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Zastávku na Vazovovej museli zrušiť

Pred zastávkou, ktorá stojí na Vazovovej ulici, už električky nezastavujú. Foto: Juraj Mladý

Slovensko bude

voliť poslancov

do parlamentu
BRATISLAVA

Slovensko si v sobotu 5. marca
2016 (od 7.00 do 22.00) zvolí
svojich zástupcov do Národnej
rady Slovenskej republiky. Pôj-
de už o deviate parlamentné
voľby od roku 1989. 
Volič môže zakrúžkovať porado-
vé číslo najviac štyroch kandidá-
tov kandidujúceho subjektu. Ak
odovzdá prednostný hlas viac
ako štyrom kandidátom, hlaso-
vací lístok sa bude počítať v
prospech kandidujúceho subjek-
tu a na prednostné hlasy sa nebu-
de prihliadať. Na požiadanie
voliča mu volebná komisia vydá
za nesprávne upravené hlasova-
cie lístky iné. Volič je povinný
odložiť nepoužité hlasovacie líst-
ky alebo nesprávne upravené
hlasovacie lístky do zapečatenej
schránky na odloženie nepouži-
tých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov, inak sa
dopustí priestupku, za ktorý mu
bude uložená pokuta 33 eur.
Pre Bratislavčanov, ktorí budú v
ten deň mimo mesta, je dôležité,
že volič, ktorý má trvalý pobyt
na území SR a v deň konania vo-
lieb nebude môcť voliť v mieste
svojho trvalého pobytu, môže
požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Môže tak požiadať
osobne alebo prostredníctvom
splnomocnenej osoby,  najneskôr
však posledný pracovný deň
pred konaním volieb v úradných
hodinách obce (4. marca). (db)

Cesty čakajú

opravy, skrášlia

aj Most SNP
BRAT ISLAVA
Vedenie mesta chce do júla
opraviť desiatky kilometrov
ciest, na nový povrch sa môžu
tešiť aj chodníky či cyklotrasy.
Financie na plánované opravy
vyčlenil magistrát v rozpočte
na rok 2016 a zároveň získal
dotáciu od vlády.
Opravovať budú hlavné dopravné
radiály a centrum mesta v celko-
vej dĺžke viac ako 37 kilometrov.
Pôjde o úseky ako Rožňavská,
Vajnorská, Štefánikova, Trnav-
ská, Staromestská, Mlynské nivy,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu
atď. Všetky opravy hlavné mesto
konzultovalo s Krajským do-
pravným inšpektorátom a ko-
ordinovalo s Národnou diaľnič-
nou spoločnosťou a bratislavskou
župou, aby si termíny opráv ciest
vzájomne nekolidovali. 
„Do opráv ciest sa v tomto roku
investuje približne 11,5 milióna
eur. Opravy si budú vyžadovať
viaceré obmedzenia, ale cesty sa
inak opraviť nedajú,“ povedal pri-
mátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a
dodal: „Hoci 11,5 milióna je
veľká suma, zodpovedá iba polo-
vici toho, čo by sme na opravu
ciest reálne potrebovali.“
Nové osvetlenie získa aj desať
priechodov pre chodcov a opra-
vou prejde i Most SNP. Pôjde o
náter zábradlia, opravu chodní-
kov, zvodidiel a komplexnú
výmenu asfaltového krytu vozov-
ky. Most sa bude opravovať v
auguste počas prázdnin. (mm)
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STARÉ MESTO
Zrušenie električkovej zastávky
na Vazovovej pred úradom
práce sa dotklo mnohých Brati-
slavčanov. Najmä tí starší sa
pýtajú, či to bolo potrebné.
Svoj názor napísala aj čitateľka
Oľga Gašparíková: „Proti zastáv-
ke „Blumentál“ nič nemám,
podľa mňa by mohla električka a
iný verejný dopravný prostriedok
stáť podľa potreby aj každých 25
metrov. Nechápem, prečo zrušili
už vybudovanú zastávku na Vazo-
vovej ulici pred úradom práce,
ktorá bola bytostne potrebná - na
tento úrad chodia najnúdznejší -
mám na mysli po fyzickej stránke
- z najnúdznejších občanov. Prečo
bolo potrebné zrušiť niečo, čo je
už vybudované a navyše potreb-
né?“

Dôvod na uzavretie zastávky a jej
prípadné opätovné sprevádzkova-
nie vysvetlila hovorkyňa magi-
strátu Ivana Skokanová. „Zastáv-
ky na Vazovovej ulici nahradili
novovybudované integrované
zastávky „Blumentál“ pri daňo-
vom úrade, aby bol možný pre-
stup cestujúcich medzi električko-
vými aj autobusovými linkami na
jednej prestupnej hrane. Na vybu-
dovanie nových zastávok sme
využili finančné prostriedky z
fondov EÚ a pri žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok a aj pri
jeho schvaľovaní museli byť pro-
jektovo preukázané prínosy nové-
ho riešenia,“ uviedla I. Skokano-
vá a dodala: „Bývalé vedenie
mesta v prínosoch uviedlo mož-
nosť zrušenia zastávok Vazovova
na konkrétnych linkách a ich

ponechanie len na využívanie pri
rôznych obchádzkach alebo pre-
smerovaniach liniek v smere
Račianska, Vajnorská alebo Ruži-
novská ulica a opačne. Počas sta-
novenej päťročnej udržateľnosti
projektu nie je možné meniť pod-
mienky, za ktorých bol schválený,
a obnoviť zastávky na Vazovovej
na bežnú prevádzku. V opačnom
prípade by mesto muselo vrátiť
celý finančný príspevok z EÚ.“ 
Reakciu dopravného podniku
tlmočila hovorkyňa Adriana Vol-
fová: „Zrušenie zastávky bolo v
rámci výstavby združenej zastáv-
ky „Blumentál“, ktorá nahradila
pôvodných päť nástupísk. Súčas-
ná poloha zastávky „Blumentál“
je vzdialená len približne päť-
desiat metrov od zastávky Vazo-
vova.“ (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Na zoznamoch
sa nájdu aj 
slušní kandidáti
Približne pred rokom sa na
Facebooku objavila anketa.
Jej iniciátor vyzval ľudí, aby
napísali meno aspoň jedného
slovenského politika, ktorý za
posledných 25 rokov podľa
nich ani raz nezaklamal,
vôbec nič neukradol, nikoho
nepodplatil, sám ani raz nezo-
bral úplatok a nikoho nepod-
viedol. Po približne mesiaci
mala výzva tisícky zdieľaní,
stovky komentárov, ale ani
jedno konkrétne meno! 
O pár dní sa má ísť voliť a Slo-
venskom sa ozýva zúfalé: Ne-
máme koho! Je pravda, že na
kandidátkach sa objavuje veľa
podvodníkov, zlodejov, zúfal-
cov, kariéristov, unudených
zbohatlíkov či šibnutých rojkov,
ale tvrdenie, že tam nenájdete
žiadnych slušných ľudí, ktorí by
mali byť v parlamente, je zlé a
nepravdivé! 
Na kandidátkach sú aj ľudia,
ktorí v posledných rokoch
poukázali na korupciu, na zlo-
dejstvá, na podvodníkov v oble-
koch a podvodníčky v drahých
kostýmoch. Často riskovali
svoje zamestnanie, niekedy ho
za svoju statočnosť aj stratili,
ale sú to práve oni, ktorí si
zaslúžia byť poslancom! Lebo
poslanec, to bol voľakedy pán.
Rešpektovaná osobnosť. Dnes
sa zdegradoval na niečo podlé,
nízke, skorumpované, bez han-
by a bez morálky! 
Práve títo slušní kandidáti
majú šancu vrátiť poslanecké-
mu mandátu jeho bývalý honor.
Nie skorumpovaní stranícki
kandidáti, ani politickí dino-
sauri, ktorí už dávno stratili
zmysel pre realitu, nie zašití
trafikári, ktorí za štyri roky nič
neurobili, len brali tisícky eur,
ani skrachovaní herci, speváci,
moderátori, športovci, ktorí sú
tam len preto, aby nalákali hlú-
pučkého Jožka z Dolnej Vyšnej,
ale títo slušní a čestní ľudia sú
budúcnosťou Slovenska. Ak už
nie pre nás, tak pre naše deti a
vnukov... 

Dušan Blaško

Ešte pár dní

budú odvážať

stromčeky
BRATISLAVA
So zberom a odvozom vianoč-
ných stromčekov začala spoloč-
nosť Odvoz a likvidácia odpa-
du už 11. januára a len za dva
týždne ich odviezli 50 ton.
Keďže vianočné stromčeky sú
biologicky rozložiteľným odpa-
dom, odvážajú ich na spracovanie
kompostovaním. Skôr, ako sa
dostanú do samotnej kompostár-
ne, zberné vozidlá stromčeky
odvezú do areálu spaľovne, kde
ich nakladajú do drvičky, ktorá
ich rozdrví na menšie časti. Takto
spracované stromčeky následne
putujú do kompostárne, kde sa
počas dvanástich až osemnástich
týždňov zmenia na kompost. Ten
sa využíva na hnojenie ďalších
poľnohospodárskych plodín. V
roku 2015 takýmto spôsobom
zlikvidovali takmer 94 ton via-
nočných stromčekov, rok pred-
tým to bolo 84 ton. V tomto roku
pokračuje zber až do konca
februára, odhaduje sa však, že
množstvo zlikvidovaných strom-
čekov bude minimálne také ako v
uplynulých rokoch.
Kto má stromček ešte doma, mal
by ho čo najdôkladnejšie odzdo-
biť a umiestniť, v prípade rodin-
ných domov k najbližšiemu sto-
jisku na triedený odpad, v prípa-
de bytových domov k stanoviš-
tiam zberných nádob. Stromček
možno doniesť aj osobne a bez-
platne ho odovzdať v zbernom
dvore na Starej Ivánskej ceste 2,
ktorý je otvorený každý deň
okrem nedele a sviatkov od 8.00
do 18.00 h. (mm)

RUŽINOV
Väčšinou to býva tak, že keď k
nim prichádzate, mimovoľne
zatajujete dych a obzeráte sa
pod nohy, aby ste do niečoho
nešliapli. Aj kontajnerové sto-
jisko však môže byť pekné,
estetické a môže zaujať... Jed-
no podobné nedávno vzniklo
na Martinčekovej ulici za
podpory mestskej časti Ruži-
nov z grantového programu
Životné prostredie – rozvoj
komunity.
Obyvatelia už dlhšie rozmýšľali
ako si skrášliť okolie, ako
odstrániť pretrvávajúci problém:
preplnené kontajnery a ich ne-
vábne okolie. Pôvodné kontaj-
nery stáli voľne v malom parku,
tesne pri detskom ihrisku a v
blízkosti Ružinovského domova
seniorov Sklenárova. Lavičky,
na ktorých by si ľudia radi
oddýchli či porozprávali sa,
však boli väčšinou prázdne. 
Mnohých odradila špina, nepo-
riadok a šíriaci sa zápach z
blízkych kontajnerov. Tento
problém bol nakoniec aj podne-
tom na vytvorenie uzamknuté-
ho kontajnerového stojiska. Rie-
šením bolo uzavretie stojiska,
ale obyvatelia nechceli len oby-
čajnú kovovú klietku. 
Naopak,  mysleli na niečo také,
čo obohatí okolie bytového
domu o estetický prvok, ktorý
poteší nielen samotných obyva-
teľov, ale aj okoloidúcich, pri-
tom si však plní svoju primárnu
funkciu – chráni odpadové
nádoby. 
Podarilo sa! Základná konštruk-

cia súčasného stojiska je kovová
s povrchovou úpravou odolnou
proti korózii. Aby sa docielila
dostatočná cirkulácia vzduchu
vnútri stojiska, na dve obvodové
steny a posuvnú bránu sa použil
perforovaný materiál – ťahokov.
Okoloidúcich však upúta predo-
všetkým mozaika tvorená dreve-
nými ručne maľovanými dielca-
mi v tvare ľudí a zvierat. Náj-
dete tu slona, pána so psom na
prechádzke alebo aj draka! 
Obyvatelia otvárajú posuvnú
bránu za pomoci dotykových
elektronických kľúčov, tých

istých, ktorými si otvárajú vcho-
dové dvere do bytového domu.
Po otvorení brány sa automatic-
ky rozsvietia vodeodolné LED
pásy, ktoré osvetľujú vnútro sto-
jiska. Sú v ňom nádoby na zme-
sový odpad a separovaný zber –
papier a plasty, ako aj špeciálna
zberná skrinka na použitý
kuchynský olej – OLEJtéka. 
Z informačných tabúľ vnútri sa
navyše obyvatelia dozvedia, ako
správne triediť odpad a aký
odpad vlastne patrí do stojiska.

