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Máj postavili aj pred budovou SND

Na Prvého mája bolo v Starom Meste opäť veselo. Foto: Filip Malý

Prvé peniaze za 

zľavnený lístok

prídu už v máji
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava od
1. mája 2016 vracia peniaze za
predplatný cestovný lístok pre
skupiny cestujúcich, ktorým
mestské zastupiteľstvo a zastu-
piteľstvo župy schválilo sto-
percentnú zľavu na cestovanie. 
Zľavy na zóny 100 + 101 budú
platiť pre nasledujúce skupiny
cestujúcich: držiteľov preukazov
ŤZP a ŤZP-S, držiteľov Jánske-
ho Diamantovej plakety, držite-
ľov preukazov účastníkov proti-
komunistického odboja a politic-
kých väzňov a ich príbuzných
v prvom rade, narodených pred
17. novembrom 1989, ktorí majú
trvalý pobyt v Bratislavskom
samosprávnom kraji a sú držiteľ-
mi bezkontaktnej čipovej karty:
Dopravný podnik upozorňuje
vybrané skupiny cestujúcich, že
v prípade, ak nemajú vybavenú
bezkontaktnú čipovú kartu, ktorá
je podmienkou na využívanie sto-
percentnej zľavy pri cestovaní,
musia si kúpiť zľavnený cestovný
lístok, pretože v tomto prípade
cestujú na päťdesiatpercentnú
zľavu. Peniaze za predplatný lís-
tok budú posielať poštovou
poukážkou, ktorú môžu cestujúci
očakávať po 15. máji, najneskôr
do 30. júna 2016. 
Dopravný podnik vráti peniaze za
predplatný cestovný lístok všet-
kým, ktorí majú nárok na stoper-
centnú zľavu pri cestovaní a
vybavili si od 1. novembra 2015
bezkontaktnú čipovú kartu. (vo)

Seniori budú

môcť cestovať

jednoduchšie
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupi-
teľstva prijali návrh uznese-
nia, ktoré uľahčí cestovanie
seniorov v Bratislavskej inte-
grovanej doprave (BID). 
Schválením uznesenia poslanci
vyhoveli dvom petíciám za
uľahčenie dopravy seniorov
v BID. Ich cieľom bolo, aby
spoločnosť BID seniorom,
ktorí už majú SeniorPas, zabez-
pečila jednoduché predĺženie
SeniorPasu iba jeho priložením
k existujúcemu označovaču
lístkov vo vozidlách mestskej
hromadnej dopravy. 
Týmto riešením sa predíde
situácii, aby seniori museli
kvôli predĺženiu SeniorPasu
chodiť na špeciálne miesta na
to určené a vystáť si tam dlhé
rady.
Predĺženie SeniorPasov priamo
vo vozidlách mestskej hromad-
nej dopravy bude možné po tom,
ako bude do čítačiek nainštalo-
vaná nová funkcionalita. Prija-
tím uznesenia poslanci zaviazali
primátora zabezpečiť toto opat-
renie do konca augusta 2016.
Ďalším bodom schváleného
uznesenia je žiadosť, aby primá-
tor do 31. októbra 2016 inicioval
legislatívne riešenie, ktoré
umožní využiť občiansky pre-
ukaz ako cestovný lístok na bez-
platnú prepravu seniorov nad
sedemdesiat rokov, alebo umož-
ní pridať do občianskeho pre-
ukazu funkcie SeniorPasu.  (lb)
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BRATISLAVA
Stavanie mája, čiže ozdobeného
mladého stromčeka ako symbo-
lu jari, patrí medzi najstaršie
európske tradície. Po dlhých ro-
koch sa tento zvyk vrátil aj do
centra Bratislavy na najkrajšie
staromestské námestie - Hviez-
doslavovo. Na mieste pred
budovou SND, kde v čase ad-
ventu stojí vianočný strom,
postavili Staromešťania svoj
prvý máj.
Tradícia stavania májov je už nie-
koľko rokov živá v okrajových
mestských častiach - vo Vajno-
roch, v Rači aj v Dúbravke. Tento
rok k nim pribudlo i Staré Mesto.
„Napriek tomu, že stavanie mája
je vnímané ako dedinská záleži-
tosť, rozhodli sme sa jar a najkraj-
ší mesiac v roku privítať touto for-

mou aj v Starom Meste,“ povedal
starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík. Prvomájové popoludnie
na staromestskej promenáde tak
patrilo nielen oslave mája, ale aj
ľudovému tancu, zábave a májo-
vým zvykom, ktoré tisíckam
návštevníkov priblížili folklórne
súbory Karpaty, Trávniček a
Čečinka a ľudová hudba Pláňava.
„Chceme, aby to v Starom Meste
žilo. Po fašiangoch sme preto po
prvýkrát prišli aj so slávením
mája, ako ho Staromešťania dote-
raz nepoznali. Plné námestie po-
tvrdilo, že takéto podujatia patria
do centra Starého Mesta,“ uviedol
starosta Radoslav Števčík.
Mestská časť Dúbravka organizo-
vala stavanie mája pred Domom
kultúry už posledný aprílový pia-
tok. Tento rok vztýčila deväťapol-

metrovú borovicu. Ľudový zvyk
sa v Dúbravke zachováva dodnes,
tento rok sa však začal netradične.
„Môžeme sa s tebou odfotiť?
Aha, tam je Goooly. Góól!“
Podobné výkriky zneli v piatok
poobede pred dúbravským kultu-
rákom. Stretli sa tu deti všetkých
dúbravských škôl, aby kreslili na
hokejovú tému. Organizátori tak
chceli upozorniť na blížiace sa
majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji, ktoré sa začínajú 6. mája.
Máje sa stavali ako znak lásky a
vernosti už v 15. storočí, boli
symbolom vážneho záujmu mlá-
denca o dievča. Starosta Dúbrav-
ky Martin Zaťovič upozornil, že
dúbravským májom nechcú
vzdať hold len jednej žene, ale
vyjadriť lásku k celej mestskej
časti. (brn, lm)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2016

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

Logika 
primitívneho
drevorubača
Nedávny výrub stromov nad
Bratislavou by nebol ničím
výnimočným, keby priamo v
televízii nezaznelo veta: „Aby
sme sa dostali k štyrom chorým
stromom, museli sme vyrúbať
zdravé okolo..“
Neuveriteľná logika primitív-
neho drevorubača, ktorá sa
stratila v desiatkach podob-
ných správ a správičiek valia-
cich sa zo všetkých strán. Táto
však bola zaujímavá v tom, že
niekto tu spáchal trestný čin,
alebo minimálne priestupok,
priamo do televízie sa k tomu
priznal a... A nič!
Hoci hodnota stromov, na
výrub ktorých nemali povole-
nie, určite nebola pár centov,
žiadna reakcia policajtov, pro-
kuratúry, mestských a miest-
nych úradníkov... 
Skúste si pritom v obchode zobrať
Tatranku a vysvetľovať to tým, že
ste hladní. Skončíte na polícii. 
Prípadne, zoberte si v obchode
lacné tričko, že vám je zima. To už
možno skončíte priamo v base.
Spomínaný drevorubač - primi-
tív však môže byť pokojný. Pre
pár stromov za stovky eur mu
nikto neurobí ani len bu-bu-bu!
A pre tých, ktorí hľadajú inšpirá-
ciu, aj dobrý návod.
Ak sa zubár nebude môcť dostať
ku chorému zubu, nech vytrhá
zdravé okolo. Čo sa bude trápiť!
Ak si staviate dom a musíte pri-
tom obchádzať susedné stavby,
zbúrajte ich! Prekážajú!
Ak stojíte v rade a ponáhľate sa,
pokojne sa predbehnite! Nebu-
dete predsa čakať.
Ak sa vám nepáči nejaký obraz v
galérií, dole s ním! Vám sa pred-
sa nepáči!
Takže ten drevorubač nie je
vlastne primitív, ale génius! Taký
slovenský... Dušan Blaško

Parkovacia 

politika stále

delí Bratislavu
BRATISLAVA
Hlavné mesto sa rozdelilo.
Dôvodom je postoj k návrhu
mestského všeobecného zá-
väzného nariadenia o celo-
mestskej parkovacej politike.
Zatiaľ čo niektoré mestské
časti ako Staré Mesto, Nové
Mesto minulý týždeň návrh
podporili, v iných ho odmietli.
„V parkovaní musíme spraviť
poriadok. Vítam preto postoj
zástupcov mestskej časti Staré
Mesto a verím, že rovnako budú
k tejto pálčivej téme pristupovať
aj ostatné mestské časti,“ vyja-
dril sa primátor Ivo Nesrovnal v
čase, keď ešte nebolo jasné, že
proti budú napríklad Karlova
Ves a Dúbravka, pričom v Ruži-
nove sa hlasovanie skončilo
patom. Väčšinu nezískal súhlas
ani nesúhlas. S napätím sa teraz
čaká na stanovisko poslancov
ďalšej veľkej mestskej časti -
Petržalky... 
Karloveskí poslanci podmieňu-
jú svoj súhlas prijatím niekoľ-
kých bodov. Od mesta naprí-
klad čakajú, že dá do správy
mestských častí cesty tretej a
štvrtej triedy, prípadne pozem-
ky, ktoré mestské časti využijú
na zvýšenie parkovacích miest.
Primátor sa však postavil proti
spájaniu podmienok a prijatia
zásad celomestskej parkovacej
politiky, naďalej však zostáva
optimistom a návrh nového
všeobecného záväzného naria-
denia plánuje predložiť do
mestského parlamentu v priebe-
hu niekoľkých mesiacov. (mm)

Cyklisti sa na cyklotrasu do Malých
Karpát môžu dostať linkou č. 65

STARÉ MESTO
Palackého ulica, pri Redute,
sa v priebehu jedného mesiaca
výrazne zmenila. Koncom
marca tu vyrúbali niekoľko
stromov, ktoré podľa mestskej
časti boli v zlom stave. O pár
týždňov neskôr sem vysadili
nové stromy a pribudol aj
zelený pás.
„Stromy mali prehnitý kmeň až
do koreňového krčka. Minulý
rok na rohu ulice spadol strom s
podobne prehnitými koreňmi a
podobná situácia hrozila aj tu,“
vysvetľovala výrub stromov
Lucia Ličková  z referátu život-
ného prostredia Staré Mesto.
Hovorkyňa Starého Mesta Nora
Gubková: „Ako sme avizovali,
na ulici pribudli nové, zdravé
stromy. Nasadených  bolo dva-
násť kusov Sorbus thuringiaca
Fastigiata – jarabiny starej pät-
násť rokov, pri ktorých veľkosť
kmeňa dosahuje v obvode 30 -
40 centimetrov. Pokračujeme

vytvorením a nasadením zelené-
ho pásu, ktorý bude dotvorený
autoregulačným trvalkovým zá-
honom (záhon so schopnosťou
samoregulácie). Sortiment zele-
ne pozostáva z 80 percent z
botanických, teda základných
druhov, väčšinou domácich dru-
hov bylín. Pôsobí prirodzenej-
ším, divokejším vzhľadom.
Z hľadiska údržby pôjde o ex-
tenzívny trvalkový záhon, ktorý
nevyžaduje takú častú a náročnú

údržbu ako tradičné rabatové
záhony, a tým sú aj náklady na
údržbu výrazne menšie. O tento
druh záhona sa pokúsime prvý
raz. Je to moderný spôsob zakla-
dania a údržby kvetinových
záhonov na verejných priestran-
stvách, tak aspoň zistíme, ako sa
bude obyvateľom páčiť.“ Ako
prezradila Nora Gubková, cel-
ková cena investície úpravy bola
15 175 €.  (db)

Foto: Juraj Mladý

Palackého ulica je mesiac od výrubu 
dokončená, nový je aj druh záhonu

BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik
zabezpečuje od 30. apríla lin-
kou č. 65 odvoz cyklistov z
Vrakune do Malých Karpát a
späť.
Cyklisti, ktorí budú mať záujem
dostať sa na druhú stranu mesta,
môžu počas víkendov využiť
linku č. 65 s cyklovozíkom,
ktorý prevezie naraz dvanásť
bicyklov. 

