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Bratislavská zoo má malé prírastky

Počas prvého dňa zaujalo návštevníkov aj venčenie nosáľa červeného. Foto: Jana Kožíková

Zľavy znovu

platia, vrátia 

sa aj peniaze
BRATISLAVA
Odvolávame, čo sme odvolali!
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo zavedenie stopercentných
zliav pre držiteľov preukazov
ŤZP, účastníkov protikomu-
nistického odboja a politic-
kých väzňov a držiteľov dia-
mantovej Jánskeho plakety. 
Po schválení návrhu v mestskom
zastupiteľstve budú môcť od 1.
mája 2016 ŤZP občania opäť
cestovať zadarmo a vrátia im aj
náklady na kúpu predplatného
cestovného lístka. Peniaze oby-
vateľom vráti Dopravný podnik
Bratislavy poštovou poukážkou.
Primátor Ivo Nesrovnal očakáva
rovnaký postup aj od poslancov
Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorí by mali o návrhu na
zavedenie zliav hlasovať v aprí-
li. Po tomto schválení budú ŤZP
občania, účastníci protikomunis-
tického odboja, politickí väzni a
držitelia diamantovej Jánskeho
plakety cestovať po území BSK
zadarmo.
Dočasné platenie cestovného pre
už spomínané skupiny súviselo
so zavedením Integrovaného
dopravného systému. Registrač-
ná povinnosť zreálnila celkový
počet ŤZP cestujúcich, takže
pokiaľ mesto do zavedenia regi-
stračného cestovného platilo
dopravnému podniku takmer
dva milióny eur, zreálnením
počtu zaregistrovaných užívate-
ľov to kleslo na približne 1,2
milióna eur. (kk)

Mesto už stráži

Pult centrálnej

ochrany
BRATISLAVA
Mestská polícia po novom
zabezpečuje poriadok a chrá-
ni majetok mesta aj samot-
ných Bratislavčanov pomo-
cou Pultu centrálnej ochrany
hlavného mesta (PCO). Z pô-
vodných dvadsiatich mest-
ských organizácií je naň pri-
pojených už 59.
„Až do minulého roku si niektoré
organizácie zabezpečovali ochra-
nu svojich objektov u súkrom-
ných firiem  - mimo bratislav-
ského pultu centrálnej ochrany.
Zmenili sme to a na PCO sa už
napojili viaceré príspevkové a
rozpočtové organizácie mesta,“
povedal primátor Ivo Nesrovnal.
Mestské podniky neplatia za pri-
pojenie na PCO, platia iba vznik-
nuté náklady spojené s poplatkom
za prenos dát. Mestské organizá-
cie týmto spôsobom môžu ušetriť
od sto do päťsto eur mesačne. 
Pult centrálnej ochrany nepretrži-
te sleduje 320 objektov. „Sa-
motná funkcia spočíva v monito-
rovaní správ zo zabezpečovacie-
ho systému. Akákoľvek nepovo-
lená zmena v stave chráneného
objektu (neoprávnený vstup až po
násilné vniknutie) je odovzdaný
okamžite na PCO. Po prijatí
poplachového signálu operátor
okamžite vysiela na miesto zása-
hovú skupinu,“ vysvetlil náčelník
mestskej polície Peter Krajíček a
dodal: „Takto môžeme okamžite
zaistiť súčinnosť napríklad hasi-
čov či štátnej polície. (ts)
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KARLOVA VES
Deti, ale aj ich rodičia sa do-
čkali! Zoologická záhrada
otvorila 2. apríla 2016 svoju
hlavnú letnú sezónu. Záhrada
v tento deň spolu s návštevník-
mi oslávila deň vtákov (1. aprí-
la), začiatok novej sezóny a
zároveň aj otvorila nové det-
ské ihrisko - Detskú rezervá-
ciu. Ihrisko bolo zatiaľ v skú-
šobnej prevádzke.
„Zoologická záhrada je živý or-
ganizmus, ktorý má svoje čaro v
zimnej i v letnej sezóne. Vlani
sme priviezli samicu orangutana
sumatrianskeho s mláďaťom,
ktorí si u nás perfektne zvykli a
návštevníci ich môžu vidieť
spolu s naším samcom Filipom
v pavilóne primátov. Jar so  sebou
tradične prináša i mláďatká, tento

rok nám príroda dopriala prírast-
ky napríklad u sitatungy západ-
nej, kozičky domácej, ťavy dvoj-
hrbej, dikobraza bielochvostého,
diviaka lesného, lamy krotkej,
lemura kata, takže návštevníci sa
môžu potešiť pohľadom na zvie-
racie ,deťúrence´,“ informovala
Katarína Moravcová, vedúca
oddelenia vzdelávania a marke-
tingu.
Jednou z úloh záhrady je aj vzde-
lávanie verejnosti. „Aj preto sme
spolu oslávili Svetový deň maka-
kov a pripomenuli sme si ich
výnimočnosť, ohrozenie tohto
druhu vo voľnej prírode a spôso-
by ich ochrany. Návštevníkom
sme pri tejto príležitosti pripravili
antistresovú maľovanku v tvare
makaka, aby sme tak upriamili
ich pozornosť na tento druh,“

dodala Katarína Moravcová.
Zoologickú záhradu už najbližšie
čaká podujatie Bratislava pre
všetkých (23. a 24. apríla), 8.
mája to bude Deň matiek (pre
mamičky pripravia bohatý pro-
gram, odhalia dojčiacu zónu, ani-
mátori sa postarajú o ratolesti
a mamy sa budú môcť  zveriť do
rúk odborníkom na krásu), 15.
mája Veľký festival maskotov,
28. mája Medzinárodný deň
detí... Počas celej sezóny (od
mája do októbra) sa konajú ví-
kendové komentované kŕmenia,
vozenia na koníkoch, pre školy aj
sprevádzania a výučbové  progra-
my. Záhrada je od apríla do
októbra otvorená denne od 9.00
do 18.00 h, vstupné pre dospelé-
ho je  5 €, detský návštevník
zaplatí 3,50 €. (km)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 7/2016

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35712058

Pešia zóna je už
všade, okrem
Bratislavy
Málokto si to uvedomuje, ale
Bratislava je určite posledným
hlavným mestom Európy bez
pešej zóny! V jej centre nenáj-
dete ulicu, ktorou by cez deň
neprešlo aspoň jedno auto!
Mesto pritom tvrdí, že pešia
zóna existuje. Žiaľ, nič nevyjde
podľa plánu... Pešia zóna tu
naozaj neexistuje!
Zákaz vjazdu áut od Michalskej
brány až po Hviezdoslavovo
námestie, od Laurinskej brány
až po Most SNP, vrátane Hlav-
ného či Primaciálneho námestia
je len zdrapom papiera. Autá
sem jazdia celý deň. Ráno pred
deviatou, keď to majú oficiálne
povolené, ale aj predpoludním,
popoludní, na obed, večer. Pred
pár dňami asi desať vozidiel s
diplomatmi zatarasilo uličku
povyše Univerzitnej knižnice. S
policajnou ochranou, aby sa
nebodaj nejaký chodec nešuchol
o vyblýskanú limuzínu.
Mesto je jednoducho bez pešej
zóny a zrejme to tak zostane.
Aby sa veci zmenil, na to totiž
treba odvahu mestských poslan-
cov a primátora. 
Riešenie je pritom jednoduché,
odhlasovať osadenie stĺpikov
pozdĺž celého širokého námes-
tia, kľúče dať len požiarnikom,
záchranárom a všetkých ostat-
ných poslať na vedľajšie parko-
viská. Ak všetkých, tak všet-
kých. Diplomatov, ktorí nechá-
vajú svoje ctené zadočky voziť
do centra až priamo pred dvere
kancelárií a peši neprejdú ani
dva metre, ignorantských maji-
teľov krčiem, ktorí musia mať
svoje tereniaky a hummery
zaparkované pri poslednom
stole podniku, ale aj lenivých
dovozcov tovarov, ktorí s kilom
paradajok potrebujú zastaviť
pred vchodom do reštaurácie. 
Pešia zóna v Bratislave je teda
zatiaľ iba utópiou a možno sa jej
dočkáme až o desať - dvadsať
rokov, keď sa splní to, čo pove-
dal ďalší klasik: Všetko sa dá,
len treba chcieť! Dovtedy však
bude centrum mesta stále patriť
autám! Dušan Blaško

STARÉ MESTO
Bratislavčania už vedia, ako by
malo vyzerať Šafárikovo ná-
mestie a Fajnorovo nábrežie.
Staré Mesto prezradilo víťazov
medzinárodnej anonymnej ve-
rejnej architektonickej súťaže
vypísanej mestskou časťou.
Staré Mesto si vyžiadalo pod-
klady vyše šesťdesiatky záu-
jemcov. Do termínu odovzda-
nia predložili pätnásť návrhov.
Zo súťaže neboli vylúčené žiadne
návrhy. Autormi návrhov boli
prevažne slovenské ateliéry, no na
súťaži sa zúčastnili aj architekti
z Francúzska, Českej republiky
a z Gruzínska.
Výsledkom súťaže sú dve zníže-
né 1. ceny bez určenia poradia pre
dva návrhy, samostatne pre Šafá-
rikovo námestie a pre Fajnorovo
nábrežie. Odborná porota odpo-
rúča tieto návrhy vyhlasovateľovi
súťaže na ďalšie dopracovanie
smerujúce k predprojektovej a
projektovej príprave.
Porota ocenila tretie miestom
návrh, ktorého prínosom bolo
parciálne riešenie priestoru na
Gondovej ulici. Za odvážny, jed-
notný konceptuálny prístup k
verejným  priestorom na Šafári-
kovom námestí a na Fajnorovom
nábreží odborná porota udelila
odmenu.
Prvú cenu v časti Šafárikovo
námestie získal tím architektov
architekti + Labak  (Ing. arch.
Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej
Marko, Ing. arch. Marián Lucký,
Ing. Michal Marcinov, dipl. Ing.
Dominika Čerepkaiová, Monika
Bočková, Lenka Borecká). Ich

návrh počíta s parkom lokálneho
významu a vytvorením nového
mestského námestia so stromami a
objektu občianskej vybavenosti
poskytujúceho funkčný parter
obom priestorom. Variantne počíta
aj s dobudovaním objektu v stope
Landererovho paláca.
Prvú cenu  v časti Fajnorovho
nábrežia získal tím architektov f&b
cc (dipl. Ing. arch. Hans-Michael
Földeak, MSc., Malia Bennaceur,
architecte dplg, Juliette Guichard,
architecte hmonp, Ing. Boris
Hrbáň), ktorý tu navrhli vybudo-
vať bratislavskú pláž s mlátovým
povrchom medzi protipovodňo-
vým múrom a nábrežným chodní-
kom ako otvorený priestor na
dočasné kultúrne a športové aktivi-
ty. Pod Starým mostom navrhujú
kaviareň s terasou ako konečný
bod protipovodňového múra.
Tretiu cenu za návrh Fajnorovho
nábrežia, resp. priestoru Gondovej
ulice získal tím AKJ, s. r. o. (Ing.
arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef
Kijonka,  Ing. arch. Jozef Bátor,
Ing. arch. Jozef Karlubík, Ing. arch.
Lukáš Maršalka). (brn)

Medzinárodná súťaž priniesla návrhy riešenia
Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežie 

1. miesto - Fajnorovo nábrežie: f&b cc (dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc., Malia Bennaceur,
architecte dplg, Juliette Guichard, architecte hmonp, Ing. Boris Hrbáň)

1. miesto - Šafárikovo námestie: architekti + Labak (Ing. arch. Peter Lé-
nyi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký, Ing. Michal Marci-
nov, Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová, Monika Bočková, Lenka Borecká)
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Mestská polícia

kontrolovala

taxikárov 
BRATISLAVA
Mestská polícia v spolupráci s
krajským dopravným inšpek-
torátom skontrolovala taxisluž-
by. Kontrolovali taxametre, stá-
tie mimo stanovišťa, vybavenie
motorového vozidla.
Zisťovali tiež, či na karosérii je
vyznačená sadzba cestovného, či
má vodič k dispozícii potrebné
doklady a koncesné listiny a tiež
či je vozidlo taxislužby riadne
označené. 
Počas dvoch hodín skontrolovali
45 taxikárov, pričom u piatich zis-
tili nedostatky. Najčastejšie išlo o
používanie neoverených taxame-
trov, nesprávne označenie vozi-
diel či chýbajúce doklady. Prie-
stupky budú riešiť v správnom
konaní. 
O zvyšovaní kontrol taxislužieb
rozhodol náčelník mestskej polí-
cie Peter Krajíček súvislosti s
blížiacim sa predsedníctvom
Slovenska v Rade Európskej
únie. „Chceme oddeliť pocti-
vých taxikárov od tých, ktorí
nerešpektujú predpisy. Nebude-
me preto tolerovať takých, ktorí
porušujú predpisy a narúšajú pri-
rodzené konkurenčné prostredie
medzi taxislužbami,“ reagoval
Peter Krajíček. Mestská polícia
bude obdobné kontroly vykoná-
vať aj v naďalej, napríklad aj
počas predsedníctva Bratislavy v
Rade Európskej únie. (ts)