Anna Reinerová 
Foto: autorka

Kontajnery sú aj v takom stojisku, 
ktoré neodradí, ale môže sa páčiť
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Električky 

prešli, most

znovu zatvorili
BRATISLAVA
Po takmer 52 rokoch prešla z
centra mesta (Šafárikovho
námestia) do Petržalky elek-
trička. Nadviazala tak nielen
na svoju predchodkyňu, ale
aj na nákladné vlaky, ktoré
po moste premávali aj po zru-
šení električky.
Dopravný podnik v spolupráci s
magistrátom zabezpečil jazdu
dvoch vozidiel v súvislosti s
kolaudačným konaním trate zo
Šafárikovho námestia do Petr-
žalky na technicko-bezpečnost-
né skúšky, ktorými overil spôso-
bilosť trate na prevádzku elektri-
čiek. Technicko-bezpečnostná
skúška je súčasťou kolaudač-
ných konaní, ktoré však stále
pokračujú. Starý most je až do
ukončenia kolaudácie stále stav-
bou, a preto sa po ňom nedá voľ-
ne pohybovať. 
Súčasťou kolaudačného konania
je aj zapojenie mostného osvet-
lenia. Na Starom moste je použi-
tých 772 moderných LED svieti-
diel. Z toho na osvetlenie samot-
nej električkovej trate slúži 50
kusov závesných LED svieti-
diel. Spustenie osvetlenia Staré-
ho mosta súvisí s pokračujúcou
kolaudáciou, most bude takto
svietiť aj počas plnej prevádzky.
Termín otvorenia mosta, rovna-
ko ako Štúrovej ulice, magistrát
ešte neoznámil. (mm)

V Dúbravke

pozor na novú

jednosmerku
DÚBRAVKA
Počas minulého víkendu mest-
ská časť Dúbravka riešila pro-
blém jednosmernej ulice Pod
záhradami. 
Od 20. februára je ulica prejazdná
od Lidlu smerom hore a od Žatev-
nej ulice po odbočku na Pekníko-
vu je jednosmerná. Riešenie pri-
hliada aj na bytovky na Pekníko-
vej ulici. Mestská časť vyzvala
mestskú políciu, aby vodičov
zatiaľ upozorňovali na zmenu, nie
hneď sankcionovali. Druhá ulica,
Pod záhradami, v časti sídliska pri
Britskej medzinárodnej škole, sa
zatiaľ nemení.
Vedenie mestskej časť zorganizo-
valo v decembri minulého roku
verejnú debatu o doprave v
lokalite Pod záhradami.  Najviac
obyvateľov tu podporilo predsta-
vovanú dopravnú zmenu v loka-
lite – čiže obojsmerná vrchná časť
ulice Pod záhradami a otočenie
jednosmerky v úseku po Vende-
línsku ulicu. (lm)

Ministerstvo školstva odmietlo 
pred voľbami riešiť kauzu Mičurin
BRATISLAVA
Občianske združenie Hrad -
Slavín tvrdí, že minister škol-
stva Juraj Draxler nesplnil
sľuby, ktoré dal verejnosti o
využití budovy a areálu Miču-
rin. Keď budovu pred vyše pol
rokom opustila mládežnícka
organizácia Iuventa, minister
prisľúbil dialóg a oficiálne
zverejneným oznamom vyzval
občianske združenia na spolu-
prácu. OZ Hrad - Slavín tvrdí,
že zareagovalo rozsiahlym
projektom a hoci žiada o
pokračovanie rokovaní, minis-
terstvo už niekoľko mesiacov
mlčí.
„Cieľom mojej výzvy pre
občianske združenia bolo spo-
znať základné vízie a ideové
zámery mimovládnych organi-
zácií. Až po diskusii so zaintere-
sovanými stranami prejdeme ku
konkrétnym krokom. Tento
postup v celospoločenských
témach je bežný a volá sa parti-
cipatívna demokracia a občian-
sky dialóg,“ citoval v októbri
2015 ministra Draxlera denník
Pravda. 
„OZ Hrad – Slavín zaslalo v
novembri ministerstvu ideový
projekt, v ktorom sme navrhli
množstvo spôsobov využitia
budovy, areálu a bazéna pre
ľudí. Ministerstvo nám nepotvr-
dilo prijatie projektu a nereago-
valo ani na opakovanú výzvu na

zorganizovanie diskusie za
okrúhlym stolom, ktorú prisľú-
bilo,“ hovorí Sabina Barborjak,
predsedníčka OZ Hrad – Slavín.
Projekt OZ pritom získal oficiál-
nu podporu Slovenskej akadé-
mie vied a neoficiálne sa zaňho
postavila aj organizácia Rada
mládeže Slovenska. „Minister-
stvo v odpovedi na interpeláciu
poslanca NR SR Mikuláša Hubu
odkázalo, že sa kauze Mičurin
odmieta venovať pred voľbami,
keďže ju považuje za spolitizo-
vanú. Myslíme si, že minister
mal počas šiestich mesiacov na
riešenie času dosť a teraz jedno-
ducho zametá tému pod kobe-
rec,“ hovorí predsedníčka ob-
čianskeho združenia. 
„Občianske združenie má dnes v
ruke petíciu za otvorenie Miču-
rina pre verejnosť, ktorú odo-
vzdáme na ministerstvo. Minis-
ter sa ňou bude musieť tak či tak
zaoberať,“ pokračuje Sabina
Barborjak. Petícia obsahuje výz-
vu na zachovanie areálu Iuventy
na Búdkovej ulici č. 2 na pôvod-
ný účel -– realizáciu obľúbe-
ných školských a záujmových
činností detí a mládeže a pod-
porné stanovisko k vyhláseniu
budovy za národnú kultúrnu
pamiatku. Jednou z prekážok je
však napríklad neistá prístupová
cesta k budove a k priľahlým
pozemkom, ktorá nie je vo vlast-
níctve štátu. OZ Hrad – Slavín

na tento problém upozorňovalo
už v septembri. Ak si chce štát
zaistiť bezpodmienečný prístup
k svojmu majetku, musí požia-
dať o uvalenie vecného breme-
na. „Podľa našich informácií to
však ministerstvo doteraz neuro-
bilo,“ tvrdí Sabina Barborjak. 
Ďalšou témou, ktorá by mohla
byť pre ministerstvo nepríjem-
ná, je nelegálne búranie budov
ministerstva na pozemku nad
stavbou nového rezidenčného
projektu na Majakovského ulici,
ktoré sa v súčasnosti vyšetruje.
„Budovy boli podľa minister-
stva v zlom technickom stave.
Prečo štát necháva devastovať
budovy, ktoré sú vlastne majet-
kom všetkých nás?“
Aktuálna je aj otázka sprevádz-
kovania kúpaliska. Ak sa má na
leto otvoriť, ministerstvo by
malo urýchlene pripraviť nové
výberové konanie. „Už teraz sa
obávame, že aj toto leto sa budú
Staromešťania kúpať na Tehel-
nom poli,“ dodáva Sabina Bar-
borjak. 
Stanovisko ministerstva škol-
stva potvrdila aj Martina Slušná
z jeho komunikačného odboru:
„Podnety na využívanie budovy
Ekoiuventy naďalej zbierame a
vyhodnocujeme, no vzhľadom
na politizáciu témy, mandát na
rozhodnutie o konečnom modeli
využívania prenechávame na
novú vládu...“ (db)
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Tentoraz sme zavítali do Ovsiš-
ťa, kde koncom leta na Ulici
Marie Curie Sklodowskej otvo-
rili novú reštauráciu. Nachádza
sa v budove Súkromnej športo-
vej strednej odbornej školy v
susedstve s futbalovým štadió-
nom FC Petržalka Akadémia.
Volá sa Moja reštaurácia
MARI KIRI a fanúškuje petr-
žalskému futbalu.
Nová petržalská reštaurácia
nahradila niekoľko školských
tried a poskytla útočiskom fanúši-
kom a hráčom novovzniknutého
FCPA. Aj preto je interiér ladený
do čiernej a bielej, čo sú farby
petržalského futbalu.
V prednej časti je bar, v zadnej
pec na pečenie pizze, detský kútik
a salónik. Uprostred je kuchyňa.
Toalety sú vzadu na schodisku,
ktoré vedie do tried a učební špor-
tovej školy. Pozdĺž okien s výhľa-
dom na futbalový trávnik sú stoly
s lavicami a stoličkami. Lavice sú
z drevených europaliet, stoly pri
bare zase z drevených cievok na
káble. Nechýba stolový futbal a
šípky, na stene zase obrazovky s
vysielaním športových prenosov.

Nás však zaujímal hlavne jedálny
lístok. Okrem polievok sme v
ňom našli hlavné jedlá, špeciality
kuchyne, cestoviny, bezmäsité
jedlá, niečo k pivu, šaláty, jedlá
pre deti, dezerty a pizzu.
Okrem jedálneho lístka majú aj
sezónnu ponuku piatich jedál a
denné menu za 4,50 €.
Z polievok sme si dali paradajko-
vú so šľahačkou, parmezánom a
pestom (2,40 €) a Jókai fazuľovú
s haluškami (2,40 €). Paradajková
nebola ničím výnimočná, fazuľo-
vá bola prislaná, bola síce plná
mäsa a fazule, halušiek však bolo
pomenej. O niečo lepšia bola hu-
bová polievka (2,20 €) zo sezón-
nej ponuky.
Zo špecialít Mari Kiri sme si
vybrali dusené jahňacie lýtko s
pečenými zemiakmi s rozmarí-
nom (11,40 €) a Mari Kiri Burger
s hranolčekmi, bbq omáčkou a
cesnakovým dressingom (7,40 €).
Jahňacie bolo vynikajúce, skla-
maním pre nás boli zemiaky so
spálenou cibuľkou a slaninkou.

Burger bol priemerný, porcia
však bola poriadna. K hranolče-
kom by sa však hodil skôr kečup
ako bbq omáčka.
Vynikajúci bol teľací Wiener-
schnitzel so zemiakovým šalátom
na sladkokyslo (8,90 €), výhradu
sme mali len k šalátu. Ten bol
absolútne nezvládnutý - zemiaky
aj cibuľa boli nakrájané na príliš
hrubé a veľké kusy, zálievka
nedokázala spojiť zemiaky s cibu-
ľou a bola z toho nesúrodá masa.
Navyše šalát bol príliš studený k
čerstvo vypraženému rezňu.
Z dezertov sme si dali domáci
cheesecake, ktorý bol síce chutný
ale príliš hutný.
V tejto časti Petržalky je podob-
ných reštaurácií ako šafránu.
Navôkol sú totiž samé puby a
krčmy. Mari Kiri je teda príjem-
ným osviežením Ovsišťa. Kuchy-
ňa má určite čo zlepšovať, zaslú-
žia si to nielen fanúšikovia obro-
deného petržalského futbalu.
Naše hodnotenie:���

Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Mari Kiri príjemne osviežila OvsišteKonečne niekto

pochopil zákon

o výbušninách
LIST ČITATEĽA
Keďže sa už dlho snažím upo-
zorňovať na neúnosnú situá-
ciu s petardami v našom
meste, s potešením som si pre-
čítal, že zastupiteľstvo v Kar-
lovej Vsi rozmýšľa nad refe-
rendom o zákaze používania
petárd.
Konečne si niekto osvojil zákon
z decembra 2015 - zákon o
výbušninách, výbušných pred-
metoch a munícii, ktorý umož-
ňuje obciam z dôvodu ochrany
verejného poriadku formou
VZN obmedziť alebo zakázať
používanie pyrotechniky. 
V susedných štátoch, napr. v
Maďarsku, idú ešte ďalej. Ná-
kup pyrotechniky je povolený
len deň pred Silvestrom, použí-
vať ju možno len v istom časo-
vom intervale na prelome rokov
a nepožitú „muníciu“ je občan
povinný vrátiť. To však, u nás,
bohužiaľ, asi nehrozí. Je však
potešiteľné, že  v našich súradni-
ciach sa tým aspoň konečne
začal niekto nad tým zamýšľať a
že to začal riešiť.

Miroslav Daniš, Rača

Mesto počas

zimy ušetrilo

tisícky eur
LIST ČITATEĽA
Pred zimou som si prečítal,
koľko peňazí sa muselo vyčle-
niť na zimnú údržbu, mecha-
nizmy, posypovú soľ, celkovú
prípravu na likvidáciu snehu.
Zima však bola mierna, snehu
nikde, preto by bolo celkom
zaujímavé, keby mestskí radní
oznámili, koľko eur sa ušetrilo a
na čo tie peniaze pôjdu. Abstrakt-
né frázy, že sa určia na opravu
ciest, určite nikomu nič nepove-
dia, skôr by som privítal, keby
bolo jasne povedané, kam a
koľko! 
A ešte k posypovej soli. Určite sa
jej minul iba zlomok, preto
dúfam, že sa zvyšok v skladoch
nevyparí a že na jeseň sa nebude
musieť kupovať nová, samozrej-
me, zase o niečo drahšia...

Filip Brath, Dúbravka

Vykrádačov

lesov chránia

úradníci
LIST ČITATEĽA
Chcem pokračovať v téme,
ktorým sa venovali články Tie
najkrajšie stromy rúbu aj v
Lamači, alebo V lesoparku sa
rúbe stom za stromom:
Scenár ako cez kopirák je aj na
Krásnej hôrke. Pod rúškom
výchovného výrubu v jedno
slnečné sobotné poludnie padajú
najkrajší mohykáni, na rozdiel od
Lamača, stromy padajú rovno
pod nohy návštevníkov. Privola-
ná policajná hliadka konštatuje,
že je všetko v poriadku. Takéto
kúsky tu prevádzkoval samový-
robca Sterzinger Tomás,  Duna-
sziget Dózsa, György ut. 27 pod
taktovkou Lesov Slovenskej
republiky, odštepný závod Smo-
lenice. V sobotu sa ich výchovná
činnosť však neskončila, pokra-
čovali ešte celý mesiac. Títo
ochrancovia lesa, ako sa sami
nazývajú, stromy choré a prehni-
té nechali rozhádzané po lese aj
so všetkými orezkami. Toto chrá-
nenie lesa riešil aj Okresný úrad
životného prostredia, ktorý, žiaľ,
rozhodol v prospech tohto bar-
barského skutku. Úradníkom
odkazujeme, že pre nás sú a budú
títo ochrancovia stále len vykrá-
dačmi Bratislavských lesov.

