  rokoch 20. storo-
čia ponúkal bratislavský obchod-
ník so starožitnosťami Moric
Kohn na predaj kamenné sošky
trpaslíkov v žartovných či v kari-
katúrnych gestách a pozíciách,

ktoré pochádzali údajne z pôvod-
nej sochárskej výzdoby arcibi-
skupskej záhrady. Dve kúpilo
mesto na odporúčanie prednostu
Vedeckých ústavov mesta Brati-
slavy Dr. Ovidia Fausta do zbier-
ky Mestského múzea. Dve kúpil
majiteľ hotela Carlton hotelier
Henry Prüger do svojej záhrady
nad Hlbokou cestou. Ďalšia zo
série figúrok trpaslíkov sa mala
ešte po 2. svetovej vojne nachá-
dzať vo dvore domu obchodníka
Tichého na Kollárovom  námestí
(v roku 1929 Obilné nám. č. 9).
Dr. Faust do zápisníku pozname-
nal, že dve figúrky  H. Prügera sa
predtým nachádzali v záhrade pri
dome obchodníka Kiesslinga,
ktorý stával na nároží  Dunajskej
a Rajskej (vtedy Reichardovej)
ulice, a ešte skôr v záhrade pri
dome vynálezcu Wolfganga
Kempelena. Sošky datoval do
posledného desaťročia 17. storo-
čia.                                               
Podobné postavičky kamenných
trpaslíkov, ktorí personifikovali
ľudské neresti a cnosti, bývali
častými ozdobami v barokových
záhradách. Mnohé z nich v
neskorších obdobiach úplne
zanikli (Bratislava), iné za zacho-
vali v torzách, premiestnených na
iné miesto (Augsburg, verejný

park pri bývalej arcibiskupskej
rezidencii). Pomerne dobre preži-
li trpaslíci, ktorí boli vytvorení pre
park  pri zámku  Kuks v Čechách
a ktoré umiestnili do záhrady pri
rekonštruovanom zámku v
Novom Měste nad Metují.             
Jediný dnes známy v torzálnom
stave zachovaný kamenný trpas-
lík z bratislavskej série víta
návštevníkov Mestského múzea
pri vstupe do expozície historic-
kých interiérov a nábytku v
Apponyiovskom paláci.  Z prelo-
žených nožičiek sa zdá akoby
skákal alebo tancoval, vyplazený
jazyk svedčí o tom, že sa niekomu
vysmieva.  Dvoch ďalších vidno
na fotografii Josefa Hofera. Stáli
na terase pred vilou nad Búdko-
vou cestou, asi tam, kde neskôr
postavili „mičurinskú stanicu“.
Dvoch trpaslíkov zo záhrady
hoteliera Prügera, ktorú teraz
mestská časť Staré Mesto obno-
vuje,  si Dr. Faust ceruzkou nakre-
slil do zápisníku v roku 1956.
Bolo by iste zaujímavé dozvedieť
sa, čo sa stalo s kamennými
žartovnými soškami trpaslíkov v
druhej polovici 20. storočia.  A či
skutočne pochádzali z arcibiskup-
skej záhrady. Lebo mohli pochá-
dzať aj z blízkej záhrady grófa
Erdödyho (Lermontovova ulica),
alebo zo záhrady grófa Grassal-
kovicha. Štefan Holčík

