
Škrty v mestskom rozpočte sa dotkli
aj Správy telovýchovných a rekreač-
ných zariadení (STaRZ) Bratislavy.
Ako sa napriek tomu darí zabezpečiť
prevádzku mestských športovísk, na
to sme sa spýtali riaditeľa STaRZ
Jozefa CHYNORANSKÉHO.
- Vysokoenergetické prevádzky zimných
štadiónov pomaly končia sezónu. Kon-
com júna sa končí aj prevádzka plavárne
Pasienky, ktorá je tiež náročná na ener-
gie, v máji končíme aj s prevádzkou
troch sáun - Neptun, Delfín a Rosnička.
Začíname však prípravu na letnú sezónu,
to znamená pripraviť všetko na otvore-
nie kúpalísk. Od mesta dostávame 1,6
milióna eur, časť peňazí si vieme zarobiť
z tržieb alebo z prenájmu nebytových
priestorov v areáloch STaRZ. Našu fi-
nančnú situáciu vo veľkej miere ovplyv-
ňuje návštevnosť. Zaznamenali sme
úbytok návštevníkov sáun, kde je vstup-
né v porovnaní s ostatnými zariadeniami
vyššie. S návštevnosťou plavárne sme

spokojní, prevádzkujeme jediný 50-
metrový bazén v meste a vlani mala pla-
váreň návštevnosť vyše 111-tisíc
návštevníkov. Slušnú návštevnosť má-
me aj na zimných štadiónoch, pokiaľ ide
o korčuľovanie verejnosti, dosť podstat-
ná je však návštevnosť letných kúpalísk.
Šesť kúpalísk s umelou vodnou plochou
a Zlaté piesky s prírodnou vodnou plo-
chou navštívi za tri letné mesiace zhruba
200-tisíc návštevníkov. Mali sme aj slab-
šie roky, vždy to závisí od počasia.
V minulých rokoch ste kúpaliská
rekonštruovali. Budete v ich rekon-
štrukcii pokračovať?
- To závisí od finančnej situácie mesta.
Kapitálové výdavky na investície sme
tento rok dostali len na budovanie cyklo-
trás, kam pôjde 491-tisíc eur. Na ostatné
investície sme nedostali peniaze. V
minulosti sme naozaj investovali do

kúpalísk dosť prostriedkov. Či už ide o
vybudovanie trojdráhovej šmykľavky s
dopadovým bazénom na Rosničke, zre-
konštruovali sme kúpalisko Lamač, v
Rači sme pofóliovali bazénové telesá.
Dnes už žiadne naše kúpalisko nie je
vyslovene zastarané. Okrem toho sme
vlani zrekonštruovali športovo-rekreač-
ný areál za zimným štadiónom v Dúb-
ravke, kde je multifunkčné ihrisko, inli-
ne dráha, regulárne ihrisko na petanque,
plochy pre streetbasketball. Časť areálu
je prístupná bezplatne, časť za poplatok.
Kedy otvárate letné kúpaliská?
- Chceme ich otvoriť posledný májový
víkend 26. mája, keď otvoríme štyri
kúpaliská - Tehelné pole, Delfín, Rosnič-
ku a Lamač. Kúpaliská v Rači - teda v
Knížkovej doline a v Krasňanoch otvorí-
me v polovici júna. Na Zlatých pieskoch
začneme vyberať vstupné a poskytovať
všetky služby cez víkendy od 26. mája.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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RUŽINOV
Bratislavské mestské zastupiteľstvo
na marcovom zasadnutí na návrh
bývalého riaditeľa magistrátu Vikto-
ra Stromčeka schválilo prenájom
športového areálu vrátane haly na
Drieňovej ulici živnostníkovi Andre-
jovi Gaburovi - ARG COM.
Mestskí poslanci mu areál s rozlohou
vyše 3 hektárov prenajali s cieľom revi-
talizácie a prevádzkovania športového
areálu a rekonštrukcie a prevádzkovania
športovej haly na Drieňovej ulici na 15
rokov s opciou na ďalších 5 rokov.
Nájomné stanovili na 10 000 eur v prvý

rok nájmu, 15 000 druhý, 20 000 tretí,
25 000 štvrtý rok a 30 000 eur nasle-
dujúce roky. Celkovo tak za prenájom
športového areálu zaplatí za 15 rokov
400-tisíc eur. Ďalších 705 000 eur chce
A. Gabura investovať do stavebných
úprav a zariadenia.
S prenájmom areálu, ktorý spravuje
mestská organizácia STaRZ, súhlasil aj
ružinovský starosta, proti bol len
STaRZ. Ako upozornilo vedenie organi-
zácie, prevádzku areálu zabezpečuje
vlastnými pracovníkmi, je zahrnutá v
koncepcii rozvoja STaRZ-u a v posled-
ných rokoch v areáli vybudovali nové

multifunkčné ihrisko, zrekonštruovali
posilňovňu a budovu haly, zateplili fasá-
du, zrekonštruovali šatne, hygienické
zariadenia, vymenili povrch v hale,
zateplili strechu - všetko v celkovej hod-
note 580 000 eur.
Bratislavskí mestskí poslanci napriek
tomu prenájom športového areálu súk-
romnej osobe schválili.  Za hlasovali 36
prítomných poslancov zo všetkých
poslaneckých klubov, zdržal sa jediný -
bývalý starosta Ružinova Slavomír
Drozd (SMER-SD). Nájomná zmluva
má byť podpísaná do 30 dní od schvále-
nia v zastupiteľstve. (brn)

Areál na Drieňovej dostane súkromník
Hala aj niekoľkohektárový športový areál na Drieňovej ulici bude v súkromných rukách. FOTO - Slavo Polanský

STaRZ bude investovať len do cyklotrás

Slovan vstúpi

do KHL zrejme 

pod vedením

trénera Čadu
BRATISLAVA
Novým trénerom HC Slovan Brati-
slava v nasledujúcej sezóne, keď
bratislavský hokejový klub bude
hrať Kontinentálnu hokejovú ligu,
by mohol byť bývalý kormidelním
Avantgardu Omsk Rostislav Čada.
Ten už bratislavský Slovan krátko tréno-
val v roku 2006, v polovici sezóny však
na vlastnú žiadosť odišiel. Vedenie Slo-
vana malo o Čadu záujem už v januri
tohto roku po odchode Štefana Mikeša,
do konca sezóny ho však viaže zmluva
s Omskom, preto belasí siahli po tréne-
rovi juniorky Slovana Janovi Nelibovi.
Pre novú sezónu by už mal byť Čada
voľný a mal by zasadnúť na stoličku tré-
nera HC Slovan Bratislava.
Samotný Rostislav Čada ani vedenie
Slovana sa k jeho prípadnému angaž-
mánu v Bratislave nechcú vyjadrovať.
Faktom však je, že Rostislav Čada
nechýba v hľadisku na žiadnom zápase
Slovana v play off Tipsport extraligy.
Športový riaditeľ HC Slovan Oldřich
Štefl pre Bratislavské noviny pripustil,
že s trénerom Čadom o takejto mož-
nosti hovorili, nič však ešte nie je
dohodnuté. (ado)