Dopravný podnik Bratislava im
tak chce ušetriť energiu pred
cyklotúrou a najmä im chce
zabezpečiť bezpečný prevoz k
rekreačným trasám. Cyklisti z
Vrakune a okolia, ktorí navšte-
vujú cyklotrasu na hrádzi, takto
môžu bezpečne prejsť do
Malých Karpát a využívať lesné
cyklistické destinácie. 
Naopak, cyklisti z Rače a okolia
sa napoja na cyklistickú trasu

popri Malom Dunaji až na hrá-
dzu.
Cyklisti môžu nastúpiť počas
soboty a nedele len na konečnej
zastávke linky č. 65 Tbiliská
alebo Čiližská podľa cestovného
poriadku. Pri každom odchode
spoja je v grafikone vyznačená
značka bicykla. Cestujúci si
bicykle naložia a vyložia do
vozíka sami, vodič zabezpečí ich
upevnenie. (vo)

Prijmeme 
upratovačky 

aj upratovačov 
na pravidelné aj občasné čistiace a
upratovacie práce, v dopoludňajších
aj odpoludňajších hodinách. Bližšie
informácie na tel. č. 0907 835 614
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Menia sa názvy

zastávok, ale 

aj nástupištia
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný pod-
nik upozorňuje na niekoľko
zmien, ktoré mali platiť od 2.
mája 2016. Od pondelka by
teda mali byť napríklad zave-
dené do databáz a názvoslo-
via zmenené názvy zastávok.
Zmena názvu sa týka zastávky
Wüstenrot, ktorá je po novom
Twin City, a zastávka Landere-
rova sa zmenila zastávku Pano-
rama City.
Od 2. mája je tiež zmenená
poloha nástupišťa konečnej
zastávky Nové SND. Linka č.
90 výstupište a aj nástupište
Nové SND je v priestore parko-
viska za budovou divadla,
odtiaľ pôjdu vodiči cez Olej-
kársku a Landererovu ulicu 
A od 2. mája je na ulici Lande-
rerova v smere jazdy ku Košic-
kej ulici zrušená dlhodobo
dočasná zastávka Landererova
a obnovená pôvodná zastávka v
stavebne upravenom usporia-
daní. Zároveň je obsluha
zastávky rozšírená, zastavujú
tu aj vozidlá linky č. 90. Pre
linky číslo 50, 88, 90 smer
Aupark, Most Slovenského
národného povstania, Železnič-
ná stanica Rusovce a Areál
vodných športov zase platí, že
na zastávke Panorama City
vodiči zastavujú za križovatkou
s Čulenovou ulicou. (dp)

Promenáda pri

Malom Dunaji 

je opravená
VRAKUŇA
Zvlnená a poškodená dlažba či
nedostatok smetných košov na
promenáde pri Malom Dunaji
je už minulosťou. Vrakuňa v
spolupráci so sponzorom do-
končila opravu Vrakunskej
promenády.
Opravený chodník a vynovené
nábrežie od minulého týždňa
opäť naplno slúžia obyvateľom.
„Chodník na nábreží bol v znač-
ne zlom stave,“ uviedol starosta
mestskej časti Martin Kuruc a
dodal:  „Na viacerých miestach
pripomínal skôr húsenkovú
dráhu ako chodník a nezriedka
chýbala aj dlažba.“ 
Súčasťou projektu bola kom-
pletná oprava chodníka v dĺžke
550 metrov, osadenie 21 lavi-
čiek, 11 smetných košov, 4 ko-
šov pre psov a výsadba 32 stro-
mov, čím vznikne nová čereš-
ňová alej. Staré lavičky mestská
časť opraví, namaľuje a osadí vo
Vrakunskom lesoparku. (tz)

Jesenského a Mostovú by cez leto
najradšej uzavreli, mesto sa bráni
STARÉ MESTO
Predsedníctvo Slovenska Rade
Európskej únie nevyvolalo u
Bratislavčanov žiadnu eufóriu,
skôr naopak, rozpaky a nahne-
vané reakcie pribudli po avizo-
vanej päťmesačnej výluke Je-
senského a Mostovej ulice,
ktoré len nedávno sprejazdnili.
Po týchto frekventovaných uli-
ciach by vraj od júna do októb-
ra nemali chodiť žiadne elek-
tričky.
Za žiadosťou o výluku stojí naj-
mä ministerstvo zahraničných
vecí, ktoré na to prišlo po analýze
situácie v okolí Reduty. Tá bude
sídlom predsedníckych akcií,
navyše v jej okolí postavia exter-
né pavilóny a podľa ministerstva
bude lepšie, ak bude výluka trva-
lá, než aby sa po dňoch menila, čo
by vraj vyvolalo u Bratislavčanov
chaos.... Namiesto električiek by
mali stáť na Vajanského nábreží
autobusové linky č.  28, 50 a 70.
Hovorkyňa bratislavského dop-
ravného podniku Adriana Volfová
priznala, že určité rokovania na
tému uzavretia oboch ulíc sa už
uskutočnili, ale nič sa zatiaľ
neuzavrelo. „Keďže sa situácia
stále iba rieši za dopravný podnik
sme nevydali zatiaľ žiadne ofi-
ciálne stanovisko ani žiadny defi-
nitívny záver.“
Primátor Bratislavy Ivo Nesrov-
nal predbežne dementoval infor-
mácie, že cez Jesenského a

Mostovú električky nepôjdu.
„Na túto tému rokoval aj so
zástupcami ministerstva zahra-
ničných vecí a informoval ich, že
projekt organizácie dopravy je
potrebné nastaviť spoločne tak,
aby sa nielenže zabezpečil bez-
pečný a bezproblémový priebeh
podujatia, ale zároveň sa neob-
medzovala doprava v meste
viac, ako to je nutné. V spoluprá-
ci a v komunikácii s minister-

stvom zahraničných vecí, do-
pravnými a bezpečnostnými
zložkami sa primátor usiluje hľa-
dať také riešenia, ktoré prinesú
pre obyvateľov  a návštevníkov
Bratislavy čo najmenej obme-
dzení, vrátane presmerovaní do-
pravy. Po uzavretí rokovaní
budeme verejnosť informovať,“
dodala hovorkyňa magistrátu
Ivana Skokanová. (db)

Foto: Juraj Mladý
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V reštaurácii známej kedysi
ako Veľký Krym na Šafáriko-
vom námestí sa v posledných
rokoch vystriedalo viacero pre-
vádzok. Už niekoľko dní tu
kraľuje Rudolf II. Habsburský,
presnejšie nová bratislavská
reštaurácia RUDOLFINUM
ako miesto kráľovskej hostiny.
Interiér reštaurácie v tvare pís-
mena V prešiel zásadnou obno-
vou. Celý priestor je nefajčiar-
sky, v krídle do Šafárikovho
námestia je výčap, červené lavi-
ce a drevené stoličky, v krídle do
Tobruckej ulice vyvýšené lavice
a barové stoličky,  v zadnej časti
je vyvýšený salónik, na stenách
sú tu televízne obrazovky so
športovými prenosmi. Treba
povedať, že Rudolfinum je pre-
dovšetkým pivárňou pivovaru,
ktorý svojho času kúpil práve
Rudolf II. Farebná kombinácia
červenej a čiernej farby s dreve-
nou podlahou pôsobí príjemne.
Čierne toalety na nás však pôso-
bili trochu ponurým dojmom, o
to jednoduchšia bude zrejme ich
údržba.
V jedálnom lístku má Rudolfi-

num pochúťky k pivu, predjedlá
ako kráľovské drobnosti, poliev-
ky, hlavné jedlá ako pripravené u
kráľa doma, bezmäsité jedlá a
šaláty a dezerty pre kráľa.
Z predjedál sme ochutnali kozí
syr so sušenými paradajkami, s
cviklou a s chrenom (6,90 €), bolo
to vynikajúce, paradajky však
neboli sušené, ale čerstvé pokrája-
né na drobno. Z polievok sme si
dali vývar z hovädzieho pierka s
pečeňovými haluškami a so zele-
ninou (3,90 €) a fazuľovú nakyslo
s lokšou (2,90 €). Vývar bol číry
a chutný, fazuľovica nás prekva-
pila svojou krémovosťou, fazule
tam bolo pomenej, prekvapili nás
kúsky opraženej slaninky.
Z hlavných jedál sme si vybrali
baraní kotlíkový guláš s haluška-
mi (9,90 €), jemne zaúdené brav-
čové rebrá s BBQ omáčkou podá-
vané s nakladanou zeleninou
(12,90 €), kráľovské medailóniky
z bravčovej panenky s domácou
klobáskou a s tlačenými zemiak-
mi (9,90 €) a grilovaného zubáča

s citrónovým maslom so zemia-
kovou penou (13,90 €). Guláš bol
vynikajúci, trochu viac papriko-
vý, prekvapilo nás, že bol aj so
zemiakmi. Rebierka boli vynika-
júce, výborne marinované, mäso
išlo ľahko od kosti. Bravčová
panenka bolo chutná, dve kolies-
ka klobásky sa nám však zdali
primálo, zato cibule bolo pože-
hnane. Zubáč bol v pohode, nič
mimoriadne, z peny sa vykľula
kaša.
Na záver sme si z dezertov dali
závin s vanilkovou zmrzlinou a so
šľahačkou (4,90 €), nebol však
makovo-višňový, ako písali v
jedálnom lístku, ale jablkovo-
makový s kúskami višní, čo je tro-
chu netradičná kombinácia, ale
višne zrejme došli.
Rudolfinum na Šafárikovom
námestí zatiaľ len začína. Cez
víkend tu mali skôr prázdno, drží-
me im palce, aby s kolaudáciou
Štúrovej ulice to ožilo aj u nich.
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Vo Veľkom Kryme kraľuje Rudolf II.Štúrova ulica 

je plná kúzla.

Nechceného
LIST ČITATEĽA
Ako obyvateľ Bratislavy pra-
cujúci v blízkosti výstavby
Štúrovej ulice a Starého mosta
som takmer pravidelne sledo-
val práce na stavbe od ich
začiatku. So skutočnosťou, že
stavba trvala tak dlho, som sa
zmieril, aj keď som to nepo-
chopil... 
Zmieril som sa aj s tým, že na
ulici nie je ani jeden(!) strom, že
prestupný uzol na Šafárikovom
námestí zanikol, aj keď to som
tiež nepochopil...
Úplne mi však zobral dych
pohľad na cestárov, ktorí začiat-
kom apríla, teda takmer štyri
mesiace po oficiálnom ukončení
stavby, vyasfaltovaní a nastrieka-
ní vodorovného dopravného zna-
čenia, toto značenie na križovatke
Grösslingovej so Štúrovou zbru-
sovali, zatierali na čierno a „prepi-
sovali“. Toto som teda naozaj
nepochopil! 
Kto projektoval značenie, keď je
potrebná jeho zmena ešte pred
uvedením do prevádzky? Kto ho
odsúhlasoval? Bude za to niekto
niesť zodpovednosť?
Rovnako som nepochopil ani
dôvod neopravenia dier na ceste a
jám v koľajisku električiek hneď
vedľa priechodu pre chodcov na
Štúrovej ulici (od Laurinskej sme-
rom k Dunajskej), keď všetky
mechanizmy a profesie boli na
mieste, opravovali cesty na okolo,
no nikomu z kompetentných na
magistráte nenapadlo dať opraviť
aj tých pár štvorcových metrov.
To sa nedá pochopiť.
V neposlednom rade by som ešte
chcel reagovať na nedávny prí-
spevok, ktorého autor reagoval na
pani vyjadrujúcu sa k cyklistickej
ceste na Štúrovej ulici. Obhajoval
ulicu, že je dobrá. Asi ju po
dokončení nevidel. 
Cyklocesta pred križovatkou s
Dobrovičovou zaniká, pritom sa
tu úplne nelogicky a zbytočne
rozširuje chodník pre chodcov.
Cyklocesta v tomto mieste zasa-
huje do vozovky a potom zase
mávnutím kúzelného prútika pred
Univerzitou Komenského opäť
vzniká, aby pokračovala na Starý
most... Juraj Erben, Bratislava

Vedia úradníci 

o čudnej chate

pri Vydrici?
LIST ČITATEĽA
Nedávna odpoveď na moje
fotky z lesa v Bratislavských
novinách ma udivila, keď
Mestské lesy tvrdia, že to strom
na cyklochodníku neprerezali
oni, ani žiadna ich firma. 
To správca lesa naozaj netuší nič
o tom, kto sa im tam pohybuje
autom po lese (motorovú pílu asi
bežný turista nenosí v batohu)
a ešte to použijú ako ospravedlne-
nie. Ako stály návštevník tejto
lokality som si všimol chatu na
križovatke z Krasňaň (na tabuli je
to označené ako u Slivu a na
mape ako územie Mestských
lesov – to pre vedenie, keby zase
netušilo, kde sa to nachádza).
Na www.mapka.gku.sk je na par-
cele 2849 uvedený vlastník hlav-
né mesto, preto dedukujem, že
správcom sú Mestské lesy... Nie-
kto si tam stavia chatu a aby
nemusel platiť za žumpu, urobil si
trativod do neďalekého potoka
Vydrica. Udialo sa to so súhlasom
Mestských lesov? Alebo zase o
ničom nevedia, lebo tadiaľ necho-
dia?
Takto sa správa majiteľ k svojmu
majetku? Ani družstvo v Hornej
Maríkovej nemá všetko na háku
ako úradníci v Mestských lesoch!

Mojmír Hojer, Bratislava

Byl pozdní večer – první máj,
napísal Karel Hynek Mácha.
Mala by som mať teda nárok
písať o krásnej prírode a
vôbec o pekných veciach.
Ale...
Nedávno som si vypočula roz-
hovor dvoch asi tridsiatnikov.
Jeden vyčítal druhému, že od
ukončenia základnej školy
nikde nepracuje. Odpoveď?
Mám sociálku a na pivčo mi to
stačí! Takto vlastne nemôže
nikoho prekvapiť, že peniaze
chýbajú na školstvo, zdravot-
níctvo a že máme žobrácke
dôchodky. Aj v Biblii je napísa-
né, že ak niekto nepracuje,
nech ani neje. O pivču sa tam
však nepíše. 
A keď som pri vypočutých
hovoroch, na svoju adresu som
počula, že som stará sentimen-
tálna krava! Stará som, senti-
mentálna nie. Žiaľbohu, do
svojej genetickej výbavy som
dostala niekoľko nevhodných
vlastností ako spravodlivosť,
vernosť a, na potvoru, aj sloniu

pamäť. A tak mi nezostáva nič
iné, ako pokračovať v negatív-
nych postrehoch.
Mali sme jeden z najlepších
systémov školstva. Hlúpymi
reformami sme to však dotiahli
až do dnešného stavu. Po
nežnej sme dovolili privatizo-
vať výnosné služby zdravot-
níctva – a čudujeme sa, že
peniaze miznú v čiernej diere.
Nie je pravdou, že neboli skú-
senosti. To si len každá ver-
chuška vo svojej nadutosti
myslela, že odborníci ju chcú v
očiach verejnosti degradovať.
A tak kradmou rukou siahli na
legislatívu a vyrábali hlúpe a
ešte hlúpejšie normy a zákony.
Hovorí sa, že hlúposť je Boží
dar. Možno, ale platí sa zaň
tvrdo. Žiaľ, účty navyše platia
tí, ktorí sú nevinní. A keď
chrlím oheň a síru, nuž tu je môj
názor na predsedníctvo Európ-
skej únie: Som zásadne proti

potemkiniáde v Bratislave.
Naopak, všetkým by som uká-
zala rany, ktoré jej zasadili ne-
zmyselné obmedzenia Bruselu. 
Vôbec netrvám na tom, aby
bolo moje rodné mesto hlav-
ným mestom. Iba ma štve, že
strácame svoju identitu. Že do
našich záležitostí hovorí celé
Slovensko (najmä východné) a
pritom v meste žijú desiatky
tisíc ľudí bez toho, aby zaplati-
li čo len euro na daniach! 
No a k tomu predsedníctvu -
celé mesto je rozryté, stred
mesta má byť bez dopravy a
hrozia rôzne iné obmedzenia.
Ktosi vymyslel heslo: Byť Bra-
tislavčanmi nás baví! No ne-
viem koho, ja jej však začínam
mať plné zuby. A preto priate-
lia, radujme sa, veseľme sa, že
aspoň príroda si ide svojím
tempom. A chráňme každý
strom pred nenásytnými pilčík-
mi! Lebo my tu budeme žiť aj
po predsedníctve!