Mária Cíbová, Kramáre

Predajňa Tesco Stores na Ka-
mennom námestí dostalo
pokutu 700 eur pre porušenie
zákazu používania nekalej
obchodnej praktiky. Dôvo-
dom boli kuchynské nože a
ich umývanie.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej
inšpekcie totiž zistil, že účastník
konania ako predávajúci v marke-
tingovom letáku Tesco s názvom
Zbieraj známky a navar s Pyrex
nesprávne informoval spotrebite-
ľa o spôsobe údržby výrobku
nože Pyrex. Marketingový leták
obsahoval informáciu „Nože
možno umývať v umývačke
riadu,“ pričom priamo na obale
výrobku „Chef´s knife – profesio-
nálny kuchársky nôž, Pyrex, 20
cm“ bol uvedený piktogram,
ktorý informoval spotrebiteľa o
nevhodnosti čistenia výrobku v
umývačke riadu! 
Z podania spotrebiteľa súčasne
vyplýva, že v cudzojazyčných
informáciách priložených k vý-
robku bola uvedená informácia o
možnosti poškodenia výrobku v

dôsledku jeho čistenia v umývač-
ke riadu. Uvedenie nepravdivých
informácií týkajúcich sa špecifi-
kácie výrobku (spôsobu jeho
údržby) mohlo uviesť spotrebite-
ľa do omylu, ktorý mohol zapríči-
niť, že urobí rozhodnutie o
obchodnej transakcii, ktoré by
inak neurobil. 
Právnickou terminológiou, došlo
k naplneniu znakov klamlivého
konania, čiže nerešpektovaniu
zákazu používania nekalých
obchodných praktík. Účastník
konania sa ku kontrole vyjadril,
že hraciu kartu spracovával na
základe podkladov od dodávate-
ľa. Za nesúlad informácií medzi
informáciami o vhodnosti nožov
na hracej karte a na obaloch vý-
robkov sa zákazníčke ospravedl-
nil a tento problém bude riešiť s
dodávateľom, ktorý ho zavádzal
chybnými informáciami. 
K tvrdeniu, že k nesúladu medzi
informáciami o vhodnosti nožov

na hracej karte a na obaloch
výrobkov došlo v dôsledku zavá-
dzania chybnými informáciami
zo strany  dodávateľa, orgán
dozoru uvádza, že účastník kona-
nia len uviedol príčinu vzniku
danej skutočnosti, ktorá však nie
je dôvodom neplnenia zákonom
stanovenej povinnosti.
Argument účastníka konania je
subjektívnou skutočnosťou, ktorá
nezbavuje účastníka konania
objektívnej zodpovednosti za
porušenie zákona. 
Pri určovaní výšky pokuty orgán
dozoru vzal v úvahu charakter a
závažnosť zisteného protiprávne-
ho konania. Použitím nekalej
obchodnej praktiky, ktorá je zaká-
zaná, boli porušené  práva spotre-
biteľa priznané mu zákonom o
ochrane spotrebiteľa. Ďalej orgán
dozoru pri určovaní výšky pokuty
prihliadol aj na možné následky
zisteného protiprávneho konania. 

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných 

rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Pokuta za návod na umývanie nožov
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ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE 
K1 Shopping
Eisenstädter 
Straße 29
A-2421 Kittsee

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

e

Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

Od stredy 24. februára do utorka 1. marca 2016
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POZRITE SI VIDEO 
NA ACTION.EU
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949
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249

5 LITROV

219

299

FINISH - TABLETY 
DO UMÝVAČKY RIADU
Classic
36 ks

COCA-COLA
NÁPOJ
Regular, Light alebo Zero
375 ml 
(1 l = 1.55)

balenie 12 ks

6.96

SPECTRUM
MALIARSKY NÁTER
interiérový 
biely
(1 l = 1.59)

DÁMSKE
SAKO
62% polyester/
33% viskóza/
5% elastan
veľkosti S-XL

nohavice
veľkosti S-XXL

8.49

AXE
SPRCHOVÝ GÉL
rôzne vône
250 ml (1 l = 5.96)

Deospray
150 ml (1 l = 10.60)

1.59

PAPER MATE
INKJOY QUATRO
ľahké písanie vďaka
revolučnému
InkJoy-systému písania
hrúbka hrotu: 1.0 mm

SILVERLIT DIGI
DINO ALEBO SOVA
interaktívna hračka zvieratká 
s viac ako 55 melódiami
stačí len zatlieskať alebo 
zapískať a aktivujú sa 
piesne a zvuky

MAGIC STEP
ROHOŽKA
absorbujúca vodu a nečistoty
optimálna ochrana pre všetky typy 
podláh, ľahko sa čistí
40x70 cm

AIRWICK
VONNÁ SVIEČKA
rôzne vône

ELHO
TRUHLÍK NA KVETY
antracit
16 litrový
60x29x21 cm

20 litrový
40x40x32 cm

3.99

PEDIGREE TASTY 
MINIS
chrumkavé vankúšiky 
95 g
(1 kg = 10.42)

WD-40
UNI-MAZIVO
eliminuje škrípanie, čistí a chráni 
proti korózii, neobsahuje silikóny
300 ml (1 l = 7.30)

SLEEPCARE
PRIKRÝVKA
poťah z mikrovlákna
polyesterová výplň
duté vlákno 350 g/m²
priedušná, antialergická
pranie pri 40 °C
135x200 cm

140x200 cm 9.95

099

UMBRO
BOXERKY
rôzne farby
95% bavlna/
5% elastan
veľkosti S-XL

PROLECTRIX
NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
100 g/min. parný ráz, keramická žehliaca platňa
2 l nádržka na vodu, 2400 W

žehliaca doska
74x34 cm

5.39

4295

189259

BURAGO
AUTOMODELY 
rôzne modely
kovové
mierka 1:43

MALTESERS
MINIS
255 g
(1 kg = 10.16)

UMBRO
TEPLÁKY
čierne alebo 
tmavomodré
veľkosti M-XXL

9.95

LOTTO
SPORT PONOŽKY
čierne alebo biele
veľkosti 39-46
3 páry

2.19

SOLÁRNE 
ZÁHRADNÉ
SVIETIDLO
LED, nerezová oceľ
36 cm

0.79

DIEVČENSKÁ
BUNDA
rôzne vzory
100% polyester
veľkosti 98-140

sukňa
100% bavlna
veľkosti 98-140

2.29

Leggings
95% bavlna/
5% elastan
veľkosti 98-152

1.59

tenisky
veľkosti 30-35

6.95

ČISTIČ
UMÝVAČKY
250 ml (1 l = 7.96)

1.99

849

PHILIPS
CD-R
700 MB, 80 min.
balenie: 25 Pack

SANDISK
USB-KLÚČ
16 GB

6.49
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Vydedenie je 

jednostranný

prejav vôle
Vydedenie pripúšťa ustanove-
nie § 469a Občianskeho zákon-
níka a rozumieme pod ním jed-
nostranný prejav vôle poručite-
ľa, ktorým svojho potomka ako
neopomenuteľného dediča vy-
lučuje z dedenia.
Z definície vyplýva, že inštitút
vydedenia sa týka iba tzv. neopo-
menuteľných dedičov, t. j. potom-
kov poručiteľa. Vydedenie musí v
zmysle zákona súčasne spĺňať
materiálne a formálne náležitosti.
Materiálnou náležitosťou je exis-
tencia konkrétneho dôvodu uve-
deného v zákone s tým, že rozši-
rovanie okruhu týchto dôvodov
nie je prípustné. Zákon pozná 4
dôvody vydedenia a to konkrétne
ak (I.) poručiteľov potomok v
rozpore s dobrými mravmi nepo-
skytol poručiteľovi potrebnú po-
moc v chorobe, v starobe alebo v
iných závažných prípadoch; (II.)
o poručiteľa trvalo neprejavuje
opravdivý záujem, ktorý by ako
potomok mal prejavovať; (III.)
bol odsúdený pre úmyselný trest-
ný čin na trest odňatia slobody v
trvaní najmenej jedného roka
alebo napokon ak (IV.) trvalo ve-
die neusporiadaný život. Čo sa
týka formálnej náležitosti vydede-
nia, musí byť rovnako ako závet v
písomnej forme. Podstatnou nále-
žitosťou takejto listiny je, ako už
bolo uvedené, výslovné vyme-
dzenie jedného zo zákonných
dôvodov vydedenia. V prípade
uvedenia dôvodu vydedenia, kto-
rý zákon nepozná, by takýto práv-
ny úkon nemal žiadne následky.
Prejav vôle o vydedení môže byť
tak súčasťou závetu alebo môže
byť uvedený aj na samostatnej lis-
tine. Po splnení zákonných pod-
mienok vydedenia následne
dochádza k vylúčeniu daného
potomka z dedenia, čiže tento
potomok sa nestáva dedičom a
vôbec nededí. Na uvoľnený
dedičský podiel vydedeného
dediča potom nastupujú jeho
potomkovia, pokiaľ poručiteľ
nevztiahol účinky vydedenia aj na
nich.     JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

STARÉ MESTO
Letné terasy na miestnych
komunikáciách Starého Mesta
majú nové pravidlá. Rozhod-
nutie starostu Radoslava Štev-
číka je dohodou vedenia mest-
skej časti s prevádzkovateľmi
gastropodnikov. Boli v nich
rešpektované zásady Krajské-
ho pamiatkového úradu a sta-
novisko Krajského dopravné-
ho inšpektorátu. 
Po novom môžu terasy zaberať
najviac 50 percent verejného
priestoru., pričom druhá polovi-
ca komunikácie musí zostať
voľná pre chodcov, záchranárov,
zásobovanie či na kultúrne akti-
vity. Od februára už napríklad
platí, že peší prechod do domu v
šírke 150 centimetrov a prejazd
do dvora v šírke 250 centime-
trov je zakázané používať ako
exteriérové sedenie. 
Exteriérové sedenie môže mať
maximálnu dĺžku danú dĺžkou
uličnej fasády objektu, v ktorom

je prevádzka umiestnená. Exte-
riérové sedenia (nábytok a tiene-
nie) ako sezónne zariadenie
musia byť z ľahkých konštruk-
cií, aby nepotláčali historický
charakter uličného parteru pa-
miatkovej rezervácie. 
Exteriérové sedenia nesmú mať
podestu s výnimkou sedení na
Michalskej ulici v časti so sklo-
nom brániacim ich využitiu.
Umiestnenie podest je podmie-
nené záväzným stanoviskom
Krajského pamiatkového úradu
Bratislava. 
Ohradenie sedení kompaktnou
zábranou (dosky, textil, sklo a
pod.) alebo súvislým radom
nádob na zeleň je neprípustné.
Nábytok (stoličky, stoly) by mal
byť vyrobený zo subtílnych pro-
filov v tradičných prírodných
materiáloch (drevo, kov), v prí-
pade výrobkov s výnimočnou
dizajnovou a remeselnú kvalitou
nie je vylúčené ani použitie
súdobých materiálov. Maximál-

ny rozmer stola môže mať 70 x
70 centimetrov. 
Lavicové sedenie je zakázané.
Po záverečnej musí byť nábytok
uskladnený mimo uličného prie-
store, alebo v dotyku s fasádou
prevádzky tak, aby zaberal
hĺbku chodníka najviac jeden
meter. Prevádzky vo dvore budú
môcť mať na ulici len jeden
reklamný pútač. Nové pravidlá
dostalo aj umiestnenie markíz,
logá a názvy prevádzok či logá
sponzorov. Osobitne sa zakazuje
umiestňovanie presklenených
celoročne využívaných sedení v
podobe samostatnej stavby
Nariadenie sa zaoberá aj rekla-
mou. V priestoroch pamiatkovej
rezervácie sa už nesmú naprík-
lad umiestňovať fixné alebo aj
mobilné stojany, prípadne pulty
s rôznym propagačnými mate-
riálmi, alebo tovarmi, ktoré sú
určené na predaj. 
Rozhodnutie platí od 8. februára
2016. (brn)

Letné terasy v Starom Meste majú
od 8. februára prísnejšie pravidlá

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.