Foto: autor
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Najkrajšie máje

stáli najmä 

na Búdkovej
Len čo sa 30. apríla zotmelo,
skupinky prešporských mlá-
dencov vyrazili do ulíc. Do
rána vyrástli pred prešporský-
mi záhradnými pohostinstva-
mi vysokánske máje z obiele-
ných kmeňov borovíc. Mestu
veselo ohlasovali, že nastal čas
lásky a majálesov.
Prešporské noviny niekoľko ro-
kov po sebe písali, že najkrajšie
z májov májovitých zakaždým
stoja pred púčkovskými domami
na Búdkovej ceste. Púčkovské
domy boli štyri, každý obrastený
púčikmi popínavých ruží, nuž
azda preto púčkovské. Odo dňa
svätého Juraja stáli v ich záhra-
dách stoly a chodievali sem
jedávať či popíjať dobré víno
mnohí Prešporčania. 
Každý z púčkovských domov bol
osobitý svojou kuchyňou. Do
jedného sa chodievalo na divinu,
do druhého na barany a huby, v
treťom mávali znamenité sladké i
slané ťahané štrúdle. Štvrtý bol
najmenší, no najdrahší. Tabuľa
pred ním hlásala, že sa tu vyvára
podľa pôvodných receptov z
hradnej kuchyne uhorských krá-
ľov. Na rozhraní 19. storočia
párik živých kureniec alebo
mladá tučná sliepka stáli na pre-
šporskom rínku zlatku, vykŕmená
kačica pol druha a vykŕmená hus
so svetložltou pečienkou preteka-
júcou cez okraje taniera stála dve
až tri zlatky.
Istý pán, ktorého potomkovia
dodnes žijú v Bratislave, bol čle-
nom prešporského útvaru cisár-
sko-tajnej polície. V jeho hláse-
niach zachovaných  v mestskom
archíve nájdeme zmienku aj o
tom, že mäsový divinový pekáč
pána Kristla z prvého púčkovské-
ho domu nazvali Prešporčania
zbojníckym - Rauberfleischtopf -
pretože Kristl ho predával hos-
ťom za rovnaké peniaze, za aké
mohli v mestskej tržnici získať
predsa len väčšiu do chrumkava
vypečenú hus. Udával zbytočne.
Magistrát usúdil, že obchod je
obchod... Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA MOKROHÁJSKEJ ULI-
CI našli telo 28-ročného Brati-
slavčana. Muža napadli 22-ročný
Patrik z okresu Dunajská Streda a
o dva roky starší Filip z Bratisla-
vy. Muž mal na tvári odreniny a
ranu na hlave. Policajti zaistili
stopy ako rozlámané konáre, kto-
rými ho bili, igelit či kameň so
stopami krvi. Podľa lekárskej a
pitevnej správy ho zaškrtili.
NA RIAZANSKEJ ULICI
našli v jednom z rodinných
domov telo 78-ročnej ženy.
Výsledky pitvy ukázali ako prí-
činu smrti zavinenie inou oso-
bou. Podľa vyšetrovania sa činu
dopustil vnuk nebohej ženy -
25-ročný Peter z Bratislavy.
Ten po vstupe do domu, v kto-
rom sa nachádzala žena, a po
verbálnom konflikte s poškode-
nou k nej pristúpil a následne
ju zadusil. Telo potom uložil do
postele, stopy sčasti odstránil a
odišiel na neznáme miesto. Do
niekoľkých hodín ho však vypá-
trali v blízkosti Horského
parku. (mm)

Kamenní trpaslíci od arcibiskupa

Mestská časť 

Bratislava – Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
ponúka na prenájom formou 
verejnej obchodnej súťaže 

nové nebytové priestory, 
na prízemí bytového domu 

na Černockého ul. 5/A 
v Bratislave, na  pozemku parc. č. 1513/37.
Nebytový priestor č. 1 – 903 je vo výmere
62,14 m2 a nebytový priestor č. 1 – 904 je
vo výmere 60,69 m2, priestory je možné
prenajať spoločne alebo každý zvlášť.
Nebytový priestor je „holopriestor“, mož-
nosť vybavenia podľa potrieb nájomcu.
Ponuky sa prijímajú do 18. 6. 2015.

Ďalej ponúkame na prenájom formou VOS
nebytové priestory rôznej veľkosti v zdra-
votných strediskách na Tbiliskej ul. a
Hubeného ul., v administratívnej budove
na Hečkovej ul., v dome služieb na Do-
pravnej ul. a v bytovom dome na Cypricho-
vej ul. Ponuky sa prijímajú do 29. 5. 2015.

Podmienky obchodných verejných súťaží
sú zverejnené na internetovej stránke
www.raca.sk a na vývesnej tabuli MÚ Ra-
ča, Kubačova 21. Bližšie informácie po-
skytne Ing. Jozef Kinier na t.č. 02/4911
2454.