Marta Černá
Fórum spotrebiteľa 

Aj za Boží dar sa niekedy tvrdo platí

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE 
K1 Shopping
Eisenstädter 
Straße 29
A-2421 Kittsee

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

e

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

Od stredy 4. mája do utorka 10. mája 2016
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RAFFAELLO 
FERRERO
180 g
(1 kg = 16.61)

ELHO
KVETINÁČ
plastový, antracit
40 cm/20 litrov

60 cm/16 litrov

2.99

DETSKÉ
ŠPORTOVÉ PONOŽKY
75% bavlna/22% polyester/
3% elastan, veľkosti 23-38

FROZEN
ŠATY
75% bavlna/25% polyester
ružové alebo modré
veľkosti 98-128

sukňa

2.79

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

2.79

DE LUXE
MIXÉR
so sitkom odšťavovača, 2 nádoby na mixovanie
2 poháre, 2 nože
2 veká na nádoby
miešanie, strúhanie, mletie, lis a pyré
zloženie behom niekoľkých sekúnd
250W

INTEX
RELAX BAZÉN
pre 4 osoby

249

DOVE
DARČEKOVÁ SADA
5-dielna

sada so srdiečkovým púzdrom  
alebo Dove silk

4.79 

DÁMSKY-TOP
S ČIPKOU
100% bavlna
rôzne farby
veľkosti S-XL

capri džínsy
80% bavlna
18% polyester
2% elastan
šedé alebo modré
veľkosti S-XXL

6.95

095

VONNÉ SVIEČKY
V SKLE
rôzne vône
9x8 cm

13.5x12.5 cm

2.99

TRENDOVÁ TAŠKA 
NA NOTEBOOK
rôzne farby
kožený vzhľad
s ramenným popruhom
a mnohými vreckami

749

299

BAROKOVÁ
LUCERNA
rôzne varianty
kovová, 15x19 cm

399

SVIEČKA
V SKLE
rôzne farby
18.5x21 cm

7.49

1795

KUFRÍK
ZVIERATÁ
rôzne varianty

119

SET KUCHYNSKÁ RUKAVICA
A PODLOŽKA POD HRNIEC 
100% bavlna
rôzne varianty

kuchynská 
zástera

2.19

TIP NA DEŇ MATIEK

OMAĽOVÁNKY
PRE DOSPELÝCH
rôzne druhy

079

695

VIDEO NA
ACTION.EU/AT/MIXER ANSEHEN

3399

NESTLÉ 
AFTER EIGHT
200 g
(1 kg = 7.45)

1.49

KVETINÁČ
FIGÚRA-ZVIERA
rôzne
varianty
21x28 cm

2.99

229x229x66 CM

INTEX
NAFUKOVAČKA
rôzne farby
183x69 cm

1.99

7995

ZÁHRADNÝ/
BALKÓNOVÝ SET
stôl s 2 stoličkami
práškom potiahnutá oceľ
s elegantným
čiernym sklom
so 4 cm hrubými sedákmi
Stuhl: 59x64x74 cm
Tisch: 43x40x37 cm

229

DÁMSKE
TIELKO
dlhý model
95% bavlna/5% elastan
rôzne farby
veľkosti S-XXL

PLASTOVÝ
KVETINÁČ
antracit
39x39x40 cm

6.95

SET

DA VINCI
CERUZKY
18 Stück

1.59

21
 c

m

3 PÁRY
DÁMSKE/PÁNSKE
SPORT-PONOŽKY
rôzne farby
veľkosti 35-46

1.39
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Každý koniec

má svoje 

platné pravidlá
Pracovný pomer možno skočiť
výpoveďou, okamžitým skon-
čením, skončením v skúšobnej
dobe alebo dohodou. Pre všet-
ky spôsoby skončenia pracov-
ného pomeru však zákon vyža-
duje určité náležitosti, a v prí-
pade, že nie sú naplnené, má to
za následok neplatné skončenie
pracovného pomeru. 
Z toho vyplývajú zamestnávate-
ľovi alebo zamestnancovi určité
nároky. Teraz sa však budeme
venovať nárokom zamestnanca.
Ak zamestnávateľ dal zamestnan-
covi neplatnú výpoveď, alebo ak
s ním neplatne skončil pracovný
pomer okamžite alebo v skúšob-
nej dobe a ak zamestnanec ozná-
mil zamestnávateľovi, že trvá na
tom, aby ho naďalej zamestnával,
jeho pracovný pomer sa spravidla
nekončí a zamestnanec má nie-
ktoré práva a povinnosti vyplýva-
júce mu zo zákona. Zamestnáva-
teľ je povinný zamestnancovi
poskytnúť náhradu mzdy v sume
jeho priemerného zárobku odo
dňa, keď oznámil zamestnávate-
ľovi, že trvá na ďalšom zamestná-
vaní, až do času, keď mu zamest-
návateľ umožní pokračovať v
práci, alebo ak súd rozhodne o
skončení pracovného pomeru. 
V praxi to teda znamená, že
zamestnávateľ je povinný zaplatiť
zamestnancovi mzdu aj za obdo-
bie, počas ktorého zamestnanec
nepracuje, pretože mu to neumož-
ní zamestnávateľ. Ak však tento
čas presiahne 12 mesiacov, môže
súd náhradu mzdy v ďalšom
období primerane znížiť alebo
vôbec nepriznať. Náhrada mzdy
môže však byť priznaná najviac
za 36 mesiacov. Neplatnosť skon-
čenia pracovného pomeru však
musí zamestnanec uplatniť na
súde do dvoch mesiacov odo dňa,
keď mal pracovný pomer skon-
čiť, inak právo zanikne. Nároky z
neplatného skončenia pracovného
pomeru posudzuje súd na základe
žaloby podanej zamestnancom
alebo jeho právnym zástupcom.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Milá míľa 

pozýva už 

na 21. ročník
STARÉ MESTO
Predchádzajúcich 20. ročníkov
originálnych bežeckých prete-
kov Milá míľa preukázalo ich
výnimočnosť a odlišnosť od
bežných bežeckých pretekov.
Preteky – asi jediné na Sloven-
sku – sa konajú v chránenom
areáli, v lese v strede Bratisla-
vy. Originálne sú aj tým, že sú
vhodné pre úplných začiatoční-
kov i pre vrcholových športov-
cov, pre deti (do 6rokov) s po-
mocou rodičov, preteká sa aj
v akýchkoľvek družstvách. Vy-
vrcholením pretekov je šprint do
schodov. Centrom pretekov je
známa Horáreň Horský park.
(Podrobnosti sú na www.hora-
ren.sk) 
Tohtoročné preteky sa konajú v
nedeľu 15. mája (prihlásiť sa
možno aj na mieste do 9. hodi-
ny). Trate pretekov sú v Hor-
skom parku trvale vyznačené,
takže záujemcovia si ich môžu
skúsiť aj v predstihu. (ts)

BRATISLAVA
Tento rok uplynulo presne
130 rokov od napustenia
prvého verejného výtlačného
vodovodu na Slovensku
vodou. Postavený bol v Bra-
tislave, vodu do neho čerpali
z podzemia dunajského
ostrova Sihoť a tlačili do
vodojemu pri hrade, z ktoré-
ho tiekla k obyvateľom.
Bratislavský mestský vodovod
bol oficiálne spustený do plnej
prevádzky 4. februára 1886.
S jeho výstavbou sa začalo o
poldruha roka skôr. Vodu mal zo
studne na ostrove Sihoť, odkiaľ
putovala cez rameno Dunaja do
hlavnej čerpacej stanice v Karlo-
vej Vsi a ďalej po dunajskom
nábreží až do mesta po Rybné
námestie. Tam sa potrubie rozvet-
vovalo na menšie zásobovacie
potrubie, smerujúce do nižšie
položených častí mesta, a na tla-
kové potrubie, dodávajúce vodu
do vodojemu na dnešnej Mudro-
ňovej ulici, viac ako sedemdesiat

metrov nad Dunajom. Vodovod-
ná sieť, ktorá merala vyše 37 kilo-
metrov a na jej trase bolo takmer
tristo verejnosti prístupných
hydrantov, zásobovala pitnou
vodou asi 17 500 obyvateľov
Bratislavy. Vodárenský systém
prvého bratislavského vodovodu
predstavoval v danej dobe tech-
nologickú špičku, bol okrem
iného vybavený parnými čerpad-

lami, elektrickou strojovňou či
modernými potrubnými techno-
lógiami. Za uplynulých 130
rokov sa pôvodná sieť prvého
bratislavského vodovodu rozšírila
o vyše tritisíc kilometrov a kaž-
dú sekundu je možné do nej
načerpať takmer 18-tisíc litrov
vody. (ab)

Foto: Bratislavská 
vodárenská spoločnosť

Pred 130 rokmi sa Bratislavčania 
dočkali svojho prvého vodovodu

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
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Mestský viacžánrový festival
Bratislavský majáles napíše
svoju ďalšiu kapitolu. V poradí
9. ročník bude od štvrtka 5.
mája do soboty večera 7. mája
2016 v tradičnom priestore Tyr-
šovho nábrežia na pravom
dunajskom brehu.
Koncertný program majálesu
začne vo štvrtok 5. mája krátko
pred 17.00 h a otvorí ho rocková
formácia The Paranoid a moravs-
kí Bazztaarklan, po nich už bude
hlavné pódium patriť trom for-
máciám bratislavskej nezávislej
hudobnej scény. Energickým
indie rockom zaplnia nábrežie
Talkshow, pri príležitosti svojho
15. výročia sa prvý raz na majále-
se predstavia Longital a záver
prvého večera bude patriť skupi-
ne Saténové ruky. 
Piatok 6. mája opäť od 17.00 h
bude v znamení predstaviteľov
aktuálnej špičky slovenskej alter-
natívnej rockovej scény. Úvod
obstará raperská dvojica Tóno S.
& Beyuz, zaujímavým spestre-
ním bude aj vystúpenie nitrian-
skeho jazzového big bandu
Swingless Jazz Ensemble, ktorý
si pripravil niekoľko cover verzií
slávnych hitov so špeciálnym
aranžmán a tie prídu zaspievať
známi frontmani iných kapiel.
Vyvrcholenie piatkového večera
obstarajú lokálni miláčikovia –
dve z najlepších slovenských
živých kapiel súčasnosti. Zatiaľ
čo Billy Barman účinkovali na
majálese aj vlani, Para sa na festi-
val vracia po niekoľkých rokoch a
bude jej patriť pozícia headlinera
druhého dňa. 
Hlavný sobotný koncertný pro-
gram odštartuje krátko po 15.00 h
poľské ska a reggae zoskupenie
Paprika Korps, zážitok sľubuje aj
koncert Petra Lipu a na neho nad-
viaže český pesničkár Xindl X.

Koncertné finále festivalu zverili
organizátori skupinám, bez kto-
rých si dnes nemožno predstaviť
azda žiadny hudobný festival na
Slovensku – Polemic a Hex. 
Súčasťou tohtoročného majálesu
budú opäť viaceré sprievodné
akcie. Kreatívny trh Májový
džem Vol. 4 sa tešil v minulých
ročníkoch veľkému záujmu. Na
tomto kreatívnom trhu uprostred
zelene všetko ožíva farbami,
vôňou a hudbou. Májovy džem
prinesie v tomto roku ešte viac
možností prezentácie slovenské-
ho handmade umenia, dizajnu,
módy, DIY, či dobrého jedla. 
Svoj stan bude mať na majálese aj
Café Európa – priestor na disku-
siu o témach, ktoré sa týkajú jed-
notlivca, ale majú európsky roz-
mer. V programe nechýba ani
priateľská cyklojazda určená
všetkým hobby cyklistom
„Župná dvadsiatka“, detská zóna
CENTROP Park s programom
pre deti aj dospelých, výstava his-
torických fotografií „130 rokov
zásobovania Bratislavy pitnou
vodou“, Korunovačný stánok
BTB s degustáciou vín a stánky
viacerých občianskych aktivít.
Vyvrcholením festivalu bude tak-
mer desaťminútový ohňostroj s
hudobnou kulisou na motívy val-
číka od Johana Straussa Na krás-
nom modrom Dunaji, odpaľova-
ný priamo z plavidla uprostred
Dunaja. Ohňostroj bude možné
sledovať z oboch brehov Dunaja.
Vypukne v sobotu 7. mája, okolo
21.45 h.
Vstup na všetky podujatia je
(dobro)voľný – komu sa bude
festival páčiť, môžete ho počas
celého festivalu podporiť zasla-
ním SMS a pri troche šťastia
vyhrať niektorú z cien, vrátane
bezplatného nájmu auta na dva
týždne s plnou nádržou. (mv)

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
22. 5. Jaskyňa Seegrotte, Kittenbergerské záhrady a Tulln - AT doprava = 25€
11.6. Vily Tugendhat a Low Beer + súťažný ohňostroj - CZ doprava = 16€
12.6. Korunovačný víkend v Godollo, prehliadka zámku - HU doprava =27€
25.6. Veszprém, Székesfehérvár a kúsok Balatonu - HU doprava = 19€
26.6. Skanzen v Szentendre a prehliadka mesta  - HU doprava = 25€
26.6. Zábavný Family park – odmena za vysvedčenie  - AT doprava = 10€
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

