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Stromy na Žilinskej musia ísť dole

Zastávka na Žilinskej ulici bude bez stromov, rozhodli úradníci. Foto: Juraj Mladý

V Bratislave

bola volebná

účasť 66,90 %
BRATISLAVA
Volebná účasť v parlament-
ných voľbách bola v Bratislave
o vyše 4 percentá vyššia ako
pred štyrmi rokmi. Voliť prišlo
66,90 percenta voličov. Odo-
vzdaných bolo 257 505 platných
hlasovacích lístkov.
Časť z nich však neboli Bratislav-
čania, ale voliči s voličským pre-
ukazom z celého Slovenska. Koľ-
ko bolo reálne voliť Bratislavča-
nov, nie je známe.
V hlavnom meste získala najviac
hlasov strana SaS, ktorú volilo
68 767 voličov (26,70 %). Na
druhom mieste skončila strana
Smer-SD, ktorú volilo  46.937
voličov (18,22 %). Tretie hnutie
OĽaNO-NOVA v Bratislave voli-
lo 36 614 voličov (14,21 %). 
Most-Híd volilo 22 931 ľudí
(8,90 %), Sieť zase 17 413 voli-
čov (6,76 %). Ďalej sa umiestnili
Sme rodina - Boris Kollár (6,75 %),
SNS (5,77 %), ĽS Naše Sloven-
sko (4,13 %), KDH  (4,04 %) a
SKOK (1,37 %).
Spomedzi okresov bola najvyššia
účasť v Bratislave 1 (Staré Mes-
to), kde volilo 68,89 % voličov.
Nasledujú Bratislava 3 - Nové
Mesto, Rača, Vajnory (68,73 %),
Bratislava 4 - Devín, Devínska
Nová Ves, Dúbravka, Karlova
Ves, Lamač, Záhorská Bystrica
(67,73 %), Bratislava 2 - Ružinov,
Podunajské Biskupice, Vrakuňa
(66,07 %) a Bratislava 5 - Petržal-
ka, Čunovo, Jarovce, Rusovce
(65,26 %). (brn)

Seniori môžu

zase cestovať 

aj bez pasov
BRATISLAVA
Dopravcovia v Bratislavskej
integrovanej doprave sú povin-
ní zabezpečovať bezplatnú pre-
pravu osôb, ktoré dovŕšili vek
70 rokov aj bez SeniorPasu.
Musí im na to stačiť občiansky
preukaz. Rozhodol o tom
Okresný súd Bratislava I na
základe žaloby, ktorú podal
Európsky inštitút pre ochranu
spotrebiteľa a právny štát.
Súd sa stotožnil s argumentmi, že
podmieňovanie bezplatnej pre-
pravy SeniorPasom má  šikanóz-
nu povahu a zasahuje do práv na
ochranu spotrebiteľa zraniteľnej
skupiny cestujúcich. Keďže ide o
predbežné opatrenie, bolo účinné
okamžite! Od minulého týždňa
tak môžu dôchodcovia nad 70
rokov cestovať Bratislavskou
integrovanou  dopravou len na
základe občianskeho preukazu,
ktorým sa preukážu pri prípadnej
kontrole cestovných lístkov.
Na okresnom súde bude pokračo-
vať konanie, v ktorom sa má s
definitívnou platnosťou rozhod-
núť aj o žalobe a o prípadnom
nároku dôchodcov na vrátenie
peňazí za vydané čipové kartičky. 
Dopravcovia zapojení do systému
integrovanej dopravy rešpektujú
predbežné opatrenie vydané
okresným súdom. SeniorPasy
IDS BK, ktoré boli vydané, zostá-
vajú platné a cestujúci ich môžu aj
naďalej využívať.  Dopravcovia
sa však proti predbežnému opat-
reniu odvolajú. (db)
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STARÉ MESTO
Stromy na električkovej
zastávke Žilinská musia byť
vyrúbané!  Rozhodli tak úrad-
níci z troch inštitúcií. S vý-
nimkou jedného stromu sú
všetky ostatné zdravé a rastú
tu už od roku 1980. 
Magistrát tvrdí, že stromy chcel
zachovať, takto však len reaguje
na nariadenie Špecializovaného
stavebného úradu Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, podľa
ktorého stromy nespĺňajú požia-
davky  technických noriem na
projektovanie zastávok. Úrad
zase tvrdí, že ministerstvo
dopravy nedalo na stromy vý-
nimku. Výsledok je jasný - byro-
kratická mašina úradníkov (z
ktorých niektorí možno v živote
nestáli na spomínanej zastávke)

tak zomlela ďalšiu zeleň v cent-
re mesta. 
Stromy doplatia na „zmoderni-
zovanú“ električkovú trať na
Hlavnú stanicu, pričom ako
jeden z dôvodov výrubu sa uvá-
dza ich nebezpečnosť na tomto
mieste. V čom sú však nebez-
pečné, to už úradníci neuvádza-
jú. Stromy sú navyše v zadnej
časti zastávky, kde električky ani
nezastavujú, keďže dopravný
podnik nariadil, aby na zastávke
zastavovala vždy iba jedna elek-
trička. Cestujúci teda v žiadnom
prípade do stromov nemohli
naraziť, navyše medzi stromami
je reťaz, ktorá ich do tejto časti
zastávky nepustí. 
Podľa stanoviska župy nástupište
zastávky Žilinská, smer Hlavná
stanica nespĺňa stavebno-technic-

ké požiadavky na stavby električ-
kových dráh a jeho terajší stav je
v rozpore s predpismi o odstupe
pevných prekážok od nástupnej
hrany nástupišťa. Nástupište
musí vyhovovať predpisom po
celej svojej dĺžke. „Bratislavský
samosprávny kraj netrval na
výrube stromov. V priebehu stav-
by bola možnosť vykonať zmenu
stavby pred dokončením, zreali-
zovať nástupište v dĺžke pre
jednu električku a stromy pone-
chať.  Stavebník (hlavné mesto)
bol na uvedený problém upozor-
nený, vo veci však nekonal,“
uviedla v stanovisku Lucia For-
man, hovorkyňa Bratislavského
samosprávneho kraja.
Len pre úplnosť, magistrát sľu-
buje vysadiť päť nových stro-
mov v okolí...  (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Svoje mesto si
ničia aj samotní
Bratislavčania
Keď sa pred päťdesiatimi
rokmi rozhodovalo o zbúraní
Podhradia a postavení Nového
mosta, o všetkom rozhodli pri-
sťahovalci. Tak to aspoň tvrdili
echtovní Bratislavčania. Prišli,
zničili, zostali, nadávajú dodnes
pri pive! 
História sa opakuje. Za väčšinu
zlého a nepodareného v meste
môžu zase oni - východniari, Stre-
doslováci, Maďari. Oni nám ničia
Bratislavu, oni nám búrajú histó-
riu, pre nich nemáme kde parko-
vať, oni robia bordel v meste, zatí-
najú Bratislavčania pästičky!
Tak len pre úplnosť – za zbúra-
ním PKO stojí skupina, ktorú
riadia rodení Bratislavčania.
Primátor, ktorý to všetko začal,
je rodený Bratislavčan, ten, ktorý
to s radosťou dokončil, je tiež
Bratislavčan. Drvivá väčšina
poslancov, ktorí hlasovali za zbú-
ranie PKO, sa narodila v brati-
slavských pôrodniciach. Futba-
lový štadión Petržalky zničili
ľudia, ktorí sa narodili v Brati-
slave (okrem jedného) – povole-
nie na jeho zbúranie dal starosta,
ktorý sa narodil – správne, v
Bratislave. Amfiteáter mohol
stáť, keby ho nedali zbúrať - Bra-
tislavčania. Ministrom školstva,
ktorý si brúsi zuby na Mičurin, je
- Bratislavčan! Za kauzou Peč-
niansky les, či za budovaným
betónovým monštrom pod hra-
dom, stoja - a už je to až nudné -
Bratislavčania.
Ak sa teda Bratislavčania zase
raz budú sťažovať, že to tí ujovia
a tety z iných kútov Slovenska,
zničili mesto, klamú sami seba.
Ničíme si ho my sami - Brati-
slavčania. Ako jej nevydarení
primátori, ako bezohľadní deve-
loperi, ako mestskí poslanci,
alebo aspoň ako ich naivní voli-
či... Dušan Blaško 

Mesto verejne 

predstavilo 

predĺženie trate
BRATISLAVA
Hlavné mesto zorganizovalo
verejné predstavenie dvoch
variantov projektu predĺženia
električkovej trate až po Janí-
kov dvor. Hlavné mesto už
predložilo zámer EIA Nosný
systém MHD, prevádzkový
úsek Janíkov dvor – Šafárikovo
námestie v Bratislave, 2. časť
Bosákova ulica – Janíkov dvor
na Okresný úrad Bratislava.
Okrem zákonných možností
podať pripomienky k návrhu v
rámci posudzovania vplyvov na
životné prostredie na Okresný
úrad chce hlavné mesto predsta-
viť projekt navyše aj verejným
predstavením.
Električková trať bude osadená
do existujúcej infraštruktúry s
napojením na už existujúcu MHD
tak, aby sa maximálne využila
električková doprava cestujúcimi
z mestskej časti Petržalka do
mestskej časti Staré Mesto. Časť
projektu bude nadväzovať na 1.
časť projektu Nosného systému
MHD do Petržalky. Do zámeru
projektu, ktorý je pripravený v
dvoch variantoch, môže verej-
nosť nahliadnuť na prízemí budo-
vy Magistrátu hl. mesta SR Bra-
tislavy do 14. marca 2016. Písom-
né stanoviská k posudzovaniu
vplyvov na životné prostredie je
potrebné doručiť Okresnému
úradu Bratislava, odbor starostli-
vosti o životné prostredie, odde-
lenie ochrany prírody a vybra-
ných zložiek životného prostre-
dia, Tomášikova 46 do 14. marca
2016. (brn)

STARÉ MESTO
Slovenská národná galéria sa
dočká rekonštrukcie. Ešte
koncom decembra generálna
riaditeľka galérie Alexandra
Kusá podpísala zmluvu s víťa-
zom súťaže na modernizáciu
galérie. Obnova budovy vyjde
na takmer 50 miliónov eur.
S rekonštrukciou Slovenskej
národnej galérie sa prvý raz ráta-
lo od roku 2007. Prišla však hos-
podárska kríza a galéria musela
počkať. Druhý pokus prišiel v
roku 2013. Rekonštrukcia mala
vyjsť na 40 miliónov eur a podľa
plánov sa mala skončiť práve v
tomto roku... Vláda už odsúhla-
sila aj peniaze, ale celý priebeh
zabrzdilo hľadanie dodávateľa,
keďže víťaz súťaže ponúkol
vyše 45 milióna eur, čo bolo
viac ako schválený rozpočet. 
Definitíva tak padla až koncom
minulého roku. Vláda sa zhodla
na vyššej sume a termín predĺži-
la až do roku 2018. Tento rok
prispeje ministerstvo kultúry
vyše 10 miliónmi eur, budúci
viac ako 22 miliónmi a v roku
2018 s vyše 16 miliónmi eur.
Galéria už odovzdala stavenisko
dodávateľovi prác, konzorciu
firiem Hornex a Strabag Pozem-
né a inžinierske staviteľstvo.
Architektmi prestavby sú M.
Kusý a P. Paňák, dĺžka výstav-
by je 36 mesiacov, investičný
náklad na zhotovenie stavby
48 718 937 € s DPH, investičný
náklad na špeciálny dozor
649 800 € s DPH. Hrubá podlaž-
ná plocha celej investície je
27 911 štvorcových metrov,

čistá výstavná plocha po výstav-
be bude 5 385  štvorcových
metrov. Bratislavčanov zrejme
najviac zaujíma, či sa zmení aj
desiatky rokov diskutované pre-
mostenie. Podľa rekonštruk-
čných plánov zostane zachova-
né, novinkou však budú kvalit-
nejšie materiály. Galéria  aj
počas rekonštrukcie pokračuje v
doterajšej prevádzke, výstavy
budú na troch poschodiach
Esterházyho paláca. 
Dopravný podnik upozorňuje,

že zastávka autobusov Námestie
Ľudovíta Štúra na Rázusovom
nábreží je pre rekonštrukciu pre-
miestnená k vzdialenejšiemu
okraju objektu Slovenskej
národnej galérie.
Na linkách č. 95, N33, X5 smer
Vyšehradská, Dlhé diely,
Dúbravka vodiči zastavujú na
zastávke Námestie Ľudovíta
Štúra asi tridsať metrov za jej
bývalou polohou. (lg, db)

Vizualizácia: 
Architekti BKPŠ Kusý - Paňák 

Národnú galériu čaká trojročná
rekonštrukcia za 50 miliónov eur
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Cena obsahuje:
ubytovanie
bohatý raňajkový bufet
obedový snack/polievka, malý šalát a pečivo/
večera
1x aperitiv na privítanie
1x vyšetrenie lekárom
10x procedúra na osobu a pobyt podľa odporučenia 
lekárom (PO – PIA, výber z malých a velkých procedúr)
Denne voľný vstup do bazénu, vírivky, fitnes štúdia,
pitná kúra prameňa v hoteli od 7 – 10 h
Župan počas celého pobytu, kúpeľná taxa v cene
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SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 
aj znalecké posudky.