Františkánske

námestie už má

nové stromy
STARÉ MESTO
Hlavné mesto už nahradilo
vyrúbané stromy na Františ-
kánskom námestí. 
Celkovo tu vysadili 10 hrušiek
ozdobných, ktoré nahradia
pôvodné stromy. Tie muselo
mesto  asanovať na základe arbo-
ristického posudku pre pokročilé
štádium hniloby a pod vplyvom
rizika ohrozenia okoloidúcich. Na
Hlavnom námestí, kde vysadia li-
py malolisté, pokračuje archeolo-
gický výskum. Potrvá približne
mesiac, následne sa aj tu začne s
výsadbou stromov.
Počas výskumu sa na Františkán-
skom námestí našla barokovo-
renesančná kanalizácia a drobné
mince z 20. storočia. Žiadny z
nálezov však nebráni novej
výsadbe. „Keďže kanalizácie sa
našli až v hĺbke 90 centimetrov,
nemali by predstavovať ani pro-
blém pri výsadbe,“ uviedol Ivo
Štassel, riaditeľ Mestského ústavu
ochrany pamiatok. (is)

Na Špitálskej ulici rozbité cesty 
a chodníky opravili aj neopravili

STARÉ MESTO
Nie je oprava ako oprava. Tá,
ktorú si všimol čitateľ Jozef
Dugovič, však zrejme stojí
naozaj za všetky drobné...
„Chcel by som upozorniť na
hlboké jamy na Špitálskej ulici,
pozdĺž plota s Medickou záhra-
dou a na Sasinkovej ulici pred
domom č. 3, a rád by som sa
poďakoval, že po dlhšom čase
sa nakoniec podarilo výtlky

„opraviť“. Ako vidieť z foto-
grafií, dielo sa podarilo,“ iro-
nicky poznamenal Jozef Dugo-
vič. 
Keďže oprava bola vykonaná
skutočne netradične, Brati-
slavské noviny požiadali o
reakciu aj magistrát. „Chodník
bol počas zimy zastriekaný
vyrovnávajúcou metódou. Ide
o dočasnú  (havarijnú) opravu z
bezpečnostných dôvodov. Par-

kovacie miesta v uvedenom
úseku však prevádzkuje spo-
ločnosť BPS park, a. s., a podľa
aktuálne platnej zmluvy je
povinná zabezpečovať aj ich
opravu a údržbu. Mesto bude
požadovať v zmysle tejto
zmluvy nápravu,“ informovala
Katarína Kohútiková z oddele-
nia komunikácie a marketingu
Kancelárie primátora. (db)

Foto: Jozef Dugovič

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Do päťhviezdičkového hotela
MARROL´S na Tobruckej uli-
ci sme sa vrátili po 13 rokoch.
Vtedy tu bola luxusná talian-
ska reštaurácia Messina, dnes
je tu WINE & DINE RESTAU-
RANT HOUDINI BRATISLA-
VA. Zmenil sa nielen názov, ale
aj jej koncept. 
Reštaurácia sa orientuje na me-
dzinárodné a slovenské jedlá, pri-
čom receptúry sú originálne a zo-
stavené podľa ročného obdobia.
K jedlu ponúkajú 200 vín od slo-
venských a svetových producen-
tov. Rozlievané biele stoja 3,40
€/dcl, červené a ružové od 2,90
€/dcl.
Interiér je adekvátny kategórii
hotela, na podlahe je koberec, pri
prestretých stoloch drevené kre-
sielka. Na stenách police s vysta-
venými vínami, medzi nimi čier-
nobiele fotografie svetových fil-
mových legiend s pohárom vína.
Jedálny lístok ponúka predjedlá,
šaláty, polievky, cestoviny, ryby,
mäsové špeciality, syrové a šun-
kové taniere a dezerty.
Najlacnejším jedlom sú ravioli
plnené ricottou so sušenou para-

dajkou, fava fazuľou a špenátom
(9,50 €). Najdrahším jedlom steak
z hovädzej sviečkovice so zemia-
kovými tyčinkami, s grilovanou
zeleninou a vínovou redukciou
(29,00 €), resp. steak z wagyu roš-
tenky so shimeji hríbikmi a
zemiakmi pečenými na rozmaríne
(75,00 €).
Dali sme si obe polievky - kohútí
vývar s pečeňovými haluškami a
so julienne zeleninou (5,50 €)
a krémovú karfiolovú polievku
s líčkami z morského čerta so šaf-
ranovým vinaigrettom (5,50 €).
Halušky a zelenina boli zaliate
vývarom priamo na stole, čo sa
dnes už často nevidí. Bol vynika-
júci. Rovnako aj karfiolová
polievka s kúskami ryby.
Pri rybe sme zostali aj pri výbere
hlavných jedál - pečený zubáč so
zemiakovou kašou s jačmeňom a
s petržlenovým pestom, šalát zo
zeleniny (18,00 €) nemali chybu.
Rovnako aj králičie stehno s duse-
ným čiernym kelom a so zemia-
kovou kašou zapekanou so syrom

(19,00 €).  V oboch prípadoch
sme ocenili originálnosť receptú-
ry, jedlá, ktoré ponúka Houdini
inde v ponuke nenájdete.
Tentoraz sme podľahli aj dezer-
tom - pirohy plnené rebarborou s
jahodovým tartarom a s omáčkou
z vína Tokaj (6,50 €) aj panna
cotta z kokosového mlieka s man-
govým ragú, posypaná sušeným
mangom (4,50 €) boli vynikajúce.
V reštaurácii Houdini sme boli
sami, čo je zrejme osud viacerých
hotelových reštaurácií. Cítili sme
sa tu príjemne. Vzorná obsluha,
originálna excelentná kuchyňa,
dobré vína. Cenovo Houdini
patrí, rovnako ako hotel, k vyššie-
mu bratislavskému štandardu.
V pracovné dni tu však ponúkajú
aj dvoj- a trojchodové obedové
menu za 12,50, resp. 14,50 €.
Milovníci dobrého jedla, ktorí sú
ochotní dopriať si s času na čas
výnimočný gastronomický záži-
tok, tu budú určite spokojní.
Naše hodnotenie:�����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Bratislavský Houdini kúzelne varíPár stromčekov

hlavné mesto 

v lete neochladí
LIST ČITATEĽA
Otázka zelene na Františkán-
skom a Hlavnom námestí
ľudí rozdeľuje. Výrub pre-
rastených stromov, ohrozujú-
cich ľudí a kultúrne hodnoty,
bol však podľa môjho názoru
správny...
Napriek tomu, že je to myslené
v dobrej viere, musím však
polemizovať s argumentáciou,
že štrnásť stromov na námes-
tiach zabezpečí ochladenie
počas letných dní a nahradí
súčasnú vzrastlú zeleň z hľadis-
ka tvorby mikroklímy na ná-
mestí. Je vopred isté, že to tak
nebude, keďže sa neplánuje do-
siahnuť vzrast odstránenej
zelene. Nová zeleň pri pohybe
slnka ani technicky nemôže
zmeniť mikroklímu vo vydláž-
denom priestore. Trnavský
hlavný architekt Milan Horák
na túto tému na exkurzii štu-
dentov architektúry povedal, že
na Trojičnom námestí v Trnave
je v lete úplne rovnaká teplota
ako v zatienenom priestore
parku za hradbami pri vodnom
toku Trnávky, jediným rozdie-
lom je tieň. Tieň, zeleň, osvie-
ženie sa dajú v Starom meste
dosiahnuť aj inými spôsobmi,
najmä vo vnútroblokoch. Kve-
ty v oknách či pred obchodmi
na rozdiel od Rakúska, Švaj-
čiarska, Nemecka takmer ne-
vidno. Aj iná aplikácia vody v
priestore by mohla priniesť
svoje. Podstatou prehriatia ná-
mestia je však pred pár rokmi
položená nevhodná a navyše
historicky nepôvodná dlažba.
Otázka je teda komplexnejšia a
zrelá na súťaž...
Ak vravíme o deficite zelene v
meste a jej nespornom vplyve
na mikroklímu, môžeme si
oprávnene položiť otázku,
prečo sa peniaze nepoužijú rad-
šej na výsadbu zelene tam, kde
absentuje. Na Krížnej, Radlin-
ského a na iných uliciach cent-
ra niet jediného stromu, lavič-
ky. Tu by sa ich mohlo a malo
vysadiť niekoľko stovák, čo by
už bol iný príspevok k mikro-
klíme, ale aj k obrazu mesta. 

Bohumil Kováč, Bratislava

Prečo by mal 

Starý most 

zostať Starým...
LIST ČITATEĽA
Pokiaľ architekti prižmúria
oči, môžeme povedať, že
súputníkom nášho Starého
mosta je napríklad budapeš-
tiansky Márgit Híd. Postave-
ný bol v približne rovnakej
historickej ére, tiež bol zniče-
ný počas oslobodzovacích
bojov a pred niekoľkými
rokmi ho pre veľmi zlý tech-
nický stav rozsiahlo renovo-
vali. Ak by však padol návrh
premenovať ho, Maďari by
vyšli do ulíc... 
Slovo „Starý“ totiž nevyjadruje
skutočný vek či časovú pozíciu
voči ostatným mostom. Ide o
„zmluvné“ meno zobrazujúce
skutočnosť, že na danom mieste
bol postavený prvý skutočný
most cez Dunaj a až o dlhých
osem dekád bol doplnený ďalší-
mi. Rovnako bratislavské Nové
Mesto bolo fakticky novým len
do výstavby Ružinova. 
Starý most má ostať Starým mos-
tom. Ide o pozitívny príklad, keď
hovorové pomenovanie je natoľ-
ko výstižné, že prebije akékoľvek
oficiálne označenie. Taký vý-
znamný objekt ako je most, je,
samozrejme, možné premenovať,
ale nanajvýš pri príležitosti naozaj
historického významu. A nič ta-
ké sa momentálne neudialo. Nový
názov, nech by ho vyberali odbor-
né komisie alebo miestne referen-
dum, by podľa môjho odhadu vy-
držal nanajvýš 20 rokov. Pome-
novanie Starý most však má šan-
cu prežiť pokojne aj do 22. sto-
ročia. Martin Pener, Bratislava

Aj tohtoročná jar prichádza
veľkým skokom. V záhrade
mám ešte more fialiek a men-
šie pole hyacintov, takže
škoda, že vôňa sa nedá pre-
niesť na papier, určite by
potešila veľa ľudí. Moju
jarnú náladu kazí iba fakt, že
sa zase zmenil čas...
Neviem, akému výmyselníkovi
napadlo, že dva razy do roka na
niekoľko týždňov nabúrame
biorytmus nie zanedbateľnému
množstvu ľudí. 
Ja sa napríklad minimálne
mesiac neviem dostať do spán-
kového normálu. Zaujímavé,
akú dlhú životnosť majú soma-
riny. Roky-rokúce sa špiritizuje
o tom, že sa tento časový
nezmysel skončí, ale on si stále
v pohode žije svoj život. No, čo
už!
Niekde v Biblii je napísané, že
priemerný život človeka má
trvať sedemdesiat rokov, ak je
pri sile - tak osemdesiat rokov.
Podľa toho by som teda aj ja
mala pomaly skončiť (nielen s

písaním). Namiesto toho vám
však prezradím dva svoje naj-
väčšie problémy so starnutím.
Prvým je, že pokiaľ hlava zo-
stane tak približne štyridsať-
ročná, telo sa už pomaly rozpa-
dá na prvočinitele. 
Druhým je, že okolo človeka sa
akosi vyprázdňuje priestor,
stále viac a viac dobrých priate-
ľov odchádza na „lepšie“. A to
už nehovorím o tom, že žijeme
v treťom tisícročí, ktoré uznáva
iba mládež! 
Priznávam, že mládež a deti
mám rada. Často si s nimi rozu-
miem dokonca lepšie ako so
svojimi rovesníkmi, ale občas
ma desia ich rýchle, čierno-
biele rozhodnutia. Sú veci, kde
je predsa len potrebné vidieť
trochu ďalej než na špičku
nosa.
Svojím spôsobom je tragédiou
Slovenska, že prakticky každý,
aj nedostatočne vzdelaný, ale

značne sebavedomý mladík či
dievča, môže robiť pokusy s
legislatívou, so štátnym roz-
počtom či so sociálnym systé-
mom. Jan Werich kedysi spie-
val: „Ještě si moc mladý,
mladý, a nic víc,“ a to je často
pravda.
Zlé je, že následky nedostatoč-
ne uvážených rozhodnutí si
vyžerie niekto iný (viď zne-
možnené poplatky u lekára za
prednostné vyšetrenie). No, čo
už... Aj mladosť je istým spôso-
bom diagnóza. Tam, kde starší
nemajú „gule“, mladí často pre-
razia (hoci si občas narazia aj
vlastnú hlavu). 
Viem si predstaviť ideálne
„načaľstvo“ štátu zo zoskupe-
nia múdrych  mladých a star-
ších. To je však na Slovensku
zatiaľ skôr snom ako skutoč-
nosťou. 
A tak sa, priatelia, tešte teraz zo
všetkej krásy jari, a verte, že do
budúcností sa určite všetko
utrasie! Marta Černá