Ručenie nehnuteľnosťou
Volajte: +420 724 438 631

alebo píšte na email:
info.firma.sk@gmail.com

Súčasný stav spoločnosti, v ktorej žijeme, je už pre väčšinu občanov SR neznesiteľný. Nekresťanské dane zrážajú ľudí k zemi 
a ústavou garantované bezplatné školstvo a zdravotníctvo nemá s realitou nič spoločné. V zdravotníctve sa stratí 2,5 mld eur ročne.
Riešenie na tento stav vypracovala mimoparlamentná strana PRIAMA DEMOKRACIA (PD),
ktorú sa veľmi intenzívne snaží diskriminoviť a rozložiť súčasná politická elita.
PD by po úspešnom vstupe do parlementu urobila nasledovné:

1) Zrušíme cca 30 druhov daní, daňové priznania, DPH, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne 
a zavedieme "Jedinú daň"

2) Zavedieme "Základný Nepodmienený Príjem" (ZNP), vo výške cca 350,- eur pre každého občana SR 
od narodenia až do smrti. ZNP bude prirátaný k dôchodkom a ku mzdám.

3) Uzákoníme "Funkčné referendum". Politici už nebudú rozhodovať o nás bez nás.
4) Zrušením vyššie uvedeného vznikne dostatok financií na bezplatné školstvo, zdravotníctvo - vrátane 

zubnej starostlivosti a mnoho ďaľšieho.
Uskutočniť navrhované zmeny môžeme spoločne iba vtedy, 
keď PRIAMA DEMOKRACIA zvíťazí vo voľbách 2016 absolútnou väčšinou. A či sa tak stane, je aj na Vás.

Viac info na: www.lachkovicova.blog.sme.sk, www.facebook.com/lachkovicova.jana, www.priamademokracia-pd.sk
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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

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

7BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2016



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Grafity pomôže

odstraňovať 

aj magistrát
BRATISLAVA
Hlavné mesto pomôže s odstra-
ňovaním nelegálnych grafitov
finančným príspevkom.
Z rozpočtu je na to vyčlenených
90 000 eur, ktoré budú prerozde-
ľované medzi žiadateľov. Žiados-
ti posúdi odborná komisia každý
mesiac až do konca septembra.
Príspevok je určený právnickým
osobám, ktorých zakladateľom
nie je hlavné mesto, a fyzickým
osobám, ktoré majú trvalý pobyt
na území hlavného mesta. Príspe-
vok možno poskytnúť na prepla-
tenie nákladov s odstraňovaním
nelegálnych grafitov z fasád byto-
vých a nebytových budov a
objektov. Príspevok môže byť
udelený do maximálnej výšky
3 000 eur pre žiadateľa.  (is) 

Vodárenské

múzeum má

najkrajší park
KARLOVA VES
Záhrada Vodárenského múzea,
patriaca Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti, zvíťazila v sú-
ťaži o Park roka 2015. 
Záhrada je pokračovaním náučnej
expozície Vodárenského múzea a
voda je v nej prítomná nielen
fyzicky – fontánami, ale i sym-
bolicky – v oblúkovitých tvaroch
chodníkov, v záhradnej architek-
túre a v samotnom vlnitom relié-
fe hektárového pozemku. Atrak-
tívnymi prvkami sú fontány,
vyhliadková veža, cyklopoint s
altánkom, ihriská a trávnaté plo-
chy. Záhrada ponúka celý rok kul-
tivovaný priestor na voľný čas v
urbánnom prostredí. Záhradu
kompletne zrevitalizovali v
rokoch 2012 - 2014. (ab)

Krajský súd rozhodol , že park na
Kollárovom námestí zatiaľ zostane
STARÉ MESTO
Výstavba nových garáží na
Kollárovom námestí dostala
zatiaľ stopku. Krajský súd
zrušil rozhodnutie okresného
úradu vo veci odvolania, ako
aj rozhodnutie mestskej časti
Staré Mesto vo veci výrubu
stromov na námestí a vrátil
ho na nové konanie.
Na Kollárovom námestí inves-
tor plánoval postaviť garáž a
„náhradný park“ mal vzniknúť
iba na streche podzemnej gará-
že. Pre plánovanú garáž malo
byť vyrúbaných 53 stromov a
mala byť zničená ďalšia zeleň,
čím sa súčasný park mal zmen-
šiť približne o tretinu. 
V najnovšom zdôvodnení brati-
slavského krajského súdu sa
napríklad uvádza, že verejný

záujem je postavený na ochra-
ne a zveľaďovaní životného
prostredia ako základného
predpokladu existencie ľudskej
bytosti, je mimoriadny, a preto
právny poriadok Slovenskej
republiky mu venuje zvýšenú
pozornosť, a na základe uvede-
ného je prípustné výkon niekto-
rých práv jednotlivca obme-
dziť.
Súd skonštatoval, že udelenie
súhlasu na výrub je možné iba
za predpokladu, že správny
orgán posúdi ekologické a
estetické funkcie drevín, ako aj
vplyvy na zdravie človeka. V
prípade rozhodnutia o výrube
na Kollárovom námestí k
dostatočnému posúdeniu pred-
metných funkcii nedošlo. Súdu
nebolo zrejmé, prečo dal prvo-

stupňový správny orgán pred-
nosť vlastníckemu/užívaciemu
právu účastníka pred právom
občanov na priaznivé životné
prostredie. 
Krajský súd tiež napríklad kon-
štatoval, že prvostupňový
správny orgán nevykonal do-
statočné dokazovanie, čo sa
týka rozsahu zásahu do práva
na priaznivé životné prostredie,
po predpokladanom výrube
drevín a dokončení stavby, vo
vzťahu k vhodnosti takéhoto
podložia na ďalšiu výsadbu,
najvyšší predpokladaný vzrast
takto nasadených drevín, ako
ani predpokladaný čas, ktorý
bude potrebný na nové dreviny,
aby plnohodnotne začali plniť
funkcie predchádzajúcich vyrú-
baných drevín. (ts) 

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko
Navštívte najkrajšie miesta pri Jadrane

a využite zľavy za skorý nákup do 29. februára!

INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava
tel. 02 55563860                   www.intermedial.sk

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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Juraj Miškov
predseda SKOK!

Rastislav Kunst
riaditeľ školy

Katarína Augustinič
poslankyňa mesta Bratislava

Sven Šovčík
projektový manažér

Daniel Krajcer
poslanec NR SR

Martin Miškov
súkromný podnikateľ

Martin Chren
ekonóm, poslanec NR SR

Anton Remiš
dôchodca

Rastislav Antala
športový manažér a podnikateľ

Ján Rozbora
dôchodca

Daniel Hudec
riaditeľ spoločnosti

Michal Wenzl
technik

Ľubica Navrátilová
poradkyňa Ivety Radičovej

Miriama Petríková
študentka vysokej školy

František Vlček
prevádzkový manažér

Martina Fondrková
miestna poslankyňa v Ružinove

Róbert Ondriaš
projektový konzultant

Emil Hurta
vedúci prevádzky

Peter Illý
miestny poslanec v Dúbravke

Igor Chahaľák
letecký inžinier

Radovan Čechovič
technický pracovník

Daniel Jóna
ekonóm

Michal Muránsky
administratívny pracovník

Matej Vlček
obchodno-technický zástupca

Mário Khandl
obchodný manažér

Miroslav Studenič
ekonóm

Viera Jašková
konateľka spoločnosti

Filip Libuša
asistent predaja

(Prieskum preferencií MVK, december 2015,
vzorka 18-29 rokov)

www.sk-ok.sk
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VOĽTE

Objednávateľ: Slovenská občianska koalícia (SKOK!), Štefánikova 41, 811 04 Bratislava 1, IČO: 42 418 186, Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35 712 058

inzerciaBN-206x268.indd   1 22.02.16   2:23
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Z Lamača do

Dúbravky chcú

stavať lávku
DÚBRAVKA
Lamač a Dúbravku by mala
spojiť cyklolávka. Mestské časti
chcú na projekte spolupraco-
vať s Bratislavským samo-
správnym krajom.
Spojiť lávkou a cyklocestou
Dúbravku s Lamačom a prispieť
k napojeniu na sieť cyklotrás
Dolného Rakúska a cyklochodní-
kov v malokarpatskej oblasti. K
tomu sa zaviazala mestská časť
Dúbravka Memorandom o spo-
lupráci. Na zlepšení cyklodopra-
vy bude spolupracovať s Lama-
čom a s Devínskou Novou Vsou.
Prvým krokom je prepojiť Lamač
a Dúbravku. Plánom je viesť
cyklotrasu od lamačskej ulice
Podháj k Agátovej ulici v
Dúbravke, pričom cyklisti by
mali jazdiť lávkou ponad želez-
ničnú trať. „Vo financovaní by
mal pomôcť Bratislavský samo-
správny kraj, Dúbravka musí pri-
praviť projekt,“ priblížil vicesta-
rosta Dúbravky Ľ. Krajčír. (st)

Rybári sa autami

k jazerám už

viac nedostanú
VAJNORY
Mestská časť Vajnory pre
časté podnety a sťažnosti od
vlastníkov nehnuteľností v
lokalite Vajnorských jazier pri-
stúpila k regulácii dopravy na
Vajnorských jazerách.
Dôvodom bol aj nevyhovujúci
stav komunikácií, ktoré nie sú
dimenzované na takú intenzitu
dopravy. Po prerokovaní týchto
podnetov v komisii výstavby
územného plánu, životného pro-
stredia a dopravy bolo miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti
Vajnory schválené uznesenie, v
zmysle ktorého sa povolenie na
vjazd pre rybárov na Vajnorské
jazerá nebudú vydávať. 
Obyvatelia s trvalým pobytom v
mestskej časti Vajnory, ako aj
vlastníci nehnuteľností a členo-
via rybárskej stráže majú vstup na
Vajnorské jazerá neobmedzený,
stačí keď sa pri prípadnej kontro-
le preukážu platným občianskym
preukazom. (va)

Cyklomost využilo vyše 100-tisíc ľudí
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Cyklomost slobody, známejší
ako Most Chucka Norrisa,
spájajúci Devínsku Novú Ves
so Schloss Hofom, zaznamenal
nárast cykloturistov. 
Cyklomost slobody sa začal sta-
vať v septembri 2011. Leží na
historickej trase, je dlhý takmer
kilometer a široký 4 metre.
Cyklosčítačku, ktorá zazname-
náva pohyb cyklistov aj peších,
osadili na most v polovici roku

2014. Vlani po ňom prešlo
103 122 cyklistov a peších, pri-
čom denný priemer bol 283.
Najfrekventovanejším dňom v
týždni bola podľa štatistiky
nedeľa, keď prešla mostom
štvrtina návštevníkov z celého
týždňa. Najviac cyklistov prešlo
po moste v pracovných dňoch
medzi 14.00 h a 19.00 h, zatiaľ
čo počas víkendov utíchal pohyb
až po 21.00 hodine. 
Najviac peších turistov prešlo po

moste v apríli - 7 477. V
januári to bolo takmer 4 000
peších, no iba 461 cyklistov.
Podobne na tom bol v minulom
roku aj február, keď sa na moste
stretlo 3 867 peších, ale len 706
cyklistov. 
Od mája do septembra sa tento
trend otočil a Cyklomost slobo-
dy využívali vo väčšej miere
cyklisti. V auguste ich bolo tak-
mer 9 000, zatiaľ čo peších
niečo vyše 6 000. (ts)

Panónska cesta 33
Bratislava AUTO PALACE tel.: +421 232 108 222

www.autopalacepanonska.sk

MAZDA.

MAZDA 3.
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Petržalské 

parkovanie 

bolo s chybami
PETRŽALKA
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ)
skonštatoval, že v záležitosti
petržalského parkovania išlo v
niekoľkých bodoch o porušenie
zákona o obecnom zriadení.
NKÚ uviedol, že petržalský úrad
použil analýzy, aby mohol obísť
verejné obstarávanie. Postupoval
protizákonne tým, že zvyšným
dvom uchádzačom neumožnil
preukázať splnenie podmienok
čestným vyhlásením a to negatív-
ne ovplyvnilo vyhodnotenie súťa-
že. NKÚ konštatuje, že takýto
právny úkon malo schváliť miest-
ne zastupiteľstvo. Keďže NKÚ
neposunul podnety Generálnej
ani špeciálnej prokuratúre, niekto-
rí poslanci zvažujú ďalšie kroky.
„Kontrola nekonštatovala neefek-
tívne vynaloženie finančných
prostriedkov ani zneužitie právo-
mocí verejného činiteľa, úmysel a
podobne,“ komentoval závery
starosta Petržalky Vladimír
Bajan. (mm)

ZŠ Veternicova

končí, chýbajú

jej peniaze
KARLOVA VES 
Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti Karlova Ves odsúhla-
silo zámer zrušenia Základnej
školy Veternicova.
Dôvodom boli dlhodobo nepriaz-
nivé finančné ukazovatele, ktoré
spôsobili trvalý pokles počtu žia-
kov. Škola nemá dostatok pro-
striedkov na mzdy zamestnancov
ani na prevádzku školy. Pôvodný
zámerom mestskej časti bolo
vytvoriť elokované pracovisko
Základnej školy A. Dubčeka,
ktorá sa nachádza blízko ZŠ
Veternicova. Bola by tak zacho-
vaná výučba na Veternicovej
ulici. Občania však odmietli toto
riešenie a poslanci sa priklonili k
alternatíve zrušenia školy. 
V ZŠ Veternicova za desať rokov
klesol počet žiakov zo 456 na
188. V minulom kalendárnom
roku bolo potrebné dofinancovať
školu sumou 65-tisíc eur, odhad
dofinancovania v tomto roku pre-
siahol až 80-tisíc eur. (mm)

BRATISLAVA
Je rozhodnuté - diaľničný
obchvat Bratislavy sa začne
stavať už túto jar.
Rozhodla o tom vláda, ktorá
definitívne schválila takéto rie-
šenie dopravnej situácie v hlav-
nom meste. „Nepoznáme lepší

model na vyriešenie dopravnej
situácie v meste, ako je
obchvat Bratislavy,“ vyhlásil
minister dopravy Ján Počiatek.
Postaviť obchvat dostalo na
starosť združenie firiem na čele
so španielskou spoločnosťou
Cintra, ktoré vyhralo súťaž.