Predĺženie 
výberového konania

Na základe vyhláseného výberového
konania na pracovnú pozíciu „Veliteľ
okrskovej stanice Mestskej polície
hlavného mesta SR Bratislavy“ zverej-
neného na webovej stránke www.brati-
slava.sk dňa 2. apríla 2015 a webovej
stránke www.msp.bratislava.sk dňa 31.
marca 2015 Hlavné mesto SR Bratisla-
va predlžuje termín podania žiadosti o
účasť na výberovom konaní do 12.00
hod. dňa 22. mája 2015. Ostatné požia-
davky zostávajú v platnosti podľa
pôvodného textu zverejneného na vyš-
šie uvedených webových stránkach.
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vyjdú o 2 týždne
21. mája 2015

Hudobníci 

pomôžu Domu 

Albrechtovcov
STARÉ MESTO
Návštevníci a obyvatelia Staré-
ho Mesta, ale aj ďalší Bratislav-
čania už mohli vidieť rekon-
štrukčné práce, ktoré od leta
2011 menia podobu pustnúceho
legendárneho Domu Albrech-
tovcov na Kapitulskej 1.
Po rokoch  jeho záchrany sa práce
dostali do fázy, keď je rozklad
zažehnaný a nastáva obdobie oži-
venia tohto kultúrnou a hudobnou
históriu naplneného domu. Na
podporu čo najrýchlejšieho ukon-
čenie rekonštrukčných prác sa
uskutoční benefičný koncert v
spolupráci so Slovenskou filhar-
móniou. Koncert  bude vo štvrtok
14. mája o 19.00 h v Koncertnej
sieni Slovenskej filharmónie -
Redute. Slovenskú filharmóniu
diriguje James Judd, ako sólisti
vystúpia sopranistka S. H. Šaturo-
vá a klavirista M. Lapšanský.
Účinkujúci venujú svoje vystúpe-
nie na obnovu Domu Albrechtov-
cov. Na programe sú diela vieden-
ského klasicizmu a v  druhej polo-
vici diela troch skladateľov 2.
polovice 19. storočia, resp. prvej
polovice 20. storočia. (ts)

STARÉ MESTO
Slovenské rozprávky obsahu-
jú nekonečné množstvo príbe-
hov a situácií, v ktorých figu-
ruje ako hlavný a dôležitý
prvok alkohol. On pôsobí na
psychiku takou silou, že proces
účinkovania ovplyvňuje kona-
nie pijana, mení situácie bež-
ného dňa na drámy a strhujú-
cim spôsobom pretvára všeo-
becné okolnosti na dramatické
a neobyčajné.
Veľmi silno pôsobí na ľudí, kto-
rých emócie sú ľahko ovplyvni-
teľné a medzi týchto patria tvori-
vé typy, teda umelci. SNG pripra-
vila pre širokú verejnosť zaují-
mavú a sugestívnu výstavu, ktorá
sa týka tejto témy a jej poetický
názov je Tekutá múza. Na tejto
výstave sú zozbierané známe,
menej známe, aj neznáme ume-
lecké diela, týkajúce sa odvekého
slovenského problému, ktorým je
alkoholizmus. Sú tu zastúpení
najznámejší a vynikajúci slo-
venskí maliari z dávnejších čias
až po súčasnosť.
Krásne kompozície Miloša Ale-
xandra Bazovského z krčmo-
vých posedení, nájdeme na obra-
zoch, z ktorých dýcha nostalgia
dávnej slovenskej dediny. Pri
pozornom štúdiu diel vidíme
fázovitý proces, ktorým sa obra-
zy vyvíjali od ľahkých ceruzko-
vých náčrtov až po definitívne
olejové verzie.