Fórum spotrebiteľa

Na zlé rozhodnutia doplácajú iní
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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 6. apríla do utorka 12. apríla 2016
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AXE
SPRCHOVÝ GEL
rôzne druhy

250 ml

(1 l = 5.96)

LOPATY NA PIESOK/
RÝLE
rukoväť z jaseňového dreva

tvrdená, 

leštená oceľ

cca 110 cm

Werckmann

záhradné rukavice

latexové

veľkosti L-XXL

0.86

KVETINÁČ
DRÁŽKOVANÝ
hranatý 39x42 cm

alebo kruhový Ø 39 cm

bez rastlín

SOLAR
KRUŠPÁN
20 LED svetiel

Ø 26 cm

Solar

záhradné lampy

LED 

50x6 cm

1.69

ZÁHRADNÉ
DEKORÁCIE
rôzne vzory

60x60 cm

100x100 cm

3.49

MOTOROLA - DIGITAL
BABY MONITOR
mikrofón s vysokou citlivosťou,

nočné vizuálne svetielko 

s prenosom zvuku

ZÁHRADNÉ SEDÁKY
NA STOLIČKU
rôzne vzory

38x38x8 cm

ČISTIČ
OKIEN
ľahký a kompaktný, 3,7V nabíjateľný,

vstavaná vodná nádržka 60 ml,

20 minút nepretržitého používania

TENISOVÉ ALEBO
GOLFOVÉ LOPTIČKY
Tenisové loptičky 

3 ks 

Golfové loptičky 

titanové

15 ks

399

139

ŠPERKOVNICA
SO ZRKADLOM
MDF

rôzne varianty

27x18x8 cm

REXONA
DEODORANT
rôzne druhy

150 ml

(1 l = 9.27)

229

CHLAPČENSKÉ
TRIČKO
krátky rukáv

65% bavlna/35% polyester

veľkosti 98-140

Nohavice

béžové alebo 

modré

100 % bavlna

veľkosti 98-140

5.95

249 595

249

299

GRANULKY PROTI
SLIMÁKOM
500 g

(1 kg = 5.98)

Odpudzovač 

mačiek - granulát

200 g

(1 kg = 9.95)

1.99

NÁSTENNÁ
VITRÍNA
MDF

30x40x4 cm

3.99

DETSKÁ
STOLIČKA
plastová

rôzne 

farby

1.92

DÁMSKE 
TRIČKO 
extra dlhé

rôzne farby

95% bavlna/ 

5% elastan 

veľkosti S-XXL

DÁMSKE
POHODLNÉ TOPÁNKY
čierne alebo béžové

veľkosti 36-41

PÁNSKE
TIELKO
rôzne farby

95% bavlna/5% elastan

veľkosti M-XXL

Boxerky sada 2 ks

3.29

695

KĽUČKY DVERÍ
SET
kompletný

odpružený

chróm/čierna

1495

PLÁŽOVÝ VODNÝ
HRACÍ STÔL
vrátane príslušenstva

67x42x36.5 cm

PLUG & PLAY

VIDEO NA ACTION.EU/AT

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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Vydržanie

nehnuteľnosti

má pravidlá
V živote dochádza často k
situáciám, keď určitá osoba
(držiteľ) dlhodobo užíva a
zhodnocuje nehnuteľnosť
(najčastejšie pozemok) ako
svoju vlastnú v domnienke,
že má k nehnuteľnosti vlast-
nícke právo aj napriek tomu,
že právny stav tomu nezod-
povedá. 
Z dôvodu právnej istoty zákon
pamätá na prípady, kedy po
takejto dlhodobej dobromyseľ-
nej držbe chráni držiteľa pred
inými osobami, ktoré by sa
mohli domáhať svojho vlast-
níckeho práva k takejto nehnu-
teľnosti. 
Ochrana spočíva v tom, že
takýto držiteľ sa po splnení
zákonných predpokladov stane
vlastníkom nehnuteľnosti vy-
držaním. Zákonným predpo-
kladom úspešného vydržania
nehnuteľnosti je, že držba musí
byť nepretržitá v trvaní najme-
nej desať rokov. Do tejto doby
sa započítava aj doba, po ktorú
nehnuteľnosť užíval právny
predchodca, napr. poručiteľ.
Ďalším z predpokladov je dob-
romyseľnosť takejto držby.
Držba bude spravidla dobro-
myseľná ak držiteľ užíva
nehnuteľnosť napr. na základe
neplatnej kúpnej zmluvy (o
čom držiteľ nemá vedomosť).
Dobromyseľnosť je však
potrebné určitým spôsobom
preukázať, nepostačí iba tvrde-
nie držiteľa o jeho dobromy-
seľnosti. 
Pre nadobudnutie vlastníckeho
práva vydržaním nie je potreb-
ný žiaden ďalší úkon okrem
splnenia vyššie uvedených
predpokladov, pre deklaráciu
nového právneho stavu sa
vyžaduje zápis vlastníckeho
práva do katastra. Katastrálny
odbor vykoná zápis okrem
iného na základe notárskeho
osvedčenia vyhlásenia o
vydržaní alebo rozsudku, kto-
rým sa vlastnícke právo prizná-
va. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Nový SMS lístok

na štyridsať

minút stojí euro
BRATISLAVA
Od 1. apríla 2016 ponúka
bratislavský dopravný pod-
nik SMS cestovný lístok s
časovou platnosťou na šty-
ridsať minút. Lístok stojí
jedno euro. Od apríla tak
budú môcť cestujúci využí-
vať tieto jednotlivé SMS ces-
tovné lístky:
� nový SMS cestovný lístok s
časovou platnosťou 40 minút
za 1 euro – cestujúci si ho kúpi
zaslaním prázdnej SMS na
číslo 1140
� pôvodný SMS cestovný lís-
tok s časovou platnosťou 70
minút, no s upravenou cenou
z 1 eura na 1,30 eura – cestujú-
ci si ho kúpi zaslaním prázdnej
SMS na číslo 1100
� pôvodný SMS cestovný lís-
tok s platnosťou 24 hodín za
nezmenenú cenu 4,50 eura –
cestujúci si ho môžu kúpiť
zaslaním prázdnej SMS na
číslo 1124. (dp)

PETRŽALKA
Približne dvojstovka dobrovoľ-
níkov v prvý aprílový víkend
urobila Bratislavu zase o niečo
krajšou. Poupratovala rôzne
zákutia mesta, najmä však
brehy Dunaja. 
Väčšina dobrovoľníkov bola z
bratislavských vodáckych klu-
bov. V priebehu čistenia sa však
pridávali aj ďalší dobrovoľníci.
„Odpadu bolo, žiaľ, toľko, že
objednané kontajnery sme naplni-
li kopcom a vrecia bolo treba
ukladať aj vedľa nich, takže sa
museli odvážať na viackrát.  Naj-

viac sa vyzbieralo na Lide,“ pre-
zradila jedna z koordinátorok
akcie Zoja Droppová. Vodácke
kluby po upratovaní pripravili pre
účastníkov občerstvenie, pri par-

níčku Mark Twain v  Karloveskej
zátoke bola zadarmo kofola a
niektorí členovia VK Dunajčík sa
na záver dokonca okúpali. (mm)

Foto: Braňo Bibel

Po upratovaní sa okúpali v Dunaji

,, To nájdeš, neboj sa... pôjdeš sme-
rom do Karlovky, tam po pravej
strane stavajú ten Zuckermandel, je
tam starý Rybársky cech. Potom
pôjdeš, ...“
„Počkaj, počkaj. Ja som počul že
Rybársky cech je teraz nový, že ho
znova otvorili.“
„Hej? Ani neviem. A čo, aké to tam
je, oplatí sa vyskúšať?“
„Kamoš mi vravel že tam bol na
večeru, a že super. Že je to tam
úplne parádne.. veľmi pekné a
hlavne tam servírujú skvelé jedlo.
Jeho frajerka bola úplne hotová zo
všetkého... že má teraz plusové
body :) “
„A čo tam varia? Tam sú len ryby,
nie?“ 
„Nie len, majú aj mäso, risotto, ale
hlavne ryby a krevety a mušle.. A
že to vyzeralo všetko krásne.“
„Tak môžeme ísť skúsiť niekedy,
nie?“

„Jasné, môžme.“??
..Takýto rozhovor som náhodou
zachytila večer v autobuse. 
Neviem kam chlapci chceli pôvod-
ne ísť, ale dorazili správne! 
Presne na mieste kde stál Rybársky
cech, neskôr Caribic, je dnes nová,
moderná reštaurácia, ktorá si
zachovala ako názov, tak i povestnú
kvalitu služieb. 
Jedlo je skutočne skvelé. Zaujíma-
vo kombinuje chute, použité sú
prvotriedne a vždy čerstvé surovi-
ny.  
Koncept reštaurácie je postavený
na základe rybacích špecialít, ale aj
mäsožravci si prídu na svoje. Náj-
dete tu kambalu, morského vlka,

pražmu, krevety, slávky ale aj deli-
katesy ako hovädzí jazyk či teľacie
líčka. Rybársky cech však nezabú-
da na poctivé jedla prešporských
starých mam, ktoré sa tu varili od
nepamäti. Kde inde si môžete dať
klasický perkelt zo sumca, sýtu
šošovicovú polievku a kapra na
spôsob "orly" ? Nič Vám to neho-
vorí? To ste teda prišli o veľa gas-
tronomických zážitkov! Okamžite
si rezervujte stôl v Rybárskom
cechu!:)
Iste neodídete sklamaný, keď svoje
posedenie zavŕšite sladkým dezer-
tom, dobrou kávou a digestívom.
O širokej ponuke nápojov a  kvalit-
ného alkoholu sa nebudem rozpiso-
vať, príďte a nechajte sa prekvapiť. 
Ale čo je najdôležitejšie, vládne tu
priateľská a vrúcna atmosféra ktorú
pocítite už po prvom kontakte s
personálom. 
Jednoducho "úplne parádne"! (td)

Rybársky cech je opäť otvorený!

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

Ak jazdíte cez Račiansku, určite ste
si na ceste všimli stavebné práce pri
príjazde k daňovému úradu. Deve-
loper Malých Krasňan od marca
rekonštruuje križovatku – a dočas-
né obmedzenie v premávke bezpo-
chyby bude stáť za to.
Doprava na Račianskej bude od júna
prehľadnejšia a bezpečnejšia. Lepšej
prejazdnosti pomôže nielen nová sve-
telná križovatka, ale aj prebudované
električkové priecestie a nový cyklo-
chodník. Vybudovaný úsek bude mať
dĺžku takmer pol kilometra a zlepší
cyklistické prepojenie centra Bratislavy
s lesmi Malých Karpát cez Račiansku
radiálu a s ďalšími cyklocestami. Cel-
kové náklady investície dosiahnu výšku
1,2 milióna eur a budú slúžiť na zvýše-
nie kvality dopravy na Račianskej ulici
smerom do centra mesta.

Na križovatke pribudne svetelné ria-
denie aj pre chodcov a cyklistov. Sys-
tém riadenia s uprednostnením MHD
navyše prispeje k zrýchleniu dostup-
nosti centra električkou. Nová križo-
vatka zjednoduší dopravu a komfortne

prepojí Malé Krasňany s Račianskou
ulicou. Počas výstavby bude križovat-
ka čiastočne uzavretá. Doprava je pre-
smerovaná popred vozovňu Krasňany,
kde pre toto obdobie vznikla dočasná,
spevnená komunikácia.