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

ulici sa zmení

dopravný režim
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto plá-
nuje zmeniť dopravný režim na
Múzejnej ulici v úseku medzi
Tobruckou a Vajanského ná-
brežím. Chce tak vyjsť v ústre-
ty obyvateľom ulice, ktorá je už
dva roky tranzitnou komuniká-
ciou a je predpoklad, že aj po
otvorení Štúrovej ulice zostane
tranzitným ťahom z Medenej
a z okolitých ulíc.
Zmena má spočívať v otočení
smeru jazdy, aby bola Múzejná
prejazdná v smere z nábrežia na
Tobruckú. Po otvorení Štúrovej
ulice sem budú ústiť Tallerova,
Dobrovičova aj Tobrucká a
Múzejná by tak bola štvrtou uli-
cou v poradí, ktorá by ústila na
Štúrovu, resp. Vajanského ná-
brežie.
Samospráva zámer už prediskuto-
vala s obyvateľmi Múzejnej ulice,
ktorí toto dopravné riešenie priví-
tali. Súčasne mestská časť presu-
nie parkovanie na protiľahlú stra-
nu ulice a pred obytnými domami
vysadí nové stromy a živý plot,
ktoré oddelia chodník od cestnej
komunikácie.
Súčasťou stavebných úprav na
Múzejnej ulici bude aj výmena
povrchu priľahlých chodníkov,
keď asfalt nahradí betónová dlaž-
ba. S prácami sa má začať po
sprejazdnení Štúrovej a priľa-
hlých ulíc. (brn)

Most a Štúrova

stále nepoznajú

svoje termíny
BRATISLAVA
Od odovzdania Starého mosta
a Štúrovej ulice prešlo deväť
týždňov, ale ani po vyše dvoch
mesiacoch nemôžu Bratislav-
čania prejsť zo Šafárikovho
námestia do Petržalky, prí-
padne jazdiť po Štúrovej ulici.
Most ďalej strážia príslušníci
bezpečnostnej služby a vjazdu
vozidiel na Štúrovu ulicu zabra-
ňujú zátarasy v jej strede.
„Stavbu kolauduje spolu päť
úradov, nie je to teda len v kom-
petencii mesta. Snažíme sa však,
aby sa najskôr skolaudovala časť
pre peších a až potom električ-
ková trať, lebo to je predsa len
dlhší proces,“ prezradila hovor-
kyňa magistrátu Ivana Skokano-
vá a dodala: „Naozaj však
nemôžeme sľubovať žiadne ter-
míny, pretože ako mesto ich
nevieme ovplyvniť. Stavba  má
vyše sto objektov a potrebujeme
získať presne desať kolaudač-
ných rozhodnutí.“ (db)

Pyrotechnika sa nedá úplne zakázať!
BRATISLAVA
Téma pyrotechniky a jej použí-
vanie nenecháva Bratislavča-
nov ľahostajných ani týždne po
Silvestri. Svedčí o tom aj po-
streh čitateľa Petra Kočvaru.
„Zábavná pyrotechnika sa použí-
va naďalej, napríklad aj v sobotu
20. februára boli dva ohňostroje,
jeden silný v okolí Trnavského
mýta a druhý niekde v Dúbrav-
ke/DNV - ani na jeden nebol
vydaný súhlas magistrátu. O pár
dní neskôr na Bielom kríži tiež
niekto intenzívne hádzal petardy,
bola privolaná aj mestská polí-
cia,“ tvrdí Peter Kočvara a dodá-
va, že aktuálne je síce pripravova-
né nové znenie všeobecného
záväzného nariadenia (VZN) o
používaní zábavnej pyrotechniky
na území mesta, ale magistrát
podľa neho nemá skutočný záu-
jem na riešení situácie: „Návrh,
ktorý je v súčasnosti na internom
pripomienkovom konaní na
magistráte, má v podstatnej časti
kopírovať predchádzajúce VZN,
teda ráta s obmedzením používa-
nia zábavnej pyrotechniky mimo
Silvestra.“
Jedno je však nariadenie a druhé
prax. „Skúsenosti s obmedzením

používania zábavnej pyrotechni-
ky na Silvestra ukazujú, že takéto
obmedzenie je úplne neúčinné a
zbytočné. Mnohí si to zrejme
vysvetlia tak, že ak sa to môže na
Silvestra, tak sa to môže asi aj
inokedy. Nehovoriac o tom, že si
to musia ešte predtým najprv
vyskúšať a potom ešte pomíňať
zásoby,“ tvrdí Peter Kočvara.
Čitateľ navrhuje aj riešenie: „Jeho
súčasťou je okrem zákazu použí-
vania aj súčasný zákaz predaja...
Ide o nariadenie vlády o sprístup-
ňovaní pyrotechnických výrob-
kov na trhu. Smernica EÚ umož-
ňuje zakázať alebo obmedziť
držbu, používanie alebo predaj
pyrotechnických výrobkov kate-
górie F2 a F3. Ideálne by bolo
dosiahnuť stav Rakúska, kde je
predaj takejto pyrotechniky zaká-
zaný a jej používanie trestné.“
Podľa Petra Kočvaru „dodržiava-
nie doterajšieho VZN, ale aj kon-
trola a vymožiteľnosť zo strany
mestskej polície, budú veľmi zlo-
žité. Nové VZN, ktoré by naďalej
umožňovalo používať pyrotech-
niku na Silvestra, by však bolo
rovnako neúčinné, a teda aj úplne
zbytočné. Situáciu by pomohol
zlepšiť len zákaz používania!“

„Na základe novely zákona  o
výbušninách plošná úprava
neobsahuje jednoznačný zákaz
používať pyrotechnické výrob-
ky, obsahuje len zvýšenie povin-
ností pre osoby vykonávajúce
ohňostroje. Mesto nemôže zaká-
zať všetky druhy pyrotechniky.
Pripravili sme preto návrh VZN
o používaní pyrotechnických
výrobkov na území hlavného
mesta, ktorého predmetom je z
dôvodu ochrany verejného po-
riadku zakázané s výnimkou 31.
decembra od 18.00 h do 1. januá-
ra do 3.00 h používať pyrotech-
nické výrobky kategórie F2, F3,
P1 a T1 na verejných priestran-
stvách hlavného mesta SR Bra-
tislavy,“ tvrdí v stanovisku ho-
vorkyňa magistrátu Ivana Sko-
kanová.
„Obce a mestá upravujú proble-
matiku formou VZN. Orgány
prokuratúry však často konštatu-
jú, že tie sú v rozpore so zákonom
preto, lebo úprava zaobchádzania
s pyrotechnickými výrobkami
prekračuje medze normotvornej
právomoci mesta. Nemôžeme
teda upravovať širšie vymedzenie
ako to, ktoré vyplýva zo zákona,“
dodala Ivana Skokanová. (db)

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Pred rokom sa obľúbená reš-
taurácia Schoppa z Brečtanovej
ulice presťahovala na Kamzí-
kov vrch, jej miesto v horskej
chate pri Ceste na Kamzík zau-
jala nová reštaurácia s podob-
nou slovnou hračkou v názve
STROODEL. Za ten čas ju po-
stihol požiar, ale dokázala si vy-
budovať aj stabilnú klientelu.
Schoppu sme tu hodnotili pred
šiestimi rokmi. Interiér sa praktic-
ky nezmenil, nový tu však majú
mobiliár, drevené lavice nahradili
pohodlné kresielka. Ponuku špe-
cialít tradičnej slovenskej, českej,
rakúskej a talianskej kuchyne na-
hradili jedlá tradičnej prešporskej
a súčasnej bratislavskej kuchyne.
Reštauračná časť je na prízemí aj
na poschodí, hore sa sa nachádza
aj detský kútik. Atmosféru hor-
skej chaty dotvára kozub. V tep-
lých mesiacoch je k dispozícii te-
rasa s výhľadom na okolité lesy.
Poďme však k tomu, ako chutí
podkolibský Stroodel. Ako už ná-
zov napovedá, stavili tu na štrúd-
le, a to nielen na sladké, ale aj na
slané. Štrúdle sú súčasťou tradič-
nej prešporskej kuchyne. Ochut-

nali sme teľaciu štrúdlu s oštiep-
kom a paradajkovou omáčkou
(10,20 €). Bola vynikajúca, akurát
porcia bola trochu malá (200 g) -
za tie peniaze by pokojne mohli
byť aj dva rezy štrúdle. Podobnou
prešporskou špecialitou sú aj
plnené knedle. Dali sme si plnené
dubákmi a údenou parenicou so
špenátovým hniezdom (9,90 €).
Tu bola porcia o poznanie väčšia,
na železnej platni nám naservíro-
vali tri knedle (350 g). Chuťovo
opäť vynikajúce.
V prešporskom menu majú
okrem knedlí a štrúdlí aj polievky,
predjedlá, ryby, hlavné jedlá a
dezerty. Z predjedál sme si dali
pirohy s kozím syrom, slaninou a
kôprovým prelivom (4,50 €), z
polievok dunajskú rybaciu (3,90
€). Polievka bola pasírovaná,
poriadne pikantná a chutná. Z
hlavných jedál sme si dali ešte
teľacie pľúcka na smotane so
žemľovou knedľou (9,20 €). Chu-
tili nám poctivá knedľa aj pľúcka.
Z dezertov sme si dali štrúdlu  -

ponuka sa mení, my sme mali
šťastie na makovo-višňovú (3,50
€) a nemali sme výhrady.
V súčasnej bratislavskej kuchyni
majú predjedlá, polievky, hlavné
jedlá, šaláty a opäť dezerty. Slepa-
čí vývar s knedličkami a zeleni-
nou (2,70 €) nesklamal, rovnako
ako viedenský teľací rezeň so
zemiakovým šalátom a brusnica-
mi (13,90 €). 
Viac sme z ponuky jedál prešpor-
skej a bratislavskej kuchyne reš-
taurácie Stroodel nestihli ochut-
nať, aj keď viaceré jedlá lákajú na
ďalšiu návštevu. Či už je to držko-
vý perkelt (9,20 €) a hovädzí
paprikáš (9,90 €), alebo rybacie
škvarky (3,90 €) a krúpové rizoto
s pečenou tekvicou, dubákmi a
parenicou (8,90 €).
Celkovo hodnotíme Stroodel
veľmi vysoko. Varia tu vynikajú-
co, majú pozornú obsluhu a ceny
vzhľadom na vyššiu nadmorskú
výšku nie sú nadpriemerné.
Naše hodnotenie:�����

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

Namiesto Shoopy je už rok StroodelDeň, keď som

stretla veľa

dobrých ľudí
LIST ČITATEĽA
Mala som krásny deň. Dátum
zimný, ale slniečko už jarné.
Ľudia pod strieškou na spoj MHD
boli v pohode. Medzi nimi aj ja,
babka s paličkou, lebo moje nohy
si povedali: Už ťa nosiť nebude-
me! Čo robiť. Neslúžia nohy,
poslúži palička. Prehadzujem
tašku z jednej ruky do druhej a
zrazu, palička bác na zem. V prí-
jemnej pohode narobila riadny
hrmot. Kým som sa spamätávala,
už mi ju nejaké rýchle ruky s
úsmevom podávali. Ďakujem.
Na mojej zastávke vystupujem
pomaly a nemotorne. Nejaké ruky
mi pomáhajú bezpečne vystúpiť.
Ďalšie ďakujem. Krátka cesta od
zastávky domov mi trvá večnosť.
No, toľko nie, ale určite trikrát
dlhšie ako pred rokmi. Susedka si
otvára dvere vchodu. Zbadá ma a
čaká pri otvorených dverách.
Ďakujem. Príduc domov uvažu-
jem nad tým, že všetci tí ochotní
ľudia by si okrem ďakujem zaslú-
žili aj nejaké uznanie za svoju
ochotu. Kde ich však nájdem,
keď denne ich je tak veľa!
Ak sa preto dostanete k novinám
- možno sa nájdete. A ešte raz -
Ďakujem! Valeria Grebečiová, 

Podunajské Biskupice

Na Štúrovej sú

správne značky,

bude poriadok
LIST ČITATEĽA
Jedna čitateľka nedávno kriti-
zovala novú organizáciu dopra-
vy na Štúrovej ulici. Myslím si,
že neoprávnene.
Cieľom prestavby bolo nájsť
vhodné riešenie pre električky,
chodcov, autá a cyklistov. Ľavé
odbočenie na Šafárikovom ná-
mestí zrušili, aby sa zabezpečila
preferencia električiek smerom na
Starý most a aby sa lepšie jazdilo
autám po nábreží. Signalizácia na
Kamennom námestí a priľahlých
uliciach bola vypnutá pre zníženie
meškania električiek, ale aj ako
preferencia chodcov, ktorých je
viac ako áut. Preto majú chodci
logicky prednosť.

Michal Feik, Bratislava

Obyvatelia 

z okolia úradu

budú zdravší
LIST ČITATEĽA
Na webovej stránke hlavného
mesta sa možno dočítať, že na
žiadosť MČ Karlova Ves sa
nástupište električiek pri MiÚ
smerom do mesta presunie
pred existujúci svetelný prie-
chod, čo zhorší dostupnosť jedi-
ného typu MHD v tejto oblasti.
Na dôvody som sa pýtal na
miestnom úrade, kde však na
moje prekvapenie o tejto veci
vôbec nič nevedeli. 
Preto iba dedukujem, že týmto
chvályhodným činom chce samo-
správa zvýšiť pohybovú aktivitu
občanov a zlepšiť tak ich zdravie.
Nástupište sa totiž presúva takmer
do bezprostrednej blízkosti
zastávky Borská a posúva sa tak
mimo hlavných peších trás cestu-
júcich; ignorovanie peších trás sa
už stalo milou tradíciou v našom
meste. V súčasnosti sa zastávka
MiÚ Karlova Ves nachádza na
pôvodnom mieste, kam ju umiest-
nili projektanti ešte za socializmu;
jej umiestnenie rešpektuje okolitú
zástavbu a optimálnu dostupnosť
pre obyvateľov. Nástupištia boli
kedysi z oboch koncov dostupné
priechodmi; neskôr boli priecho-
dy na dolnom konci zastávky
„vygumované“, cestujúci však
naďalej chodia tak, ako boli
desaťročia zvyknutí. Karlova Ves
sa teraz rozhodla, že občanom
ulíc Pod Rovnicami, Donnerova,
Fadruszova, Čavojského, Špie-
szova, Čárskeho, Líščie údolie a
Karloveská dá špeciálny darček v
podobe odsunutia nástupišťa čo
možno najďalej od ich obydlí,
aby sa im cesta na zastávku čo
najviac predĺžila. Zvýši sa tak
pohybová aktivita zdravých obča-
nov; starí a chorí obyvatelia na
zastávku ani nedorazia, a tak
nebudú zbytočne prekážať v aj
tak dosť tesných nových električ-
kách. Tiež oceňujeme aj dosah na
psychické zdravie cestujúcich:
Keďže budú viac dobiehať a čas-
tejšie im spoj ujde, vyplaví sa im
do krvi viac adrenalínu, a teda
budú oveľa aktívnejší ako dote-
raz; od samosprávy takto dostanú
akoby kávu zdarma. 