Ďalším skvelým maliarom je
Mikuláš Galanda. Jeho krčmové
témy sú pochopené kubistickým
štýlom, pôsobia nekonečne ele-
gantne svojou strohou farebnos-
ťou a akoby plastickým doj-
mom. Krásne grafické ukážky
ilustratívneho typu od Ladislava
Gudernu sú vyvážené a graficky
čisté, s figurálnymi kompozícia-
mi, ktoré zabiehajú až do poetic-
kého realizmu. 
Úžasné kresby a grafiky Kolo-
mona Sokola sú presýtené
expresívnym cítením a vyjadru-
jú pochmúrnu bezútešnosť. Nos-
talgický portrét od Ernesta Špit-
za dýcha machovitou tenmnos-
ťou a hlbokým smútkom osame-
losti. Fantastické olejomaľby
Júliusa Jakobyh, vyjadrené
expresívnou zúrivosťou, žiarivý-

mi farbami a dramatickým pre-
javením portrétov a prízrakov.
Žiarivé dvojportréty popíjajú-
cich dvojíc v krčmovom prostre-
dí napriek ich pochmúrnej téma-
tike pôsobia temer veselo. 
Drobné kresby Jána Želibského
nekonečne krásne narábajú s
figurálnymi kompozíciami a
svetlom. Ukážkové priestorové
diela Vincenta Hložníka napriek
neveľkým rozmerom vytvárajú
dojem celostenových fresiek. 
Jedna z miestností tejto výstavy
je venovaná protialkoholickej
aktivite, ktorú dokazuje veľká
séria dobových plagátov. Celá
polica plná fliaš od alkoholu so
starými nálepkami dopĺňa pre-
svedčivo účinky umeleckých
diel. Tomáš Krčméry

Foto: Juraj Mladý

Tekutá múza, naša verná spoločníčka
a vizuálne dôkazy jej existencie

Július Jakoby: Popíjajúca dvojica pôsobí takmer veselo.



Dúbravčanom

poradí právnik

- zadarmo
DÚBRAVKA
Na Miestnom úrade v Dúbrav-
ke majú novú právnu porad-
ňu. Vznikla, aby pomáhala v
rôznych prípadoch a Dúbrav-
čanom poslúži bezplatne.
Poradňa pomôže riešiť naprík-
lad exekúcie, dedičské konanie,
rodinné, pracovnoprávne,
vlastnícke, ale aj majetkové
vzťahy. 
Jej služby by mali využiť
najmä seniori, slobodné ma-
mičky, mladé rodiny, ľudia s
nízkymi príjmami, právnici by
však nemali radiť v prípadoch
týkajúcich sa trestného práva
ani zastupovať občanov pred
súdmi a inými inštitúciami.
Poradňa je otvorená každú stre-
du od 14.00 do 17.00 h. (mm)

Ružinovčania

budú mať 

nové kamery
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov by mala
byť zase o niečo bezpečnejšia.
Tri nové kamery by mali už do
konca mája doplniť súčasný
mestský systém s jedenástimi
kamerami.
Rátajú s nimi na Trávnikoch, v
Prievoze, pričom lokality vytypo-
vali v spolupráci s mestskou polí-
ciou a Policajným zborom okresu
Bratislava. Ide najmä o tie časti
mesta, v ktorých by sa malo za-
brániť zvýšenej trestnej činnosti.
Aj preto sa s kamerami ráta pri
obchodnom centre Retro, pri
Centre pre liečbu drogových závi-
slostí na Hraničnej ulici a pri
Perle Ružinova na uliciach Mie-
rová - Kaštieľska. Hodnota zákaz-
ky je do 20 400 eur s DPH. (mm)
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DÚBRAVKA
Slabá komunikácia medzi jed-
notlivými oddeleniami, to bol
prvý poznatok starostu Dúb-
ravky Martina Zaťoviča po
prevzatí novej funkcie. 
„Počítače akoby slúžili iba ako
písacie stroje. S tým súvisela
nízka komunikácia úradu navo-
nok, ale i medzi sebou. Obdobne
to bolo s komunikáciou navonok
– k občanovi. Odskúšali sme
preto s úspechom prvý priamy
prenos z rokovania zastupiteľ-
stva, aby občania videli priamo
poslancov, ktorých si zvolili,“
prezradil Martin  Zaťovič. 
Podľa jeho slov sa potvrdilo, že
občania sa zaujímajú o dianie v
Dúbravke. „Na ich návrh okrem
komunikácie cez sociálnu sieť
som sa rozhodol od apríla zaviesť

