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Hlavné námestie sa už zazelenalo

Na štyroch nových stromoch sa objavili už aj prvé listy. Foto: Juraj Mladý

Pamätihodnosť

je aj kúpalisko 

či zábradlie
BRATISLAVA
Hlavné mesto nedávno do-
plnilo svoj celomestský zo-
znam pamätihodností novými
objektami. 
V zozname sú už napríklad
vodojem továrne Dynamit Nobel
v Novom Meste, populárne
kúpalisko Matador (Petržalka),
dostihové Závodisko (Petržalka),
pomník padlých Petržalčanov a
hasičov (Petržalka), pomník
leteckej havárie na vrchu Sakra-
kopec (Rača), pomník padlých v
1. svetovej vojne (Karlova Ves),
železničná stanica (Devínska
Nová Ves), pamätník nemeckým
vojakom vo Vrakuni, domy v
Rendezi (Rača), zoologická
záhrada (Karlova Ves), pomník
leteckej havárie na Zlatých pie-
skoch (Ružinov), cintorínska
kaplnka v Slávičom údolí (Staré
Mesto), kamenné zábradlie pro-
menády popri Dunaji - medzi
Mostom SNP a Mostom Lafran-
coni (Staré Mesto).
Zoznam zverejnil Mestský
ústav ochrany pamiatok v Bra-
tislave. Celkove je v ňom už
tristo pamätihodnosti, ktoré
pripomínajú históriu Bratisla-
vy. Pred tromi rokmi sa do zo-
znamu dostali napríklad fontá-
na svätého Juraja na Prima-
ciálnom námestí, pomník obe-
tiam rasizmu a neonacizmu na
Tyršovom nábreží či Biely kríž
na Námestí Biely kríž v
Novom Meste či Červený kríž
v Starom Meste. (brn)

Z webu zistíte,

či vám vaše

auto odtiahli
BRATISLAVA
Na stránke mestskej polície
www.msp.bratislava.sk spustili
online službu odtiahnutých
vozidiel. Občania na nej zistia,
či ich vozidlo bolo odtiahnuté.
Ak si svoje auto nenájdu na mies-
te, kde ho zaparkovali, stačí im
prostredníctvom stránky zadať
evidenčné číslo vozidla a násled-
ne zistia, či ich auto bolo odtiah-
nuté a kde si ho môžu vyzdvih-
núť. Sprístupnené je aj telefónne
číslo, na ktorom možno získať
informácie o podmienkach vyda-
nia odtiahnutého vozidla. 
Pokyny na odtiahnutie vozidiel
dáva mestská, prípadne štátna
polícia. V prípade nejasností
môžu občania kontaktovať linku
159, príp. 158. Od začiatku aprí-
la bolo z bratislavských ulíc
odtiahnutých 56 vozidiel. Naj-
viac bolo zo Starého Mesta,
najmä z Nábrežia arm. gen. Lud-
víka Svobodu.
Podľa mestskej polície bežne sa
stáva, že občania až po dvoch-
troch dňoch, prípadne po týždni
kontaktujú mestskú políciu s tým,
že ich vozidlo nie je na mieste,
kde zaparkovali. Operátori ope-
račného strediska musia preto
spätne prehľadávať zoznam všet-
kých odtiahnutých vozidiel.
Vďaka novej službe sa tak občan
sám dozvie informáciu o prípad-
nom odtiahnutí vozidla. Jedi-
nou podmienkou na využitie
online služby je internetové pri-
pojenie. (ľm)
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STARÉ MESTO
Hlavné námestie má novú
zeleň. Nie je to síce námestie
spred tridsiatich rokov, keď tu
bol okrem stromov aj veľký
trávnik (navyše množstvo lavi-
čiek, na ktorých mohli Brati-
slavčania posedávať), ale aj
štyri nové stromy urobia cen-
trum mesta krajším a útulnej-
ším. V predchádzajúcich ro-
koch tu boli iba miniatúrne
„kvetináčové“ stromčeky, tak-
že v letných horúčavách odtiaľ
turisti utekali a Bratislavčania
radšej sedávali na neďalekom
Hviezdoslavovom námestí...
Výsadbe stromov predchádzal
archeologický výskum, počas
ktorého našli pri francúzskom
veľvyslanectve dve stredoveké
úpravy terénu z riečnych valú-

nov z 13. a 14. storočia a pri
japonskom veľvyslanectve zase
barokovú kanalizáciu. 
Výsadba stromov na Hlavnom
námestí doplnila predchádzajú-
cu výsadbu na vedľajšom Fran-
tiškánskom námestí, kde už skôr
pribudlo desať hrušiek ozdob-
ných, ktoré nahradili pôvodné
brestovce západné. Podľa den-
drologického posudku boli pô-
vodné stromy v zlom zdravot-
nom a statickom stave, pričom
jednou z hlavných príčin bolo
zabetónovanie koreňov počas
dláždenia námestia. 
„Stromy nemali prevzdušnenú
koreňovú misu, pôda bola zhut-
nená, korene sa nemali kam
rozvíjať, počas dažďov tam stá-
la voda a korene odhnívali,“
povedal Peter Bali z oddelenia

životného prostredia a mestskej
zelene. Problémy robili aj maji-
telia stánkov počas Vianočných
trhov. Niektorí z nich vylievali
olej priamo pod stromy, čo sa
nepriaznivo prejavilo na ich
celkovom stave.
Na Hlavnom námestí pribudli
štyri lipy malolisté. Stromy
boli aktuálne vysadené tak, aby
spĺňali požiadavky projektu
Bratislava sa pripravuje na
zmenu klímy, pričom okolo
koreňového balu boli nainštalo-
vané prevzdušňovacie a zavla-
žovacie sondy, ktoré sú vedené
v strednej časti jamy okolo
celého balu a obidva konce
sondy sú tak vyvedené na
povrch do koreňovej misy. Cie-
ľom týchto opatrení je zabezpe-
čiť zdravý rast stromov.  (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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S dokončením
mosta sa nikto
nepretrhne
Keď sa v decembri so slávou
dokončieval Starý most, Brati-
slavčania si vydýchli. Zdalo sa, že
teraz pôjde všetko hladko. Zod-
povední síce pripomínali kolau-
dáciu, ale jedným dychom na-
značovali, že prví chodci by moh-
li prejsť po moste vo februári.
Skončili sa január, február, marec,
polovica apríla a kde nič - tu nič.
Neprejde týždeň, aby sa niekto
nepýtal primátora a ďalších ľudí
z magistrátu, kedy ho otvoria, ale
odpoveď je stále rovnaká. Veľa
stavebných komisií, veľa schvále-
ní, treba čakať! Optimisti tvrdia,
že most otvoria 1. mája, realisti,
že to bude až k predsedníctvu
Rady Európskej únie, pesimisti, že
nikdy, lebo je vraj iba nakresle-
ný... Električkové koľajnice na
Šafárikovom námestí pomaly
hrdzavejú a ujkovia strážiaci most
z jednej či z druhej strany už zúfa-
lo prevracajú oči, keď sa ich
cyklisti pýtajú, dokedy...
Je jasné, že byrokratická mašina
zase ukázala, kto vládne v Brati-
slave. Úradníci! Ľudia pozašívaní
vo všelijakých úradoch, o ktorých
normálny človek ani nevie, že exi-
stujú. Ak by pracovali tak, ako sa
má, mali by sa pretrhnúť, aby
most, čo najskôr fungoval. Na-
miesto toho však vidíme nezáu-
jem, ignoranciu. A Bratislavčania
iba pokorne čakajú, kedy dá
posledný úradník posledný štem-
peľ a spolu s ďalšími Bohmi z
úradov veľkodušne pošle pospoli-
tý ľud na most. Dušan Blaško

Lesoparky bude

v lete strážiť 

viac policajtov
BRATISLAVA
V okolí Železnej studienky a
Koliby posilnia hliadky mest-
skej polície. 
Vzhľadom na pribúdajúce teplé
dni budú najmä počas víkendov
a dní pracovného pokoja v loka-
litách Železná studienka a
Koliba vykonávať službu hliad-
ky mestskej polície, ktoré
dohliadnu najmä na poriadok a
bezpečnosť návštevníkov. Pre
zabezpečenie plynulej dopravy
budú policajti v prípade naplne-
nia parkovísk pri Železnej stu-
dienke odkláňať vozidlá už na
kruhovom objazde na Ceste na
Červený most na okolité parko-
viská. Na Železnej studienke
budú príslušníci mestskej polície
dohliadať aj na dodržiavanie
zákazu vjazdu vozidiel na Cestu
mládeže. 
Príslušníci jazdnej polície budú
na koňoch dohliadať na poria-
dok a bezpečnosť návštevníkov
v okolí Partizánskej lúky, kon-
trolovať dodržiavanie predpisov
u cyklistov a to, či ľudia vedú
svojich psov na vôdzke.
Počas víkendov posilnia hliadky
aj na Kolibe. Okrem dohľadu
nad poriadkom a bezpečnosťou
budú mestskí policajti regulovať
dopravu na Ceste na Kamzík.
Polícia odporúča občanom, aby
využili na prepravu do okolia
Železnej studienky a Koliby
mestskú hromadnú dopravu. V
prípade, že použijú svoje vozid-
lo, odporúča zvážiť parkovanie
na okolitých parkoviskách, nie-
len na Železnej studienke. (ts)

STARÉ MESTO
V centre pribudla ďalšia zaují-
mavá stavba. Na nábreží stojí
kiosk (informačný panel), ktorý
je umiestnený vo vodomernej
stanici Dunaj – Bratislava. Tá
vznikla už v roku 1823 a ide
o vôbec prvú na Slovensku.
Vodomerná stanica sa nachádza
na pôvodnom mieste na Koruno-
vačnom námestí. Po testovacej
prevádzke, ktorá sa začala v
decembri 2015, ju oficiálne spus-
tili 18. februára. Záujemcovia
majú možnosť prečítať si infor-
mácie o aktuálnom vodnom
stave, teplote vody a teploty
vzduchu v mieste vodomernej
stanice, priebehu vodného stavu
v dennom, týždennom, ako aj v
mesačnom kroku, ako aj hydrolo-
gickú predpoveď vodného stavu s
predstihom 24 hodín. Okrem
týchto údajov dostanú informácie
o aktuálnom počasí na Sloven-
sku, predpoveď počasia a meteo-
rologické výstrahy pre celé Slo-
vensko. 
Samotné technické riešenie infor-
mačného panelu bolo náročné v
tom, že je umiestnený priamo vo
vodomernej stanici s prístrojmi
na monitorovanie a prenos úda-
jov, takže celá prestavba, resp.
dostavba vnútorných priestorov a
inštalácia zobrazovacích techno-
lógií nesmela ovplyvniť samotné
monitorovacie prístroje a nesmela
narušiť ani protipovodňovú
ochranu mesta. Stanica sa nachá-
dza pri vode, čiže bolo treba vziať
do úvahy všetky klimatické čini-
tele: vysoká vlhkosť vzduchu,
teplota vzduchu (v lete dni s

vysokou teplotou, v zime dni s
teplotou hlboko pod bodom
mrazu). 
Údaje o vodnom stave a teploty
vody sú merané automatickým
prístrojom s tlakovým snímačom
priamo vo vodomernej stanici, po
ich zaznamenaní sa prenášajú
každých 15 minút do centrálne-
ho zberného systému SHMÚ
Bratislava. Prezentácia výsledkov
meraných hydrologických údajov
sa začala už v roku 1992, ale
súčasnú podobu dosiahla v prie-
behu predchádzajúcich dvoch
rokov. Hneď od začiatku pozoro-
vaní mala stanica mimoriadny
význam. Na začiatku pozorova-
nia ju tvoril iba vodočet, ktorý
slúžil na informovanie Bratislav-
čanov o aktuálnej výške hladiny
Dunaja. Aj keď pozorovateľ robil
záznamy o stave nepravidelne, sú
to cenné informácie. 
V roku 1865 sa už začalo s pravi-
delným pozorovaním a zápisy
pozorovaní sa nachádzali v Krá-
ľovskom vodohospodárskom
ústave. Hydrologické záznamy sú

úplné od roku 1877. Skoršie
záznamy zničil požiar. V roku
1895, teda pred 121 rokmi, bol
vodočet zaregistrovaný v Kme-
ňovej knihe vodočtov na Dunaji
od Bratislavy po Szentendre. V
roku 1921 bola k vodočtu posta-
vená prvá vodomerná stanica.
Stanica bola vybavená okrem
vodočtu už aj registračným prí-
strojom na kontinuálne grafické
zaznamenávanie vodných stavov,
tzv. limnigrafom (valec s logarit-
mickým papierom a atramento-
vým pierkom, ktoré zaznamená-
valo výšku hladiny, podľa pohy-
bu plaváka spusteného v šachte
na hladinu Dunaja) a ktorý si
dodnes pamätajú mnohí Brati-
slavčania. 
V roku 1921 sa začalo aj s pravi-
delnými priamymi meraniami
prietoku. V súčasnosti tento prí-
stroj nahradil moderný automa-
tický registračný prístroj s tlako-
vým snímačom a s dátovým
prenosom výsledkov monitoro-
vania do dátového centra. (db)

Foto: Juraj Mladý

Limnigraf na dunajskom nábreží
nahradila nová vodomerná stanica
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Odpad už môže

odviezť aj 

špeciálny taxík
BRATISLAVA
Mestská spoločnosť Odvoz a
likvidácia odpadu (OLO) ponú-
ka novú službu: OLO TAXI –
mobilný zberný dvor.
OLO TAXI odvezie objemný
odpad a odpad, ktorý je možné
spáliť v spaľovni, napr. starý a
čalúnený nábytok, skrine, stolič-
ky, stoly, postele, matrace, dvere,
drevo, podlahovú krytinu – lino-
leum, koberce, drevené aj lami-
nátové podlahoviny, periny či tex-
tílie. Táto služba však nie je urče-
ná na odvoz stavebného odpadu,
elektrospotrebičov, biologicky
rozložiteľného a nebezpečného
odpadu. Cena služby je 25 eur,
objednať si ju môže každý občan
žijúci na území Bratislavy, mai-
lom na olotaxi@olo.sk alebo tele-
fonicky na 02/50 110 111. (ts)

Aj segwayisti

musia dbať 

na bezpečnosť
STARÉ MESTO
Mestská polícia chce dohliadať
na bezpečnosť chodcov v pešej
zóne Starého Mesta. 
Zameria sa najmä na tých, ktorí
jazdia na samovyvažovacom
vozidle typu segway. To môže
viesť len osoba staršia ako 15
rokov, ktorá je povinná mať na
hlave prilbu a počas jazdy za
zníženej viditeľnosti musí mať
na sebe reflexné prvky. Vodiči
samovyvažovacieho vozidla
smú jazdiť len jednotlivo za
sebou a nesmú prekročiť rý-
chlosť chôdze. Mestská polícia
bude tiež kontrolovať, či chod-
cov v pešej zóne neohrozujú
cyklisti alebo osoby na korču-
liach, kolobežke, skejtborde či
obdobnom športovom vybavení.
Tí sú povinní dbať na zvýšenú
ohľaduplnosť voči chodcom,
ktorých nesmú ohroziť ani
obmedziť. V prípade potreby sú
povinní z dopravného prostried-
ku zosadnúť. (lm)

Petržalskú plaváreň stále kolaudujú, 
čaká sa ešte na vybavenie interiéru 
PETRŽALKA

Petržalská plaváreň mala byť
hotová už pred rokom v apríli,
namiesto toho ju však dokon-
čili až v septembri, v januári
ju už kolaudovali, ale kým ju
definitívne otvoria, prejde
zrejme ešte nejaký čas...
„Plaváreň môžeme otvoriť až po
vybavení interiéru. Len nedávno
sme ukončili výzvu na predkla-
danie ponúk. Tie predložili traja
uchádzači a v najbližších dňoch
ich vyhodnotí komisia. Kľúčový
je však proces samotnej kolau-
dácie objektu, ktorý stále pokra-
čuje. Čakáme na vyjadrenia
všetkých dotknutých orgánov a
inštitúcií tak, aby sme mohli
spustiť skúšobnú prevádzku pla-
várne. Finišujeme s prípravou
návrhu cenníka služieb, organi-
začnej štruktúry plavárne, eko-
nomického modelu či prevádz-
kového poriadku a plníme ostat-
né formálne náležitosti, ktoré sú
podmienkou na otvorenie, vráta-
ne vnútorného vybavenia pla-
várne a prijímania zamestnan-
cov na vytvorené pozície plavčí-
kov, upratovačiek, recepčných a
údržbárov (spolu asi 20 pracov-
ných miest). Plaváreň však plá-
nujeme otvoriť v najbližších
týždňoch,“ informovala hovor-
kyňa petržalskej samosprávy
Michaela Platznerová.
Podľa jej slov oneskorenie sta-
vebných prác nebolo zapríčine-

né zo strany mestskej časti, ale
inými subjektmi. „Prvé výrazné
zdržanie spôsobil nesúlad medzi
výkresmi a skutočnosťou traso-
vania verejného vodovodu, čo
stavebník zistil až pri výkopo-
vých prácach. Prekládka vodo-
vodu spôsobila, že časť prác na
stavbe nemohla byť realizovaná
v plánovaných termínoch. Pri
výkopových prácach narazil sta-
vebník aj na starú nezakreslenú
kanalizáciu, ktorú musel odstrá-
niť a následne terén zhutniť, čo
spôsobilo ďalšie zdržanie. Po-
sledné zdržanie spôsobilo spev-
ňovanie interiérových stĺpov
konštrukciou. Ani ukončenie
stavebných prác však nezname-
ná, že stavba je pripravená na
užívanie,“ uviedla Michaela
Platznerová.
Pôvodné zmluvné náklady na
zhotovenie boli 4 233 783 eur
bez DPH. „Objektívnymi a

vynútenými investíciami boli
zvýšené na 4 602 734 eur bez
DPH. Túto sumu stanovil na
základe zmenových listov od-
borný garant Ústavu stavebnej
ekonomiky a odsúhlasila ju
dozorná rada Športových zaria-
dení Petržalky zložená z petržal-
ských poslancov. Momentálne
ústav analyzuje vynaložené
finančné prostriedky. Ak po-
tvrdí, že chyba vznikla pri pro-
jektovej dokumentácii, budú si
Športové zariadenia Petržalky
nárokovať zvýšené náklady
priamo u projektanta,“ dodala
Michaela Platznerová. Podľa nej
náklady na stavbu plavárne boli
uhradené zo zdrojov mestskej
časti, 2,517 milióna eur boli
zabezpečené prostredníctvom
úveru z komerčnej banky, pri-
čom BSK poskytol len polovicu
prisľúbenej dotácie. (mm)