Finálová séria

s Košicami

je vyrovnaná
BRATISLAVA
Finále hokejovej Tipsport extraligy
medzi Slovanom Bratislava a HC
Košice je podľa očakávania vyrovna-
né. Obe mužstvá dokázali vyhrať po
jednom zápase na súperovom ľade,
čo sa v základnej časti súťaže ani jed-
nému z nich nepodarilo.
Bratislavčania zaskočili  Košičanov na
ich ľade hneď v prvom zápase série,
keď vyhrali 5:2, na druhý deň však Ko-
šičania pred domácim publikom neza-
váhali a slovanisti prehrali 2:4. Rovna-
ký priebeh mal aj bratislavský dvojzá-
pas - Slovan najskôr prehral 1:3, aby na
druhý deň vyhral 2:1.
Piaty zápas sa hral opäť na košickom
ľade a Bratislavčania mohli opäť pre-
kvapiť. Prvú tretinu vyhrali gólom Jána
Lipianskeho a vedenie si udržali až do
polovice zápasu, keď Košice vyrovna-
li. Do konca riadneho hracieho času už
gól nepadol a prišlo na rad predĺženie.
V ňom boli úspešnejší Košičania, ktorí
gólom 69. minúte vyhrali 2:1 a v sérii
sa ujali vedenia 3:2 na zápasy.
Šiesty zápas bol na programe v stredu
18. apríla v bratislavskej Slovnaft Aré-
ne, prípadný siedmy zápas je v sobotu
21. apríla  2012 v Košiciach. (brn)

Dlažobné kocky

na Jesenského

ulici vykoľajili

električku
STARÉ MESTO
V pondelok 16. apríla 2012 v ranných
hodinách bola vylúčená električková
doprava do Karlovej Vsi a Dúbravky.
Dôvodom bolo vykoľajenie električ-
ky na Jesenského ulici. K vykoľaje-
niu došlo kvôli dlažobným kockám,
ktoré sa dostali do koľajiska. Nehoda
si vyžiadala viac ako polhodinovú
výluku električkovej dopravy.
Na problém zničenej dlažby na Jesen-
ského ulici, Námestí E. Suchoňa a na
Mostovej ulici upozorňovali Brati-
slavské noviny opakovane. Naposledy
na váľajúce sa dlažobné kocky upozor-
nil čitateľ Bratislavských novín kon-
com marca.
Zostáva veriť, že po tejto nehode brati-
slavský magistrát neodkladne pristúpi
k oprave poškodenej dlažby, pretože už
nejde len o estetickú chybu verejného
priestoru, ale aj o škody, ktoré vznikli
výlukou dopravy cestujúcim aj Dopra-
vému podniku Bratislava, a.s. (brn)

Polícia obvinila

bývalého

primátora
BRATISLAVA
Úrad boja proti korupcii obvinil
bývalého bratislavského primátora
Andreja Ďurkovského z porušova-
nia povinností pri správe cudzieho
majetku. Potvrdil to jeho obhajca
Juraj Kuráň s tým, že proti obvine-
niu podá sťažnosť.
Polícia začala trestné stíhanie pre trest-
ný čin porušovania povinnosti pri sprá-
ve cudzieho majetku 27. januára 2011.
Bývalého primátora však ako poslanca
Národnej rady SR chránila imunita.
Vyšetrovateľ dvakrát žiadal prokuratú-
ru, aby podala návrh na jeho vydanie
na trestné stíhanie. Keďže v marco-
vých voľbách A. Ďurkovský nekandi-
doval a poslanecký mandát mu zani-
kol, súhlas parlamentu na jeho obvine-
nie nebol potrebný. 
Obhajca J. Kuráň si myslí, že bývalý pri-
mátor zákon neporušil. Ak mestskí
poslanci 30. júna 2005 prijali uznesenie,
ktorým dali súhlas na predaj pozemkov
pod PKO s cieľom výstavby Riverside
City, súhlasili aj s nevyhnutnými krokmi
na realizáciu projektu, teda aj s odstráne-
ním budovy PKO. Podľa neho to vyplý-
va aj z rozsudku Okresného súdu Brati-
slava 1 v spore medzi Henbury Develop-
ment a mestom Bratislava, keď súd
uznal za platnú zmluvu o spolupráci, na
základe ktorej bývalý primátor požiadal
stavebný úrad o vydanie búracieho
povolenia na PKO. (brn)
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Je najvyšší čas
urobiť niečo
s nábrežím
Sotva jarné slniečko vystrčilo prvé lú-
če, už sa Bratislavčania vyhrnuli s ná-
kupných centier na čerstvý vzduch a do
prírody. Niektorí na Železnú studnič-
ku, iní na Kolibu či na Kobylu. A niek-
torí len sem na nábrežnú promenádu
na ľavom brehu Dunaja.
Priznám sa, že nepatrím ani k jedným z
nich, pretože na čerstvom vzduchu som
denne dosť, a paradoxne najčastejšie
práve na dunajskom nábreží. Napriek
tomu, že mám prechodené oba brehy
rieky od Mosta Lafranconi po Most
Apollo, akosi si neviem zvyknúť na tie
rozdiely bratislavských nábreží. Najmä
keď vidím tie prekvapené a niekedy až
zhnusené pohľady turistov, ktorí vystu-
pujú v osobnom prístave z výletných
lodí. Až sa hanbím za to, v akom meste
to vlastne žijeme. Väčšina bratislavskej
nábrežnej promenády totiž nemá gazdu
a na niektorých úsekoch to vyzerá ako v
chlieve. A nie je  to len otázka peňazí, je
to najmä vec nášho vzťahu k vlastnému
mestu.
Ide ma rozhodiť, keď vidím tie davy ľu-
dí, ktorí na nábreží pred Euroveou vyli-
hujú a zostáva po nich množstvo odpad-
kov. Šťastím je, že každé ráno tu nabeh-
ne čata upratovačov, ktorí za súkromné
peniaze vyčistia tento verejný priestor.
Nie každý kúsok nábrežia však má to
šťastie. Hneď vedľa - pod Starým mos-
tom - začína akési územie nikoho. Vlád-
ne tu neporiadok, odpadky, ľudské výka-
ly a smrad. O nič lepšia situácia nie je
ani druhom konci promenády - medzi
Novým mostom a Mostom Lafranconi. S
výnimkou úseku pred River Parkom, kde
je poriadok a čistota. Hneď vedľa je
zachránené PKO a pred ním opäť nepo-
riadok, nehovoriac o zničených chodní-
koch, chýbajúcich smetných košoch,
zničených lavičkách a rozbitých lam-
pách verejného osvetlenia.
Nábrežné promenády bývajú vo väčšine
civilizovaných miest klenotmi, len u nás
sme si za dvadsať rokov nenašli čas tro-
chu ho vyleštiť. Magistrátni úradníci tak
v kanceláriách usilovne vymýšľajú, kde
by sa dalo ešte ušetriť, že zabudli na
ľudí, ktorí musia žiť v tomto neporiadku.
Možno by konečne mohli zdvihnúť zad-
ky a prejsť sa po nábreží. Nech sa aj oni
trochu hanbia. Radoslav Števčík