pravidelné stretnutia s občanmi
pod názvom Na slovíčko so sta-
rostom. Od marca opäť vydáva-
me Dúbravské noviny,“ povedal
Zaťovič .
Hneď po nástupe musel riešiť
niektoré problémy: „Napríklad
dedičstvo rozpracovaných sta-
vebných projektov či problémovú
výstavbu na ulici Pod záhradami.
Ďalším problémom je plánovaná
výstavba na Tranovského, ktorá
súvisí s predĺžením Homolovej
ulice cez zelený svah. Aby
nevznikali ďalšie problémy,
zastupiteľstvo odsúhlasilo prípra-
vu územného plánu zóny.“ 
Zaťoviča a nové mestské zastupi-
teľstvo čaká aj riešenie zlého
technického stavu niektorých
budov a oprava komunikácií. „To
všetko zasiahne náš rozpočet.

Snažíme sa hľadať možnosti, ako
ho naplniť a problémy postupne
riešiť. Jedným z riešení je tvorba
fondu na opravu ciest, do ktorého
budú prispievať investori. Na
rekonštrukciu budov sa snažíme
hľadať externé finančné zdroje, či
už z eurofondov, alebo z rôz-
nych grantov. Ako príklad uve-
diem budovu na Fedákovej ulici.
Na základe výzvy ministerstva
školstva sa uchádzame o dotáciu
na rekonštrukciu tejto pustnúcej
budovy, z ktorej bude nová 4-
triedna materská škola. O budo-
ve na Ul. kpt. Rašu, kde sú veľké
problémy s kriminalitou, už
rokujeme s majiteľmi a verím,
že čoskoro sa stane naším majet-
kom. Potom budeme vedieť pro-
blémy riešiť a budovu aj zrekon-
štruovať,“ dodal Zaťovič. (mm)

Zaťovič si pochvaľuje komunikáciu,
je lepšia na úrade aj s Dúbravčanmi
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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

Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves 

vvyyhhllaassuujjee  
verejnú obchodnú súťaž

(VOS) na prenájom neby-
tového priestoru v šport.
areály a VOS na predaj
pozemkov reg. „C“ KN
p.č.1919/1 a 1919/2.

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 
a podklady k súťaži nájdete 

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk

LADIES DAY
OKREM DOSTIHOV
módna prehliadka návrhárky 
Zuzany Bottkovej
vystúpenie skupiny AKUSTIX 
prezentácia AVON kozmetiky 
rôzne gurmánske špeciality 
a ochutnávky
pre najmenších vozenie 
na koníkoch

17. máj 2015 o 14.00 hod.
dostihová dráha Starý háj

Veľká dovolenková súťaž o zaujímavé ceny 
zájazdy, cestovné doplnky, výlet lietadlom, 

vlastné fotoknihy CEWE, kniha Martina Pyca Rauscha a ďalšie

� Dovolenka pre seniorov 
v Chorvátsku 12.-21. júna – cena od 161 €

� Aktívna dovolenka pri mori (ZUMBA, TAJČI, 
TAE-BO, JOGA, FOTOKURZ, ozdravné pobyty)

� Naturistické dovolenky pri mori
� Kúpele a wellness na Slovensku aj v zahraničí
INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava

tel. 02 55563860                   www.intermedial.sk

25.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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LADIES DAY
OKREM DOSTIHOV
módna prehliadka návrhárky 
Zuzany Bottkovej
vystúpenie skupiny AKUSTIX 
prezentácia AVON kozmetiky 
rôzne gurmánske špeciality 
a ochutnávky
pre najmenších vozenie 
na koníkoch