Foto: petržalka.sk

Nevyhadzujte
knihy

darujte 
ich nám

Kontakt: 

0907 701 786
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Vo dvore na Michalskej ulici 5
tento rok otvorili reštauráciu
Authentic Mexican Grill LAS
MARGARITAS. Vystriedala
stredomorskú reštauráciu Le
Apettit, ktorú sme tu navštívi-
li pred poldruha rokom. Tá
dlho nevydržala, podobne ako
mnohé iné bratislavské reštau-
rácie, preto sme boli zvedaví,
ako chutí azda prvá mexická
kuchyňa v historickom jadre
mesta.
Kým Le Apettit bola aj v podze-
mí, Las Margaritas sa uskromnila
len s priestormi v zimnej záhrade
vo dvore. V prednej časti je ku-
chyňa, jedálenská časť. Interiér je
jednoduchý, stoly s gumenými
obrusmi, kovové stoličky s ko-
ženkovými poťahmi. Priestor reš-
taurácie dotvárajú mexické ozdo-
by z farebného krepového papie-
ra. V prípade pekného počasia je
k dispozícii aj terasa nad reštaurá-
ciou s jednoduchým záhradným
nábytkom v mexických národný
farbách.
V čase obeda aj Las Margaritas
stavila na denné menu s ponukou
troch jedál za 5,00 €, resp. 3,90 €

vrátane polievky a nápoja. Auto-
maticky nám na stôl doniesli
polievku s tým, že si máme
vybrať z obedového „meňúčka“.
Poďakovali sme sa s tým, že
dáme prednosť jedálnemu lístku.
Ten ponúka plnené kukuričné
placky tacos, malé jedlá botanas,
vyprážané kukuričné placky pla-
tillos, plnené pšeničné placky
quesadillas a dvojité porcie sin-
cronizadas.
Z botanas sme ochutnali kukurič-
né tortilla chipsy zapečené so
syrom, jalapeňos a fazuľou Queso
Nachos (4,00 €) a hranolčeky so
syrom Queso Papas (1,80 €).
Chipsy a jalapeňos boli studené,
syrová máčka teplá, celkový
dojem nebol najlepší. Rovnako
pri hranolčekoch, ktoré boli skôr
varené ako pečené či fritované.
Tacos plnené hovädzím mäsom s
grilovanou cibuľou Tacos de
asada (8,00 €) bolo bez chuti,
pomohla univerzálna pikantná
omáčka z jalapeňos, ktorú sme
dostali na stôl. Quesadilla plnená

kuracím mäsom, syrom a grilova-
nou zeleninou Pollo-keka (6,50 €)
mala o niečo výraznejšiu chuť, ale
aj tu jedlo vylepšila pikantná
omáčka.
V ponuke nápojov mali len me-
xické pivo a nealkoholické nápo-
je tradičných značiek. Tak sme
požiadali o citronádu, na čo sme
dostali na stôl džbán s vodou a
kúskami limetky, ktorý nám však
neúčtovali.
Návšteva „pravého mexického
grillu“ bola pre nás sklamaním. V
kuchyni bol síce Mexičan, obslu-
ha však bola slovenská a veľa to-
ho o ponuke jedál povedať neve-
dela. Prekvapilo nás, že na účte
sme nevideli DPH, čo je asi spô-
sobené tým, že mexický majiteľ
nie je platcom spotrebnej dane.
Ak sa ním neskôr stane, zrejme sa
to prejaví aj na cenách.
Zostáva veriť, že kvalita Las Mar-
garitas sa rýchlo zlepší, inak sa na
Michalskej ulici dlho neohreje.
Naše hodnotenie:�
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Rozpačitá mexická Las Margaritas Čiapka sa našla,

pomohlo hneď

niekoľko ľudí
LIST ČITATEĽA
Popri dennodennom cestova-
ní MHD sa stávame svedkami
všelijakých situácií. Príjem-
ných, ale aj menej príjem-
ných.
Isté je, že pokiaľ išlo o moju
čiapku, bez ktorej som vystúpil,
spolupráca dopravákov pri jej
hľadaní nemala konkurencie.
Zabudnutá sa našla až vo
vozovni, a tak by som rád
poďakoval. Predovšetkým vo-
dičovi autobusu, ktorý ma zvie-
zol až do vozovne, ďalej pánom
z bezpečnostnej služby, ktorí
boli ochotní chodiť po areáli
vozovne a pátrať so mnou po
autobuse, v ktorom čiapka zo-
stala. A nakoniec umývačom v
hangári, ktorí ju našli. Ešte raz
ďakujem.

Peter Szilva, Bratislava

Bojujú o štyri

stromy, čo

bude s ďalšími?
LIST ČITATEĽA
Nedávnu priam hystériu okolo
výrubu stromov na zastávke
MHD Žilinská považujem za
úplne zbytočnú.
Argumenty o ochrane klímy sú
úplne vedľa, pretože na jej
ochranu je oveľa dôležitejšie
využívať verejnú dopravu a nie
zapĺňať ovzdušie výparmi z
motorov áut. Okrem toho sú v
blízkosti zastávky ďalšie dva
parčíky...
Prečo ochranári radšej nebojujú
za premenu neďalekého Námes-
tia slobody (bývalý Gottwalďák)
na park?! A zaujíma ma aj oveľa
vážnejšia otázka – prečo neboju-
jú za záchranu stromov na Štefá-
nikovej ulici? Sú v katastrofál-
nom stave a je desivé, v akých
podmienkach tam stromy živo-
ria. H. Hájovská, Staré Mesto

Z výnimiek 

sa po novom 

stalo pravidlo
LIST ČITATEĽA
Každý rozumný a normálne
zmýšľajúci človek môže len pri-
vítať rozhodnutie stavebného
úradu mestskej časti Rača na
vyhlásenie stavebnej uzávery v
lokalite Krasňany a Východné.
Každému slušnému občanovi
musí prekážať agresívna sta-
vebná činnosť v týchto lokali-
tách. A nielen v týchto. 
V samotnej Rači sa výstavba roz-
behla takým tempom, že zničila
jej charakter malokarpatskej vi-
nárskej obce, pochovala jej tra-
dičný kolorit, zrušila jej genius
loci a odcudzila sa vlastným oby-
vateľom. Posledným a do neba
volajúcim mega príkladom je
vybudovanie novej „malej Petr-
žalky“ na zelenej lúke na Rusta-
veliho ul. s cynicky prezentova-
ním „bývania v parku“. 
Obdobne sa pripravuje ďalšie
„veľdielo“ z rúk a hláv našich
architektov a na nič, okrem svo-
jich ziskov, nehľadiacich rozbes-
nených developerov na území
bývalých vinárskych závodov.
Samozrejme, s požehnaním a s
dovolením otcov mesta a mest-
ských častí. A nič nemení na tom
ani to, že maslo na hlave má
„predchádzajúci primátor, staros-
ta, predchádzajúce zastupiteľ-
stvo“. Raz sa to besnenie predsa
musí skončiť. Musí sa už vytvoriť
a prijať taký územný plán mesta,
obce, ktorý tomu definitívne
zabráni. Dávno sa mal prijať
územný plán, ktorý by definoval
stavebnú uzáveru v celom zele-
nom podkarpatskom páse od Ko-
liby až po Sv. Jur. Dávno sa malo
zrušiť nezmyselné zahusťovanie,
dávno sa nemalo vychádzať v
ústrety investorom ohľadne pre-
meny obce na sídliská petržalské-
ho typu, dávno sa mala zakázať
výstavba vežiakov a mrakodra-
pov v obci. Bez výnimky. 
V danom vyhlásení o stavebnej
uzávere je vsunutá veľmi nebez-
pečná veta: Stavebný úrad môže
v odôvodnených prípadoch a po
dohode s dotknutými orgánmi
povoliť výnimku, tú bude možné
udeliť len postupom podľa § 41
stavebného zákona. 

Miroslav Daniš, Rača

V prípade, ak spotrebiteľ kúpi
na čerpacej stanici motorové
palivo a následne mu na vozidle
vznikne porucha, o ktorej sa
domnieva (na základe vzhľadu
natankovaného paliva, prípad-
ne názoru pracovníkov auto-
servisu), že je spôsobená zlou
kvalitou natankovaného paliva,
jeho záujmy sú chránené na
základe ustanovení Občianske-
ho zákonníka.
Základným právom kupujúceho
je uplatniť si právo zo zodpoved-
nosti za nedostatky kúpenej veci,
reklamovať konkrétny výrobok
(motorové palivo) a tiež si uplat-
niť právo na náhradu vzniknutej
škody. Spotrebitelia sú pri uplat-
ňovaní reklamácií  chránení záko-
nom o ochrane spotrebiteľa. In-
špektori Slovenskej obchodnej
inšpekcie preto kontrolovali pre-
vádzkovateľov čerpacích staníc,
pričom sa zamerali na dodržiava-
nie povinností, ktoré následne
umožnia spotrebiteľom efektívne
využiť svoje zákonné práva. 
Inšpektori SOI skontrolovali 108

čerpacích staníc. Výber kontrolo-
vaných staníc bol spravený tak,
aby sa kontroly uskutočnili v šty-
roch najväčších reťazcov čerpa-
cích staníc, na náhodne vybra-
ných samostatných čerpacích sta-
niciach a tiež na tých, na ktoré už
spotrebitelia zasielali kontrolným
orgánom podnety na preverenie
kvality predávaných motorových
palív a ktorým bolo odporučené
uplatniť si riadnu reklamáciu. V
jednom prípade bola skontrolova-
ná prevádzka, na ktorú spotrebiteľ
dal podnet, týkajúci sa zamietnu-
tia uplatnenej reklamácie motoro-
vého paliva. 
Kontrola reklamačných poriad-
kov: v 91 prevádzkach (84 per-
cent prípadov) neboli zistené
žiadne nedostatky. V dvoch mali
síce reklamačný poriadok, nebol
však prístupný spotrebiteľovi. V
pätnástich prevádzkach (14  per-
cent) predávajúci reklamačný
poriadok nemal. 

Evidencia reklamácií: v 90 pre-
vádzkach, (83 percent) bola evi-
dencia vedená, pričom však bola
zaevidovaná len jedna reklamá-
cia kvality natankovaného moto-
rového paliva. Tam, kde eviden-
cia predložená nebola, to
odôvodňovali tým, že u nich ne-
bola uplatnené žiadna reklamá-
cia.
Zamietnutie reklamácie načer-
paného motorového paliva na
základe odborného posúdenia: v
jedinom prípade takejto reklamá-
cie bolo zistené, že bola za-
mietnutá na základe odborného
posúdenia, ktoré spĺňalo predpí-
sané náležitosti zákona o ochrane
spotrebiteľa.
Monitorovanie možnosti vizuál-
nej kontroly čerpaného paliva: v
64 prevádzkarňach (59 percent)
bola kupujúcim poskytnutá aj ta-
káto možnosť – už pri výdajných
stojanoch alebo na čerpacích piš-
toliach. Marián Brezňanský

(spracované z 
právoplatných 

rozhodnutí SOI)

Aj čerpacie stanice majú povinnosti

Prijmeme 
upratovačky 

aj upratovačov 
na pravidelné aj občasné čistiace a
upratovacie práce v dopoludňajších
aj popoludňajších hodinách. Bližšie
informácie na tel. č. 0907 835 614 
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ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE 
K1 Shopping
Eisenstädter 
Straße 29
A-2421 Kittsee

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

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

Od stredy 20. apríla do utorka 26. apríla 2016
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DETSKÉ
TRIČKO
95% bavlna/5% elastan
veľkosti 98-152

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE
NA TRÁVU A KRÍKY
orezávanie okrajov napr. trávnika
a okrasných kríkov, komplet čepeľ 
na strihanie trávy a nožnice na kríky,
so silným 7.2V Li-Ion aku.

DIEVČENSKÝ
SVETER
koralová alebo modrá
100% bavlna
veľkosti 98-140

chlapčenské tričko
biele alebo sivé, 100% bavlna
veľkosti 98-140

2.99

JERSEY
NAPÍNACIE PLACHTY
rôzne farby
bavlna/polyester
90x200 cm

60x120 cm 1.49
90x220 cm 2.49
140x200 cm 3.49
180x200 cm  3.99
180x220 cm 4.49

SOLAR-
ZÁHRADNÁ LAMPA
LED
nerez/sklo

PÁNSKE
TRIČKO
rôzne farby
100% bavlna
veľkosti M-XXL

teplákové 
kraťasy
100% bavlna 
veľkosti M-XXL

3.59

INTEX
NAFUKOVACÍ MATRAC
semišový vzhľad
pre 1 osobu
cca 76x191x22 cm

pre 2 osoby
cca 137x191x22 cm

9.95

549

VODNÝ
DETSKÝ RAJ
s bazénom, šmykľavka a ďalšie nafukovacie predmety
vrátane hadicovej prípojky pre efekt sprej

299

319

319

BUBLINKOVÝ
STROJ
vrátane 118 ml bublifukovej zmesi
napájaný batériami (3 AA-batérie)
Batérie nie sú súčasťou

DÁMSKE STRING
ALEBO BEDROVÉ
neviditeľné pod oblečením
rôzne farby
90% polyamid/10% elastan
veľkosti S-XL

NÁSTENNÉ
KVETINÁČE
rôzne varianty
kovové
24x10x31 cm

nástenná dekorácia
Ø 48 cm

2.99

299

KEMPINGOVÁ
SKLADNÁ STOLIČKA
33x33x33 cm
rôzne farby

495

BALKÓNOVÝ KVETINÁČ
SO ZÁVESNÝM SYSTÉMOM
plastový
antracit
20x50 cm

kvetináč campana
antracit, bez kvetov

30 cm   1.59
40 cm   2.99

EASYWAY
DIÉTA-SHAKE
jahodová alebo vanilková príchuť
425 g
(1 kg = 7.04)

299

189

SET 2 KS

RUSTIKÁLNY
KNÄCKEBROT
rôzne
varianty
185 g
(1 kg = 6.43)

1.19

BUBLIFUKOVÁ
ZMES
rôzne
farby
1 liter

0.74

DOVE
DARČEKOVÁ SADA
s uterákom
5-dielna

749

ELHO
KVETINÁČ
plastový
antracit
32 cm/17 l

3.99

239

VODNÁ PUMPA
NA PLNENIE BALÓNOV
vrátane 100 balónikov

latex
vodné balóniky
100 kusov

0.45

495

NIVEA - MLIEKO
NA OPAĽOVANIE
protect & sensitive
alebo detské mlieko na opaľovanie
ochranný faktor 50
200 ml
(1 l = 24.75)

HAPPY SUN

NIVEA
MLIEKO NA OPAĽOVANIE
protect & refresh
alebo protect & bronze
faktor 20
200 ml
(1 l = 21.45)

4.29

254X196X79 CM

SPACÍ VAK
MÚMIA
nepremokavý
sivá/modrá

10.95

HLINÍKOVÝ
SKLADACÍ STÔL
hliník
75x55x60 cm

12.95

XL

UMELÝ TRÁVNIK
ROHOŽ
s/bez nopu
100x200 cm

399
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Odmietnutie

dedičstva musí

byť vcelku
Stáva sa, že dedičstvo spôsobí
viac problémov ako úžitku, čo
platí najmä vtedy, ak dedič
zdedí po poručiteľovi viac dlhov
ako majetku. Preto Občiansky
zákonník zakotvuje v ustanove-
ní § 463 a nasl. možnosť dedič-
stvo odmietnuť.
Odmietnutie dedičstva je jedno-
stranný právny úkon, musí byť
vykonané buď ústnym vyhláse-
ním na súde alebo písomným
vyhlásením zaslaným na súd. Ak
vyhlásenie robí zástupca dediča,
môže tak urobiť len na základe
plnomocenstva, ktoré ho na od-
mietnutie dedičstva oprávňuje.
Zákonný zástupca maloletej oso-
by alebo osoby, ktorej spôsobilosť
na právne úkony je obmedzená,
môže dedičstvo odmietnuť len so
súhlasom príslušného súdu. 
Vyhlásenie dediča o odmietnutí
dedičstva nesmie obsahovať žiad-
ne výhrady alebo podmienky.
Dedičstvo možno odmietnuť len
ako celok, nie je možné sa ho
vzdať len čiastočne. 
Zákonom stanovená lehota na
odmietnutie dedičstva je jeden
mesiac odo dňa, keď súd dediča
informoval o jeho práve dedič-
stvo odmietnuť. Ak na to existujú
vážne dôvody, môže súd lehotu
predĺžiť pred uplynutím pôvodnej
lehoty. Vyhlásenie o odmietnutí
dedičstva je neodvolateľným
úkonom, preto dedič, ktorý dedič-
stvo odmietol, stratí postavenie
účastníka v dedičskom konaní.
Odmietnutie dedičstva má účinky
len voči dedičovi, ktorý dedičstvo
odmietol, nevzťahuje sa na jeho
potomkov či iných dedičov. Po-
kiaľ ide o vyhlásenie dediča, že
dedičstvo neodmieta, resp. prijí-
ma, tiež ho nie je možné odvolať. 
Odmietnuť dedičstvo nemôže de-
dič, ktorý svojím konaním dal na-
javo, že dedičstvo odmietnuť ne-
chce. Za také konanie možno po-
važovať napr. uplatňovanie po-
hľadávok zomrelého, platenie dl-
hov za poručiteľa, nakladanie s
majetkom poručiteľa a pod.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Bratislava pre

všetkých pozýva

do mesta
BRATISLAVA
V rámci podujatia Bratislava
pre všetkých (21. - 24. apríla)
hlavné mesto otvorí všetky prie-
story Primaciálneho  paláca.
Bratislavčania môžu navštíviť aj
galériu so vzácnymi gobelínmi, či
expozície mestského múzea,
medzi inými Hrad Devín, Starú
radnicu a ďalšie. Počas celého
víkendu budú už tradične otvore-
né dvere zoologickej záhrady a v
rámci projektu otvorenej samo-
správy si budú môcť Bratislavča-
nia zašportovať v zariadeniach
STaRZ-u.
„Mestom, ktoré číta“ - pod týmto
heslom sa otvorí mestská knižni-
ca s čítaním a nebude chýbať ani
burza kníh. Bratislavčania budú
mať možnosť spoznať svoje
mesto vďaka sprievodcom mest-
skej organizácie cestovného
ruchu, ktorí pripravili sériu pre-
hliadok s odborným výkladom.
Deti základných umeleckých škôl
sa tešia na koncertovanie v prie-
storoch Primaciálneho paláca, pre
najmenších návštevníkov je pri-
pravené sobotné Námestie detí,
kde svoje zručnosti budú prezen-
tovať deti z umeleckých škôl a
centier voľného času. 
Samospráva pripravila aj 9. roč-
ník projektu Mestského parla-
mentu mladých Bratislava objek-
tívom detí a mládeže. Mladá
generácia na výstave v autobuse
na Hviezdoslavovom námestí
vyjadrí názor na svoje rodné
mesto, život v ňom svojimi
očami. Ďalšie mestské organizá-
cie tiež pripravili svoje prezentá-
cie ako napríklad OLO na Prima-
ciálnom námestí, kde si záujem-
covia budú môcť vyskúšať svoj
detský sen – sadnúť si do smetiar-
skeho auta. Vo vodárenskom
múzeu si návštevníci môžu
oddýchnuť  v záhrade alebo sa
dozvedieť, ako sa voda dostane až
k nim domov. V nedeľu bude pri-
pravený program v lesoparku na
Partizánskej lúke či na Závodisku
v Petržalke. Magistrát odporúča,
aby Bratislavčania nechali svoje
autá doma a využili na presun
MHD, ktorá bude na exponované
miesta premávať v posilnenom
režime. (is)