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

Majáles začne rockom,
ukončí ho ohňostroj 
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Mobilný zber

už odviezol aj

160 kg skriňu
BRATISLAVA
Novú službu OLO TAXI –
mobilný zberný dvor, ktorú
spustili začiatkom apríla, už
Bratislavčania využívajú.
Počas prvých troch týždňov fun-
govania služby zaregistrovali
viac ako sto záujemcov o služby
a vybavili 32 objednávok. Jedna
priemerná objednávka mala
hmotnosť 400 kg a najťažšia
vec, ktorú služba prevážala, bola
160-kilogramová skriňa. 
Taxi odvezie objemný odpad a
odpad, ktorý je možné spáliť v
spaľovni, napr. starý a čalúnený
nábytok, skrine, stoličky, stoly,
postele, matrace, dvere,
drevo, podlahovú krytinu –
linoleum, koberce, drevené aj
laminátové podlahoviny, peri-
ny či textílie. 
Cena služby je 25 eur s DPH a
zahŕňa dopravu, nakládku odpa-
du vyloženého pred domom,
jeho odvoz, vykládku a ekolo-
gickú likvidáciu. (ts)

V Rači si môžu

adoptovať 

detské ihrisko 
RAČA
Obyvatelia Rače majú mož-
nosť adoptovať si niektoré
z verejných detských ihrísk
a stať sa ich správcami.
„Človek, ktorý si adoptuje nie-

ktoré detské ihrisko, by ho mal
mať pod dohľadom, pravidelne
ho navštevovať, poznať aj
ostatných návštevníkov a prí-
padné problémy nahlasovať
priamo konkrétnemu úradníko-
vi,“ spresnila vedúca oddelenia
životného prostredia Anna
Jusková. „Chceme dosiahnuť
najmä to, aby sme sa o prípad-
ných nedostatkoch alebo problé-
moch dozvedeli rýchlejšie a
operatívnejšie vedeli reagovať,“
doplnil starosta Rače P. Pilinský.
Mestská časť chce do adopcie
ponúknuť najexponovanejšie
detské ihriská na Kubačovej,
Kafendovej, Gelnickej, Plicko-
vej, Tbiliskej, Na úžinách,
Hubeného, na Hagarovej ulici a
na Pasekách. (ts)

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

Švec reality
Realitná Kancelária 

v Dúbravke
Saratovská 2, BA

0905 809 984
svec.reality@gmail.com

� 3i. byt Karlova Ves 133.000,-
� 2i. byt Dúbravka 116.990,-
� Záhrada Devín 62.000,-
� RD Dúbravka 285.000,-

Hľadáme 
pre konkrétnych záujemcov 
1-, 2-, 3-izbový byt v BA IV. 

Platba v hotovosti, prípadné
podlžnosti vyrovnáme.
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BRATISLAVA
Ostrov Sihoť má pred sebou
ďalšie rokovania a jeho budúc-
nosť nie je vôbec uzavretá. Jed-
nou za najdôležitejších novi-
niek je  informácia Minister-
stva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR, ktoré spolu s
Lesmi SR ponúkli výmenu
ostrova Sihoť za iné lesné
pozemky. Ponuku adresovali
hlavnému mestu.
Podľa občianskych aktivistov je
návrh dobrý a ako vyhlásil riadi-
teľ Inštitútu pre rozvoj Brati-
slavského kraja Miroslav Dra-

gun, „rozhodnúť sa teraz musí
hlavné mesto”. Podľa M. Dra-
guna by mal primátor predložiť
poslancom návrh na prevod
pozemkov do správy hlavného
mesta, buď pod správou Mest-
ských lesov alebo Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti. Akti-
visti sa navyše obrátili na minis-
terstvo životného prostredia a
primátora, aby zabezpečili
vyhlásenie ostrova za prírodnú
rezerváciu.
„Vítam rozhodnutie ministerky
pozastaviť ťažbu dreva. Mojím
cieľom je chrániť zeleň v meste,

preto je výrub na Sihoti pre nás
neprípustný. K Sihoti treba pri-
stupovať citlivo, veď len naprí-
klad sprístupnenie ostrova pre
cyklistov je neustále otvorenou
témou,“ vyhlásil primátor Ivo
Nesrovnal.  Podľa jeho slov: „Pri
súčasnom stave nie je dôležitá
otázka, kto sa má o lesy na Siho-
ti starať, ale to, že ťažba sa musí
zastaviť. Možnosť prebrať do
správy lesy na ostrove vítame,
ale nie na úkor iných zelených
miest v meste, čiže nie výmenou
lesov. Požiadam štátne lesy o
prevzatie správy všetkých lesov

v katastri Bratislavy do správy
mestskej organizácie Mestské
lesy."
Novú situáciu okolo ostrova si
všímajú aj cyklisti. Nedávno sa
uvažovalo o tom, že práve cez
Sihoť by mohla viesť cyklotrasa
do Devína, ktorá by tak umožni-
la bezpečnejšiu jazdu z Karlovej
Vsi. Momentálne sa jazdí po
úzkej ceste, čo býva napríklad
počas silných veterných dní aj
dosť nebezpečné. „Vieme, že
poslanci mestského zastupiteľ-
stva odhlasovali, že cyklotrasa
cez Sihoť nepôjde, ale vzhľadom

na novú situáciu sa asi pokúsime
problém znovu otvoriť. Keďže
na Sihoť chceli pustiť ťažké
mechanizmy, traktory a ťažobné
stroje, vieme si predstaviť, žeby
cez Sihoť viedla cyklotrasa.
Obavy, že cyklisti budú na ostro-
ve vylievať benzín a znehodno-
covať spodné vody, sú naozaj
zbytočné... Navyše, cyklisti pat-
ria k ekologicky rozmýšľajúcim
ľuďom, takže z ich strany by sa
aj zvýšila celková kontrola celé-
ho ostrova,“ povedal Michal
Malý zo združenia Cyklokoalí-
cia. (db)

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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

Sihoť núkajú mestu, cyklisti chcú debatu o cyklotrase
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Na Majerníkovej

zostane šikmé

parkovanie
KARLOVA VES
Mestskej časti Karlova Ves sa
podarilo zachovať projekt šik-
mého parkovania na Majerní-
kovej ulici.
Napriek nelegálnosti zmeny do-
pravného značenia, ku ktorej
došlo tesne pred koncom minulé-
ho volebného obdobia, zostane
zachovaná veľká časť parkova-
cích miest. Karlova Ves pripravu-
je na Majerníkovej ulici nové
dopravné značenie. Práce sa mali
začať na prelome apríla a mája.
„Miestny úrad našiel dohodu
medzi dopravnými projektantmi,
Krajským dopravným inšpekto-
rátom a Dopravným podnikom
Bratislava,“ informovala starost-
ka Dana Čahojová. Šikmé parko-
vanie zostane pre vodičov zacho-
vané a  úpravy budú len mierne,
v záujme zachovania bezpečnosti
chodcov a verejnej dopravy.
Dôvodom zmeny dopravného
značenia bola zlá situácia s par-
kovaním na Dlhých dieloch, a tak
sa bývalé vedenie samosprávy
rozhodlo zmeniť spôsob parko-
vania z pozdĺžneho na šikmé.
Hoci túto zmenu hlavné mesto
nepovolilo, spomínanú zmenu
urobili a Karlova Ves za ňu v
minulosti dostala pokutu. Magi-
strát zdôvodňoval svoj nesúhlas
znížením bezpečnosti a plynulos-
ti cestnej premávky a obmedze-
ním MHD. (bh)

Stále sa hľadajú

lokality na

nájomné byty
RUŽINOV
Hlavné mesto pokračuje v
zabezpečovaní náhradného
nájomného bývania pre 580
žiadateľov. Primátor Ivo Ne-
srovnal na túto tému rokoval aj
so starostom Ružinova Duša-
nom Pekárom a požiadal ho o
súčinnosť.
Hlavné mesto bolo totiž nútené
spustiť verejné obstarávania na
výstavbu náhradných nájomných
bytov na svojich pozemkoch v
rôznych lokalitách Bratislavy, aby
mohlo zabezpečiť tieto byty. V
Ružinove ide o lokality na ulici
Čmelíková a Astronomická.
Mesto by tu chcelo postaviť vyše
sto bytov. Starosta však informo-
val primátora, že niektorí miestni
poslanci nesúhlasia s výstavbou
v tejto lokalite a aj samotný Ruži-
nov má na náhradné nájomné
byty v lokalitách Čmelíková a
Astronomická rozdielny pohľad
než mesto. 
Jedným z dôvodov je aj zeleň,
takže proti sú nielen niektorí
poslanci, ale aj obyvatelia mest-
skej časti. Prípadným riešením by
mohla byť výstavba na Borodáčo-
vej ulici, prípadne na Bazovej či
na Vietnamskej ulici. Situáciou sa
má zaoberať verejné stretnutie
zástupcov hlavného mesta s oby-
vateľmi Ružinova 11. mája o
17.00  v Miestnom úrade v
Ružinove. (sk, mm)

BRATISLAVA
V čase boja aktivistov o
záchranu stromov na rôz-
nych miestach hlavného
mesta (Námestie slobody,
Kollárovo námestie), sa na
tému zelene vyjadril aj pri-
mátor Ivo Nesrovnal. 
„Mnohé zelené plochy v meste
sú dnes v katastrofálnom stave.
Niektoré z nich dokonca v
stave, ktorý sa už nedá zachrá-
niť. Preto jediným zmyslupl-
ným a hlavne zodpovedným
riešením je sadiť nové stromy a
nahrádzať výsadbou tie, ktoré
sú staré a choré,“ vysvetlil pri-
mátor a dodal: „Mojím cieľom
je zlepšiť život v meste - a to aj
za cenu takých krokov, ktoré
nie sú populárne. Môžem všet-
kých ubezpečiť, že každý

strom, ktorý sa zachrániť dá,
zachrániť chceme - tak to bolo
napríklad aj na Štefanovičovej
ulici, zdravého stromu na Fran-
tiškánskom námestí. Obnovu-
jeme len tie, ktoré sú staré a
choré.“ 
Primátor zhrnul aj niekoľko
bodov riešenia situácie so zele-
ňou v meste, tu sú najzaujíma-
vejšie:
- choré stromy, ktoré sú v život
a zdravie ohrozujúcom stave,
budú nahradené zdravými stro-
mami (Františkánske námestie,
dunajská promenáda, Námestie
slobody)
- hlavné mesto investuje výraz-
né financie do výsadby novej
zelene (v roku by malo ísť 2016
o jeden a pol milióna eur)
- vždy, keď to bude možné, za

každý vyrúbaný chorý strom sa
zasadia dva nové a zdravé
- mesto sadí aj nové stromy –
tento rok sa vysadí viac ako
stovka nových stromov po celej
Bratislave
- pri pripravovaných rekon-
štrukciách električkových ra-
diál má vedenie mesta záujem,
aby ich v čo najväčšom roz-
sahu pokrývali zelené koberce
- hlavné mesto bude tiež presa-
dzovať, aby si developeri osvo-
jili koncept zelených striech,
ktoré sú v zahraničí bežné.
Teraz je na Bratislavčanoch,
aby si pozorne všímali, čo sa
zmení aj na realitu a čo zostane
iba na papieri... Napríklad už
počas letných horúčav, keď
mnohé stromy vyschýnajú a
čakajú na pomoc ľudí (kk)

Primátor privíta zelené strechy, ale aj
koberce pri električkových tratiach
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Dve klasické

májové skúšky

na Závodisku
PETRŽALKA
Po krátkej prestávke sa priaz-
nivci dostihov opäť stretnú v
Starom háji v nedeľu 15. mája.
Na programe je už 5. míting sezó-
ny a to prvá klasická skúška 3-
ročných konských dám – Jarná
cena kobýl Trinity Hotels &
Resorts (rovina Listed, 1700 m,
23 000 €), okrem toho osem rovi-
nových dostihov a pestrý program
pre najmenších. O týždeň neskôr
22. mája príde na rad druhá kla-
sická skúška – Veľká jarná cena
Staropramen (rovina Listed,
1700 m, 25 000 €), pre 3-ročné
kobyly a žrebce. Pripravené bude
aj Dog Dancing, Agility, Dog
Frisbee, ako aj žrebovanie nevý-
herných stávkových tiketov o
pivo. Začína sa vždy o 14. h. (ri)

Gotické kostoly

pozývajú na

prehliadku
STARÉ MESTO
Múzeum mesta Bratislavy
otvára nový cyklus vzdeláva-
nia v uliciach Bratislavy. Dru-
há prednáška bude 10. mája
na tému Gotické kostoly: Dóm
sv. Martina a Kaplnka sv.
Kataríny.
Účastníci navštívia exteriér aj
interiér pamiatky. Dozvedia sa o
umeleckých slohoch, charaktere
pamiatky a jej význame v deji-
nách mesta. Múzeum mesta Bra-
tislavy vyhlasuje aj súťaž o naj-
krajšiu fotografiu z potuliek.
Stretnutie je o 15.00 pri poklad-
nici Múzea dejín mesta v Starej
radnici. 
Termíny ďalších stretnutí: 14.
júna, 13.  septembra, 11. a 18.
októbra, 8. novembra.  (brn)

STARÉ MESTO
Dvakrát denne síce ukazujú
presný čas, ale inak skôr pletú
Bratislavčanov aj návštevní-
kov mesta. Hodiny pred hote-
lom Carlton.
„Sú pekné, hodia sa na promená-
du, ale čo z toho, keď sa z nich
nedozviete, koľko je hodín. Od
januára jazdím okolo hodím
električkou a sama som zvedavá,
kedy sa z nich prvý raz dozviem
presný čas,“ napísala čitateľka
Jana Barkóciová. O situácii s
hodinami informovala hovorky-
ňa Starého Mesta Nora Gubko-
vá: „Hodiny nepatria mestskej
časti, ale Komunitnej nadácii, s
ktorou intenzívne rokujeme, pre-
tože sa zistilo, že hodinám nesta-
čí vymeniť batériu, ale porucha
je vážnejšia, a teda drahšia.“

Podľa našich informácií potreb-
ná súčiastka sa vyrába v Česku a
mala by stáť asi 40-tisíc českých
korún. Pre mestskú časť je však
dôležité, aby sa vyjasnili vlast-
nícke vzťahy hodín, teda komu
vlastne budú patriť a kto sa o ne

bude starať... Hodiny pred Carl-
tonom stáli ešte za socializmu a
boli známe tým, že si pod nimi
dávali rande mladí Bratislavča-
nia. Súčasné hodiny osadili pred
vyše desiatimi rokmi. (db)

Foto: Juraj Mladý

Hodiny pred Carltonom stále nejdú,
mestská časť ich však chce opraviť

ŠK Slovan 

8.5. o 17:00

AS Trenčín
VSTUPENKY NA

Štadión pasienky

ba_noviny.ai 1 27. 4. 2016 11:27:06

Súťažíme 
o 20 lístkov 

na 
HOROR 
CIRKUS!