Bratislava bude

cez víkend opäť

pre všetkých
BRATISLAVA
Prvé podujatia Dní otvorených dverí
bratislavskej samosprávy budú už vo
štvrtok 19. apríla 2012. Od 8.00 bude
na nádvorí Mestskej knižnice v Klari-
skách tradičná Bratislavská burza
kníh, kde si Bratislavčania môžu
kúpiť, ale aj predať použité knihy, od
10.00 bude v Justiho sieni Primaciál-
neho paláca otvorená výstava obra-
zov súčasného slovenského maliara
Stanislava Harangozó.
Najviac podujatí Bratislavy pre všet-
kých však bude najmä cez víkend.
Okrem toho, že bude opäť otvorený Pri-
maciálny palác, zaujímavý program pri-
pravili aj mestské organzácie. Mestské
múzeum sa pochváli vynovenou Starou
radnicou a výstavou diel bratislavského
rodáka Adolf Frankla (1903-1983) o
životných osudoch prežitých počas 2.
svetovej vojny v koncentračnom tábore,
otvorené budú expozície múzea na
Hrade Devín, v Múzeu hodín či v rusov-
skej Gerulate.
V Galérii mesta Bratislavy môžu Brati-
slavčania obdivovať výstavu Pocta
Picassovi a vrcholné diela českého
kubizmu, parížskej školy a najmä slo-
venských výtvarníkov, ovplyvnených
géniom Picassa. Počas víkendu budú
tradične otvorené dvere Zoologickej
záhrady Bratislava a športovísk STaRZ. 
Zaujímavý program pripravili pre Brati-
slavčanov aj Mestská knižnica, Mestský
ústav ochrany pamiatok sprístupní
Kaplnku sv. Jakuba, veselo bude na
Hlavnom námestí či v Mestskom divad-
le P. O. Hviezdoslava. Staré remeslá
ožijú na nádvorí Starej radnice a vo
víkendovej ponuke je aj vyhliadková
plavba loďou po Dunaji, sobotňajšia
návšteva Botanickej záhrady alebo
Vodárenského múzea.
V Starej tržnici bude v sobotu večer
ľudová Svätojurská veselica pre všet-
kých, ktorí sa chcú zabaviť pri folklóre,
klasickej hudbe, ako aj pri skladbách
súčasnosti. (brn)

Vodári odhalia

aj tajomstvá

ostrova Sihoť
KARLOVA VES
V sobotu 21. apríla 2012 v rámci po-
dujatia Bratislava pre všetkých bude
bezplatne sprístupnené pre verejnosť
aj Vodárenské múzeum na Devínskej
ceste 1 a mimoriadne aj ostrov Sihoť,
kde sú studne pitnej vody Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Vo Vodárenskom múzeu budú pre deti
pripravené nafukovacie atrakcie, zábav-
né hry, animátori, maľovanie na tvár,
detské divadielko, klauni a balóny.
Počas celého dňa budú vodári čapovať
pre návštevníkov pitnú vodu zadarmo.
Na ostrove Sihoť budú prístupné histo-
rické studne, čerpadlá, ale aj prehliadka
tunela popod rameno Dunaja s odbor-
ným výkladom. (bvs)

STARÉ MESTO
V Horskom parku sa objavili tabu-
le so zákazom voľného pohybu
psov. Keďže areál Horského parku
je obľúbeným miestom prechádzok
psičkárov z okolia, viacerí sa obráti-
li na redakciu Bratislavských novín,
čo to má znamenať.
„Pri prechádzke po Horskom parku
som narazil na túto tabuľu. Viete mi
povedať, kto ju nariadil? Chodím do
Horského parku so psom už 10 rokov,
pretože bývam v blízkosti a nemám
záujem držať psa na vôdzke v jednom
z posledných miest v centre mesta,
kde pes nemusí behať po betóne alebo
po dlažbe,” napísal nám Viktor Bláha.
Horský park je síce majetkom hlavné-
ho mesta, spravuje ho však mestská
časť Staré Mesto. Tam sme sa dozve-
deli, že tabuľu v Horskom parku s
nápisom Chránený areál zákaz voľné-
ho pohybu psov dal osadiť odbor
životného prostredia magistrátu hlav-
ného mesta Bratislavy. „Malo sa tak
stať na príkaz Krajského úradu život-
ného prostredia v Bratislave v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-
rody a krajiny, ako aj na základe sťaž-
ností občanov, najmä mladých mami-
čiek, ktoré navštevujú Horský park s
malými deťmi,” informoval nás
hovorca mestskej časti Staré Mesto
Tomáš Halán.
Ako nám však povedali na Krajskom
úrade životného prostredia v Bratisla-

ve, žiadny príkaz na osadenie tejto ta-
bule nikomu nedávali. Zákaz voľného
pohybu psov v Horskom parku vyplý-
va priamo zo zákona. Ide totiž o chrá-
nený areál so štvrtým stupňom ochra-
ny. Za chránený areál bol vyhlásený
ešte v roku 1986, zákaz voľného
pohybu psov tu platí od roku 2002,
keď vstúpil do platnosti zákon o
ochrane prírody a krajiny. Podľa záko-
na „na území, na ktorom platí štvrtý
stupeň ochrany, je zakázané voľne
pustiť psa okrem psa používaného na

plnenie úloh podľa osobitných predpi-
sov (služobný pes) a poľovného psa.
Ako nás informovali na Krajskom
úrade životného prostredia v Bratisla-
ve, osadenie tabúľ so zákazom voľné-
ho pohybu psov nie je nutné, postačuje
je osadenie tabule Chránený areál. Ak
by teda aj zmizli z Horského parku ta-
bule so zákazom voľného pohybu
psov, nič to nezmení na fakte, že je tu
zakázané púšťať psa na voľno - okrem
psov služobných a poľovných! (pol)

FOTO - Viktor Bláha

V Horskom parku je zakázaný voľný

pohyb psov - je to totiž chránený areál

BRATISLAVA
V piatok 13. apríla 2012 sa v uli-
ciach Bratislavy už po šestnástykrát
uskutočnila verejnoprospešná fi-
nančná zbierka Ligy proti rakovine
Deň narcisov. Len v Bratislave sa v
tento deň podarilo vyzbierať 202
200,31 eur!
Ide zatiaľ o predbežný a neoficiálny
výsledok. Vzhľadom na náročnosť
sčítania a overovania údajov by pres-

ný a oficiálny výsledok mal byť
známy v polovici tohto týždňa a
výsledok zbierky za celé Slovensko
do jedného mesiaca. Vlani sa len v
Bratislave podarilo  Lige proti rakovi-
ne vyzbierať až 225 853,08 eura.
Možnosť podporiť Deň narcisov je
stále aktuálna prostredníctvom dobro-
voľného finančného príspevku na účet
zbierky 2629740400/1100 do 23. aprí-
la 2012.

V Deň narcisov sa Liga  proti rakovi-
ne stretla s veľkým prekvapením, keď
od anonymného darcu dostala  unikát-
ny šperk v tvare narcisu zo žltého a
ružového zlata ozdobeného prírodný-
mi žltými a bezfarebnými diamantmi.
Do 22. apríla 2012 bude šperk vysta-
vený na bratislavskom autosalóne v
Inchebe, o jeho ďalšom osude bude
Liga proti rakovine informovať po
skončení výstavy. (brn)