Jozef Somogyi, 
Karlova Ves

Kocky sú hodené, zaznelo ke-
dysi pred dávnymi vekmi. V
súčasnej terminológií by to
vyznelo približne ako: Je po
voľbách! A ja dodávam: Bo-
hu vďaka.
Výsledok víkendových parla-
mentných volieb je síce dosť
biedny, ale aspoň na niečo to
bude dobré - na komunálnej
úrovni sa bude dať pracovať.
Politici nech sa pokojne žerú,
ale všedný život ide ďalej. Pre-
kvapuje ma iba jedno. Koľko
naivných ľudí na celom Slo-
vensku „fandí“ výrazne euro-
skeptickým stranám 
Chodila som tri a pol roka do
Bruselu, pomaly ako na Slavín,
a tak nemám o ich byrokratic-
kej administratíve ilúzie.
Súčasne však nemožno po-
prieť, že z európskych peňazí
čerpáme oveľa viac, ako ich
tam dávame. Bez eurofondov
by sme mali veľké guľové, a
nie výrazné zlepšenie napríklad
v infraštruktúre, doprave, tre-
ťom sektore. 

Na Slovensku sa s obľubou
skanduje: Cudzie nechceme,
naše si nedáme! Priatelia, veď
to je lož! My cudzie chceme.
Viď nórske fondy, rôzne granty
a dotácie – ibaže si osobujeme
právo nadávať na darcov...
Keď som po Nežnej revolúcii v
roku 1989 začala pracovať v
oblasti ochrany spotrebiteľov,
vtĺkli mi do hlavy, že organizá-
cia je vtedy nezávislá, keď si
môže dovoliť pohrýzť aj ruku,
ktorá ju kŕmi. Isteže tým boli
myslení rôzni sponzori. Žiaľ,
hrýzť sme sa naučili perfektne,
ale nie vždy do správnych rúk. 
Natŕčame ruky, ale súčasne
nevďačne nadávame na darcov.
A hrdíme sa pri tom nálepkami
ako napríklad kresťanskí, so-
ciálni, holubičí, pohostinní a
neviem aký ešte. Pri tom všet-
kom však sledujeme iba vlast-
ný prospech – a hlboko „kres-
ťansky“ nesúhlasíme s pápe-

žom Františkom – veď my
predsa máme svoj vlastný
rozum a čo nás po naivite tohto
starca v bielom, ktorý nám
nechce priznať svätého Tisa, za
ktorého bolo tak dobre! Nuž,
ako komu...
Keďže sa blížia veľkonočné
sviatky, pôvodne som chcela
dať priechod svojmu sentimen-
tu o prebúdzajúcej sa prírode. A
vidíte, ako ma pero neposlúch-
lo. Dúfam, že láskavý čitateľ
mi to odpustí, ale tu, v rodnej
Bratislave, by som sa nechcela
dožiť, že po nej budú pochodo-
vať baganče a čižmy podiv-
ných indivíduí, ktorí chcú naj-
skôr „rezať a rúbať do krve“,
ale keď sa ocitnú sami, zalezú
do skrýše a trasú sa od stra-
chu...
Raz to tu už bolo a stačilo.
Slušní ľudia, napriek voľbám,
spojme sa. A nedajme sa na
tanieri ponúkať medveďovi od
východných susedov... 

Marta Černá,
Fórum spotrebiteľa

Slušní ľudia by sa teraz mali spojiť
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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 9. marca do utorka 15. marca 2016
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MINI
HOBBY NÁRADIE
ideálne pre vŕtanie, brúsenie, 
frézovanie, gravírovanie, leštenie, atď.
18V, nastaviteľná 
rýchlosť
12-dielna

MADISON
JEDÁLENSKÝ SET
porcelán, Ø 27.5 cm

hrnček na kávu 0.79
dezertné misky 0.89
tanier na chlieb 0.99
raňajkový tanier 1.25
polievkový tanier 1.99
šalátová misa 2.69

WEIGHT WATCHERS
OVSENÉ SUŠIENKY
lesné jahody a vanilka
152 g
(1 kg = 9.14)

TRÁVOVÉ OSIVO 
ALEBO TRÁVOVÉ HNOJIVO
trávové osivo 1 kg pre cca 50 m2

alebo trávové hnojivo 5 kg
pre cca 50-75 m2

(1 kg = 2.99/0.60)

SUŠIAK
NA BIELIZEŇ
dĺžka pre sušenie cca 30 m, tri úrovne
manipulácia na kolieskach
kompletne skladací

štipce na bielizeň
18 ks

0.89

DIEVČENSKÉLEGÍNY
rôzne 
varianty
o.i. Mimoni 
alebo Frozen
95% polyester/ 
5% elastan
veľkosti 92-134

SOUNDBAR 
REPRODUKTOR
bezdrôtové pripojenie vašej hudby
streamovanie na tento reproduktor
rôzne farby

KVALITNÉ
UTERÁKY
rôzne farby
100% bavlna
60x110 cm

kúpacia žinka
16x21 cm

0.45

GARNIER ALEBO
DOVE ŠAMPÓN
rôzne druhy
250 ml
(1 l = 5.96)

VAN BLEISWIJCK
AKRYLOVÉ FARBY
profesionálna kvalita
rôzne farby
250 ml
(1 l = 5.56)

COLGATE
ZUBNÉ KEFKY
triple action 
alebo extra clean

PEDIGREE
MAŠKRTY
Rodeo na žuvanie  
s kuracím mäsom 
70 g
alebo Dentastix 
medium
3-balenie

KVETINÁČ
CLAYFIBRE
anthracit okrúhly Ø 26 cm
alebo hranatý 23x23x20 cm

anthracit okrúhly Ø 32 cm
alebo hranatý 28x28x24 cm

6.49

DÁMSKY
SVETER
priadza béžová
čierna alebo koralová
63% polyester/37% acryl
veľkosti S-XL

Sukňa
modrotlač 
alebo čierna
100% bavlna
veľkosti S-XL

3.99

VEĽKONOČNÝ
ZAJAČIK
mäkký plyš
rôzne farby

DÁMSKA
MIKINA
červená alebo navy
100% bavlna
veľkosti S-XL

nohavice

5.95

249

VEĽKONOČNÝ
VENIEC - SVIETNIK
rôzne farby
Ø 19 cm

VONNÉ
SVIEČKY
rôzne vône
24 ks v balení

0.99

VEĽKONOČNÉ
TVORIVÉ POMÔCKY
A4-zošit s nálepkami,
mozaika-sada alebo
Disney-záložky

0.59

TRÁVNA ZMES
NA DOSEV
250 g 
pre cca 10 m2

(1 kg = 5.96)

1.49
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Dedenie musí

spĺňať určité

podmienky
Dedenie predstavuje všeobecný
spôsob prechodu väčšiny ma-
jetkových práv a povinností na
iné osoby. Občiansky zákonník
viaže prechod dedičstva na
poručiteľových dedičov na
splnenie určitých podmienok.
Medzi tieto podmienky zaraďuje-
me smrť fyzickej osoby, existen-
ciu dedičstva, dedičský titul a spô-
sobilého dediča. V dnešnom člán-
ku sa bližšie zameriame na dedič-
ský titul, konkrétne na dedenie zo
zákona. Rozoznávame totiž dva
dedičské tituly, a to konkrétne
popri dedení zo zákona je to ešte
aj dedenie zo závetu. 
Čo sa týka dedenia zo zákona,
možno povedať, že pri tomto
dedičskom titule dochádza k pre-
chodu majetku poručiteľa na
osoby uvedené v zákone. Tieto
osoby nazývame aj dedičia zo
zákona  a rozdeľujeme ich do šty-
roch skupín. Rozlišovacím krité-
riom medzi dedičmi jednotlivých
skupín je stupeň príbuzenstva.
Výpočet dedičov zo zákona je
taxatívny, čo znamená, že dedenie
zo zákona sa vzťahuje len na
osoby v zákone vymenované. 
Poradie dedenia zo zákona je
záväzné, a teda najprv sú povo-
laní dediť dedičia z 1. skupiny,
ak títo nededia, nastupuje 2.
skupina, ak nededí ani 2. skupi-
na, nasleduje 3. skupina. Napo-
kon, ak nededia ani dedičia z 3.
skupiny, nasleduje posledná, 4.
skupina.
V prvej skupine dedia poručite-
ľove deti a manžel s tým, že ak
nededí niektoré dieťa, jeho
dedičský podiel nadobúdajú
jeho deti. V druhej skupine dedí
poručiteľov manžel, jeho rodičia
a osoby, ktoré s poručiteľom naj-
menej rok pred jeho smrťou s
ním žili v spoločnej domácnosti.
V tretej skupine dedia poručite-
ľovi súrodenci a spolužijúce
osoby uvedené v predchádzajú-
cej vete. Napokon v štvrtej sku-
pine dedia poručiteľovi prarodi-
čia, príp. ich deti. 

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Na Palackého

vysadia mladé

zdravé stromy
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto na-
hradí staré a choré stromy na
Palackého ulici pred Základ-
nou školou Matky Alexie nový-
mi zdravými .
Dvanásť mladých stromov nahra-
dí desať starých a život ohrozujú-
cich stromov, pričom dva už boli
na základe dendrologického
posudku vyrúbané ešte vlani a
ďalších osem by malo byť odstrá-
nených v najbližších dňoch.
Po tom, ako sa vlani jeden strom
na Palackého ulici vyvrátil a
padol na zaparkované autá, mest-
ská časť dala posúdiť zdravotný
stav všetkých stromov na tejto
ulici. Z posudku vyplynulo, že
najvhodnejším riešením je staré
stromy nahradiť novými. Vzhľa-
dom na blízkosť základnej školy
sa samospráva rozhodla pre čias-
točnú obnovu stromoradia, aby
tak predišla ohrozeniu žiakov
blízkej školy, chodcov a obyvate-
ľov Palackého ulice. (brn)

STARÉ MESTO
Dve bratislavské námestia by
mali byť od leta zelenšie. Magi-
strát v rámci projektu Bratisla-
va sa pripravuje na zmenu
klímy revitalizuje Hlavné a
Františkánske námestie.
Na Františkánskom námestí
mesto obnoví desať stromov –
náhradnou výsadbou hrušiek
ozdobných, na Hlavnom námestí
mesto vysadí štyri nové stromy -
lipy malolisté. 
Staré stromy na Františkánskom
námestí (40 - 60 rokov) boli
podľa Zuzany Hudekovej z útva-
ru hlavnej architektky v zlom
stave, navyše mali narušenú stati-
ku. Brestovce západné nahradia
už dospelé stromy, hrušky ozdob-
né, ktoré zabezpečia ochladenie
počas letných dní a nahradia
súčasnú vzrastlú zeleň z hľadiska
tvorby mikroklímy na námestí.
V novembri minulého roku urobi-
lo mesto bezpečnostný orez jede-
nástich stromov s cieľom zabez-
pečiť bezpečnosť peších v tomto

priestore. Ďalšou etapou je ich
nahradenie novou zdravou výsad-
bou. „Nová výsadba je vzhľadom
na zdravotné a statické posúdenie
existujúcich stromov nevyhnutná,
keďže v minulosti došlo k vývra-
tu jedného z nich. Tento strom na
pohľad nevykazoval znaky po-
škodenia, preto si hlavné mesto
objednalo zdravotné a statické
posúdenie ostatných stromov,“
vysvetlila vedúca magistrátneho
oddelenia životného prostredia a
mestskej zelene Katarína Proste-
jovská. Pred samotnou výsadbou
je potrebné spraviť archeologický
prieskum, keďže obe námestia sú
súčasťou Mestskej pamiatkovej

rezervácie. V súvislosti s výsad-
bou trvalej vzrastlej zelene a
obnovou existujúcej zelene ho
nariadil Krajský pamiatkový úrad
v súlade s pamiatkovým záko-
nom. Okamžite po jeho skončení
bude nasledovať výsadba štrnás-
tich stromov.
V súčasnosti je Hlavné námestie
úplne bez zelene a na Františkán-
skom námestí minulý týždeň
vyrúbali dvanásť starých stro-
mov. V minulosti pritom býval na
Hlavnom námestí provizórny
parčík so stromami, trávnikom
a s lavičkami. Výsadbu majú
ukončiť do konca júna. (db)

Vizualizácie: Bratislava.sk

Hlavné námestie osviežia štyri stromy,
na Františkánskom ich bude desať

Prezentácia Burgenlandu
Bratislava

Vel‘kolepé vína Burgenlandu!