STARÉ MESTO
Stromy na električkovej zastáv-
ke Žilinská ostanú zachované.
Pôvodne mali padnúť pre
administratívne prekážky.
„Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja odstúpilo
od požiadavky na výrub a zastáv-
ka na Žilinskej je kolaudovaná
bez potreby výrubu stromov,
okrem jedného zhnitého,“ uvie-
dol štátny tajomník ministerstva
Viktor Stromček.
Vo februári tohto roku vydal
magistrát rozhodnutie o výrube
piatich stromov na električkovej
zastávke Žilinská. V štyroch z
piatich prípadov ide pritom o
zdravé stromy. Jediným dôvo-
dom malo byť, že nespĺňali

požiadavky kladené technickou
normou na projektovanie zastá-
vok. V marci spustili občianski
aktivisti petíciu za záchranu stro-
mov na zastávke Žilinská. Podpo-
rilo ich 1 730 občanov. 
Keďže Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR ako orgán, ktorý metodicky
usmerňuje činnosť špeciálneho

stavebného úradu, netrvalo na
výrube, Bratislavský samospráv-
ny kraj ako špeciálny stavebný
úrad už vydal povolenie na trvalé
užívanie stavby Električková trať
Radlinského – Štefanovičová – I.
etapa.  Podmienkou je, že na
zastávke môže zastaviť iba jeden
električkový vlak. (fe)

Foto: Juraj Mladý

Protesty pomohli - 4 zdravé stromy 
na zastávke Žilinská nevyrúbu

Mičurin láka občanov aj developerov

Záporožská 8, 851 01 Bratislava, tel.: 6353-0002, 6353-0044, fax 63451568
www.bsou.sk  bsou@bsou.sk

BULHARSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
A GYMNÁZIUM V BRATISLAVE

ZÁPIS DETÍ DO VŠETKÝCH ROČNÍKOV 
JE MOŽNÝ POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

NIE JE POTREBNÉ, ABY DIEŤA VEDELO PO BULHARSKY. 
MY HO NAUČÍME!

výučba slovenského, bulharského a anglického jazyka
individuálny prístup v málopočetných triedach
bulharská a slovenská maturita
moderné spôsoby vyučovania

GYMNÁZIUM BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV
ŠTÚDIUM A DRUŽINÁ SÚ BEZPLATNÉ

STARÉ MESTO
Zástupcovia Občianskeho
združenia Hrad – Slavín sa
stretli s novým ministrom škol-
stva Petrom Plavčanom, aby
prebrali budúcnosť areálu
Mičurin. Občianske združenie
navrhlo viaceré provizórne
možnosti na otvorenie areálu,
bazénu a budovy pre verejnosť.
Základnou podmienkou je vyrie-
šiť prístup do areálu, keďže štát
v minulosti prišiel o pozemky,
ktoré delia areál od verejnej

komunikácie. Minister dal pokyn
na preverenie navrhovaných
možností s tým, že v prípade
dostupného riešenia by mohlo
kúpalisko fungovať v čo najkrat-
šom možnom čase. Na sprevá-
dzkovanie objektu je nevyhnutné
vyriešiť otázku vlastníckych
vzťahov k príjazdovej ceste a
následne vybrať prevádzkovateľa
objektu. Areálu tiež najnovšie
hrozí, že na základe žaloby
domnelej vlastníčky štát príde aj o
vlastnícke právo k pozemkom

pod zvyšnou časťou areálu Miču-
rin.
Areál, teda jeho asi pätinové
torzo, ktoré ešte ostalo v rukách
štátu, stojí na lukratívnom pozem-
ku, o ktorý už roky zvádzajú boje
developeri. Bývalý rozsiahly
pozemok štátu sa významne
scvrkol po reštitúciách, ktoré pre-
behli za neobvyklých okolností.
To, čo zostalo zo štátneho areálu,
je dnes zo všetkých strán obkole-
sené pozemkami v súkromnom
vlastníctve. (sb)
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BRATISLAVA
S príchodom májových dní
zaregistrujú Bratislavčania
zvýšený pohyb cyklistov,
ktorí budú využívať na cestu
do práce bicykel. Národný
cyklokoordinátor Peter Kluč-
ka z ministerstva dopravy s
podporou nadšencov z
Občianskej cykloiniciatívy
vyhlásil už tretí ročník celo-
národnej kampane „Do
práce na bicykli 2016“. 
„Do súťaže sa môže zapojiť
každý, kto bude v máji do práce
cestovať na bicykli, ale aj pešo,

na kolobežke, korčuliach, alebo
verejnou osobnou dopravou.
Dvoj až štvorčlenné tímy za-
mestnancov z firiem, organizá-
cií a spoločností, sídliacich na
území Bratislavy sa môžu pri-
hlásiť do súťaže do 26. apríla
2016. V priebehu mája si po-
tom budú zapisovať uskutočne-
né jazdy a prejdené kilometre
do práce na bicykli a súťažiť tak
zábavnou formou o niektorú z
cien na mestskej a národnej
úrovni,“ vysvetlil Peter Klučka. 
V minulom roku sa kampane
zapojilo 2870 súťažiacich v 916

tímoch z celkovo 55 sloven-
ských miest. S podporou Prezí-
dia Policajného zboru SR je
kampaň aktuálne zameraná na
bezpečnosť cyklistov s výzvou
k vzájomnej ohľaduplnosti
medzi vodičmi a cyklistami.
Nenásilnou formou, nosením
výrazného zeleného trička so
symbolickým odkazom vodi-
čom o dodržiavaní jedenapol-
metrového bezpečného odstupu
od cyklistu chcú organizátori
upozorniť verejnosť, že na cestu
patria spolu s vodičmi aj
cyklisti. (pk)

V máji jazdite do práce na bicykli!

BRATISLAVA
Už 16. mája 2016 sa začne ďalší
ročník Medzinárodného filmo-
vého festivalu Ekotopfilm –
Envirofilm. Tento rok bude
výnimočný návštevou význam-
nej osobnosti ochrany životné-
ho prostredia. Je ňou „žena
džungle“ Dr. Jane Goodall,
ktorá žila 55 rokov v prírode
po boku primátov. 
Pred tridsiatimi rokmi sa Jane Goo-
dall rozhodla opustiť prales v
Gombe, ktorý tak veľmi milovala, a
začala venovať všetku svoju ener-
giu šimpanzom na našej planéte.
Odvtedy, presnejšie od roku 1986,
sa nezdrží dlhšie na jednom mieste
viac ako tri týždne, je stále na ces-
tách a venuje sa svojej misii, ktorej

cieľom je inšpirovať a priniesť
nádej mladším generáciám. Naro-
dila sa v anglickom Bournemout-
he, no jej druhým domovom je chu-
dobná Tanzánia. Práve tam, v
Gombe, sa začala jej cesta.
Dr. Goodall neustále nalieha na
svoje publikum, aby si uvedo-
mio osobnú zodpovednosť a
schopnosť urobiť zmenu.
„Každý jednotlivec je dôležitý,“
hovorieva. „Každý jednotlivec
má svoju úlohu. Každý jednotli-
vec môže niečo zmeniť.“ Ona
sama sa rozhodla pre cielenú
pomoc primátom. „Svet šimpan-
zov ma očaril a rozhodla som sa
im pomáhať. Musíme žiť v har-
mónii nielen s ľuďmi, ale záro-
veň v súlade s prírodou. Hovo-

rí sa, že tento svet sme nezdedili
po našich rodičoch, ani sme si ho
nepožičali od našich detí. Jedno-
ducho sme ho ukradli a v tomto
zlodejstve pokračujeme. Musí-
me to zmeniť. Cieľom mojej
misie je dávať ľuďom nádej.
Najmä mladým ľuďom, pretože
keď ju stratia oni, nebude už
žiadna,“ hlása doktorka Jane
Goodall.
Ekotopfilm – Envirofilm 2016 sa
bude konať 16. - 20. mája 2016 v
hoteli Tatra. Návštevníkov čaká
viac ako 100 dokumentárnych fil-
mov a bohatý sprievodný pro-
gram. Tešiť sa môžu aj na prezen-
tácie, diskusie, besedy, worksho-
py či farmárske trhy. Vstup je
voľný. �

Priateľka šimpanzov Jane Goodall
navštívi Ekotopfilm – Envirofilm

Leto sa blíži,

mesto spustilo

prvé fontány
BRATISLAVA
Leto sa síce váhavo, ale predsa
len hlási o slovo. Minulý týž-
deň mesto spustilo prvých
sedem fontán, pričom v tomto
roku uvedie do prevádzky cel-
kovo 36 mestských fontán.
Ako prvé sa spustili fontány v
historickom centre mesta -
Ganymedova fontána na Hviez-
doslavovom námestí pred budo-
vou SND a Rolandova (Maximi-
liánova) fontána na Hlavnom
námestí, ďalej fontána Planéta
mieru na Hodžovom námestí,
Žena s krčahom na Františkán-
skom námestí, Lev s erbom na
Nám. SNP, fontána Mária na
Prechtlovej ulici a fontána Vlna
na Peknej ceste. Ostatné fontány
budú spúšťané do konca mesia-
ca, poslednú pustia začiatkom
mája. Dlhodobo nefunkčných je
päť fontán, ktorých opätovné
sprevádzkovanie si vyžaduje
kompletnú rekonštrukciu sta-
vebnej, ako aj technologickej
časti zariadenia. 
Na území mesta je vyše 140 fon-
tán, mnohé z nich patria okrem
mesta aj mestským častiam,
hotelom, nákupným strediskám
a iným vlastníkom
Od 15. apríla sa zároveň spúš-
ťajú aj pitné fontánky. Z celko-
vého počtu jedenástich pitných
fontánok bude do mája v pre-
vádzke deväť. (ba)

Mestské hradby

otvorili brány

na novú sezónu
BRATISLAVA
Mestské hradby sú opäť prí-
stupné verejnosti. Návštevníci a
obyvatelia Bratislavy si môžu
obzrieť túto národnú kultúrnu
pamiatku a zároveň si skrátiť
cestu na Bratislavský hrad.
Hradby sú otvorené denne od
10.00 do 20.00 h. Aktuálne si
záujemcovia môžu pozrieť v
dolnej časti Vtáčej bašty výstavu
dobových zbraní, v Malej bašte
je zase pripravená malá samoob-
služná knižnica. Hlavné mesto
chce počas letných mesiacov
zabezpečiť na hradbách aj kul-
túrny program. V minulom roku
tu bola umiestnená napríklad
scéna mestského festivalu Kul-
túrne leto a Hradné slávnosti
Bratislava. (ts) 
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Modernizované modely značky s hviezdou
CLA a CLA Shooting Brake získali nové
nárazníky, sériovo majú diamantovú masku
chladiča v čiernej farbe a nové disky z ľahkej
zliatiny. Množstvo vylepšení interiéru
zahrňuje okrem iného nové poťahy sedadiel,
ozdobné prvky a pochrómované ovládacie
prvky. Na želanie dostanú vysokovýkonné
svetlomety s LED, HANDS-FREE ACCESS
a rozšírené možnosti integrácie smartfónov v
koncepcii obsluhy. 
K doterajším pribudli po modernizácii ďalšie
nové motorizácie. Hodnoty úspornosti aktuálne
prekonáva nový model CLA 180 d BlueEFFI-
CIENCY Edition (80 kW/109 k; 260 Nm).
Dostupný bude len s manuálnou prevodovkou.
Vďaka opatreniam na zníženie spotreby a prí-
kladnej aerodynamike si vystačí so spotrebou
(podľa NEJC) na 100 kilometrov: len 3,5 pri

variante CLA a 3,6 litra pri CLA Shooting
Brake. 
Novinkou v motorovej palete CLA Shooting
Brake je i CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition
so štvorvalcovým zážihovým motorom 1,595

litra (90 kW/122 k; 200 Nm) a spotrebou okolo
5,5 litra/100 km. 
Širokú paletu modelov rozšíri, a fanúšikov
pohonu všetkých kolies poteší, nový CLA 220
4MATIC, ktorého zážihový štvorvalec 1,991

litra (135 kW/184 k; 300 Nm) je sériovo prepo-
jený s prevodovkou 7G-DCT.
V ponuke zostávajú ďalšie úspešné motorizácie,
vrátane vozidiel s maximálnym výkonom vo
svojom segmente (280 kW/381 k; 475 Nm):
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC ako kupé i
Shooting Brake, ktoré teraz majú ešte dynamic-
kejší dizajn a hodnotnejší interiér. 
Modernizovaný model CLA kupé oslávil svoj
debut na autosalóne New York International
Auto Show. Prepracovaný model CLA Shooting
Brake sa predstavil v Berlíne pri odovzdávaní
cien World Sports Awards v dňoch 17. a 18. aprí-
la 2016. Oba modely sa už dajú objednať. Prví
zákazníci ich dostanú v júli 2016.

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk.

Mercedes-Benz CLA a CLA Shooting Brake sa modernizovali

Vekový priemer

vozidiel znížili

na 12 rokov
BRATISLAVA
Obyvatelia hlavného mesta si
môžu odfajknúť. Dopravný
podnik Bratislava má doda-
ných tridsať obojsmerných
električiek Škoda 30T a 30
jednosmerných električiek
Škoda 29T. Nákup nových
električiek cez Operačný pro-
gram Doprava je tak dokon-
čený.
V uliciach hlavného mesta
jazdí spolu už 56 nových elek-
tričiek, tridsať obojsmerných a
26 jednosmerných. Koncom
apríla zaradili do premávky
posledné štyri vozidlá, ktoré
čakali na vybavenie potrebnej
dokumentácie, aby mohli vyjsť
do ulíc. 
„Príchodom poslednej šesťde-
siatej novej električky sme zní-
žili prevádzkový vek vozidiel z
dvadsiatich troch rokov na dva-
násť. Obnova vozidlového
parku je kontinuálna, v ďalšej
modernizácii chceme pokračo-
vať aj v kontexte s dokončením
druhej etapy Petržalky,“ pove-
dal predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ bratislavské-
ho dopravného podniku Milan
Urban.  
Na financovaní nákupu nových
vozidiel sa až vo výške takmer
81 percent podieľala Európska
únia v rámci Operačného pro-
gramu Doprava. (wo)

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

Vyhradené parkovacie miesta, ale
aj vraky sú v Dúbravke na webe

Už opravujú svah nad Devínskou
cestou, dokončiť by ho mali v júni 

DÚBRAVKA
Modernizovať, sprehľadniť
a najmä skvalitniť a zrýchliť
riešenie vrakov a prideľova-
nia vyhradených parkovacích
miest v Dúbravke.  S takým
cieľom zverejnila mestská
časť Dúbravka na svojom ofi-
ciálnom webe dubravka.sk
nové zoznamy. Doplnili tak
zoznam psov evidovaných v
tejto časti mesta.
V najnovšom prípade ide o zo-
znam aktuálnych vyhradených
parkovacích miest v Dúbravke
spolu s evidenčným číslom
vozidla a ulicami. Novopride-
lené parkovacie miesta bude
mestská časť do zoznamu pra-

videlne dopĺňať a aktualizovať,
miesta sa totiž prideľujú a aj
rušia takmer každý deň. 
Prípadné chyby a nepresnosti
môžu obyvatelia hlásiť na
miestny úrad mailom na odde-
lenie územného rozvoja a
životného prostredia na mygly-
sova@dubravka.sk.
Druhým novým zverejneným
zoznamom je súpis vozidiel,
ktoré nie sú spôsobilé na pre-
mávku na verejných komuniká-
ciách. Ide o zoznam vrakov v
Dúbravke, kde platí lehota na
odstránenie. Bude sa tiež pravi-
delne aktualizovať.
„Ak chcú obyvatelia nahlásiť
nepoužívané a staré vozidlo,

alebo zistiť, či už je v riešení,
odporúčame pozrieť sa najskôr
do zoznamu,“ vysvetlil starosta
Dúbravky Martin Zaťovič.
Ak obyvatelia nájdu poškodené
a staré autá, ktoré nie sú spôso-
bilé na jazdu a v zozname chý-
bajú, môžu to hlásiť mailom,
najlepšie aj s fotografiou na
oddelenie územného rozvoja a
životného prostredia:   bla-
zej@dubravka.sk.
Dva nové zoznamy na webe
mestskej časti tak doplnili tretí
zoznam - evidovaných psov, v
ktorom Dúbravka zverejňuje
plemeno psa a adresu bydliska
majiteľa, ktorý ho má prihláse-
ného. (lm)