V piatok trinásteho na Deň narcisov

Bratislavčania vyzbierali 202 200 eur

Len 7 litrov na 100 km - nikto sa nemôže
vyrovnať úžasnej efektívnosti Sprintera.
Spotrebu a emisie CO2 výrazne znižuje
voliteľný balík BlueEFFICIENCY®, vďaka
čomu je Sprinter skutočne ukážkovým
príkladom úspornosti a dlhodobej spoľa-
hlivosti a vytrvalosti. Vysoký kvalitatívny
štandard a vysoká hodnota pri opätov-
nom predaji, spolu s celým radom naj-
modernejších motorov prispievajú k
povesti Sprintera ako veľmi efektívneho
vozidla.
Celkovo šesť vysokovýkonných motorov
(benzín/CDI diesel, 4-valec/V6) ponúka z
hľadiska hospodárnosti a bezpečnosti via-
cero úrovní špičkového výkonnostného
štandardu. Aby sme napriek pozoruhodné-
mu zníženiu kombinovanej spotreby zaisti-
li ideálny výkon vášho Sprintera, je každý
model motora dokonale zladený s typom
prevodovky - od 5-stupňovej automatickej
a 6-stupňovej manuálnej ECO Gear až po
novú 7-stupňovú automatickú prevodovku
7G-TRONIC. Inými slovami, váš Sprinter
vám umožňuje radiť nahor na vyšší výkon
a nadol na nižšiu spotrebu.
Na svojho Sprintera sa môžete vždy

stopercentne spoľahnúť. Vysoký kvalita-
tívny štandard, ktorý vyžadujeme od náš-
ho ťažného koňa, sa vám vypláca každý
jeden deň - vo forme očarujúcej mohutnos-
ti, nekompromisnému výkonu a dlhej život-
nosti. Tieto fakty potvrdzujú aj vynikajúce
štatistiky o nízkej poruchovosti Sprintera.
Spoľahlivosť v nebezpečných situáciách je
samozrejme ešte dôležitejšia. Široká škála
bezpečnostných funkcií, kombinovaná so
skvelými charakteristikami Sprintera v prí-
pade havárie, zaručuje maximálnu ochra-
nu pre vodiča a spolucestujúcich, ako aj
pre všetkých, ktorí sa so Sprinterom stret-
nú na ceste. Príkladom je najnovšia gene-

rácia ADAPTIVE ESP®, ktorá je neoddeli-
teľnou súčasťou sériovej výbavy vozidla.
Program elektronickej stability berie do
úvahy aj skutočné zaťaženie vozidla a pri-
spôsobuje mu svoje fungovanie. 
ESP® Brake Disc Wipe a ESP® Electronic
Brake Prefill zaručujú nielen dobrý záber,
ale skracujú aj reakčnú dobu brzdenia a
napomáhajú tak čo najväčšiemu skráte-
niu brzdnej dráhy - ideálne podmienky na
to, aby ste mohli zostarnúť spolu so svo-
jím Sprinterom.
Viac informácií na www.nemeckysprinter.sk

alebo u Vášho predajcu na
www.motor-car.sk

Mercedes-Benz Sprinter - majster svojej triedy

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

Predajne:
BA, Svätoplukova 49
tel.: 02/5556 1682

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

tel.: 02/6428 8409
Trnava, Nitra, Pezinok

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 autorského zákona. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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V priemyselnom areáli na Galvaniho
ulici sme objavili novú reštauráciu,
ktorá vznikla z obyčajného bufetu.
Volá sa NAŠA HOSPODA a stavila
na tradičnú českú a slovenskú ku-
chyňu. Je to trochu odruky, takže
pokiaľ nie ste z Trnávky, musíte sem
prísť autom. Pred reštauráciou je
však dostatok parkovacích miest, aj
my sme preto zvolili individuálnu
automobilovú dopravu.
Naša hospoda je na Galvaniho neďale-
ko križovatky s Rožňavskou ulicou.
Pred reštauráciou je letná terasa, ktorá
však v uplynulých upršaných dňoch
ešte nefungovala. Interiér nás trochu
prekvapil strohým moderným štýlom.
Nie je to totiž žiadna tradičná česká hos-
poda - aj keď rozhodujúci nie je interiér,
ale kuchyňa.
Interiér reštaurácie je členený na dve
krídla - uprostred je bar, za ním sú toale-
ty. Napriek tomu, že čierne stoly a svet-
lé čalúnené stoličky s vysokými opier-
kami vyvolávajú trochu nóbl dojem, na
obede tu stretnete aj robotníkov v mon-
térkach a bagandžiach. Kapacita je 80
miest a plno tu býva najmä cez obed, po
večeroch a cez víkendy tu je pustejšie.
Pri dverách je otvorená knižnica so slo-
venskými a českými knihami, za ňou
malý detský kútik.

Letmý pohľad do jedálneho lístka nás
presvedčil, že Naša hospoda stavila na
overené jedlá slovenskej a českej
kuchyne. Niektoré sú však vylepšené a
trochu prispôsobené. Otvorené majú už
od 8.00 h, takže sa tu dá aj naraňajko-
vať. Spišské párky s horčicou a chlebom
(1,30 €), praženica s cibuľkou z troch
vajec s chlebom (1,70 €) či knedľa s vaj-
com (1,90 €) sú klasika, navyše za
veľmi priaznivú cenu. Mimochodom,
ceny v Našej hospode sú všetky akési
nebratislavské.
Predjedlá a malé jedlá sme vynechali a
ochutnali sme obe polievky, ktoré majú
v ponuke - hydinový vývar s mäsom,
rezancami a zeleninou (1,10 €) a kapust-
nicu Hospoda (1,50 €). Bez preháňania,
také dobré a poctivé polievky sme v bra-
tislavských reštauráciách dlho nejedli.
Pokojne by sa sem mohli prísť čo-to
podučiť aj kuchári z centra mesta. Vývar
nemal chybu, bol dostatočne silný, ka-
pustnica bola tiež excelentná - nechýbali
v nej huby, údené mäso ani klobáska.
Keďže bola poriadne hustá, pre menších
jedákov by mohla byť pokojne hlavným
chodom. Navyše za cenu, za ktorú v
Bratislave obvykle dostanete kávu - v

Našej hospode cappucino či veľkú
plzeň.
Hlavné jedlá majú z bravčového, hovä-
dzieho, z hydiny, bezmäsité, múčne a
šaláty. Najviac tu vraj ide moravský
vrabec (4,80 €), my sme si však dali
hospodskú krkovičku s kapustnými
haluškami (5,10 €), hovädzí guláš Naša
Hospoda s domácou parenou knedľou
(5,50 €) a syr plnený restovanými huba-
mi vyprážaný v cestíčku s pečenými
zemiakmi (4,80 €). Krkovička bola
veľmi dobrá, guláš bol vynikajúci,
vyprážaný plnený syr však bol navyše
veľmi originálny. Z dennej ponuky sme
si dali aj pečené rebrá (4,80 €), ktoré tu
vraj robia podľa špeciálnej receptúry a
boli fakt špeciálne dobré. Jedny z naj-
lepších v meste.
Naša hospoda na Galvaniho ulici nás
veľmi milo prekvapila. Je dôkazom, že
dobrá reštaurácia môže vzniknúť aj na
periférii mesta. Ocenili sme, že česko-
slovenská tu nie je len kuchyňa, ale aj
personál. Fakt sme sa tu cítili veľmi prí-
jemne. A dobre sme aj najedli a navyše
veľmi lacno! Vyskúšajte.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Naša hospoda má fakt domácu kuchyňu