Univerzita tretieho veku pri Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave

v akademickom roku 2016/2017 otvára 
pre nových záujemcov (dámy od 45 rokov,  
páni  od 50 rokov)  prvý (všeobecný)  ročník 

so zauj ímavými prednáškami.
Súčasná ponuka študijných odborov: Dejiny architektúry��Architektúra  a
urbanizmus �� Záhradná a krajinná architektúra �� Architektúra a stav-
by Bratislavy �� Potraviny a zdravie človeka �� Starostlivosť o  telesné
a duševné zdravie �� Podpora zdravia a vitality prírodou �� Počítače ��
Praktické využitie počítačov �� Prenosné počítače �� Internet �� Digitál-
na fotografia �� Kreslenie a maľovanie a  Od kočiara po auto. 

Viac na:  ht tp: / /www.stuba.sk/utv

Prihlásiť sa možno osobne na Univerzite tretieho veku pri STU,
Vazovova 5, I. posch., č. dv. A 213, alebo telefonicky, 

prípadne e-mailom požiadať o zaslanie prihlášky na Vašu adresu. 
Tel.: 0917 669 526, e-mail: utv.icv@stuba.sk

Správa telovýchovných 
a rekreačných

zariadení hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy 

Junácka 4, 831 04 Bratislava
IČO: 00179663

v súlade s ust. § 9a ods. 1, písm. c) a
ods. 5 v spojení s ust. § 9a ods. 9
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
uverejňuje svoj zámer prenajať  časť
pozemkov na kúpaliskách v správe
STARZ-u na letnú sezónu 2016. Pod-
robnejšie informácie sú uvedené na
úradnej tabuli a na internetovej strán-
ke www.starz.sk. 

Kontaktná osoba: 
Ing. Jana Bublincová, 

tel. 02/44373200, 
mail: bublincova@starz.sk Od 6. mája na www.banoviny.sk
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Ružinov má 

za sebou prvé 

blokové čistenia
RUŽINOV
V Ružinove začali pilotný pro-
jekt blokového čistenia komu-
nikácií na Nivách. Ide o ručné
a strojové zametanie, ošetrenie
zelene a manuálne vyčistenie
kanalizačných vpustov, prí-
padne aj ich pretlakovanie.
Blokové čistenie komunikácií
začali lokalitami - Kvetná, Kva-
čalova, Bazová, Rastislavova
ulica, Daxnerovo námestie a
rozhranie Kvetnej a Kulíškovej
ulice, neskôr pribudli časť
Budovateľskej a Kulíškovej a
celá Súkennícka ulica, Tren-
čianska ulica a Dulovo námestie.
Od 2. mája pokračuje blokové
čistenie komunikácií ďalšími
časťami Nív. Obyvatelia sa
musia pripraviť na dočasné
dopravné obmedzenia počas
týchto prác, čo znamená, že na
konkrétnej ulici bude v deň čis-
tenia zákaz parkovať od 8.00 h
do ukončenia prác (približne
medzi 12.00  a 15.00 h). (mš)

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

APB 16-028 INZ Program MAJ 206x132-Bratislavske noviny.indd 3 25.4.2016 16:07
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Bratislava pre

všetkých mala

stotisíc divákov
BRATISLAVA
Samospráva hlavného mesta už
trinásty raz otvorila dvere v
rámci Bratislavy pre všetkých-
nielen svojim obyvateľom, ale
všetkým návštevníkom.
Do kancelárie primátora zavíta-
lo približne 7000 zvedavcov,
veľkého záujmu verejnosti sa
dočkali tvorivé detské dielne
ZUŠ na Hlavnom námestí.
Mimoriadnej pozornosti sa už
tradične dostalo zoologickej
záhrade, kde víkendové počty
návštevníkov prevyšovali číslo
20 000. Vo švíkoch praskal aj
Dobrý trh na Jakubovom
námestí, tematické prehliadky
Turistom vo vlastnom meste aj
napriek chladnému počasiu
navštívilo asi 1000 ľudí. 
Návštevnosť Múzea mesta Bra-
tislavy spolu s jeho všetkými
tematickými múzeami v historic-
kom centre mesta vrátane hradu
Devín presiahla hranicu 25 000
osôb, maximálne vyťažené boli
historické vozidlá Dopravného
podniku Bratislavy, rovnako ako
aj vyhliadkové plavby po Dunaji.
Milovníci koní si prišli na svoje
počas dostihového dňa  v petržal-
skom Starom háji, na Lesníckych
dňoch v areáli Partizánskej lúky
sa  zúčastnilo viac ako 5000 ľudí.
Trinásty ročník podujatia Brati-
slava tak spolu narátal približne
104 000 návštevníkov! (ts)

Cenu primátora

dostali ďalší 

Bratislavčania
BRATISLAVA

Bratislavčania poznajú držite-
ľov Cien primátora Bratislavy. 
Cenu za rok 2016 získali Viera
Schoberová - za dlhoročnú obe-
tavú starostlivosť a nezištnú
pomoc ľuďom v núdzi a ťažkých
životných situáciách, Iveta
Gályová - za celoživotný prínos
pre rozvoj športovej výchovy a
propagáciu zdravého životného
štýlu medzi Bratislavčanmi, Eva
Dohnalová - za dlhoročnú a obe-
tavú aktívnu službu v Mestskej
polícii hl. mesta , a Juraj Hatrík -
za významný prínos pre rozvoj
umeleckého vzdelávania v oblas-
ti hudby a rozvoj kultúrneho
života Bratislavy. 
Cenu primátora vyhlasujú od
roku 1993, primátormi Bratislavy
bola zatiaľ ocenených 107 výni-
močných jednotlivcov, ktorých
životná cesta a práca sa spojili s
hlavným mestom Slovenskej
republiky. 
Ocenení laureáti z oblasti zdravia
a sociálnej práce, športu, justície
a kultúry si prevzali bronzovú
sošku rytiera Rolanda, ochrancu
mestských práv a výsad. Laureá-
tov na ocenenie vyberá vždy pria-
mo primátor na základe návrhov,
ktoré predkladajú neziskové orga-
nizácie, občianski aktivisti,
vedecké a vzdelávacie inštitúcie,
ako aj samotní obyvatelia Brati-
slavy. (mag)

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.

Zase lepší a väčší Ekotopfilm – Envirofilm
Zostáva len niekoľko dní do
ďalšieho ročníka IFF Ekotop-
film – Envirofilm. Súčasťou
budú kvalitné a pútavé doku-
mentárne filmy a bohatý sprie-
vodný program. Medzi hosťa-
mi privítajú organizátori pri-
mátologičku Jane Goodall.
Ekotopfilm – Envirofilm 2016
bude 16. – 20. mája 2016 v brati-
slavskom hoteli Tatra. Návštevní-
kov čaká 110 súťažných doku-
mentárnych filmov, čo je festiva-
lový rekord! Opäť nebude chýbať
pestrá ponuka aktuálne rezonujú-
cich tém ako klimatické zmeny,

ekológia bytia, zdravá životosprá-
va, odpadová kultúra, separova-
nie, ale aj osobné stretnutia s nie-
ktorými režisérmi filmov, ktorí v
rámci besedy prídu porozprávať
zážitky z nakrúcania. Môžete si
prísť nakúpiť na trhy, ktoré oživia
priestory festivalu zaujímavými
zodpovednými eko či bio pro-
duktmi. Vstup je opäť zdarma!
V pondelok sa návštevníci dočka-
jú prednášky ochranárky a primá-
tologičky Jane Goodall. Moderá-
tor R. Juraško poskytne priestor
na diskusiu s doktorkou Jane aj
širokej verejnosti, ktorá je na

prednáške srdečne vítaná. V uto-
rok večer si moderátorka A.
Banášová do talkshow pozvala
doktorku Jane Goodall, doku-
mentaristov Erika Baláža a Pavla
Barabáša. Streda bude venovaná
prednáške spojenej s diskusiou
Káčer na bicykli so správcom
Nadácie TA3 P. Káčerom a
výkonným riaditeľom TA3 I.
Čekirdom. Vo štvrtok nás čaká
konferencia na tému Klimatické
zmeny v čase a posledný deň fes-
tivalu bude patriť téme zdravého
stravovania. Viac informácií náj-
dete na www.ekotopfilm.sk. �

Objavte byty ako stvorené pre
mladé rodiny. Získajú si vás
veľkými výmerami aj nadštan-
dardným vybavením. 
Nadštandard je v Malých Kras-
ňanoch samozrejmosťou. Už v
cene bytu získate kvalitné znač-
kové vybavenie. Pocit bezpečia
vám dodajú bezpečnostné proti-
požiarne dvere Sherlock, kým
dizajnové interiérové dvere
dotvárajú estetiku bytu. 
Veľkoformátové podlahy k
tomu dobre tlmia hluk. Pri
deťoch, ktoré neobsedia, ocení-
te dlhú životnosť každého pro-
duktu bytového vybavenia. 
Život vám spríjemnia aj moder-
né exteriérové hliníkové žalú-
zie, ktoré v lete chránia váš byt
pred prehrievaním.

Súčasťou Malých Krasňan sú aj
bezpečné detské ihriská priamo
pod oknami a viac ako 70 bez-
platných parkovacích miest pre
návštevy.
Malé Krasňany myslia aj na

vašu peňaženku. So špeciálnou
0 % hypotékou od kúpy bytu až
do kolaudácie zaplatia úroky za
vás.

Presvedčte sa na 
www.malekrasnany.sk.

Malé Krasňany hľadajú mladé rodiny



15BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

V Bikeparku

Koliba už 

majú novú trať
BRATISLAVA
Horským cyklistom sprístup-
nili ďalšiu časť obľúbeného
Bikeparku Koliba.
Trať s názvom Blue Trial vedie
od vrcholovej stanice lanovky
1,5-kilometrovou trasou po trase
lanovky. Cyklistický chodník
s nízkou obťažnosťou je určený
pre začiatočníkov. Stavba trate si
vyžiadala úpravu porastu a po-
vrchu terénu formou spevnené-
ho chodníka. Na trati sa vysky-
tujú prekážky rôzneho typu ako
klopené zákruty, lavice, vlny,
mostíky... Trať bude od otvore-
nia obsahovať aj bezpečnostné
značenia pre návštevníkov leso-
parku, ktoré budú upozorňovať
na výskyt cyklistov, vďaka
čomu bude ľahšie rozdeliť
cyklistov od rekreačných náv-
števníkov lesoparku. Predíde sa
tak možným zrážkam a obidve
skupiny dostanú dostatočný
priestor na svoju záujmovú čin-
nosť. (ts)

Na Klariskej

ulici asfalt

nahradí dlažba
STARÉ MESTO
V hornej časti Klariskej ulice
začína mestská časť Staré
Mesto tento týždeň z výmenou
asfaltu za žulovú dlažbu. Samo-
správa tak plní prísľub z jese-
ne, keď opravila dlažbu v časti
ulice od križovatky s Baštovou.
Prechod medzi starým asfaltom a
historickou dlažbou vtedy dočas-
ne vyplnila novým asfaltom, čo
vyvolalo kritiku verejnosti. „Už
keď sme opravovali dlažbu na
Klariskej ulici, vedeli sme, že
musíme niečo urobiť aj s horným
úsekom od podchodu po Baštovú.
Vtedy sme na to nemali dosť času
a financií, teraz sme využili vlád-
nu dotáciu, aby sme vymenili
asfaltový povrch za kamennú
dlažbu,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.
V rámci príprav na predsedníctvo
Slovenska v EÚ Staré Mesto z
vládnej dotácie už opravilo dlaž-
bu na väčšine ulíc v historickom
jadre mesta. (brn)

ČO JE ACTION?
Prvý Action otvoril dvere v roku
1993 v holandskom Enkhuizene.
Medzitým sa stal z Action rýchlo
rastúci medzinárodný diskont, ktorý
sa nezameriava na predaj potravín,
s viac než 680 pobočkami v Holand-
sku, Belgicku, Nemecku, vo
Francúzsku, v Luxembursku a v Ra-
kúsku a s viac než 28 000 zamest-
nancami. Rastieme rýchlo a chceme
tak rásť aj naďalej, pretože týmto
spôsobom vždy dokážeme prekva-
piť viac a viac zákazníkov novými
výrobkami za veľmi priaznivé ceny.

NÍZKE CENY
Ľudia sa často čudujú, ako môžu
byť naše ceny výrobkov – aj od pré-
miových značiek – oveľa nižšie než
v iných obchodných reťazcoch.
Radi to vysvetlíme. Dôvodom je, že
nakupujeme vo veľkom a efektívne
a nemáme „stály“ sortiment. A
našim zákazníkom poskytneme
každú cenovú výhodu. Preto sa ceny
našich výrobkov nezaokrúhľujú.
Každý cent sa počíta.

ČO U NÁS NÁJDETE?
V našich obchodoch nájdete
okrem iného čistiace prostriedky,

kancelárske potreby, hračky ci tex-
til, ale aj kozmetiku, všetko pre
domácich majstrov, občerstvenie a
kávu. Z viac než 5 000 výrobkov,
ktoré ponúkame, patrí približne
jedna tretina do našej stálej ponu-
ky. Zvyšok sortimentu je variabil-
ný a rýchlo sa mení. Každý týždeň
u nás nájdete 150 nových výrob-
kov, to znamená, že každý týždeň
je vzrušujúce, aké nové výrobky v
obchode nájdete. Predávame veľké
množstvo prémiových značiek,
ako sú Coca-Cola, Dove, Philips,
Mars, Haribo, Pattex, Ferrera,
Vileda či Bic.