MALÉ KRASŇANY: Rekonštrukcia 
a modernizácia križovatky 
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Národný beh 

sa pobeží už

túto nedeľu
BRATISLAVA
Národný beh Devín-Bratislava
oslávi budúci rok sedemdesiat-
ku, 69. ročník sa však pobeží už
najbližšiu nedeľu – 10. apríla
2016.
Behy kategórií A, B, C, D, E, G a
Firemný beh odštartujú o 10.00 h
na tradičnom mieste, na parkovis-
ku pod hradom Devín. Prvé štyri
kategórie patria mužom – do 39
rokov, od 40 do 49 rokov, od 50
do 59 rokov a nad 60 rokov, ďal-
šie tri ženám – do 34 rokov, od
345 do 49 rokov a nad 50 rokov.
Dĺžka trate je 11 625 metrov,
občerstvenie bude pripravené pri
kameňolome (3,5 km) a pri Rivié-
re (7,7 km).  Malý Devín je urče-
ný pre deti a rekreačných bežcov,
štart bude o 10.00 pod Mostom
Lafranconi. Cieľ pre všetkých
bežcov je na Rázusovom nábreží,
pri Propeleri. Pre bežcov, ktorí
prídu do cieľa, pripravili organi-
zátori aj novinku, účastnícku
medailu. (mm)

Čitateľská súťaž

sa končí, blíži 

sa žrebovanie
BRATISLAVA
Mladí čitatelia sa môžu do
súťaže Vráťme knihy do škôl
zapojiť do 15. apríla 2016.
Podmienkou je zaslať krátky
text o prečítanej knihe, objas-
niť, prečo si zvolili knihu a popí-
sať, čo im dielo prinieslo. Škôl-
kari nakreslia obrázok na zákla-
de vychovávateľom prečítaného
textu. Žiaci I. stupňa základných
škôl môžu poslať buď text alebo
obrázok. (brn)

BRATISLAVA
Pred dvadsiatimi rokmi bol na
Slovensku jediný hniezdiaci pár
sokola sťahovavého. Dnes sa
s ním môžeme stretnúť aj
v rušnom centre Bratislavy. 
Pre ornitológov je ochranárskou
ikonou, podobne ako panda
veľká, keďže práve tento druh stál
na začiatku procesu, ktorého
výsledkom bol zákaz používať
chemikálie DDT. Za sokolom
sťahovavým sa už nemusíte
vydať do skalných údolí a na jeho
pozorovanie nepotrebujete ani
terénny výstroj. Môžete ho pozo-

rovať dokonca priamo pri káve z
okna reštaurácie. Už niekoľko
rokov si totiž Bratislavu za svoje
zimovisko vybralo niekoľko so-

kolov zo severnej Európy a od
októbra do začiatku apríla tak
možno vidieť na výškových
budovách odpočívať dravca,
ktorý je známy svojou rýchlosťou
pri strmhlavom lete. Cieľom úto-
kov sú najčastejšie holuby, ale aj
čajky a iné vodné vtáky. Vidieť
sokolov sťahovavých v Bratisla-
ve sa bude dať ešte niekoľko dní,
kým odletia na hniezdiská na
sever Európy. Až potom si holuby
v okolí Dómu svätého Martina,
Incheby či budovy Tower 115,
oddýchnu... (mb)

Foto: www.dravce.sk

Sokol hniezdi aj priamo v centre 

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

PO až PIA 12:00 - 18:00
WWW.PEKNEKABATY.SK

DO VYPREDANIA ZÁSOB

ISTROPOLIS / 1. posch.
TRNAVSKÉ MÝTO

TOTÁLNY
VÝPREDAJ
dámskej a pánskej konfekcie

od slovenských výrobcov

MAKYTA PÚCHOV  *  OZETA TRENČÍN  *  ZEKON MICHALOVCE

NOVÝ
TOVAR
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Hlodavcom

odzváňa, začína

sa deratizácia
BRATISLAVA
Hlavné mesto vyzýva obce,
podnikateľov a právnické oso-
by a občanov, aby od 1. apríla
do 15. mája deratizovali ob-
jekty a objekty, ktoré spravujú.
Magistrát vyzýva právnické
osoby, fyzické osoby – podnikate-
ľov a fyzické osoby – občanov, na
vykonanie deratizácie v nimi
vlastnených alebo spravovaných
objektoch, kanalizačných a kolek-
torových rozvodoch, areáloch
určených na podnikanie a býva-
nie, vrátane školských, zdravot-
níckych, športovo-rekreačných a
telovýchovných zariadení, zaria-
dení sociálnych služieb, bytových
a polyfunkčných domov, skladov
a skládok. 
V objektoch a na verejných prie-
stranstvách v majetku a správe
hlavného mesta, zabezpečí
mesto deratizáciu prostredníc-
tvom firmy oprávnenej na profe-
sionálne vykonanie regulácie
živočíšnych škodcov. (brn)

Prvé granty pre

voľný čas už

dostali peniaze
BRATISLAVA
Komisia grantového programu
Ars Bratislavensis a grantového
programu pre voľný čas, šport
a sociálne aktivity už pridelila
prvé granty. Celkovo v prvom
kole finančne podporili 108
projektov vo výške 78 463 eur. 
Do druhého grantového progra-
mu pre voľný čas, šport a sociálne
aktivity sa prihlásilo 81 žiadate-
ľov so svojimi projektmi. Komi-
sia z toho podporila 57 vo výške
42 063 eur.  Podpora projektov v
konkrétnych oblastiach: oblasť
športu – podporených 23 projek-
tov vo výške 17 435 eur, oblasť
voľného času – podporených 27
projektov vo výške 17 856 eur,
oblasť sociálnych aktivít – podpo-
rených 7 projektov vo výške
6 772 eur.
Komisia grantového programu
Ars Bratislavensis dostala72 žia-
dostí o dotáciu. Finančne grantom
podporila 51 projektov v celkovej
výške 36 400 eur. (ts)

KARLOVA VES
Tradičná súťaž Istrobot sa v
sobotu 23. apríla 2016 usku-
toční v Mlynskej doline na
Fakulte elektrotechniky a
informatiky Slovenskej tech-
nickej univerzity.
Nadšenci robotiky zo Slovenska
i zahraničia predstavia roboty,
ktoré sami zostrojili a naprogra-
movali. „Sme veľmi zvedaví,
ako sa bude dariť súťažiacim v
kategórii lietajúcich robotov –

dronov. Vlani, v pilotnom roční-
ku, bolo dovolené riadiť stroj aj
diaľkovým ovládaním, ale tento
rok už očakávame aspoň pokusy
o autonómny let bez zásahu člo-
veka. Úloha spočíva v prelete
dráhy s troma prekážkami,“ pri-
blížil Richard Balogh zo Sloven-
skej technickej univerzity v Bra-
tislave. V kategórií Stopár súťa-
žia roboty a ich konštruktéri o
to, kto najrýchlejšie prekoná trať
plnú prekážok. V kategórií Myš

v bludisku treba prejsť čo naj-
rýchlejšie bludisko. Robot musí
nájsť cestu sám a najľahšie rie-
šenie – nechať ho používať
známe pravidlo pravej či ľavej
ruky, neznamená najkratšiu
cestu. V sklade kečupu súťažia
dva roboty o to, ktorý najskôr
pozberá plechovky. 
Predpoludním (10.00 – 12.00 h)
sú na programe kvalifikačné
jazdy, popoludní (14.00 – 16.00
h) finále. (brn)

Na Istrobote bude aj robot-stopár

ZĽAVOBRANIE
21. – 24. 4.

9. – 17. 4.

www.borymall.sk

TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko

Navštívte najkrajšie miesta pri Jadrane
Jarný wellness v termálnych kúpeľoch v Slovinsku 7.-10.mája

iba za 197 € kúpeľný pobyt s polpenziou a autobusovou dopravou

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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V nedeľu je tu

jarná dostihová

premiéra!
PETRŽALKA
Už je to tu! V nedeľu 10. apríla
sa na dostihovej dráhe začína
nová sezóna s úvodným, 43.
ročníkom Jarnej ceny Petržal-
ky, steeplechase na 3 800 m. 
Program obsahuje osem rovino-
vých  a prekážkových dostihov,
na prihláškach je spolu 85 koní
z Rakúska, Česka, Maďarska
a zo Slovenska! Nedeľné popo-
ludnie v Starom háji návštevní-
kom spríjemní vystúpenie skupi-
ny AKUSTIX, pripravené je aj
obľúbené vozenie detí na koní-
koch. Štart prvých dostihov je
o 14. hodine. (ri)

Vo štvrtok 14. apríla sa vinári
z Burgenlandu stretnú opäť
v centre Bratislavy a v hoteli
Radisson Blu  Carlton budú  pre-
zentovať svoje skvelé biele, čer-
vené a sladké vína. Okrem nich
bude 6 zážitkových podnikov
ponúkať vlastné regionálne  gas-
tronomické špeciality.
Burgenland je krajinou slnka
a vína - vďaka priaznivému podne-
biu a geografickej polohe sa tu rodí
skvelé víno. Jeho obyvatelia
tvrdia, že, nikde inde na svete
nechutia plné vína sviežejšie
a svieže vína lahodnejšie. Kvalite
vína prospieva okrem miernej
panónskej klímy a výbornej  pôdy
aj obratnosť tamojších vinárov.
Burgenland ako vinársku krajinu

charakterizuje obchodný riaditeľ
vinárskeho zväzu Wein Burgen-
land Ing. Christian  Zechmeister:
„Burgenland je malá, ale príjemná
krajina s tradíciou vinohradníctva,
s veľkým množstvom rozličných

štýlov vína. Naši vinári kladú
dôraz na domestikované odrody –
v prípade bieleho vína Veltlín zele-
ný, Rizling vlašský a biele bur-
gundské odrody,  pri červených
vínach dominujú Frankovka modrá

a Zweigelt. Treba  ešte spomenúť
aj aromatické odrody viniča ako
napríklad Sämling 88 alebo Tra-
mín, ktoré sa často využívajú na
produkciu sladkých vín.“ Podľa
jeho slov je vinársky región  Bur-
genland veľmi rôznorodý. Nájdete
tu kvalitatívne vysokoakostné ovo-
cité biele vína, komplexné červené
vína, elegantné šumivé vína
i ušľachtilé sladké špeciality. Táto
rozmanitosť vie vždy rozbúchať
srdcia milovníkov vína. Vína z
Burgenlandu sú aj skvelými sprie-
vodcami pri jedle, pretože sa veľmi
dobre hodia k panónskej kuchyni.
Ochutnávka skvelých burgenland-
ských vín a regionálnych špecialít
sa koná v tradičnom čase od 15. -
do 20. hodiny a vstupné je 15 €.

Burgenlandské vína opäť v Bratislave

Stará 
tržnica

Trhy každú sobotu
Príď si do Starej tržnice po sezónnu zeleninu 

od Bélu z Rohoviec

+ BURZY & DETSKÝ 

PROGRAM
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Bratislavčania

si vybrali

svoje projekty
BRATISLAVA
Bratislavčania sa zapojili do
hlasovania o využití 50 000 eur
z Občianskeho rozpočtu v šty-
roch základných kategóriách.
Magistrát celkove prijal 2 776
platných hlasov. Po vyhodno-
tení jednotlivé vybrané pro-
jekty zadelili odborným útva-
rom magistrátu.
V každej kategórii je víťazný
návrh s najväčším počtom hla-
sov. Realitou sa teda stanú štyri
projekty - víťazný z každej ka-
tegórie. Aktuálne sa už odborné
oddelenia magistrátu zaoberajú
víťaznými projektmi, ako aj
časovým harmonogramom ich
realizácie. 
Víťazné projekty Občianskeho
rozpočtu na rok 2016 v jednotli-
vých kategóriách:
�Kategória Životné prostredie -
Rozšírenie komunikácie, spev-
nenie okrajov a vybudovanie
chodníka pre peších a cyklistov
v smere na Kamzík (dostal 1 285
hlasov).
� Kategória Doprava, ulice,
nábrežia a verejné priestranstvá -
Zriadenie buspruhov - napríklad
na Štefánikovej, Gagarinovej,
Popradskej, Lamačskej ulici či
na Patrónke (dostal 1 082 hla-
sov).
� Kategória Školstvo, kultúra a
šport: Vyčlenenie prostriedkov
na ďalšiu rekonštrukciu mest-
ských hradieb (dostal 1 433 hla-
sov).
� Kategória Sociálne veci, bez-
pečnosť a čistota - Vyčistenie
budov od plagátov a letákov v
historickom centre mesta (vráta-
ne graffity) (dostal 1 131 hla-
sov).
Občiansky rozpočet umožňuje
obyvateľom Bratislavy rozhodo-
vať o využití časti prostriedkov z
rozpočtu mesta. V tohtoročnom
rozpočte sa vyzbieralo celkovo
62 návrhov. 
Rada pre občiansky rozpočet, do
ktorej boli nominovaní zástup-
covia z občianskych združení,
hlasovaním triedila zrealizova-
teľné občianske podnety, ktoré
sú v kompetencii mesta. Celko-
vo odporučila hlasovať o 22
projektoch. (ts)

Je tu jarný 

festival kvetov

a záhrad 
BRATISLAVA
Bory Mall sa v apríli premení
na zelenú oázu.
Od 9. apríla sa môžu návštevníci
Bory Mall prejsť po živom tráv-
niku, prípadne si na ňom dopriať
obedňajší piknik alebo sa
zahrať. Počas víkendov je pri-
pravených veľa inšpiratívnych
podnetov, workshopov na témy
súvisiace s rastlinami, záhrada-
mi, terasami a balkónmi. V
sobotu a v nedeľu 9. a 10. aprí-
la borci z Bory Mall absolvujú
pútavý a zábavný náučný chod-
ník. Ďalší víkend zase budú
mladí záhradníci recyklovať
zdanlivo nepoužiteľné veci a
meniť ich na originálne nádoby
a črepníky pre rastliny. Počas
víkendov Festivalu záhrad bude
v Bory Mall aj kvetinový a
hand-made trh. A na záver - od
21. do 24. apríla sa budú sa zbie-
rať zľavy v jarnom EMMA Zľa-
vobraní. Viac informácií nájdete
na borymall.sk. (ts)

Poslanci Zastupiteľstva
Bratislavského samospráv-
neho kraja na svojom
zasadnutí 30. marca väčši-
novou podporou schválili
dotácie podľa VZN BSK č.
6/2012 a schválili aj preroz-
delenie takmer 800 000 eur
z Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podpo-
ru kultúry. 
„Ak chceme mať taký roz-
siahly dotačný systém, tak
musíme, samozrejme, zabez-
pečiť odbornú gesciu na stra-
ne úradu. Každá oblasť má
svojho gestora, ktorý spolu-
pracuje s príslušným odbor-
ným grémiom a  v rámci bra-
tislavskej župy s komisiami
poslancov. Nechcel som
zasahovať do odborného roz-
hodovania, pretože keď si
pozriete zoznam členov
Rady BSK pre kultúru a
umenie, tak ich mená sú

zárukou toho, že dobre
vedia, čo kultúra je. Aj reak-
cie, ktoré máme zo strany
verejnosti už po minulom
roku, jasne hovoria, že kul-
túrnu scénu kraja podporuje-
me správnym spôsobom,“
povedal bratislavský župan
Pavol Frešo.
Prvým bodom Zastupiteľ-
stva BSK bolo schválenie
všeobecnej dotačnej sché-
my, ktorej žiadosti, podané
do 15. 11. 2015, boli podpo-
rené z rozpočtu BSK v roz-
počtovom programe 14:
Strategická podpora verejné-
ho života a rozvoja regiónu.
Z celkového počtu 142 žia-
dateľov o dotáciu nad sumu
2 500 eur, komisia odporuči-
la poskytnúť dotáciu 91 žia-
dateľom v celkovej výške
496 900 eur.
Druhým bodom zasadnutia
zastupiteľstva bolo schvále-

nie návrhu na poskytnutie
dotácií z Bratislavskej regio-
nálnej dotačnej schémy na
podporu kultúry, kde o pro-
jektoch nerozhodovali iba
poslanci BSK, ale aj nezá-
vislá odborná Rada BSK pre
kultúru a umenie, do ktorej
bratislavský župan Pavol
Frešo vymenoval významné
osobnosti kultúry a predsedá
jej spisovateľ Michal Hvo-
recký. Na rok 2016 bude z
dotačnej schémy na podporu
kultúry rozdelených 796 300
eur, a to 260 žiadateľom v
deviatich oblastiach kultúry
a umenia.  
„Projekty mali podrobný
popis, rozpočet a ich hodno-
tenia okrem bodov obsahujú
aj argumenty a odborné zdô-
vodnenie, prečo boli podpo-
rené,“ doplnil predseda BSK
Pavol Frešo.