17. máj 2015 o 14.00 hod.
dostihová dráha Starý háj

Rekonštrukciu

ponúkajú 

už aj naživo
STARÉ MESTO
Adresa www.bratislava-
hrad.sk už  niekoľko týždňov
ponúka priebeh rekonštrukcie
Bratislavského hradu.
Internetový portál založila Kance-
lária Národnej rady SR a ponúka
v nej informácie o pamiatkach
nájdené v areáli hradu. „Návštev-
níci si nájdu informácie o rekon-
štrukcii, postupe prác, ale aj doku-
menty o výstavbe, vrátane vizua-
lizácií, informácií o archeologic-
kom výskume,“  vysvetlili z Kan-
celárie NR SR. 
Stránka je aktualizovaná o zábe-
ry z kamier, na ktorých vidno
práce, ktoré sa v danom čase na
hrade vykonávajú a nechýba tam
ani výstava zachytávajúca rekon-
štrukciu hradu. (mm)

Mestské zásahy

potrvajú len 

do konca mája
STARÉ MESTO
Vinice pod hradom, Zámocká
ako umelecká ulička, plávajúci
bazén na Dunaji alebo osvetle-
nie dominanty Mosta SNP
podľa počasia.
Tieto a ďalších viac ako deväťde-
siat nápadov prináša projekt
Mestské zásahy, ktorý sa po sied-
mich rokoch vracia, aby opäť inš-
piroval na pozitívnu zmenu.
Návrhy od architektov, umelcov,
dizajnérov, sochárov, študentov,
ale napríklad aj od zástupcu vedú-
ceho samoobsluhy, fotografa
alebo vysokoškolského učiteľa,
sú prezentované v Starej tržnici.
Výstava potrvá do 31. mája. Ini-
ciatíva ukazuje riešenia, na kto-
rých obstaranie mesto nemá pro-
striedky. (dk)

Bratislavčania si užijú Noc literatúry

Na burze predali vyše 15 036 kníh
STARÉ MESTO
Mestská knižnica Bratislava
ukončila 9. ročník Bratislavskej
burze kníh. Na burzu prišlo
približne 12 700 návštevníkov,
predalo sa asi 15 036 kníh.
Mestská knižnica pripomína, že
už čoskoro – vo štvrtok 14. mája -
otvorí letnú čitáreň U červeného
raka. V týchto dňoch sa finišuje s

prípravou programu, ktorý bude
vždy od 18.00 h. Pripravujú sa
stretnutia so spisovateľmi, ko-
morné koncerty, folklórne hudob-
no-tanečné predstavenia,  stand-
up, flamenco... Vstup na ne bude
zdarma. Čitáreň otvoria v každý
pracovný deň o 10.00 h, zatvoria
ju o 20.00 h. V sobotu bude otvo-
rené o dve hodiny kratšie, v nede-

ľu bude zatvorené. K dispozícii
bude denná tlač, časopisy, wi-fi a
pokojné zelené miesto na oddych
uprostred mestského zhonu. Rak
otvorí mladý aforista Tomáš Ulej
so svojou novou knihou BODAJ
BI! spolu s Dadom Nagyom.
Náladu navodí hudba 20 -30.
rokov v podaní Three Gentlemen.

(mm)

STARÉ MESTO
V stredu 13. mája sa uskutoč-
ní aj v Bratislave už siedma
Noc literatúry. 
Druhú májovú stredu - 13. mája
o 18.00 h sa začne Noc literatú-
ry aj v Bratislave v Starom
Meste. Richard Stanke, Robert
Roth, Zuzana Fialová a ďalší
slovenskí herci budú čítať na
jedenástich rôznych miestach,

napríklad pod rozkvitnutou
čerešňou, v dome seniorov, v
kaplnke na cintoríne... Vstup je
voľný. 
Návštevníci podujatia môžu
zbierať pečiatky do mapky a
získať zľavu pri nákupe kníh
vydavateľstva Artforum. 
Noc literatúry v tomto termíne
bude aj v ďalších európskych
mestách. Jej hlavným cieľom je

oboznámiť čitateľov s dielami
európskych autorov na netradič-
ných s literatúrou bežne nespája-
ných miestach. 
Úryvky čítajú v pravidelných
intervaloch (15 minút čítanie,
15-minútová prestávka na pre-
sun na ďalšie miesto) herci alebo
významné osobnosti a návštev-
níci putujú medzi jednotlivými
miestami. (mm)