Štvrtok, 14. apríla | Radisson Blu Carlton Hotel
Hviezdoslavovo námestie 3
15:00 -  20:00 hod. | Vstupné 15 € 
Informácie: www.weinburgenland.at 
partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237
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Už fungujú dve

nové čistiarne

odpadových vôd
PETRŽALKA, VRAKUŇA
Po necelých troch rokoch
rekonštrukcie uviedli do
prevádzky čistiarne odpado-
vých vôd (ČOV) vo Vrakuni a
v Petržalke.
Projekt Odkanalizovanie podu-
najskej časti bratislavského regió-
nu sa začal v roku 2013 a skončil
sa na konci minulého roka. Jeho
hlavným cieľom bolo obmedziť
vypúšťanie tzv. nutrientov ( dusí-
ka a fosforu) z ČOV vo Vrakuni
a v Petržalke do dunajských
vôd. Hlavnou časťou rekonštruk-
cie bola najmä modernizácia vod-
ných liniek a inštalácia technoló-
gií na odstraňovanie nutrientov. 
Kapacity čistiarní postačia na naj-
bližších tridsať rokov pre 850-
tisíc obyvateľov. Sú schopné
vyrovnať sa s vyšším hydraulic-
kým zaťažením v určitých roč-
ných obdobiach a vďaka novým
technológiám budú produkovať
menej nepríjemne zapáchajúcich
aerosólov ako doteraz. (ts)

Opravu hradu

Devín začali 

s predstihom
DEVÍN
Vzhľadom na priaznivé poča-
sie sa už vo februári začali
rekonštrukčné práce na hrade
Devín. Stavenisko odovzdali
zhotoviteľovi, ktorý má obno-
vu hornej časti hradu dokon-
čiť do štyroch mesiacov.
Prvú fázu, ktorej súčasťou bolo
vyčistenia hradného brala a osa-
denie monitorovacieho systému
na zisťovanie pohybu nestabil-
ných častí hradnej skaly, vykonali
od októbra do decembra 2015.
Teraz nasledujú rekonštrukčné
práce, pamiatková obnova hra-
dobných konštrukcií časti areálu
národnej kultúrnej pamiatky, kto-
rých súčasťou je sprístupnenie
horného hradu, obnova komuni-
kačného systému zo stredného
hradu na horný hrad, stavebné
úpravy na strednej a hornej tera-
se. Po skončení stavebných prác
v lete obnovia expozície v pod-
zemných jaskynných priesto-
roch hradného brala.  (brn)

RUŽINOV
V Základnej škole na Medzila-
boreckej ulici rastie multi-
funkčné ihrisko pre školákov
aj pre verejnosť.
„Pred takmer dvoma rokmi sme
na Základnej škole Medzilabo-
recká zrevitalizovali športový
areál. Vybudovali sme tam
napríklad tartanový bežecký
ovál pre všetkých Ružinovča-

nov. Teraz sa nám podarilo zís-
kať ďalšie peniaze a do apríla
tam pribudne aj multifunkčné
ihrisko,“ uviedol starosta Ruži-
nova Dušan Pekár. 
V športovom areáli základnej
školy vznikne multifunkčné
ihrisko s umelým trávnikom na
tenis, futbal, volejbal či street-
ball. Športový areál je prístupný
širokej verejnosti celoročne v

čase prevádzkových hodín, čo
umožní športovať na novom
multifunkčnom ihrisku nielen
žiakom základnej školy, ale aj
všetkým Ružinovčanom. 
Celkové náklady spojené s
výstavbou sú 75 240 eur, mest-
ská časť dá zo svojho rozpočtu
približne 35-tisíc eur. Záujemco-
via budú môcť ihrisko využívať
už od apríla. (brn)

Pribudne ďalšie multifunkčné
ihrisko pre školákov aj verejnosť
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Je tu 5. ročník

Vráťme knihy

do škôl 
BRATISLAVA
Súťaž Vráťme knihy do škôl
pokračuje piatym ročníkom.
Do 15. apríla sa do nej môžu
zapojiť čitatelia z materských,
zo základných a zo stredných
škôl. 
Projekt sa začal vo februári a do
súťaže sa môžu mladí čitatelia
zapojiť prostredníctvom webo-
vej stránky. Podmienkou je
zaslať krátky text o prečítanej
knihe, objasniť dôvody, kvôli
čomu si zvolili knihu a popísať,
čo im dielo prinieslo. Škôlkari
nakreslia obrázok na základe
vychovávateľom prečítaného
textu. Žiaci I. stupňa základných
škôl môžu poslať buď text alebo
obrázok. Pre víťazov súťaže v
jednotlivých kategóriách je pri-
pravených vyše 60 cien. Súťaží
sa o elektronické čítačky, balíč-
ky kníh, ale aj o výlet do Bruse-
lu. Najaktívnejšia škola získa
notebook a ďalšie školy v
poradí odborné publikácie. (ts)

BRATISLAVA
Každý deň podvečer sa len nie-
koľko kilometrov od rušného
centra Bratislavy odohráva
výnimočné predstavenie. Do
lužného lesa pri Slovnafte sa za
súmraku zlietavajú desaťtisíce
havranov. Spoločne sa usadia
na stromy, ustavičné krákanie s
príchodom noci utíchne a
skoro ráno sa ešte za tmy opäť
rozletia do polí. 
„Na juhozápade evidujeme dve
desiatky hniezdnych kolónií, kde
hniezdi asi dvetisíc párov. Tento
počet však niekoľkonásobne pre-
výšia veľké kŕdle havranov prilie-
tavajúce začiatkom októbra zo
severovýchodnej Európy (Rusko,
Ukrajina, Bielorusko), ktoré u
nás prezimujú a čoskoro odletia,“
hovorí Michal Noga z organizá-
cie Ochrana dravcov na Sloven-
sku. „Na večer sa pravidelne zlie-
tajú na spoločné prenocovanie.
Zdá sa, že pri výbere nocoviska sú
havrany veľmi konzervatívne. To,
ktoré sa nachádza v lužných
lesoch pri Vlčom hrdle neďaleko
Bratislavy, je známe už desiatky

rokov. Prečo sa zlietavajú práve
sem, zatiaľ nikto nevie. No nech
sú dôvody, pre ktoré si havrany
vybrali práve toto miesto, akékoľ-
vek, večerné stretnutie tisícov
havranov je úchvatným divadlom
aj pre dlhoročných ornitológov,“
dodáva M. Noga.
Zvýšený výskyt havranov však
možno zaregistrovať dokonca aj
v samotnom centre mesta. Minu-
lý týždeň prileteli stovky za
budovu školy VŠMU na Drotár-
skej, oproti Horskému parku,
zaregistrovali ich aj v petržal-
skom lese za Závodiskom. „Hav-
rany, vrany a straky sú zaradené

medzi poľovnú zver, s neopod-
statneným prívlastkom „škodná“.
Hoci žiadna z vedeckých štúdií
nepreukázala ich negatívny vplyv
na prírodu a dosah na populáciu
zajacov či bažantov, sú tieto
druhy naďalej vo veľkej miere
usmrcované. Podľa poľovníc-
kych štatistík každý rok príde o
život viac ako šesťtisíc strák a
tristo havranov. Teší nás však, že
viaceré poľovné združenia už pri-
stúpili na náš návrh a najbližších
päť rokov nebudú krkavcovité
druhy usmrcovať,“ uzatvára M.
Noga. (db, mb)

Foto: www.dravce.sk

Pri Bratislave hniezdia tisíce havranov P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~

Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur

Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk
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Vzniknú nové 

železničné

zastávky
BRATISLAVA
V rôznych lokalitách Bratis-
lavy vyrastie sedem nových
železničných zastávok – ter-
minálov integrovanej osobnej
prepravy. Plánuje sa s nimi
do konca roka 2020, prvé by
však mohli otvoriť o rok skôr.
Pôjde o sedem samostatných
stavieb zvyšujúcich dostupnosť
niektorých častí Bratislavy, ako
sú napríklad Vrakuňa, Ružinov,
Devínska Nová Ves, Dúbravka,
Kramáre či Karlova Ves, a
umožňujúcich lepší integrova-
ný prestup medzi železničnou
dopravou a mestskou hromad-
nou dopravou) v lokalitách
Devínska Nová Ves, Lamačská
brána, Patrónka, Mladá garda,
Trnávka, Ružinov, Vrakuňa.
Pre všetky terminály sú spraco-
vané dokumentácie pre územné
rozhodnutie (financované z
Operačného programu Dopra-
va). V súčasnosti pokračuje
získavanie územných rozhod-
nutí a následne sa začne
výstavba. 
Do roku 2019 by mali vzniknúť
terminály Vrakuňa, Ružinov,
Trnávka, do roku 2020 všetky
ostatné. Predpokladané nákla-
dy sú približne šesťdesiat mi-
liónov eur. (brn)

V Mlynskej

doline majú

vedci nový park
KARLOVA VES
V Mlynskej doline otvorili
nový Vedecký park Univerzity
Komenského. 
Park sa zameria na podporu apli-
kovaného výskumu v moleku-
lárnej a environmentálnej medi-
cíne a v biotechnológiách a na
transfer poznatkov do praxe. 
Základný kameň položili vo
februári 2014. Vedecký park je
vybavený najmodernejšími tech-
nologickými prístrojmi a vedci
tu skúmajú nové diagnostické
postupy. Uplatnenie tu nájdu aj
spoločenskovedné a humanitné
disciplíny. Celkové náklady na
projekt sú 42 miliónov eur, z
toho 35,6 milióna je z európ-
skych fondov. Vedecký park
Univerzity Komenského prine-
sie takmer 250 pracovných pozí-
cií (z toho 90 pre externých pra-
covníkov). K dispozícii je 80
laboratórií a desiatky ďalších
špičkovo vybavených miestnos-
tí.  (ts)

Rada Partnerstva si na svojom
prvom tohtoročnom rokovaní
zvolila minulý týždeň svojho
predsedu a podpredsedu. Za
predsedu Rady Partnerstva bol
zvolený Pavol Frešo, predseda
BSK. Podpredsedom sa stal Ivo
Nesrovnal, primátor hlavného
mesta Bratislava.
„Pozitívnym výsledkom stret-
nutia Rady Partnerstva je schvá-
lenie Regionálnej integrovanej
územnej stratégie. Čerpanie
európskych prostriedkov je
veľmi dôležité, pretože výraz-
nou mierou prispievajú k rozvo-
ju regiónu,“ vyjadril sa brati-
slavský župan Pavol Frešo.
Hlavným bodom rokovania
bolo schválenie Regionálnej
integrovanej územnej stratégie
Bratislavského kraja na roky
2014 - 2020, vrátane Integrova-
nej územnej stratégie rozvoja
mestskej oblasti Bratislava na
roky 2014 - 2020 ako základ-

ných dokumentov potrebných
na vyhlásenie výzev na pred-
kladanie projektov financova-
ných z Integrovaného regionál-
neho operačného programu
2014 - 2020.
Na základe vzájomných rokova-
ní bola zobraná na vedomie aj
spolupráca hlavného mesta Bra-
tislava ako sprostredkovateľské-
ho orgánu pre IROP BA a Brati-
slavského samosprávneho kraja
ako sprostredkovateľského
orgánu pre IROP BSK. Hlav-
ným cieľom spolupráce je
zabezpečiť takú pomoc pre žia-
dateľov, aby bola zachovaná
dostatočná kvalita predložených
projektových zámerov, žiadostí
o nenávratný finančný príspe-
vok, ako aj dosiahnutých výstu-
pov a výsledkov projektov. Čle-
novia Rady Partnerstva Brati-
slavského kraja vyjadrili na
prvom pracovnom rokovaní na
pôde Bratislavskej župy aj spo-

ločnú vôľu pre čo najrýchlejšie
spustenie ďalších výzev na
predkladanie projektov pre Bra-
tislavský kraj vyvíjaním spoloč-
nej iniciatívy smerom k riadia-
cemu orgánu Ministerstvu
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. 
Čerpanie európskych štrukturál-
nych a investičných fondov na
projekty je pre všetkých partne-
rov veľmi dôležité, aby sa
mohla rozvíjať infraštruktúra
materských, základných a
stredných škôl, v integrovanej
doprave, cyklodoprave a mohli
sa podporovať sociálne služby a
kreatívny priemysel.
Rada Partnerstva Bratislavského
kraja sa skladá zo štyroch
komôr, ktoré reprezentujú čle-
novia regionálnej územnej
samosprávy, miestnej územnej
samosprávy, štátnej samosprávy
a sociálno-ekonomických part-
nerov. �

Hlavné mesto SR Bratislava
v súvislosti s organizovaním 

akcie Trhy 2016 

vyhlasuje 
výberové konanie 
s formou výberu víťaza elektro-
nickou aukciou na prenájom
stánkov s rôznymi druhmi sorti-
mentu na Františkánskom
nám. na obdobie od 1. 6. 2016
do 20. 10. 2016, podmienky vý-
berového konania a tlačivo prihlá-
šky sú k dispozícii na webovej
stránke hlavného mesta SR Bra-
tislavy www.bratislava.sk a na
pracovisku Služby občanom, pri-
hlášky je potrebné doručiť do
29. 4. 2016 do 13.00 hod. do
podateľne Magistrátu hlavné-
ho mesta SR Bratislavy.

Rokovanie Rady Partnerstva schválilo 
Regionálnu integrovanú územnú stratégiu
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Deti si už môžu

vybrať z ponúk

letných táborov
BRATISLAVA
Centrá voľného času, ktorých
zriaďovateľom je hlavné
mesto, majú už pripravené
letné aktivity pre deti. Prázd-
ninové táborové ponuky si pri-
pravili všetky mestské centrá
voľného času, pričom každé
má na výber niekoľko mož-
ností a foriem, ako tráviť leto.
V prípade záujmu je potrebné
prihlásiť sa priamo v jednotli-
vých centrách voľného času.

�CVČ Kulíškova
Letné činnosti sú zamerané na
turisticko-poznávacie výlety na
Slovensku a v susednom Rakús-
ku. Deti tak môžu vidieť známe
kultúrne lokality ako hrady či
múzeá, napr. hrad Devín, hrad
Hainburg, hrad Belveder či
známe múzeum Madame Tus-
sauds.

�CVČ Štefánikova
Láka deti na zážitkové leto,
ktoré prinesie deťom mnoho
dobrodružstva. Centrum ponúka
aktivity: od športovo-počítačo-
vých činností cez návštevy zvie-
rat na farme až po zážitkové
herectvo.

�CVČ Gessayova
Deti si môžu užiť týždennú
turistiku v oblasti Javorníky. V
tábore MINIZOO sa môžu sta-
rať o zvieratká a v tábore Túlavé
topánky s Olinkou môžu spo-
znať históriu Bratislavy a užiť si
deň v Bojniciach.

�CVČ Pekníkova
Centrum ponúka plavecký vý-
cvik v rekreačnej oblasti Čertov
(Lazy pod Makytou). Deti si
môžu takisto užiť cestovateľský
tábor, v ktorom je zahrnutá aj
plavba loďou či Tábor Papagáj,
ktorý ponúka člnkovanie, „ope-
kačeku“ alebo hľadanie pokla-
du. 