KARLOVA VES
Na problematickom svahu
nad Devínskou cestou začalo
mesto s geologickými práca-
mi. Výška dotácie na rok
2016 pre projekt sanačných
prác (vrátane odborného geo-
logického dohľadu), ktorá
bola priznaná mestu, bola
nakoniec vyčíslená na približ-
ne 101 000 eur s päťpercent-
nou spoluúčasťou mesta.
Na základe verejného obstará-
vania spomedzi vyhodnocova-
ných ponúk uspela spoločnosť

Envigeo ako zhotoviteľ geolo-
gických prác, pričom odborný
geologický dohľad bude vyko-
návať Prírodovedecká fakulta
UK v Bratislave (Katedra inži-
nierskej geológie).
Termín ukončenia sanačných
prác na svahu nad Devínskou
cestou je podľa technického
riešenia a harmonogramu prác
stanovený predbežne na jún
2016. 
Geologické práce na sanácii
svahu zvyčajne zahŕňajú rôzne
práce - identifikáciu podzem-

ných inžinierskych vedení,
odstránenie fólie a provizórne-
ho dreveného premostenia pre
chodcov s oplotením, výkop
pre železobetónový základ,
vybetónovanie podkladovej
vrstvy, vybudovanie zemných
kotiev, výkopové a betonážne
práce na priečnych základo-
vých stenách, vybetónovanie
nosnej opornej časti múru a
rímsy, osadenie zábradlia a
zvodidiel, zasypanie priestoru a
vybudovanie nadložných vr-
stiev. (ts)

reklama@banoviny.sk
0911 668 469

Reklama 
v novinách?
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TOP ponuka sezóny 2016:
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko

Navštívte najkrajšie miesta pri Jadrane
JARNÝ DETOX

iba v termíne 7.5.-10.5. iba za 197 EUR
jarný wellness - zájazd do Slovinska - Moravske Toplice

Cena s ubytovaním na 3 noci rezorte VIVAT **** s polpenziou,
vstupmi do 5 bazénov, wellness a autobusovou dopravou 

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori

Bratislavčanov

ubúda len 

na papieri
BRATISLAVA
Do budúcnosti treba iniciovať
zmenu, aby sčítanie ľudu na
Slovensku bolo povinné. Od-
znelo na schôdzi Regionálneho
združenia mestských častí hlav-
ného mesta SR v súvislosti so
snahou revidovať počet obyva-
teľov Bratislavy po neslávnom
sčítaní ľudu v roku 2011. 
Hlavné mesto preň prichádza o
milióny eur na dani z príjmov
fyzických osôb, pritom podiel na
uvedenej dani je jeho kľúčovým
príjmom. Doterajšie rokovania
primátora Bratislavy Iva Nesrov-
nala s predsedníčkou Štatistické-
ho úradu SR nepriniesli želaný
výsledok. A to napriek tomu, že
výrazne vyšší počet obyvateľov,
ako eviduje Štatistický úrad, figu-
ruje v evidencii miestnej samo-
správy i v Registri obyvateľov
(REGOB). 
Regionálne združenie preto prija-
lo uznesenie, že primátor a pred-
seda regionálneho združenia
predložia požiadavku svojho
návrhu na aktualizáciu a verifiká-
ciu počtu obyvateľov Bratislavy
vláde SR a NR SR.
V roku 2010 mala Bratislava
podľa Štatistického úradu takmer
433-tisíc obyvateľov. Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v
roku 2011 však prinieslo prepad o
22-tisíc obyvateľov. A kým šta-
tistika sa opiera o údaj zo sčítania
obyvateľstva, podľa vyjadrenia
M. Galandu z bratislavského
magistrátu v evidencii REGOB
už počet Bratislavčanov prekročil
471-tisíc. (vk)

Nočná kontrola

taxikárov 

a bordelárov
BRATISLAVA
Mestská polícia minulý týždeň
v noci z piatka na sobotu vyko-
nala akciu na kontrolu dodržia-
vania čistoty a poriadku na
verejnosti a zákazu požívania
alkoholu na verejných prie-
stranstvách.
Kontrolovalo sa aj dodržiavanie
predpisov zo strany taxislužieb a
mestskí policajti hľadali osoby, po
ktorých je vyhlásené pátranie.
Počas akcie sa kontrolovali taxa-
metre, státie mimo stanovišťa,
vybavenie motorového vozidla.
Policajti zisťovali, či na karosérii
vozidla je vyznačená sadzba ces-
tovného, či má vodič k dispozícii
potrebné doklady a koncesijné lis-
tiny a tiež či je vozidlo taxislužby
riadne označené.
Skontrolovali 22 taxikárov, pri-
čom u piatich zistili nedostatky.
Najčastejšie išlo o používanie
neoverených taxametrov. Zazna-
menal sa však aj prípad, keď
nebola na karosérii vozidla
vyznačená sadzba cestovného.
V Starom Meste policajti zistili
deväť porušení všeobecne záväz-
ného nariadenia o čistote a poriad-
ku, a to na Nám. slobody, Nám.
SNP, Kamennom námestí a na
Krížnej ulici. V Lamači, na
Lamačskej ceste, ich mestskí
policajti zaevidovali deväť.
Počas kontroly dodržiavania
predpisov o zákaze požívania
alkoholu na verejných priestran-
stvách hliadky zaznamenali cel-
kovo štrnásť porušení, najviac na
Námestí SNP a na Námestí slobo-
dy. (ts)

Park Jama hľadá svojho staviteľa
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto
vypísala verejné obstarávanie
na dodávateľa výstavby voľ-
nočasového priestoru Jama v
lokalite Tehelné pole medzi
Národným tenisovým cent-
rom, zimným štadiónom a kú-
paliskom. V minulosti na
tomto mieste stál cyklistický
štadión.
Z hľadiska rozsahu stavby, ktorá
má takmer dva hektáre, ako aj
podľa množstva preinvestova-
ných financií ide o najväčší pro-
jekt v Novom Meste realizova-
ný samosprávou. „Po niekoľ-
kých desaťročiach ide o najväč-
ší projekt vybudovania zeleného
priestranstva v centre Bratisla-
vy. Celkové odhadované nákla-
dy na vybudovanie parku sú 2,3
milióna eur,“ vraví starosta
Rudolf Kusý. Revitalizácia prie-
stranstva je financovaná z tzv.
nórskych fondov, štátneho roz-
počtu a peňazí samosprávy.
Park bude rozdelený do dvoch
zón. Hornú „aktívnu“ zónu budú
charakterizovať vyhliadkové
móla, športové plochy ako mul-
tifunkčné ihrisko, tenisové kurty,
fitnes stroje, parkúrové zostavy,
pingpongové stoly a mestská

zeleň. V dolnej „relaxačnej“
zóne bude jazierko, živelná
zeleň, prírodný amfiteáter a prie-
story na oddych. Priaznivci
aktívneho oddychu nájdu v
parku bežeckú a športovú dráhu.
Samotná výstavba sa bude
vzhľadom na náročnosť celého
procesu realizovať v dvoch eta-
pách. 
Voľnočasový priestor Jama rieši
aj otázku efektívneho manaž-
mentu vôd v krajine. Dažďovú
vodu zo spevnených, ale aj zo
zelených plôch plánujú zberať
systémom drenážnych trubiek
do novovybudovaného jazera. V
parku budú dve studne využíva-
júce podzemnú vodu. Dôležitým

vodným prvkom má byť umelo
vytvorené jazero, ktoré splní
estetickú, klimatickú, ako aj
vodozádržnú funkciu. Jazierko
má slúžiť aj ako zdroj parkovej
závlahy. 
Mestská časť získala areál do
správy od magistrátu, aby tam
vybudovala mestský park. No-
vé Mesto zorganizovalo počas
uplynulých dvoch rokov verejné
stretnutia s obyvateľmi, predsta-
viteľmi miestnych organizácií,
podnikateľského sektora a
odborníkmi. Podnety sa stali
podkladmi pre architektonickú
súťaž, do ktorej sa prihlásilo 14
záujemcov. (te)

Foto: Baar
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Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo aj
primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal sú členmi slovenskej
národnej delegácie, ktorá
zastupuje slovenský hlas v
Európskom výbore regiónov.
Spoločne sa stali aj hostiteľmi
7. európskeho summitu regió-
nov a miest, ktorý bude v Brati-
slave 8. a 9. júla. Viac predsta-
vil Pavol Frešo.

Čo pre nás Bratislavčanov zna-
mená, že budeme hostiteľmi
summitu? 
V júli budeme v Bratislave hostiť
7. európsky summit regiónov a
miest, ktorý bude počtom partici-
pantov, ako aj svojím obsahom a
počtom sprievodných podujatí
patriť vôbec medzi najväčšie
podujatia celého predsedníctva SR
v Rade EÚ 2016. Bratislava sa tak
na niekoľko dní stane centrom
celoeurópskej diskusie o regionál-
nej politike EÚ, ktorá sa bytostne
týka každodenného života obyva-
teľov v našom regióne. Často si
ani neuvedomujeme, že viac ako
70 % európskej legislatívy má
priamy dosah na regióny a mestá,
a preto je veľmi dôležité, aby sme
neboli len pasívnym objektom
rozhodnutí prijímaných na úrovni
EÚ, ale aby sme aktívne formova-
li debatu o záležitostiach, ktoré sa
nás týkajú. Práve summit nám
umožní pritiahnuť medzinárodnú
pozornosť na problémy, ktoré trá-
pia obyvateľov Bratislavského
kraja, a iniciovať témy, ktoré sú
pre nás dôležité.  

Ľudia sa však na EÚ a jej legi-
slatívu zvyknú skôr sťažovať.
Nadbytok byrokracie, neuveri-
teľné množstvo administratívy.
Dá sa vôbec s takou inštitúciou
komunikovať jednoduchšie? 
Až 80 % verejných investícií v SR
je financovaných z Európskych
štrukturálnych a investičných fon-
dov, preto je v našom záujme, aby
si kohézna politika aj v budúcnos-
ti udržala silné postavenie v rámci
politík EÚ. Bude však potrebné
uskutočniť určité opatrenia a
zmeny na jej zefektívnenie a zjed-
nodušenie, aby sa jednak stala
atraktívnejšia pre žiadateľov, a
aby sa tiež zamerala na správne
oblasti, v ktorých bude jej pridaná
hodnota a dosah najciteľnejší.
Zjednodušene to znamená, že je
naším cieľom  zjednodušiť čerpa-
nie európskych prostriedkov. 

Bratislava sa teda na dva dni

zmení na hlavné mesto a región
Európy. Koľko návštevníkov
očakávate?
Pracovne, teda priamo na summit,
príde do Bratislavy do 600 ľudí.
Sú to primátori, župani, starosto-
via naprieč celou Európou, preto
veríme, že všetko pripravíme tak,
aby sme aj ich inšpirovali. Či už
pri príprave nasledujúcich summi-
tov, ktoré sú, mimochodom, každé
dva roky, alebo pri bežnom fungo-
vaní ich destinácie. Program však
nebude bohatý len pre akreditova-
ných návštevníkov summitu.
Naším spoločným cieľom, spolu s
mestom, je osloviť širokú verej-
nosť. Aby sa ľudia zabavili, spo-
znali nové veci a aby sa najmä
európskych štruktúr nebáli. Počas
summitu preto pripravujeme nie-
koľko sprievodných podujatí. V
predvečer summitu, 7. júla, sa na
hrade Devín uskutoční otvárací
koncert, na ktorom sa predstaví to
najlepšie zo slovenskej hudobnej
scény v sprievode symfonického
orchestra. Pripravujeme dvojdňo-
vé podujatie s názvom DANUBE
UP 2016, ktoré sa bude konať na
Námestí M. R. Štefánika pred
Euroveou (8 .- 9. 7.). Prvý deň
podujatia bude kombináciou inter-
aktívnych diskusií s politickými
predstaviteľmi a inovátormi a kul-
túrno-spoločenského programu,
pričom nosnou témou podujatia
bude „voda“. Teda téma, ktorá je
pre Bratislavský región veľmi
dôležitá – či už v zmysle potenciá-
lu rieky Dunaj, protipovodňovej
ochrany, ochrany zdrojov pitnej
vody, ale aj z hľadiska turistického

ruchu. Na podujatí sa zídu inová-
tori a startupisti z regiónov ležia-
cich pozdĺž rieky Dunaj, ktorí
budú prezentovať svoje inovácie
týkajúce sa vody. Priestor bude
venovaný aj prezentácii cestovné-
ho ruchu krajín, cez ktoré Dunaj
preteká. Cieľom sprievodného
podujatia je umožniť priamu inter-
akciu medzi účastníkmi summitu
a širokou verejnosťou. Podvečer
sa na námestí predstavia aj študen-
ti našich umeleckých škôl, po nich
príde na pódium medzinárodné
zoskupenie slovenského džezové-
ho hudobníka Matúša Jakabčica
The Visegrád Jazz Foundation, po
ktorom príde na rad veľká svetel-
ná laser show.
V sobotu bude program Veda
očami detí, ktorý je venovaný pre-
dovšetkým pre rodiny s deťmi. 

Logo summitu pripravil študent
župnej školy, konkrétne ŠÚV
Josefa Vydru. Ako k tomu
došlo?
Bratislavská župa aj takto rozvíja
a podporuje duálne vzdelávanie a
centrá vzdelávania a odbornej prí-
pravy, ktoré kohézna politika pod-
poruje v Bratislavskom samo-
správnom kraji  od súčasného pro-
gramového obdobia. Už viac ako
šesť rokov dávame príležitosť na
prezentáciu našim školám priamo
v Bruseli, preto bol autorom tre-
tiak Jakub Mikula zo Školy úžit-
kového výtvarníctva J. Vydru.
Sám sa k logu vyjadril, že most je
pre neho symbolom spájania. A
presne to je aj hlavným mottom
summitu. �

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

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer prenajať 
na základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza 

elektronickou aukciou nebytové priestory a pozemky v Bratislave:

� nebytový  priestor vo výmere 102,47 m2 na Jasovskej 1, k. ú. Petržalka,
� nebytový  priestor vo výmere 284,50 m2 na Jasovskej 2, k. ú. Petržalka,
� nebytový  priestor vo výmere 280,53 m2 na Jasovskej 4, k. ú. Petržalka,
� nebytový  priestor vo výmere 396,20 m2 na Jasovskej 6, k. ú. Petržalka,
� nebytový  priestor vo výmere 28,30 m2 na Odborárskom námestí 4-6, 

k. ú. Staré Mesto,
� nebytový  priestor vo  výmere 458,04 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
� nebytový  priestor vo  výmere 51,06 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
� nebytový  priestor vo  výmere 17,60 m2 na Trnavskom mýte, k. ú. Nivy,
� nebytový  priestor vo  výmere 140,78 m2 na Bielej 6, k. ú. Staré Mesto,
� nebytový priestor vo  výmere  91,30 m2 na Budyšínskej 1, k. ú. Nové Mesto,
� nebytový priestor vo  výmere 63,70 m2 na Cabanovej 15 a 17, k. ú. Dúbravka,
� nebytový priestor vo  výmere  254,90 m2 na Českej 2, k. ú. Nové Mesto,
� nebytový priestor vo  výmere 550,65 m2 v Čiernom lese, k. ú. Ružinov,
� nebytový priestor vo  výmere 64,26 m2 na Hany Meličkovej 11A, k. ú. Karlova Ves,
� nebytový priestor vo  výmere 90,07 m2 na Hany Meličkovej 11A, k. ú. Karlova Ves,
� časť pozemkov parc. č. 3284/9 a 3284/29, parkovacie státia č. 3-11, Suché Mýto

- Veterná, k. ú. Staré Mesto.
Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú zverejne-
né na úradnej tabuli na prízemí  Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
a na internetovej stránke www.bratislava.sk. Záujemcovia si ich môžu
vyzdvihnúť osobne v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Pri-
maciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, v pracovných
dňoch od 15. 4. 2016 do 31. 5. 2016 v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. Pri-
hlášky je potrebné doručiť do 31. 5. 2016 do 14:00 hod. do podateľne Magi-
strátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Frešo: Hlas regiónov v Európe silnie Študenti, za volant!
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik
hľadá brigádnikov - študentov
na miesta vodičov električiek.
Študenti získajú možnosť pracov-
nej príležitosti v rozsahu, ktorý si
sami určia, hodinovú mzdu budú
mať rovnakú ako vodič na plný
úväzok, ktorého priemerný
mesačný plat je asi 1 102 eur.  Po
absolvovaní kurzu môžu brigádo-

vať už toto leto. Dopravný podnik
im neskôr dokáže ponúknuť aj
ďalší spôsob rekvalifikácie na
autobusovú alebo trolejbusovú
dopravu. Študenti môžu nastúpiť
do kurzu v réžii DPB už 1. mája.
Keďže sú s tým spojené aj isté
náklady, študent sa zmluvou
zaviaže k odpracovaniu určitého
objemu práce. Záujemca musí
mať 21 rokov. (dp)
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Zberný bod

www.staratrznica.sk

Zbavte sa svojich starých vecí 
a podporte rekonštrukciu 
Starej tržnice v Bratislave.