Víťazní Španieli sa zaviazali
postaviť obchvat za 52 mesia-
cov, teda za štyri roky a štyri
mesiace, prvé autá by teda mali
na ňom prejsť na jeseň 2020.
Po tridsiatich rokoch splácania
bude stáť obchvat približne 1,9
miliardy eur. (mm)

Obchvat schválili, môžu začať stavať

4

-

-

-



13BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Navrhnite ľudí,

ktorí si zaslúžia

Cenu primátora
BRATISLAVA
Počas galaprogramu XIII. roč-
níka celomestského projektu
Bratislava pre všetkých, ktorý
sa bude konať 22. až 24. apríla,
odovzdajú Cenu primátora
Bratislavy na rok 2016.
Týmto najvyšším samosprávnym
ocenením sú vyznamenávaní Bra-
tislavčania, ktorí sa zaslúžili o
občiansky, kultúrny, spoločenský
či športový rozvoj hlavného
mesta a spoločnosti. Návrhy na
laureátov Ceny primátora Brati-
slavy môžu predkladať vedeniu
samosprávy neziskové organizá-
cie, občianski aktivisti, vedecké či
vzdelávacie inštitúcie, ale aj
samotní obyvatelia. Návrhy na
ocenenie je možné zasielať do 15.
marca na adresu: Kancelária pri-
mátora, Primaciálne nám. 1, P.  O.
Box 192, 814 99 Bratislava s
označením Cena primátora 2016
alebo elektronicky s označením
Cena primátora 2016 na adresu
info@bratislava.sk. (is)

Stále poskytujú

bezplatné 

poradenstvo 
BRATISLAVA
Hlavné mesto poskytuje špecia-
lizované bezplatné poradenstvo
v oblasti hospodárenia so zráž-
kovými vodami. O poradenstvo
je možné požiadať do konca
roka 2016.
Základným princípom poraden-
stva je podporiť také riešenie spô-
sobu odvodnenia na pozemku,
ktorého podstatou je zužitkovať
zrážkovú vodu tam, kde spadne a
vracať ju späť do prirodzeného
kolobehu vody, čím sa napodob-
nia prirodzené odtokové charak-
teristiky územia pred jeho urbani-
záciou. 
K dispozícii je odborník, ktorý
bude poradí pri hospodárení so
zrážkovou vodou formou
návrhov na riešenie odpojenia sa
od stokovej sústavy prostredníc-
tvom zachytávania a možného
využitia zrážkovej vody napr. na
polievanie, na vsakovanie zrážko-
vej vody na pozemku formou
dažďových záhrad a pod. (sk)

MÔŽEME, 
NAŠLA SOM

DOBRÉ BÝVANIE 
V DÚBRAVKE.

DOBRÁ
OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ

DOBRÁ
CENA

DOBRÁ
LOKALITA

mamapapa.sk

ZAMIESENÉ NA DOBRÉ BÝVANIE
MAMAPAPA naplní vaše predstavy o dobrom bývaní nielen vďaka 
rozumným dispozíciám či cene, ale aj vďaka dobrej občianskej 
vybavenosti. MAMAPAPA ako prvý projekt v Bratislave ponúkne
komunitný priestor s veľkosťou viac ako 400 m2.

400 m2

KOMUNITNÉ
CENTRUM 

PRIAMO V DOME ZAMIESIME?

Kultúra už dávno nie je tým,
čím bývala. Jej pôvodné poní-
manie, že je to len divadlo,
rôzne kultúrne podujatia a
koncerty či návšteva kina
alebo galérie, sa stráca. 
Kultúra sa posúva stále ďalej a
môže byť aj o verejných priesto-
roch a možnostiach, ktoré ponú-
kajú. A tie nemusia navštevovať
zásadne iba návštevníci opier,
činoherných predstavení alebo
projekcií kina. Kultúrnosť by
mala byť jedným z atribútov
vzdelania a všeobecného rozhľa-
du verejnosti. Myslí si to aj
autorka projektu kultúrneho
inkubátora Zuzana Rattajová.
Ten by mal ako prvý v Bratisla-
ve vzniknúť v priestoroch súčas-
ného Domu kultúry Lúky v Petr-
žalke. „Hlavný zámer je vo
vytvorení multifunkčného cent-
ra, ktoré bude slúžiť pre verej-
nosť a komunitu, ktorá v tom
prostredí žije a pre všetky veko-
vé kategórie. Kreatívny priestor
pre jednotlivcov i združenia či

organizácie, ktoré majú nápady a
tvoria. Dôležitá je symbióza a
synergia týchto ľudí,“ myslí si
Rattajová.
Unikátnosť projektu je pritom v
tom, že projekt rieši obsahovú
zmenu v rámci existujúceho kul-
túrneho zariadenia.„Išlo mi o
vytvorenie funkčného kultúrno-
komunitného centra, ktoré aj
vizuálne viac zodpovedá dnešnej
dobe. V objekte DK Lúky teraz
existujú rôzne aktivity, tie však

nevyťažujú priestor na 100 per-
cent. My k nim pridáme nový
obsah a účel využitia, čím
dosiahneme aj efektívnejšie
využívane celého objektu. To je
jedna z našich ambícií,“ hovorí
petržalský vicestarosta Michal
Radosa. Podstatným investorom
projektu je petržalská samosprá-
va, ktorá verí, že nové kultúrne
centrum by mohlo byť otvorené
v priebehu tohto kalendárneho
roka. �

Petržalka chce kultúru 
posunúť na vyšší level
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Ružinovčania

diskutovali 

o Cvernovke
RUŽINOV
Ružinovčania diskutovali o
budúcej tvári bývalej továrne
na výrobu nití. Na verejnej pre-
zentácii konceptu riešenia
Územného plánu zóny Cver-
novka sa zišli odborníci, aktivis-
ti ale i obyvatelia z okolitých
bytových domov.
„Koncept návrhu riešenia má dva
varianty. Prvý ráta s približne
700 bytmi, pričom zostane zacho-
vaný maximálny počet súčasných
stavieb, v popredí je aj ich rekon-
štrukcia. Druhý ráta s novou
výstavbou a počtom bytov 720.
Obe alternatívy počítajú s pone-
chaním objektov, ktoré majú plat-
né asanačné povolenia. Ide
napríklad o studňu či budovu
silocentrály v blízkosti továrne,
národnej kultúrnej pamiatky,“
uviedol spracovateľ Územného
plánu zóny Cvernovka architekt
Peter Žalman. Obyvateľov zaují-
malo aj riešenie statickej dopravy.
Tá je navrhnutá prevažne v pod-
zemí s takmer 1 500 parkovací-
mi miestami. Súčasťou je aj návrh
novej aleje na časti Svätoplukovej
ulice, rovnako aj na časti Páričko-
vej ulice na strane riešeného úze-
mia. Územný plán zóny musí
vychádzať z ÚPN hlavného
mesta. (ts)

Môžu požiadať 

o príspevky od

hlavného mesta
BRATISLAVA
Hlavné mesto poskytne príspe-
vok na podporu integračných
projektov verejných subjektov
pracujúcich s ľuďmi bez domo-
va v Bratislave.
Cieľom je prostredníctvom inte-
grovaných programov získať pra-
covné návyky a zručnosti ľudí
bez domova, ich socializáciu a
integráciu do spoločnosti. Projek-
ty možno posielať do 29. februá-
ra. Finančný príspevok je možné
poskytnúť žiadateľom, ktorí plá-
nujú realizovať integračné pra-
covné aktivity na území hlavného
mesta. Žiadateľ je ktokoľvek, kto
pôsobí v sociálnej oblasti a venu-
je sa práci s ľuďmi bez domova,
pričom to môže byť buď nezisko-
vá organizácia, občianske združe-
nie, nadácia, registrovaná cirkev
alebo náboženská spoločnosť
(právnická osoba, ktorá odvodzu-
je svoju právnu subjektivitu od
cirkvi alebo náboženskej spoloč-
nosti). (is)

BRATISLAVA
Počet prihlásených bežcov na
ČSOB Bratislava Marathon (1.
– 3. apríla) pravidelne stúpa -
zaregistrovalo sa už viac ako
4 500 bežcov.
V zozname prihlásených na
ČSOB Bratislava Marathon 2016

sú športovci z celého sveta –
Briti, Američania, Nemci, Dáni,
Švédi, Rusi, Španieli či Fíni.
Podiel zahraničných bežcov
zatiaľ predstavuje 23 percent z
celkového počtu prihlásených.
S bratislavským maratónskym
víkendom sú späté tri blížiace sa

aktivity – Beh cez Bratislavu
(19. marca), Týždeň športu a
zdravia (29. marca - 2. apríla) a
Školská atletika v bratislavskej
hale Elán, ktorá v piatok 1. aprí-
la otvorí aj športový program 11.
ročníka ČSOB Bratislava Mara-
thon. (gb)

Maratón má takmer 5-tisíc prihlášok

Dražba 4-izbového bytu 
v Bratislave.

Oznámenie o opakova-
nej dobrovoľnej dražbe 

zn. DD-2013-005

Predmet dražby: 
bbyytt  čč..  1100  

nnaa  44..  mmeezzaanníínnee,,  
Dostojevského rad č. 23, 
zapísaný na LV č. 3353, 

kat. úz. Staré Mesto

Dátum dražby: 16. 3. 2016
Čas dražby: 10.00 h
Miesto konania dražby: McGrath

& Arthur, s.r.o., Partizánska
2, 811 03 Bratislava
Opakovaná dražba

Najnižšie podanie: 519.000,- €
Obhliadka 1: 29. 2. 2016 o 13.00
Obhliadka 2: 7. 3. 2016 o 13.00
Viac info: www.mcga.sk
Kontaktná osoba: JUDr. Ľuboš

Daniš – danis@mcga.sk
(0918 940 833)
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Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
konajúcej sa: dňa 22.03.2016 o 09:30h na Lazaretská 3/A, 811 08 BA – GHS
Legal, s.r.o., advokátska kancelária, 2. poschodie. Predmet: byt č. 906 na Bed-
ľovej č. 3, 841 04 BA, rozloha: 133,97 m2 + 2 balkóny spolu o rozlohe 28,80 m2,
k bytu prislúch. podiel na spol. častiach  a spol. zar. domu a spoluvl. podiel k
pozemku, k bytu prislúch. spoluvl. podiel na priľahlých pozemkoch. Najnižšie
podanie: 257.291,11 €, minimálne prihodenie: 1.000,- €, dražobná zábezpeka:
5.000,- €. Obhliadka dňa: 08.03.2016 o 15:30h, 17.03.2016 o 9:30h. (info: 0903
508 569)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe 
konajúcej sa: dňa 22.03.2016 o 10:30h na Lazaretská 3/A, 811 08 BA – GHS
Legal, s.r.o., advokátska kancelária, 2. poschodie. Predmet: garážové státie č. 9
v suteréne byt. domu na Bedľovej č. 3, 841 04 BA, ku garážovému státiu prislú-
chajúci spoluvl. podiel na spol. častiach a spol. zar. domu, spoluvl. podiel k
pozemku, na kt. bytový dom postavený, ku garáž. státiu prislúch. spoluvl. podiel
na priľahlých pozemkoch. Najnižšie podanie: 12.644,07 €, minimálne prihode-
nie: 500,- €, dražobná zábezpeka: 1.500,- €. Obhliadka dňa: 08.03.2016 o
15:00h, 17.03.2016 o 9:00h. (info: 0903 508 569)

��

w w w . d r e v e n e r o l e t y . s k

S kupónom 10 %
Zľava na celú zákazku

Slovan čaká už na úvod zápasu jari
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan majú za
sebou takmer dva mesiace prí-
pravy na nový ročník najvyššej
futbalovej súťaže. Záverečnú
hernú prípravu absolvovali
belasí v Turecku, kde strávili aj
minulý týždeň. Zo štyroch
zápasov Slovan jeden prehral a
v troch sa so súpermi rozišiel
zmierlivo.
Po návrate na Pasienky privítali
belasí v ostrej príprave na jarnú
časť Fortuna ligy Senec, nad kto-
rým zvíťazili  6:0. Góly Slovana
strelili 20. Vittek (z pok. kopu),

38. Vittek, 53. Priskin, 54. a 56.
Kubík, 63. Kotula. Zostava Slo-
vana: Hrubeš – Kotula (73. Lacz-
kó), Saláta, Sekulič, Zreľák –
Simovič (67. Savičevič), Scott
(80. Kopičár) – Priskin (85. Gon-
zález), Kubík (90. Šefčík), Milin-
kovič (77. Podaný) – Vittek.
Spokojný tréner Nikki Papavasi-
liou pre klubovú stránku po stret-
nutí skonštatoval: „Ukázali sme,
že herne sme na tom veľmi dobre.
Som spokojný s výkonom celého
mužstva, so strelenými gólmi, aj s
nasadením. Noví hráči sa v Slova-
ne rýchlo adaptovali a verím, že

budú pre mužstvo plusom. Veľmi
ma teší aj výkon Adama Zreľáka,
ktorý nastupoval na ľavej strane
obrany a môžeme ho tam kedy-
koľvek použiť.“ 
Slovanisti začnú odvetnú časť
Fortuna ligy jarným šlágrom na
umelej tráve Trenčína, duel
prvých dvoch tímov tabuľky sa
hrá v sobotu 27. februára o
15.45 h. Po jesennej časti sú
belasí druhí so sedembodovou
stratou na svojho sobotňajšieho
súpera. Tretia Myjava zase strá-
ca na Bratislavčanov šesť bo-
dov. (mm)

bez búrania, špiny a prachu AKCIA:
ZADARMO

VOLAJTE  0919 188 535
Prevádzka: Odeská 75, Bratislava 

NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

,,Veľký výpredaj kabátov 
z Púchova!!!!!"

