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Po lokomotíve zachránili aj vagón

Po 81 rokoch sa vagón Viedenskej električky vrátil na Vajanského nábrežie. Foto: Filip Malý

Staré Mesto už

vybralo návrh

na zmenu Šafka
STARÉ MESTO
Verejná súťaž o budúcej po-
dobe Šafárikovho námestia a
Fajnorovho nábrežia pozná
víťaza. Odborná porota mi-
nulý týždeň zhodnotila jed-
notlivé návrhy a o niekoľko
dní by mala vyhlásiť aj ofi-
ciálne konečné výsledky. Na
ich definitívne potvrdenie si
verejnosť musí počkať, pre-
tože stále plynie čas na odvo-
lanie sa zvyšných účastníkov
súťaže.
Verejnú súťaž vyhlásilo Staré
Mesto a jej predmetom bol
návrh architektonicko-urbanis-
tického riešenia verejných prie-
storov Šafárikovo námestie a
Fajnorovo nábrežie, ako kon-
taktných priestorov vo väzbe na
trasu električkovej radiály do
Petržalky.
Mestská časť chce na námestí a
nábreží získať priestor, ktorý
bude mať celomestský až nad-
mestský význam. Plánuje tam
rozšíriť ponuku kvalitných ve-
rejných priestorov a doplniť
chýbajúce funkcie občianskej
vybavenosti. Cieľom súťaže
bolo aj získať najvhodnejšie
architektonické riešenie priesto-
rového usporiadania jednotli-
vých „subpriestorov“. 
Predstavitelia mestskej časti
diskutovali o budúcností Šafka
aj s obyvateľmi, ktorí tu žijú a
výsledky debaty sa mali pre-
mietnuť aj do jednotlivých
návrhov v súťaži. (brn)

Ide jar, je tu čas

na opravy ciest

a ulíc v centre 
BRATISLAVA
Bratislavčania už vedia, že len
čo sa trošku oteplí, môžu sa pri-
praviť na príchod cestárov.
Nevyhnú sa tomu ani tento rok. 
Už pred pár dňami sa začala opra-
va povrchov Dunajskej ulice a
Mlynských nív. Úplná uzávierka
Dunajskej je v úseku od Klemen-
sovej ulice po križovatku s Laza-
retskou ulicou. Čiastočná uzávier-
ka komunikácie Mlynské nivy je
v úseku pravého jazdného pruhu
od križovatky s Karadžičovou. 
„Dunajská ulica a Mlynské nivy
patria do série väčších komplex-
ných opráv, ktorých je vyše dva-
dsať,“ prezradil primátor Ivo
Nesrovnal a dodal: „V spolupráci
s Cyklokoalíciou sme doplnili
projekt opravy týchto ulíc aj o
cyklotrasu. V časti, ktorú opraví-
me, dôjde k zmene vodorovného
dopravného značenia, ktoré bude
zahŕňať predĺženie cyklotrasy z
Kamenného námestia cez Du-
najskú ulicu až po Karadžičovu -
teraz je len po Rajskú. Dorobíme
teda aj časť od Lazaretskej ulice
po Karadžičovu ulicu.“ 
Všetky opravy hlavné mesto kon-
zultovalo s Krajským doprav-
ným inšpektorátom, s Národnou
diaľničnou spoločnosťou a žu-
pou, aby si termíny opráv vzá-
jomne nekolidovali. Z peňazí,
ktoré sú na opravy vyčlenené, sa
budú opravovať hlavné dopravné
radiály a centrum mesta v celko-
vej dĺžke vyše tridsaťsedem kilo-
metrov. (brn)
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STARÉ MESTO
Po lokomotíve Viedenskej elek-
tričky, ktorú sa podarilo za-
chrániť pred zošrotovaním
pred piatimi rokmi, nadšenci z
Klubu priateľov mestskej hro-
madnej a regionálnej dopravy
zachránili a doviezli do Brati-
slavy aj pôvodný vagón elek-
tričky z roku 1913.
V piatok 18. marca 2016 doviezli
unikátny vagón na miesto, odkiaľ
Bratislavu pred 81 rokmi opustil -
na Vajanského nábrežie, kde bola
konečná zastávka Viedenskej
električky.
„Vozeň sme od rakúskeho majite-
ľa kúpili za 12 000 eur. Klub sa
podieľal vlastnými prostriedkami
vo výške 6 000 eur a rovnakú
sumu dal Rado Števčík ako
súkromná osoba. Odhadovaná

potreba na obnovu je 30 000 eur,
ktoré chceme získať cez rôzne
granty, z dvojpercentných daní a
ďalšími príspevkami,“ uviedol
predseda Klubu priateľov mest-
skej hromadnej a regionálnej
dopravy Michal Milata.
„Je to historická udalosť, že sa k
nám vrátil vzácny vagón, ktorý
využívali aj členovia rakúskej
cisárskej rodiny. Je to výnimočný
okamih nielen pre starých Brati-
slavčanov a milovníkov dopravy.
Presne na tomto mieste bola
zastávka Viedenskej električky,
ktorej súčasťou bol tento vozeň,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Vagón bol vyrobený v roku 1913
v pražskej továrni Ringhoffer.
Interiér navrhol známy predsta-
viteľ rakúskej secesie Otto Wag-

ner. Z troch vyrobených kusov
tohto typu sa zachovali už len
dva. Jeden sa nachádza v múzeu
v rakúskom Mariazelli. Druhý je
od piatka opäť v Bratislave.
Zámerom Klubu priateľov mest-
skej hromadnej a regionálnej
dopravy je opraviť vagón do
pôvodnej podoby z roku 1913,
ako to urobil v prípade zachova-
nej lokomotívy Viedenskej elek-
tričky.
Z Vajanského nábrežia vagón
putoval na železničnú stanicu vo
Vajnoroch, kde sa z ťahača vrátil
na koľajnice. Následne bol pre-
vezený do železničného depa v
Rendezi, kde bude vystavený
spoločne s rekonštruovanou
lokomotívou na Zraze historic-
kých železničných vozidiel 18. a
19. júna 2016. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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Zákerný vírus
je tu, zaútočí 
v nedeľu ráno
Už o pár dní sa život stoviek Bra-
tislavčanov úplne zmení. Môže
za to vírus, ktorý pravidelne kon-
com marca ničí zdravie bezbran-
ných ľudí. 
Zákerná choroba príde z hodiny
na hodinu a napadne všetky časti
tela. Ľuďom bude v hlave strieda-
vo dunieť a potom tam zase nasta-
ne pekelné ticho, raz sa im bude
zdať, že čas letí prirýchlo, potom
zase pomaly. Budú ich bolieť všet-
ky kĺby, kosti, chrupky, svaly, ušné
laloky, viečka, mnohí zrazu ne-
zdvihnú ruky, neurobia krok, ne-
otočia hlavu! Večer nebudú môcť
zaspať, ráno nebudú môcť vstá-
vať. Prestane im chutiť jesť, budú
malátni, oťapení, nesvoji, nedoká-
žu sa na nič sústrediť, roztrasú sa
im ruky, nohy, hlas. Sú takí, kto-
rých z toho všetkého strašne roz-
bolia zuby, niektorí prídu o lepší
sluch, ostrejší zrak, mnohí o vlasy.
Psychicky silní jedinci sa z hodiny
na hodinu zmenia na labilné
osôbky ľakajúce sa aj nízko letia-
cich vrabcov. Slabším povahám
sa úplne zmení život a podľa leká-
rov, psychológov, internistov, uro-
lógov a gynekológov, ktorý sa
vírusu venujú dlhé roky, môže
tento stav trvať pár dní, týždňov,
ba aj mesiacov...
...Ostatní, ktorých vírus zmeny
času netrápi, v nedeľu 27. marca
ráno pokojne vstanú, bez stresu si
pretočia hodinky a budú sa tešiť,
že najbližších sedem mesiacov
budú mať každý deň o hodinu
dlhší. Dušan Blaško

BTB nechce

prijať za člena

Staré Mesto
STARÉ MESTO
Bratislavská oblastná organizá-
cia cestovného ruchu Bratislava
Tourist Board nechce prijať
mestskú časť Staré Mesto za
riadneho člena. Mestská časť
ešte koncom minulého roka
požiadala o prijatie do BTB,
predstavenstvo organizácie ho
však neprijalo.
Podľa zákona o podpore cestov-
ného ruchu a štatútu BTB oblast-
nú organizáciu môže založiť s
podnikateľskými subjektmi naj-
menej päť obcí alebo mestské
časti v Bratislave. Členom BTB je
len mesto Bratislava a Staré Mesto
je prvou mestskou časťou, ktorá
požiadala o vstup do tejto organi-
zácie. Vedenie mestskej časti
požiadalo ministerstvo dopravy o
výklad zákona, podľa dostupných
informácií sa ministerstvo vyjadri-
lo, že mestská časť má právo stať
sa členom oblastnej organizácie
cestovného ruchu.
Starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík potvrdil, že mestská časť
opakovane požiadala predstaven-
stvo o prehodnotenie rozhodnutia
neprijať ju do BTB. V prípade, že
vedenie BTB nezmení svoje roz-
hodnutie, mestská časť je pripra-
vená založiť si vlastnú oblastnú
organizáciu cestovného ruchu.
Staré Mesto argumentuje tým, že
na jeho území je väčšina cestov-
ného ruchu v Bratislave a mestská
časť nemá žiadny vplyv na jeho
rozvoj ani príjem z neho. S ces-
tovným ruchom má naopak spo-
jené len výdavky, ktoré znášajú
obyvatelia Starého Mesta. (brn)

STARÉ MESTO
Výrub stromov na električko-
vej zastávke Žilinská naštval
obyvateľov hlavného mesta,
ktorí spustili petíciu za ich
záchranu. Na situáciu už
medzitým zareagovali aj pri-
mátor Ivo Nesrovnal, bývalá
hlavná inžinierka stavby a
bývalá hlavná dopravná inži-
nierka a riaditeľka sekcie
dopravy na magistráte Jarmi-
la Kratochvílová či župan
Pavol Frešo a Bratislavský
samosprávny kraj. 
„Za projekt bola zodpovedná
sekcia dopravy pod vedením T.
Kratochvílovej. Presadzoval
som ich zachovanie a navrhol
som aj riešenie. Žiadal som
výnimku od ministerstva dopra-
vy, keďže rekonštrukcia zastáv-
ky bola financovaná z eurofon-
dov. Nakoniec však župa trvala
na výrube ako súčasť kolaudá-
cie. Mesto nemá konečnú rozho-
dovaciu právomoc. Aj napriek
tomu, že sme prišli s alternatív-
nym riešením, nie je v našej
kompetencii výrub zastaviť bez
toho, aby sme neohrozili skolau-
dovanie električkovej trate na
Hlavnú stanicu,“ tvrdil najskôr
na sociálnej sieti primátor Ivo
Nesrovnal.
„Prekvapilo ma stanovisko BSK,
z ktorého vyplýva, že mestu bola
poskytnutá možnosť zmeniť sta-
vebno-technické riešenie elek-
tričkovej zastávky, a tým predísť
výrubu stromov. BSK vydalo na
projekt postupne tri stavebné
rozhodnutia - vždy so stromami
na zastávke Žilinská. Ku kona-

niu sa opakovane vyjadrovali
dotknuté orgány, ktoré predlože-
né projektové riešenie nenamie-
tali. Podľa môjho názoru staveb-
ný úrad nemôže pri kolaudácii
požadovať zmenu, ktorá je v roz-
pore s právoplatným stavebným
povolením. Aj napriek tomu v
rozhodnutí o predčasnom užíva-
ní stavby BSK ako špeciálny sta-
vebný úrad uviedol podmienku
výrubu stromov,“ napísala zase
Jarmila Kratochvílová. Podľa jej
slov magistrát urobil všetko pre
to, aby stromy zachránil: „Na
stavbe som pôsobila ako hlavná
inžinierka stavby a zúčastnila
som sa na všetkých rozhodova-
cích procesoch. Od začiatku sme
robili všetko pre to, aby boli stro-
my zachované a počas horúcich
dní sme od zhotoviteľa stavby
požadovali, aby ich polieval.
Návrh, aby mesto zmenilo sta-
vebnú dokumentáciu (skrátilo
nástupný ostrovček) z dôvodu
zachovania stromov, som zo
strany BSK nezachytila. Navyše,
financovanie tohto projektu bolo
zabezpečené zo zdrojov EÚ a
podľa pravidiel nie je možné
urobiť takúto zmenu bez schvá-
leného zmenového konania.“
Bratislavský župan Pavol Frešo
sa medzitým už tiež postavil za
zachovanie stromov.„Je úplne
zbytočné ich vyrúbať. Nikdy
nebude na stanici taká veľká pre-
mávka, aby tu museli naraz
zastavovať dve električky. Zo
župy posielame technický list, v
ktorom im dáme jasný návrh a
ponúkneme im súčinnosť, ako to
vyriešiť,“ povedal Pavol Frešo.