�CVČ Hlinická
V tomto zariadení ponúkajú tvo-
rivé činnosti, medzi ktorými je
napríklad práca s keramikou,
šperkovanie, ale aj tanečné a
športové aktivity.  (brn)

RUŽINOV
Jazda motorových vozidiel po
trávnikoch zanecháva stopy
nielen v lete, ale najmä teraz, v
zime a na jar, keď je zem blatis-
ká a špina sa roznáša desiatky
metrov po okolí. Niekedy stačí
jedno auto, aby rozrylo zem,
kde to potom vyzerá, akoby sa
tam bláznili divé svine. Jednu
takú lokalitu si všimol aj čitateľ
Jozef  Norulák.
„V blízkosti ružinovského ná-
kupného strediska, ktoré sa za
socializmu nazývalo Budúcnosť,
sú na širokom chodníku stĺpiky,
ktoré majú brániť vjazdu aut na
chodník (i keď táto tendencia sa
tam nikdy neprejavovala). Zrejme
jediné auto, ktoré tam jazdí, je
malé nákladné auto, ktoré

vyprázdňuje koše s odpadkami.
Toto auto stĺpiky obchádza po,
takisto bývalom, trávniku, z kto-
rého sa stala rozjazdená stoka
plná blata. Informoval som o
tomto Miestny úrad Ružinov, vrá-
tane miestneho kontrolóra a
navrhoval som odstrániť krajný
stĺpik, aby auto nejazdilo po
nespevnenom povrchu,“ napísal
Jozef Norulák.
Mestská samospráva na problém
aktuálne zareagovala: „Dopravné
koly boli osadené na základe
požiadavky občanov a poslanky-
ne za túto časť. Problém sa už
rieši. Jazda po trávniku bude zne-
možnená výmenou pevného
dopravného kola za sklopný,
ktorý umožní obsluhu územia pre
Ružinovský podnik verejnopro-

spešných služieb. Jazde po trávni-
ku zabráni aj osadenie kameňov,“
informovala hovorkyňa Ružinova
Marianna Šebová.
Ak sa zdalo, že príbeh sa tým
skončil, nie je to pravda, mal ešte
krátke pokračovanie: „Miestny
úrad síce nahradil pevný krajný
stĺpik odnímateľným, to však zo-
stalo jedinou zmenou. Posledná
inštancia – šofér malého náklad-
ného auta – sa totiž neunúva
vyberaním a zasa vkladaním
stĺpika, ale jednoducho jazdí po
blate ďalej,“ pridal postreh Jozef
Norulák. Reakcia ružinovskej
samosprávy bola okamžitá:
„Vodič dostane v najbližšom čase
kľúč na odomykanie daného
stĺpika a problém by tak mal už
byť odstránený...“ (mm)

Jedno auto rozryje celý bývalý trávnik

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko

Navštívte najkrajšie miesta pri Jadrane
Využite zľavy za skorý nákup 

na vybrané zájazdy do 15. marca!

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori

Udelili pokuty

za nelegálne

reklamy
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves sa
pustila do boja s nelegálnymi
reklamnými stavbami. Za
prvých desať kusov udelila
reklamnej spoločnosti Akzent
BigBoard pokutu 2 500 eur.
Sankcie hrozia viacerým spo-
ločnostiam, ktoré postavili v
Karlovej Vsi svoje reklamné
stavby bez platného povolenia.
Na výzvu mestskej časti zarea-
govala spoločnosť Gryf, ktorá
odstránila svoje tri bilbordy v
areáli Základnej školy Ale-
xandra Dubčeka na Majerníko-
vej ulici. Existencia reklam-
ných plôch v areáloch škôl,
materských i základných, je pre
Karlovu Ves neprípustná.
„Karlova Ves postupne nariadi
vlastníkom všetkých nelegál-
nych bilbordov, ktorí nesplnili
zákonom stanovené podmienky,
aby ich odstránili. Náklady na
odstránenie zaplatí vlastník
reklamnej stavby. Nelegálne
reklamné stavby musí zlikvido-
vať v celom rozsahu, vrátane
základov,“ upozornila starostka
mestskej časti Karlova Ves Dana
Čahojová. 
Samospráva aktuálne rozhoduje o
pokutách pre vlastníkov ďalších
120 nelegálnych bilbordov. Časť
z nich stojí na mestských pozem-
koch, preto Karlova Ves víta
zámer mesta regulovať reklamné
stavby na jeho území.
Mestská časť postupuje pri
udeľovaní pokút podľa staveb-
ného zákona, ktorý stanovuje
pevnú sadzbu pokút za nelegál-
nu reklamnú stavbu podľa jej
rozmeru. Ak má informačnú
plochu menej ako tri štvorcové
metre, samospráva udelí
reklamnej spoločnosti pokutu
vo výške 150 eur. 
Pri informačnej ploche od troch
do dvadsiatich štvorcových
metrov sankciu 250 eur, pri
rozlohe reklamnej stavby s
informačnou plochou nad
dvadsať štvorcových metrov je
sankcia 450 eur. Udeľovanie
pokút zo strany Karlovej Vsi
nie je cieľom, ale jedným z kro-
kov v boji s nelegálnymi
reklamnými stavbami. (kv)
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Seniori chodia

deťom čítať

rozprávky
BRATISLAVA
Zariadenie pre seniorov Dom
tretieho veku pripravilo pre
svojich klientov biblioterapiu,
teda čítanie kníh. Klienti pra-
videlne navštevujú Materskú
školu Bulíkova, kde deťom
čítajú rozprávky pred spaním.
Medzigeneračný projekt má
názov Rozprávkovo. Starký,
starká, prečítaj nám rozprávku!
Biblioterapia - čítanie kníh má
veľký vplyv pri liečbe a podpore
psychického zdravia klienta.
Biblioterapiu realizuje Dom tre-
tieho veku okrem čítania deťom
v materskej škole aj čítaním kníh
pri lôžku imobilného klienta
priamo v zariadení, spoločnými
stretnutiami v Literárnej kaviar-
ni, v rámci prednášok a progra-
mov v Petržalskej knižnici.
Klienti majú možnosť požičať si
zaujímavú literatúru aj vo vlast-
nej knižnici zariadenia. (st)

NOVÉ MESTO
V rámci špeciálneho projektu
Vnúčik, ktorý sa uskutoční  15.
a 16. marca od 10.00 h v prie-
storoch Digipointu v Polus City
Center pod záštitou spoločnosti
Learn2Code, sa záujemcovia
môžu zdokonaliť v počítačovej
gramotnosti. Vítaní sú všetci
najmä vo veku od 50 rokov.
Predchádzajúce skúsenosti s
internetom nie sú podmienkou,
súčasťou projektu Vnúčik bude aj
workshop Ako plávať v mori
internetu a neutopiť sa so začiat-
kom vždy o 11.00 h. 
Kurz prezradí, čo je prehliadač, čo

internet a internetová reklama, a
ako s danými pojmami narábať v
praxi. Záujemcovia sa od lektorov
dozvedia, ako sa rýchlo a efek-
tívne orientovať vo virtuálnom
priestore bez toho, aby na nich
doľahla ťarcha informačného pre-
tlaku. Počas dvoch dní sa návštev-
níci oboznámia so základnou prá-
cou s internetom, naučia sa, ako
na internete vyhľadať praktické
informácie – správy, počasie, tele-
vízny program, recepty alebo
zábavu. 
„Cieľom kurzu je zvýšiť komfort
seniorov, pre ktorých práca s
počítačom nie je intuitívna záleži-

tosť, ako je to u neskôr narode-
ných, a môžu mať preto zábrany
proti ich používaniu. Projekt
spúšťame v súlade s filozofiou
Polusu počúvať potreby svojich
zákazníkov, neustále im ponúkať
nové typy nadštandardného servi-
su, a v neposlednom rade –
myslieť pri tom na všetky vekové
kategórie,“ uviedla online marke-
tingová manažérka Polus City
Center Zuzana Špičková.
Vstup na akciu je bezplatný, lap-
topy a drobné občerstvenie budú
k dispozícii priamo na mieste.
Stačí prísť do priestoru Digipoint
na 1. poschodí v Poluse. (ts)

Nikto nie je pristarý na internet!

20.3. sobota 
o 14:30

VSTUPENKY NA 

SLOVAN DO TOHO!

ba_noviny.ai 1 26. 2. 2016 13:12:15

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 € 

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
19. 3. Kúpanie v termálnom kúpalisku v Mosonmagyaróvári  – HU doprava = 10€

27. 3. Veľká noc vo Valašsk. múzeu v Rožnove pod Radhoštěm - CZ doprava = 20€
9. 4. Kostolík v Kopčanoch, hradiská Mikulčice a Uh.Hradiště - SK,CZ doprava = 15€

23. 4. Flora Olomouc, prehliadka mesta a Múzeum tvarůžků - CZ doprava = 19€ 
7. 5. Znojmo - podzemie, prehl. mesta+Maľovaná pivnica Šatov - CZ doprava = 17€ 

14. 5. Zámok a ZOO Bojnice, prehliadka mesta a Múzeum praveku doprava = 19€
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2016 – pošlem vám ho poštou !!��

Chcete sa naučiť kvalifikovane 
opatrovať odkázaných ľudí?

Prihláste sa na certifikovaný 220 hodinový 

KKUURRZZ  OOPPAATTRROOVVAANNIIAA
poriadaný Asociáciou poskytovateľov

sociálnych služieb
začiatok kurzu APRÍL

Informácie Vám poskytne 
Mgr. Lucia Svobodová:

+421 948 567 711
info@apssvsr.sk

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 prízemí
prevádzkovej budovy so súpisným číslom
863 vo vchode Šalviova 3, k. ú. Ružinov,
zápis na LV č. 4524. 

2. Dátum a čas konania dražby: 1.4.2016
(piatok) o 11.30 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: 109 000,00 EUR
5. Výška dražobnej zábezpeky: 21 000,00

EUR
6. Účet: (IBAN: SK4711000000002629824858,

SWIFT: TATRSKBX), Tatra banka, a.s.,
ŠS: 4524.
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Za Dunajom 

zase chystajú 

Týždeň čistoty
PETRŽALKA
Počas minuloročného pilotné-
ho projektu Týždeň čistoty v
Petržalke, zaznamenali záu-
jemcov zo šestnástich byto-
vých domov a odviezli 55
vriec odpadu, ktorí obyvate-
lia svojpomocne vyzbierali.
Tento rok sa Týždeň čistoty
uskutoční od 14. do 18. marca.
V termíne od 7. marca do 11.
marca si môžu obyvatelia na
telefónnych číslach 02/68 288
851, 68 288 852, 68 288 796,
alebo e-mailom lenka.spodo-
va@petrzalka.sk, lubica.borso-
va@petrzalka.sk, tatiana.stano-
va@petrzalka.sk dohodnúť
stretnutie na oddelení životné-
ho prostredia. 
Od zamestnancov dostanú
zdarma rukavice a vrecia na
odpad. Zároveň sa dohodnú,
kedy sa brigáda uskutoční, aby
následne pracovníci Miestneho
podniku verejnoprospešných
služieb odpad odviezli z vopred
dohodnutého miesta. 
Obyvatelia Petržalky si už teraz
môžu pripraviť nadrozmerný
odpad ako nábytok, koberce či
matrace, ktorých sa budú môcť
opäť zbaviť v rámci tradičného
jarného upratovania. Mestská
časť aj tento rok pristaví bez-
platne veľkokapacitné kontaj-
nery na vopred určených mies-
tach. (ts)

PETRŽALKA
K 15. septembru 2015 naplni-
lo 112 tried petržalských
materských škôl 2 558 detí. Z
tohto počtu je viac ako 900
detí, ktoré by si v školskom
roku 2016/2017 už mali plniť
povinnú školskú dochádzku v
základných školách. Prijíma-
nie detí na predprimárne
vzdelávanie pre školský rok
2016/2017 sa v Petržalke
uskutoční od 11. do 22. apríla.
Materské školy v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mestskej časti
spravidla prijímajú deti vo
veku od 3 rokov do 6 rokov
veku. Uprednostnené sú deti,
ktoré dovŕšili piaty rok veku a
majú v nasledujúcom školskom
roku plniť povinnú školskú
dochádzku, ako aj deti s odlo-
ženým začiatkom plnenia
povinnej školskej dochádzky a
deti s dodatočne odloženým
začiatkom plnenie povinnej
školskej dochádzky. Ostatné
podmienky na prijímanie detí
určuje riaditeľka materskej
školy a po prerokovaní s peda-

gogickou radou školy ich zve-
rejní na všeobecne prístupnom
mieste.
Zákonní zástupcovia detí pred-
ložia materskej škole žiadosť o
prijatie dieťaťa spolu s potvrde-
ním o jeho zdravotnom stave.
Tlačivo Žiadosť o prijatie die-
ťaťa na predprimárne vzdeláva-
nie v materskej škole s vyučo-
vacím jazykom slovenským je
zverejnené na internetovej
stránke www.petrzalka.sk v
sekcii školstvo. Žiadosť si
môže rodič vyžiadať aj osobne
v materskej škole, alebo si ho
stiahnuť zo stránky školy.
Rodičia majú možnosť požia-
dať o prijatie dieťaťa so zdra-
votným znevýhodnením aj do
štyroch špeciálnych tried.
Materská škola na Turnianskej
6 prijíma deti ľahko mentálne,
zmyslovo alebo telesne postih-
nuté, s narušenou komunikač-
nou schopnosťou a deti s poru-
chami správania. Dlhodobé
skúsenosti s výchovou a vzde-
lávaním detí s autizmom má
Materská škola na Iľjušinovej 1

a pre deti s poruchami výživy
je zriadená špeciálna trieda na
Pifflovej 10. 
O prijatí dieťaťa so zdravotným
znevýhodnením rozhoduje ria-
diteľka školy po vyjadrení prí-
slušného zariadenia výchovné-
ho poradenstva a prevencie a
vyjadrení všeobecného lekára
pre deti a dorast. Ak ide o dieťa
so zmyslovým a telesným
postihnutím aj s vyjadrením
príslušného odborného lekára.
Písomné rozhodnutie o prijatí
alebo neprijatí dieťaťa zašle
riaditeľka materskej školy
zákonným zástupcom dieťaťa
najneskôr do 10. júna 2016.
Každá materská škola bude
mať na všeobecne prístupnom
mieste zverejnený termín,
miesto a podmienky na prijí-
manie žiadosti o prijatie dieťa-
ťa na predprimárne vzdeláva-
nie do materskej školy. Bližšie
informácie k prijímaniu detí do
materských škôl poskytne
zákonným zástupcom detí v
každej materskej škole riaditeľ-
ka alebo jej zástupkyňa. (pl)

Petržalčania už môžu hlásiť svoje
deti na predprimárne vzdelávanie 

Začínajúci 

literárni autori 

dostanú šancu
PETRŽALKA
V minulom roku prejavilo
záujem o literárnu súťaž Petr-
žalské súzvuky Ferka Urbánka
množstvo autorov z celého Slo-
venska, ktorí poslali až 192 lite-
rárnych diel. Tento rok sa môžu
prihlásiť opäť so svojimi diela-
mi do 27. ročníka tejto súťaže.
Literárna súťaž sa zrodila v roku
1990 a bola určená žiakom petr-
žalských základných škôl. V roku
1993 sa súťaž premenovala na
Petržalské súzvuky Ferka Urbán-
ka, podľa dramatika, ktorý prežil
v Petržalke niekoľko rokov svoj-
ho života a napísal 54 divadel-
ných hier. Jej dnešnú podobu tvorí
vyhodnotenie troch vekových
kategórií, a to mladší žiaci, starší
žiaci a dospelí a tri žánrové kate-
górie – poézia, próza a dráma. V
roku 2012 sa vyhodnotenie súťa-
že rozšírilo o stretnutie autorov s
porotcami. V nich majú nádejní
začínajúci autori možnosť priamo
si vypočuť interakciu na svoje
práce a debatovať o posune,
vylepšeniach, prípadných chy-
bách či malých nedostatkoch hod-
notených prác. 
„Autori môžu posielať práce v
troch vytlačených exemplároch
alebo napísaných na písacom
stroji poštou na adresu knižnice
do 15. júna,“ dodala riaditeľka
petržalskej knižnice Katarína Ber-
gerová. (pl)

BRATISLAVA 5

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?



14BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2016

štvrtok 10. marca
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 14.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - J. Suchý: Kdyby tisíc
klarinetu, divadlo Ívery, Divadel-
ný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenský filharmonic-
ký zbor, mužská časť, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - R. Olekšák, V. Schulc-
zová: Doktor Macbeth, Divadlo P.
Hviezdoslava, Laurinská 19
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Več-
ný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
�19.30 - V. Klimáček: Díleri, GU-
naGU, Františkánske námestie 7
� 19.30 - Ako zbaliť babu, Malá
scéna, štúdio Olympia, Živnos-
tenská 1

piatok 11. marca
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - A. Juráček a My sami,
folkový dvojkoncert, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenský filharmonic-
ký zbor, mužská časť, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - C. Goldoni: Sluha
dvoch šéfov, Malá scéna, Živnos-
tenská 1

sobota 12. marca
� 14.00 - R.Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Cill: Tri prasiatka, Divadlo
P. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 14.30 - J. Čapek: O psíčkovi a
mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Horňák, Kákoš, Brezá-
ni: Madame de Pompadour, Malá
scéna, Živnostenská 1

nedeľa 13. marca
� 10.00, 14.30 - J. Čapek: O psíč-
kovi a mačičke, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 15.30 - P. Pavlac: Klauni v
pekle, Loď - Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 16.00 - L. F. Baum: Čarodejník
z krajiny OZ, Malá scéna, Živnos-
tenská 1
�16.00 - A. Blonská: Nitka, vlnka,
bavlnka, Bibiana, Panská 41

� 16.00 - Slovenský komorný
orchester, Malá sála SF, Námestie
E. Suchoňa
�19.00 - J. Štepka: Zmiešaná štvor-
hra, Správa zo zápasu, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - F. Zeller: Pravda,
Divadlo P. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19

pondelok 14. marca
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: DÉJA VU, divadlo TI-
CHO a spol., Divadelný klub
10x10, Školská 14
�19.00 - Y. Reza: Kumšt, Divadlo
Kumštproduction, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Bratři Ebenové, koncert,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, divná láska, divné životy,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 15. marca
� 9.00 - J. Čapek: O psíčkovi a
mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 10.00 - A. N. Ostrovskij, Aj
múdry schybí, Divadlo P. Hviez-
doslava, Laurinská 19
� 10.00 - J. Michalová: Rukavič-
ka, Bibiana, Panská 41
�14.00 - A. Blonská: Nitka, vlnka,
bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Ch. Hinterhuber, klavír,
Malá sála SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.00  D. Mamet: November,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - B. Poboda: Nahý muž,
ktorý chytá na kopci signál..., Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Eros Ramazzotti, kon-
cert, Zimný štadión Ondreja
Nepelu, Odbojárov 9

streda 16. marca
� 10.00 - A. N. Ostrovskij, Aj
múdry schybí, Divadlo P. Hviez-
doslava, Laurinská 19
� 14.30 - J. Čapek: O psíčkovi a
mačičke, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
�14.00 - A. Blonská: Nitka, vlnka,
bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - J. Púček: ...a dážď,
divadlo TICHO a spol.,Divadel-
ný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 -  A. Christie: Bod nula,
divadlo Aréna, Viedenska cesta
� 19.00 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
�19.30 - J. Nvota, M. Doleželová,
R. Vencl: Malá domov, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

štvrtok 17. marca
�14.00 - A. Blonská: Nitka, vlnka,
bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - A. P. Čechov: Pytačky s
medveďom, divadlo Ívery, Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, Bra-
tislavský chlapčenský zbor, Kon-
certná sieň SF, Nám. E. Suchoňa
� 19.30 - Sedmá divadelní, P. Ko-
lečko: Federer – Nadal, divadlo GU-
naGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - D. Bárta & Robert Bal-
zar Trio, Jazz v Aréne, divadlo
Aréna, Viedenská cesta

piatok 18. marca
� 10.30 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Malá scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Bratislavský chlapčenský zbor,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa

� 19.00 - P. Valentine: Medzi ne-
bom a zemou, divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.00 - We Love the 90’s, Ice
MC, Whigfield, Dr. Alban, Oldies
video disco 70’80’a 90’roky s klip-
mi, ŠH Pasienky, Trnavská cesta 29
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci a manažéri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7 
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, štúdio Olympia, Malá scéna,
Živnostenská 1

sobota 19. marca
� 14.30 - J. Romanovský: Pri-
ncezná Kukulienka, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 15.00, 19.00 - W. Russell:
Pokrvní bratia, Malá scéna, Živ-
nostenská 1
� 19.00 - J. Hansman, I. Blahút:
Som najlepšia, Prešporské divadlo,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - J. Solovič, M. Lasica, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí, Di-
vadlo P. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.30 - F. Lehár: Gróf z Lu-
xemburgu, štúdio Olympia, Malá
scéna, Živnostenská 1

nedeľa 20. marca
� 10.00, 14.30 - J. Romanovský:
Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - Slovenský komorný
orchester, Katedrála sv. Martina,
Rudnayovo námestie 1
�16.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Metropolitný orchester
Bratislava, Privítanie jari, mladá
opereta, Divadlo P. Hviezdoslava,
Laurinská 19
� 19.00 - J. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Správa zo zápasu, RND,
Záhradnícka 95

� 19.00 - J. Nvota: Hamlet, alebo
nález lebky, Túlavé divadlo, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - D. Jařab: Obeť, divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - O. Brzobohatý - Symp-
honicum Tour, Teatro Wüstenrot,
Istropolis, Trnavské mýto 1

pondelok 21. marca
� 19.00 - J. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Správa zo zápasu, RND,
Záhradnícka 95
� 19.00 -  J. Saunders, A. Ayck-
bourn, D. Capton: 3x2, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Z. Troška, talkshow,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

utorok 22. marca
� 10.00 - Z. Strnáková: Margarí
Margarú, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - J. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Správa zo zápasu, RND,
Záhradnícka 95
� 19.00 - M. Ferencová: Sľúbili
sme si lásku, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teatro Wüstenrot, Istropo-
lis, Trnavské mýto 1
�19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Malá scéna, Živ-
nostenská 1

streda 23. marca
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, RND a SĽUK,
Záhradnícka 95
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Zaplavenie, divadlo TI-
CHO a spol.,Divadelný klub
10x10, Školská 14
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Filmové pokračovanie celosvetovo úspešných románov Divergencia a Rezistencia, ktoré vtiahli
čitateľov do postapokalyptického sveta. Teraz však nastal čas zistiť, či to nebol všetko len EXPERI-

MENT! Tris a Tobias sú opäť spolu, systém frakcií je rozvrátený, polovica mesta leží v troskách.
Spoločnosť potrebuje vodcov a k moci  sa dostávajú bezprizorní. Tris a Tobias sa pokúsia odhaliť

pravdu o svojom meste. Sú len súčasťou experimentu, z ktorého niet úniku? V Cinema City
Aupark si vychutnajte úplne nové štýlové kino spolu s dobrodružnou sci fi sériou Divergencia

Experiment, ktorá sa začne premietať už od 10 marca, týždeň pred premiérou. Navyše, v Cinema
City Eurovea a Cinema City Polus sa môžu nadšenci tešiť na špeciálne víkendové predpremiéry s
dabingom alebo s českými titulkami už 12  a 13. marca. Vstupenky si zakúpite už teraz na poklad-
niach kín Cinema City alebo online na http://cinemacity.sk/showFeatInfo?featureCode=1482D2R.

V multiplexoch Cinema City zistíte, či to všetko nebol len experiment!

SÉRIA DIVERGENCIA EXPERIMENT UŽ 10. MARCA



Korunovaním v prešporskom
chráme sa Mária Terézia stala
25. júna 1 741. kráľom (!)
Uhorska. Neskôr namaľovali
viedenskí maliari Franz
Messmer a Wenzel  Pohl sériu
veľkoplošných olejomalieb na
plátne, ktoré predstavujú jed-
notlivé udalosti súvisiace s
korunovaním panovníčky na
priestranstvách mesta.
Plátna (vysoké až 3 metre) boli
určené na výzdobu salónu vieden-
ského paláca Uhorskej dvorskej
kancelárie. Palác je dnes sídlom
maďarského veľvyslanectva a
obrazy sú tam dodnes. Najväčšie
z pláten ukazuje Máriu Teréziu v
modlitbe pred sochou Panny
Márie na stĺpe pred jezuitským
kostolom. Námestia, Hlavné aj
Františkánske, sú zaplnené množ-
stvom ľudí. Obraz predstavuje
priestranstvo tak, ako ho videli
ľudia od 13. do konca 19. storo-
čia. Bez stromov.                          
Niekedy na konci 13. storočia sa
mešťania rozhodli preložiť trho-
visko, ktoré bolo prameňom
bohatstva  mesta, z pomerne
úzkeho priestoru križovatky
obchodných ciest pri brode pod
svahom, na ktorom už stáli kosto-
ly Najsvätejšieho Spasiteľa a svä-
tého Martina (južná časť Ventúr-
skej ulice), na voľné priestranstvo
vo východnej časti mesta. Vyme-
rali plochu 60 krokov širokú a 60
krokov dlhú pri potoku, ktorý pre-
tekal na trase neskoršej Sedlárskej
ulice a smeroval do Rybárskej
brány. Po postupnom zasypaní
(resp. kanalizovaní) potoka sa
trhovisko na západnej strane roz-
šírilo asi o 15 krokov. Často za-
plavovaná plocha sa stala novým
trhoviskom. Na jeho východnej
strane si v polovici 14. stor. posta-
vil bohatý mešťan Jakub dom,
ktorý sa stal radnicou. Neskôr
zriadili na trhovisku nádrž so stále
tečúcou čerstvou vodou privádza-
nou z horských prameňov, potom
aj šibenicu, popravisko, klietku
hanby, strážnicu. 
Nikdy tam nikto nesadil  stromy.
Stredoveký človek vedel, na roz-
diel od dnešného „múdrejšieho“
„civilizovaného“  občana mesta,
že stromy majú rásť v lese či v
sade, nie v centre mesta. Katastro-
fa prišla okolo roku 1890. Vo
forme „dobrého úmyslu“ vedenia

prešporského okrášľovacieho
spolku vystrčiť trhovisko z jadra
mesta, a na jeho mieste urobiť
Kurpark  á la Bad Ischl, hoci tu
neboli liečivé kúpele a ani cisár
sem nechodil letovať. Už
myšlienka zriadiť na ploche stre-
dovekého trhoviska park je neod-
pustiteľným hriechom. Jej reali-
zácia je priamo sabotážou. Fac-
kou histórii mesta, ktoré bolo tri-
sto rokov hlavným mestom uhor-
ského kráľovstva. Námestie bolo
znetvorené. Nijaká ušľachtilá
burina nemôže historické námes-
tie skrášliť. Naopak, ničí jeho pro-
porcie, opticky ho zmenšuje.
Zakrýva zdedenú architektúru
okolitých historických stavieb.
Nikto by si v byte pred obraz od
slávneho maliara nepostavil
palmu. Asi okrem tých, ktorí roz-
hodujú o opätovnom  zaprataní
historických priestranstiev ne-
vhodnými stromami.  Asi by bolo
vhodné obnoviť aj historický pra-
nier a ich tam vystaviť.                   
V Európe je mnoho oveľa rozsia-
hlejších námestí, kde by si nedo-
volil zasadiť jediný strom ani naj-
horší ignorant histórie. Stačí spo-
menúť Námestie sv. Marka v
Benátkach, Staroměstské náměstí
v Prahe, Place Vendome  v Paríží
či Grand Place (Grote Markt) v

Bruseli.  Mystifikuje, kto sa opo-
váži tvrdiť, že v centre rastie málo
stromov. Vo februári 2016 vysadi-
li na pôde NR SR v rekonštruova-
nej tereziánskej záhrade Brati-
slavského hradu 132 mladých
vzrastlých ušľachtilých stromče-
kov. Výsadba ďalších pokračuje.
Stromov je v jadre mesta viac ako
dosť. Stačí niekoľko krokov od
Hlavného či Františkánskeho
námestia, a aj slepý vidí, koľko je
na okolitých priestranstvách stro-
mov. Na Františkánskom stojí
dnes už len nebezpečný strom,
ktorý sa môže každú chvíľu vyva-
liť. Asi ho tam nechali, aby zakrý-
val jeden z najhodnotnejších stre-
dovekých meštianskych domov,
ktorého majiteľ roky trpezlivo
čaká, kedy sa rozsype.                    
Námestia sú konečne očistené od
nepekných starých stromov. Pre-
zident Spolkovej republiky
Nemecko Richard  von Weizsäc-
ker sa počas návštevy Bratislavy
11.októbra 1991 spýtal, prečo
máme krásny stĺp Panny Márie
zamaskovaný neorezanými a
neošetrovanými stromami.  Vtedy
sme sa vyhovorili na predchádza-
júce obdobie socializmu. Teraz sú
konečne tie stromy preč. Bolo by
neospravedlniteľnou chybou na-
sadiť tam iné a priestor na ďalších
sto rokov znetvoriť.