ISTROPOLIS | Trnavské mýto 1 (1. posch.)

po-pia 10.00 - 18.00 hod.
sobota  9.00 - 12.00 hod.
www.peknekabaty.sk

Predĺžená záruka 
na 3 roky

KABÁTY
od 59 € 
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Jedenásť 

miliónov pôjde

na krajšie mesto
BRATISLAVA
Vedenie mesta vyčlenilo v roz-
počte na čistotu verejných prie-
storov súvisiacou s dopĺňaním
mobiliáru a výsadbou stromov,
krov, letničiek a trvaliek či
udržiavaním čistoty verejných
priestranstiev 11 miliónov eur.
Z vyčlenených financií sa osadia
nové smetné koše a lavičky, vysa-
dí sa zeleň. Prvý raz v histórii v
meste umiestnia aj samozavlažo-
vacie kvetináče, do ktorých bude
vysadená mobilná zeleň. S čiste-
ním a výsadbou chce vedenie
mesta začať už začiatkom marca
a skončiť do júna. (is)

Lístky na Erosa

Ramazzottiho

majú majiteľov
BRATISLAVA
Do súťaže o vstupenky na kon-
cert Erosa Ramazzottiho sa
zapojili stovky Bratislavčanov! 
Na otázku, s kým naspieval Ra-
mazzotii hit Cose della vita, odpo-
vedali všetci záujemcovia o lístky
na koncert správne! Talian ho
naspieval s Tinou Turner, takže do
žrebovania o dve vstupenky na
koncert na štadióne O. Nepelu
(utorok 15. marca), sa dostali
všetci, ktorí poslali korešpon-
denčný lístok. Vstupenky vyhrali
Jozef Rummel (Petržalka), Ema-
nuela Vargová (Peržalka) a Jozef
Nikel (Dúbravka). (db)

Príťažlivou premiérou januárového auto-
salónu v americkom Detroite bol Merce-
des-AMG S 63 4MATIC kabriolet Edition
130. Ako špeciálny športový výkonný
model s obzvlášť exkluzívnou výbavou ho
značka s hviezdou pripravila k 130. výro-
čiu vzniku automobilu, ktorý v roku 1886
vynašli Carl Benz a Gottlieb Daimler.
Limitovanú edíciu novinky vyhotovia sym-
bolicky v 130 exemplároch.
„Prvé automobily, ktoré skonštruovali Carl
Benz a Gottlieb Daimler, mali otvorenú strechu.
Tento vysoko exkluzívny kabriolet je poctou
značky Mercedes-AMG zásluhám otcov zakla-
dateľov a ukazuje, aký kedysi nepredstaviteľný
vývoj zaznamenal automobil za posledných 130
rokov,“ vysvetľuje Tobias Moers, šéf spoloč-
nosti Mercedes-AMG. 
Najnovší štvormiestny kabriolet označený Edi-

tion 130 s motorom AMG V8 5,5-litra a dvomi
turbodúchadlami (430 kW/585 k; 900 Nm)
zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy. Športo-

vému charakteru vozidla zodpovedá vysokový-
konná kompozitná brzdová sústava. Model má
okrem iného lakovanie v špeciálnej striebornej

farbe alubeam s vysokým leskom a látkovú
sklápaciu strechu (bordovočervenej farby).
Dojem umocňujú kolesá priemeru 20“ s matný-
mi čiernymi diskami, s 10-lúčovým dizajnom 
a leštenými ráfikmi. Nechýba čalúnenie v koži
designo napa Exklusiv (bengálska červe-
ná/čierna; na želanie krištáľová sivá/čierna) ako
aj ozdobné prvky z uhlíkových vlákien.
Limitovaných 130 kabrioletov Edition 130, kto-
rými sa pripomenie 130 rokov vývoja automo-
bilu, začnú dodávať (aj na Slovensko) od apríla
2016. Ku každému exkluzívnemu modelu 
Mercedes-AMG S 63 4MATIC kabriolet
Edition 130 sa bude dávať na mieru vyhotovený

interiérový ochranný obal AMG. 

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

30 kabrioletov Edition 130 pripomenie 130 rokov automobilu

1. 3. utorok o 19:00.
VSTUPENKY NA

ŠK Slovan Bratislava MFK Zemplín Michalovce

ba_noviny.ai 1 10. 2. 2016 16:49:30

Bratislavský samosprávny kraj
dlhodobo podporuje projekty,
ktoré pomáhajú sociálne či zdra-
votne znevýhodneným občanom.
Podporný program Korčuľovania
na ľade s ľuďmi so zdravotným
znevýhodnením tento rok pomohol
vo svojom pilotnom ročníku trom
mladým ľuďom.
„Pre tieto deti nie je ani tak dôležitá
fyzická stránka projektu, teda to ako
sa fyzicky zlepší ich zdravotný stav.
To je najdôležitejším aspektom pre
rodičov, trénerov a podporovateľov
projektu. Pre samotných „korčulia-
rov“ je najdôležitejší sociálny kon-
takt. To, že sa dostanú z domu či
školy do iného prostredia, že sa v
niečom môžu zlepšovaťˇ, a to im pri-
dáva na sebavedomí a následne
môžu svoju fyzičku zlepšovať aj
inými cvičeniami,“ vyjadrila sa po
ukončení projektu Barbora Oráčová
z Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorá sa za BSK zúčastnila na
finalizácii projektu. 

Organizátorom projektu Korčuľova-
nie na ľade s ľuďmi so zdravotným
znevýhodnením je občianske združe-
nie Jumping Joe. Deti so zdravotným
znevýhodnením dostali možnosť kor-
čuľovať s trénerkami, ktoré sú záro-
veň aj liečebné pedagogičky. Pro-
gram prebiehal v troch fázach, kto-
rých finálnym cieľom bola podpora a
rozvoj sociálnych zručností, stimulá-
cia celkovej koordinácie tela, moto-
rických schopností, ale najmä podpo-
ra samostatnosti zdravotne znevýhod-

nených detí. Súčasťou korčuľovania
bola aj tzv. suchá príprava, akú absol-
vujú aj profesionálni krasokorčuliari,
pri ktorej sa mladým korčuliarom
spevnilo chrbtové svalstvo. 
Všetci traja korčuliari so zdravotným
znevýhodnením a aj ich rodičia chcú
vo svojom novom koníčku pokračo-
vať. Rovnako chcú v projekte pokra-
čovať aj v občianskom združení Jum-
ping Joe a otvoriť  tak možnosti kor-
čuľovania aj pre ostatné zdravotne či
sociálne znevýhodnené deti.

BSK: Projekt korčuľovania pre znevýhodnených
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PETRŽALKA
Štvrtý cyklus Taká bola Petr-
žalka predstaví vznik najväč-
šieho sídliska v strednej Euró-
pe, výstavbu rýchlodráhy a
mostov, ale aj osobnosti, kto-
rých pôsobenie sa v tomto
období spájalo s Petržalkou.
Návštevníci budú môcť nahliad-
nuť do množstva súvisiacej litera-
túry, časopisov a odborných kníh
a získať výhodný kombinovaný
čitateľský preukaz, ktorý platí
súčasne pre dve pobočky. Zozbie-
rané dokumenty aj naďalej slúžia
vzdelávaniu a osvete v podobe
stiahnuteľných panelov a publi-
kácií, ktoré si verejnosť môže
kedykoľvek stiahnuť zo stránky
Miestnej knižnice Petržalka.
Prvú výstavu o Petržalke do roku
1918 sprístupnila Miestna knižni-
ca Petržalka verejnosti v januári
2013 v priestoroch pobočky Pro-
kofievova 5. Zachytávala počiat-
ky vzniku a osídlenia obce, prvé
zmienky o nej, o vývoji priemys-
lu až do roku 1918. Druhá výsta-

va nadviazala na koniec prvej
svetovej vojny a priblížila históriu
Petržalky v rokoch 1919 – 1946.
Toto obdobie predstavuje medz-
ník jej histórie, nakoľko po podpí-
saní Mníchovskej dohody bola od
októbra 1938 až do apríla 1945
súčasťou hitlerovskej Tretej ríše.
Tretie pokračovanie cyklu výstav
mapujúcich históriu Petržalky,
ktorá sa 1. apríla 1946 stala
mestskou časťou Bratislavy sa
zameral na rozvoj života v obci v
50. a 60. rokoch. Stavba Mosta
SNP a prípravy na vznik veľkého
sídliska v medzinárodnej archi-
tektonickej súťaži sa tiež stali
súčasťou života ľudí, ktorým rok
1973 spojený so začiatkom
výstavby sídliska navždy zmenil
ich pohľad na mesto, ktoré bolo
ich domovom. 
Spoločný projekt Miestnej kniž-
nice Petržalka a Katedry etnoló-
gie a muzeológie FF UK v Brati-
slave v oblasti kultúry a vzdeláva-
nia je určený verejnosti. Výstava
potrvá do 15. apríla. (pet)

Ponúkam Vám na výmenu alebo na predaj 
kompletne zrekonštruovaný podpivničený rodinný dom pri jazere v obci Michal na Ostrove, 10 km
od Dunajskej Stredy a 30 km od Bratislavy. V dome je všetko nové: dispozícia, omietky, elektro-
inštalácia, rozvody vody a odpadu, podlahy, infrapanelové kúrenie, plastové okná, strecha, zate-
plenie domu, garážová brána. Dom je postavený z tehál hrúbka 38 cm a zateplený. Výhodou je
skvelá poloha pri jazere.

Súčasťou domu sú drevené terasy orientované na jazero. Každé poschodie disponuje terasou 20 m2

a balkónom. Plocha: úžitková 380 m2, podlahová 200 m2,zastavaná 120 m2, pozemku 1000 m2, pivni-
ce 110 m2. Na pozemku sa nachádza studňa a žumpa. Výhody: luxusný, slnečný, pekný výhľad, tiché
prostredie, možnosť rozdeliť na 2 byty, obchody, škola, škôlka, nemocnica, zastávka autobusu, dieľňa
na pozemku, rybolov, turistika, cykloturistika, zastávka regiojetu - v BA za 30 minút, 7 km Slovakiaring,
10 km termálne kúpalisko, 10 km Elements resort, aquaaréna.

Kontakt: Mgr. Ingrid Minčíková Zambová (majiteľ), 0911 791 418

V knižnici bude výstava
Taká bola Petržalka... 

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468
Reklama v novinách?