Stromy podľa župy navrhol
vyrúbať magistrát. Dôvodom bol
fakt, aby električková zastávka
Žilinská dokázala naraz prijať
dve električky. Podľa predsedu
BSK stačí urobiť zmenu v pro-
jekte a zrealizovať zmenu stavby
električkovej zastávky, teda, aby
tu zastavila len jedna električka.
V technickom liste župa ponúka
magistrátu súčinnosť a asistenciu
pri realizácii zmien v tomto pro-
jekte, na ktorý čerpali finančné
prostriedky z eurofondov.
A ešte raz primátor v reakcii na
vyjadrenie župy: „Opätovne
požiadame ministerstvo o
výnimku pri kolaudovaní trate.
Verím, že župa ako stavebný
úrad vezme do úvahy to, čo
povedal jej predseda - že stromy
nie je potrebné vyrúbať. Na
úrovni dopravného podniku sme
prijali opatrenia, aby na tejto
električkovej zástavke mohla
zastaviť len jedna električková
súprava, grafikon sme preto pri-
spôsobili, aby sa tam nestretli
naraz dve električky. Chceli sme
udelenie výnimky od minister-
stva - rekonštrukcia zastávky
bola financovaná z eurofondov a
projekt podlieha prísnym nor-
mám, ale udelenie tejto výnimky
ministerstvo odmietlo. Preto
podáme žiadosť na ministerstvo
znovu práve s prihliadnutím na
fakt, že stavebný úrad, ktorým je
Bratislavský samosprávny kraj,
má sám záujem na zachovaní
stromov aj napriek tomu, že
práve na základe jeho rozhodnu-
tia vznikla situácia s výrubom.“

Dušan Blaško

Stromy na zastávke Žilinská chceli 
vyrúbať, teraz ich idú zachraňovať
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Výskum teraz

čaká Hlavné

námestie
BRATISLAVA
Počas archeologického výsku-
mu na Františkánskom ná-
mestí, ktorý sa začal začiat-
kom marca, bola zatiaľ nájde-
ná stará baroková kanalizácia
a drobné mince z 20. storočia.
V minulých dňoch sa výskumní-
ci dostali do hĺbky deväťdesia-
tich centimetrov pod úrovňou
zeme a predpokladajú sa ďalšie
drobné nálezy. Výskum na Fran-
tiškánskom námestí potrvá do
konca marca 2016, bude to však
závisieť aj od ďalších nálezov
nehnuteľnej povahy. „Vzhľa-
dom na to, že historické kanali-
zácie sa našli až v cieľovej
hĺbke deväťdesiatich centime-
trov, nemali by predstavovať ani
problém pri výsadbe nových
stromov,“ povedal riaditeľ Mest-
ského ústavu ochrany pamiatok
Ivo Štassel. Po skončení výsku-
mu na Františkánskom námestí
nahradí poškodené brestovce
desať hrušiek ozdobných
Už v týchto dňoch sa začína aj
archeologický výskum na Hlav-
nom námestí. Keďže námestie je
súčasťou Mestskej pamiatkovej
rezervácie, archeologický výs-
kum je aj tu potrebný. Bratislav-
čania už určite zaregistrovali
zelené koberce na námestí, ktoré
ukazujú miesto výskumu a
následnej výsadby štyroch
nových stromov. (brn)

Rekonštrukciu

začnú výrubom

40 stromov
STARÉ MESTO
Magistrát rozhodol, že na
Námestí slobody (bývalé Gott-
waldovo námestie) vyrúbu 40
stromov. Padnú tie najväčšie,
pri ceste, hneď oproti úradu
vlády. Dôvod je klasický - zlý
zdravotný stav... Namiesto
nich majú vysadiť menšie.
Výrub má byť súčasťou kom-
plexnej rekonštrukcie námes-
tia. Hlavné mesto už vydalo
rozhodnutie na povolenie výru-
bu štyridsiatich drevín rastú-
cich v stromoradí. Podľa den-
drologického posudku pre cest-
nú zeleň aleje na Námestí slo-
body to bude z dôvodu havarij-
ného stavu zelene. 
Námestie slobody je už dlhé
roky v zlom stave a od zastave-
nia prevádzky fontány aj na
periférií záujmu Bratislavča-
nov. Poslední primátori nejavili
o neho záujem, zmena nastala
až s blížiacim sa európskym
predsedníctvom... (db)

Po 20 rokoch vyčistili staromestský
breh Dunaja v osobnom prístave
STARÉ MESTO
Staromestský breh Dunaja je
zase krajší! Spoločnosť Verejné
prístavy, a. s., využila miernu
zimu a už do konca minulého
roka upravila 200 metrov bre-
hového opevnenia, pričom
odviezla 1 350 kubíkov napla-
veného materiálu. V januári
2016 vyčistila ďalších 200
metrov a odviezla ďalších 1 068
kubíkov naplavenín z pozem-
kov vo vlastníctve Verejných
prístavov.
Podľa Verejných prístavov poze-
mok nebol čistený minimálne
dvadsať rokov, čo potvrdila aj
výška nánosov odstránená čiste-
ním. Čistilo sa tzv. „kráčajúcim“
bagrom, ktorý sa vedel pohybo-
vať po šikmej hrane a zvyšok sa
dočisťoval ručne. Pozemky vo
vlastníctve prístavov, ktoré sa
nachádzajú v priamom kontakte s
vodnou hladinou, sú udržiavané
priebežne kosením a odstraňova-
ním náletových drevín. Verejné
prístavy, a. s., čistili prvý raz bre-
hové opevnenia od starých usade-
nín a nánosov pred Skladom 7 až
po Most Apollo v júni roku 2015.
Takéto čistenie a údržbu môže
spoločnosť vykonávať iba na
pozemkoch vo svojom vlastníct-
ve a keďže nie všetky pozemky v
území verejného prístavu Brati-
slava vlastní, komunikuje so
správcom vodného toku, Sloven-
ským vodohospodárskym podni-

kom, ktorý má v kompetencii sta-
rostlivosť o brehy, o vyčistení
zvyšku vymedzeného územia
osobného prístavu Bratislava.
Niektoré pozemky vo vymedze-
nom území má vo vlastníctve aj
hlavné mesto, s ktorým sa prísta-
vy tiež snažia dohodnúť na spolu-
práci pri čistení.
V tomto roku plánuje spoločnosť
pre zabezpečenie bezpečného pri-
stávania výletných a kajutových
lodí bagrovaním zabezpečiť mini-

málnu plavebnú hĺbku prístav-
ných polôh na ľavom brehu
Dunaja, kde je nedostatočná. V
súvislosti s ukončením rekon-
štrukcie Starého mosta prístavy
oslovili aj spoločnosť Eurovia,
aby uviedla do pôvodného stavu
posledných 180 metrov pozemku,
čím bude čistý pozemok na ľavej
strane Dunaja v celej svojej dĺžke
od Starého mosta až k parku pri
budove Osobného prístavu. (db)

Foto: Verejné prístavy
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V Rači na Barónke sme objavi-
li príjemné miesto, kde sa dá
dobre najesť. Na Jurkovičovej
ulici v zástavbe rodinných
domov je jeden z nich prestava-
ný na reštauráciu s ubytovaním
U TEODORA. Návštevníkov
lákajú sloganom „Ako u vás
doma“, tak sme boli zvedaví, či
to naozaj platí.
V tieni račianskych panelákov sa
krčí rodinný dom ako každý iný.
Namiesto predzáhradky je prie-
stranné parkovisko, takže oplatí
sa sem prísť aj autom. Interiér je
členený na bar, resp. recepciu,
jedálenskú časť, vzadu je letná
terasa. V suteréne je ďalší jedá-
lenský priestor, ktorý je skôr
vinárňou.
Interiér pôsobí skutočne rodin-
ným dojmom. Drevené stoly s
obrusmi, drevené stoličky a kres-
lá, vzadu krb, na stene televízor.
Dlažba na podlahe pôsobí trochu
chladným, ale čistým dojmom.
Na stenách obrazy s pohľadmi na
Bratislavu, v suteréne steny lemu-
jú fotografie s tematikou račian-
skeho vína a vinárstva.
Jedálny lístok nás prekvapil svo-

jou jednoduchosťou. Tri predjed-
lá, dve polievky, osem hlavných
jedál, dvoje bezmäsité jedlá,
jedny cestoviny a tri dezerty.
Okrem toho denné menu s poliev-
kou a štyrmi hlavnými jedlami za
3,50 €, resp. 5,50 €, a víkendové
menu s polievkou, dvoma hlavný-
mi jedlami a dezertom za 8,90 €.
Ochutnali sme obe polievky hlav-
ného menu – slepačiu s mäsom,
zeleninou a slížami (2,20 €) a
paradajkovú s parmezánom a
bazalkou (2,40 €). Obe boli vyni-
kajúce, slepačia bola skutočne
domáca, poctivá a chutná. Para-
dajková bola v porovnaní so sle-
pačou servírovaná príliš horúca.
Z hlavných jedál nás milo prekva-
pila živánska panvička na grile
(panenka, sviečkovica, kuracie
prsia, slanina, šalotka, šampiňóny
a zemiaky) s paradajkovým šalá-
tom (8,90 €). Jednak bola servíro-
vaná na tanieri, a nie na rozžera-
venej panvici, ako sme očakávali
a býva zvykom v iných reštaurá-
ciách. Jednak chuťou, nemali sme

žiadnu výhradu. Dusené teľacie
líčka na čiernom pive s koreňo-
vou zeleninou a zemiakovou
kašou s chrenom (10,90 €) boli
rovnako chutné. Viac jedál sme,
žiaľ, neochutnali, ale lákavo znie
aj dubákove krémové rizoto s
rukolou a parmezánovým chip-
som (7,90 €), pomaly pečené gla-
zované hovädzie rebrá s marme-
ládou z červenej cibule a šťucha-
nými zemiakmi so slaninkou
(12,90 €) či vyprážaný teľací wie-
ner schnitzel s domácim zemiako-
vým šalátom (10,90 €). Ochutná-
me, možno, nabudúce.
U Teodora majú, pochopiteľne,
vína z račianskych vinohradov,
ale aj z Modry, Pezinka, Strekova
a Trnavy.
Celkovo hodnotíme reštauráciu U
Teodora vysoko. Je to v podstate
dedinská reštaurácia, ktorá sa nič
nehrá, ale ponúka skutočne do-
mácu kuchyňu, čomu zodpovedá
výber jedál, ale aj ich kvalita.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

U Teodora v Rači varia po domácky Niektoré úseky

budú zbytočne

spomaľovať
LIST ČITATEĽA
Vo veci petržalskej električky
oznámil Okresný úrad Brati-
slava začatie konania posu-
dzovania vplyvov na životné
prostredie (EIA), v rámci
ktorého boli zverejnené prvé
informácie o budúcej podobe
II. etapy. Čo ma na nich ako
laika zaujalo?
Z hľadiska plynulosti dopravy
nepovažujem za vhodné, že s
výnimkou križovania s Paj-
štúnskou ulicou pri Technopole
sa neuvažuje s mimoúrovňový-
mi križovatkami. Električka
síce má byť preferovaná, ale
koľko áut a aké zápchy budú o
päť rokov? Kruhové križovatky
v oblasti Lietavskej ulice, ktoré
pretína električková trať, radšej
nechám na posúdenie odborní-
kom na dopravu.
Som rád, že v dokumente sa
hovorí o dvoch mostoch pre
električku a nedôjde k čiastoč-
nému zasypaniu Chorvátskeho
ramena, ako je to teraz na
Rusovskej ceste a pri Techno-
pole. Svojím architektonickým
stvárnením by sa mosty mohli
stať novými dominantami Petr-
žalky. Čo však považujem za
nepochopiteľné, je to, že pri
takomto projekte nie je v pláne
úplné dokončenie dočasného
„esíčka“ pri Technopole, kde sa
síce plánuje pokračovanie Paj-
štúnskej ulice od Tupolevovej
so štyrmi pruhmi, no podľa
projektu zostane k svetelnej
križovatke cez rameno asi sto-
metrový lievik s dvoma pruh-
mi. Dnešná križovatka pri pošte
na Vlasteneckom námestie a
cesta k Námestiu hraničiarov
má byť síce úplne zmenená
spolu s úpravou ramena, no
zvyšný tiež asi stometrový úsek
v smere k TPD, kde je dnes
dočasné „esíčko“ s dvoma
pruhmi ostane po starom.
Myslím si, že ak sa tieto dva
úseky nedokončia pri plánova-
nej stavbe logicky na štyri
pruhy, zbytočne budú spoma-
ľovať plynulosť premávky a
zrejme ostanú v tejto podobe
„dočasne“ ďalších tridsať ro-
kov. Tomáš Husár, Petržalka

Grafity majú

čistiť vandali, 

nie mesto!
LIST ČITATEĽA
Poprosím o vysvetlenie, že mes-
to kúpilo prístroj na odstraňo-
vanie grafitov za 7-tisíc eur.
Bolo by vhodné doplniť, že tí,
ktorí vyrábajú grafity na fasádach
domov a múrov, by mali byť po-
stihovaní. Keď už ničím iným, tak
tým, že grafity odstránia za vlast-
né peniaze. Obávam sa, že prístroj
len umožní, aby tí, ktorí grafity
maľujú, ich maľovali ďalej.