Kupujte iba toľko, koľko potrebujete
Priznám sa, nechce sa mi písať prí-
spevky do Bratislavských novín.
Hovorím im „pastierske listy“ a
mám pocit, že sú presne tak neúčin-
né ako tie pravé, ktoré sa z času na
čas čítajú v chrámoch božích. Ako si
inak vysvetliť, že ani po takmer pät-
nástich rokoch sa nezvýšila vzdela-
nosť v spotrebiteľskom práve u
našich čitateľov?
Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky
nevkročíš. Mne sa zdá, že na Slovens-
ku prešľapujeme stále v tej istej vode.
Aj po dvadsiatich rokoch necháme
výrobu a obchod, aby si robili s nami -
spotrebiteľmi - čo chcú. A naletíme na
každý pohodený cukrík v podobe nápi-
su AKCIA. Často sa mi potom telefón
rozdrnčí sťažnosťami oklamaných ľu-
dí, ktorí doma zistia, že akcia bola
výhodná pre obchod, ale už menej pre
nich samotných. Moja rada teda znie:
akcia - neakcia, kupuj iba to a v takom
množstve, čo ty sám, milý spotrebiteľ,
potrebuješ! A pamätaj, že nikto ti nič

nedáva pre tvoje modré oči zadarmo!
To sa vzťahuje predovšetkým na rôzne
telefonické oznamy o výhrach všako-
vakých pobytov a výrobkov alebo aj
peňazí. A predovšetkým pre skupinu
skôr narodených mám varovanie:
Nedávajte sa zviesť k ľahkomyseľné-
mu posielaniu čo i len jednej esemesky.
Môžete sa dostať do diabolského kruhu
rôznych poplatkov, z ktorého sa nie
vždy dá bezbolestne vycúvať.
Aj ja patrím do generácie dvadsiateho
storočia a súčasné elektronické médiá
by ma azda aj dostali, nebyť syna,
ktorý si s nimi tyká a včas ma pred ich
zradnosťou varuje. Veď napríklad zís-
kať 10 000 eur za zaslanie esemesky je
také lákavé!? Jednoducho žijeme vo
svete, ktorý za svoj fetiš uznáva iba
zisk – a to za akúkoľvek cenu. Iba
nechápem, ako sa táto vlčia filozofia
môže bezbreho uplatňovať aj na našom

(vraj) katolíckom Slovensku. Plné kos-
toly počas nedávnych veľkonočných
sviatkov predsa o niečom hovoria.
Napríklad o svedomí. Stačí hádam iba
prispieť na anonymnú charitu a nedbať
na to, že predraženým výrobkom alebo
službou poškodzujem nízkopríjmové
rodiny a dôchodcov?
Keby som to vedela vydiskutovať so
svojím svedomím, určite by som už
dobrých 15 rokov nerobila bezplatné
poradenstvo. Možno je to vec veku, že
si uvedomujem existenciu  a blízkosť
konca, nie sveta, ale vlastného života.
A keďže poznám pravidlá účtovníctva:
má dať – dal, nerada by som pohorela
pri osobnom súde! Lebo daňový úrad
je šuviks v porovnaní so súdom, ktorý
bez milosti na každého z nás čaká po
smrti.
Prepáčte mi, milí čitatelia, toto nie prí-
liš optimistické extempore. Sľubujem,
že sa to nebude často opakovať.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Postarajme sa

o širokú rodinu

cyklistov
LIST ČITATEĽA
Pravdu povediac, v posledných dvoch
rokoch sa v Bratislave venuje, či na
magistráte, na jednotlivých miest-
nych úradoch, na stránkach periodík,
alebo medzi verejnosťou pozornosť
rozvoju cyklistiky a cyklotrás v Brati-
slave. Ako pravidelný používateľ
bicykla v Bratislave som však rozča-
rovaný, ako to vlastne funguje.
Cyklistickou trasou na Trenčianskej
ulici prejde pár bicyklov za deň, zato
po Košickej desiatky až stovky, po Vie-
denskej ceste stovky a pod. Krátky
úsek na Košickej je výsmechom -
farebné vodorovné značenie už takmer
nevidieť a cez pracovný deň mi vždy v
naznačenej trase stoja 1 - 2 automobily,
na Viedenskej ceste zase parkujú v
označenom koridore automobily, zabe-
rajú občas aj meter zo šírky cyklistic-
kého chodníka, pri konci hrádze a
začiatku cyklochodníka sú umiestnené
zvislé návestia pospájané chaoticky
PVC páskou, v dĺžke 10 metrov - malo
by sa to nahradiť pevnými stĺpikmi,
aby zábrana mala pekný vzhľad.
Na nájazdových rampách na Most
Apollo, Prístavný most či Most Lafran-
coni chýbajú stredové plné biele čiary,
veľmi dôležité, aby sa cyklisti pri
nájazde a zjazde držali vo svojej polo-
vici. Ísť bicyklom na Devín odporú-
čam len dospelým, a to len veľmi zruč-
ným, pretože namiesto toho, aby na
ceste na Devín bola od apríla do októb-
ra max. rýchlosť 40 km, pravidelne
kontrolovaná radarom, autá jazdia bez
problémov 80 - 90 km/h. Už nehovo-
rím o dvoch križovaniach s cyklistami,
kde by mala byt rýchlosť 20 km/h pre
motorové vozidla, samozrejme, v sezó-
ne. Je potrebné počítať s nárastom
cyklistov v súvislosti s otvorením
mosta cez rieku Moravu.
Píšem to za všetkých aktívnych cyklis-
tov, za bezpečnosť našich deti, aby sme
si všetci uvedomili reálnu podobu
cyklotrás a ich nástrah. Sám môžem
konštatovať, že za posledné roky stú-
pol záujem o bicyklovanie. Dnes už
celé rodiny sadajú na bicykle a poďme,
hlavne na hrádzu. Najprv sa však k nim
musíme dostať. A to bezpečne. Žiaľ,
motoristi v Bratislave na bicykel berú
malý ohľad. Tu pomôžu len dopravné
značky a návestia, pravidelné kontroly
a represie.
V opačnom prípade sa nič nezlepší.
Postarajme sa o širokú rodinu cyklis-
tov, ale tak, že komunikácie budú pre
autá a bicykle, cyklistické chodníky len
pre cyklistov a chodníky pre chodcov.
Realita? Ten, čo používa bicykel pravi-
delne, vie o tom povedať svoje.

Peter Bella, Ružinov

Tunel opravuje

firma, ktorá ho

už opravovala
LIST ČITATEĽA
V Bratislavských novinách z 5. aprí-
la bol uverejnený článok o oprave
tunela a výluke MHD. Neviem pres-
ne, kedy sa uskutočnila posledná
rekonštrukcia tunela, ale nie je to
tak dávno.
Podľa môjho názoru, posledná firma,
ktorá opravovala tunel,  si svoju prácu
nevykonala dobre, a preto by mala niesť
za to plnú zodpovednosť, samozrejme,
aj finančnú. Prichodí mi úsmevné vyja-
drenie DPB, že na základe prieskumu
trhu troch spoločností vybrali tú najlac-
nejšiu, a to Slovenské tunely, a.s., ktorá
sa aj v minulosti podieľala na rekon-
štrukcii tunela.

Lubica Adamčíková, Bratislava

Názov nábrežia

po Svobodovi

je zarážajúci
LIST ČITATEĽA
Názov Nábrežie armádneho generála
Ludvíka Svobodu je zarážajúci. Svo-
boda bol veliteľom ochrany českoslo-
venskej štátnej hranice v juhozápad-
nom sektore a bol zodpovedný za vylú-
čenie úteku československých občanov
do západného Nemecka. 
Hlavným veliteľom československých
ozbrojených síl bol vtedy generál Če-
pička, ktorý bol známy železnou disci-
plínou. V tom čase som bol vojakom
základnej vojenskej služby - ženistom
protivzdušnej obrany štátu s centrom v
Litoměřiciach. Vojaci-základiaci, mladí
chlapci, mali príkaz každého zbeha
zastaviť. Boli vybavení samopalom a
vlčiakom a ak sa zbehovi podarilo ute-
kať, mali ho zastreliť, čomu sa zhrozene
vyhýbali a boli za to trestaní a väznení.
Boli to podmienky ako za nacizmu.
Generál Svoboda tým zrejme nebol nad-
šený, no za vtedajšej sovietskej diktatúry
nebolo na výber. Desiatky zastrelených
utečencov boli pochovaní na tajnom vo-
jenskom cintoríne. Som presvedčený, že
meno generála Svobodu a jeho pamätník
nie je vhodný na bratislavské nábrežie.
Jeho hlavné vojenské zásluhy sú v pôso-
bení na východnom fronte za 2. svetovej
vojny, a preto jeho pamätník by bol ak-
ceptovateľný na východnom Slovensku.