Štefan Holčík
Foto: autor
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Vypulírované

frndy nemali

na slúžtičky
Návštevníci „pánskeho“ korza
pohŕdavo nazývali novšie
korzo Baka korzo alebo Anča
korzo. V kostole mávali vojaci
nedeľné bohoslužby a dievčatá
ich už čakávali pred výcho-
dom. Aj mäsiari, vždy bohatší
ako študenti, si sem chodievali
vyberať „zdravú vidiecku
krv“ a pokiaľ išlo o mláden-
cov, považovali za normálne
prechádzať z jedného korza
na druhé.
Prirodzené slúžtičky bývali vždy
krajšie ako vypulírované frndy.
Často bola príležitosť pobrať sa
rovno z Anča korzo do petržalskej
tančiarne Elýzium. Bola to dreve-
ná stavba vľavo od železného
mosta, v ktorej sa dali zažiť rôzne
dobrodružstvá. Zabávali sa tu naj-
mä slúžky s vojakmi a prešporské
podsvetie. Vzduch páchol potom,
tancovalo sa stiesnene. Po každej
tanečnej sérii museli tancujúci
vyjsť z budovy a na ďalšiu sériu si
kúpiť nový lístok.
Pred Elýziom sa takmer vždy
strhla bitka a študenti sa radi
ocitli v role hrdinských záchran-
cov krásnych diev. Tým, ktorým
sa nechcelo za Dunaj, ponúkal
príležitosť hostinec Pohančeník
na rohu dnešnej Radlinskej a
Vazovovej ulice. Majiteľ sa ob-
čas pridal k muzike so svojou ťa-
hacou harmonikou. Mal výrazné
červené nosisko a lacno predával
výborné fašíročky, ktorých zlo-
ženie úspešne tajil.
Jestvovala ešte tančiareň s
kuchyňou Waltzer, Cigánska tan-
čiareň, pre panstvo neopakova-
teľná Taranda a jedlo v Au-café
aj u Leberfingera. Načo však o
nich písať,  keď aj poslední pa-
mätníci už vymreli...

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

NA RUŽOMBERSKEJ ULICI
sa 30-ročný Martin z Bratislavy
vlámal do rodinného domu. Na
vstupných dverách poškodil sklo
a vošiel do jeho vnútorných prie-
storov. Hliadka zadržala zlodeja
ešte v dome. 
NA KAMENNOM NÁMESTÍ
45-ročný Zdeno H. zo Senice
poškodil dva bankomaty a sklene-
nú výplň predajne textilu. Banke
spôsobil škodu 266 eur a poško-
dením výkladu škodu 1 940 eur. 
NA GORKÉHO ULICI v prie-
storoch toaliet jedného zo zaria-
dení s rýchlym občerstvením 30-
ročná občianka z Bulharska spolu
s ďalšími dvoma neznámymi
osobami ukradla občianke Thaj-
ska z kabelky peňaženku so 400
eurami, 700 thajskými bahtovmi
a štyrmi platobnými kartami. Pri-
volaná hliadka zadržala Bulharku
na Panskej ulici. 
NA TRNAVSKEJ CESTE ne-
známy páchateľ ukradol z cintorí-
na vrchnú náhrobnú dosku z čier-
neho mramoru s rozmermi 162 x
82 cm. Spôsobil škodu 450 eur. 
NA LENARDOVEJ ULICI sa
neznámy páchateľ vlámal do
osobného motorového vozidla
zaparkovaného pred domom a
ukradol z neho zásielky so strav-
nými lístkami v celkovej hodno-
te približne 28 195 eur! (mm)

Námestie bolo 600 rokov bez stromov

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.

Ručenie nehnuteľnosťou
Volajte: +420 724 438 631

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

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem 
vo Vajnoroch a Petržalke

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
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vyjdú o 2 týždne
24. marca 2015

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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Matt Simons

akoby vyplával 

z éry hippies
STARÉ MESTO
Americký spevák Matt Simons,
ktorý v posledných týždňoch
boduje s pesničkou Catch &
Release, zavíta počas aktuálne-
ho turné aj do Bratislavy. V
klube MMC vystúpi 30. apríla.
Matt je podobne ako Ed Sheeran
či Passenger predstaviteľom tak-
zvaného nového folku, jeho čisté
melódie prirovnávajú k interpre-
tom ako Simon & Garfunkel či
Kings Of Convenience. Speváko-
vi rodičia boli skalnými fanúšik-
mi The Beatles a  v jeho tvorbe sa
dá ľahko vypozorovať aj vplyv
tejto liverpoolskej štvorice.
Niektoré skladby ako keby vyplá-
vali priamo z éry hippies, iné Matt
odieva do súčasných aranžmánov
a približuje tak zvuk 60. a 70.
rokov, čoho dôkazom je aj úspech
pesničky Catch & Release. Obe
polohy Matt predstavuje aj na
koncertoch, kde sa z „folkáča“
mení na saxofonistu poriadne
hlasnej kapely a vzápätí už opäť
sedí za klavírom a spieva baladu
With You, ktorá sa v Holandsku
stala najčastejšou „pohrebnou“
pesničkou... (mm)

BRATISLAVA
Akú rolu zohráva v človeku
svedomie? Zrejme ako u koho.
No že také svedomie dokáže
človeka poriadne potrápiť,
nedopraje mu pokoja v duši,
oberie ho o spánok, je témou
divadelnej hry nemeckej auto-
rky Dey Loher. Nazvala ju
Nevina.
Aj keby tento názov napovedal,
že je opakom viny, výraz vina je
súčasťou slova nevina rovnako,
ako ju pociťuje jedna z postáv
hry, ktorú Činohra SND zahrnula
do dramaturgického plánu v
rámci predsavzatia spájať práce
slovenských autorov so zahranič-
nými režisérmi a naopak. 
Režisér Eduard Kudláč z Mest-
ského divadla v Žiline obsadil
do úlohy prisťahovalcov z Afri-
ky výborných hercov Ľuboša
Kostelného a Tomáša Maštalíra.
Predstavujú dvoch kamarátov
tmavej pleti, ktorí zutekali z
rodnej krajiny a vybrali sa na
sever, pravdepodobne do Ne-
mecka či do Škandinávie v
nádeji, že tam nájdu lepší život.
Stačil krátkodobý pobyt v prísta-
ve, aby zistili, že ani vo vysníva-
nej krajine blahobytu nenájdu
nijakú spásu. Stanú sa svedkami,
ako sa mladá žena topí. 
Empatickejší Elisio ju chcel
zachrániť, no racionálnejšie zmý-
šľajúci Fadoul ho od toho odho-
vorí. Nemajú v poriadku dokla-
dy, a ak by  ženu priniesli do ne-
jakej nemocnice, iste by ich od

nich žiadali. Prezradilo by sa, že
sú tu vlastne nelegálne a veľmi
rýchlo by ich mohli vyhostiť. 
Podobných prípadov sa v insce-
nácii nachádza viacero. Vystupuje
tu pätnásť postáv, pre ktoré sa
život nestal tým najradostnejším
prístavom, hoci viacerí z nich sa
ekonomicky nemajú najhoršie.
Kvária ich však iné veci. Napriek
tomu, že hru nemožno nazvať
komédiou, nájdu sa tu veľmi vtip-
né miesta. Výborné herecké
výkony aj ďalších účinkujúcich,
ako sú Emília Vášáryová, Anna
Javorková, Zuzana Fialová, Táňa
Pauhofová, Jana Oľhová, Gabrie-
la Dzuríková, Dušan Jamrich,
Dano Heriban, Marián Geišberg,
sú garanciou zaujímavých príbe-
hov, ktoré sa odvíjajú na dômysel-
ne zhotovenom javisku scéno-
grafky Evy Kudláčovej-Rácovej. 
Uprostred javiska je prepadlisko,
v ktorom sa mladá žena topí.
Pozadie javiska je lemované ble-
domodrými tenučkými zváraný-

mi retiazkami, ktoré sa pri pohybe
osôb vlnia, čím pripomínajú neus-
tály pohyb mora. Jednotlivé očká
do seba zapadajú, čo symbolicky
pri troche divákovej fantázie
môže predstavovať aj našu, ľud-
skú existenciu, keďže sám jedno-
tlivec vo veľkom svete nič
nezmôže. Iba vďaka súdržnosti,
ak sa oprieme jeden od druhého,
dokážeme prežiť. 
Autorka Loher, ktorá napísala
vyše tridsať hier a získala za
svoje diela viacero ocenení, maj-
strovsky narába so slovom. Divák
je prekvapený, až zaskočený
nečakanými kombináciami jej
myšlienkových spojení. Prelínajú
sa protiklady ľudského konania či
nekonania, obyčajnosti i všed-
nosti, viny a neviny. V každom
prípade núti diváka zamyslieť sa
nad vlastnou ľahostajnosťou i
zbabelosťou, ktorá dokáže neraz
veľmi, veľmi ublížiť.

Anna Sláviková
Foto: Braňo Konečný

Zbabelosť môže niekedy aj zabíjať
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Seniori môžu

pokračovať 

za počítačmi
DÚBRAVKA
Vyhľadať potrebné informácie,
napísať e-mail, žiadosť alebo sa
spájať online. To všetko zvlád-
nu dúbravskí seniori vďaka
počítačovým kurzom.  
Už tretí rok ich organizuje Rada
seniorov a pre všetkých seniorov
– Dúbravčanov sú zadarmo.
Tento rok sa začína v marci.
Počítačovo-internetové kurzy sú
v počítačovej učebni na Základ-
nej škole Pri kríži v popoludňaj-
ších hodinách. Rada seniorov plá-
nuje na jar štyri kurzy, ďalšie
potom na jeseň. Počítače a inter-
net pre seniorov sú k dispozícii aj
v štyroch denných dúbravských
centrách. V rámci modernizácie je
internet aj v knižnici na Sekuriso-
vej, kde je počítač pre čitateľov
zadarmo. (st)

Svah nad

Devínskou 

cestou sa rieši
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves víta,
že hlavné mesto  v spolupráci s
ministerstvom životného pro-
stredia vyriešia situáciu svaho-
vej deformácie nad Devínskou
cestou v oblasti nad Sihoťou.
„Rekonštrukcia kritického mies-
ta bude uhradená z rozpočtu
ministerstva a nebude tak zaťa-
žený mestský rozpočet. Staveb-
né práce sa majú začať na jar.
Pomôže sa tak tamojším obyva-
teľom komunikácie nad Siho-
ťou, ktorí majú problém dostať
sa k svojim nehnuteľnostiam.
Nebude ohrozovaná premávka
na Devínskej ceste,“ informova-
la starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová. 
Predpokladaný termín začiatku
prác je v apríli. (bh)

Zadarmo dostanú okrasné rastliny

Dúbravčania sa stretnú na burze kníh

KARLOVA VES
Ľudia, ktorí sa radi starajú o
okolie bytových a rodinných
domov, si budú môcť skrášliť
svoje predzáhrady okrasnými
rastlinami. Mestská časť Kar-
lova Ves ich poskytne obyvate-
ľom bezplatne.
Verejné priestranstvá zaplní zeleň,
ktorá nie je náročná na údržbu,
mení farby počas celého vegetač-
ného obdobia a v mestskej časti
absentuje. 
„Karlova Ves poskytne celkovo
tisíc kusov rastlín. Ak bude

záujem o rastliny vyšší, prednost-
ne ich mestská časť poskytne
obyvateľom, ktorí sa prihlásia
skôr,“ informovala starostka Kar-
lovej Vsi Dana Čahojová. Každý,
kto bude mať záujem, môže po
vysadení zelene svoje dielo odfo-
tografovať a zapojiť sa do súťaže
o najkrajší balkón a najkrajšiu
predzáhradku. 
„Výsadba môže byť kombinova-
ná s rôznymi skalkami, opornými
konštrukciami či rastlinami, ktoré
na mieste už rastú,“ doplnila Dana
Čahojová Karlovešťania sa môžu

prihlásiť písomne do 31. marca.
Stačí, ak nechajú obálku s prihláš-
kou v podateľni miestneho úradu
s heslom Predzáhradka pre všet-
kých, alebo prostredníctvom e-
mailovej adresy pred-
zahradka@karlovaves.sk. 
V správe je potrebné uviesť kon-
taktnú osobu, ktorá bude za zve-
ľadenie predzáhradky zodpoved-
ná, jej adresu a telefón. Záujemca
v prihláške uvedie miesto, kde sa
predzáhradka nachádza, druhové
zloženie a počty rastlín, ktoré by
chcel vysadiť. (bh)

Švec reality
Realitná Kancelária 

v Dúbravke
Saratovská 2, BA

0905 809 984
svec.reality@gmail.com

� RD Stupava 259 000,-euro
� 3iz. byt Kar. Ves 133 000,-euro
� 2iz. byt Dúbravka 120 000,-euro
� Odstúpenie cukrárne v Dúbravke

Hľadáme 
pre konkrétnych záujemcov 

G, 2G, 1, 2, 3 izbový byt. 
Platba v hotovosti.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Ondrej Ďuriač, Rajská 3, 811 08
Bratislava, Dátum konania dražby: 15. 4. 2016, Čas otvorenia dražby: 9.30
hod. Dražba: 1. kolo dražby
Predmet dražby: nehnuteľnosť – byt č. 3, nachádzajúci sa na 1. poschodí
panelového domu súpisné číslo: 2071 na ulici Studenohorská 10, 841 03 Brati-
slava, k bytu prislúcha aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, na
spoločných zariadeniach, na pozemku, na ktorom je dom postavený a priľahlom
pozemku. Byt pozostáva z troch obytných miestností: spálňa, detská izba a
obývacia izba a príslušenstva: kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivničná kobka
z latiek umiestnená v suteréne. Byt má priestrannú loggiu prístupnú z obývacej
izby aj z kuchyne. Byt s podlahovou plochou 69,25 m2 je po kompletnej rekon-
štrukcii realizovanej v priebehu rokov 2007 až 2008. Bližšie informácie u dra-
žobníka na 0902 559 595.
Najnižšie podanie: 110 000,- eur, Minimálne prihodenie: 500,- eur,
Dražobná zábezpeka: 30 000,- eur. 
Obhliadka predmetu dražby: 1. termín: 29. 3. 2016 o 9.00 hod. 2. termín: 31.
3. 2016 o 9.00 hod.