KVALITA
Napriek nízkym cenám nerobíme
nijaké kompromisy v kvalite našich
výrobkov. Naše výrobky pravidelne
vychádzajú z testov ako najlepšie.
Naši nákupcovia spoločne s našimi
dodávateľmi nepretržite hľadajú
zaujímavý sortiment, ktorý môže
našim zákazníkom poskytnúť
zakaždým nový zážitok z nákupu.

ACTION V RAKÚSKU 
K1 SHOPPING

EISENSTÄDTER STRASSE 29,
2421 KITTSEE RAKÚSKU

www.action.eu/at

ACTION: Najväčší za najnižšie ceny
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Zatiaľ najväčšou

posilou Slovana

je Smoleňák
BRATISLAVA
Hokejový Slovan Bratislava po-
silní 29-ročný český útočník Ra-
dek Smoleňák. Do Slovana pri-
chádza z Medveščaku Záhreb,
kde bol v minulej sezóne naj-
produktívnejším hráčom (v 59
zápasoch nazbieral 35 bodov za
16 gólov a 19 asistencií).
Ešte pred Smoleňákom podpísal
nový kontrakt útočník  Šťastný,
za ním nasledovala dohoda so
Švarným, centrom prvej formá-
cie Viedenským, ktorý podpísal
zmluvu na rok, štvrtým najpro-
duktívnejším hráčom tímu Jegli-
čom a najbližšie dva roky v Slo-
vane strávi aj Skalický. 
Pred začiatkom MS predĺžil
kontrakt Sersen, v Bratislave
zostane aj Nedorost a dvojročný
kontrakt podpísal brankár Brust.
Slovan má pre nadchádzajúcu
sezónu pod zmluvami aj ďalších
hráčov - obrancov Kundrátka,
Lužu a útočníkov Miklíka, Bar-
toviča a Šišku. (mm)

Mestská polícia

dostane autá aj

nové uniformy 
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo zvýšenie rozpočtu pre
mestskú políciu o 85-tisíc eur. 
Z tejto sumy je 50-tisíc eur
vyčlenených na nákup nových
vozidiel s výstražným zvuko-
vým znamením, keďže vozidlá
mestskej polície majákom dote-
raz neboli označené. Vďaka
zvýšeniu financií môže mestská
polícia nakúpiť aj päť nových
vozidiel. Autá nebude nakupo-
vať polícia, ale mesto Bratislava.
Okrskové stanice mestskej polí-
cie a stanica jazdeckej polície a
kynológie majú v súčasnosti 32
vozidiel. Ďalších 35-tisíc eur
plánujú investovať na nákup
nových kvalitnejších zimných aj
letných uniforiem pre príslušní-
kov mestskej polície. Niektoré
súčasti uniformy, ktoré v súčas-
nosti polícia používa, nie sú
vhodné na celodenné nosenie a
nie sú dostatočne kvalitné v
nepriaznivom počasí. (brn)

BRATISLAVA
Začiatkom roka zaevidovala
polícia niekoľko prípadov
trestnej činnosti, keď neznáme
osoby zneužili dôverčivosť
seniorov a spôsobili im finan-
čnú škodu.
V Petržalke napríklad skontak-
toval neznámy muž staršiu
ženu a spôsobil jej škodu 3 500
eur. V polovici marca sa zase u
85-ročnej ženy na Podjavorin-
skej ulici objavil muž a pod
zámienkou opravy televízorov
a televízneho pripojenia sa
dostal až do bytu, odkiaľ odcu-
dzil 4 000 eur. 
Vzhľadom na to, že páchatelia si
vyberajú fyzicky slabšie obete a
využívajú ich dôverčivosť a
bezbrannosť, polícia odporúča
seniorom, aby zvýšili obozret-
nosť, ak ich akákoľvek osoba
požiada telefonicky o požičanie
finančnej hotovosti a overili si
situáciu u ďalších blízkych, prí-
padne príbuzných osôb, 
Oslovení občania si majú overiť,

či naozaj volá ich príbuzný a
neveriť výhovorkám osoby v
telefóne, že má iný hlas kvôli
tomu, že je chorá. Nemali by
otvárať svoje príbytky nezná-
mym osobám, ktoré im výhodne
ponúkajú na predaj rôzny tovar
alebo ich uisťujú, že im prišli
vyplatiť výhru v lotérii či zvýšiť
dôchodok. Majú odmietať ponú-
kanú službu pracovníkov ply-
nárni, elektrárni, vodárni, pois-
ťovní či iných inštitúcií, ktorí sa
bez ohlásenia a predloženia
odborných preukazov snažia
vykonať rôzne činnosti (napr.
odpis plynu, vyplatenia preplat-
ku za vodu – vyplácanie uvede-
ných preplatkov sa nevykonáva
v domácnostiach),
Najmä starší občania by nemali
dôverovať a požičiavať penia-
ze neznámym osobám, ktoré
ich náhodne oslovia na ulici
alebo pred domom s požiadav-
kou, že súrne potrebujú požičať
finančnú hotovosť a ako dôvod
uvádzajú silné emotívne príbe-

hy (napr. vážna dopravná neho-
da, pri ktorej sa ťažko zranil ich
príbuzný a peniaze potrebujú
na zaplatenie operácie, no
nemajú eurá len inú menu, a
preto im ako zábezpeku necha-
jú v taške inú menu, po ktorú
sa vrátia a donesú im požičané
peniaze), nemali by podpisovať
bez konzultácie s príbuznými
alebo s právnikmi rôzne doku-
menty s osobami, ktoré nepo-
znajú, nech odmietnu bezdô-
vodnú, v niektorých prípadoch
až násilnú pomoc od nezná-
mych osôb (napr. pomoc s
nákupom, odvoz smetí z
dvora), pretože podvodníci
ovládajú veľa spôsobov a po-
užívajú rôzne zámienky ako
okradnúť svoje obete.
Polícia upozorňuje aj na vybe-
ranie finančnej hotovosti a
cennosti v prítomností nezná-
mych osôb a ak sú neznáme
osoby na motorových vozid-
lách, aby si poznačili evidenčné
číslo takýchto áut. (pol)

Podvodníci sa sústreďujú najmä na
starších ľudí a oberajú ich o peniaze
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Zlodejka kradne

v salónoch 

a kaderníctvach 
DÚBRAVKA, PETRŽALKA

Policajti štvrtého a piateho
Bratislavského okresu zaregis-
trovali viacero prečinov krá-
deží, ku ktorým došlo v prevá-
dzkach poskytujúcich kader-
nícke a kozmetické služby.
Páchateľ vošiel napríklad v prie-
behu troch hodín do priestorov
kaderníckeho salónu na Blagoe-
vovej, Strečnianskej, Medveďo-
vej a Topoľčianskej ulici, kde
využil nepozornosť zamestnan-
cov, ako aj zákazníkov a z
kabeliek, prípadne z pracov-
ných pultov odcudzil mobily. K
podobnej krádeži došlo neskôr
aj na Šintavskej ulici. Neznámy
páchateľ tu v čase poludnia
ukradol z kozmetického salónu
mobil a 250 eur. 
Podobný prípad zaznamenali aj
vo štvrtom Bratislavskom okre-
se, kde neznámy páchateľ z
kozmetického salónu na Ulici
M. Sch. Trnavského zobral dva
mobily. 
Páchateľom je žena vo veku 35 -
40 rokov, vysoká približne 165 -
170 cm, ktorá nehovorila po slo-
vensky. 
Polícia v tejto súvislostí odporú-
ča občanom, aby na miestach,
kde sa pohybuje viac ľudí, zvý-
šili pozornosť a osobné veci ako
tašky, prípadne mobilné telefóny
za žiadnych okolností nenechá-
vali bez dozoru. (mm)

PETRŽALKA
Tradičné čistenie brehov rame-
na pripadlo tento rok symbolic-
ky na Deň Zeme. Mestská časť,
ktorá organizovala dobrovoľ-
nícku akciu už po dvadsiaty
raz, sa môže pochváliť nie tým,
koľko odpadu sa vyzbieralo, ale
tým, že účasť je stále vyššia a
odpadu stále menej.
„Svedčí to predovšetkým o tom,
že Petržalčania sa stávajú čoraz
väčšími patriotmi, zžívajú sa s
Petržalkou ako so svojím domo-
vom a podľa toho sa k nej aj sprá-
vajú, čo ma ako starostu nesmier-
ne teší,“ pochválil obyvateľov
Vladimír Bajan. Počas dvoch
desaťročí prekladal usporiadateľ
túto akciu len raz kvôli nepriazni-
vému počasiu, ako keby aj príro-
da chcela povzbudiť ľudí, aby ju
chránili a vážili si ju. 
Na jubilejnom ročníku sa zúčast-
nilo približne 180 dobrovoľníkov
z radov seniorov, študentov,
zamestnancov, poslancov ale aj
žiakov základných a stredných
škôl. Spoločne s potápačmi z
klubu Octupus, ktorí sa do čiste-
nia zapájajú už štvrtý rok, vyzbie-
rali 750 kilogramov neporiadku.
Čln, z ktorého čistili hladinu
ramena, požičal Slovenský vodo-
hospodársky podnik Bratislava,
odštepný závod Šamorín. 
Potápači vyčistili aj ďalší úsek
jazera Veľký Draždiak, ktoré síce
nie je kúpaliskom, ale obyvatelia

ho v lete využívajú na šport,
rekreáciu a oddych. Preto aj
samospráva každoročne počas

leta zabezpečuje na jazere
záchrannú vodnú službu. (pet)

Foto: petržalka.sk

Petržalka je zase o niečo čistejšia, 
vyzbierali  750 kilogramov odpadu

Solidaritu voči

malým čaká

nová zmena
PETRŽALKA
V roku 2008, ešte pred vypuk-
nutím krízy, ktorá sa citeľne
dotkla príjmov samospráv,
štyri veľké mestské časti (Petr-
žalka, Staré Mesto, Nové
Mesto, Ružinov) pristúpili k
návrhu solidarity voči malým
mestským častiam.
Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač,
Rusovce, Vajnory a Záhorská
Bystrica tak na úkor „veľkej
štvorky“ dostávajú tri percentá z
ich rozpočtov. Pre Petržalku to
znamenalo stratu miliónov eur
(vyše 700-tisíc eur ročne).
V uplynulých rokoch bolo via-
cero snáh výšku solidarity zní-
žiť. Minulý rok vyvinulo Regio-
nálne združenie mestských častí
tlak na mesto, aby začalo tento
problém okamžite riešiť. Hlavné
mesto tento rok pristupuje k
úprave Štatútu hlavného mesta s
návrhom, aby sa pôvodné tri
percentá zmenili na fixnú sumu
1 950 000 eur ročne, na ktoré sa
naďalej budú skladať štyri veľké
mestské časti. Pre Petržalku
vzhľadom na zlepšený výber
podielových daní to znamená
výhodu, pretože sa s ním presta-
ne aritmeticky zvyšovať aj
výška solidarity. Mestská časť k
takejto úprave nemá pripomien-
ky, odobrenie zmeny musí prejsť
ešte každým zastupiteľstvom
mestských častí. (pl) 

BRATISLAVA 5
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štvrtok 5. mája
�10.00 - J. Michalová: Rukavička,
textilné dielničky, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - A. Blonská: Nitka,
vlnka, bavlnka, tvorivé dielne, Bi-
biana, Panská 41
� 17.00 - Z lásky a vďaky, kon-
cert, Koncertná sieň Klarisky
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - B. Vian: Hava medúzy,
divadlo Ívery, Divadelný klub
10x10, Školská 14
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

piatok 6. mája
� 9.30, 11.30 - F. M. Bartholdy:
Sen noci svätojánskej, Slovenská
filharmónia, Koncertná sieň SF,
Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - I. Villqist: Helverova
noc, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

sobota 7. mája
� 8.00 - Burzoblšák, areál ZŠ
Pavla Marcelyho, Drieňova 16
� 15.00 - Míľa pre mamu, oslava
dňa matiek, kultúrny program,
jazero Kuchajda
� 16.00 - F. M. Bartholdy: Sen
noci svätojánskej, Slovenská fil-
harmónia, Koncertná sieň SF,
Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - J. Orton: Kľúčovou
dierkou, divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta 10
�19.00 - I. Blahút, K. Jurčišinová-
Kukľová: Okteto pána G, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - J. Murell: Božská Sarah,
Divadlo Kalich, Dom odborov
Istropolis, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - K. Vosátko: Kam chodí
Oscar Wilde na večeru, Divadlo
La Komika, Michalská 5

nedeľa 8. mája
� 16.00 - Slovenský komorný
orchester, Malá sála SF, Námestie
E. Suchoňa
� 16.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41

� 19.00 - P. Valentine: Medzi ne-
bom a zemou, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10

pondelok 9. mája
�10.30 - Nová scénička, divadel-
né dielne, Nová scéna, Štúdio
Olympia, Živnostenská 1
� 19.00 - S. Štepka, Správa o
ceste hore, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. Hansman, I. Blahút:
Som najlepšia, Prešporské divadlo,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - S. Ruhl: Vibrator-Play,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - W. Shakespeare: Othel-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
�19.00 - Semafor: Smích a písnič-
ky, divadlo Wüstenrot, Dom odbo-
rov Istropolis, Trnavské mýto 1 
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

utorok 10. mája
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 14.00 - A. Blonská: Nitka,
vlnka, bavlnka, tvorivé dielne, Bi-
biana, Panská 41
� 15.00 - D. Jařab: Obeť, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95

streda 11. mája
�10.00 - I. Brežná, K. Aulitisová:
Na slepačích krídlach, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
�14.00 - A. Blonská: Nitka, vlnka,
bavlnka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
�19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Maja Velšicová jubiluje,
koncert, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