Roman Hofbauer, Bratislava
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Posledná aprílová nedeľa bude venova-
ná pamiatke vierozvestcov sv. Cyrila a
Metoda, ako aj výstupu Ľudovíta Štúra
a jeho druhov na hrad Devín. Dom
Matice slovenskej v Bratislave a Brati-
slavský samosprávny kraj pozývajú
obyvateľov regiónu, ale aj návštevníkov
na Národnú slávnosť na Devíne. 

PÚŤ NA DEVÍN

10.30 - Kostol sv. Kríža, Devín
• Gréckokatolícka archijerejská sv. litur-
gia, hlavný celebrant Mons. Ján Babjak,
gréckokatolícky arcibiskup a metropolita,
spieva Gréckokatolícky chrámový zbor bl.
P.  P.  Gojdiča z Vranova nad Topľou
• Proglas, recituje Eva Kristinová
• Príhovor Vitajte na posvätnom mieste
nášho národa - predseda Matice sloven-
skej Ing. Marián Tkáč, PhD.
• Kladenie vencov k sochám sv. Cyrila a
Metoda
12.30 - Námestie pred kostolom
• Kultúrny program (speváčka Hanka Ser-
vická, Ján Jankov a folklórny súbor Šumia-
čan, fujaristi z MO MS Petržalka, súbor
Bystričan z MO MS Záhorská Bystrica)
• Ukážky výroby umeleckých ľudových
remesiel spojených s predajom 
• Občerstvenie

PÚŤ MATICE SLOVENSKEJ
NA DEVÍNSKY HRAD

14.30 - Pochod na Devínsky hrad
• Kladenie vencov k soche kráľa Rastislava 
• Výstup na Devínsky hrad, sídlo kráľa
Rastislava za spevu národných piesní
• Na hrade Devín, kolíske slovenskej a
slovanskej vzdelanosti, privítanie účast-

níkov kráľom Rastislavom, v podaní
Jozefa Šimonoviča, ktorý odprevadí prí-
tomných k staroslovenskej bazilike z 9.
storočia
15.00 - Poďakovanie za Dar sv. Cyrila a
Metoda pri staroslovenskej bazilike 
• Moleben k našim svätým otcom, apoš-
tolom rovným Cyrilovi a Metodovi, uči-
teľom Slovanov - Mons. Ján Babjak,
gréckokatolícky arcibiskup a metropoli-
ta, spieva Gréckokatolícky chrámový
zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad
Topľou

• Slávnostné odovzdanie prste zeme z
Ochridu zástupcami veľvyslanectva Ma-
cedónskej republiky predsedovi Matice
slovenskej za účasti ďalších prizvaných
predstaviteľov slovanských krajín, kde sa
pôsobenie a dielo sv. Cyrila a Metoda
stalo trvalou súčasťou ich kultúry: Bul-
harsko, Ruská federácia, Srbsko, Chor-
vátsko, Republika Čierna Hora, Česká
republika, Bielorusko, Ukrajina, Slovins-
ko, Bosna a Hercegovina, Poľsko a Gréc-
ko s rodiskom Sv. Cyrila a Metoda v
Solúne - Thessaloniki 

Historické sprítomnenie Štúrovho
výstupu na Devín v roku 1836 

• Zhromaždenie na nádvorí stredného
hradu
• Príhovor Štúrovci, ako romantici Mladé-
ho Slovenska - podpredseda Spolku slo-
venských spisovateľov Mgr. Drahoslav
Machala 
• Ján Botto: Báj na Dunaji, recituje Eva
Kristinová 
• Krátka inscenácia v podaní Mladej
Matice a Miestneho odboru Matice slo-
venskej z Liptovského Mikuláša (ako a

prečo si štúrovci dávali slovanské mená a
želanie Ľudovíta Štúra, aby si Slováci
vytvorili tradíciu takéhoto uctenia vlast-
nej histórie na tomto mieste) 
Prípravu a realizáciu Národnej slávnosti
na Devíne zabezpečuje Dom Matice slo-
venskej v Bratislave, Bratislavský samo-
správny kraj v spolupráci s Inštitútom
vzdelávania Matice slovenskej, n.o., a s
láskavou podporou Gréckokatolíckeho
arcibiskupstva v Prešove.

Organizátor si vyhradzuje právo
na zmenu programu.

Hrad Devín bude pútnickým miestom



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 8/2012

Dobrovoľníci

čistili Medickú

záhradu
STARÉ MESTO
Koncom marca 50 dobrovoľníkov z
firmy Dellu vyčistilo Medickú záhra-
du. Vyhrabali lístie, umyli lavičky,
vyčistili fontána a pozametali chod-
níky.
Podľa staromestskej samosprávy sa
dobrovoľnícka akcia stretla s pozitívnou
reakciou verejnosti a na základe spolu-
práce, ktorá prerástla do partnerstva Sta-
rého Mesta a tejto spoločnosti, sa bude
upratovanie opakovať a neobmedzí sa
len na Medickú záhradu. (stn)

BRATISLAVA
Mestský investor pamiatkovej obno-
vy Paming spustil v prvý aprílový
týždeň väčšinu bratislavských fon-
tán. Nefunkčné zostanú štyri fontány
- na Námestí slobody, Námestí Mar-
tina Benku, na Uránovej a na Bor-
skej ulici.
Paming zabezpečuje údržbu a prevá-
dzku 40 fontán, 11 pitných fontánok a
troch studní. V tomto roku však bude v
prevádzke len 36 fontán a šesť pitných
fontánok. Opätovná prevádzka nefunk-
čných fontán si vyžaduje rekonštrukciu

tak stavebnej, ako aj technologickej
časti, Paming však na to prostriedky
nemá. Ročné náklady na prevádzku
bratislavských fontán a fontánok sú
185 000 eur, pričom energie z toho tvo-
ria 70 000 eur.
Počet pitných fontán v meste sa napriek
tomu zvýšil o jednu - v parku na Vajan-
ského nábreží. Samospráve Starého
Mesta a Bratislavčanom ju darovala tai-
pejská kancelária R.O.C. (Taiwan)
Development Fund. Staromešťania pit-
nú fontánu privítali. Len by ich malo
byť v centre mesta ešte viac. „Konečne

sa objavilo niečo, čo tu dávno bolo.V
parčíkoch na Jakubovom námestí aj na
Dunajskej ulici, kde sme sa ako deti
chodili hrávať, boli podobné fontánky,
kde sme si v horúčavách uhášali smäd.
Len by ich malo byť čo najviac, keďže
letá už nie sú tým čo bývali. Globálne
otepľovanie urobilo svoje. A studená
tečúca voda na osvieženie je fajn,“
napísala nám čitateľka.
Pitná fontánka chýba Bratislavčanom
aj v Grassalkovichovej záhrade, ktorú
najmä v letných mesiacoch navštevuje
mnoho mamičiek s deťmi. (pol)

Bratislavské fontány sú už spustené,

na nábreží pribudla pitná fontánka

Súťaž bratislavských škôl, žiakov a detí 
v separovanom zbere.