D. Kostolná, Bratislava

Peniaze sa 

dali minúť aj

užitočnejšie
LIST ČITATEĽA
Tiež ma zarazilo, že električko-
vá zastávka na Vazovovej ulici
musela skončiť. Zaráža ma nie-
koľko faktov.
- Ktorých päť nástupísk zastávka
nahradila, keď v okolí sa počet
nástupísk znížil iba o jedno.
- Cestujúci na zastávke pri daňo-
vom úrade pri nástupe na električ-
ku prechádzajú cez cestu a mož-
nosť zrazenia chodca nepozor-
ným vodičom je len otázkou času
- Mesto vraj nemá dosť peňazí -
nie je luxus vyhodiť finančné pro-
striedky z fondov EÚ na takúto
neodôvodnenú investíciu, keď sa
dali využiť oveľa užitočnejšie?
- Dá sa predpokladať, že v mest-
skom zastupiteľstve sedia ľudia,
ktorí lobujú v prospech spriazne-
nej firmy, ktorá na tejto investícii
zarobila aj pre nich?

Karol Dvorák, Bratislava

Slovenská obchodná inšpekcia
zistila najmä v ponuke pre deti
výrobky, ktoré ohrozujú zdra-
vie, a preto sú nebezpečné. Ide o
plastové bábiky.
Prvá bábika s dlhými vlasmi
zopnutými do chvosta je zabale-
ná v kartónovej škatuli s prie-
hľadnou prednou stranou. Sú-
časťou balenia je malá kabelka,
štvorlístok a dvoje náhradných
šiat. Na obale je nápis Domina-
tor, NO: 811. Druh nebezpeč-
nosti je chemické riziko, keďže
v plastovom materiáli, z ktorého
je zhotovená hlava bábiky, bolo
zistené nadlimitné množstvo fta-
látov. Pri prešetrovaní sa už
bábiky nenachádzali v ponuke,
stiahli ich z predaja už pri odbe-
re vzoriek. 
Kontrolovanej osobe prikázali
informovať spotrebiteľov o ne-
bezpečnom výrobku a o možnos-
ti jeho vrátenia späť. Vyšetrujú už
aj subjekt, ktorý je zodpovedný za
uvedenie nebezpečného výrobku
na slovenský trh. Inšpekcia odpo-
rúča spotrebiteľom, ktorí si hrač-

ku kúpili, aby ju vo vlastnom
záujme prestali dávať deťom na
hranie. Spotrebiteľ má právo
výrobok vrátiť a dostať späť
peniaze. 
Druhá plastová bábika s dlhými
vlasmi zopnutými do chvosta, je
zabalená v kartónovej škatuli s
priehľadnou prednou stranou.
Na obale je nápis Fashion doll
Beautiful Children a označenie
NO.XX2822 A B C D. Aj tu je
druh nebezpečnosti chemické
riziko – poškodenie zdravia. V
plastovom materiáli, z ktorého je
zhotovená hlava bábiky, bolo
zistené nadlimitné množstvo fta-
látov. 
Predávajúcemu uložili zákaz ich
predaja. Kontrolovanej osobe
zároveň uložili informovať spo-
trebiteľov o nebezpečnom výrob-
ku a o možnosti jeho vrátenia. Aj
tu sa vyšetruje subjekt, ktorý je
zodpovedný za uvedenie nebez-
pečného výrobku na trh a spotre-

biteľ má právo výrobok vrátiť
späť a môže si nárokovať vrátenie
peňazí. 
Tretia plastová bábika s vlasmi
má oblečené dlhé šaty a obuté
topánky a je zabalená v kartóno-
vej škatuli s priehľadnou pred-
nou stranou. Na obale je názov
CINDERELLA, údaj NO.616 a
označenie CE. Druh nebezpeč-
nosti je podobný, chemické rizi-
ko – poškodenie zdravia, pretože
v plastovom materiáli, z ktorého
je zhotovená hlava, ruky a nohy
bábiky, bolo zistené nadlimitné
množstvo ftalátov. Výrobok sa
už nenachádza v ponuke pre
spotrebiteľa. Kontrolovanej oso-
be uložili informovať spo-
trebiteľov o nebezpečnom vý-
robku a možnosti jeho vrátenia.
Subjekt, ktorý je zodpovedný za
uvedenie nebezpečného výrobku
na trh, už vyšetrujú. Spotrebiteľ
má právo výrobok vrátiť a dostať
nazad peniaze.

Marián Brezňanský
(Z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Pozor na bábiky, bývajú nebezpečné
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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 23. marca do utorka 29. marca 2016
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ETAŽÉR
3-TANIERE
porcelán
Ø 27 cm

3.19

DVOJITÁ
FIGÚRKA
25x16x39 cm

12.95

KÝBLIK NA PIESOK
S PRÍSLUŠENSTVOM 
rôzne varianty 
6-dielny

2.89

UROB SI TRENDY

595

099

1591295 319

6995

3951695

093

399

429

249

329

MLYNČEK NA SOĽ 
A KORENIE
keramický mlynček, 

vhodný na korenie a soľ, 

priehľadny a lampička na 

spodnej strane, jednoduché 

ovládanie jednou rukou, 

napájaný batériami 

(6 AAA-batérie)

PÁNSKE
TEPLÁKY
šedé, navy alebo čierne

80 % bavlna / 

20 % polyester

veľkosti M-XXL

DÁMSKE
STRING
čipka

rôzne varianty

polyester/elastan

veľkosti S-XL

slip alebo bedrové

1.59

995

VLASTNÉ BYLINKY A 
PESTOVANIE ZELENINY

DEKORATÍVNA FIGÚRKA
CHLAPEC/DIEVČA
rôzne varianty

22x17x47 cm

TERASOVÉ
KVETINÁČE
hranatý 40x40 cm 

alebo kruhový Ø 40 cm 

plastové

takmer na nerozoznanie 
od hlinených materiálov
(exkluzívne kvety)

MIX & MATCH
DESIGN BLOK
rôzne varianty

24 hárkov / 250 g

30.5x30.5 cm

ZÁHRADNÝ
SKLENÍK
4 poschodia

transparentná PVC-fólia 

50x45x130 cm

balíček semien 

alebo 

rôznorodá zmes

0.82 

bylinky

do kuchyne

2.59

AIRWICK
OSVIEŽOVAČ VZD.
elektrický

vr. náplne

náhradná náplň

2.49

ELEKTRICKÝ
ODŠŤAVOVAČ
pre čerstvé, prírodné ovocné 

a zeleninové šťavy, cenné 

vitamíny a minerálne látky

sú zachované, 

2 rýchlosti, 

jednoduché rozoberanie

a čistenie, vr. vtláčadla 

a zásobníka na dužinu, 

300 W, rôzne farby

PRIKRÝVKA
NA MATRACE
nepremokavá

bavlna/polyester

90x200 cm

nepremokavá

obliečka na vankúš

80x80 cm 

2.49

RUČNÉ
ZÁHRADNÉ NÁRADIE
rôzne varianty

pozinkované

NAPÍNACIA
PLACHTA
perkál-bavlna

90x200 cm

90x220 cm 4.49
140x200 cm 5.49
180x200 cm 6.95
180x220 cm 7.49

SOLAR XL
ZÁHRADNÉ LAMPY
tvar gule, Ø 19 cm,

s 4 LED-svietidlami

DREVENÝ
PODNOS
biely alebo tmavošedý

40x40 cm

48x48 cm 3.95
56x56 cm 5.49
levanduľa 

v kvetináči 2.49

PIESKOVISKO A
BAZÉNIK MUŠĽA
87x76x19 cm

KÄRCHER
VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ
K2 Compact Car, 1400 W, 110 bar, prietok 360 l/h,

vrátane 4 m VT hadice, rotačná tryska, kropiaci nástavec, 

umývacia kefa, 0,3 l penová tryska, čistiaci koncentrát

329

549

DÁMSKE
TRIČKO
rôzne varianty

100 % viskóza

veľkosti S-XXL

PoznátePoznáte
náš nový sortimentnáš nový sortiment

oblečenia?oblečenia?

PoznátePoznáte
náš nový sortimentnáš nový sortiment

oblečenia?oblečenia?

Poznáte
náš nový sortiment

oblečenia?
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Za neplatenie

výživného

zadržia vodičák
Okrem štandardných spôsobov
vykonania exekúcie (zrážky zo
mzdy alebo predaj nehnuteľ-
nosti) pozná Exekučný poria-
dok aj zavedenú novinku v
podobe exekúcie zadržaním
vodičského preukazu pre
neplnenie výživného.
Zákon pritom neobmedzuje
použitie tohto spôsobu vykonania
exekúcie len na niektorý druh
výživného a daný inštitút je po-
užiteľný na všetky druhy výživ-
ného, ktoré náš právny poriadok
pozná. Okrem klasickej vyživo-
vacej povinnosti rodičov k deťom
sem tak spadajú aj o ostatné
druhy, ako napr. vyživovacia po-
vinnosť medzi manželmi, príspe-
vok na výživu rozvedeného man-
žela a ďalšie. Podmienkou na ta-
kýto postup však je, že výživné
bolo určené rozhodnutím súdu.
Zákon tu predpokladá existenciu
pohľadávky na výživnom, jej pri-
znanie súdnym rozhodnutím a
nesplnenie tejto povinnosti zo
strany povinného. Tento spôsob
vykonania exekúcie je však
možné použiť výhradne pri ne-
plnení výživného a teda nemožno
ho využiť na vymáhanie plnenia
iných peňažných pohľadávok. Ide
o určitý neštandardný spôsob
vykonania exekúcie na peňažné
plnenie, nakoľko účelom vykona-
nia exekúcie je uspokojenie
peňažnej pohľadávky oprávnené-
ho prostredníctvom získania
peňažného výťažku z exekúcie.
Vykonanie exekúcie formou
zadržania vodičského preukazu
však neprináša výťažok na uspo-
kojenie nároku oprávneného, ale
vytvára len procesný nátlak na
povinného, aby splnil svoj závä-
zok iným spôsobom. Po pominu-
tí dôvodov exekúcie má povinný
nárok na vrátenie vodičského pre-
ukazu, zákon však už tieto dôvo-
dy bližšie nevymedzuje. Možno
teda predpokladať, že dôvody
pominú okamihom splatenia všet-
kých splatných bežných dávok
výživného, či nedoplatkov na vý-
živnom. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Hazard nechcú,

parkovanie 

je otáznejšie
KARLOVA VES
Na obecnom referende v
mestskej časti Karlova Ves sa
zúčastnilo 43 percent opráv-
nených voličov, čo znamená,
že referendum bolo neplatné. 
Na otázku Súhlasíte so zavede-
ním rezidenčného parkovania,
pri ktorom dôjde k výraznému
zníženiu počtu vyhradených par-
kovacích miest na území mest-
skej časti? možnosť ÁNO
zakrúžkovalo 7 238 voličov,
NIE zakrúžkovalo 5 342 voli-
čov. Kladne odpovedalo 55,72
percenta hlasujúcich, záporne
41,12 percenta. 
Na druhú otázku Súhlasíte so
zákazom prevádzkovania ha-
zardných hier na území mestskej
časti? možnosť ÁNO zakrúžko-
valo 11 365 voličov, možnosť
NIE zakrúžkovalo 1 475 voli-
čov, čo znamená, že 87,48 per-
centa voličov povedalo áno, nie
zakrúžkovalo 11,35 percenta
voličov. (ts)