Každú sobotu počas trhu 
od 10:00 do 15:00.

V širšom centre Bratislavy by sme našli
hneď niekoľko lokalít, ktoré mohli už
celé roky slúžiť obyvateľom a návštev-
níkom mesta, no namiesto toho stále iba
chátrajú. Hoci sú ako stvorené na
rekreačné alebo obytné zóny, zarastajú
aj naďalej burinou – pre problematické
vlastnícke vzťahy.
Takéto miesto čaká návštevníkov hlavného
mesta hneď na Hlavnej stanici. Betónová
plocha patrí ŽSR, parkovisko a príjazdová
cesta zas magistrátu, val pri zastávke patrí
ŽSR a chodník zasa mestu. Podobné pro-
blémy sú aj v okolí bývalej stanice Filiál-
ka. Územie, ktoré starosta mestskej časti
Rudolf Kusý vníma ako budúce atraktívne
centrum Nového Mesta, patrí štyrom vlast-
níkom. Okrem developera, ktorý tu buduje
obytný komplex, vlastnia pozemky magi-
strát, mestská časť Nové Mesto a ŽSR.
„Dennodenne tým územím prechádzam. Je
tam plocha, ktorá je zanedbaná a nikto sa o
ňu poriadne nestará. Preto sme požiadali
magistrát, aby nám tento priestor zveril -
nech sa tu konečne môže začať niečo zmy-
sluplné robiť,“ hovorí Kusý s tým, že pri
príležitosti Dňa Zeme organizuje mestská
časť v lokalite brigádu. Dohoda o zverení
pozemku je však zatiaľ v nedohľadne.
Ďalší príklad – bývalé kasárne minister-
stva vnútra pri Draxlerovom námestí. Vra-
kovisko, ktoré tu vzniklo na vyasfaltovanej
ploche, vyzerá ako v apokalyptickom
filme. Podobne nevyužité je aj nádvorie
Hurbanových kasární na Mickiewiczovej.
Obrovský dvor je nevyužitý a uzavretý, no
ak by sa prebúral vjazd zo Špitálskej,
mohol by tu vzniknúť nový verejný prie-
stor.

ROZDROBENÉ VLASTNÍCTVO
Uvedené lokality spája jedno – nemajú
pána. Pozemky patria sčasti štátu, sčasti

mestu, bývalým štátnym podnikom či
súkromníkom. Nečudo, že to tam potom
vyzerá tak, ako to vyzerá. Keď územie
nemá jedného zodpovedného správcu,
poriadne sa oň nestará vôbec nikto. „Štát je
zložitý vlastník, na revitalizáciu takýchto
území nemá plán ani peniaze,“ hovorí
architekt a urbanista Peter Žalman. O
niečo viac sa o tieto lokality zaujímajú
samosprávy, aj to však väčšinou len pod
tlakom miestnych obyvateľov. „Do revita-
lizačných plánov často zasiahne aj
súkromný vlastník, ktorý jednoducho
neustúpi a znemožní s územím čokoľvek
robiť,“ dodáva Žalman.

SPOLUPRÁCA VLASTNÍKOV
Možností riešenia je niekoľko, predpokla-
dajú však aktívnu komunikáciu a dobrú
vôľu všetkých vlastníkov. Dobrým príkla-
dom môže byť parkovisko pred minister-
stvom vnútra. Po dohode sa odtiaľ odstrá-
nil zbytočný plot, priestor sa otvoril a dnes
slúži ako verejné parkovisko. Tento tzv.
nultý krok Bratislavčanov určite potešil a
ukázal aj dovtedy nepoznaný pohľad na
nákupné centrum.
Podobná dohoda v ostatných lokalitách by
otvorila dvere celkom novým projektom.
Ak by boli napríklad vlastníci pozemkov v
okolí Filiálky otvorení diskusii, mohol by
tu vzniknúť park, otvorený športový areál
alebo priestor pre kultúru. Kým sa vlast-
nícke vzťahy a plány do budúcnosti nevy-
jasnia, mohlo by sa uvažovať aspoň o
dočasnom riešení. „Na mnohých týchto
územiach v strede mesta mohla už vyrásť
jedna generácia stromov. Jedna vec je, čo
na tom území bude stáť v budúcnosti. Naša
vizitka je však to, čo tam stojí dnes,“ uzat-
vára urbanista Peter Žalman.

Cyril Adamják
Foto: Archív PŽ

Priveľa pánov – málo osohu
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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

Bratislavskému

kraju pribúdajú

návštevníci
BRATISLAVA
Návštevnosť bratislavského
regiónu vzrástla v minulom
roku o viac ako štvrtinu a kraj
privítal na svojom území tak-
mer 1 200 000 návštevníkov.
Nárast zahraničných návštevní-
kov za minulý rok bol takmer 27
percent, zo 600 000 za predmi-
nulý rok na vyše 760 000 minulý
rok. Bratislavský kraj mal najviac
prenocovaní aj v rámci všetkých
krajov z celého Slovenska. Ich
počet stúpol o 26 percent. 
Minulý rok sem prišlo  1 194
479 návštevníkov, z toho zahra-
ničných 767 107. Najviac z
Česka, z Nemecka a z Rakúska.
Bratislavský kraj zaznamenal aj
55-percentný nárast turistov z
Veľkej Británie a o viac ako 40
percent narástol počet ľudí z
USA. Najviac návštevníkov spo-
medzi ostatných krajov má Brati-
slavský región aj pri kongreso-
vých turistoch, ktorých prišlo 234
047. (st)

Bratislava sa

koncom apríla

opäť „vyfarbí“
BRATISLAVA
Od 21. do 28. apríla 2016
organizuje Nadácia Milana
Šimečku už 11. ročník festi-
valu [fjúžn]. Ide o najväčšie
kultúrne podujatie zamera-
né na cudzincov a migrantov
u nás. 
Tešiť sa môžete napríklad na
ázijskú zónu na Dobrom trhu,
či Nedeľnú Parádu s tradič-
ným sloganom Celý svet pod
jednou strechou, ktorá sa
okrem Starej tržnice tentoraz
uskutoční aj v Dome ume-
nia/Kunsthalle. 
Pre hudobných fajnšmekrov
sú pripravené koncerty
českých WWW, na Slovensku
pôsobiacej rusko-maďarskej
dvojice Gonsofus, Nóro-
Keňana Kevztu so 6-člennou
kapelou. České Divadlo Archa
sa predstaví na doskách SND s
inscenáciou vadí-nevádí.cz.
Celý program nájdete na
www.fjuzn.sk. �

Lodenicu chcú začať stavať tento rok
KARLOVA VES
Výstavba novej lodenice v Kar-
loveskej zátoke sa priblížila k
realite. Mestskej časti Karlova
Ves sa podarilo získať právo-
platné stavebné povolenie a po
vysúťažení zhotoviteľa by sa
mohlo s výstavbou začať kon-
com tohto alebo začiatkom
budúceho roka.
Trojpodlažná lodenica bude slú-
žiť nielen športovcom, ale aj
verejnosti. „Keďže lodenica bude

slúžiť všetkým Bratislavčanom
veríme, že primátor uvoľní pro-
striedky z predaja pozemkov v
Karloveskej zátoke. Pomôžu nám
vo výstavbe lodenice,“ uviedla
starostka Dana Čahojová. 
Podľa Štatútu hlavného mesta sa
pri predaji nehnuteľného majetku,
ktorý je zverený do správy mest-
skej časti, rozdelí výnos z predaja
pozemkov v zátoke v pomere 60
percent pre mestskú časť a 40 per-
cent pre mesto. Mestskí poslanci

v minulosti schválili, aby aj
finančné prostriedky z predaja
pozemkov patriace mestu putova-
li na výstavbu lodenice. To sa
dodnes nestalo. Na pozemkoch už
pritom stojí dvojica bytových
domov.
Mestská časť chce s výstavbou
začať tento rok na jeseň, najne-
skôr na jar 2017. Nová lodenica v
Karloveskej zátoke by tak mohla
začať slúžiť verejnosti pred letom
2018. (kv)
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Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave

Čo vás čaká na prehliadke?
Registrácia – zaregistrujte sa v ambulancii 
a dohodnite si termín odberov

Laboratórne odbery – rozbory krvi a moču poskytnú 
lekárovi diagnosticky cenné údaje

Anamnéza – lekár s vami prekonzultuje váš zdravotný 
stav a zdravotné riziká

Fyzikálne vyšetrenie – lekár komplexne vyšetrí 
vaše telo „od hlavy po päty“

Vyhodnotenie zdravotného stavu – záver
a doporučenie potrebnej liečby

Preventívna prehliadka je bezplatná!
Ponuka platí len do 31. 5. 2016

Ukážte sa!
Na preventívnej prehliadke

Petržalka, Kopčianska 8, tel. 02/6224 0154
Ružinov, Seberíniho 1, tel. 02/5262 3316

Bratislavské

noviny majú

svoje dostihy 
PETRŽALKA
V nedeľu 24. apríla budú mať
návštevníci petržalského Zá-
vodiska v rámci projektu Bra-
tislava pre všetkých vstup na
dostihy zadarmo. A majú sa na
čo tešiť!
Na programe je spolu osem rovi-
nových dostihov (vrátane dosti-
hov o Cenu Bratislavských
novín) V prihláške hlavných
dostihov o Veľkú cenu primáto-
ra Bratislavy s celkovou dotáci-
ou 7 000 € (rovina I. kategórie
na 1 700 m pre 3-ročné kobyly)
figuruje spolu trinásť kobýl z
Česka, Poľska, Rakúska a zo
Slovenska. 
Pre divákov je pripravený pestrý
sprievodný program s rôznymi
gurmánskymi špecialitami, hu-
dobno-tanečné vystúpenie žia-
kov Základnej umeleckej školy
J. Albrechta, pre slečny a dámy
prezentácia kozmetiky i obľúbe-
né vozenie detí na koníkoch.
Začiatok je o 14. h. (zr)
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O pár dní oslavujeme Deň Zeme. Ak chce-
me, aby sa v našich mestách dalo žiť,
musíme začať každý sám od seba. 
Pri príležitosti Dňa Zeme organizujeme via-
cero brigád. Môžete pomôcť, aby sa nevylie-
val potok na Bielom kríži, urobiť z Filiálky
čistejšie a bezpečnejšie miesto, vysadiť
strom v okolí Sibírskej, či čistiť obľúbený
Kamzík. No môžete si zorganizovať aj vlast-
nú brigádu v okolí svojho domu. Na Sloven-
sku máme zvyk ukazovať na niekoho iného,
čo by mal, či mohol urobiť. Alebo – čo by SA
malo urobiť. Teraz môžeme čosi urobiť my
sami. Je to na vás. 

Séria brigád pri príležitosti Dňa Zeme, 
v sobotu 23. apríla 2016 od 9.00 hod.

� Základná škola Cádrova 
� Sadenie nových stromov na Šuňavcovej,

Legerského, Sibírskej ul. (stretnutie
pred ZŠ Sibírska č. 39)
�Koliba - Kamzík (stretnutie pri veľkom

parkovisku na Kamzíku)
� Stanica Filiálka 

�Vnútroblok Bartoškova/Vajnorská 
� Potok na Bielom kríži (stretnutie na

rohu Horskej/Jurskej ul.)
Rudolf Kusý, 

starosta MČ Bratislava – Nové Mesto
TEŠÍME SA NA VÁS!

Deň Zeme? Upracme si Nové Mesto
Bratislavskí

učitelia dostali

čestné uznania
BRATISLAVA
Pri príležitosti Dňa učiteľov
primátor odovzdal  bratislav-
ským pedagógom čestné uzna-
nia za dlhoročnú pedagogickú
prácu a významný prínos pri
rozvoji školstva.
V kategórií Vynikajúci učiteľ
komisia vybrala spomedzi nomi-
novaných, ktorých na základe
výziev hlavného mesta navrhli
riaditelia a zriaďovatelia škôl a
školských zariadení a verejnosť
Bratislavy, 25 učiteľov. V kategó-
rii Učiteľ – môj kamarát zase
navrhli na ocenenie dve pedago-
gičky - bývalú učiteľku Základnej
školy Milana Hodžu na Škarnic-
ľovej ulici Hyacintu Karlíkovú,
učiteľku slovenského jazyka a
literatúry. Rodičia štyroch detí z
Materskej školy na Bzovíckej
ulici zase navrhli na ocenenie uči-
teľku Andreu Srnkovú za jej prí-
stup k deťom, za trpezlivosť, za
kreativitu, empatiu a za príkladnú
dennú starostlivosť. (brn)

Práca s ľuďmi

bez domova

dostala podporu
BRATISLAVA
Hlavné mesto SR aj tento rok
finančne podporilo projekty
zamerané na prácu s ľuďmi
bez domova. Mesto vybralo
šesť subjektov pracujúcich s
ľuďmi bez domova, medzi
ktoré prerozdelilo 70 000 eur. 
Žiadosť o podporu projektov
poslalo osem subjektov pracujú-
cich s ľuďmi bez domova. Dva
projekty neboli podporené z hľa-
diska nízkej hodnotovej výpove-
de integračného programu. Pod-
pora je poskytovaná vo forme
finančného príspevku pre subjek-
ty, ktoré zapájajú ľudí bez domo-
va práve do pracovných aktivít
vedúcich k ich pracovnej reinte-
grácii, sociálnej resocializácii a
celkovej komunitnej rehabilitácii.
Projekty sa zameriavali najmä na
brigádnícke práce na revitalizáciu
verejného priestranstva v podobe
rôznych brigád, upratovacích čin-
ností či samotnej socializácie s
okolím. (ma)
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Ministerka

zatiaľ zastavila

výrub na Sihoti
KARLOVA VES
Aktivisti z Inštitútu pre rozvoj
Bratislavského kraja spustili
petíciu za ochranu ostrova Si-
hoť. Počas prvého víkendu sa
im podarilo vyzbierať vyše
2 000 podpisov.
Riaditeľ inštitútu Miroslav Dra-
gun zvažuje aj podanie na proku-
ratúru, aby preskúmala zákon-
nosť navrhovaného plánu ťažby
Štátnych lesov na ostrove. Lesy
SR však odmietajú, že ide o dran-
covanie lesného porastu, podľa
nich sa v rámci starostlivosti o les
ráta s postupnou obmenou stro-
mov na polovici územia. Malo by
sa tak stať v priebehu nasledujú-
cich desiatich rokov.
Stanovisko Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti (BVS) posky-
tol vedúci oddelenia PR a marke-
tingu Ján Pálffy: „Lesy na ostrove
Sihoť sú lesmi osobitného určenia
v zmysle zákona o lesoch.
Základná funkcia tohto lesa je
vodoochranná a nie produkčná.
Kryciu povrchovú vrstvu celého
ostrova pred neželaným účinkom
veľkej vody a vetra najlepšie
chráni lesný porast. BVS žiada o
prehodnotenie plánovaného roz-
sahu výrubov v ochrannom pás-
me prvého stupňa. Pre Bratislav-
skú vodárenskú spoločnosť je pri-
oritou zachovanie ekologickej
stability územia tak, aby v žiad-
nom prípade nemohlo dôjsť k
ohrozeniu vodných zdrojov.“
Ako uviedla agentúra TASR,
ministerka pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Gabriela Matečná
začiatkom tohto týždňa nariadila
okamžité zastavenie výrubu stro-
mov na ostrove Sihoť. 
Ministerka dala pokyn generálne-
mu riaditeľovi Lesov SR, aby sa
zastavila akákoľvek činnosť,
najmä ťažobná. Ako ministerka
zdôraznila, platí to do času, kým
sa nenájde spoločné riešenie. To
bude rezort pôdohospodárstva
hľadať spolu s Bratislavskou vo-
dárenskou spoločnosťou a s hlav-
ným mestom. 
Podľa ministerky je už nariadené
vypracovať analýzu danej situá-
cie, na ktorej by sa mali podieľať
nielen Lesy SR, ale aj všetky
kompetentné inštitúcie.     (red)

Začali kosiť

trávu, kosí sa

až do októbra
BRATISLAVA
V rámci jarnej údržby a sta-
rostlivosti o zeleň sa už začalo
s kosením. V Bratislave sa od
začiatku minulého týždňa kosí
v Rači, Podunajských Biskupi-
ciach, Petržalke, vo Vrakuni a
v Starom Meste. Kosenie
zabezpečuje mesto v lokali-
tách, ktoré má v správe.
Kosenie v Starom Meste je
zatiaľ nastavené tak, že od apríla
do konca júna by mali kosiť šty-
rikrát, v závislostí od počasia,
takže početnosť kosenia sa v
priebehu mesiacov môže zme-
niť. Celková výmera plôch na
kosenie v Starom Meste, ktorých
správu a údržbu zabezpečuje
magistrát hlavného mesta, je pri-
bližne 6 hektárov. Tento počet
dopĺňajú aj ďalšie stotisíce
štvorcových metrov sídliskovej
zelene v ostatných mestských
častiach. „V lete, keď je suchšie
a zeleň až tak nerastie, stačí
kosiť každých 20 dní, pri ideál-
nom počasí pre rast trávy – keď
je teplo a daždivo – je interval
kosenia nastavený na 10 až 14
dní,“ doplnila Anna Calpášová z
oddelenia životného prostredia a
mestskej zelene. 
Pod údržbu o zeleň v meste
okrem kosenia zároveň spadá aj
udržiavanie čistoty, zbieranie
rozptýleného odpadu, odburiňo-
vanie pozemkov, polievanie
záhonov a drevín, zabezpečova-
nie odborných zásahov v kríko-
vých porastoch alebo na stro-
moch. 
Čistenie vnútromestských plôch
a kosenie vnútromestskej zelene
v areáloch škôl býva dvakrát za
tri mesiace. V prípade potreby
sa zaisťuje aj odborný bezpeč-
nostný orez drevín.
Mestské časti sa starajú približne
o 800 hektárov plôch verejnej
zelene a stromoradia pri komu-
nikáciách III. a IV. triedy. Jedno
kolo kosenia zelene, ktorá je vo
vlastníctve a v priamej správe
hlavného mesta SR Bratislavy,
trvá asi päť - šesť týždňov. Po
tomto období sa cyklus kosenia
opakuje až do októbra, keď je
predpokladané posledné kolo
kosenia. (ik)
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Bratislave by

mali venovať

viac pozornosti
BRATISLAVA
Vláda SR schválila programo-
vé vyhlásenie na roky 2016 –
2020. Vyhlásenie obsahuje aj
časť, podľa ktorej chce vláda
riešiť postavenie Bratislavy
ako hlavného mesta SR.
Podľa primátora Iva Nesrovnala
bude mesto s partnermi na vlád-
nej úrovni aj naďalej rokovať o
otázkach súvisiacich s postave-
ním hlavného mesta a predkla-
dať návrhy, ktoré pomôžu zlep-
šiť jeho fungovanie.
Pasáž o postavení Bratislavy ako
hlavného mesta SR zaradila
vláda do časti, v ktorej sa hovorí
o prehlbovaní hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti
Slovenska. „Vláda chápe vý-
znam a postavenie Bratislavy
ako hlavného mesta SR a tento
status bude premietať do jedno-
tlivých politík vyplývajúcich z
programového vyhlásenia,“ uvá-
dza sa v texte programového
vyhlásenia. V praxi to znamená,
že nová vláda medzi svoje pri-
ority zaradila potreby mesta Bra-
tislavy tak v oblasti kompeten-
cií, ako aj jeho financovania.
Vláda vo vyhlásení deklaruje
záujem na rozvoji všetkých
regiónov Slovenska. Bratislava
ako hlavné mesto všetkých Slo-
vákov preto od vlády podľa Iva
Nesrovnala právom očakáva
podporu. (is)