Staňte sa súčasťou hry, ktorá spojením kreativity, vedomostí 
a činov pomáha zachovať Bratislavu zdravšiu a krajšiu.

OLOMPIÁDA 2012
Neseparujte sa – separujte s nami!
12.03.2012 – 15.06.2012

Viac informácií nájdete na www.kvalitazivota.sk
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Partneri:

Hľadajú návrh

na vyhliadkovú

lavičku
STARÉ MESTO
Občianske združenie PUNKT vyhlá-
silo verejnú anonymnú súťaž na
vypracovanie návrhu na Vyhliadko-
vú lavičku pre Staré Mesto.
Víťazný návrh má zatraktívniť Rázu-
sovo nábrežie a reagovať na problém
znemožneného výhľadu na Dunaj, kto-
rému bráni protipovodňový múr. V
prvej fáze má byť osadených 6 takých-
to lavičiek. Uzávierka súťaže je 30.
apríla 2012, víťaz získa 1500 eur. Viac
informácií na www.punkt.sk (stn)
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Na Zochovej

chate budú

piecť vola
BRATISLAVA
Na Zochovej chate v lokalite  Modra
-  Piesok obnovia 1. mája 2012 tradí-
ciu z minulosti - pečenie vola. A opäť
pri tom bude Jozef Haršány, ktorý sa
ako mladý kuchár stretol s pečením
vola na Zochovej chate a dnes ho bu-
de piecť ako šéfkuchár Hotela Zo-
chova chata. Jeho starší kolegovia sa
vtedy učili piecť vola v Slovinsku. 
Dôležité je vybrať odrodu býka, ktorý
je na mäso. Prvomájový z Hotela
Zochova chata sa zatiaľ pasie na juho-
západnom Slovensku. Aby bolo jeho
mäso mäkké, musí mať maximálne do
dvoch rokov. To je okolo 500 kg hrubej
váhy, čistej zhruba 300 - 350 kg. Na
pečenie sa používajú rôzne špécie. Šéf-
kuchár má pripravené vlastné ingre-
diencie do marinády. Mäso v nej bude
ležať štyri dni, aby svalstvo povolilo.
„Do pácu idú bylinky, slaná voda, a
keďže sme vo vinárskej oblasti, dáme
do marinády a pri pečení na polievanie
využijeme dobré červené víno,“ pre-
zradil.
Zloženie byliniek si necháva ako tajom-
stvo. Prezradil len, že sú z malokarpat-
ských lúk a strání v okolí Hotela
Zochova chata. „Slovinci používali iné
bylinky. Vtedy pred rokmi nás zobrali
na naše lúky s tým, že nám ukážu, ktoré
máme používať. No nakoniec sme po-
chopili, že všetko brali len žartom,
chceli sa len prejsť.” Mäso v moridle na
štyri dni uložia do bazénu na bitúnku.
Vola plánujú piecť už od rána. Na gril
ho zavesia šiesti statní chlapi. Nahrnú
pahrebu, začnú ho pomaly otáčať,
potierať marinádou a opekať.
Po piatich hodinách nastane dlho oča-
kávaná chvíľa - prvé orezávanie mäsa.
Má to byť 1. mája okolo 12.00 h. „Keď
pôjdeme mäso orezávať, vždy môžeme
stiahnuť pahrebu, ktorá je na tehlách,
nabok. Aby sa aj orezávač mohol
dostať priamo pod vola a aby sa s ním
neupiekol,“ žartuje J. Haršány. Samot-
né orezávanie trvá asi 15 až 20 minút.
Orežú sa najprv väčšie kusy postupne
po celom obvode pečúceho sa vola.
Nemôžu začať iba z jednej strany, lebo
zviera by sa prevážilo, porušilo by sa
mu ťažisko a nedalo by obracať.

Gabriel Dovaľ

Štatistici

opäť navštívia

domácnosti
BRATISLAVA
Od 23. apríla do 31. mája 2012
navštívia poverení opytovatelia Šta-
tistického úradu SR 367 bratislav-
ských domácností, aby zistili štatis-
tické informácie o informačných a
komunikačných technológiách v
domácnostiach (ICT HH 1-01).
Ide o súčasť programu štatistických zis-
ťovaní v 4500 náhodne vybraných do-
mácnostiach na Slovensku, z toho 367
v Bratislave. Pracovisko Štatistického
úradu SR v Bratislave upozorňuje Bra-
tislavčanov, že opytovatelia sú pri zis-
ťovaní povinní preukázať sa poverením
a na požiadanie  aj  dokladom  totož-
nosti. Bližšie  informácie  je  možné
získať na adrese ks.ba@statistics.sk a
na telefonicky na čísle 02/69250-411
alebo 02/69250-465. (hla)

RUŽINOV
Jeden z dvoch podchodov pre chod-
cov na križovatke Prievozskej ulice s
Bajkalskou je stále uzatvorený a
bude až do skončenia výstavby
sedemnásťposchodového admini-
stratívneho objektu Forum Business
Centrum. Dovtedy sa chodci dosta-
nú cez Prievozskú ulicu podchodom
z druhej strany križovatky alebo
priechodmi na križovatke.
Na uzatvorenie podchodu upozornili
obyvatelia z okolia, ktorí sa zaujímali, či
po dokončení výstavby na protiľahlom
rohu ulíc bude podchod opäť v prevádz-
ke a či bude aj opravený. Ako pre Brati-
slavské noviny uviedol Roman Karabel-
li zo spoločnosti HB REAVIS Group,

ktorá je investorom administratívneho
centra, podchod uzatvorili, pretože ústí
na pozemky, kde sa stavia. „Sťaženú
situáciu chodcov v okolí stavby sme,
samozrejme, vopred predvídali a návrh
jej riešenia je aj súčasťou projektovej
dokumentácie, ktorá stanovuje postup-
nosť výstavby a snaží sa obmedzenia z
nej vyplývajúce minimalizovať. Pod-
chod ústi na našich pozemkoch, kde sa
momentálne stavia, a je nutná jeho sta-
vebná úprava tak, aby v budúcnosti, po
ukončení výstavby, tvoril prirodzený
koridor na napojenie nielen dvoch strán
Prievozskej ulice, ale aj samotného
objektu. Otvorenie podchodu pre verej-
nosť bude možné až po kolaudácii stav-
by,“ uviedol . R. Karabelli.