BRATISLAVA 5
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štvrtok 25. februára
� 17.00 - F. M. Dostojevskij:
Strýčkov sen, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - HC Slovan – CSKA
Moskva, KHL, Zimný štadión O.
Nepelu, Odbojárov 9
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - W. Shakespeare: Mac-
beth, Ticho a spol., Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - W. Rose: Päť lupičov a
stará dáma, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Hudba troch storočí, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 20.00 - Na facku so Štefanom
Skrúcaným, Divadlo P. O. Hviez-
doslava, Laurinská 20
�20.00 - Obludárium s Pištom Van-
dalom, V-klub, Námestie SNP12
� 20.00 - Rybičky 48 & John
Wolfhooker, Ateliér Babylon,
Námestie SNP 14

piatok 26. februára
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - Horňák, Kákoš, Brezá-
ni: Madame de Pompadour, Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Hudba troch storočí, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci a manažéri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 21.00 - Kraak & Smaak, kon-
cert, Nu Spirit Club, Štúrova 3

sobota 27. februára
� 14.30 - M. Zakuťanská: Zlaté
prasiatko, Bratislavské bábkové
divadlo, Dostojevského rad 7
� 19.00 - HC Slovan – CSKA
Moskva, KHL, Zimný štadión O.
Nepelu, Odbojárov 9
� 19.00 - D. Lachaud: Hetero,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Under-

ground, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

nedeľa 28. februára
� 10.00 - Rozprávkové leporelo -
veľká detektívska cesta okolo
sveta, Dom kultúry Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 10.00, 14.30 - M. Zakuťanská:
Zlaté prasiatko, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dostojevského rad 7
� 16.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Živnostenská 1
�17.00 - R. Thomas: Mandarínko-
vá izba, divadlo Wüstenrot, Dom
odborov Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. Dell, G. Sibleyras:
Hra bez následkov, alebo kto
koho sotil do rybníka, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Bratislava Hot Serena-
ders, Spoločenský dom Nivy,
Súťažná 18

pondelok 29. februára
� 19.00 - A. Baricco: Novecento
- Legenda o pianistovi, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - J. Šebesta, J. Mikitková:
Pozor, double stress!, divadlo
Ludus, Tower 115, Pribinova 25
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky, divadlo Wüstenrot, Dom odbo-
rov Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - H. D. Balzac: Lesk a
bieda kurtizán, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo
a Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Muzikál, divadlo Tan-
dem, V-klub, Námestie SNP 12
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 1. marca
�19.00 - J. Orton: Kľúčovou dier-
kou, Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Boyband, Nová scéna,
Živnostenská 1

� 19.00 - ŠK Slovan - Michalov-
ce, futbalová Fortuna liga, štadión
na Pasienkoch, Junácka 10
� 19.00 - M. Kowałczyk husle,
S. Kim klavír, O. Ch. Haagen-
rund klavír, Malá sála SF,
Námestie E. Suchoňa

streda 2. marca
� 19.00 - G. Spiró: Sladký
domov, Divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch so SĽUK-om,
RND, Záhradnícka 95
� 19.00 - Podfuk, divadlo Wüs-
tenrot, Dom odborov Istropolis,
Trnavské mýto 1 
�19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.30 - K. Vosátko: Bohyňa vo va-
ni, Divadlo La Komika, Michalská 5

štvrtok 3. marca
� 19.00 - J. Suchý: Elektrická
bomba, Divadlo Ívery, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch so SĽUK-om,
RND, Záhradnícka 95
�19.00 - D. Ives: Venuša v kožuchu,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - P. Shaffer: Equus, Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Symfonicko-vokálny cyklus,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
�20.00 - Monkey Business, koncert,
Ateliér Babylon, Námestie SNP14

piatok 4. marca
� 10.00 - E. Borsová: Medveď a
pytačky, divadlo Ludus, Tower
115, Pribinova 25
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch so SĽUK-om,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na

dotyk), divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo
a Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Symfonicko-vokálny cyklus, Kon-
certná sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - Ecetera Band, koncert,
Divadelný klub 10x10, Školská 14

sobota 5. marca
� 14.30 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 17.00, 20.00 - G. Feydeau: Len
si pospi, miláčik, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 17.00 - D. Hevier, R. Geri: Fri-
da - Maľovať a milovať, divadlo
Wüstenrot, Dom odborov Istro-
polis, Trnavské mýto 1 
� 18.45 - MET Opera, Live Ma-
non Lescaut, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo
a Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
�20.00 - Saténové ruky a Tammy
& The Youniverse, koncert, Nu
Spirit Club, Štúrova 3 

nedeľa 6. marca
�10.00, 14.30 - A. Lobel: Kvak a
Čľup, BBD, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 15.00 - R. Mankovecký: Koza
rohatá, Divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinská 20
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 17.00 - P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Nová scéna, Živnostenská 1
�18.00 - Hommage á Eva Kosto-
lányiová, koncert, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Pražský filmový orchester,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

�19.00 - Blues na Lodi, Loď - Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

pondelok 7. marca
� 10.00 - R. Mankovecký: Koza
rohatá, Divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinská 20
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, divadlo Wüstenrot,
Dom odborov, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - Stanley Clarke Band,
koncert, Istropolis, Veľká sála,
Trnavské mýto 1
�19.00 - I. Blahút: Konkurz, Pre-
šporské divadlo, Divadelný klub
10x10, Školská 14
� 20.00 - G. Hansard, koncert,
stará tržnica, Námestie SNP 25

utorok 8. marca
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bratislavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Živ-
nostenská 1
�19.00 - Baby na palube, Loď - Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.30 - V. Klimáček: Divná doba,
Divná láska, Divné životy, GU-
naGU, Františkánske námestie 7

streda 9. marca
� 18.00 - Doshisha University
Orchestra, Koncertná sieň SF,
Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Domov Eros Viera,
Med a prach, Divadelný klub
10x10, Školská 14
�19.00 - Brian May a Kerry Ellis,
koncert, Incheba, Viedenská cesta
� 19.00 - W. Russell Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 20.00 - Stromboli, koncert,
Stará tržnica, Námestie SNP 25
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V treťom desaťročí 15. storo-
čia sa vtedajší uhorský kráľ
Zigmund rozhodol postaviť si
na mieste vtedy už nevyhovu-
júceho zastaraného hradu
Pressburg novú kráľovskú
rezidenciu. Mladší syn cisára
Karla IV. z jeho štvrtého man-
želstva s pomoranskou kňaž-
nou Alžbetou, narodený  1368,
sa stal korunovaným uhor-
ským kráľom roku 1387.
Korunu získal sobášom s uhor-
skou kráľovnou Máriou, posled-
nou členkou kráľovskej rodiny
Anjouovcov, dcérou Ľudovíta
(Veľkého). Jej otec Ľudovít bol
v prvom manželstve ženatý s
najstaršou dcérou Karla IV.,
Margarétou. Ľudovítovou man-
želkou sa stala desaťročná a už
po necelých piatich rokoch trva-
nia manželstva zomrela. Ľudovít
a Karel IV. sa neskôr rozhodli
príbuzenský vzťah obnoviť. Do-
hodli sa, že Karlov syn Zigmund
sa ožení s Ľudovítovou dcérou z
druhého manželstva Máriou.
Jedenásťročného princa  poslali
do Uhorska. So svojou budúcou
manželkou, ale najmä s jej mat-
kou, si veľmi nerozumel. Pozí-
ciu na uhorskom kráľovskom
dvore si musel vybojovať.
Kráľovskú rezidenciu si začal
budovať v Budíne, ale pred jej
dokončením sa rozhodol pre iné
miesto – Prešporok. Vtedy už
počítal s tým, že sa stane rím-
skym cisárom. Cisárom sa stal v
roku 1433, ale dokončenia stav-
by paláca v Prešporku sa nedožil
(zomrel r. 1437). Palác, ktorý
založil, v nasledujúcich storo-
čiach niekoľko ráz prestavali a
zvýšili. Od 16. stor. bol reziden-
ciou uhorských kráľov a mies-
tom trvalého umiestnenia krá-
ľovskej koruny. 
V roku 1811 palác vyhorel.
Skoro 150 rokov bol ruinou. Od
konca 19. storočia sa ozývali
hlasy žiadajúce odstrániť ruinu.
Po polovici 20. storočia sa zača-
la obnova budovy Slovenské
národné múzeum. Obnovený
palác sa stal reprezentačným síd-
lom Slovenskej národnej rady,
veľkú časť paláca používa pre
svoje expozície Slovenské
národné múzeum.                        
Cisár Zigmund sa narodil 14.
februára 368. Skoro presne na

jeho 648. narodeniny, 11.
februára 2016, otvorilo Sloven-
ské národné múzeum v rekon-
štruovanom paláci  novú expozí-
ciu. Je to prvá časť dlho pripra-
vovanej stálej expozície Dejín
Slovenska, ktorá informuje
návštevníka o živote a kultúre
obyvateľov územia dnešného
Slovenska od praveku po obdo-
bie Veľkej Moravy. 
Slovenské národné múzeum už
v minulosti prezentovalo väčši-
nu z vystavených archeologic-
kých nálezov vo svojich expozí-
ciách. Menia sa priestory výstav,
a vždy pribúdajú nové exponáty.
Predchádzajúca expozícia s tým
istým názvom bola od sedemde-
siatych rokov až do roku 1993
prístupná v oveľa rozsiahlejších
priestoroch na druhom poschodí
paláca. 
Veľké vitríny v rozsiahlom
voľnom priestore umožňovali
prehliadku najdôležitejších ex-
ponátov zo všetkých strán.  Ex-
pozícia bola doplnená sprie-
vodnými textami, mapami a
ilustráciami zo života prave-
kých ľudí. Obdobie Veľkej Mo-
ravy bolo nekriticky precenené,
hoci autentických trojrozmer-
ných vystaviteľných exponátov
bolo len pár.

Nová expozícia je situovaná do
miestností na 3. poschodí  juž-
ného krídla paláca. Priestory z
obdobia po roku 1632, keď
pôvodný gotický palác zvýšili
o jedno poschodie, sú dôsledne
zatemnené. Možno práve preto,
lebo patria k najlepšie prirodze-
ne osvetleným priestorom palá-
ca.  V pomerne malom priesto-
re je v praktických vitrínach
vystavených veľa predmetov,
pričom ide o korigovaný výber
z pôvodne navrhovaného počtu
exponátov.
Nová expozícia pripomína kabi-
nety rarít v sídlach magnátov 17.
a 18. storočia, z ktorých sa
múzeá nakoniec vyvinuli.
Vysvetľujúce texty na úvodných
paneloch sú zrozumiteľné, ale
popisky pri exponátoch sú vytla-
čené malými, ťažko čitateľnými
písmenami. Atraktívne exponáty
v malých vitrínach sú umiestne-
né tak vysoko, že ich ani žiaci,
ani nižší ľudia nemôžu vidieť.      
Mimoriadne dôležitým príno-
som novej expozície je vystave-
nie zlatých plakiet s kresťanský-
mi motívmi, archeologické nále-
zy z Bojnej, ktoré sú dôkazom,
že kresťanstvo v oblasti Nitry
bolo na vysokej úrovni už desať-
ročia pred príchodom bratov
Konštantína-Cyrila a Metoda.

Štefan Holčík
Foto: autor
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Prešporok mal

kedysi dve

veľké korzá
Pod feruľou richtára Jozefa
Stettnera zasypali mestskú
priekopu, hradby zrúcali alebo
obstavali a Dunaj okolo Preš-
porku zregulovali. Na širokom
priestranstve medzi Mestským
divadlom a Rybárskou bránou
vysadili päť radov líp, ušľach-
tilých javorov a platanov.
Upravili nábrežie Dunaja a
mesto, neustále praskajúce vo
švíkoch, sa rozrastalo ďaleko
za pôvodné hradby.
Dňa 30. decembra 1890 otvorili
s veľkou slávou železničný
most Františka Jozefa I. Vtedy
už podvečer či v nedeľu po
bohoslužbách v dvoch hustých
zástupoch oproti sebe prechá-
dzala sa po korze prešporská
mládež. Šarmantní dôstojníci
sedávali na lavičkách Hlavného
námestia a lačne sa pozerali na
kŕdle vyobliekaných panien,
ktoré štebotajúc prešli trasu od
Michalskej brány po Dunaj a
nazad tri - štyri razy.
Korzo si prisvojili študenti, ktorí
tu dodnes v nespočetných
pestrých obchodíkoch vystavujú
svoje maturitné tablá, za svoje
ho považovali aj starci, keď sa
vyhrievali na lavičkách dunaj-
ského nábrežia. Prešporčania
každého veku a všetkých národ-
ností sa tu stretávali so známy-
mi, neformálne sa zoznamovali,
v hlúčikoch o všeličom debato-
vali a najmä sa vždy čo najlepšie
vyobliekali, lebo Korzo sa stalo
neodmysliteľnou súčasťou spo-
ločenského života. Cukrárne
pána Stürzera, secesného bonvi-
vána Mayera i pána majstra
Leviusa bývali preplnené,
podobne ako exkluzívna reštau-
rácia pána Kerna.
Korzo sa rokmi vyhranilo. Na
historickej prešporskej prome-
náde sa stretávala prešporská
elita. Vojaci, trhovníci a slúžtič-
ky s vrkôčikmi dávali prednosť
novšiemu korzu pri trhovisku
pozdĺž kláštora a Kostola mi-
losrdných bratov.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

NA ULICI NA PIESKU 49-roč-
ná Elena z Bratislavy so sekerou
v ruke zaútočila na muža, ktoré-
ho chcela zasiahnuť do hlavy.
Muž sa ubránil zdvihnutím ruky,
no žena ho aj tak niekoľkokrát za-
siahla do predlaktia. Policajti že-
nu zadržali, muž našťastie neutr-
pel vážne zranenia. 
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI 33-
ročný Martin Ch. z okresu Ga-
lanta rozbil výklad predajne a
zobral 12 fliaš s vínom. Následne
sa presunul do potravín na
Námestí 1. mája, kde vošiel za
pult. Keď mu v tom predavačka
chcela zabrániť, Martin ju odsotil,
z regálu za pultom si vzal dve
fľaše s alkoholom. Pri odchode
rozbil plexisklo na vitríne, odkiaľ
ukradol a vzápätí zjedol niekoľ-
ko zákuskov. Hliadka ho spozoro-
vala na Námestí 1. mája. Keď pri
ňom zastavili, menovaný sa poli-
cajtom slovne vyhrážal a s dreve-
nou palicou sa priblížil k vozidlu.
Na výzvy nereagoval, palicou
poškodil čelné sklo na vozidle a
znovu ušiel. Hliadka muža prena-
sledovala, pričom ten opäť vošiel
do predajne potravín, kde zranil
predavačku a schoval sa v skla-
de. Na výzvy nereagoval, po chví-
li však vyšiel ozbrojený rozbitou
fľašou, ktorou ohrozoval členia
hliadky. Muža nakoniec zaistili a
umiestnili v cele. (mm)