BRATISLAVA
Hlavné mesto spustilo elek-
tronické poskytovanie svojich
služieb. Bratislavčania už
môžu s úradmi komunikovať
rýchlejšie a efektívnejšie. Pro-
jekt bol pripravovaný už od
roku 2013, práce sa však za-
čali až od minulého mesiaca.
Služby, ktoré takto samospráva
poskytuje, sa delia na informač-
né, oznamovacie a transakčné.
K informačným má prístup
každý, na oznamovacie je
potrebný elektronický občian-
sky preukaz vzhľadom na
potvrdenie totožnosti, transak-
čné je možné robiť väčšinou len
s elektronickým občianskym
preukazom. „Ten je potrebný v
prípade, keď si odpoveď vyža-
duje právne záväzný dokument
- rozhodnutia, stanoviská. Via-
ceré elektronické služby, ako
napríklad platenie daní, poplat-

kov, ohlasovania porúch a pod.,
použitie elektronického občian-
skeho preukazu nevyžadujú,“
vysvetlil výkonný riaditeľ a
predseda predstavenstva spo-
ločnosti, ktorá zabezpečovala
pre mesto vytvorenie samotné-
ho integrovaného informačného
systému bratislavskej samo-
správy, Miroslav Ličko. 
Projekt od novembra 2015 do
marca 2016 fungoval v skúšob-
nej prevádzke. Počas začiatku
fungovania v ostrej prevádzke
chce mesto a mestské časti
zachytiť všetky prípadné pro-
blémy a reflektovať na pripo-
mienky občanov. Preto bola
zriadená e-mailová adresa
esluzby@esluzbyba.sk, na ktorú
sa môžu občania obrátiť s pri-
pomienkami a žiadosťami o
radu či pomoc. 
Projekt výrazne zlepší poskyto-
vanie služieb v rámci elektronic-

kej verejnej správy v meste a
mestských častiach. Odstráni
nutnosť osobnej návštevy úradu
v prípade potreby vybavenia žia-
dostí, dokladov alebo konkrétnej
agendy, čím dôjde k skráteniu
času stráveného vybavovaním.
Elektronicky je možné zabezpe-
čiť 85 povinných služieb,
napríklad: informovanie o
sociálnych službách, informo-
vanie o územnom pláne, plate-
nie miestnych daní, poskytova-
nie opatrovateľskej služby,
informovanie o uzávierke
miestnych komunikácií, posky-
tovanie jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi, prenájom neby-
tových priestorov obce, pripo-
mienkovanie návrhu rozpočtu
obce, pripomienkovanie návrhu
záverečného účtu obce, pripo-
mienkovanie územného plánu
obce, vybavovanie sťažností a
podobne. (ts)

Hlavné mesto poskytuje od apríla
svoje služby už aj elektronicky

Vstupenky na 
štadión pasienky

24.4. O 20:00
ŠK Slovan – MFK Skalica

MFK SKALICAMF

ba_noviny.ai 1 13. 4. 2016 14:04:54

Cappella Istropolitana 
si  Vás dovoľuje  v rámci  „Bratislava pre všetkých“ pozvať 
na koncert venovaný pamiatke veľkej slovenskej umelkyne

HOMMAGE A LUCIA POPP
24. apríla 2016 v MDPOH o 18.00 h

Koncert sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku
Adriána Banásová- soprán, Andrea Pietrová -  mezzosoprán

Štefan Horváth  - tenor, Boris Prýgl -  bas
Cappella Istropolitana, Spevácky zbor mesta Bratislavy

dirigent André Philipp Gold / Nemecko
Voľný vstup s ohľadom na kapacitu MDPOH

Vstupenky budú k dispozícii 21. apríla v pokladni MDPOH
v čase 11.00 – 15.00 h

Vybavujú 

priestory pre 

nájomné byty
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje v
zabezpečovaní náhradného
nájomného bývania pre 580
žiadateľov, ktorým podľa
zákona vyplýva nárok na
bytové náhrady. 
V súčasnosti pokračuje verejné
obstarávanie výstavby náhrad-
ných nájomných bytov v dvoch
lokalitách v Dúbravke. Prvá je
Pri kríži, kde by malo pribudnúť
68 náhradných nájomných
bytov. Druhá lokalita je Na vrát-
kach, kde vyrastie 116 náhrad-
ných nájomných bytov. Verejné
obstarávanie na lokalitu Pri kríži
pozastavili pre sťažnosti okoli-
tých občanov na časť výstavby,
kde v súčasnosti parkujú vozid-
lá. „Toto miesto nie je parkovi-
skom. Je to pozemok hlavného
mesta, ktorý je určený na
výstavbu náhradných nájom-
ných bytov a už aj v minulosti sa
tu plánovala výstavba nájom-
ných bytov,“ povedal riaditeľ
sekcie správy komunikácie,
životného prostredia a staveb-
ných činností Gabriel Baláž.
Verejné obstarávanie v lokalite
Na vrátkach je aktuálne v proce-
se vyhodnocovania ponúk.
Hlavné mesto zároveň spúšťa
verejné obstarávania na výstav-
bu náhradných nájomných
bytov na ulici Čmelíková a
Astronomická v Ružinove. (is)
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Nebezpečný

odpad budú

zbierať v Ovsišti
PETRŽALKA
Koncom minulého roka
zaznamenala petržalská mest-
ská časť niekoľko prípadov
„odložených“ bandasiek
plných nebezpečných a zdra-
vie ohrozujúcich látok. 
Ako vtedy potvrdil konateľ spo-
ločnosti na likvidáciu nebezpeč-
ného odpadu, odstraňovali na
území Petržalky v spolupráci s
okresným úradom životného
prostredia 170 kilogramov
toluénu a s mestskou časťou 190
kilogramov toluénu a 10 kilo-
gramov acetónu. Aj tento rok
bude od občanov – fyzických
osôb nepodnikateľov – preberať
spoločnosť Arguss komunálne
odpady obsahujúce škodlivé
látky ako napríklad staré nátero-
vé hmoty, odpadové rozpúšťad-
lá, pesticídy, oleje a tuky. 
V sobotu 23. apríla 2016 od
10.30 do 12.30 h bude na Ovsišt-
skom námestí 1 (vedľa Jednoty)
pristavené vozidlo, pri ktorom
budú tieto odpady preberať,
maximálne však do piatich kilo-
gramov od jednej osoby. (pe)

PETRŽALKA
Magistrát osadil pri Dunaji pod
Mostom SNP na petržalskom
nábreží trinásť nových lavičiek
viedenského typu, v čierno-hne-
dom farebnom ladení - čierna
konštrukcia v kombinácii s
hnedým drevom. 
Lavičky viedenského typu v sprá-
ve hlavného mesta boli zatiaľ osa-
dené napríklad na Americkom
námestí pri zastávke trolejbusov
(4 kusy), na Hodžovom námestí
(38), na Mestských hradbách
(10), na Nám. Eugena Suchoňa
(14), na Nám. Martina Benku
(25), pred Starou tržnicou (10), na
Nám. Ľ. Štúra (4), na Hlavnom
námestí (21) a budú osadené aj na

Primaciálnom námestí a nádvorí
Primaciálneho námestia (27),
kam sa nainštalujú na letné obdo-
bie. Lavičky v správe hlavného
mesta sú označené štítkom, aby sa
predišlo chaosu pri ich poškodení
alebo zničení. Nie všetky lavičky,

ktoré sa vyskytujú na území
mesta, sú jeho majetkom. Niekto-
ré sú v správe mestských častí,
kým ďalšie osádzajú súkromné
spoločnosti. Celkovo je v správe
mesta 437 lavičiek. (is)

Foto: sk

Pod Mostom SNP pribudlo 13 lavičiekSamospráva 

pripravila 

mapu služieb
PETRŽALKA
Na sociálne oddelenie petržal-
skej samosprávy sa často
obracajú obyvatelia, ktorí sa
ocitnú v náhlej sociálnej núdzi
a je pre nich zložité zoriento-
vať sa v poskytovaní sociál-
nych služieb na území mest-
skej časti Petržalka.
„V prehľadnej mape sú defino-
vané konkrétne sociálne služby
poskytované nielen našou
mestskou časťou, ale aj hlavným
mestom, Bratislavským samo-
správnym krajom a neziskovým
sektorom,“ informovala Alena
Halčáková, vedúca sociálneho
oddelenia. Na mape sú poskyto-
vatelia rozlíšení aj farebne.
Druhú stranu mapy tvorí zo-
znam zariadení usporiadaných
podľa zriaďovateľa, vrátane
popisu poskytovanej služby,
presnej adresy a kontaktu. 
Zrodeniu tejto mapy predchá-
dzala podrobná analýza posky-
tovateľov sociálnych služieb na
území Petržalky. Analýza bude
aj naďalej slúžiť pri tvorbe stra-
tégie rozvoja nových sociál-
nych služieb v konkrétnej časti
sídliska tak, aby bola zabezpe-
čená dostupnosť poskytova-
ných služieb pre jednotlivé
jeho časti. Tlačená verzia mapy
je dostupná zdarma na sociál-
nom oddelení a v šiestich den-
ných centrách. (pl)

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

Fragile BRATISLAVA Narcis Tour
2. 5. o 18.hod. – DK Zrkadlový háj – Petržalka

6. 5. o 18.hod. – DK Rusovce
a ďalších 10 koncertov v rámci Fragile Bratislava Narcis Tour
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štvrtok 21. apríla
� 14.00 - J. Michalová: Rukavička,
textilné dielničky, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
�19.00 - J. Suchý: Keby tisíc kla-
rinetov, divadlo Ívery, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
�19.00 - Scott Bradlee´s postmo-
dern jukebox, koncert, Stará tržni-
ca, Námestie SNP 25
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, divadlo Astor-
ka Korzo 90, Námestie SNP 33
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.30 - K. Vosátko: Jeden za
všetkých, všetci do neba, La
Komika, Michalská 5

piatok 22. apríla
� 19.00 – Tiché parkety vŕzgajú,
koncert session, starý rock v
podaní mladých muzikantov,
Divadlo Ticho a spol.,  Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
�19.00 - K. Huff: Dni v daždi, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7

sobota 23. apríla
� 10.00 - Asia Days 2016, festi-
val, Jakubovo námestie
� 14.30 - M. Zakuťanská: Zlaté
prasiatko, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 14.30 - R. Ballek, R. Manko-
vecký, T. Cill: Tri prasiatka,
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, Laurinská 20
� 15.00 - G. Tóth: Aladinova ča-
rovná lampa, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - F. Lehár: Gróf z Lu-
xemburgu, Nová scéna, Štúdio
Olympia, Živnostenská 1

nedeľa 24. apríla
� 10.00, 14.30 - M. Zakuťanská:
Zlaté prasiatko, BBD, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - Bazár na hrade Devín,
Hrad Devín

� 16.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - Hommage a Lucia
Popp, koncert, Mestské divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinská 20
�19.00 - M. Vrábel (organ), Kon-
certná sieň SF, Námestie E. Su-
choňa
� 19.00 - M. Ferencová: Sľúbili
sme si lásku alebo revolúcia v
manželstve, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� S. Lavrík: Tichý dom, divadlo
Astorka, Divadelný klub Trezor,
Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Orton: Kľúčovou
dierkou, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

pondelok 25. apríla
� 19.00 - J. Púček: ...A dážď,
Divadlo Ticho a spol.,  Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: S hlavou v oblacích, české
divadlo Do houslí, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - D. Lachaud: Hetero,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Podfuk, Teatro Wüsten-
rot, Dom odborov, Istropolis,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - S. Mrožek: Striptíz, di-
vadlo Astorka Korzo 90, Námes-
tie SNP 33
� 19.00 - M. Camoletti: Štyria na
kanape, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.30 - Andreas Varady Trio
feat. R. Tariška, koncert, Veľké
koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu, Mýtna 1

utorok 26. apríla
�10.00 - A. Blonská: Nitka, vlnka,
bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,

prvá správa o mojom dvadsiatom
storočí, Radošinské naivné divad-
lo, Záhradnícka 95
�19.00 - P. Marber: Closer, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

streda 27. apríla
�10.00 - A. Blonská: Nitka, vlnka,
bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 10.00, 19.30 - A. L. Webber:
Cats,  Nová scéna, Živnostenská 1
�11.00 - Princ, kde si?, Stopy snov,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
�19.00 - S. Štepka: Sláva, správa
o ceste hore, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. Nvota: Rómeo, Júlia
a vírus, Túlavé divadlo, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov, Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

štvrtok 28. apríla
� 10.30 - A. L. Webber: Cats,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - A. P. Čechov: Pytačky s
medveďom, divadlo Ívery, Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
� 19.00 - M. J. Lermontov: Maš-
karáda, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Frida, Teatro Wüsten-
rot, Dom odborov, Istropolis,
Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

� 19.00 - P. Seriš: Komédia jedné-
ho herca, V-klub, Námestie SNP12

piatok 29. apríla
� 19.00 - J. Turtev, P. Koreň a
hostia, koncert, Divadlo Ticho a
spol., Divadelný klub 10x10,
Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
�19.00 - S. Štepka: Súpis dravcov,
Hlavina z Radošiny, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
�19.00 - G. Spiró: Sladký domov,
Mestské divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinská 20
� 19.00 - A. L. Webber: Cats,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - W. Shakespeare: Othel-
lo, divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7

sobota 30. apríla
�10.00 - Cykloburza, Stará tržni-
ca, Námestie SNP 25
� 14.30 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, BBD, Malá scéna STU,
Dostjevského rad 7
� 19.00 - Najkrajšia hviezdička,
koncert, Dom kultúry Ružinov,
Ružinovská 28
� 19.00 - I. Blahút: Music Club
Paradise, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - A. L. Webber: Cats,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - A. P. Čechov: Višňový
sad, divadlo Astorka Korzo 90,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Večer autentického fol-
klóru, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
�M. Amsler: Višňový sad, Astor-
kaKorzo ´90, Nám SNP 33
�19.30 - K. Vosátko: Dobrodruž-
stvá Dona Dušana, divadlo La
Komika, Michalská 5
� 20.00 - Hurra Torpedo, koncert,
Ateliér Babylon, Námestie SNP 14

nedeľa 1. mája
� 15.00 - R. Mankovecký: Koza
rohatá, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
�19.00 - Blues na lodi, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

pondelok 2. mája
� 10.00 - R. Mankovecký: Koza
rohatá, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 18.00 - Fragile Bratislava Nar-
cis Tour, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. Dell, G. Sibleyras:
Hra bez následkov alebo kto koho
sotil do rybníka, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Nonkeen feat. Nils
Frahm, Majestic Music Club,
Karpatská 2 

utorok 3. mája
� 18.00 - Fragile Bratislava
Narcis Tour, Dom kultúry Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - Boyband, Nová scéna,
Živnostenská 1
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Loď - Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie

streda 4. mája
� 19.00 - M. Maďarič: Dáma bez
kamélie, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 19.00 - Madame de Pompa-
dour, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Baby na palube, Loď -
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Deň matiek 
v Cinema City! 
Keď sa na filmovom plátne objaví meno režiséra
Garry Marshalla, je to zárukou zábavy a roman-
tiky. Po Pretty Woman a Silvestrovskej noci pri-
chádza do multiplexov Cinema City romantická
komédia Deň Matiek. Marshallovi sa podarilo
dať dokopy skvelý herecký tím. Vo filme sa obja-
via hviezdy ako Jennifer Aniston, Kate Hudson a
Julia Roberts. Okrem silného filmového zážitku
na vás čaká aj atraktívny sprievodný program.
Balík prekvapení od partnerov podujatia, welco-
me drink a tombola s fantastickými cenami...
Zažite úžasnú Ladies Movie Night už 26. apríla v
Cinema City, Eurovea.