�

Poslanci krajského zastupiteľstva
odhlasovali dotácie

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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Garáže na 

Kollárku ešte

nie sú uzavreté 
STARÉ MESTO

Na článok v Bratislavských
novinách o parku na Kolláro-
vom námestí zareagovala spo-
ločnosť Parking house.
Podľa nej je rozhodnutie krajské-
ho súdu o tom, že dala výstavbe
garážam na Kollárovom námestí
dočasnú stopku, nepravdivé
vzhľadom na to, „že predmetné
rozhodnutie bolo napadnuté odvo-
laním, o ktorom sa v súčasnosti
koná na Najvyššom súde SR, ako
aj vzhľadom na skutočnosť, že
predmetné výrubové povolenie je
stále právoplatné a vykonateľné.“
Podľa spoločnosti mali mať čitate-
lia dojem, že spoločnosť nedbá na
platnú legislatívu, ani na životné
prostredie, čím má utrpieť dobrá
povesť spoločnosti... Napádané
skutkové tvrdenia sú totiž podľa
nej v priamom rozpore so skutoč-
nosťou preukázateľnou projekto-
vou dokumentáciou, ako aj s
verejnými rozhodnutiami orgánov
verejnej správy a súdov. Podľa
spoločnosti nemá rozhodnutie
krajského súdu  vo veci výrubové-
ho povolenia v súvislosti s pláno-
vanou výstavbou podzemného
parkovacieho domu vplyv na plat-
nosť a vykonateľnosť výrubu,
keďže o celej veci rozhodne ešte
Najvyšší súd SR.
Bratislavské noviny v článku
citovali z rozhodnutia krajského
súdu. (brn)

KARLOVA VES
Obyvatelia Karlovej Vsi sa
môžu do 15. apríla zapojiť do
príprav dokumentu Program
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na roky 2016 - 2023.
Prostredníctvom dotazníka, ktorý
vyplnia v tlačenej forme alebo

prostredníctvom internetu, v ňom
môžu vyjadriť svoj názor o budú-
com smerovaní mestskej časti.
„Od obyvateľov sa chceme
dozvedieť, čo im najviac chýba.
Bude nás zaujímať, ako hodnotia
verejné priestranstvá, dopravu,
parkovanie a životné prostredie,“

vysvetlila starostka bratislavskej
Karlovej Vsi Dana Čahojová.
Obyvatelia odpovedia na štrnásť
otázok. V Programe hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja budú
zahrnuté dlhodobé vízie rozvoja
Karlovej Vsi. Dotazník nájdu
obyvatelia Karlovej Vsi aj na ofi-

ciálnej webstránke Karlovej Vsi.
Ak vyplnia papierovú formu
dotazníka, odovzdať ho môžu v
sídle miestneho úradu, v knižnici
na Jurigovom námestí, v Karlove-
skom centre kultúry, prípadne
v materských školách, denných
a v rodinných centrách. (bh)

Karlovešťania môžu napísať, čo ich najviac trápi

9.4. o 18:20

SLOVAN DO TOHO .

HRÁČI VÁS POZÝVAJÚ,
VSTUPNÉ PLATIA ZA VÁS!

ba_noviny.ai 1 30. 3. 2016 13:22:25
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Z Bratislavy sa

už lieta aj do

ďalších miest
BRATISLAVA
Ponuku destinácií Letiska M.
R. Štefánika opäť rozšírili. Už
od marca 2016 môžu cestujúci
letieť napríklad do Malagy,
Edinburghu či Manchesteru.
Odlety do Malagy zabezpečuje
letecká spoločnosť dvakrát týž-
denne, vždy v pondelok a v pia-
tok. Odlieta sa v piatok a v pon-
delok o 18.45 h. Do Edinburghu
sa lieta každú nedeľu a stredu
o 11.20 h. Počas júla stúpne
frekvencia letov na trikrát týž-
denne - v stredu, v piatok a v ne-
deľu. Od 1. apríla pribudla aj
nová linka do Manchesteru a
späť, kam sa lieta 3x týždenne.
Cez víkend navyše pribúdajú
sezónne linky do Paríža, Trapani
a na Mallorku. (let)

PETRŽALKA
Týždeň čistoty v Petržalke je
už tradičné podujatie, ktoré
pomáha skrášliť mestskú
časť.
S čistením sa začalo už minulý
víkend jarným upratovaním
Dunaja. Samotný Týždeň čisto-
ty sa však naplno začne 22.
apríla 2016 od 9.00 h. „Zme-
nou oproti minulosti je pridanie
piateho stanovišťa pod Dolno-
zemskou, odkiaľ sa bude postu-
povať smerom k Medissimu,“
prezradila vedúca oddelenia
životného prostredia Zuzana
Juhásová a dodala, že opäť
zabezpečili vrecia, rukavice,
náradie a pekné počasie. Chý-
bať nebude ani malé občerstve-
nie, potápači z klubu OCTO-
PUS vyčistia v piatok koryto v
okolí premostenia na Antolskej
a v sobotu aj ďalší úsek jazera
Veľký Draždiak.
V sobotu 14. mája 2016 zase
obyvateľom Petržalky bez-
platne odvezie zmluvná spo-
ločnosť Envidom nepotrebné
elektrospotrebiče na ekolo-

gickú recykláciu. Na to, aby
Petržalčanom odviezli staré
elektrospotrebiče, treba naj-
neskôr do 11. mája 2016 kon-
taktovať Miestny úrad Petr-
žalka osobne počas stránko-
vých dní, telefonicky alebo
mailom a nahlásiť druh
a počet spotrebičov, meno,
adresu a kontakt. 
O 1. apríla do 15. mája sa aj
v Petržalke vykonáva celoploš-
ná deratizácia. V tomto období

sú povinné vykonať deratizáciu
všetky právnické osoby a fyzic-
ké osoby – podnikatelia vo svo-
jich prevádzkach, mestská časť
zabezpečuje deratizáciu len na
verejných priestranstvách. Ak
to bude potrebné a výskyt hlo-
davcov budú obyvatelia aj
naďalej nahlasovať na oddele-
nie životného prostredia, posta-
rá sa samospráva o mimoriadnu
(opakovanú) deratizáciu. (pl)

Foto: petržalka.sk

Dobrovoľníci budú zas čistiť PetržalkuPetržalka už

pozná svojich

naj učiteľov
PETRŽALKA
Ocenenie petržalská Škola roka
za rok 2015 získala Základná
škola Dudova 2 a titul Mater-
ská škola roka 2015 získala Ma-
terská škola Pifflova 10.
Honor najlepší pedagogický
zamestnanec získali Zuzana Sko-
vajsová z MŠ Turnianska, Ľudmi-
la Šulová z MŠ Strečnianska,
Katarína Krajčová zo ZŠ Černy-
ševského, Judita Levická zo ZŠ
Dudova 2, Katarína Betáková zo
ZŠ Nobelovo námestie, Alena
Szepesiová zo ZŠ Pankúchova 4,
Ingrid Trebuňová zo ZŠ Gessayo-
va 2. V kategórii Učiteľ, na ktoré-
ho sa nezabúda, si ocenenia pre-
vzali Katarína Mazúrová, Oľga
Čunderlíková a Ingrid Mašláro-
vá. (pet)

BRATISLAVA 5

Hľadáme 
vitálneho dôchodcu,
ktorý by mal chuť i čas sa

postarať o zahradu RD.

Práca zahŕňa zametanie,

kosenie trávnika, postreky,

orezanie živého plotu a pod..

Práca si nevyžaduje vzdela-

nie v danom odbore. Hľadá-

me iba dochodcu, nie štu-

dentov. 

Dlhodobá spolupráca! 
Cca 5 hodín týždenne
(jeden deň v týždni, podľa
dohody.) 
Odmena 5 eur/ hodina.
Tel.: 0905 613 777

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
9. 4. Kostolík v Kopčanoch, hradiská Mikulčice a Uh.Hradiště - SK,CZ doprava = 15€

23. 4. Flora Olomouc, prehliadka mesta a Múzeum tvaružků - CZ doprava = 18€
14. 5. Zámok a ZOO Bojnice, prehliadka mesta a Múzeum praveku doprava = 19€
15. 5. Ledn.-Valt. areál na bicykli alebo prehl. Ledn. a Valt. zámku-CZ doprava = 15€
15. 5. Najväčší gastrofest na Morave GardenFoodFest Olomouc - CZ doprava = 18€ 
29. 5. Jízda králů vo Vlčnove - folk. zvyk zap. na zozn. UNESCO - CZ doprava = 13€
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 !!��

Hľadáme ľudí 
na upratovanie 

33--44  hhoodd..  aakkoo  aajj  
88  hhoodd..  pprraaccoovvnnýý  úúvvääzzookk

Miesto výkonu práce: 
oobbjjeekkttyy  vv  BBrraattiissllaavvee  --

SSttaarréé  MMeessttoo  ((RRiivveerr  PPaarrkk)),,
KKaarrlloovvaa  VVeess  ((PPaattrróónnkkaa)),,

KKoolliibbaa
Kontakt: tel. 0911 695 518, 

prípadne mailom cleaning@d-fs.sk

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE
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štvrtok 7. apríla
� 10.00 - O. Spišák: Objavenie
Ameriky, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 10.00 - J. Michalová: Rukavička,
textilné dielničky, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - Z. Strnáková: Margarí,
Margarú, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - W. Shakespeare: Mac-
beth, Divadlo Ívery, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa 1
� 19.00 - D. Mamet: November,
divadlo Aréna, Tyršovo nábrežie

piatok 8. apríla
� 10.00, 19.00 - J. Korec: Mara-
tón, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
�19.00 - D. Ives: Venuša v kožuchu,
divadlo Aréna, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - C. Goldoni: Sluha
dvoch pánov, Nová scéna, Živ-
nostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
�19.30 - Kollárovci, koncert, Istro-
polis, Veľká sála, Trnavské mýto 1
� 19.30 - K. Castrovilli: Kabaret
na jednu noc, Medzinárodné
divadlo Meteorit, Čulenova 3
�19.30 - K. Vosátko: Navždy alebo
nikdy, La Komika, Michalská 5
� 20.00 - Funky Live - Dance
Night, DK Zrkadlový háj, Klub
Za zrkadlom, Rovniankova 3

sobota 9. apríla
�14.30 - K. Jánošová: Myška nie
je líška, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 15.00 - Lucie Bílá, 50 Fifty
Fifty, koncert, ZŠ Ondreja Nepe-
lu, Odbojárov 9
� 19.00 - F. Zeller: Pravda,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 20
� 19.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

nedeľa 10. apríla
� 10.00, 14.30 - K. Jánošová:
Myška nie je líška, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - P. Dobšinský: Koza
rohatá, Divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinská 20
� 16.00 - Z. Strnáková: Margarí,
Margarú, Bibiana, Panská 41
� 16.30 - P. Pavlac: Klauni,
divadlo Úsmev, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - P. Cmorík, koncert, Loď
- Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

pondelok 11. apríla
� 19.00 - Groteskno, Prešporské
divadlo, Divadelný klub 10x10,
Školská 14
� 19.00 - A. N. Ostrovskij:  Aj
múdry schybí, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - R. Freund: Zlatá baňa,
divadlo Wüstenrot, Dom odborov
Istropolis, Trnavské mýto 1 
�19.30 - K. Vosátko: Dobrodruž-
stvá dona Dušana, La Komika,
Michalská 5

utorok 12. apríla
� 9.00, 11.00 - K. Jánošová:
Myška nie je líška, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - P. Dobšinský: Koza
rohatá, Divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinská 20
� 14.00 - A. Blonská: Nitka, vln-
ka, bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - Flamenco - Spomienka
na Paca de Luciu, Loď - Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie

� 19.30 - Hop Trop, Legendy v
divadle, Divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, divná láska, divné životy,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

streda 13. apríla
� 10.00, 14.00 - K. Jánošová:
Myška nie je líška, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 14.00 - A. Blonská: Nitka, vln-
ka, bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, divad-
lo Kumštprouction, Loď - Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Neskoro večer, show P.
Marcina, DK Zrkadlový háj, Klub
Za zrkadlom, Rovniankova 3

štvrtok 14. apríla
� 10.00 - R. Olekšák, V. Schulc-
zová: Doktor Macbeth, Divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinská 20
�10.00 - D. Hevier: Hugo, Frigo,
Bublina, Divadlo Ludus, Tower
115. Pribinova 25
� 10.00, 14.00 - K. Jánošová:
Myška nie je líška, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - A. Blonská: Nitka, vln-
ka, bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - I. Vyskočil: Cesta do
Úbic, Divadlo Ívery, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

piatok 15. apríla
� 9.00 - K. Jánošová: Myška nie

je líška, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
�19.00 - Jednofázové kvasenie, D.
Valúch, K. Svozil, M. Janoušek a
F. Frešo, folkový koncert, Di-
vadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - S. Ruhl: Vibrator play,
divadlo Aréna, Tyršovo nábrežie
p 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33

sobota 16. apríla
�10.00 - Aprílový bazár vo Dvore
na Obchodnej, Obchodná ulica 66
� 14.30 - J. Mikitková, J. Fakla:
Prstom na mape, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 17.00, 19.30 - La Pasión fla-
menca, súbory Andalucia, Aleg-
ria, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, Nová scéna, Živnostenská 1

nedeľa 17. apríla
� 10.00, 14.30 - J. Mikitková, J.
Fakla: Prstom na mape, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�10.00 - D. Hevier: Hugo, Frigo,
Bublina, Divadlo Ludus, Tower
115. Pribinova 25
� 16.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - J. Strauss: Viedenská
krv, Divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 20
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Bábkoherecký súbor Teatro Neli-
ne, Koncertná sieň SF, Námestie
E. Suchoňa 1
� 19.00 - S. Štepka Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 20.00 - Concertino Lenky Fili-
povej, divadlo Aréna, Tyršovo
nábrežie

pondelok 18. apríla
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Zaplavenie, Divadlo Ticho
a spol., Divadelný klub 10x10,
Školská 14
� 19.00 - S. Štepka Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Wüstenrot, Dom od-
borov Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

utorok 19. apríla
� 14.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
p 19.00 - Octet Singers, Malá sála
SF, Námestie E. Suchoňa 1
� 19.00 - S. Štepka Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - A. Baricco: Legenda o
pianistovi, Loď - Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - I. Blahút, K. Jurčišinová-
Kukľová: Okteto pána G, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - S. Ruhl: Vibrator play,
divadlo Aréna, Tyršovo nábrežie
�19.00 - R. Thomas: Mandarínko-
vá izba,  divadlo Wüstenrot, Dom
odborov Istropolis, Trnavské mýto 1

streda 20. apríla
� 10.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Déjá vu, Divadelný klub
10x10, Školská 14
� 19.00 - S. Štepka Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
�19.00 - J. Saunders, A. Ayckbourn,
D. Capton: 3x2, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Cinema City vás s deťmi srdečne pozýva už tento víkend, v sobotu aj v nedeľu, 09. 04. 2016 – 10. 04. 2016, do svojich multiplexov
na fantastický detský film v predpremiére s názvom KNIHA DŽUNGLE, ktorý sa bude premietať v 2D aj 3D v slovenskom dabin-
gu vo všetkých multiplexoch Cinema City v Bratislave.
Nové výpravné spracovanie nadčasového príbehu Rudyarda Kiplinga „Kniha džungle“, inšpirované animovanou disneyovkou. Hlavným
hrdinom je ľudské mláďa Mauglí, ktorý sa kedysi zatúlal do džungle, kde sa ho ujala a vychovala vlčia svorka. Do džungle sa však vra-
cia aj tiger Šer Chán, obávaný vládca pralesa. Šer Chán, ktorý si nesie jazvy, spôsobené človekom, prisahá, že odstráni všetko, čo vníma
ako hrozbu. Mauglí cíti, že musí opustiť džungľu, jediný domov, ktorý kedy poznal. Spoločnosť mu robia len dvaja priatelia – čierny pan-
ter Baghíra a ľahkomyseľný medveď Balú. Počas svojej cesty stretáva v džungli veľa tvorov, ktoré však nemajú najčistejšie úmysly.
Obrovský pytón so zvodným hlasom Kaa zláka ľudské mláďa do trosiek dávneho chrámu, kde sídli opičí kráľ Louie. Na prvý pohľad pria-
teľský kráľ chce presvedčiť Mauglího, aby mu prezradil tajomstvo krásneho, prchavého a smrtiaceho červeného kvetu – ohňa. Či sa Louie
dozvie to tajomstvo, o tom sa na vlastné oči presvedčíte v kinách Cinema City Aupark, Polus a Eurovea už túto sobotu a nedeľu.
Vstupenky na predpremiéru Kniha džungle si môžete zakúpiť na pokladniciach kín Cinema City v Bratislave alebo priamo online na
www.cinemacity.sk.
Tešíme sa na stretnutie s vami a vašimi ratolesťami už tento víkend v multiplexoch Cinema City!

PREDPREMIÉRA KNIHA DŽUNGLE V KINÁCH CINEMA CITY!



Do 70. rokov dvadsiateho storo-
čia stál na Župnom námestí v
tesnom susedstve Župného
domu zaujímavý meštiansky
dvojposchodový dom s nie cel-
kom ortodoxne riešenou fasá-
dou. Stredná vystupujúca časť
fasády – rizalit – bola na príze-
mí v strede prerušená kamen-
ným portálom, vozovou brá-
nou. 
V klasickej architektúre bývalo
pravidlom, že v osi brány boli na
poschodiach okná. V prípade
domu na Župnom námestí projek-
tant toto pravidlo zámerne poru-
šil. Keďže vložil do rizalitu na
poschodiach párny počet okien -
štyri – pokračovala os symetrie
budovy na poschodiach nad brá-
nou v pilieroch medzi oknami. V
literatúre sa objavila informácia,
že dom postavil staviteľ Karl
Feigler (1824 až 1896). Podľa
zachovanej nájomnej zmluvy bo-
la však v roku 1857 majiteľkou
domu pani Katarina Feigler (1799
až 1868), matka Karla Feiglera,
vdova po staviteľovi  Ignazovi
Feiglerovi staršom (1791 až
1847). Dom nepostavil Karl, ale
už jeho otec  Ignaz Feigler starší.
Originál zmluvy s pripojeným
pôdorysom domu sa nachádza v
Múzeu mesta Bratislavy v pozo-
stalosti po mestskom archivárovi
Dr. Ovidiovi Faustovi. Išlo o
nájomnú zmluvu. Katarína Feig-
ler prenajíma 12. marca 1857
Štátnemu telegrafnému úradu byt
na prízemí svojho domu. Byt má
tri izby a kuchyňu s oknom do
dvora. V zmluve sa vyslovene
uvádza, že nájomník – Štátny
telegrafný úrad – smie jedno okno
na prízemí prerobiť na vstupné
dvere zo Župného námestia.           
Telegraf patril v polovici 19. sto-
ročia k najnovším výdobytkom
techniky. Rýchla možnosť preno-
su správ bola veľmi potrebná pre
susedný župný úrad. Umožnila na
tie časy až neuveriteľne rýchly
kontakt úradov v Prešporku s cen-
trálnymi  úradmi v Pešti a v Budí-
ne. Správy sa prv museli  posielať
živými kuriérmi – jazdcami na
koňoch, a to aj vo veľmi neprí-
jemných poveternostných pod-
mienkach. Nie je známe, prečo
nemohol byť telegrafný úrad
umiestnený priamo v Župnom
dome. Susedný dom však mož-

nosť vhodného umiestnenia
poskytoval, a pre majiteľku bolo
výhodnejšie prenajať byt na prí-
zemí štátnej inštitúcii ako inému
nájomníkovi.  Socialistické účelo-
vé delenie priestorov na bytové a
nebytové vtedy ešte nejestvovalo.
Prapravnučka Ignaza Feiglera
staršieho priviezla na začiatku 90.
rokov do Bratislavy z Klagenfur-
tu dva skicáre Ignaza Feiglera
mladšieho. V Archíve mesta Bra-
tislavy bol už predtým uložený
neúplný fond rodiny Feiglerov-
cov, novozískané skicáre sa k
nemu pridali v roku 1995.              
Minulý týždeň sa na pôde Múzea
mesta Bratislavy v červenom
salóne Apponyiho paláca usku-
točnila prezentácia knihy Jany
Pohaničovej a Petra Budaya Sto-
ročie Feiglerovcov. Autori v nej
rozprávajú príbeh rodiny stavite-
ľov a stavebných podnikateľov,
údajne bratislavských, v skutoč-
nosti však prešporských. Rodina
tu žila až do roku 1945, keď Bra-
tislavčania, hlásiaci sa k nemeckej
národnosti, museli svoje rodné
mesto nedobrovoľne opustiť.
Ostali tu po nich ich domy, ich
stavby. Kostoly, kaplnky, synagó-
gy, šľachtické paláce, obytné
domy, školy, nemocnice, zájazdné
hostince, hotely, železničné stanice,

mosty, továrenské stavby, technic-
ké stavby, divadlo.  V Starom
Meste sa ešte aj dnes človek na
každom kroku stretáva s výsledka-
mi  činnosti troch až štyroch gene-
rácií tejto výnimočnej rodiny. Ich
činnosť sa neobmedzovala len na
územie nášho mesta. Možno ju
konštatovať na Záhorí, na Žitnom
ostrove, ba aj v Ostrihome (nový
palác arcibiskupov). Viaceré ich
stavby už nestoja. Zbúraný je kos-
tol nad Hlbokou cestou, synagógy,
márnica, rozlúčková hala a obydlie
hrobára na evanjelickom cintoríne
pri Kozej bráne, Kapucínsky bazár,
domy pri Dunaji (Rázusovo nábre-
žie). Zanikla aj márnica pri cintorí-
ne ortodoxnej židovskej nábožen-
skej obce nad Karloveskou cestou,
aj dom Alexandra Feiglera na teraj-
šom Námestí 1. mája. 
Za obeť modernej výstavbe padol
aj dom na Župnom námestí, v kto-
rom Ignaz Feigler so svojou rodi-
nou žil aj zomrel. Starší Bratislav-
čania si možno spomenú na papier-
nictvo a zelovoc  v dome pri náro-
ží Kozej (vtedy Šmeralovej) ulice
šikmo oproti kapucínskemu kosto-
lu (na mieste vjazdu do garáže
ministerstva spravodlivosti). Keby
stál, dalo sa v ňom zriadiť múzeum
Feiglerovcov. Zachovala sa len nie
práve najlepšia fotografia domu a
plán z roku 1857.