Veľká dovolenková súťaž o zaujímavé ceny 
zájazdy, cestovné doplnky, výlet lietadlom, 

vlastné fotoknihy CEWE, kniha Martina Pyca Rauscha a ďalšie

� Dovolenka pre seniorov 
v Chorvátsku 12.-21. júna – cena od 161 €

� Aktívna dovolenka pri mori (ZUMBA, TAJČI, 
TAE-BO, JOGA, FOTOKURZ, ozdravné pobyty)

� Naturistické dovolenky pri mori
� Kúpele a wellness na Slovensku aj v zahraničí
INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava

tel. 02 55563860                   www.intermedial.sk

25.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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Detské ihrisko

na Páričkovej

zase opeknie
RUŽINOV
Detské ihrisko na Páričkovej
ulici už má nejaký ten rok a tak
ho čaká obnova. Rekonštrukcia
vyjde na 70-tisíc eur a uskutoč-
ní sa ešte tento rok.
„Je to veľké detské ihrisko so
starými kovovými preliezačka-
mi a hokejbalovým ihriskom,
ktoré sú už zastarané a nevyho-
vujú dnešným potrebám, poško-
dené sú aj asfaltové plochy,“
objasnil dôvod rekonštrukcie
starosta Ružinova Dušan Pekár. 
Zámer odsúhlasili aj ružinovskí
poslanci. Na ihrisku treba opra-
viť povrch, osadiť dopadové
plochy a nové hracie prvky. V
uplynulých štyroch rokoch
Ružinov zrekonštruoval 12 det-
ských ihrísk. (mm)

Chcú dotácie

na likvidáciu

skládok
RAČA
Od februára zriadila samo-
správa Rače pre obyvateľov
dispečing čistoty a životného
prostredia Zelená linka, kde
ľudia môžu non-stop nahlaso-
vať podnety znečistenia alebo
vandalizmu zo svojho okolia.
„Najčastejším podnetom sú čier-
ne skládky. Každý deň sa dozve-
dáme o nových, menších či väč-
ších čiernych skládkach na
našom území,“ povedal starosta
Rače Peter Pilinský, podľa kto-
rého sa práve preto bude mests-
ká časť určite uchádzať o dotá-
ciu na likvidáciu čiernych sklá-
dok od Ministerstva životného
prostredia. 
To chce v rámci programu
Veľké upratovanie Slovenska
poskytnúť samosprávam na lik-
vidáciu čiernych skládok približ-
ne desať miliónov eur. 
„Výšku dotácie budeme žiadať
podľa podmienok, aké budú
vyhlásené ministerstvom. Prvé
výzvy boli vyhlásené do konca
apríla,“ doplnil Pilinský, podľa
ktorého mestská časť v súčas-
nosti eviduje približne tridsať
lokalít, kde sa nachádzajú čierne
skládky. (mm)

V Karlovej Vsi

je pri školách

bezpečnejšie
KARLOVA VES
Nešťastie z januára, kedy časť
stromu privalila sedemročné-
ho chlapčeka, si vyžiadalo v
školách Karlovej Vsi niekoľko
opatrení.
Jedným z nich bol aj prieskum a
následné označenie stromov,
ktorých stav v školských areá-
loch predstavoval riziko, že sa
môžu zlomiť. Stromov bolo šty-
ridsať a do konca marca už všet-
ky vyrúbali. Ďalšie stromy budú
pozorne sledované a v prípade
potreby by došlo aj k ich odstrá-
neniu. (mm)