BRATISLAVA
Magistrát chce znižovať počet
reklamných zariadení v meste,
vedenie magistrátu preto hľadá
všetky zákonné možnosti, ako
sa s vizuálnym smogom vyrov-
nať.
Pred rokom sa hlavné mesto
obrátilo na súd a požiadalo ho o
vypratanie stožiarov verejného
osvetlenia, ktoré využívali viace-
ré spoločnosti na reklamnú čin-
nosť. Z ulíc hlavného mesta by
tak malo po rozhodnutí súdov
zmiznúť až 1 623 takýchto infor-
mačných tabúľ, ktoré slúžili na
reklamu. 
Hlavné mesto zrušilo a nepredĺži-
lo povolenie ani spoločnosti,
ktorá využívala na reklamu tzv.
trojnožky. Spoločnosť mala plat-
né povolenie na umiestňovanie
428 reklamných zariadení do júna
2015, po tomto dátume mala spo-
ločnosť svoje zariadenia odstrá-
niť. Nestalo sa tak a vec skončila
na Okresnom úrade. „Okresný
úrad nám dal za pravdu a preto
budeme môcť reklamné trojnož-
ky z mestských pozemkoch

odstrániť sami,“ vysvetlil primá-
tor Ivo Nesrovnal. Vizuálny smog
rieši mesto aj s partnermi z Aso-
ciácie vonkajšej reklamy, ktorá
združuje bilbordové spoločnosti.
Dve z nich odstránili v minulom
roku viac ako 120 reklamných
zariadení, v tomto roku by mal
byť počet podobný. „Pripravuje-
me aj Manuál umiestňovania
vonkajšej reklamy, ktorý by mal
byť návodom na to, ako by mala
v Bratislave reklama vyzerať.
Spravili sme navyše pasport von-
kajšej reklamy, preto vôbec prvý-
krát v histórii nášho mesta pozná-
me presný počet reklamných
zariadení,“ povedal primátor. 
Z pasportu vyplýva, že v Bratisla-
ve je v súčasnosti 9 600 reklam-
ných zariadení väčších ako tri
štvorcové metre. Momentálne
musia pracovníci magistrátu všet-
ky skontrolovať v katastrálnych
mapách a porovnať ich s nájom-
nými zmluvami. V tomto smere
je potrebná spolupráca mesta a
stavebných úradov v jednotlivých
mestských častiach. Mesto samo
nie je stavebným úradom, a preto

môže odstraňovať nelegálne
zariadenia len na základe rozhod-
nutia zo stavebného úradu. 
„Zamestnanci magistrátu monito-
rovali reklamné zariadenia
umiestnené najmä pri cestách -
bez označenia majiteľa, nevhod-
ne umiestnené v križovatkách a
brániace rozhľadu v križovatke.
Našli sme takto 159 reklamných
zariadení, pričom už 50 je na
posúdení na stavebných úradoch.
Už teraz vieme, že v desiatich prí-
padoch nám stavebné úrady
vydali povolenie na ich odstráne-
nie,“ povedal primátor. 
Mesto musí dodržiavať zákon a
zákonom stanovené lehoty.
Nemôže svojvoľne odstraňovať
akúkoľvek čiernu stavbu, rozhod-
nutie o odstránení reklamného
zariadenia môžu vydať iba sta-
vebné úrady a tie sú v mestských
častiach. Problém je aj v tom, že
Bratislava má 15 stavebných úra-
dov... „Budeme rokovať so sta-
rostami, ako zefektívniť konanie
na stavebných úradoch a snažiť sa
o zníženie ich počtov,“ dodal pri-
mátor. (is)

Mesto narátalo takmer 10-tisíc reklám

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



BRATISLAVA
„Myslel som si , že keď primá-
tor vybral nových riaditeľov
mestských podnikov, príde k
pozitívnym zmenám. Ako stály
návštevník lesoparku som tu
neočakával Central Park, ale
aspoň kvalitnú bežnú údržbu,
nápravu zničených ciest a zave-
denie šetrnej ťažby. To, čo sa mi
však podarilo vidieť v sobotu  5.
marca, predstihlo všetky moje
doterajšie zážitky,“ napísal čita-
teľ Mojmír Hojer.
„Na cyklotrase, kde sa križuje
cesta z Malého Slavína a z Páno-
vej lúke bol padnutý strom. To,
čo s ním urobili zamestnanci
mestských lesov, som už nepova-
žoval za žart, ale za úmyselnú
aroganciu k turistom a cyklistom.
Vyvrátený strom prerezali,
dokonca narezali na malé časti,
ale z cesty neodstránili. Celý ví-
kend to tam ležalo ako memento
nového vedenia mesta a Mest-
ských lesov. Poslankyňa Augusti-
nič tvrdila, že v prípade, ak noví

riaditelia nebudú schopní viesť
organizácie, budú z jej iniciatívy
odvolaní. Poprosil by som o jej
prvú intervenciu, lebo to, čo sa
deje teraz v Lesoparku, je
neúnosné. Blato, neporiadok,
neúmerná ťažba dreva je jediné,
čo tu teraz môžete vidieť,“ tvrdí
nahnevaný čitateľ.
Situáciu so stromom vysvetlila
Jana Znášiková z Mestských
lesov Bratislava: „Vyvrátený
strom, ktorý spadol na lesnú cestu
pod Pánovou lúkou neprerezáva-
li zamestnanci Mestských lesov

ani žiadna s nami zazmluvnená
firma. Cestu takto spriechodnil
niekto pravdepodobne cudzí.
Keďže to bolo počas dní pracov-
ného voľna a ešte sa nevykonáva-
jú víkendové ochranné služby,
reagovali sme na to až v priebehu
týždňa. V súčasnosti je už drevo z
lesnej cesty odstránené. Čo sa
týka blata na lesných cestách a
chodníkoch, je to dôsledok dlho-
trvajúcich dažďov. S týmto fak-
tom musia návštevníci lesa
rátať.“ (db)

Foto: Mojmír Hojer
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Na zastávku sme

nezabudli, tvrdia

primátori 
STARÉ MESTO
Starý most aj Štúrova ulica sú
po údajnom dokončení už tretí
mesiac nepriechodné, no a Bra-
tislavčania sa najnovšie dozve-
deli, že na električkovej trati
smerom na Šafárikovo námes-
tie a ďalej do Petržalky chýba
ešte jedna zastávka...
Magistrát tvrdí, že na ňu nezabud-
lo, ale na vine je vraj bývalé vede-
nie mesta, ktoré ju nedalo do pro-
jektu. Exprimátor Milan Ftáčnik
zase vyhlásil, že o zastávke vede-
li, len netušili, kde ju majú vybu-
dovať. Záver je však jednoznač-
ný, zastávka sa vybuduje a bude
sa platiť z peňazí bratislavských
daňových poplatníkov, a nie z
peňazí EÚ!
Kde bude zastávka presne stáť a
na koľko vyjde jej výstavba sa
zatiaľ nevie, hovorkyňa magistrá-
tu Ivana Skokanová tvrdí, že sa
musí počkať na projekt. Podľa
všetkého by ju však mali postaviť
na začiatku Štúrovej ulice. (brn)

Vyvrátený strom v lesoparku niekto
rozrezal a nechal ležať na lesnej ceste

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

DOBRÁ
OBČIANSKA
VYBAVENOSŤ

DOBRÁ
CENA

DOBRÁ
LOKALITA

mamapapa.sk

 ÁNO, PRETOŽE 
MÁM TIP NA 

DOBRÉ BÝVANIE 
V DÚBRAVKE.

ZLATKO, TY BY 

SI STÁLE IBA 

MIESIL!
VŠETKO NA SKOK

JASLE, 
ŠKÔLKA 
A ŠKOLA

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



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 6/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Poslanci 

sa dohadujú 

na parkovaní
PETRŽALKA
Väčšina petržalských poslan-
cov má vraj záujem zaviesť
parkovaciu politiku. 
Na problematiku parkovania
popri zastupiteľstve v roku
2000 vytvorili Radu fondu sta-
tickej dopravy, ktorá navrhova-
la využitie prostriedkov samo-
správy na čiastkové kroky na
zlepšenie možnosti zaparkovať
v konkrétnych územiach. Na-
príklad návrhmi na zjednos-
merňovanie vybraných ulíc. 
Po vlaňajšom neúspešnom za-
vedení komplexného riešenia z
dielne mestskej časti Rada
fondu statickej dopravy začala
na rokovania pozývať všetkých
35 poslancov miestneho zastu-
piteľstva a začala sa zaoberať
komplexným vyriešením par-
kovania. 
Petržalskí poslanci sa rozhodli
prerokovať „kritické body“ z
pôvodného návrhu, na ktorých
sa v minulosti nevedeli zhod-
núť. Išlo napríklad o stanovenie
konkrétnych cien, počet rezi-
denčných kariet na domácnosť
alebo spôsob parkovania pre
návštevníkov petržalskej mest-
skej časti. (pl)

Starý háj bude

hostiť pätnásť

dostihov
PETRŽALKA
Už o pár dní sa otvoria brány
petržalského Závodiska a
priaznivci dostihov sa dočkajú
svojich obľúbených nedeľňaj-
ších popoludní.
Termínová listina na rok 2016
obsahuje spolu dvadsať dostiho-
vých dní  (od apríla do októbra),
z toho pätnásť na centrálnej
dráhe v Starom háji, dva  dosti-
hové mítingy sú naplánované v
Topoľčiankach (12. júna a 10.
júla), po jednom v Šuranoch (1.
mája), Šamoríne (7. augusta) a v
Senici (21. augusta).
Sezónu odštartujú v nedeľu 10.
apríla tradičnou Jarnou cenou
Petržalky. Poslednú aprílovú
nedeľu (24.) sa Závodisko zapo-
jí do obľúbeného projektu Brati-
slava pre všetkých, čo znamená
bezplatný vstup na dostihy pre
návštevníkov zadarmo.
Tradičný medzinárodný míting
Turf-gala je naplánovaný na
nedeľu 5. júna, vrcholu v kariére
anglického plnokrvníka – Derby
– bude patriť 17.  júl. Obe top
podujatia okrem špičkových
výkonov na dráhe ponúknu
množstvo sprievodných akcií
ako napríklad súťaž o najele-
gantnejší dámu v klobúku, tom-
bolu s hodnotnými cenami, dets-
ké atrakcie, tanečno-spevácke
vystúpenia, súťaž Detský klobú-
čik, kúzelníka, vozenie najmen-
ších na koníkoch či rôzne gur-
mánske špeciality.
Okrem Slovenského derby sú v
kalendári tradične štyri klasické
dostihy. V máji sa postupne
odbehnú Jarná cena kobýl (15.)
a Veľká jarná cena (22.), septem-
ber je vyčlenený pre Oaks (11.) a
St. Leger (25.). V poradí už 26.
Majstrovstvá Európy amazoniek
sa tento rok uskutočnia počas
Oaks dňa 11.septembra. Kalen-
dár dostihov na Slovensku uzat-
voria tri októbrové mítingy.
Areál v Starom háji však okrem
samotných dostihov organizuje
aj rôzne kultúrno-spoločenské
akcie, ako napríklad Deň Petr-
žalky, Gurmán Fest,  medziná-
rodné výstavy psov, od minulé-
ho roku propagačný beh The
Color Run™. (zr)

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
DREVENÉ
ROLETY

Esslingerové

popruh-navíjač-náter

Generálne opravy

Pri výmene okien pomôžeme 
so zachovaním drevených roliet

mobil: 0903 349 274

e-mail: 
info@drevenerolety.sk

Peter Korenačka 
Klimkovičova 4

84101 Bratislava

��

��

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

S kupónom 10 %
Zľava na celú zákazku

Realitná kancelária REAX s.r.o.
poradenstvo pre seniorov v oblasti 

nehnuteľností /byty, domy, pozemky/ 
spolupracujúca s  AKSEN – aktívny senior o.z.
Pre všetkých seniorov 50+ poskytneme 

poradenstvo súviasiace s kúpou, predajom 
a prenájmom nehnuteľností ZDARMA

Kontaktujte nás
0903 461 758, 0903 461 765
reax@reax.sk

Zľava na všetky realitné

služby pre seniorov je 30%

Maratón už láka nielen bežcov
zo zahraničia, ale aj Bratislavčanov
BRATISLAVA
Tri týždne pred 11. ročníkom
Bratislavského maratónu sa
na jeho sedem disciplín pri-
hlásilo 8 439 bežcov. Poduja-
tie sa uskutoční 1. až 3. apríla
2016, zázemie maratónu
bude už tradične pri nákup-
nom centre Eurovea.
Najväčší záujem je už tradične
o polmaratón, na ktorý sa pri-
hlásilo 2 691 bežcov. Nasledu-
jú štafety (v 372 štvorčlenných
tímoch je 1 488 bežcov), mara-
tón (1 294), minimaratón na
4,2 km (1 227), beh na 10 km
(969), detské behy (725) a
súťaž lezúňov (45). Medzi pri-
hlásenými je tritisíc Bratislav-
čanov, početné zastúpenie však
majú aj bežci zo zahraničia,
ktorých je takmer dvetisíc.
Účastníci maratónskeho víken-
du majú pripravené rôzne
benefity, budú môcť využiť
napríklad voľný vstup do zoo,
mestského múzea, mestskú
hromadnú dopravu majú zadar-
mo a budú mať aj zľavu na
cestovný lístok, ak do sloven-
skej metropoly pricestujú nie-
ktorým vlakom Železničnej
spoločnosti Slovensko.
Šanca zaregistrovať sa online

bola do 18. marca, organizátori
teraz sumarizujú počty a
ponúknu možnosť prihlásiť sa
na disciplíny, kde budú ešte
voľné miesta.
Polmaratón bude v tomto roku
aj súbojom o tituly majstrov
Slovenska. O medaily súperili
naši najlepší vytrvalci na tomto
podujatí v rokoch 2009, 2010
a 2014.
Z programu Bratislavského
maratónu:
� Štvrtok 31. marca: Regi-
strácia a prezentácia účastní-
kov (Marathon EXPO – Euro-
vea), Týždeň športu a zdravia
(Eurovea). 
� Piatok 1. apríla: Detské
športové hry (Športová hala
Elán), Týždeň športu a zdravia
(Eurovea), History Run –
poznávací beh po pamiatkach
historickej Bratislavy (spred
hotelu Sheraton). 
� Sobota 2. apríla: Be Cool
Sport Kids Academy preteky
lezúňov (Eurovea), Štart Tipos
detské behy, Športové aktivity
s Be Cool Sport Kids Acade-
my, Bubbleology fun Arena,
Štart Nutrilite minimaratón
(4,2 km), Štart Desiatka s
Birellom (10 km), History Run