Štefan Holčík
Foto: autor
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Víly zachránilo,

keď utancovali

nejakého chlapa 
Boli tu salóny katolícke, pro-
testantské i židovské, nemec-
ké, maďarské aj svetové. Stá-
le vznikali a zanikali a rýchlo
sa pre ne vytvorili prísne
reguly. Dobré salóny pra-
videlne navštevovali lekári a
svoje zistenia zaznamenávali
do tlačených knižiek, ktorými
sa slečny na požiadanie pre-
ukazovali zákazníkom.
Bordelmamy si hovorili „major-
dómky“ a okrem povinnosti
dobre organizovať život salóna
sa museli o svoje dievčatá starať
ako o dcérky a vychovávať ich k
tomu, aby keď zostarnú, boli
dobrými a starostlivými gazdin-
kami a matkami. 
Salónové slečny museli vedieť
variť, vyšívať, krášliť sa, doro-
zumieť sa s hosťami prinajmen-
šom po nemecky, po maďarsky a
po slovensky, či vo vtedy mód-
nej európskej reči – francúzšti-
ne. Len výnimočne nepochádza-
li z prešporských rodín. Znie to
čudne, no chudobnejší Prešpor-
čania zverovali sem dcérenky na
dobré vychovanie. Tie zvyčajne
cestovali za prácou do neďalekej
Viedne a mladé Viedenčanky
vychovával zase Prešporok.
Prešporské povesti, pravda,
vravia čosi iné. Na brehoch
potokov obtekajúcich Prešpo-
rok a vlievajúcich sa do Dunaja
sídlili prešporské víly – divo-
žienky. Kamarátli sa s mlynár-
mi, prostredníctvom rybárov
ich prešporský vodník Herr
Topelz zásoboval vodným hy-
dom a Prešporčania posielali k
nim svojich vzácnych a lásky-
chtivých hostí.
Vedelo sa, že každá z víl ostane
večne mladá a nesmrteľná len
vtedy, ak každoročne utancuje
na smrť voľajakého chlapa,
ktorý však nesmel pochádzať z
Prešporka. Ktorej sa to nepo-
šťastilo, premenila sa na smrteľ-
nú krásnu strigu, ktorá začala
starnúť. Neostávalo jej iné, ako
sa rýchlo vydať za prešporského
junáka. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA MARKOVEJ ULICI sa 40-
ročný Pavel M. a 47-ročný Vla-
dimír K. vlámali do zaparkované-
ho vozidla. Poškodili dvere vo-
zidla a odcudzili na skle pripev-
nenú čelnú kameru s pamäťovou
kartou a stojanom. Ďalej ukradli
osvetľovaciu baterku, servisnú
knihu a rôzne osobné predmety.
Hliadka ich aj s odcudzenými
vecami zadržala na Tupolevovej
ulici. Celková škoda bola 586 eur. 
NA RAČIANSKOM MÝTE
29-ročný Rajmund z okresu
Levice vo vozidle MHD vulgárne
napadol 48-ročnú ženu. Následne
ju opľul a päsťou udrel do tváre,
dôsledkom čoho spadla. Pri páde
utrpela žena zranenia na hlave a
dolných končatín, ktoré si vyžia-
dali lekárske ošetrenie. Útočníka
polícia zadržala. 
NA OSTREDKOVEJ ULICI
vošiel neznámy páchateľ do pre-
dajne, kde sa v tom čase nena-
chádzal žiadny zákazník a spoza
pultu odcudzil tovar. Zamestna-
nec, ktorý spozoroval konanie
muža, sa ho pred odchodom z
predajne pokúsil zastaviť, no
páchateľ ho nožom bodol do
hrudníka. Zraneného zamestnan-
ca previezli do nemocnice, pácha-
teľ ušiel. (mm)

Zo vzácneho domu zostala iba fotka

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
21. apríla 2016

Frank Turner

zaspieva aj 

po slovensky
STARÉ MESTO
Frank Turner, ktorý si podma-
nil domáce Anglicko a žne úspe-
chy v Európe, Amerike a v
Kanade, príde 10. apríla do
Bratislavy, kde predstaví svoj
najnovší album Positive Songs
For Negative People. 
O Angličanovi je známe, že
všade, kde vystupuje, odspieva
jednu zo svojich vlastných skla-
dieb v jazyku danej krajiny. Inak
to nebude ani v prípade premié-
rového koncertu v Bratislave.
Podľa všetkého to môže byť
skladba Eulogy z albumu En-
gland Keep My Bones. Základ
bratislavskej premiéry budú tvo-
riť skladby z aktuálnej nahrávky
Positive Songs for Negative
People doplnené o prierez celou
jeho doterajšou tvorbou. Pesničky
punkového folkáča sa vyznačujú
paletou emócií a skvelou dyna-
mikou. V úlohe predkapely sa
predstavia The Ducking Punches.
Frank Turner v minulosti hosťo-
val aj na koncertoch známych
skupín ako The Offspring, Green
Day, Flogging Molly či Archi-
tects. (ts)

STARÉ MESTO
Ako frontman Sex Pistols zme-
nil spôsob vnímania hudbu.
Ovplyvnil celé generácie muzi-
kantov a jeho meno patrí do
biblie populárnej hudby po
boku Beatles či Deep Purple.
Johnny Roten – niekdajší líder
punkového hnutia v Európe.
Spevák, ktorého skupina pri-
vádzala rodnú Veľkú Britániu
do zúfalstva. Kým v Českoslo-
vensku zakazovali niektorých
spevákov a skupiny komunisti,
v Anglicku zakázala Sex Pis-
tols ministerská predsedníčka
Margaret Thatcherová a jej
ministri.
Po rozpade Sex Pistols založil
Rotten skupinu Public Image
Limited, ktorú privedie aj do
Bratislavy. Johnny Rotten, dnes
už John Lydon, jedna z naj-
vplyvnejších osobností hudob-
ného sveta, vystúpi 17. mája v
klube MMC. Public Image
Limited (P.I.L.) vyrazili v máji
na európske turné, ktoré sa zača-
lo vo Valencii a skončí sa v
Charkove na Ukrajine. Koncert
bude mixom ich najväčších
hitov ako Rise alebo Public
Image a materiálu z ich posled-
ných dvoch albumov - This is
PiL (2012) a What the World
Needs Now (2015). Na rozdiel
od niektorých iných legendár-
nych kapiel, ktoré zvyknú žiť len
zo zašlej slávy, P.I.L. podľa

renomovaných hudobných pu-
blicistov zrejú ako víno. Väčšina
ich koncertov v roku 2015 bola
vypredaná a podľa recenzií išlo
o najvydarenejšie koncerty, aké
kedy kapela odohrala. Public
Image Limited majú na konte
desať radových albumov. Debu-
tovali v roku 1978 s LP First
Issue, ôsmy album That What Is
Not z roku 1992 bol nadlho ich
posledným. Nasledovala sedem-
násťročná prestávka a v roku
2009 prekvapivý návrat na pódiá
a neskôr aj do štúdia. V roku
2012 sa  vrátili vo veľkom štýle
oceňovaným albumom This is
PiL a v septembri minulého roku
pridali zatiaľ posledný, desiaty
album What the World Needs
Now, ktorý je podľa The Guar-
dian ešte lepší ako jeho pred-

chodca. Renomovaný britský
denník chváli najmä Lydonov
hlasový prejav: „Kričí, pľuje,
tíško si pospevuje, vzápätí opäť
reve, dusí sa a šepká, to všetko s
rovnakým nasadením,“  napísal
The Guardian.„Nemyslím si, že
to, čo svet potrebuje, je Donald
Trump. Veď to je úplný cvok!“
odpovedal John Lydon, keď sa
ho nedávno pýtal magazín Rol-
ling Stone na názov aktuálneho
albumu (v preklade Čo dnes svet
potrebuje). „Na rozdiel od všet-
kých, ktorí sa vymedzujú voči
všetkým ostatným, a každého
zabíjajú, pretože je iný, ja vidím
svet úplne odlišne. Rozdiely
medzi nami sú to, čo nás robia
kompletnými, a nie naopak,“
dodal John Lydon. (st)

Foto: P.I.L.

Do Bratislavy príde legenda punku, 
spevák Sex Pistols - Johnny Rotten

Nová Trieda E
Triedu E, ako aj ďalšie novinky z dielne 
Mercedes-Benz, vám predstavíme 
počas Autosalónu Bratislava v hale B1 
v dňoch 19. - 24. apríla 2016.

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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Modernizujú

ďalšiu školu, 

za 167-tisíc eur
DÚBRAVKA
Bratislavský samosprávny
kraj modernizuje objekt
školy SPŠ elektrotechnickej
K. Adlera, ktorá je v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Na objekte školy SPŠ elektro-
technická boli do konca minu-
lého týždňa vymenené okná,
PVC podlahy na chodbách a v
učebniach a vymaľovali sa
steny učební. Náklady na
rekonštrukčné práce dosiahli
166 901,20 € z plánovaných
200 000 €. Rekonštrukčné
práce ukončia koncom apríla,
pretože v termíne od 27. do 29.
apríla 2016 sa v škole koná 38.
ročník celoštátnej súťažnej pre-
hliadky Stredoškolskej odbor-
nej činnosti. (st)

Dúbravčania

hromadne

darujú krv
DÚBRAVKA
Dúbravka plánuje už tretí hro-
madný odber krvi pod názvom
Na pol litra so starostom.
Transfúzna služba sa rozloží v
Kultúrnom centre Fontána na
Ožvoldíkovej ulici. Vítaní sú pra-
videlní darcovia a aj tí, ktorí dar-
covstvo ešte neskúsili, v podstate
všetci od 18 do 60 rokov. Interval
darovania pre mužov je každé tri
mesiace, pre ženy každé štyri.
Krv sa bude odoberať v piatok 8.
apríla od 7.30 približne do 11.00
h.  Záujemcovia si musia priniesť
občiansky preukaz a kartičku
poistenca. Národná transfúzna
služba odporúča večer pred odbe-
rom a ráno piť čo najviac tekutín
a večer zjesť len niečo ľahšie,
diétnejšie. (ts)

Deti stále nepoznajú nové školy

Chystajú sa na zápisy prváčikov
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka ako
zriaďovateľ štyroch základ-
ných škôl bude zapisovať deti
do prvého ročníka 20. a 21.
apríla 2016.
Klasický februárový termín zápi-
sov prváčikov sa zmenil na aprí-
lový. Všetky deti, ktoré do konca
augusta tohto roku dovŕšia šesť
rokov, a aj tie, ktoré mali odlože-
nú školskú dochádzku, čakajú
aprílové zápisy do základných
škôl na školský rok 2016/2017.
Dúbravka ich plánuje na stredu

20. apríla a štvrtok 21. apríla v
čase od 15.00 do 18.30 h.
Dieťa možno zapísať len do jed-
nej školy. V Dúbravke sú štyri
základné školy, ktoré zriaďuje
mestská časť, a tri, ktoré patria
iným zriaďovateľom – súkromná,
špeciálna a britská. O prijatí roz-
hoduje riaditeľ a musí tak urobiť
najneskôr do 31. mája 2016.
Zapísať sa musí aj dieťa, ktoré
bude navštevovať školu v zahra-
ničí, a to v škole podľa trvalého
bydliska.
Na zápis treba prihlásiť aj deti

zdravotne postihnuté a zároveň
priniesť úradný doklad o druhu
postihnutia, aby sa včas prijalo ich
vhodné zaškolenie. K zápisu do
školy treba priniesť rodný list die-
ťaťa, občiansky preukaz jeho
zákonného zástupcu a podľa
potreby i doklad o zdravotnom
znevýhodnení dieťaťa. Rodič
bude musieť na zápise uvádzať
údaje o sebe a dieťati a aj adre-
su zamestnávateľa. Zápisy do
všetkých materských škôl budú o
týždeň neskôr, 27. a 28. apríla
2016. (ts)

KARLOVA VES
Na článok o rozmiestnení detí
ZŠ Veternicova 20 do iných škôl
zareagoval Viliam Kitta, člen
Rady školy pri ZŠ Veternicova.
„Všetkých 188 detí zo Základnej
školy Veternicova 20 ešte nepo-
rozmiestňovali. Rodičom žiakov
ZŠ Veternicova 20 do dnešného
dňa zriaďovateľ Mestská časť
Bratislava – Karlova Ves neozná-
mil, do ktorej základnej školy

budú ich deti, žiaci ZŠ Veternico-
va 20, umiestnené po prípadnom
zrušení školy, ak správca siete
škôl a školských zariadení
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR vyhovie
prípadnej žiadosti o vyradenie
ZŠ Veternicova zo siete, ktorá mu
zrejme ešte ani nebola podaná.
Porozmiestňovanie detí, resp.
určenie školského obvodu, v kto-
rom budú žiaci zrušenej základnej

školy plniť povinnú školskú
dochádzku, upravuje zákon. V
súlade s tým je povinnosťou
mestskej časti Bratislava – Karlo-
va Ves určiť školský obvod inej
základnej školy, čiže tej, v ktorej
budú žiaci zrušenej základnej
školy plniť povinnú školskú
dochádzku. Mestská časť Karlova
Ves zatiaľ nerozhodla o zmene
školských obvodov,“ tvrdí Viliam
Kitta. (red)

Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves 

vyhlasuje 
verejnú obchodnú

súťaž (VOS) na predaj 
pozemku registra „C“
KN parc. č. 360/24.

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 
a podklady k súťaži nájdete 

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk

Švec reality
Realitná Kancelária 

v Dúbravke
Saratovská 2, BA

0905 809 984
svec.reality@gmail.com

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

Hľadáme 
3 alebo 4 izbový byt 

v Dúbravke
Prípadné podlžnosti 

vyrovnáme. 