štvrtok 12. mája
� 10.00 - J. B. Moliére: Zdravý
nemocný, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 10.00 - A. Blonská: Nitka,
vlnka, bavlnka, tvorivé dielne,
Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
šéfdirigent E. Willaum, Koncert-
ná sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - O. Wilde: Salome,
divadlo Ívery, Divadelný klub
10x10, Školská 14
� 19.30 - Ako zbaliť babu, Nová
scéna, Štúdio Olympia, Živnos-
tenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground (Historky z bratislavského
metra), divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

piatok 13. mája
�10.00 - I. Brežná, K. Aulitisová:
Na slepačích krídlach, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
šéfdirigent E. Willaum, Koncert-
ná sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - O. Kovaľ a Cafe Edit,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - J. B. Moliére: Zdravý
nemocný, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
�19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Živ-
nostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

sobota 14. mája
� 10.00 - Deň hasičov, Tyršovo
nábrežie

� 19.00 - J. B. Moliére: Zdravý
nemocný, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, divadlo Astorka Korzo ´90,
Námest ie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Milujem
svoj mobil, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

nedeľa 15. mája
� 15.30 - Klaun Pepele, Loď - Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 16.00 - A. Blonská: Nitka,
vlnka, bavlnka, tvorivé dielne,
Bibiana, Panská 41
� 17.00 - O. Nedbal: Poľská krv,
MOB, koncert, Mestské divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20

pondelok 16. mája
�10.30 - Nová scénička, divadel-
né dielne, Nová scéna, Štúdio
Olympia, Živnostenská 1 
� 19.00 - Princ, kde si?, Stopy
snov, Divadelný klub 10x10,
Školská 14
� 19.00 - D. Lachaud: Hetero,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: English
dvojka - Nová krv, Divadlo La
Komika, Michalská 5

utorok 17. mája
�10.00 - H. Ch. Andersen: Nakresli
si rozprávku, Bibiana, Panská 41
�10.00 - M. Kecskésová, M. Mi-
hálek: Africké rozprávky, Bibia-
na, Panská 41
�10.00, 18.00 - I. Brežná, K. Auli-
tisová: Na slepačích krídlach, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�18.00 - I. Brežná, K. Aulitisová:
Na slepačích krídlach, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Ensemble tourbillon,
Malá sála SF, Námestie E. Suchoňa
�19.00 - L. Grosman: Obchod na
Korze, Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 20
� 19.00 - D. Lochhead: Perfect
Days, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - K. Šíp a J. Náhlovský,
Minipárty, divadlo Wüstenrot,
Dom odborov Istropolis, Trnavs-
ké mýto 1
� 19.00 - A. L. Webber: Mačky,
Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Když se zhasne, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka Korzo ´90,
Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Sharon
Stone Let Me Go, Divadlo La
Komika, Michalská 5 
� 20.00 - Public Image Limited,
koncert, Majestic Music Club,
Karpatská 2

streda 18. mája
�10.00 - M. Kecskésová, M. Mi-
hálek: Africké rozprávky, Bibia-
na, Panská 41
� 10.00 - I. Brežná, K. Aulitisová:
Na slepačích krídlach, BBD, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�14.15 - Šašo Fifo a Vierka more-
plavcami, divadlo Šašo Fifo a pria-
telia, Staromestské centrum kultúry
a vzdelávania, Gaštanová 19
�19.00 - P. Valentine: Medzi nebom
a zemou, Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - K. Šíp a J. Náhlovský,
Minipárty, Wüstenrot, Dom odbo-
rov Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
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Spoločnosť Cinema City Slovakia opäť raz pre-
kvapila! V Cinema City Polus na vás čakajú
nové krásne priestory, ktoré bude radosť navšte-
vovať. Vychutnajte si drinky, občerstvenie a iné
maškrty v elegantnom, modernom dizajne pred
premietaním, pohodlné nové sedadlá a počas
filmu prežite čarovné momenty. Tešíme sa na
vašu návštevu v Cinema City Polus v úplne
novom šate s priateľskou atmosférou, skvelým
personálom a jedinečnými službami.

IMIDŽOVO NOVÉ KINO CINEMA CITY POLUS!



V súvislosti s dokončovacími
prácami na rekonštrukcii Sta-
rého mosta sa objavila myš-
lienka dať mu nové meno.
Hŕstka bratislavských roman-
tických aktivistov navrhla dať
mostu meno grófa Mórica
Beňovského. Most také meno
zrejme nepotrebuje. Tak sa ak-
tivita obrátila na vznikajúce
verejné priestranstvo, možno
námestie, na mieste bývalého
Steinovho pivovaru. Je tam
ešte len hlboká jama pre pod-
zemné garáže, ale nápadov na
pomenovanie priestranstva je
už niekoľko. Keďže vzniká
vnútroblokový priestor, mohol
by sa volať aj „dvor“. Ako
podobné priestranstvá v
neďalekom Rakúsku a v Ne-
mecku „Hof“, napríklad Karl-
Marx-Hof vo Viedni. Čo tak
Steinov dvor?
Je známe, že spisovatelia, autori
scenárov a dobrí herci vedia
predstaviť diabla ako anjela, pre-
tvoriť aj najväčšieho vraha na
národného hrdinu. 
Bláznivá bavorská manželka
rakúskeho cisára sa vďaka vyni-
kajúcej herečke stala v celej
Európe ospevovanou hrdinkou
Sissi, ktorá prináša Viedni dnes
nemalé zisky z vreciek turistov.
V Bratislave sa museli odstrániť
názvy ako Hitlerplatz a Stalino-
vo námestie, ale vyrástol bytový
komplex Bonaparte, hoci Napo-
leon bol rovnaký vrah ako spo-
mínaní diktátori. 
Srbi v Sarajeve považujú za
hrdinu atentátnika Gavrila Prin-
cipa, ktorý v r. 1914 zastrelil
následníka trónu Franza Ferdi-
nanda d´Este. A Jánošík? No
ten zbojník bol istotne hrdina!
Zeman Móric Beňovský (Be-
nyovszky) sa stal uhorským ná-
rodným hrdinom v románe Jó-
kai Móra, a „slovenským“ krá-
ľom Madagaskaru v románe
Joža Nižnánskeho. Národným
hrdinom je aj v Poľsku. Lebo s
Poliakmi bojoval proti nenávi-
deným Rusom. Prečo sa o ňom
píšu a čítajú len romány? Prečo
si jeho ctitelia odmietajú uvedo-
miť pravdu?
Ťažko vychovateľný šľachtický
synáčik, zurvalec a bitkár, sa dal

ako 14-ročný naverbovať k voj-
sku. Narodil sa vo Vrbovom
neďaleko Piešťan. Údajne v
roku 1746, ale objavuje sa aj
dátum 1741. Pubertu a mladosť
prežil medzi vojakmi, zúčastnil
sa v bitkách vojska Márie Teré-
zie proti Prusom. Potom prebe-
hol a stal sa pruským oficierom.
Po svojom bohatom bezdetnom
strýkovi zdedil majetky v
Litovsku, ktoré vtedy patrilo k
Poľsku. Keď východná časť
Poľska pripadla Rusku, spojil sa
s poľskými magnátmi a bojo-
val proti vojsku cárovnej.
Medzičasom sa stihol na Spiši
oženiť s meštianskou dcérou,
ktorú hneď po svadbe opustil.
Dostal sa do ruského zajatia.
Nepopravili ho, nasledovala
deportácia na Sibír. Skončil až
na Kamčatke v meste Ochotsk,
kde sa mu podarilo spriateliť s
rodinou vojenského veliteľa

mesta. Až tak, že sa stal domá-
cim učiteľom a nakoniec sa mal
oženiť (?) s jeho najmladšou
dcérou. V máji 1771 zorgani-
zoval vzburu vyhnancov. Velite-
ľa mesta („miestodržiteľa“) za-
vraždili. Ukradli loď, ruskú fre-
gatu Sv. Peter a Sv. Pavel a
vyplávali smerom na východ.
Na lodi bolo 87 mužov a 9 žien.
Dobrodružná plavba trvala nie-
koľko mesiacov. Keďže bolo na
lodi na toľko mužov len málo
žien, rozhodli sa prepadnúť
jeden japonský ostrov a tam
niekoľko „potrebných žien“
„nalapať“. V nasledujúcich me-
siacoch plávali pozdĺž čínskych
brehov. V januári 1772 predal
Beňovský loď v Kantone portu-
galským obchodníkom. Na palu-
be francúzskej lode potom ces-
toval smerom do Európy. Stal sa
tak „prvým slávnym maďar-
ským cestovateľom“.  

Štefan Holčík
Foto: autor

(dokončenie v budúcom čísle)
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Jules Verne bol 

z nevestinca

nadšený
V denníku dávno nebohého
Prešporčana našiel sa výstrižok
z nevedno akých po nemecky
písaných prešporských novín.
Písali o návšteve slávneho fran-
cúzskeho spisovateľa Julesa
Verneho.
Bol vraj presvedčený, že ozajstnú
dušu mesta možno spoznať iba v
nevestinci. Prešporský mešťan ho
teda v mene magistrátu pozval do
takého, v ktorom vrátnika a súčas-
ne vyhadzovača robil priamy
potomok dakedajšieho prešpor-
ského kata. Verne bol nadšený.
Keď prešli cez bránu, ocitli sa v
utešenej záhradke s viničom dria-
pajúcim sa na múry, s fontánkou
uprostred bazénika na schladenie
prihorúcich hláv a s krásavicami
štebotajúcimi na hojdačkách
ovenčenými kvetmi. Po chvíľke z
nich zoskočili a začali obletovať
vzácnych hostí.
Po francúzsky ich vychvaľovali,
že prišli do najlepšieho domu s
najonakvejšou kuchyňou, lebo
také dobré samčie žľazy, ako vie
pani majordómka pripraviť na
tridsatoro spôsobov, nemožno
ochutnať nikde v celej monarchii.
Potom zaviedli hostí do salónu a
ponúkli im špeciálne korenené
víno. Pani majordómka si dala od
spisovateľa podpísať dve knižky
vo francúzštine a krásavice ho s
úsmevom presviedčali, že sú víla-
mi, ktoré sa premenia na bosorky,
až keď príde ich čas a budú sa
chcieť vydať. 
Diskrétny pisateľ denníka sa ani
slovkom nezmieňuje, čo sa dialo
po zotmení. Napísal, že zrazu ich
čosi omámilo, akisto prišli o
zmysly, keď si nevedia spome-
núť, čo sa dialo neskôr, pamätal sa
len na ráno, keď ich v preslnenej
záhradke prebudil vtáčí spev a
cudne oblečené víly im priniesli
bohaté raňajky. Možno zamlčal
skutočnosť z obáv pred kritickou
jasnozrivosťou svojej milostivej
panej, ktorá, mimochodom, v tom
istom salóne dostala precíznu
predmanželské výchovu.

Peter Ševčovič 
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

NA VRAKUNSKEJ ULICI 36-
ročný Peter z Bratislavy ukradol
priamočiaru pílu, dve zásuvky,
ako aj súpravu náradia. Tovar v
celkovej hodnote 86,96 € si vložil
do igelitovej tašky a bez zaplate-
nia s ním prešiel cez pokladničnú
zónu. V jeho konaní mu chcel
zabrániť pracovník strážnej a bez-
pečnostnej služby, ktorého však
menovaný fyzicky napadol. Z
predajne síce ušiel, na parkovisku
predajne ho však zadržala policaj-
ná hliadka.
NA EINSTEINOVEJ ULICI
ukradol neznámy páchateľ dva
mobilné telefóny, ktoré boli voľne
položené na stole. Po krádeží z
priestorov kaviarne odišiel, škoda
bola 310 €. 
NA KRIŽOVATKE ULÍC
ŠANCOVAAPRAŽSKÁ viedla
44-ročná Renáta S. z Bratislavy
svoje vozidlo tak, že narazila do
dopravného značenia Hlavná
cesta, od ktorého pokračovala v
jazde do centra mesta. Na Praž-
skej ulici potom narazila do vo-
zidla zn. Citroen, ktoré posunula a
to vzápätí narazilo do dvoch pred
ním zaparkovaných vozidiel. Vo-
dičke policajti namerali 0,88 mg/l
alkoholu v dychu. Celkovú ško-
du odhadli na 14 000 €. K zrane-
niu osôb nedošlo. 
NA EINSTEINOVEJ ULICI
zadržali dvoch mužov podozri-
vých z páchania majetkovej trest-
nej činnosti. Počas zadržania
vodič osobného vozidla Audi A5
neuposlúchol znamenie na zasta-
venie vozidla a pokračoval sme-
rom na policajta. Príslušník PZ
stihol pred vozidlom uskočiť k
stredovým zvodidlám. Ďalší zasa-
hujúci policajt v súlade so záko-
nom použil služobnú zbraň a na
vozidlo vystrelil, pričom zasiahol
ľavý svetlomet vozidla. Vodiča
potom zastavili, za použitia donu-
covacích prostriedkov zadržali a
eskortovali na oddelenie. Vyšetro-
vateľ obvinil z útoku na verejného
činiteľa tridsaťšesťročného Jaro-
slava H. z Bratislavy. (mm)

Zaslúži si Beňovský, aby sa po ňom
v Bratislave niečo pomenovalo? (I.)
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vyjdú o 2 týždne
19. mája 2016

Nová GLS
To najlepšie do každého terénu

www.mercedes-benz.sk

Nová GLS: kombinovaná spotreba paliva: 12,3 – 7,1 l/100 km; emisie CO2: 288 – 185 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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Vladimír Merta

bude spomínať

na 70. a 80. roky
DEVÍN
V piatok 13. mája o 19.00 h
budú mať milovníci folku
napriek poverám šťastný deň.
Do Bratislavy sa po dlhšom
čase vracia Vladimír Merta -
pesničkár, spevák, gitarista, aby
sa tu predstavil so svojím súčas-
ným koncertným programom.
Dom kultúry Devín bude jeho
jedinou slovenskou zastávkou.
Na bratislavský koncert so
sebou privedie svojich dvoch
priateľov a skvelých muzikan-
tov: Jana Hrubého – huslistu par
excellence, a Ondřeja Fencla -
klaviristu, gitaristu, speváka,
textára a hudobného publicistu.
Merta si na oslavu svojho jubilea
(pred pár mesiacmi oslávil 70)
prichystal koncert plný kulto-
vých piesní. Fanúšikovia si teda
môžu prísť vypočuť spoveď
Astrologa, vnímať Harmonii,
túlať sa Prahou magickou, prečí-
tať si Staré dopisy, skúsiť nájsť
vnútornú rovnováhu s Mistrom
Jingom a mistrom Jangom,
spoznať Pravdu o Marii a dať sa
zmámiť Omamnou květinou
pravdy. (ts)