– poznávací beh po pamiatkach
historickej Bratislavy (spred
hotela Sheraton), Eurovea
music festival (Námestie Euro-
vea), Hudobný koncert.
� Nedeľa 3. apríla: 10.00 -
Štart maratónu, Renault polma-
ratón a Johnson Controls šta-
fetový beh, Bratislava music
festival (popri trati a na námes-
tí Eurovea).
Vodiči a verejnosť sa počas
maratónu musia pripraviť aj na
obmedzenia - plné a čiastočné
uzávierky sa týkajú komuniká-
cií: Pribinova (štart pred hote-
lom Sheraton, Olejkárska, Lan-
dererova, Prístavná, Plynáren-
ská, Mlynské nivy, Dostojev-
ského rad, Karadžičova, Záh-
radnícka, Ružinovská až po
otočku električiek a späť, Ame-
rické námestie, Špitálska, Ná-
mestie SNP, Štúrova, Jesenské-
ho, Mostová, Námestie Ľ. Štú-
ra, Vajanského nábrežie až po
Šafárikovo námestie a späť,
Rázusovo nábrežie po Most
SNP a späť (po promenáde),
Šafárikovo námestie, Pribinova
(cieľ pred hotelom Sheraton) s
tým, že zadný vjazd a výjazd z
podzemných garáží OC Euro-
vea bude možný. (gb)
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Zber sa presúva

z pondelka 

až na utorok
BRATISLAVA
Na Veľkonočný pondelok nebu-
dú odvážať zmesový komunál-
ny ani triedený odpad.
Spoločnosť Odvoz a likvidácia
odpadu presúva odvoz odpadu z
pondelka 28. marca na utorok 29.
marca 2016. Ďalšie odvozy budú
vždy s jednodenným posunom.
Na Veľký piatok 25. marca bude
odvoz podľa harmonogramu.
Zberný dvor na Starej Ivanskej
ceste, ako aj Spaľovňa vo Vlčom
hrdle budú 25. aj 28. marca zatvo-
rené. Mimo týchto dní bude pre-
vádzka zabezpečená podľa bež-
ných otváracích hodín. (brn)

Mestská polícia

pomáha čistiť

mesto od vrakov
BRATISLAVA
Bratislavskí mestskí policajti
zadokumentovali vo februári
34 priestupkov súvisiacich s
vrakmi automobilov. 
Samotní príslušníci mestskej
polície zaregistrovali 21 vrakov
porušujúcich zákon o odpa-
doch, o trinástich informovali
občania. V dvanástich prípa-
doch zistili, že boli porušené
povinnosti držiteľa starého
vozidla. V ostatných prípadoch
bol majiteľ vozidla známy,
preto sa uložila povinnosť
odstrániť vozidlo na vlastné
náklady. (ts)

Desať nových modelov: C 220 d, C 220 d
4MATIC, C 250 d, C 180, C 200, C 200
4MATIC, C 250, C 300, C 400 4MATIC a C
43 4MATIC, prvého kabrioletu na základe
Triedy C, rozšíri doteraz ponúkanú paletu
vozidiel značky Mercedes-Benz pre jazdu
pod holým nebom s klasickou látkovou sklá-
pacou strechou. 
So zatvorenou sklápacou strechou (na otvorenie
či zatvorenie i za jazdy až do rýchlosti 50 km/h
jej stačí menej ako 20 sekúnd) sa nový dvojdve-
rový kabriolet s takmer rovnakými základnými
rozmermi (rázvor/dĺžka/šírka/výška: 2 840/
4 686/1 810/1 409) svojou siluetou (čiastočne i
stvárnením interiéru) podobá na Triedu C kupé:
s výraznou čelnou časťou s diamantovou mas-
kou chladiča, vysokovýkonnými svetlometmi
s LED, dlhou kapotou motora a vysokou hornou
hranou obloženia dverí. Na kabriolet má nezvy-

čajne objemný batožinový priestor 360 litrov
(285 litrov pri otvorenej streche). Na želanie
môže byť kabriolet vybavený systémom auto-
matického vetrolamu AIRCAP a vyhrievaním
pre oblasť hlavy AIRSCARF – na zaručenie
mimoriadneho komfortu pri celoročnej jazde s
otvorenou strechou. 

Športové jazdné vlastnosti zabezpečujú
efektívne a výkonné motory v pásme od 115
do 270 kW (156 až 367 k), ako aj dynamicky
nastavený podvozok – na želanie so vzducho-
vým pružením AIRMATIC. Nová automatická
prevodovka 9G-TRONIC je k dispozícii pre
všetky varianty motora. Na palube sú aj osved-

čené asistenčné systémy a moderný informač-
ný a zábavný systém. 
„Náš nový kabriolet Triedy C predstavuje
vstup do sveta prémiových kabrioletov značky
Mercedes-Benz. Svojím športovým a mladíc-
kym charakterom a dizajnom ponúka nefalšo-
vaný zážitok jazdy pod holým nebom každý deň
v roku,“ vyzdvihuje profesor Thomas Weber,
člen predstavenstva spoločnosti Daimler, zod-
povedný za výskum koncernu a vývoj divízie
Mercedes-Benz Cars.
Nový kabriolet bude v ponuke aj na Slovensku
už počas leta 2016. Ako alternatíva na výber tiež
v úprave AMG Line. Limitovanú dobu i vo
vyhotovení Edition 1.

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

Nová Trieda C kabriolet s otvorenou strechou celoročne

Bazár starožitností2. SOBOTA V MESIACI

Burzaoblečenia a doplnkov3. SOBOTA V MESIACI

Burza 
kníh

1. SOBOTA V MESIACI

Vstup zdarma. www.staratrznica.skOkrem letnej pauzy. 
Zmena programu vyhradená.

   10.00  – 15.00h*
K A Ž DÝ  M E S I AC P O Č A S  T R H OV

v Starej tržnici

Na linke Bratislava – letisko
Schwechat – Viedeň začali v
týchto dňoch jazdiť nové
autobusy overeného sloven-
ského dopravcu Slovak
Lines. 
Ide o najluxusnejšie vybavené
linkové autobusy na Slovensku.
Na všetkých sedadlách je mul-
timediálny zábavný systém s
možnosťou výberu filmov,
hudby, rádia, online kamery či
množstva užitočných informá-
cii. Každá obrazovka má USB
port na nabíjanie telefónov a
menších tabletov. Na nabíjanie
notebookov či väčších zariade-
ní slúži zásuvka na 220 V na

bočnej stene v každom rade
sedadiel. V celom autobuse je
wi-fi pripojenie.
Zaujímavosťou je aj unikátny
dizajn autobusov. Každý z
nových autobusov nesie meno a
podobizeň historicky vý-
znamnej slovenskej osobnosti.
Ide o Milana Rastislava Štefáni-
ka, Eugena Suchoňa, Ondreja
Nepelu, Vladimíra Dzurillu,
Štefana Baniča, Martina Benku
a Aurela Stodolu. Rodinní prí-
slušníci a blízke osoby slávnych
Slovákov – pani Tamara Dudá-
šová, praneter M. R. Štefánika,
pani Hilda Múdra, trénerka a
„druhá mama“ krasokorčuliara

Ondreja Nepelu, manželka
hokejistu Vladimíra Dzurillu,
pani Zlatica Dzurillová a dcéra
hudobného skladateľa Eugena
Suchoňa, pani Danica Štilichová
slávnostne pokrstili autobusy
slovenskou pramenitou vodou
Zlatá studňa.
Autobusy Slovak Lines na
linke Bratislava - Viedeň jazdia
každú hodinu, v špičke dokon-
ca v pol hodinových interva-
loch. Lístky sú dostupné už od
jedného eura. Cestovať môžete
aj bez vytlačeného lístka - pri
nástupe do autobusu stačí uká-
zať QR kód alebo číslo lístka v
smartfóne či tablete. �

Do Viedne vás Slovak Lines odvezie 
najmodernejším autobusom



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 6/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Pred gymnáziom

na Grösslingovej

bude priechod
STARÉ MESTO
V rámci poslednej etapy
rekonštrukcie komunikácie
na Grösslingovej ulici pri-
budne pred gymnáziom prie-
chod pre chodcov, ktorý bude
stavebne upravený ako spo-
maľovač áut. 
Mestská časť Staré Mesto si dala
vypracovať projekt organizácie
dopravy a stavebných úprav
komunikácie, s realizáciou by sa
malo začať v najbližších dňoch.
Priechod pre chodcov bude nad-
väzovať na Liga pasáž a bude
ústiť v blízkosti vchodu do gym-
názia. Po oboch stranách ulice
bude v tomto úseku šikmé parko-
vanie, chodník na strane Liga
pasáže sa rozšíri tak, aby zostal
zachovaný jazdný pruh široký 3,5
metra.
Nový priechod vznikne na úkor
šiestich parkovacích miest a
vychádza zo zámeru Starého
Mesta zvyšovať komfort chodcov
na území mestskej časti. (brn)

Biznis centrum

Apollo 1 možno

aj zbúrajú
RUŽINOV
Podľa informácií Denníka N,
Biznis centrum Apollo 1 na
Prievozskej ulici možno zbú-
rajú. Developer HB Reavis
informáciu nepotvrdil, ale
ani nevyvrátil. 
Keďže budova mala problém
so statikou a hrozilo jej zrúte-
nie (niektoré miesta boli preťa-
žené o päťdesiat až 250 per-
cent), prevádzka centra bola
prerušená od 17. októbra 2015.
Vysťahovali z nej všetkých
zamestnancov ministerstva
pôdohospodárstva, Národnej
diaľničnej spoločnosti, Slov-
naftu a Citibank a začali s opra-
vami. S obnovením prevádzky
sa rátalo od začiatku roka 2016,
momentálne je budova prázd-
na. Prípad vyšetruje aj polícia.
Statikom stavby bol Ján Tom-
čáni, ktorý robil statiku aj obyt-
nému komplexu 3nity, ktorého
garáže sa zrútili ešte v roku
2012. (brn)

Bratislavský župan sa jasne
postavil za zachovanie stro-
mov na električkovej zastávke
Žilinská, ktorá sa nachádza
kúsok od Hlavnej stanice.
Rozhodnutie o výrube piatich
stromov na tejto zastávke
vydal vo februári Magistrát
hlavného mesta SR. 
„Je úplne zbytočné vyrúbať
päť stromov. Nikdy nebude na
stanici taká veľká premávka,
aby tu museli naraz zastavovať
dve električky. Zo župy odišiel
technický list, v ktorom im sme
dali jasný návrh a ponúkame
súčinnosť, ako to vyriešiť,“
vyjadril sa Pavol Frešo, predse-
da BSK.
Stromy navrhol vyrúbať Magi-
strát hlavného mesta SR Brati-
slavy. Dôvodom bol fakt, aby
električková zastávka Žilinská
dokázala naraz prijať dve elek-
tričky. Podľa slov predsedu
BSK stačí urobiť zmenu v pro-
jekte a zrealizovať zmenu stav-
by električkovej zastávky, teda,
aby tu zastavila len jedna elek-

trička. Tak nemusí prísť k výru-
bu piatich stromov. V technic-
kom liste župa ponúka Magi-
strátu hlavného mesta SR súčin-
nosť a asistenciu pri realizácii
zmien v tomto projekte, na
ktorý čerpali finančné prostried-
ky z eurofondov.
Pre päť stromov nespĺňa nástu-
pište zastávky Žilinská, smer
Hlavná stanica stavebno-tech-
nické požiadavky na stavby
električkových dráh a jeho teraj-
ší stav je  v rozpore s čl. 6.2.10
STN 73 6425 „Stavby pre
dopravu: Autobusové, trolejbu-

sové a električkové zastávky“,
resp. v článku 6.1.2.6 Odstup
pevných prekážok od nástupnej
hrany nástupišťa. Nástupište
musí vyhovovať predpisom po
celej svojej dĺžke, teda aj na
časti zastávky, kde by mala stáť
v poradí až druhá električka,
ktorá príde na zastávku súčasne
s prvou. Gestorom dodržiavania
stavebno-technických požiada-
viek, ako aj  bezpečnostných
požiadaviek je Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR, ktoré trvá na ich
dodržiavaní. �

Výrub stromov na Žilinskej je zbytočný
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Vo východnej

Európe je 

letisko siedme
BRATISLAVA -
Letisko M. R. Štefánika v Bra-
tislave je podľa výsledkov
ankety Skytrax The World Air-
port Awards 2016 siedmym
najlepším letiskom východnej
Európy. V porovnaní s minu-
lým rokom postúpilo o priečku
vyššie.
Ocenenie Skytrax The World Air-
port Awards je najprestížnejším
ocenením pre letiská, ktoré zvolia
milióny cestujúcich v každoroč-
nom celosvetovom prieskume
spokojnosti návštevníkov letísk.
Najväčšie slovenské letisko je
zároveň jediným slovenským leti-
skom, ktoré sa v ankete nachádza.
V kategórii východoeurópskych
letísk získalo 1. miesto letisko v
Budapešti. (ts)

BRATISLAVA
Finančná správa sa aj tento
rok pripravila na najväčší
nápor pri podávaní daňových
priznaní. Daňové úrady (vrá-
tane pobočiek a kontaktných
miest) budú pre verejnosť
otvorené:

� 22. – 24. marec: 8.00 – 17.00 h
� 29. – 30. marec: 8.00 – 18.00 h
� 31. marec: 8.00 – 19.00 h
Dostupnosť call centra:
� 23. – 24. marec: 8.00 – 19.00 h
� 29. – 31. marec : 8.00 – 24.00 h
Ak občania či firmy lehotu na
podanie daňového priznania

nestíhajú, môžu oznámiť na
daňový úrad odklad o tri, resp. o
šesť mesiacov (ak majú za minu-
lý rok aj príjmy zo zdrojov v
zahraničí). Do 31. marca 2016 je
potrebné nielen podať daňové
priznanie, ale daň aj zaplatiť.
Firmy môžu na podanie daňové-

ho priznania využiť tri spôsoby
– môžu daňové priznanie poslať
buď elektronicky (prostredníc-
tvom aplikácie eDane alebo
portálu finančnej správy), alebo
ho môžu v tlačenej podobe
poslať poštou, či priniesť na po-
dateľne daňových úradov. (ts)

Dane a smrť nepočkajú, pozor na úradné hodiny

Chcete pracovať
v strážnej službe?