Za šikmé 

parkovanie

hrozí pokuta
KARLOVA VES
Pokuta 33-tisíc eur. Taký
trest hrozí samospráve Kar-
lovej Vsi za šikmé parkovanie
na Majerníkovej ulici na
Dlhých dieloch.
Parkovanie bolo vyznačené bez
povolenia, navyše na pozemku,
ktorý patrí magistrátu hlavného
mesta a ten taký typ parkovania
neodsúhlasil. Karlova Ves preto
musí šikmé parkovanie rýchlo
odstrániť.
Značenie na šikmé zmenilo
bývalé vedenie Karlovej Vsi,
ktoré takto chcelo zvýšiť kapa-
citu miest na parkovanie o
jednu tretinu. Exprimátor
Milan Ftáčnik však s tým nesú-
hlasil a vedenie Karlovej Vsi o
tom informoval. Šikmé parko-
vanie však už bolo vyznače-
né…Po komunálnych voľbách
magistrát nariadil parkovacie
značenie odstrániť a navyše
nad Karlovou Vsou videla aj
hrozba pokuty.
Najväčší problém podľa Kraj-
ského dopravného inšpektorátu
a zodpovedných pracovníkov
magistrátu je v tom, že zvýšený
počet parkovacích miest zmen-
šil šírku cesty a jazdných pru-
hov, čo prekáža najmä autobu-
som a trolejbusom, prípadne
cestujúcim na zastávkach liniek
DPB, ktoré majú menší prie-
stor. (mm)

Drevársku školu prenajali saleziánom

Tanečná scéna Elledanse sa pomaly
lúči s Miletičkou, rokuje o hosťovaní
RUŽINOV
Jediná stála tanečná scéna v
Bratislave v júni 2015 definitív-
ne ukončí prevádzku svojej
divadelnej scény. Posledná roz-
lúčka s legendárnym priesto-
rom bývalého bitúnku sa usku-
toční 19. júna o 20.00 h.
Občianske združenie elledanse
zastrešuje od roku 2007 činnosť
Divadla elledanse, Tanečnej
školy a Company elledanse. Za
osem rokov svojej existencie
pretvorilo historický priestor
bratislavského bitúnku na mul-

tižánrový, kultúrny a komunit-
ný priestor s kaviarňou, piatimi
tanečnými sálami a variabilným
divadelným priestorom. Od
svojho vzniku uviedlo 22 pre-
miér a predstavilo viac ako
1000 kultúrnych podujatí.
Rok 2015 je však posledným
rokom existencie jedinej stálej
tanečnej scény v Bratislave.
„Finančná situácia Divadla je
trvalo neudržateľná, napriek veľ-
kému entuziazmu a pracovnému
nasadeniu všetkých zainteresova-
ných, nenachádzame iné výcho-

disko ako definitívne ukončenie
prevádzkovania vlastnej divadel-
nej scény," zdôvodnila rozhodnu-
tie zakladateľka a umelecká riadi-
teľka elledanse Šárka Ondrišová.
Doterajšie sídlo – budova na
Miletičovej ulici – je v súčasnos-
ti na predaj. Občianske združenie
elledanse však plánuje pokračo-
vať vo svojich divadelných akti-
vitách a rokuje o možnostiach
hosťovania na iných bratislav-
ských scénach. Vo svojej činnosti
bude pokračovať aj Tanečná
škola. (mm)

RUŽINOV
Poslanci Bratislavského samo-
správneho kraja schválili dlho-
dobý prenájom objektu bývalej
SOŠ drevárskej na Pavlovičo-
vej ulici vTrnávke. 
Nový nájomca tu chce vybudovať
materskú školu, organizovať
športové turnaje či spoločenské
akcie, no fungovať tu bude aj cen-
trum pomoci manželov. 
Poslanci schválili prenájom
objektu na 25 rokov organizácii

Saleziáni Don Bosca - Slovenská
provinicia ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa. 
Nový nájomca predložil podrob-
ný projekt využitia daného objek-
tu vrátane investícií do tohto
nehnuteľného majetku. V prvom
roku plánuje do objektu investo-
vať 85 000 eur.
V priestoroch bývalej strednej
školy bude sídliť aj futbalový
klub SDM Domino. Pracovať
však chcú noví nájomcovia aj

mimo svojej budovy a na Ostred-
koch a Trnávke chcú pokračovať
v street workových aktivitách
zameraných na mládež. 
„Podpore žiadosti nájmu nehnu-
teľnosti bývalej spojenej školy
drevárskej sa venovalo aj zastupi-
teľstvo mestskej časti Ružinov a
veľkou väčšinou vyjadrilo podpo-
ru týmto žiadateľom,“ vyjadril sa
k podpore na všetkých úrovniach
samosprávy starosta mestskej
časti Ružinov Dušan Pekár. (mm)