STARÉ MESTO
V piatok 13. mája začne v
Divadle Malá scéna STU
svoju divadelnú dráhu insce-
nácia Na slepačích krídlach
podľa rovnomennej knihy
Ireny Brežnej v adaptácii a
réžii Kataríny Aulitisovej.
Výnimočne divadlo ponúkne i
večerné termíny predstavenia,
a to už 17. mája o 18.00 h. 
Inscenácia prenesie divákov do
Československa päťdesiatych
rokov: do doby prevratných
zmien, budovateľského nadše-
nia, pokusov o vytvorenie
dokonalej spoločnosti, ale i
neslobody, paranoje a dezilú-
zie. 
Hlavná hrdinka príbehu, Jana,
je ešte len dievča. Pochádza z
meštianskej rodiny. Buržoázny
pôvod jej však prekáža, pretože
túži patriť medzi proletárov.
Nerozumie svojej atraktívnej
matke, ktorá je hrdá na svoj
buržoázny vydaj, ani svojmu
otcovi, bývalému právnikovi,
donútenému vzdať sa majetku i
výnosnej advokátskej praxe,
ani nábožensky založenej
babke. Jana dospieva k názoru,
že jej rodina je spiatočnícka.
Ona je však iná. Pretože sa
narodila do nového sveta bez
depresie, nedostatku a chorôb.
Do sterilného sveta trvalého
šťastia, ktorého garantom je
otcovská železná dlaň milova-

ného vodcu. A kto si dovolí o
svojom šťastí pochybovať,
bude zo spoločnosti vylúčený.
Pretože negativizmom pozna-
čené mysle zamorujú zdravý
socialistický vzduch.
Nekonečné šťastie sa však zne-
nazdajky skončí. Jedného dňa
sa Janina mama nevráti domov.
Neprichádza ani ďalší deň, týž-
deň, mesiac. Jana netuší, kam
sa mohla podieť. Jej pátranie je
neúspešné a otázky nezodpo-
vedané. Akoby sa prepadla pod
zem. Hoci naoko sa nič nedeje,
strach a pochybnosť vyžierajú
v Jane obrovskú dieru, v kto-
rej nenávratne mizne vlasť,
poučenia súdružky učiteľky i
svetlé zajtrajšky. 
Janine obavy dostanú nakoniec
meno a ako každá záhada, i

táto sa na konci príbehu vyrie-
ši. Ako? To sa dozvedia
návštevníci predstavenia. Hoci
sa zdá, že téma socializmu je
vyčerpaná, v poslednom čase
sa ukazuje, že rozprávať o
totalitnom režime je nalieha-
vejšie ako v minulosti.
Vieme ešte, čo to znamená slo-
boda a aké to je žiť v krajine,
kde nie je samozrejmosťou?
Možno i preto je dnes také
dôležité prinášať osobné sve-
dectvá doby, lebo takým je i
kniha Na slepačích krídlach,
ktorá rozpráva síce umelecky
dokreslený, ale v podstate sku-
točný príbeh svojej autorky
Ireny Brežnej.  Názor naň i na
dobu, v ktorej vznikol, si môže
každý divák urobiť sám.  (kj)

Foto: archív BBD

Bratislavské bábkové divadlo uvedie
hru, ktorá vráti diváka do 50. rokov
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Stromy iba 

presadili, 

ale nevyrúbali
DÚBRAVKA
Dva väčšie javory mali ustúpiť
novému ihrisku Žihadielko,
ktoré v Mestskej časti Dú-
bravka postaví súkromná spo-
ločnosť.
„Rozhodli sme sa, že stromy
nevyrúbeme, ale presadíme,“
vysvetlil starosta Dúbravky
Martin Zaťovič. Odborné presá-
dzanie zorganizovala Dúbravka
prvý raz, od pondelka 18. apríla
tak stromy rastú už na novom
mieste. 
Nové ihrisko by malo v
Dúbravke fungovať od konca
júna na Ulici Ľuda Zúbka. (st)

Kontrolovali

čierne skládky 

v záhradách
DÚBRAVKA
Príslušníci mestskej polície
vykonali akciu zameranú na
čistotu a poriadok v chatových
oblastiach v Dúbravke. 
Skontrolovali miesta, kde by
mohol byť nezákonne uložený
odpad. Zamerali sa najmä na
záhradkárske oblasti, v ktorej
zaevidovali osem čiernych sklá-
dok. Išlo najmä o drobný staveb-
ný odpad, kusy starého nábytku,
pneumatiky, elektroniku, ako aj
väčšie množstvo komunálneho
odpadu. Priestupky po zdoku-
mentovaní odstúpili na riešenie
obci. (ts)

V bratislavskom Domove jesene života
prebehlo 6. apríla inšpiratívne poduja-
tie pod záštitou známej škandinávskej
spoločnosti NaturaMed Pharmaceuti-
cals, špecializujúcej sa na podporu
zdravého životného štýlu. Medzi
dôchodcov zavítala obľúbená herečka
Zuzka Vačková, aby pani riaditeľke
Mgr. Branislave Belanovej odovzdala
darovací šek v celkovej hodnote 8000
eur. V tejto cene získali seniori výživové
doplnky, ako aj predmety pre zvýšenie
ich životného komfortu. 
Súčasťou daru boli aj balenia OmegaMa-
rine Forte+ pre posilnenie zdravia očí,
mozgu, srdca, pohybového aparátu a cel-
kovej imunity. Kapsuly s rybím olejom z

čerstvých lososov sú kvalitným zdrojom
omega-3 mastných kyselín, ktoré naše
telo potrebuje v každom veku. Prečo? To

už sa seniori dozvedeli z prednášky
MUDr. Alžbety Béderovej, CSc., popred-
nej slovenskej výživovej odborníčky. 

Po prílive informácií nasledovalo príjem-
né spestrenie v podobe vystúpenia hudob-
nej formácie Trio Impression. Divákov si
umelkyne získali živelným prejavom a
širokým repertoárom, do ktorého sa zmes-
til Mozart, ale aj známe beatlesovky či
hity skupiny ABBA. 
„Bolo krásne vidieť, ako vystúpenie vyča-
rovalo úsmev na tvárach našich klientov.
Hudbu vnútorne veľmi intenzívne preží-
vali, každú prezentovanú skladbu ocenili
spontánnym potleskom a na záver koncer-
tu bol dokonca aj standing ovation,“ tešila
sa z priebehu akcie riaditeľka Domova
jesene života a zároveň poďakovala spon-
zorovi za náučnú prednášku aj štedrú
pomoc. 

Zuzana Vačková odovzdala šek zariadeniu pre seniorov

Karlovka ušetrila na zime, ale aj na
novom prístupe k zimnej pohotovosti
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
ušetrila počas poslednej
zimy na údržbe až dve treti-
ny priemerných nákladov.
Kým v minulosti sa na zimnú
údržbu a pohotovosť vyna-
kladalo priemerne 172-tisíc
eur, po zmene spôsobu
údržby mestská časť minula
len 64-tisíc eur. Zimnú
údržbu aj pohotovosť urobi-
la Karlova Ves vo vlastnej
réžii.
„Vysoké náklady na dodáva-
teľsky zabezpečenú zimnú
údržbu boli hlavným dôvo-
dom, prečo sa Karlova Ves

rozhodla systém zmeniť. Keď
sme sa pozreli, koľko stála
zimná údržba v minulosti bolo
nám jasné, že ak bude slabá
zima, určite ušetríme. Ak bude
silná zima, tak nebudeme
drahší než dodávatelia,“
vysvetlil zmenu prístupu pred-
nosta miestneho úradu Ján
Hrčka. 
Šetreniu predchádzal nákup
kvalitnej techniky, ktorú bude
mestská časť Karlova Ves
využívať na celoročnú údržbu
(ide napríklad o kosenie,
výmenu pieskovísk, bagrova-
nie, čistene vonkajších priesto-
rov a podobne).

V porovnaní s minulým rokom
bol účet za zimnú údržbu
dokonca len štvrtinový. Na
nízkych nákladoch má podiel
aj slabá zima na prelome
minulého a tohto roku, no tá
teraz znamenala pre mestskú
časť výhodu navyše. 
„Kým v prípade dodávateľov
to funguje tak, že v období bez
snehu sú firmy platené aj za
pohotovosť, v našej réžii sme
štrnástich zamestnancov vy-
užili. Počas suchých dní sa
venovali údržbe mestskej
časti, napríklad čisteniu ulíc či
orezom drevín,“ uzavrel Ján
Hrčka. (ts)
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LBG aréna nie je v súdnom konaní
RAČA
Na článok O LBG aréne už
rozhodujú súdy v Bratislav-
ských novinách reagovala
spoločnosť LBG aréna.
Podľa jej konateľa Ľ. Baloga
nie je pravda, že o spoločnosti
LBG aréna rozhodujú súdy.

Spoločnosť v súvislostí s
výstavbou športovej haly nie je
sporovou stranou v žiadnom
súdnom konaní. Pravdivé nie je
ani tvrdenie, že keď vlani
Okresný súd Bratislava rozho-
dol, že plánovaná výstavba
multišportovej haly LBG aréna

sa nebude posudzovať z hľadis-
ka vplyvu na životné prostre-
die, podali majitelia proti tomu
odvolanie. Majiteľ pozemku,
Magistrát hl. mesta Bratislava,
ktorý zveril pozemky mestskej
časti, sa proti tomuto rozhodnu-
tiu neodvolal. (brn)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 
vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU 

Kalinčiakova č. 12, 831 04 BRATISLAVA

RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU 
Jeséniova č. 54, 831 01 BRATISLAVA

s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2016
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov � najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej čin-
nosti) � vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požiadavky: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu � bezúhonnosť � zdravotná spôsobilosť na
prácu, ktorú má vykonávať � znalosť príslušnej legislatívy � organizačné a riadiace schopnosti � komunika-
tívnosť � vítaná je znalosť cudzieho jazyka.
Požadované doklady: písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania � vyplnený osobný dotazník �
overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní � overený doklad o absolvovaní 1. atestácie �
doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti � profesijný životopis, motivačný lis � výpis z registra trestov
(nie starší ako tri mesiace) � písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov � potvrdenie o zdravotnej spô-
sobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.) � vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

Prihlášky s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Kalinčiakova - neotvárať“ a  „výberové konanie ZŠ
s MŠ Jeséniova - neotvárať“ žiadame poslať do 23. mája 2016, na adresu: Miestny úrad Bratislava -
Nové Mesto, personálny úsek, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne do podateľne Miestneho
úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky. 
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Deti mohli

ochutnať 

zdravé lahôdky
RUŽINOV
Rôzne špeciality v zdravej
variante ochutnávali deti, ro-
dičia i vedúce z ružinovských
školských jedálni v Základ-
nej škole Kulíškova.
V rámci projektu Jedlá v škol-
skej jedálni očami detí nosili
žiaci do škôl domáce obľúbené
recepty na pokrmy zo zeleniny
obzvlášť zo zemiakov či zo
strukovín. 
Tie im potom uvarili kuchári z
piatich firiem, ktoré dodávajú
základné potraviny pre školské
jedálne, samozrejme, v zdravej
verzii. (už)

Zbavili sa vyše

jedenástich ton

elektroodpadu
RUŽINOV
Združenie výrobcov elektro-
spotrebičov pre recykláciu
odviezlo v apríli z Ružinova
nefunkčné elektrické spotrebi-
če. Celkovo sa podarilo vyzbie-
rať vyše 11 ton elektroodpadu.
Až päť ton tvorili televízory a
monitory, približne 30 percent
vyzbieraného elektroodpadu tvo-
rila biela technika. Okrem toho sa
v mestskej časti uskutočnilo aj
jarné upratovanie formou veľko-
kapacitných kontajnerov. Ruži-
novčanom sa podarilo zaplniť pri-
bližne 200 týchto veľkokapacit-
ných kontajnerov. (st)

O podporu pre zaujímavé nápady
prišlo dohromady 130 žiadostí
RUŽINOV
Ružinovskí poslanci schválili
pridelenie grantov 49 projek-
tom. Mestská časť spolu tento
rok podporí nápady fyzických a
právnických osôb pôsobiacich v
Ružinove sumou 165 531 €. 
Podmienkou na získanie finan-
čnej podpory z Ružinova bola
atraktívna a zaujímavá myšlienka
projektu, ale i splnenie formál-
nych a obsahových náležitostí.
Na jeden projekt mohli žiadatelia
získať od 500 do 5 000 eur. 
Tento rok prišlo grantovej komi-
sii, ktorá posudzovala jednotlivé
projekty a predložila ich na
schválenie zastupiteľstvu, celko-

vo 103 projektov. „Žiadosti sme
posudzovali na troch zasadnu-
tiach komisie. Bolo medzi nimi
veľa dobrých projektov. Tri žia-
dosti sme už na začiatku museli
vylúčiť pre formálne nedostatky.
Nakoniec sme vybrali 49,“ pre-
zradila predsedníčka komisie pre
posudzovanie projektov na rozvoj
vzdelávania, športu, kultúry,
sociálnej oblasti a životného pro-
stredia Lucia Štasselová.
Ružinov podporí napríklad revita-
lizáciu školského dvora v Spoje-
nej škole sv. Vincenta na Bacho-
vej ulici a to sumou 5 000 eur.
Z oblasti vzdelávania zas projekt
s názvom Pozor oheň z dielne

Obecného hasičského zboru z
Prievozu. Finančnú podporu
získali tiež viaceré športové podu-
jatia ako Ružinovský plavecký
maratón, tanečná súťaž ružinov-
ských školákov o pohár starostu
či galavečer boxu. 
Medzi žiadosťami a nakoniec aj
podporenými projektmi domino-
vali opäť tie zamerané na skrášľo-
vanie okolia, a tým aj rozvoj
komunitných vzťahov. Grant
získalo napríklad aj združenie
Občianske združenie Fontána pre
Zuzanu, ktoré sa už niekoľko
rokov intenzívne venuje zveľade-
niu okolia fontány známej najmä
z rovnomenného filmu. (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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