Spoločnosť D.I.S., s.r.o. 
organizuje

KURZY ODBORNEJ
PRÍPRAVY PRE

STRÁŽNU SLUŽBU
s možnosťou 
zamestnania

Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na č. tel.

0905 880 127 alebo
041/ 763 1208
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PETRŽALKA
Zápis detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základ-
ných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti v mestskej časti
Petržalka sa uskutoční 1. apríla
(piatok) od 15.00 h do 18.00 h a
2. apríla (sobota) od 8.00 hodiny
do 12.00 h.
Školské obvody základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti:
� Prvý: Základná škola Budatín-
ska 61 - Budatínska (čísla 29 –
63), Beňadická (okrem nepár.
čísel 9 – 21), Lietavská, Vyše-
hradská (nepárne čísla 1 – 23) a
všetky párne čísla, Znievska
� Druhý: ZŠ Černyševského 8 –
Černyševského, Farského, Jung-
mannova, Macharova, Mánesovo
nám., Pifflova, Vavilovova, Vlas-
tenecké nám., Wolkrova, Krasov-
ského, Muchovo námestie

� Tretí: ZŠ Dudova 2  – Ambro-
seho, Bradáčova, Hrobákova,
Kutlíkova, Romanova, Rovnian-
kova, Starhradská, Starohájska
� Štvrtý: ZŠ Gessayova 2 – Ges-
sayova, Námestie hraničiarov
(párne čísla), Osuského, Rusovs-
ká cesta (čísla 50, 52, 54, 56).
� Piaty: ZŠ – Holíčska 50
Brančská, Budatínska (1 – 27),
Holíčska, Smolenická, Streč-
nianska, Šintavská, Tematín-
ska, Topoľčianska.
� Šiesty: ZŠ Lachova 1 – Bosá-
kova, Furdekova, Lachova, Mly-
narovičova, Námestie hraničiarov
(nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37,
39, 41,14,14A, Lužná, Šustekova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
45, 47, 49, 51
� Siedmy: ZŠ Nobelovo námes-
tie 6 – Bohrova, Dargovská, Dub-
nická, Gercenova, Gogoľova,

Goralská, Handlovská, Harma-
necká, Hrobárska, Jaroslavova,
Kapicova, Kaukazská, Kežmars-
ké námestie, Kremnická, Kru-
pinská, Kubínska, Lenardova,
Levočská, Ľubietovská, Nábrež-
ná, Nobelovo nám., Novobanská,
Očovská, Pečnianska, Planckova,
Prokopova, Röntgenova, Rusov-
ská cesta (okrem čísel 50, 52, 54,
56), Údernícka, Viedenská cesta,
Vilová, Vranovská, Zadunajská
cesta, Záporožská.
� Ôsmy: ZŠ Pankúchova 4 –
Bulíkova, Blagoevova, Dolno-
zemská, A. Gwerkovej, Haanova
(párne čísla okrem 14 a 14A),
Jankolova, Klokočova, Kočánko-
va, Mamateyova, Májová, M.
Medveďovej, Pankúchova, Po-
brežná, Poloreckého, Sosnova,
Ulica M. C. Sklodowskej, Šuste-
kova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.

� Deviaty: ZŠ Prokofievova 5 –
Andrusovova, Belinského, Brat-
ská, Čapajevova, Fedinova, Hálo-
va, Kolmá, Kopčianska, Panón-
ska cesta (od Rusovskej cesty po
Bratskú), Prokofievova, Ševčen-
kova, Švabinského
� Desiaty: ZŠ Tupolevova 20 –
Iľjušinova, Jiráskova, Markova,
Pajštúnska, Tupolevova.
� Jedenásty: ZŠ Turnianska 10 –
Antolská, Beňadická (nepárne
čísla 9 – 21), Betliarska, Bzovíc-
ka, Humenské nám., Janíkovské
role – ulice Fiľakovská, Sitnians-
ka, Urpínska, Jantárová cesta (od
Betliarskej po Panónsku), Jasov-
ská, Južné mesto zóna „B“, Južné
mesto zóna „C“ – Azúrová, Béž-
ová, Fialová, Žltá, Slnečnicové
námestie, ulice Krásnohorská,
Ľubovnianska, Šášovská, Tur-
nianska, Vígľašská, Vyšehradská
( čísla 25 – 39), Žehrianska. (pe)

Prváčikovia sa môžu chystať na zápisy do škôl

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

IBAN: SK54 0900 0000 0050 6129 9854, SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME SPOLOČNE AJ VAGÓN

BRATISLAVA 5

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko

Navštívte najkrajšie miesta pri Jadrane
Využite posledné first minute zľavy do 31.marca!

Na objednanie stačí záloha vo výške 10%

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori

Šancu na prácu

si nájde 25 

opatrovateľov
PETRŽALKA
Stredisko sociálnych služieb
Petržalka uspelo v projekte
Podpora opatrovateľskej služ-
by, v ktorom sa poskytovatelia
opatrovateľskej služby uchá-
dzali o nenávratný finančný
príspevok. Petržalka ponúkne
prácu 25 opatrovateľkám.
Stredisku bude Implementačná
agentúra ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny uhrádzať
príspevok 507 eur za mesiac na
opatrovateľku v pracovnom
pomere. 
Zmluvu o spolupráci uzatvorilo
stredisko od marca 2016 do júla
2018, pričom výkon opatrovateľ-
skej služby musí plniť do apríla
2018. Schválených je 25 plných
pracovných miezd. (pl)
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štvrtok 24. marca
�17.00 - I. Bukovčan: Pštrosí ve-
čierok, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, Kon-
certná sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - E. Scola: Tančiareň,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - P. Vogel. Najstaršie re-
meslo, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - W. Shakespeare: Mac-
beth, Divadlo Ívery, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 19.00 - Preturbator, Gost, Dan
Terminus, koncert, Randal Club,
Karpatská 2
�19.00 - P. I. Čajkovskij, M. Peti-
pa, L. I. Ivanov: Labutie jazero,
SND, Sála opery a baletu, nová
budova, Pribinova ulica
� 19.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, SND, Štúdio, nová budo-
va, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, SND, Činohra, nová
budova, Pribinova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Jeden za
všetkých, všetci do neba!, divadlo
La Komika, Michalská 5

piatok 25. marca
� 20.00 - Ottaven (Canedicoda,
IT), Triple Sun, Drakh, A4 - prie-
stor súčasnej kultúry, Karpatská 2

sobota 26. marca
� 14.30 - V. Peřina: Nám sa ešte
nechce spať, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
�19.00 - G. Verdi: Nabucco, Slo-
venské národné divadlo, historic-
ká budova, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 21.00 - Oldies Video Disco Li-
ve, Club Calabria, Farského ulica

nedeľa 27. marca
� 10.00, 14.30 - V. Peřina: Nám
sa ešte nechce spať, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7

pondelok 28. marca
� 19.00 - Avantasia, koncert,
Športová hala Elán, Bajkalská 7

utorok 29. marca
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík

po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - Madame de Pompa-
dour, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Kolektív: Mafiánske
historky, Dom kultúry, Dúbravka,
Saratovská 2
� 19.00 - M. Delaporte: Meno,
Divadlo L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - D. Loher: Nevina, Slo-
venské národné divadlo, Činohra,
nová budova, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
�19.30 - V. Schulczová, R. Olek-
šák: Leni, Slovenské národné
divadlo, Činohra, nová budova,
Pribinova ulica

streda 30. marca
� 10.00 - J. Michalová: Rukavič-
ka, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa 
� 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Když se zhasne, České
divadlo Do houslí, Loď - Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect
Days, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - Listy Emilovi, Divadlo
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Když se zhasne, české
divadlo Do houslí, Loď - Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - M. Camoletti: Kto zha-
sol svetlo?, Dom kultúry Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3

štvrtok 31. marca
� 19.00 - Solamente naturali, Kon-
certná sieň SF, Námestie E. Suchoňa 
� 19.00 - M. J. Lermontov:
Maškaráda, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - J. Orton: Kľúčovou
dierkou, divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta 10
� 19.00 - R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - A. P. Čechov: Pytačky s
medveďom, Divadlo Ívery, Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - M. Doležalová, R.
Vencl: Lož má krásne nohy,
Divadlo L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - D. Krištofovičová:
Ďakujem ti pekne, veľký mozog,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - J. Pavlica, Hradišťan a
V. Redl, koncert, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Kolektív: Extrakty a
náhrady, divadlo SKRAT, A4 - prie-
stor súčasnej kultúry, Karpatská 2
� 20.00 - Obludárium s Pištom
Vandalom, V-klub, Námestie
SNP 12

piatok 1. apríla
� 19.00 - Symfonický orchester
Gustava Mahlera, Koncertná sieň
SF, Námestie E. Suchoňa 
� 19.00 - A. Goldflam: Dámska
šatňa, Divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinská  20

sobota 2. apríla
� 8.00 - Burzoblšák, ZŠ Pavla
Marcelyho, Drieňova 16
� 11.00 - G. Tóth: Popoluška,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 14.30 - O. Spišák: Objavenie
Ameriky, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 18.45 - MET Opera: Madame
Butterfly, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

� 19.00  - D. Majling: Ucpanej
systém, Divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská  20
� 19.30 - Ako zbaliť babu, Štúdio
Olympia, Nová scéna, Živnos-
tenská 1

nedeľa 3. apríla
� 10.00, 14.30 - O. Spišák: Obja-
venie Ameriky, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 16.00 - Z. Strnáková: Margarí
Margarú, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Živnostenská 1
�16.00 - SKO cyklus Slovenské-
ho komorného orchestra, Malá
sála SF, Námestie E. Suchoňa 
� 19.00 - G. Bitton, M. Munz:
Smiem prosiť, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská  20
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Loď - Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie

pondelok 4. apríla
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - R. Cooney: 1+1=3, Di-
vadlo P. O. Hviezdoslava, Laurin-
ská  20
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 5. apríla
� 10.00 - O. Spišák: Objavenie
Ameriky, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 10.00 - Z. Strnáková: Margarí
Margarú, Bibiana, Panská 41
�19.00 -  A. Hrubovčák trombón,

K. Stoyanov bicie nástroje, P.
Kosorín bicie nástroje: Hudobná
mozaika, Malá sála SF, Námestie
E. Suchoňa
� 19.00 - M. Maďarič: Dáma bez
kamélie, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 19.00 - M. Lasica, J. Satinský,
J. Solovič: Plné vrecká peňazí,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská  20
� 19.00 - Baby na palube, Loď -
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
Hackeri, Homlesáci a Manažéri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 19.30 - K. Castrovilli: Dialógy
penisov, medzinárodné divadlo
Meteorit, Čulenova 3

streda 6. apríla
� 10.00 - Z. Strnáková: Margarí
Margarú, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - O. Spišák: Objavenie
Ameriky, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
�19.00 - F. Zeller: Pravda, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská  20
�19.00 - M. Casella, Írska kliatba,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. Dell, G. Sibleyras:
Hra bez následkov, alebo kto ko-
ho sotil do rybníka, Loď - Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - J. B. Thomas: Charleyho
teta, divadlo Nová scéna, Živnos-
tenská 1
� 19.00 - I. Villqist: Helverova
noc, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 19.30 - K. Vosátko: Bohyňa vo
vani, La Komika, Michalská 5
� 19.45 - Hollywood Undead,
Refinery Gallery, Vlčie hrdlo
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V akčnom fantazijnom filme Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti sa spolu po prvýkrát stret-
nú títo dvaja superhrdinovia. Po útoku kryptonských vojsk na Metropolis sa z Clarka Kenta stal
Superman. Táto udalosť mala veľký dopad na ľudstvo. Zrazu sa nikto necíti v bezpečí. V Gothame
medzitým Bruce Wayne znovu vráti svetu Batmana, bojuje za to, aby doviedol Supermana k zodpo-
vednosti. Netuší však, že týmto otvorí cestu k priateľstvu, ktoré položí základ Ligy spravodlivých!
Obsadenie v tomto trháku je hviezdne. Ben Affleck v úlohe Batmana, Henry Cavill v úlohe Super-
mana a ďalšie zvučné mená ako Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter sú zárukou jedi-
nečného filmového zážitku.  Ak ste fanúšikmi týchto superhrdinov, nemusíte už čakať pred kinom.
Spoločnosť Cinema City Slovakia pre Vás pripravila prepredaj vstupeniek, ktoré si môžete zakúpiť
na pokladniciach kín v Bratislave alebo online na www.cinemacity.sk. 