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
9. 4. Kostolík v Kopčanoch, hradiská Mikulčice a Uh.Hradiště - SK,CZ doprava = 15€

23. 4. Flora Olomouc, prehliadka mesta a Múzeum tvaružků - CZ doprava = 18€
14. 5. Zámok a ZOO Bojnice, prehliadka mesta a Múzeum praveku doprava = 19€
15. 5. Ledn.-Valt. areál na bicykli alebo prehl. Ledn. a Valt. zámku-CZ doprava = 15€
15. 5. Najväčší gastrofest na Morave GardenFoodFest Olomouc - CZ doprava = 18€ 
29. 5. Jízda králů vo Vlčnove - folk. zvyk zap. na zozn. UNESCO - CZ doprava = 13€
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 !!��

Hľadáme ľudí 
na upratovanie 

33  --  44  hh,,  aakkoo  aajj  
88  hh  pprraaccoovvnnýý  úúvvääzzookk

Miesto výkonu práce: 
oobbjjeekkttyy  vv  BBrraattiissllaavvee  --

SSttaarréé  MMeessttoo  ((RRiivveerr  PPaarrkk)),,
KKaarrlloovvaa  VVeess  ((PPaattrróónnkkaa)),,

KKoolliibbaa
Kontakt: tel. 0911 695 518, 

prípadne mailom cleaning@d-fs.sk

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: 1913

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME AJ VAGÓN SPOLOČNE
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Z Bratislavy sa

už lieta aj do

ďalších miest
BRATISLAVA
Ponuku destinácií Letiska M.
R. Štefánika opäť rozšírili. Už
od marca môžu cestujúci letieť
do španielskeho letoviska
Malaga, škótskeho mesta
Edinburgh či do Manchesteru.
Odlety do Malagy zabezpečuje
letecká spoločnosť dvakrát týž-
denne, odlieta sa v piatok a v
pondelok o 18.45 h. Do Edin-
burghu sa lieta každú nedeľu a
stredu o 11.20 h. Počas júla stúp-
ne frekvencia letov na 3x týž-
denne - streda, piatok a nedeľa.
Od 1. apríla pribudla aj nová
linka do Manchesteru a späť,
kam sa lieta 3x týždenne. Cez
víkend navyše pribúdajú sezón-
ne linky do Paríža, Trapani a na
Mallorku. (let)

Na Račianskej

pribudne nová

križovatka 
RAČA
Na jednom z hlavných brati-
slavských ťahov, na Račianskej
ulici pri YIT TOWER pribud-
ne nová svetelná križovatka.
Súvisí to s plánovanou výstav-
bou súboru Malé Krasňany. 
Spolu so svetelnou križovatkou
investor zrekonštruuje aj električ-
kové priecestie. Celková rekon-
štrukcia križovatky Račianska -
Malé Krasňany zahŕňa rozšírenie
ulice v danom úseku o odbočo-
vací pruh, vybudovanie križovat-
ky so svetelným riadením, rekon-
štrukcia električkového priecestia,
kanalizácie a ostatných napojení.
Súčasťou investície je aj dobudo-
vanie cyklistického napojenia
Račianskej ulice na cyklotrasu
Jurava. (ts)

Rača udelila ocenenia Račianske srdce
RAČA
Mestská časť Rača si aj tento
rok uctila ľudí, ktorí pomáhajú
zveľaďovať život v mestskej
časti. Cenu si prevzali šiesti
Račania.
Renáta Fitošová je podpredsed-
níčkou miestneho Denného cent-
ra seniorov, kde pripravuje viace-
ré spoločenské podujatia. Alojz
Khandl je jeden zo zakladajúcich
členov Račianskeho vinohradníc-
keho spolku, aktívny vo všetkých

činnostiach a akciách organizo-
vaných od jeho založenia v roku
1998. Lucia Krajčovič dlhoročný-
mi športovými úspechmi zvidi-
teľňuje Slovensko a rodnú Raču
na celom svete. 
Anna Welnitzová je vedúcou
Školského klubu na ZŠ Tbiliská.
Vo výchovnom procese a v peda-
gogickej činnosti dosahuje mimo-
riadne dobré výsledky. Okrem
riadenia Školského klubu vedie
tanečný krúžok  

Martin Solotruk je básnikom a
vydavateľom. Jeho prácu, napr.
Festival poézie Ars Poetica
poznajú v Amerike, vo Francúz-
sku či inde v zahraničí. Michaela
Brchnelová dosiahla vynikajúce
výsledky v oblasti astronómie a
fyziky. Vďaka svojmu projektu o
urýchľovaní častíc v Tychovom
pozostatku po supernove získala
1. miesto na celosvetovej olym-
piáde stredoškolských vedeckých
talentov. (ra)

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
9. 4. Kostolík v Kopčanoch, hradiská Mikulčice a Uh.Hradiště - SK,CZ doprava = 15€

23. 4. Flora Olomouc, prehliadka mesta a Múzeum tvaružků - CZ doprava = 18€
14. 5. Zámok a ZOO Bojnice, prehliadka mesta a Múzeum praveku doprava = 19€
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Na Račianskej

pribudne nová

križovatka 
RAČA
Na jednom z hlavných brati-
slavských ťahov, na Račian-
skej ulici pri YIT TOWER
pribudne nová svetelná križo-
vatka. Jej vybudovanie súvisí
s plánovanou výstavbou no-
vého obytného súboru Malé
Krasňany. 
Spolu so svetelnou križovatkou
investor zrekonštruuje aj elek-
tričkové priecestie. „Celková
rekonštrukcia križovatky Ra-
čianska - Malé Krasňany zahŕňa
rozšírenie ulice o odbočovací
pruh, vybudovanie križovatky
so svetelným riadením, rekon-
štrukciu električkového prieces-
tia, kanalizácie a ostatných
napojení. Súčasťou investície je
aj dobudovanie cyklistického
napojenia Račianskej ulice na
cyklotrasu Jurava,“ povedal
obchodný riaditeľ spoločnosti
Lucron Development Peter
Kavecký.
S výstavbou križovatky súvisí
aj dopravná uzávera, doprava
bude presmerovaná popred
vozovňu Krasňany, kde vznikne
dočasná spevnená komunikácia.
Výkopové práce by mali trvať
do konca mája. 
V budúcnosti by sa mala pro-
stredníctvom novej komuniká-
cie vedúcej k novourbanizova-
nej lokalite Malé Krasňany pre-
pojiť Račianska ulica s Hor-
skou ulicou (vedúcou k lokalite
Slanec), čím by sa odľahčila
intenzita dopravy na Peknej
ceste v rannej a popoludňajšej
špičke. (ts)

Ružinovskí

seniori majú

kino zadarmo
RUŽINOV
K bezplatným koncertom,
ktoré mestská časť Ružinov
organizuje pre seniorov každý
mesiac, najnovšie pribudne aj
pravidelné filmové premieta-
nie v kine Nostalgia na Súťaž-
nej ulici. Začalo sa v pondelok
4. apríla filmom Rukojemník.
„Na začiatku roka som sa stretol
s vedúcimi ružinovských den-
ných centier. Samotné dámy
načrtli myšlienku, že by mestská
časť mohla okrem koncertov pre
seniorov, pripraviť aj iné kultúr-
ne vyžitie a mne sa ten nápad
zapáčil,“ uviedol starosta Ruži-
nova Dušan Pekár. Mestská časť
Ružinov v spolupráci s Cultus
Ružinov a s kinom Nostalgia tak
pre skôr narodených Ružinovča-
nov pripravili bezplatné filmové
premietania, ktoré sa budú
konať každý prvý pondelok v
mesiaci v kinosále v Spoločen-
skom dome Nivy.  (ts)

Rača udelila ocenenia Račianske srdce
RAČA
Mestská časť Rača si aj tento
rok uctila ľudí, ktorí pomáhajú
zveľaďovať život v mestskej
časti. Cenu si prevzali šiesti
Račania.
Renáta Fitošová je podpredsed-
níčkou miestneho Denného cent-
ra seniorov, kde pripravuje viace-
ré spoločenské podujatia, organi-
zuje poznávacie výlety a zabezpe-
čuje prednášky na rôzne témy s
významnými osobnosťami. 
Alojz Khandl je jeden zo zaklada-
júcich členov Račianskeho vino-
hradníckeho spolku, aktívny vo
všetkých činnostiach a akciách
organizovaných od jeho založenia

v roku 1998. Aktívne sa zúčast-
ňoval pri zakladaní genofodu
Frankovky. 
Lucia Krajčovič dlhoročnými
športovými úspechmi zviditeľňu-
je Slovensko a rodnú Raču na
celom svete. Je majsterkou Slo-
venska a Česka, dvojnásobnou
majsterkou Európy a tiež majster-
kou sveta v thajskom boxe.  
Anna Welnitzová je vedúcou
Školského klubu na ZŠ Tbiliská.
Vo výchovnom procese a v peda-
gogickej činnosti dosahuje mimo-
riadne dobré výsledky. Okrem
riadenia Školského klubu vedie
tanečný krúžok, ktorý reprezentu-
je ZŠ na rôznych podujatiach. 

Martin Solotruk je básnikom a
vydavateľom. Jeho prácu, napr.
Festival poézie Ars Poetica, ktorý
je tradičnou oslavou kvalitnej
svetovej poézie, pozná vzdelaná
elita v Amerike, vo Francúzsku
či inde v zahraničí.
Michaela Brchnelová je tohtoroč-
nou najmladšou držiteľkou
Račianskeho srdca. Študentka
dosiahla vynikajúce výsledky v
oblasti astronómie a fyziky.
Vďaka svojmu projektu o urý-
chľovaní častíc v Tychovom
pozostatku po supernove získala
1. miesto na celosvetovej olym-
piáde stredoškolských vedeckých
talentov. (ra)

6
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14. 5. Zámok a ZOO Bojnice, prehliadka mesta a Múzeum praveku doprava = 19€
15. 5. Ledn.-Valt. areál na bicykli alebo prehl. Ledn. a Valt. zámku-CZ doprava = 15€
15. 5. Najväčší gastrofest na Morave GardenFoodFest Olomouc - CZ doprava = 18€ 
29. 5. Jízda králů vo Vlčnove - folk. zvyk zap. na zozn. UNESCO - CZ doprava = 13€
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224
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Slovanisti 

sú v Európe 

na 12. priečke
BRATISLAVA
V rebríčku hokejových klu-
bov s najvyššou priemernou
návštevnosťou na domácich
zápasoch v základnej časti sa
Slovan umiestnil na l2. mieste
s priemerom 8 819 divákov
na zápas. 
Ako uviedla stránka hcslo-
van.sk, z TOP 10 ho tesne vy-
tlačil účastník najvyššej ne-
meckej súťaže DEL Hamburg
Freezers o 200 divákov na zá-
pas. V rámci KHL patrí Slova-
nu 5. priečka z 28 klubov, pred
neho sa dostali iba SKA Petro-
hrad, Dinamo Minsk, Jokerit
Helsinki a Avangard Omsk.
V ukazovateli miera obsade-
nosti arény patrí Slovanu z top
mužstiev Európy 6. miesto s
87,71-percentnou mierou obsa-
denosti domácich zápasov.
Rebríček vedie Kometa Brno
vďaka dvom extraligovým
zápasom hraným v januári pod
holým nebom.
Slovanu, ktorý vypredal trinásť
zápasov v sezóne, z toho jede-
násť v základnej časti, ne
pomohol nezvykle skorý začia-
tok KHL. Zatiaľ čo v prvej
polovici základnej časti videlo
zápasy Slovana na ZŠ Ondreja
Nepelu približne 7 900 divákov
na zápas, v druhej polovici
priemerná návštevnosť narástla
na 9 700 divákov.  (mm)

Maratón má už

prvého českého

víťaza - Čípa
BRATISLAVA
Víťazom 11. ročníka bratislav-
ského mestského maratónu sa
stal český vytrvalec Jiří Čípa.
Tridsaťročný vytrvalec z Brna sa
stal prvým českým víťazom v his-
tórii podujatia. „Je to pre mňa
veľké prekvapenie,“ priznal v
cieli Čípa, ktorý bežal maratón
tretí raz v kariére. Na celkovo
siedmich súťažiach v rámci brati-
slavského bežeckého víkendu
štartovalo rekordných 11 453 bež-
cov a bežkýn z 39 krajín. (gb)

Mičurin sa stal

národnou 

pamiatkou
STARÉ MESTO
Ďalší krok na záchranu Ekoiu-
venty sa podaril.
Pamiatkový úrad SR vyhlásil
súbor objektov, ktoré verejnosť
pozná ako Ekoiuventu, za národ-
nú kultúrnu pamiatku. Stalo sa
tak aj vďaka iniciatíve mestskej
časti Staré Mesto. Miestne
zastupiteľstvo ešte minulý rok
uznesením zaviazalo starostu
Radoslava Števčíka, aby podni-
kol všetky kroky na vyhlásenie
areálu za pamiatku. Hoci žia-
dosť na zápis bola niektorými
právnikmi spochybnená, Pa-
miatkový úrad SR nakoniec
areál za pamiatku vyhlásil. (nr)

Na Palackého ulici menia stromy,
osem starých nahradí 12 nových
STARÉ MESTO
Na Palackého ulici v centre
mesta sa začalo s radikálnou
obnovou zelene. Mestská časť
Staré Mesto nahradí  staré a
choré stromy, ktoré stáli popri
ceste pred Základnou školou
Matky Alexie. Namiesto nich
vysadí nové a zdravé. 
Z desiatich starých a život ohro-
zujúcich stromov dva na základe

dendrologického posudku vyrú-
bali už vlani, ďalších osem minu-
lý týždeň.
Po tom, ako sa vlani jeden zo stro-
mov na Palackého ulici vyvrátil a
padol na zaparkované autá, dala
mestská časť posúdiť zdravotný
stav všetkých stromov na tejto
ulici. Z posudku vyplynulo, že
najvhodnejším riešením je kom-
pletná výmena stromov, staré

nahradiť novými. Vzhľadom na
blízkosť základnej školy sa samo-
správa rozhodla pre čiastočnú
obnovu stromoradia, aby tak
predišla ohrozeniu žiakov blízkej
školy, chodcov a obyvateľov
Palackého ulice. 
Súčasťou revitalizácie stromora-
dia bude aj obnova chodníka,
asfaltový povrch vymenia za
vodopriepustnú dlažbu. (ts)
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