DÚBRAVKA
O knihách, literatúre, príbe-
hoch, čítaní i netradičných
stretnutiach bude marec aj v
Dúbravke. Miestna knižnica
na Sekurisovej ulici pripravila
niekoľko podujatí.

Jedným z nich bude napríklad
19. marca  od 9.00 do 13.00 h
Burza kníh vo foyer Domu kul-
túry Dúbravka. „Ľudia môžu
priniesť knihy, ktoré už prečítali,
alebo nepotrebujú,“ tvrdí staros-
ta Dúbravky M. Zaťovič. Knihy

sa zbierajú už niekoľko dní, a to
buď v miestnej knižnici alebo
na vrátnici kultúrneho domu.
Na burze sa potom predajú sa
symbolické ceny a z výťažku
nakúpi knižnica novinky pre
svojich čitateľov. (ts)
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Pre školy

a škôlky kúpili

kompostéry
RAČA
Mestská časť Rača kúpila
desať elektrických komposté-
rov na biologický odpad pre
materské a základné školy vo
svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti. 
Pre základné školy plánuje
račianska samospráva v budúc-
nosti dokúpiť aj veľkokapacitné
zariadenia o objeme až 27 kg
jedla za deň, ktoré sú v školách
zatiaľ v testovacej prevádzke.
Kvalitné elektrické kompostéry
rozkladajú kuchynský odpad už
do 24 hodín a vďaka vysokej
efektivite a technológii vytvárajú
kompost. Keďže sa podľa súčas-
nej legislatívy nedajú takéto
potraviny ďalej posúvať žiadnym
charitatívnym organizáciám,
napríklad pre ľudí bez domova,
ba dokonca ani odkladať a posky-
tovať na ďalšie skŕmenie, budeme
ich recyklovať v biokomposté-
roch. Výsledkom je kvalitný
kompost, ktorý následne využije-
me na údržbu kvetinových záho-
nov na uliciach, v obecnej záhra-
de, školských záhradách a
podobne,“ povedal starosta Rače
Peter Pilinský. 
Na základe nového zákona o
odpadoch, ktorý je v platnosti od
januára tohto roku, odpad z
kuchýň už nemôže byť súčasťou
bežne zbieraného komunálneho
odpadu. (st)

Kapacitu škôlky

rozšíria až 

na dvojnásobok
RAČA
Materská škola Barónka s
dvoma triedami bola najmen-
šou škôlkou v Rači. Vedenie
Rače sa na základe technického
a statického posudku rozhodlo
zvýšiť formou nadstavby jej
kapacitu na dvojnásobok. 
Od začiatku marca sa začala kom-
pletná rekonštrukcia budovy, po
ktorej bude škôlka schopná prijať
o približne 50 detí viac.  V rámci
rekonštrukcie celý objekt zateplia
obvodovým aj strešným plášťom,
vymenia nové rozvody elektroin-
štalácie, rozvody vykurovacej
sústavy a radiátory a obnovené
sociálne zariadenia. Na prvom
poschodí pribudnú dve úplne
nové triedy a náležité priestory
vrátane sociálnych zariadení. 
Približne 50 deťom, ktoré v
súčasnosti navštevujú MŠ Barón-
ka, musela nájsť samospráva na
nasledujúce 4 mesiace náhradné
priestory. 
Dočasné útočisko deťom poskyt-
ne škôlka na Gelnickej ulici, ktorá
ako jedna z najväčších mater-
ských škôl v Rači našla v rámci
dočasného a prechodného rieše-
nia vhodné priestory, ktoré odo-
bril aj útvar hygieny. 
Minulý rok rozšírili jeden pavilón
v MŠ Gelnická a po Materskej
škole Barónka je už naplánovaná
rekonštrukcia a rozšírenie kapa-
cít MŠ Pri Šajbách. (ts) 

O LBG aréne už rozhodujú súdy

Blížia sa zápisy prvákov a škôlkarov
NOVÉ MESTO
Zápisy žiakov do prvých roční-
kov základných škôl a zápisy
škôlkarov do materských škôl
budú tento rok v mestskej časti
Nové Mesto v iných termínoch,
ako bývalo zvykom. Budúcich
prvákov budú môcť rodičia
zapísať 8. a 9. apríla, škôlkarov
od 11. do 22. apríla.
V minulosti boli zápisy do 1. roč-
níkov základných škôl vo februá-
rových termínoch, tento rok je

zápis prváčikov až v apríli. Rodi-
čia takto získajú viac času na roz-
hodnutie, či už dieťa dozrelo na
školu.  
Nové Mesto má vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti osem
základných škôl. Zápisy pre škol-
ský rok 2016/2017 sa uskutočnia
v piatok 8. apríla (od 14.00 do
18.00 h) a v sobotu 9. apríla
2016 (od 8.00 do 12.00 h). Novo-
mestské školy sa v poslednom
období podstatne rekonštruovali a

zmodernizovali. Dostali nové
okná, strechy, budovy boli zate-
plené, opravili sa jedálne, teloc-
vične, športové areály. 
Aj zápisy detí do materských škôl
budú v apríli. Prihlášku spolu s
vyjadrením detského lekára budú
môcť rodičia podať v konkrétnej
škôlke od 11. do 22. apríla. Do
materských škôl sa prijímajú deti
od troch rokov veku. Nové Mesto
má vo svojej správe celkove tri-
násť škôlok. (ts)

RAČA
Keď vlani rozhodol Okresný
úrad Bratislava, že plánovaná
výstavba multišportovej LBG
arény sa nebude posudzovať z
hľadiska vplyvu na životné pro-
stredie (EIA), podali majitelia
proti tomu odvolanie.

Okresný úrad, odbor opravných
prostriedkov, preskúmal odvola-
nia a napadnuté rozhodnutie, pri-
čom zistil, že pôvodné rozhodnu-
tie bolo vydané v súlade so záko-
nom, teda že navrhovaná výstav-
ba LBG aréna nebude posudzova-
ná v procese EIA. Rozhodnutie

poslali všetkým účastníkom ko-
nania. LBG aréna už podala na
Stavebný úrad v Rači žiadosť o
vydanie územného rozhodnutia
na predmetnú stavbu. Úrad teraz
začne posudzovať projektovú
dokumentáciu a stanoviská dotk-
nutých orgánov. (st)



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 2

13BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2016

Opatrovateľskej

službe pomôžu

peniaze z EÚ
RUŽINOV
Domov dôchodcov na Pažítko-
vej ulici, ktorý je verejným
poskytovateľom opatrovateľ-
skej služby získal finančný prí-
spevok na fungovanie opatro-
vateliek, ktoré pomáhajú senio-
rom v pohodlí ich domácností.
V rámci Národného projektu
Podpora opatrovateľskej služby
Domov dôchodcov na Pažítkovej
2 dostal kvótu na dvanásť opatro-
vateliek. „Mesačne ide o sumu
6 084 €,“ objasnila Eva Samole-
jová, riaditeľka Domova dôchod-
cov na Pažítkovej 2. (ts)

Ružinovský 

program dostal

ocenenie
RUŽINOV
Mestskú časť Ružinov nomino-
vali na cenu Dobrovoľník roka
2015, ktorú udeľuje občianske
združenie CARDO - Národné
dobrovoľnícke centrum.
Nomináciu mu priniesol grantový
program, ktorý v Ružinove fun-
guje už viac ako päť rokov. Za ten
čas si vďaka finančnej pomoci
mestskej časti obyvatelia zrevita-
lizovali svoje vnútrobloky, ľudia
bez domova zbavili niektoré loka-
lity odpadu, podporené boli špor-
tové kluby či rôzne kultúrne
podujatia. (ts)

O grant sa uchádza vyše 100 nápadov
RUŽINOV
O peniaze z grantového pro-
gramu mestskej časti Ružinov
sa uchádza 103 projektov Ruži-
novčanov. Rôzne združenia či
firmy môžu získať podporu na
zlepšenie komunitného života
vo výške od 500 do 5 000 eur.
Podmienkou bol atraktívny a
zaujímavý nápad na zlepšenie
komunitného života v Ružino-
ve. Tento rok bolo zameranie
grantovej výzvy opäť široké.
„Aktivity, na ktoré bolo možné
žiadať peniaze, museli byť z
oblasti životného prostredia, kul-
túry, športu, vzdelávania,
sociálnej oblasti či rozvoja
komunity,“ objasnil starosta Ru-

žinova Dušan Pekár. Ružinovča-
nia už tradične preferujú pri svo-
jich projektoch najmä skrášľova-
nie svojho okolia napríklad aj
formou estetického a ekologic-
kého kontajnerového stojiska či
revitalizáciou zelene vo vnútro-
blokoch. 
„Granty na obyvateľmi organi-
zované verejnoprospešné projek-
ty považujeme za jeden z naj-
lepších nástrojov, ako zlepšovať
vzťah obyvateľa k lokalite, v
ktorej žije,“ uviedol starosta
Ružinova Dušan Pekár. 
Tento rok je na granty vyčlene-
ných približne 160-tisíc eur. O
tom, ktoré projekty Ružinov tento
rok finančne podporí, rozhodnú

poslanci miestneho zastupiteľstva
na základe odporúčaní grantovej
komisie. Jej prvé rozhodovanie o
žiadostiach, ktoré sa uchádzajú o
pridelenie tohtoročných grantov
bude už začiatkom marca. 
Vlani ružinovská samospráva cez
grantový program podporila tak-
mer 40 projektov sumou viac ako
120-tisíc eur. Išlo napríklad o vy-
budovanie tréningového ihriska s
umelou trávou pre futbalistov či
nápad, vďaka ktorému sa ruži-
novskí žiaci naučili poskytovať
prvú pomoc. Minulý rok bol v
grantovom programe úspešný aj
projekt, v rámci ktorého ľudia
bez domova čistili verejné prie-
stranstvá od odpadkov. (st)
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Trolejbusy 

na Zámockej 

nezastavia
STARÉ MESTO
Bratislavčania bývajúci v
okolí Červeného kríža, ale aj
cestujúci smerom na Patrón-
ku, sa môžu pripraviť na prí-
padné meškanie trolejbusov.
Od 7. marca od 10.00 h sa bude
opravovať povrch komunikácie
Palisády v úseku Koreničova -
Zámocká. Obojsmerná premáv-
ka v jednom jazdnom pruhu bu-
de riadená staveniskovou svetel-
nou signalizáciou a zastávka Zá-
mocká nebude vôbec ob-
sluhovaná. 
Predpokladaný termín obnove-
nia premávky je 11. marca o
18.00 h. Vodiči trolejbusových
liniek číslo 203, 207, N47 teda
nezastavia na zastávke Zá-
mocká. (mm)

Už opravujú

ďalší úsek 

Grösslingovej 
STARÉ MESTO
Centrum mesta by malo byť
opäť o niečo krajšie a príjem-
nejšie. Mestská časť Staré
Mesto od 7. do 21. marca 2016
rekonštruuje časti komuniká-
cie na Grösslingovej v úseku
od domu č. 17 po zrekonštruo-
vanú Štúrovu ulicu. 
Vymieňať sa tu bude asfaltový
povrch vozovky spolu so staveb-
nými úpravami chodníka a
obrubníkov. Občania sa o rekon-
štrukcii dozvedia z oznamov a z
prenosného dopravného znače-
nia. Mestská časť prosí obyvate-
ľov z tejto lokality, ako aj ľudí
prechádzajúcich týmito ulicami
o rešpektovanie dopravného
značenia a ďakuje za trpezli-
vosť. (ts)

V Bratislave lákajú dvojizbové byty
BRATISLAVA
Posledné kvartálne obdobie
roku 2015 potvrdilo vitálnu
kondíciu bratislavského rezi-
denčného trhu novostavieb.
Záujemcom o kúpu nových
bytových jednotiek bol ponúk-
nutý historicky najvyšší počet
nových bytov.
Trh priniesol ku koncu minulého
roka 1 071 nových bytových
jednotiek. Každý bratislavský
okres ponúkol nové byty či už
prostredníctvom nových projek-
tov alebo cez nové etapy v už
existujúcich projektoch. Na bra-
tislavský rezidenčný trh pribud-
lo päť nových projektov a štyri
nové etapy v existujúcich pro-
jektoch. 
Najväčší záujem bol o byty v
projekte FUXOVA v Petržalke
medzi ulicami Jantárová cesta a
Bosákova, kde sa zazmluvnilo

138 bytov. Nasledoval ho pro-
jekt STEIN 2 v prvom brati-
slavskom okrese s 58 zazmluv-
nenými bytmi. Tretím najsilnej-
ším projektom bol projekt
rekonštrukcie historickej budo-
vy - projekt Bezručova v mest-
skej časti Staré Mesto, v ňom si
zazmluvnili 29 bytov.
Stabilnú pozíciu, i keď 3. mies-
to na trhu, si aj v štvrtom kvar-
táli 2015 udržali jednoizbové
byty. Naopak dvojizbové byty
majú dlhodobo prevahu v ponu-
ke developerských projektov.
Ani posledný kvartál roku 2015
nebol výnimkou. Celkovo na trh
pribudlo 482 jednotiek bytových
jednotiek tejto kategórie. Za
nimi tradične nasledovalo 320
trojizbových bytov. Veľkome-
trážne päťizbové byty mohli
záujemcovia nájsť iba v jednom
projekte.

Ku koncu štvrtého kvartálu bolo
k dispozícii celkovo 2 837 voľ-
ných bytov. V porovnaní s
predchádzajúcim kvartálnym
obdobím išlo o pokles o necelé
štyri percentá, v medziročnom
porovnaní je pokles takmer
osempercentný, informoval
Peter Ondrovič zo spoločnosti
LEXXUS. Podľa jeho slov prie-
merné ceny rástli tak na strane
voľných, ako aj predaných
bytov. V porovnaní s predchá-
dzajúcim kvartálnym obdobím
bola kúpa bytu finančne nároč-
nejšia, pretože kupujúci zaplatili
v priemere o 1,5 percenta viac.
Priemerná cena voľných bytov
sa dostala ku konci roka na
1 893 eur na štvorcový meter
bez DPH. V medziročnom
porovnaní stáli v roku 2015
voľné bytové jednotky v novo-
stavbách o 5 percent viac. (ts)