SUPERHRDINOVIA SA OPÄŤ VRACAJÚ DO KÍN CINEMA CITY!



V rokoch 1636 až 1638 si dali
prešporskí protestanti posta-
viť  v susedstve radnice mod-
litebňu. Z Augsburgu pozvaný
staviteľ Hanns Stoss vypraco-
val projekt na trojloďovú
halovú stavbu, pripomínajúcu
kostoly v jeho rodnom meste.
Pozemok po zbúranom stre-
dovekom meštianskom dome
bol dostatočne veľký, aby na
ňom postavili objekt s pôdory-
som skoro na sto percent iden-
tickým s pôdorysom pôvodné-
ho mestského farského chrá-
mu (dnes Katedrála sv. Marti-
na), ktorý evanjelici používali
1619 – 1621.
Nová modlitebňa svojimi monu-
mentálnymi rozmermi ovládla
priestranstvo pri radnici. Svojou
výškou prerástla všetky blízke
stavby okrem veží radnice a fran-
tiškánskeho kostola. Impozantná
na západ obrátená ranobaroková
fasáda chrámu bola novým
prvkom na starom trhovisku. V
roku 1672 evanjelikov z centra
mesta vyhnali. Vrchnosť prideli-
la skonfiškovaný chrám rádu
jezuitov, ktorí ho dali upraviť.
Priečelie chrámu zachovali v
pôvodnom výzore, len nad pro-
stredný portál umiestnili dnes už
zničený štukový dekoratívny štít
s ústredným motívom dvojhlavé-
ho cisárskeho orla. Chrám,
pôvodne zasvätený Najsvätejšej
Trojici, premenovali na chrám
Najsvätejšieho Spasiteľa.
Na pamiatku víťazstva nad pro-
testantmi, reprezentovanými
protihabsbursky orientovanou
uhorskou šľachtou (vodcov spri-
sahania popravili), postavili pred
chrám pomník Panne Márii,
patrónke Uhorska. Sochu Panny
Márie s Ježiškom umiestnili na
vysoký stĺp zo vzácneho kame-
ňa, privezeného z oblasti Salz-
burgu. Tam, pri dedinke Adnet,
bol kameňolom, ložisko ružové-
ho vápenca (nesprávne považo-
vaného za mramor), ktorý použí-
vali na výrobu dlaždíc, stupňov
schodov, náhrobných pomníkov,
krbov, oltárnych stolov. Bolo
umením vytesať z neho driek
vysokého štíhleho stĺpu a ten ešte
bez poškodenia previezť, pozem-
nými cestami a po Dunaji, do
Prešporku.
Po sto rokoch je konečne prieče-

lie kostola odkryté a mariánsky
stĺp odhalený od divo rastúcich
stromov. Už sa však fingovaným
archeologickým výskumom pri-
pravujú jamy, do ktorých sa majú
zasadiť ďalšie stromy. Akési
ozdobné hrušky, ktoré zasa nebu-
de mať kto orezávať, ktoré
vyrastú až 10 metrov vysoko a
zakryjú impozantnú architektúru
importovanú z Augsburgu. Majú
znovu zakryť aj vzácny stĺp
Panny Márie. Nikde v Európe
okolo mariánskych stĺpov či
stĺpov nesúcich postavy iných
svätcov, stromy nikto nesadí.
Korodovaný povrch drieku stĺpu
by bolo treba skôr konzervovať
pravým včelím voskom, než pri-
ťahovať k nemu vlhkosť.              
Na priľahlom Hlavnom námestí
sa objavili zelené koberčeky, a
pri nich vysvetľujúce texty. Vraj
tam budú zasadené lipy. Nece-
lých 10 metrov od múrov zo 14.
storočia!!! Dôvod: „pilotná akcia
opatrení v oblasti zadržiavania
zrážok v urbanizovanom prostre-
dí“. Je to sprostosť. Obyčajná
mystifikácia. Demagógia najvyš-
šieho stupňa!  
V minulosti ľudia verili, že hor-
tenzia priťahuje blesky. Verí dnes
niekto, že hrušky a lipy priťahujú
zrážky? Najmä ak sú zasadené

medzi domami vyššími, ako sú
ony? Domy okolo námestí sú
totiž dve až tri poschodia vysoké,
a majú vysoké strechy.                   
Celá absurdná akcia je údajne
financovaná prostriedkami zo
zdrojov Európskej únie.  Na mies-
te je otázka, či v Bruseli vedia, čo
vlastne schvaľujú. V Bruseli nikto
na stredovekom námestí pred rad-
nicou stromy nepovolí ani neza-
sadí. Ani vo Viedni na Graben.
Ani v iných stredovekých mes-
tách. V Bratislave ide o snahu
nájsť za vlasy pritiahnuté dôvody
a za každú cenu znehodnotiť his-
torické námestie. 
Čo na to Komisia kultúry a
OCHRANY HISTORICKÝCH
PAMIATOK mestského zastupi-
teľstva?  A načo živí mesto Mest-
ský ústav OCHRANY PAMIA-
TOK? Len na ozdobu?                   
Brusel, Paríž, Praha, Viedeň, to sú
veľkomestá. Bratislava nebude
nikdy veľkomestom. Nebude,
pokiaľ verejné priestranstvá v jej
stredovekom jadre budú zaprata-
né nezmyselnými zelenými opa-
chami . Tie totiž, akokoľvek vyso-
ké, v zástavbe medzi domami
nijaké zrážky nikdy neovplyvnia.   
Milovníci stromov operovali  v
minulosti s heslom Zabi bobra,
zachrániš strom! Dnes sa heslo
zmenilo na Zasaď strom, znič
pamiatku. Štefan Holčík

Foto: autor
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Nevestinec bol

salón múdrych

krásavíc
V prvom storočí pred naším
letopočtom sa na mieste dneš-
nej Bratislavy rozprestieralo
veľké keltské sídlisko – oppi-
dum. Ťažké vozy z oboch sme-
rov naložené tovarom zastavo-
vali sa vo vtedajšej Preslave,
kupci tu obchodovali, dopĺňali
si zásoby, pobudli pár dní,
pozabávali sa, potešili a
oddýchnutí pokračovali vo
svojich cestách. 
Arabskí cestovatelia oných čias
opisujú Preslavu ako vyspelé a
prekvapujúco veľké mesto. Bolo
vraj veselé aj ústretové, bývali v
ňom krásne, milé a ochotné
ženy, ktoré za primeranú úhradu
poskytovali nevšedné pôžitky
pre hladné žalúdky aj ustaté telá.
Tento kult krásavíc prežil aj do
rímskych čias, po ktorých pria-
mo v Bratislave ostali zvyšky
monumentálnej rímskej archi-
tektúry, dláždených ciest a kana-
lizácie. Najstaršie remeslo v
Bratislave prosperovalo aj v pia-
tom storočí nášho letopočtu, keď
si Slovania na hradnom vrchu
postavili rezidenciu, ktorá v
časoch Staroslovenskej či Veľ-
komoravskej ríše bola už mohut-
ným hradiskom s rotundovým
kostolíkom. 
Vierozvestovia Cyril a Metod
našli na úpätí hradného kopca
dobre organizovanú osadu s
veľmi rozvinutou kultúrou, ktorá
mala vo svojich domoch množ-
stvo nájomných miestností pre
častých hostí. Zviditeľňovanie sa
Preslavy, Požoňu, Prešporka či
Bratislavy prostredníctvom
nevšednej pohostinnosti a ešte
nevšednejších krásavíc nezanik-
lo dodnes. V 19. storočí nastala v
Prešporku kultúrna renesancia
verejnej lásky. Zariadeniam
vytvoreným na tento účel sa
nevravelo verejné domy alebo
bordely, ale salóny oddychu,
pôžitkov, múdrych krásavíc,
dobrej kuchyne a iných slastí.
Nebolo hanbou, ak ich navštevo-
vali aj ctihodní mešťania. Bola to
vec bontónu. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého 
Prešporku (krátené)

NA RAČIANSKEJ ULICI 33-
ročný Marek R. z Bratislavy a
31-ročná Veronika B. z okresu
Dunajská Streda spolu s ďalším
neznámym mužom vnikli do jed-
ného domu. V suteréne odcudzili
kovové súčiastky, nástroje, ple-
chové kruhy, vodovodné batérie,
autonabíjačku a ložiská. Ukradli
aj približne 10 kg medených uhlí-
kov a odišli na 6. poschodie, kde
ich však už zadržali policajti. 
NA LACKOVEJ ULICI vošiel
neznámy páchateľ s príborovým
nožom v ruke do predajne potra-
vín, kde v tom čase zadným
východom odchádzali muž a že-
na. Oboch prinútil vrátiť sa do
potravín, mužovi tam zviazal
roky a z trezoru zobral peniaze.
Predajňu potom zamkol a ušiel. 
NA ĽANOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ využil nepozornosť
muža, ktorý opravoval defekt a zo
zadného sedadla odcudzil tašku, v
ktorej mal peňaženku s dokladmi,
bankomatovými kartami, 150
eur, zväzky kľúčov, štyri dátové
kľúče, dioptrické okuliare, rôzny
propagačný materiál, notebook a
24 000 eur. 
NA POŠTOVEJ ULICI 26-
ročný Štefan z Bratislavy pristú-
pil k mužovi spiacemu vo výk-
lenku jednej z budov a z vrecka
mu odcudzil osobné doklady, 10
€, z batohu mu ukradol časopis,
obrázky určené na predaj, potreby
na maľovanie a oblečenie. Pri
čine ho však spozorovala hliadka
obvodného oddelenia PZ, ktorá
ho zadržala. (mm)

Zakryjú stromy historické pamiatky?