Na Hrade nájdete Dejiny Slovenska

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Športové gymnázium 
v Bratislave, Ostredková 10,

sekcia atletiky POZÝVA
žiakov 5. ročníka ZŠ 

na talentové skúšky, do primy,
ktoré sa uskutočnia 5. 4. 2016
a pre žiakov 9. ročníka ZŠ 12. 4.
2016 do 1. ročníka gymnázia.
Záujemcovia o štúdium na ŠG
podajú prihlášku najneskor do
29. 2. 2016. 
Viac na www.sportgymba.sk
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vyjdú o 2 týždne
10. marca 2016

Nová Trieda E
Majstrovské dielo inteligencie
Už od 9. apríla u vašich predajcov.
www.mercedes-benz.sk

Nová Trieda E: kombinovaná spotreba paliva: 6,3 – 3,9 l/100 km; emisie CO2: 144 – 102 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk
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Jan Meisner

ako Vážny 

komediant 
STARÉ MESTO
Slovenské centrum dizajnu a
Slovenské múzeum dizajnu
pozývajú na výstavu Vážny
komediant Jan Meisner. Výsta-
va v Galérii podkrovia Sloven-
ského múzea dizajnu v Hurba-
nových kasárňach na Kolláro-
vom námestí 10 predstaví výber
z tvorby bratislavského rodáka,
grafického dizajnéra a ilustrá-
tora Jana Meisnera.
Predstavené diela vznikali od
polovice 60. rokov do súčasnosti
a reprezentujú autorov záujem o
kultúru – vystavený je knižný
dizajn a ilustrácia pre deti i dospe-
lých, filmové plagáty, dizajn
podujatí Bratislavská lýra a Bra-
tislavské džezové dni, obaly gra-
mofónových platní, tvorba pre
Štúdio S, príležitostný grafický
dizajn osobného charakteru
(novoročné a iné oznámenia).
Diela aj sprievodné akcie podrob-
nejšie priblížia grafické metódy a
nástroje, ktoré používali na tvorbu
originálnych návrhov a ich repro-
dukciu výtvarníci a dizajnéri v
druhej polovici 20. storočia. Výs-
tava potrvá do 3. apríla. (mm)

BRATISLAVA
Mnohí romantici majú vybáje-
nú predstavu o krajine, v kto-
rej by chceli žiť. Niekdajší lite-
rárni klasici ju nazývali Arká-
dia. Čosi ako pozemský raj. V
takomto vysnívanom prostredí
honosného zámku na anglic-
kom vidieku žije aj hlavná
hrdinka hry s názvom Arká-
dia, ktorú v hre svetoznámeho
dramatika Toma Stoppparda
na scéne Činohry SND stvárňu-
je herečka Jana Kovalčíková,
alternuje ju Alžbeta Imrichová. 
Ide o príbeh trinásť- až šestnásť-
ročnej Tomasíny, na svoj vek pri-
veľmi inteligentnej až geniálnej
najmä v matematike a fyzike,
ktorá má, samozrejme, medzery v
oblasti lásky. Svojej matky Lady
Croomovej (Z. Fialová) sa to spý-
tať nemôže. Lady má iné starosti,
ako sa starať o dcérin duševný
vývoj.
Keďže príbeh sa odvíja v dvoch
časovo odlišných rovinách - jedna
v 19. storočí, druhá v súčasnosti,
okrem protagonistov divákom
pomáha orientovať sa v čase aj
oblečenie hercov, ktoré navrhla
kostýmová výtvarníčka S. Haná-
ková. Nečudo, že Tomasína svoj-
mu o sedem rokov staršiemu uči-
teľovi Septimusovi, ktorého pred-
stavuje R. Roth, kladie fajnové
otázky tohto druhu. Pedagógovi
zvedavosť a náklonnosť žiačky
imponuje, no má priveľký strach

z citov. Takže dokáže splniť iba
jediné jej želanie - naučí ju tanco-
vať valčík. Ani jeden z nich netu-
ší, že je to jej posledný tanec. Ešte
v tú noc sa stane nešťastie a ich
ukrývaná láska medzi slová o
matematike a logaritmických vý-
počtoch zostane nenaplnená. 
Po dvesto rokoch profesor Ber-
nard Nightingale (T. Maštalír) sa
spolu so spisovateľkou Hanou (P.
Vajdová), pokúšajú zistiť, ako sa
žilo na spomínanom anglickom
zámku voľakedy začiatkom 19.
storočia, ako to bolo s Tomasí-
nou, s učiteľom Septimusom, no
najmä či v pustovni na konci roz-
ľahlého parku patriaceho k
zámockým záhradám naozaj istý
čas žil slávny básnik lord Byron.
Diváci sú svedkami mnohých
hodnoverných vyhlásení o tom,
že ich zámok naozaj kedysi veľký
básnik navštívil, no tromfy sa im
v rukách akosi rozpadávajú. 

V úlohe záhradného architekta sa
predstaví B. Bystriansky, režisér
R. Polák obsadil do epizódnejších
úloh aj J. Koleníka, Š. Bučka, D.
Heribana, B. Andrešičovú i J.
Galloviča. Scéna P. Boráka je
postavená tak dômyselne, že ju
počas celého predstavenia netreba
meniť. Miestnosť, kde sa zápalis-
to konajú debaty, súčasné i tie z
minulosti, v ktorých aktéri pátra-
jú po tom, ako asi niekdajší park
vyzeral, či v ňom bola aj pustov-
ňa, v ktorej býval Byron, a ako
žili niekdajší obyvatelia šľachtic-
kého sídla, je konštantná. S okna-
mi obrátenými na voľakedy upra-
vené záhrady, no v súčasnosti
spustnutý a trávou zarastený
park. Tieto úvahy zaváňajú filo-
zofiou, že nič nie je stále, všetko,
aj to najdokonalejšie podlieha
nemilosrdnému zubu času.

Anna Sláviková
Foto: Robert Tappert

Stoppardova Arkádia je dôkaz, že aj to 
najdokonalejšie podlieha zubu času
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Na Fedákovej

bude 4-triedna

materská škola
DÚBRAVKA
Vedenie mestskej časti Dú-
bravka pripravuje novú štvor-
triednu materskú školu na
Fedákovej ulici. 
Po posúdení hygienických požia-
daviek a zapracovaní prípadných
zmien do projektovej dokumentá-
cie zabezpečí mestská časť vypra-
covanie podrobnej projektovej
dokumentácie pre stavebné povo-
lenie a realizáciu, sa uskutoční
verejná súťaž na dodávateľa stav-
by. Ide o zákazku, ktorá bude
prekračovať pol milióna eur. Pri
financovaní pomôže 160-tisíc
eur, ktoré Dúbravka získala z
ministerstva školstva na rozširo-
vanie kapacít materských škôl,
zvyšok bude musieť mestská
časť pokryť zo svojho rozpočtu.
Novú materskú školu by chcela
Dúbravka otvoriť na jeseň tohto
roku. Okrem obnovy objektu tak
plánuje mestská časť aj nutnú
úpravu terénu a nové detské
ihrisko v areáli. (du)

Bezplatná 

právna poradňa

stále pokračuje
DÚBRAVKA
Bezplatná právna poradňa sa
pre Dúbravčanov prvý raz
otvorila 8. apríla 2015 a do
konca minulého roka stihla po-
môcť viac ako 220 obyvateľom.
Od februára ju mestská časť
Dúbravka spúšťa opäť v plnom
režime, každú stredu od 14.00
do 17.00 h. Právnici sú k dispo-
zícii bezplatne na prízemí miest-
neho úradu na Žatevnej 2. Oby-
vatelia sem chodia najčastejšie s
otázkami okolo rodinných vzťa-
hov, dedičského konania či s
otázkami majetkovej povahy,
najčastejšie k bytu, či sused-
ských vzťahov Najväčší záujem
o rady mali seniori nad 70
rokov. Poradňa pomáha pri pro-
blémoch s exekúciou, dedič-
stvom, s pracovnými i zmluvný-
mi vzťahmi či v otázkach majet-
kovej povahy, neposkytuje pora-
denstvo v trestných veciach a
nezastupuje klientov v kona-
niach na súdoch. (ts)

Dom kultúry má nového riaditeľa
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka zmeni-
la organizáciu kultúry v mest-
skej časti. Konkurz na riaditeľa
vyhral Peter Varga.
Zefektívniť organizovanie akcií
pre verejnosť, zlepšiť hospodáre-
nie kultúrneho domu a najmä
dopriať Dúbravčanom atraktív-
nejšiu ponuku na trávenie voľné-
ho času v rámci mestskej časti. S
takým cieľom vypísalo vedenie

Dúbravky konkurz na riaditeľa
Domu kultúry Dúbravka a
navrhlo zrušiť Dom kultúry ako
príspevkovú organizáciu.
Po dvoch kolách konkurzov,
výbere nezávislou porotou zlože-
nou z odborníkov z rôznych
oblastí kultúrneho života a po
schválení miestnymi poslancami
sa novým riaditeľom stal Peter
Varga. Naplno by mal začať v
Dome kultúry pôsobiť od marca.

Aktuálne má dom deväť pracov-
níkov, z toho osem na plný pra-
covný úväzok. Cieľom zmeny
organizácie kultúry v Dúbravke
je aj zefektívniť prácu, prehodno-
tiť počet zamestnancov a zlepšiť
hospodárenie a starostlivosť o
majetok domu kultúry. Inventari-
zácia totiž odhalila neporiadok pri
evidencii aj chýbajúce časti zaria-
denia i majetku kultúrneho domu
za 65-tisíc eur. (st)

PPoonnúúkkaamm  
vviizzáážž  

aa  zzáákkllaaddnnúú  
úúpprraavvuu  vvllaassoovv  
pprree  sslleeččnnyy  aa

žžeennyy  nnaa  rrôôzznnee  
pprríílleežžiittoossttii..

TEL.: 00994444  112277  445566
E-MAIL:

svecova.petra8@gmail.com
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Klzisko sa na

rok rozlúčilo 

s námestím
STARÉ MESTO
Milovníci korčuľovania v
centre mesta si musia počkať
do ďalšej zimy. 
Po takmer troch mesiacoch
mestská časť Staré Mesto uza-
vrela ľadovú plochu na Hviez-
doslavovom námestí a minulý
týždeň začala s jej postupným
odstraňovaním.  (mm)

Na internete

nájdete, kedy

vám čistia ulicu
STARÉ MESTO
Niekoho to nezaujíma, ale mno-
hí by radi vedeli, kedy mestská
časť dáva čistiť jeho ulicu.
Obyvatelia Starého Mesta si
môžu nájsť nový harmonogram
čistenia ulíc na internete. Nájdu
si ho na stránke mestskej samo-
správy, kde je zoznam čistenia
komunikácií III. a IV. triedy v
mestskej časti Staré Mesto. (db)

V Starom Meste pribudnú policajti
STARÉ MESTO
Na poriadok v Starom Meste
dohliada od začiatku tohto
roka počas dňa aj noci viac
mestských policajtov.
Zefektívnením práce sa podarilo
vyčleniť štrnástich policajtov,
ktorí pôsobia výlučne v peších
hliadkach. Priemerne tak máme
v uliciach Starého Mesta počas
dňa o dve hliadky a v noci o
jednu hliadku viac. Policajti
pôsobia najmä v okolí

Námestia SNP, Kamenného
námestia či Gorkého ulice. V
súčasnosti zabezpečujú ochranu
poriadku, zdravia a životov oby-
vateľov aj v okolí Starého
mosta. Na Okrskovej stanici
Staré Mesto pôsobí v súčasnosti
62 príslušníkov mestskej polície.
Zabezpečujú napríklad nepretr-
žitú ochranu Primaciálneho
paláca a jeho blízkeho okolia,
obsluhujú kamerový systém,
prijímajú podnety od občanov,

zabezpečujú chod stanice alebo
pôsobia v mobilných hliadkach.
Z tohto počtu od 1.januára
vyčlenili 14, ktorí v uliciach
mesta pomáhajú Bratislavčanom
a návštevníkom mesta. Okrsko-
vá stanica Staré Mesto rieši naj-
viac udalostí zo všetkých mest-
ských častí. V období, odkedy sa
posilnili pešie hliadky policajti
napríklad pomohli zachrániť
život osobe, ktorá dostala epi-
leptický záchvat.  (ts)

Čakajú na VZN 

a zmenu 

štatútu mesta
BRATISLAVA
Memorandum o spoločnom
postupe mesta a mestských
častí pri zavádzaní parkovacej
politiky v metropole Slovenska
je nepodstatné, dôležité sú skut-
ky. Bratislavskí starostovia to
konštatovali na rokovaní regio-
nálneho združenia mestských
častí hlavného mesta. 
Podstatou parkovacej politiky je
rezidentské parkovanie zvýhod-
ňujúce domácich obyvateľov
pred návštevníkmi mesta. Staros-
tovia podporili názor, že ako prvé
by takúto parkovaciu politiku
mali uviesť do života veľké
mestské časti a postupne by sa
pridávali ostatné. Starostovia
čakajú na prijatie príslušného
všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) a zmenu štatútu mesta,
aby mohli začať konať. Na spus-
tenie parkovacej politiky mestské
časti tiež potrebujú, aby všetky
dotknuté komunikácie boli zvere-
né do ich správy. (kl)