Bratislava dostala na začiat-
ku apríla 2016 danajský dar.
Nebol to aprílový žart. Bolo
to vysadenie hruškového sa-
du na Františkánskom ná-
mestí. Nasledovalo vysadenie
štyroch líp na ploche Hlavné-
ho námestia. Zlomyseľnosť
niekoho, kto chce za každú
cenu zničiť priestorový do-
jem verejného priestranstva
staršieho ako sedem storočí.
Priateľov lesa, ktorí sú súčas-
ne nepriateľmi historickej
architektúry nášho mesta. 
Keď na konci 19. storočia Pre-
šporský okrášľovací spolok pri-
šiel s nápadom prekryť plochu
oboch námestí dekadentným par-
kom, nebolo vôbec v jeho úmysle
zakryť architektúry a stĺp Panny
Márie vysokými stromami. Zasa-
dili tam len nízke stromy, také,
ktorých koruny sa každoročne
zásadne orezávali a formovali.
Pravidelná údržba trvala do roku
1945, resp. 1948. Potom komu-
nistický režim aj stromy „znárod-
nil“, stali sa štátnym majetkom.
Mestské záhradníctvo zaniklo,
stromy sa prestali orezávať.
Okolo vzácneho mariánskeho
stĺpu vyrástol  hotový prales. 
Čerstvo vysadené hrušky nereš-
pektujú historickú hodnotu stĺpu.
Už teraz sú vysoké skoro ako
stĺp, a budú ďalej rásť do výšky.
Nie je u nich možnosť regulovať
výšku zrezaním bez poškodenia
estetickej formy. Pri dôležitých
pohľadoch je už teraz stĺp „zaha-
lený“ zelenými konármi.  Hrušky
sú vysadené na miestach odstrá-
nených starých stromov. Horšie je
to so štyrmi lipami, ktoré sú bez
zjavného systému a bez akejkoľ-
vek logiky zasadené do plochy
Hlavného námestia.  Niekomu asi
dlho trvalo, než určil až také
nemožné miesta!                            
Pred touto akciou sa ozývali
hlasy, že námestie je veľmi
vyhriate slnkom, že treba stromy,
aby vznikol chládok, aby sa tam
dalo sedieť na lavičkách. Na
Námestí svätého Marka v Benát-
kach, ani na Svätopeterskom
námestí v Ríme, kde slnko pečie
oveľa silnejšie, ani lavičky ani
stromy nepotrebujú. Na lavičkách
v tieni sa dá sedieť na Hviezdosla-
vovom námestí. Teda, ak ide o
domorodcov. Turisti na vysedáva-

nie v chládku čas nemajú.
Chaoticky zasadené stromy sú
dôkazom bezplánovitého a bez-
koncepčného riešenia otázky.
Hoci všade na svete sa to dá
vyriešiť stromami v prenosných
nádobách (Paríž, Praha, Buda-
pešť, vo Viedni aj palmy), v Bra-
tislave museli zasadiť stromy na
južnej strane Hlavného námestia
priamo nad líniou inžinierskych
sietí. Boli známe, jestvuje ich
zakreslenie na plánoch. Kládli ich
totiž len pred desiatimi rokmi!
Nie náhodou boli inžinierske siete
prekryté pomerne silnou betóno-
vou doskou, ktorú na dvoch mies-
tach kvôli stromom prerušili. 
Na dvoch miestach, kde stromy
vôbec nemali byť. Južná strana
námestia je totiž v slnečných
dňoch až do neskorého popolud-
nia v tieni susediacich meštian-
skych domov. Košaté lipy, ktoré
sa nebudú orezávať, ale zakrývať
južnú časť Starej radnice, v chlád-
ku by naozaj nechýbali. Jedným
zo stromov je prekrytý aj kus
základu barokovej mestskej stráž-
nice. Je to údajne v poriadku.
Lebo jamy pre stromy vyložili či
vystlali tenkou vrstvou čiernej
fólie z umelej hmoty, ktorá údajne
zabráni koreňom prenikať do
hĺbky a do strán. To už mohli byť

stromy skutočne zasadené do
betónových prenosných nádrží
ako napríklad pred Prezident-
ským palácom.  
A to všetko sa udialo s požehna-
ním poradkyne primátora, ktorá
sa skrýva za titulom „hlavná
architektka mesta“. Roky jej
dobre plateného pobytu na radni-
ci nepriniesli doteraz nijaký pozi-
tívny výsledok. 
V meste sa napríklad vedľa histo-
rických budov stavajú vysoké
opachy (momentálne v tesnej
blízkosti barokového kostola tri-
nitárov a Župného domu). Ak
niekto nevie, čo dokážu urobiť
korene stromov, nech sa pozrie na
oplotenie bývalého Ústavu diako-
nís („Evanjelická nemocnica“) na
Palisádach, alebo ešte lepšie, na
chodník a obrubníky pred stavba-
mi profesora Belluša na Námestí
SNP 13 - 15. 
Čo dokážu urobiť lipy svojimi
koreňmi a pňami, bolo donedávna
vidno pred bránou Dolného hradu
v Červenom Kameni.  Takže ak sa
„hlavná architektka“ a riaditeľ
firmy MUOP domnievajú, že
fólia z umelej hmoty zabráni
koreňom líp demolovať betón,
veľmi sa mýlia. Asi ich nebolí, že
sa to v plnej miere prejaví až v
nasledujúcej generácii obyvate-
ľov mesta.  Podľa hesla „po nás
potopa“. Štefan Holčík

Foto: autor 
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Strigy boli

vysnívanými

manželkami
O manželstvá so strigami bol
veľký záujem, pretože sa v
nich rodievali deti s nadpri-
rodzenými vlastnosťami. Z
dievčat vyrastali nové mladé
víly - divožienky, z mláden-
cov proroci, umelci, lekári či
chýrni politici. Aj preto Pre-
šporok dodnes dodáva svetu
toľkých vzácnych ľudí.
Mesto však rástlo a jeho domy
sa začali tisnúť aj do povodí
potokov. Vtedy prešporský
vodník Herr Topelz venoval
časť svojich pokladov na vý-
stavbu osobitnej ulice pre pre-
šporské víly. Volala sa Vydrická
a dobré chýry o nej rýchlo pre-
nikali do celej Európy.
Honosné paláce Vydrickej
ulice navštevovali šľachtici,
mešťania, dôstojníci, lodní
kapitáni, obchodníci aj cesto-
vatelia, jednoducho elita. Pre
námorníkov, radových vojakov
a ostatných plebejcov boli v
každej prešporskej krčme
vyčlenené dve-tri intímne
miestnosti, v ktorých sa dialo
všeličo, aj nehoráznosti...
Mestský magistrát preto občas
vydal zoznam podnikov, kto-
rých návštevu odporúčal, a zo-
znam iných, okolo ktorých
mestskí policajti nehliadkujú, a
preto ich možno navštíviť iba
na vlastné nebezpečenstvo.
V každom z odporúčaných do-
mov sa hostia najprv vykúpali
v kadiach povystielaných bie-
lym plátnom. Potom sa pri
hodovaní zoznamovali s viace-
rými sporo oblečenými krása-
vicami, ktorým sa občas medzi
rečou akoby náhodou zošmy-
kol živôtik a pre hosťa na chví-
ľu odhalil slastnú báseň. Až
keď hosť po hodovaní, ktoré sa
vždy začínalo popíjaním kore-
nistého aperitívu, pocítil vďaka
osobitným jedlám v útrobách
slastný pocit, vstal a vybraná
krásavica si ho odviedla do
dôverne zariadenej izbietky, v
ktorej už svietila červená boso-
rácka svieca. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporka (krátené)

NA SLOVNAFTSKEJ ULICI
36-ročný zákazník napadol za-
mestnanca predajne. Počas rekla-
mácie tovaru sa začal správať
agresívne a fyzicky napadol 33-
ročného zamestnanca predajne
údermi do tváre. Agresora pred-
viedli na policajné oddelenie. 
NA BUDOVATEĽSKEJ ULI-
CI 41-ročný Juraj F. z Bratislavy
pri vchode do domu prepadol 68-
ročného muža a ukradol mu
hodinky v hodnote 200 eur. Zra-
nenia si vyžiadali lekárske ošetre-
nie, útočníka zadržala polícia. 
NA EINSTEINOVEJ ULICI
26-ročná Minka Georgieva K. z
Bulharska využila nepozornosť
ženy a z kabelky položenej na
kočíku jej odcudzila peňaženku.
Krádežou peňazí, osobných do-
kladov a platobných kariet spôso-
bila škodu 1 500 €. Krátko po krá-
deží ju však zadržali.
NA PRIBINOVEJ ULICI 35-
ročný Naceur L. v nákupnom
centre ukradol pánske tričko a
nohavice v celkovej hodnote 150
eur. Tovar si vložil do igelitky a
bez zaplatenia prešiel cez poklad-
ničnú zónu, za ktorou ho zadržali
pracovníci strážnej služby, ktorí
ho odovzdali privolanej hliadke. 
NA ŽIŽKOVEJ ULICI našla
polícia u 17-ročného Andreja z
okresu Pezinok igelitové vrecko s
piatimi svetlozelenými tabletami
a šiestimi červenými tabletami s
obsahom extázy. Obsah vrecka
zodpovedal minimálne jedenás-
tim obvykle jednorazovým dáv-
kam drogy. (mm)

Priatelia lesa - nepriatelia architektúry

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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vyjdú o 2 týždne
5. mája 2016

Swingovú 

tradíciu oživia

vo V-klube
STARÉ MESTO

Tradíciu májových tanečných
zábav, takzvaných majálesov,
oživia v piatok 20. mája 2016 o
19.00 h vo V-klube Swingovým
majálesom.
O živú hudbu sa postará orches-
ter FATS JAZZ BAND, nebudú
chýbať ani ukážky tancov, work-
shop a tradičný vintage fotokútik!
„Tradícia majálesov má históriu z
Rímskeho impéria, keď Rimania
oslavovali bohyňu jari a plodnos-
ti Maiu. Na území Slovenska sa
majálesy tešili veľkej obľube už
počas Rakúsko-Uhorska. V me-
dzivojnovom období sa organizo-
vali rôzne majálesy, od spoločen-
sky najvyššie postavených mest-
ských majálesov cez majálesy
organizované rôznymi bankami,
spolkami či cechmi až po ľudové
veselice. Na majálese chceme
ľudí preniesť do 20. až 40. rokov
minulého storočia, keď sa ľudia k
sebe správali akosi nonšalantnej-
šie a slušnejšie. Dámy chodili ele-
gantne oblečené a páni im vždy
pridržali dvere či stoličku,“ doda-
la spoluorganizátorka majálesu
Jana Dekánková. (brn)

BRATISLAVA
Tandem je bratislavské divadlo
zaoberajúce sa tvorbou vlast-
ných činohier a muzikálov.
Divadlo sa zameriava najmä na
komediálne činohry, ktoré ma-
jú modernejší nádych. Svojimi
inscenáciami „trápi“ ľudskú
psychiku a mnohokrát búra
naučené morálne zásady, aby
tak ukázalo na nové skryté
stránky človeka a sveta.
Zakladateľ divadla Martin Mi-
chael Benčič chcel odmalička
svoje vlastné divadlo, ale podarilo
sa mu to až v sedemnástich
rokoch, keď začal zháňať prvých
ľudí na autorský muzikál Krv a
cit, ktorý mal mať premiéru v
roku 2012. Začiatok bol nekom-
promisný a hoci mal viac zná-
mych z bývalého divadla, v kto-
rom pôsobil, chcel úplne novú
vlnu ľudí, a tak to začal riešiť cez
rôzne plagáty a upútavky. Poda-
rilo sa a na úvodné konkurzy sa
prihlásilo takmer sto ľudí.
Keď sa dala dokopy základná
zostava ľudí, začali nacvičovať
muzikál Krv a cit v priestoroch
bratislavského Centra voľného
času na Štefánikovej 35, kde
divadlo nacvičuje dodnes. Skúšky
trvali vyše roka a počas tohto
obdobia bolo potrebné vyriešiť
všetky základné otázky –  či
vôbec divadlo vznikne, ako
následne bude fungovať a kam
bude smerovať. Pätnásty jún 2012

bol dňom, na ktorý celé divadlo s
napätím čakalo a pred vypreda-
nou veľkou sálou DK Dúbravka
sa prvý raz odohral príbeh o
moci, láske a zrade. Väčšina
divákov muzikál prijalo s nadše-
ním a to bol pre „tandemákov“
signál, aby v tom pokračovali a
už onedlho vznikla dosiaľ najús-
pešnejšia tandemácka komédia
Rodinný návod, ktorá je v súčas-
nosti najdlhšie hrajúcou a najre-
prízovanejšou inscenáciou. 
Druhú sezónu už začalo divadlo v
legendárnom V-klube, ktorý je
dodnes domácou scénou. Prvou
premiérou vo Véčku sa stal histo-
rický muzikál Staroval. Toto
predstavenie sa stalo pre mno-
hých „tandemákov“ srdcovou
záležitosťou a aj medzi divákmi
patrí medzi najdiskutovanejšie
inscenácie divadla kvôli jeho
spracovaniu, dejovým líniám i
samotnej hudbe. 
Divadlo sa začalo pomaly rozši-
rovať a prvé hosťovania mimo
Bratislavy prišli v roku 2013.

Tandemáci sa dočkali aj svojej
prvej inscenácie, ktorú odohralo
iné divadlo. Bola to inscenácia O
hlúpej kráľovne, ktorú premiéro-
valo košické Divadlo Momoland .
Tandem oslávil 5. novembra 2015
už svoje 50. predstavenie s insce-
náciou Upíria kríza vo V-klube.
Od konca roku 2015 pravidelne
vystupuje aj v bratislavskej
Iuvente. S výnimkou muzikálu
Krv a cit sa všetky inscenácie hrá-
vajú dodnes. V súčasnosti má
divadlo približne dvadsať členov.
Noví „tandemáci“ sa môžu pri-
hlásiť na konkurzy, ktoré sa usku-
točňujú každý rok na začiatku
júna v priestoroch Centra voľné-
ho času na Štefánikovej 35. Pod-
mienky konkurzu sú individuálne
podľa toho, do akých inscenácii
divadlo hľadá obsadenie alebo
inú výpomoc.
Najbližší konkurz  bude 7. júna
2016 a zameria sa na hľadanie
nových tvári do rozprávkovej ins-
cenácie. (jk)

Foto: archív

Mladé divadlo Tandem trápi svojimi 
predstaveniami ľudskú psychiku

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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Aj Karlovešťania

majú zadarmo

svoju poradňu
KARLOVA VES
Obyvatelia mestskej časti Kar-
lova Ves, ktorí budú potrebovať
právnu pomoc, sa môžu obrátiť
na miestny úrad. Od 13. apríla
v Karlovej Vsi  funguje bezplat-
ná právna poradňa a ľuďom je
k dispozícii každú nepárnu
stredu od 15. do 17. hodiny.
Právnu pomoc  ľuďom poskyt-
nú právnici miestneho úradu a
spolupracujúci advokáti.
„Bezplatné právne poradenstvo
bude určené obyvateľom s trva-
lým pobytom v Karlovej Vsi a
budeme ho poskytovať priamo v
budove miestneho úradu, na 1.
poschodí v kancelárií číslo 203.
Očakávame, že ľudia sa na nás
obrátia v otázkach majetkového,
bytového, dedičského, rodinného,
či exekučného práva,“ informoval
vicestarosta Branislav Záhradník.
Miestny úrad odporučí klientovi
možné riešenie jeho problému.
„Otvorením právnej poradne rea-
gujeme na dopyt obyvateľov,
ktorí sa na nás často obracajú so
svojimi právnymi problémami,“
vysvetlila otvorenie právnej
poradne starostka Karlovej Vsi
Dana Čahojová. Do júna bude
poradňa fungovať v pilotnej fáze,
od septembra už v riadnom reži-
me. Poradňa nebude poskytovať
poradenstvo v trestných veciach a
nebude zastupovať klientov na
súdnych konaniach. (bh)

V jarnej akcii

rozdali 800

stromčekov
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská By-
strica aj tento rok pripravila
pre svojich obyvateľov Jarnú
akciu. Nebolo to však o upra-
tovaní obce, ale rozdávanie
stromčekov.
V sobotu 9. apríla darovala do
domácnosti obyvateľom s
trvalým pobytom na jedno
súpisné číslo stromček veľko-
plodej čerešne. Stromčeky sú
hradené z rozpočtu mestskej
časti, z tzv. „zeleného fondu“.
Tento rok bolo rozdaných
osemsto kusov čerešní. Akcia
sa koná každý rok na jar. V
minulých rokoch mestská časť
darovala sadenice egrešov,
ríbezle, sliviek, magnólií, ale aj
smaragdových tují. (bb)

Klienti Depaul budú čistiť Karlovu Ves

Žiadajú zastavenie veľkých výrubov 
KARLOVA VES
Alarmujúcu situáciu s masív-
nym výrubom asi tridsiatich
stromov pod Kráľovou horou a
na ostrove Sihoť by mal začať
riešiť magistrát hlavného mesta
v spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva SR. Vyzýva
ich k tomu mestská časť Karlo-
va Ves, na ktorú sa obrátili via-
cerí obyvatelia.
„Lesy v okolí Karlovej Vsi
majú v správe štátne Lesy SR.
Čo je však veľmi znepokojujú-
ce, aj súkromní vlastníci, ktorí
stoja napríklad za nelegálnymi
výrubmi na bratislavskej Koli-

be. Obyvatelia vnímajú výruby
mimoriadne citlivo. Sme pre-
svedčení, že tieto lesy by mali
byť v správe organizácie Mest-
ské lesy tak, aby hlavné mesto
malo vplyv na spôsoby ich
využívania,“ upozornila na
situáciu starostka Karlovej Vsi
Dana Čahojová.
Masívne výruby sa dejú v
lesoch v katastrálnom území
mestskej časti Devín a Karlova
Ves. V prípade územia Sihoť
odporúča Karlova Ves vytvoriť
územie bez zásahov. Lesy, ktoré
sú v tesnom dotyku s obytný-
mi zónami, by mali slúžiť pre-

dovšetkým pre športové a
rekreačné účely, v minimálnej
miere pre hospodárske účely. 
Mestské časti Karlova Ves a
Devín sú teraz v nepretržitom
kontakte. 
„V prípade výrubu v lokalite
Kráľova hora sme na mieste
zistili, že pochybil odborný
lesný hospodár. Postupoval
podľa neplatného hospodárske-
ho lesného plánu. Dohodli sme
sa preto, že zastaví ťažbu a
umožní len ošetrovacie práce a
výrub chorých a poškodených
stromov,“ doplnila starostka
Devína Ľubica Kolková. (bh)