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
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vyjdú o 2 týždne
7. apríla 2016

Vzácne litografie 

z Malého princa

sú v Bratislave 
STARÉ MESTO
Malý princ (Le Petit Prince)
vyšiel prvý raz 6. apríla 1943 v
New Yorku a krátko na to aj vo
francúzskom vydaní s ilustrá-
ciami. Ide o najslávnejšie dielo
spisovateľa, básnika a pilota
(jedného z prvých) Antoina de
Saint-Exupéryho.
Malý princ je štvrtou najpreklada-
nejšou knihou na svete a bol
vyhlásený za najlepšiu knihu 20.
storočia vo Francúzsku. Je poetic-
kou rozprávkou s ilustráciami
samotného Antoina de Saint-Exu-
péryho. Knižka je plná fantazij-
ných, nereálnych prvkov. Fantá-
zia tu má fungujúce miesto, preto-
že skôr než na realizme dospelých
je logika príbehu viac založená na
detskej predstavivosti. Hoci je
napohľad detskou knižkou,
poskytuje všeobecné zamyslenia
nad životom, ľudskými vzťahmi a
vlastnosťami. Dvadsať originál-
nych farebných litografií A. de
Saint-Exupéryho, ktoré Galéria
mesta Bratislavy predstavuje do
3. apríla, pochádza z majetku
nemeckého zberateľa M. Andrea-
sa Wahleho. (brn)

STARÉ MESTO
Nizozemská maľba je povestná
svojím pozoruhodným počtom
diel, slávnymi overenými origi-
nálmi, ako aj záplavou písom-
ných materiálov doplňujúcich z
rôznych aspektov poznatky o
tvorbe, remeselnej výrobe aj o
individuálnych osudoch samot-
ných starých majstrov.
Zbierka starého európskeho ume-
nia Slovenskej národnej galérie
(SNG) s päťstovkou diel v kon-
texte domáceho zberateľstva
predstavuje nezameniteľnú ko-
lekciu. Z nej viac ako polovica
reprezentuje diela nizozemskej
proveniencie. Rok po založení
SNG, povolanej zbierať a spra-
vovať národnú školu, boli do jej
zbierok prevedené diela starých
majstrov cudzej proveniencie a
iniciatíva viedla ku konštituova-
niu samostatnej zbierky, ktorá je
do dopĺňaná novými akvizíciami. 
Domáce prostredie nebolo priro-
dzenou spádovou oblasťou zbera-
teľstva nizozemskej maľby. Svo-
jím zložením zbierka v súčasnos-
ti odzrkadľuje zberateľské prefe-
rencie prostredia prevažne 19.
storočia a čiastočne aj prirodzené
ťažiská samotnej tvorby.
Okrem diel majstrov s nezameni-
teľným štýlom niekoľko ďalších
obrazov menej známych majstrov
sú vzácnym príspevkom k lep-
šiemu poznaniu ich tvorby pre jej
raritnú povahu či potvrdenie exis-
tencie neznámych osobností. V
súčasnosti absentujúce signatúry

mnohých diel sú signálom upo-
zorňujúcim na manipulácie
neskorších generácií, ako aj faloš-
né signatúry podsúvajúce mätúce
informácie využité za obchod-
ným účelom. Diela, ktoré vytvá-
rali v spolupráci viacerí špecialis-
ti, podpisoval obyčajne len jeden.
Ich spoločné diela boli založené
na invencii a technicky obohacu-
júcich riešeniach. Špecifikom
prostredia je, že ich kolaborácia je
rozpoznateľná vďaka veľmi indi-
viduálnemu prejavu. Dosahovali
tým aj zefektívnenie práce pri
udržovaní vysokej kvality. 
V priebehu 16. storočia v pro-
dukcii prevážil svetský žáner,
znásobil sa záujem o portréty a
od 17. storočia aj o zátišia a kra-
jiny. Všetky druhy mali svoj his-
torický základ v skorších obdo-
biach, ale nerozvíjali ich ako
samostatné témy popri stále
populárnych biblických scénach a
históriách. Tvorcovia sa vo svo-
jich stvárneniach tém usilovali

najmä o naturalistické a viero-
hodné spodobenie priestoru, obje-
mu, svetla a o neidealizované
ľudské konanie, znázorňovali
scény vzaté z každodenného
života. 
Holandské maliarstvo prednostne
asociuje žánrové scény každoden-
ného života a znázornenia atmos-
férických premien krajiny. Menej
vyhľadávaná bola produkcia
náboženských obrazov do sakrál-
nych priestorov. Zvláštnosťou je
frekvencia starozákonných biblic-
kých scén, ktoré však nemali roz-
dielnu funkciu ako iné výjavy.
Týmito naratívnymi scénami,
podávanými často veľmi teatrál-
nym spôsobom, so zvláštnym
impetusom zdôrazňovali morálne
princípy, dávajúc tvorcom prie-
stor vizualizovať emocionalitu,
vlastnú tiež maľbám histórií a
žánrových scén. Výstava v Slo-
venskej národnej galérii potrvá do
23. mája 2016. (ts)

Foto: SNG

SNG predstavuje nizozemskú maľbu

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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V Lamači si 

pripravujú 

svojich nulťákov
LAMAČ
Mestská časť Lamač pripravu-
je projekt Lamačskí nulťáci,
ktorý je zameraný na optimál-
ny prechod detí medzi mater-
skou školou a základnou ško-
lou.
Na starosť ho dostala Základná
škola na Malokarpatskom námes-
tí, v mestskom rozpočte je na to
vyčlenených 10-tisíc eur. Mestská
časť upozorňuje, že projekt nesú-
visí s pojmom nultý ročník v
zmysle školského zákona, ktorý
je financovaný štátom a je určený
pre deti zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia. Podmienkou na
zaradenie dieťaťa do nultého roč-
níka je trvalý pobyt v Lamači.
Do projektu sa môže zapojiť
dieťa, ktoré bude mať k septem-
bru 6 rokov a jeho rozumové
schopnosti sú normálne, je emo-
ciálne zrelé, môže však zaostávať
vo vývine grafomotoriky a zrako-
vo-motorickej koordinácie, v
rečovom vývine. Prípadne to
môže byť aj päťročné dieťa, kto-
rého rozumový výkon je vysoko
nadpriemerný, je emociálne i
sociálne zrelé.
Nultý rok školskej dochádzky by
bol pre tieto deti štartovacím do
prvého ročníka. Učebný plán,
obsah a rozsah učiva by bol
akceptovaný podľa požiadaviek
ministerstva školstva pre nultý
ročník. (st)

Všetkých 188 detí zo Základnej školy 
na Veternicovej už porozmiestňovali

Dúbravka požičia vozíky a chodúle

KARLOVA VES
Analýza kapacít základných
škôl v Karlovej Vsi ukázala, že
všetkých 188 žiakov zo ZŠ
Veternicová bude možné
umiestniť do zvyšných troch
škôl, ktoré má mestská časť vo
svojej pôsobnosti.
Analýzu voľných kapacít vypra-
covala mestská časť v spoluprá-

ci s riaditeľmi škôl. Voľné kapa-
city počítajú aj s prípadným
nárastom počtu žiakov v nasle-
dujúcich školských rokoch.
„V súčasnosti rokujeme s riadi-
teľmi škôl aj o možnosti presunu
celých triednych kolektívov v
záujme zachovania kontinuity
vzťahov medzi žiakmi jednotli-
vých tried," vysvetlila starostka

mestskej časti Bratislava-Karlo-
va Ves Dana Čahojová. 
Deťom budú od septembra k
dispozícií ďalšie tri základné
školy, ktorých zriaďovateľom je
mestská časť. Ide o ZŠ Alexand-
ra Dubčeka na Majerníkovej ul.
62, ZŠ na ulici Karloveská 61 a
Spojenú školu na Tilgnerovej ul.
14. (st)

V Starom Meste

stráži poriadok

viac policajtov
STARÉ MESTO
Na poriadok v Starom Meste
dohliada od začiatku roka
počas dňa aj noci viac poli-
cajtov. Zefektívnením práce
sa vedeniu Mestskej polície
Bratislavy podarilo vyčleniť
14 policajtov, ktorí pôsobia
výlučne v peších hliadkach.
Priemerne sa tak v uliciach Sta-
rého Mesta pohybujú o dve
hliadky viac. Policajti pôsobia
najmä v okolí Námestia SNP,
Kamenného námestia či Gorké-
ho ulice.
Na Okrskovej stanici Staré
Mesto pôsobí v súčasnosti 62
príslušníkov mestskej polície.
Pôsobia v mobilných hliad-
kach, zabezpečujú poriadok a
bezpečnosť v centre mesta,
obsluhujú kamerový systém,
prijímajú podnety od občanov a
zabezpečujú chod stanice. Z
tohto počtu vedenie mestskej
polície od 1. januára 2016
vyčlenilo štrnásť policajtov -
pochôdzkárov, ktorí priamo v
uliciach mesta pomáhajú Brati-
slavčanom a návštevníkom
mesta. 
Okrsková stanica Staré Mesto
rieši najviac udalostí zo všet-
kých mestských častí. Odkedy
boli posilnené pešie hliadky
policajti napríklad pomohli
zachrániť život osobe, ktorá
dostala epileptický záchvat. (ts)

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko

Navštívte najkrajšie miesta pri Jadrane
Využite posledné first minute zľavy do 31.marca!

Na objednanie stačí záloha vo výške 10%

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori

DÚBRAVKA
Tri invalidné vozíky a se-
dem chodúľov pre seniorov
alebo telesne postihnutých
poskytne mestská časť
Dúbravka.
Požičať si ich môžu obyvatelia
mestskej časti bezplatne na
dúbravskom miestnom úrade

na Žatevnej 2, pričom štyri z
chodúľov sú uspôsobené aj do
exteriéru. 
„Pomôcky sme získali pri pre-
stavbe a zmenách v Dome
sociálnych služieb Rosa,
sfunkčnili a opravili sme ich a
chceme ich poskytnúť tým,
ktorí to potrebujú,“ vysvetlil

Martin Zaťovič starosta
Dúbravky. Záujemcovia alebo
ich blízki sa môžu prihlásiť u
opatrovateľskej služby oddele-
nia sociálnych vecí a zdravot-
níctva na telefónnych číslach -
02/69202585, 02/69202545
alebo mobilnom čísle 0905
733 730. (ts)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

IBAN: SK54 0900 0000 0050 6129 9854, SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE
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Vrakuňa sa už

chystá na jarné

upratovanie
VRAKUŇA
Mestská časť Vrakuňa oznámi-
la, kedy a kde budú pristavené
veľkokapacitné kontajnery na
jarné upratovanie. Kontajnery
na uliciach budú umiestnené
celých 24 hodín.
Ako prvé prídu na rad od 29. do
30. marca Malodunajská ulica 9,
Platanová ulica, Priehradná,
Arménska ul., Podunajská ul., od
30. do 31. marca Železničná ulica
5, Priehradná ul., Hradská ul.,
Šípová ul., od 4. do 5. apríla Prie-
hradná ul., Tymianová ul., Rebar-
borová ul. 51, Železničná ul. par-
kovisko pri zberných surovi-
nách... Končí sa od 26. do 27.
apríla na Jedľovej ul. 2 , roh Jed-
ľová – Vŕbová. V prípade potreby
je možné pristaviť kontajnery aj
na objednávku. (ts)

Račianske školy

otvoria dvere

pre verejnosť
RAČA
V dvoch základných školách
spadajúcich do Rače budú
zápisy počas dvoch dní v pia-
tok 15. apríla (od 15.00 do 18.00
h) a v sobotu 16. apríla (od 8.00
do 12.00 h). 
V rovnaké dni sa bude konať
zápis aj v tretej základnej škole v
Rači – Spojenej škole de La Salle,
ktorá však nespadá pod zriaďova-
teľa MČ Rača. Obe račianske
školy pripravili Deň otvorených
dverí, v rámci ktorého sa môžu
rodičia a budúci prváci detail-
nejšie oboznámiť s prostredím
školy a spôsobom výučby. Deň
otvorených dverí na ZŠ Hubené-
ho bude 22. marca od 8.00 do
10.40 h. ZŠ Tbiliská pozýva na
Deň otvorených dverí 31. marca
od 8.00 do 12.00 h. (ts)

Zadarmo vás zbavia elektroodpadu

Žiadajú rýchlo podpísať zmluvu

RUŽINOV
Do 13. apríla 2016 sa môžu
Ružinovčania, ktorým doma
prekáža starý vysávač, mraz-
nička či mikrovlnná rúra, pri-
hlásiť na miestnom úrade na
bezplatný zber elektrospotrebi-
čov. Tie sa nesmú hádzať do
kontajnerov na zmiešaný
odpad. 
Mestská časť spolu so Združením
výrobcov elektrospotrebičov pre
recykláciu Envidom organizuje
opäť zber elektroodpadu. Stačí sa
nahlásiť, vyložiť starý spotrebič

pred dom, odkiaľ vám ho zadar-
mo odvezú.
Zber starých spotrebičov sa usku-
toční v sobotu 16. apríla 2016.
Podmienkou je prihlásiť sa do 13.
apríla emailom na adresu
zber@ruzinov.sk alebo telefonic-
ky na číslo 02/48 28 44 54.
Uviesť treba svoje meno, prie-
zvisko, telefonický kontakt a
presnú adresu, z ktorej potrebuje-
te spotrebiče odviezť, ako aj ich
počet a druh. V deň odvozu 16.
apríla 2016 je potrebné do 8.00 h
elektroodpad vyložiť do vchodu

bytového domu alebo za bránu
rodinného domu. Zároveň je
potrebné umožniť vstup do týchto
priestorov. 
Bezplatný zber elektroodpadu v
Ružinove sa robí dvakrát ročne a
vždy sa vyzbierajú stovky starých
spotrebičov. Vyzbierané spotrebi-
če tak neskončia na skládkach, ale
putujú na ekologickú recykláciu.
Spoločnosť Envidom zároveň
venuje za každý vyzbieraný kilo-
gram odpadu 5 centov bratislav-
skej zoo na výstavbu pavilónu
vlkov.  (ru)
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Regionálne združenie mest-
ských častí žiada vládu, aby
urýchlene podpísala zmluvu o
začatí výstavby diaľnice D4 a
rýchlostnej cesty R7 s vybra-
ným dodávateľom.

Združenie tým podporilo snahy
obyvateľov mestských častí,
predovšetkým Podunajských
Biskupíc a Vrakune, a obcí v
husto osídlenej oblasti na juh od
Bratislavy vyriešiť tunajšiu
neúnosnú dopravnú situáciu.

Obyvatelia uvedeného územia
nesúhlasia s tým, aby zmluvu s
dodávateľom podpísala až nová
vláda. Obávajú sa, že by to zna-
menalo stratu času, možno aj
oddialenie začatia stavby o celé
mesiace. (ts)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
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