KARLOVA VES
O čistotu mestskej časti Kar-
lova Ves sa nebudú starať len
zamestnanci miestneho
úradu, ale aj ľudia bez domo-
va, ktorí sú klientmi Depaul
Slovensko. Skupina dvadsia-
tich ľudí bude každý týždeň
čistiť ulice a zbierať komu-
nálny odpad. Klienti nocľa-
hárne dostanú od mestskej
časti po päťhodinovej práci
gastrolístok a občerstvenie v
podobe kávy alebo čaju. V
druhej fáze projektu budú
pracovať trikrát týždenne a v
tretej fáze budú môcť získať
kvalitnejšie ubytovanie. 
„Územie Karlovej Vsi musí byť
pravidelne upratované a udržia-
vané. Je aj naším záujmom, aby

ľudia bez domova nestrácali pra-
covné návyky a sociálne kontak-
ty. Preto sme ich začlenili do
tejto potrebnej a zmysluplnej
činnosti. Môže im to pomôcť v
náročnom procese návratu do
plnohodnotného života," vysve-
tlila starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová. Nová aktivita bude
vzájomne užitočná pre klientov
Depaul aj pre mestskú časť.
Zmluvu o spolupráci uzavrela
Karlova Ves s organizáciou
Depaul Slovensko.
Ľudia bez domova upratujú

Karlovu Ves v rámci integračné-
ho programu. „Privítali sme pro-
jekt s Miestnym úradom Brati-
slava-Karlova Ves,“ hovorí
Jozef Kákoš, zástupca riaditeľa
Depaul Slovensko. „Ľudia bez

domova majú malé šance získať
brigádu a Karlova Ves im ponú-
ka prácu na najbližších šesť
mesiacov. Človek bez domova
tak nie je odkázaný iba na
pomoc zvonka, ale môže si sám
zabezpečiť prostriedky na naj-
bližších pár dní. Keď k tomu pri-
dáme systematickú sociálnu
prácu, rastú šance, že človek bez
domova sa postaví na vlastné
nohy.“ 
Za hodinu práce každého pra-
covníka dostane Depaul Slo-
vensko štyri eurá. Z nich má
klient zabezpečené celotýždenné
ubytovanie v nocľahárni, ces-
tovné náklady, oblečenie, príspe-
vok na stravu, sociálne poraden-
stvo a ďalšie výdavky na rieše-
nie svojej situácie. (ts)

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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Železnice musia

do konca júna

znížiť hluk
RAČA
Začiatkom apríla nadobudlo
právoplatnosť rozhodnutie Mi-
nisterstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR –
Útvar vedúceho hygienika
rezortu, na základe ktorého sú
Železnice SR povinné do 30.
júna na Zriaďovacej stanici
Bratislava – Východ urobiť
opatrenia, ktorými sa zabezpečí
čo najnižšia expozícia obyvate-
ľov a ich prostredia z hluku z
príslušnej prevádzky. 
Nesmú sa pritom prekročiť prí-
pustné hodnoty určujúcich veličín
hluku pre deň, večer a noc vo
vonkajšom prostredí chráneného
územia v lokalitách Východná,
Dopravná a Na pasekách.
Problematikou extrémneho hluku
sa začali zaoberať na jeseň minu-
lého roku na základe podnetu
mestskej časti Rača. „Po rokoch
sa táto záležitosť, ktorá zneprí-
jemňovala život ľuďom na
Východom, konečne pohla
vpred,“ povedal starosta Rače
Peter Pilinský. Mestská časť dala
ešte v auguste 2015 vypracovať
dokument Štúdia - objektivizácia
a hodnotenie expozície obyvate-
ľov a ich prostredia hlukom, z
výsledkov ktorej vyplynulo, že v
uvedených lokalitách sú vysoko
prekročené povolené limity hluku
a už v roku 2008 registrovali pod-
nety s rovnakým obsahom. (ts)

Starý odpad

odvezú priamo

do zberne
NOVÉ MESTO
V sobotu 7. mája 2016 môžu
obyvatelia Nového Mesta bez-
platne odovzdať nepotrebné
elektrospotrebiče do zberu. 
Zber organizuje samospráva v
spolupráci s firmou Envidom
Občania sa môžu nahlasovať len
do 4. mája 2016, zberom sa pri-
speje na výstavbu pavilónu pre
vlkov v bratislavskej zoo (z kaž-
dého vyzbieraného kila venuje
spoločnosť 5 centov na výstavbu
pavilónu). Záujemcovia o odber
musia najneskôr do 4. mája
kontaktovať Miestny úrad Nové
Mesto počas úradných hodín na
telefónnych číslach: 02/49 253
381, 02/49 253 182, 02/49 253
208, non-stop na e-maili:
zp.timkova@banm.sk, zp.kam-
hiyehova@banm.sk. Nahlásiť
treba druh a počet spotrebičov,
ktoré potrebujete odviezť, meno,
priezvisko, telefonický kontakt a
presnú adresu, z ktorej potrebu-
jete spotrebiče odviezť. V deň
zberu, v sobotu 7. mája do 8.00
h, treba ráno vyložiť elektrood-
pad do vchodu bytového domu,
respektíve za bránu rodinného
domu. Počas dňa treba umožniť
vstup do týchto priestorov. Spo-
trebiče sa nesmú vykladať na
ulicu. Ak elektroodpad nebude
odvezený do 14.00 h, do 14.30 h
sa treba kontaktovať na telefón-
ne číslo 0911/250 211. (st)

Vypísali súťaž na park Gaštanica
NOVÉ MESTO
Prípravy na revitalizáciu parku
Gaštanica v Novom Meste sa
dostali do finálnej etapy. Mest-
ská časť vyhlásila verejné
obstarávanie na dodávateľa,
ktorý bude Gaštanicu na Koli-
be revitalizovať. 
„Projekt je zameraný na zastave-
nie degradácie ekosystému leso-
parku, jeho obnovu, stabilizáciu a
vytvorenie zelenej plochy pre
oddych v mestskom prostredí,“
informovala vedúca útvaru štruk-
turálnych fondov a verejného
obstarávania v Novom Meste
Daša Effenbergerová.
Okrem samotných parkových

úprav je cieľom predovšetkým

ozdravenie a zachovanie jestvujú-
cej zelene. V parku rastie viac
ako 60 kmeňov jedlých gaštanov,
takmer polovica má kôru napad-
nutú rakovinou, ktorá spôsobuje
straty tisícov gaštanov jedlých na
celom svete. Genofond vzácneho
gaštana jedlého siaha hlboko až
do obdobia rímskeho osídlenia.
Doplnením novej výsadby sa
zároveň zabráni odplavovaniu a
erózii zeminy. Areál parku by mal
po revitalizácii efektívnejšie hos-
podáriť s vodou, keď zadržaniu
dažďovej vody pomôže vytvore-
nie tzv. svahových zasiakavacích
pásov po vrstevniciach. Voda tak
bude slúžiť na zavlažovanie parku
a nebude stekať do blízkej zasta-

vanej časti. Súčasťou revitalizácie
parku bude vytvorenie oddycho-
vej zóny. V nej nájdu návštevníci
okrem lavičiek, altánku a detské-
ho ihriska aj fitnes prvky a výbeh
pre psov.
„Odhadované náklady na revitali-
záciu Gaštanice na Kolibe sú 320-
tisíc eur,“ dodal starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Z tejto sumy
bude 225-tisíc eur uhradených z
tzv. nórskych fondov, ktoré
mestská časť Bratislava – Nové
Mesto získala v spolupráci s hlav-
ným mestom Bratislava v rámci
projektu Bratislava sa pripravuje
na zmenu klímy. Zvyšok dofinan-
cuje mestská časť z vlastných
prostriedkov. (mt)

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

Fragile BRATISLAVA Narcis Tour
26. 4. o 18. hod. – Stredisko kultúry Vajnorská 21 

a ďalších 11 koncertov v rámci Fragile Bratislava Narcis Tour
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Na križovatke pozor, zrušili 2 pruhy
RUŽINOV
Krajské riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Bratislave upo-
zorňuje vodičov na dopravné
obmedzenie, s ktorými je
potrebné rátať na pomerne
frekventovanej križovatke
Bajkalská - Trenčianska.

Vzhľadom na vybudovanie
ďalšieho odbočovacieho pruhu,
počas projektu dopravného
napojenia v križovatke spomí-
naných ulíc, dôjde k dočasné-
mu zrušeniu oboch ľavých
odbočovacích pruhov a vypnu-
tiu cestnej signalizácie. 

Ako upozorňuje krajské riadi-
teľstvo, premávka bude v uve-
denom úseku riadená prenos-
ným dopravným značením.
Dopravné obmedzenie sa zača-
lo minulý týždeň, plánovaný
termín jeho ukončenia je 30.
máj 2016. (šm)

Železnice musia

do konca júna

znížiť hluk
RAČA
Začiatkom apríla nadobudlo
právoplatnosť rozhodnutie
Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR –
Útvar vedúceho hygienika
rezortu, na základe ktorého sú
Železnice SR povinné do 30.
júna na Zriaďovacej stanici
Bratislava – Východ urobiť
opatrenia, ktorými sa zabezpečí
čo najnižšia expozícia obyvate-
ľov a ich prostredia z hluku z
príslušnej prevádzky. 
Nesmú sa pritom prekročiť prí-
pustné hodnoty určujúcich veličín
hluku pre deň, večer a noc vo
vonkajšom prostredí chráneného
územia v lokalitách Východná,
Dopravná a Na pasekách.
Problematikou extrémneho hluku
sa začali zaoberať na jeseň minu-
lého roku na základe podnetu
mestskej časti Rača. „Po rokoch
sa táto záležitosť, ktorá zneprí-
jemňovala život ľuďom na
Východom, konečne pohla
vpred,“ povedal starosta Rače
Peter Pilinský. Mestská časť dala
ešte v auguste 2015 vypracovať
dokument Štúdia - objektivizácia
a hodnotenie expozície obyvate-
ľov a ich prostredia hlukom, z
výsledkov ktorej vyplynulo, že v
uvedených lokalitách sú vysoko
prekročené povolené limity hluku
a už v roku 2008 registrovali pod-
nety s rovnakým obsahom. (ts)

V Ružinove

zapísali takmer

900 prváčikov
RUŽINOV
Takmer 900 budúcich prvákov
je zapísaných v deviatich ško-
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Ružinov.
Najviac detí zapísali na Základnej
škole Ostredková - 168. Viac ako
140 budúcich prvákov zapísali aj
v ZŠ Nevädzová a ZŠ Pavla
Marcelyho. Viac ako sto zapísa-
ných detí majú v Základnej škole
Mierová. Celkovo v Ružinove
tento rok v počte zapísaných detí
dominujú chlapci. Počet detí,
ktorí nastúpia v septembri do
prvých tried, je zatiaľ orientačný,
keďže časť detí môže mať
odklad povinnej školskej do-
chádzky alebo môžu nastať iné
zmeny, pre ktoré nastúpia naprík-
lad do iných škôl. (mš)

Na Medzilaboreckej už majú ihrisko
RUŽINOV

V športovom areáli Základ-
nej školy Medzilaborecká
už funguje multifunkčné
ihrisko. Slúžiť bude žiakom,
ale aj celej ružinovskej ve-
rejnosti.
Na vybudovanie multifunkčné-

ho ihriska s umelým trávni-
kom získal Ružinov dotáciu
40-tisíc eur z programu Podpo-
ra rozvoja športu. Celkovo stála
výstavba multifunkčného ihris-
ka 75 240 eur, Ružinov doň
investoval vyše 35 000 eur. 
Športový areál v Základnej

škole Medzilaborecká je prí-
stupný verejnosti celoročne v
čase prevádzkových hodín, čo
umožní športovanie na novom
multifunkčnom ihrisku nielen
žiakom základnej školy, ale
všetkým pohybuchtivým Ruži-
novčanom. (mš)

Fragile BRATISLAVA Narcis Tour
27. 4. o 20. hod. – Piváreň Hron Podunajské Biskupice

3. 5. o 18. hod. – DK Ružinov
a ďalších 10 koncertov v rámci Fragile Bratislava Narcis Tour
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Príspevky 

dostanú deti 

aj seniori
STARÉ MESTO
Poslanci Starého Mesta na
druhý pokus schválili príspe-
vok pri narodení dieťaťa. Od 1.
apríla 2016 bude mestská časť
poskytovať nenávratný finan-
čný príspevok pri narodení die-
ťaťa vo výške 100 eur. 
Zámerom príspevku je pomôcť a
upevniť postavenie rodiny v
mestskej časti, snaha o jej aktivi-
záciu a posilnenie príslušnosti k
mestskej časti. Mestská časť chce
poskytnúť rodinám príspevok pri
zvýšených výdavkoch spojených
so zabezpečením nevyhnutných
materiálnych potrieb novoroden-
cov. Predložený materiál vedenia
mestskej časti má ambíciu popri
komunite seniorov, ľudí bez
domova či obyvateľov v núdzi
vyjadriť podporu a dôležitosť
ďalšej staromestskej komunite –
rodinám s deťmi. 
Mestská časť bude od 1. apríla
poskytovať aj finančný príspevok
na dopravu pre obyvateľov Sta-
rom Meste. Príspevok na dopravu
sa poskytuje starobným dôchod-
com výhradne na zabezpečenie
dopravy z miesta trvalého bydlis-
ka do zdravotníckeho zariadenia
alebo späť. Príspevok je 2,50 eura
na každú jazdu. Dopravu z miesta
trvalého pobytu do zdravotnícke-
ho zariadenia alebo späť zabezpe-
čuje dopravca podľa slobodného
výberu seniora. (st)

V centre mesta

vznikne nová

cyklotrasa
STARÉ MESTO
Banskobystrická ulica dostane
nový chodník. Pribudnú aj
pásy pre cyklistov, priechod pre
chodcov bude prispôsobený pre
hendikepovaných občanov a
zníži sa počet áut na tejto ulici.
Práce sa začali 18. apríla.
Mesto projekt tejto cyklotrasy pri-
pravilo v spolupráci s Cyklokoalí-
ciou. Na ulici mesto opraví chod-
ník a po jeho dokončení už ďalej
nebude možné parkovať po
oboch stranách ulice. Motoristi
budú môcť zaparkovať iba na pra-
vej strane jednosmernej ulice – v
smere jazdy. Na ľavej strane po
zákaze parkovania tak zostane
priestor na vybudovanie proti-
smerného cyklopruhu smerom k
Hlavnej stanici, na opačnej strane
bude vyznačený cyklopiktokori-
dor – ulica sa pre cyklistov teda
zdvojsmerní. V rámci opráv pri-
budne na začiatku ulice aj nový
priechod pre chodcov, ktorý bude
prispôsobený aj pre potreby hen-
dikepovaných spoluobčanov. 
„Cyklotrasa na Banskobystrickej
má veľký význam aj ako mesto-
tvorný prvok, pretože v jej sused-
stve je krásny park - Prezidentská
záhrada a celá ulica bude repre-
zentatívnejšia. Nemenej dôležité
bude jej napojenie na Hlavnú sta-
nicu, ako i riešenie Hodžovho
námestia,“ povedal Tomáš Pe-
ciar z Cyklokoalície. (ts)

Na nábreží, pod Mostom SNP, 
pribudlo trinásť nových lavičiek
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PETRŽALKA
Magistrát osadil pri Dunaji
pod Mostom SNP a pri vstupe
na UFO na petržalskom
nábreží trinásť nových lavičiek
viedenského typu, v čierno-
hnedom farebnom ladení -
čierna konštrukcia v kombi-
nácii s hnedým drevom. Svo-
jím tvarom odlievaných častí
liatiny sú vhodné do historic-
kých centier, parkov a záhrad.
Lavičky viedenského typu v
správe hlavného mesta boli
zatiaľ osadené napríklad na
Americkom námestí pri
zastávke trolejbusov (4 kusy),
na Hodžovom námestí (38
kusov), na Mestských hradbách
(10 kusov), na Nám. Eugena
Suchoňa (14 kusov), na
Nám. Martina Benku (25
kusov), pred Starou tržnicou
(10 kusov), na Nám. Ľ. Štúra
(4 kusy), na Hlavnom námestí

(21 kusov) a budú osadené aj
na Primaciálnom námestí a na
nádvorí Primaciálneho námes-
tia (27 kusov), kam sa nainšta-
lujú na letné obdobie. Lavičky
v správe hlavného mesta sú
označené štítkom, aby sa pred-
išlo chaosu pri ich poškodení

alebo zničení. Nie všetky lavič-
ky, ktoré sa vyskytujú na území
mesta, sú jeho majetkom. Niek-
toré sú v správe mestských
častí, ďalšie osádzajú súkrom-
né spoločnosti. Celkovo je v
správe mesta 437 lavičiek. (is)

Foto: sk

Grösslingovú dokončia až v máji,
dlhšie sa popracuje aj na Palackého
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto
spresnila termíny rekonštruk-
cií niektorých svojich ulíc. 
V období od 25. apríla do 31.
mája 2016 bude napríklad
mestská časť rekonštruovať časti
miestnej komunikácie Grösslin-
gová, úsek pred Gymnáziom

Grösslingová, kde pribudne aj
nový priechod pre chodzov. Z
tohto dôvodu je uvedený úsek
uzavretý pre dopravu a parkova-
nie. Obchádzka je zabezpečená
po Bezručovej ulici.  
Vymieňať sa bude asfaltový
povrch vozovky, chodníka a
dlažba spolu so stavebným

vybudovaním spomaľovacieho
prahu. Občania sa o rekonštruk-
cii dozvedia z oznamov a pre-
nosného dopravného značenia. 
Druhé upozornenie sa týka
Palackého ulice. Vzhľadom na
rozšírenie rozsahu prác mestská
časť predĺžila uzávierku ulice až
do 2. mája 2016. (ts)