Kým nebude podchod opäť otvorený,
chodci môžu používať podchod na dru-
hej strane križovatky a priechody pre
chodcov na križovatke, ktoré umožňu-
jú bezpečný prechod cez križovatku vo
všetkých smeroch. „Dočasné obme-
dzenia sú daňou za to, že území bude
revitalizované a zdevastovanú budovu
Mramoru nahradí moderná stavba so
zeleným nádvorím a občianskou vyba-
venosťou v parteri,“ dodal R. Karabel-
li.
S výstavbou Forum Business Centra sa
začalo vlani na jeseň, dokončenie
výstavby je naplánované na máj 2013.
Celkové investície dosiahnu približne
30 miliónov eur. (ado)

FOTO - Slavo Polanský

Podchod na Prievozskej ulici otvoria

po dokončení Forum Business Centra

S Titanicom sa

potopilo aj víno

z Prešporka
BRATISLAVA
V sobotu 14. apríla uplynulo 100
rokovod potopenia Titanicu - jedné-
ho z najluxusnejších parníkov na
svete. Málo sa o tom vie, ale na palu-
be lode boli aj fľaše s prešporským
vínom z palugayovských pivníc Cha-
teau Palugay. Ako jediné vína z
Rakúsko-Uhorska sa totiž vtedy pili
aj na palubách zámorských lodí.
Zakladateľom rodinného obchodu s
vínom bol už 19. storočí Jacob Palugay,
ktorý ako prvý začal v Prešporku predá-
vať víno vo fľašiach. Palugayovské vína
získali mnoho ocenení na domácich aj
zahraničných výstavách. Jacob bol aj
vynikajúci obchodník a stratég a stal sa
symbolom kvalitného bratislavského
vinárstva.
Obchodného ducha zdedili aj jeho syno-
via, ktorí uviedli na trh značku Chateau
Palugay. Vynikajúce a mimoriadne kva-
litné tiché a šumivé vína si ihneď obľú-
bili nielen návštevníci prešporských re-
štaurácií, ale veľmi rýchlo sa dostali na
kráľovské a cisárske stoly po celom
svete - do Belgicka, Španielska, Ru-
munska, Srbska, Japonska, Brazílie,
Mexika či do Spojených štátov americ-
kých. Chýr o mimoriadnej kvalite vína
Chateau Palugay ho dostal aj do vinoté-
ky Titanicu. Cestujúci si na ňom pochut-
návali až do tragického nárazu lode na
ľadovec. V hlbinách mora tak skončili
aj stovky luxusných fliaš, pokiaľ ich
dovtedy všetky nevypili. (brn)

Až 9724 členov

SBD Bratislava 4

prišlo o milióny
BRATISLAVA
Štatutár Stavebného bytového druž-
stva (SBD) Bratislava 4 pripravil
9724 členov družstva o najmenej 92
miliónov korún. Oznámila to Gene-
rálna prokuratúra SR.
Trestné stíhanie pre porušovanie povin-
ností pri správe cudzieho majetku zača-
lo ešte v januári 2008. Od januára 2002
mal štatutár SBD Bratislava 4 rozpredá-
vať majetok družstva bez vedomia čle-
nov, nehospodárne ho spravovať, poru-
šovať stanovy a uzatvárať nevýhodné
zmluvy, za ktoré navyše neodvádzal
družstvu peniaze. Okrem toho k 1. ja-
nuáru 2003 vytvoril samostatné fondo-
vé účty údržby a opráv pre každý byto-
vý dom v správe SBD, ale zostatok 92
miliónov korún (3 053 840 €) zo spo-
ločného účtu na ne nepreviedol. 
Najvyšší súd SR rozhodol, že v trest-
nom konaní nepripustí účasť poškode-
ných. Vzhľadom na ich vysoký počet
by totiž mohli vzniknúť prieťahy a
mohol by byť ohrozený účel a rýchly
priebeh konania. (brn)
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Majáles má

bohatý program

na celý víkend
BRATISLAVA
Bratislavský majáles už tradične
odštartuje bohatú sezónu jarných a
letných open air festivalov. Vlani jeho
programy navštívilo okolo 50-tisíc
ľudí nielen z Bratislavy. V tomto roku
očakávajú organizátori podobný
záujem, o to viac, že program rovno-
merne rozdelili do troch víkendových
dní 4. - 6. mája 2012. 
Epicentrom festivalu bude pravé du-
najské nábrežie medzi Starým a Novým
mostom. Tu sa budú nachádzať dve kon-
certné pódiá, veľká občerstvovacia Zlatý
Bažant zóna a tiež tohtoročná novinka -
SAShE Art Picnic, veľký mestský fareb-
ný trh s prezentáciou tvorby viac ako 50
šikovných a originálnych ľudí.
V piatok vystúpia kapely Medial Bana-
na, Puding pani Elvisovej, Billy Barman
a Para. Hlavný sobotný koncertný pro-
gram odštartujú The Cellmates, ktorých
vystrieda A.M.O., hosť z Česka Divokej
Bill, domáci favoriti Hex a Polemic a
napokon Jana Kirschner.
Na nedeľnej dramaturgii hudobných a
divadelných vystúpení  spolupracovali
kultúrne inštitúty krajín Európskej únie v
Bratislave. Súčasťou programu majálesu
zostali aj niektoré jeho vychytávky z
predchádzajúcich ročníkov. Opäť nebu-
de chýbať pravidelná lodná propelerová
linka medzi Starým Mestom a Petržal-
kou, manifestačná cyklojazda na 20 km
v priateľskom župnom pelotóne, progra-
my pre najmenších divákov a, samozrej-
me, ohňostroj nad Dunajom v sobotu 5.
mája okolo 21.45 h. 
Ak ste sa chystali počas prvého májové-
ho víkendu von z mesta, zostaňte celkom
určite verní Bratislave a najpriateľskej-
šiemu mestskému festivalu roka. (miv)

Petržalčania idú

stavať verejnú

plaváreň
PETRŽALKA
Petržalská samospráva chce posta-
viť verejnú plaváreň. Stáť by mala
1,5 milióna eur, pričom 500-tisíc
chcú Petržalčania použiť z predaja
akcií mestskej časti v Dexia Banke
(Prima Banke). Zvyšný milión eur
chcú čerpať z úveru.
Podľa materiálu, ktorý pripravila pra-
covná skupina zložená zo starostu a
poslancov miestneho zastupiteľstva,
najvhodnejšou lokalitou na výstavbu
verejnej krytej plavárne je areál výsta-
viska Incheba. Spomedzi desiatich
vytypovaných lokalít vyšla ako naj-
vhodnejšia Incheba, ako druhý naj-
vhodnejší bol vyhodnotený pozemok
za budovou Technopolu. Incheba však
ponúka prenájom pozemku na 30 rokov
za symbolickú cenu 1 euro ročne.
Východou Incheby je tiež výborná
dostupnosť a možnosť parkovania v
areáli výstaviska.
Pre objekt plavárne sa ráta s plochou
950 štvorcových metrov. Samotný ba-
zén má mať dĺžku 25 metrov a šírku
približne 12 metrov, aby v ňom mohlo
byť 5-6 plaveckých dráh. Celkový ob-
jem vody v bazéne je projektovaný na
857 kubických metrov.
V objekte sa okrem bazéna a vybave-
nosti patriacej k bazénu počíta aj s re-
štauráciou, wellnessom a posilňovňou.
Pre objekt je navrhnutých 27 nových
parkovacích státí. S ukončením výstav-
by sa uvažuje v tomto roku, najneskôr
však v prvej polovici roka 2013.
Petržalská miestna rada odporučila
zámer výstavby plavárne schváliť,
petržalskí poslanci o ňom mali rozhod-
núť v utorok 17. apríla 2012 na zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva. (pol)

Magistrát otvoril diskusiu o parkovaní,

otvorených zostáva viacero otázok 
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva otvorila
verejnú diskusiu o riešení problému
statickej dopravy (parkovania) v mes-
te. Do diskusie sa môžu Bratislavčania
zapojiť len prostredníctvom ankety
na webstránke mesta www.bratisla-
va.sk alebo elektronickou poštou na
parkovanie@bratislava.sk
Vedenie mesta upozorňuje, že zvyšujú-
ca sa intenzita individuálnej automobi-
lovej dopravy zhoršuje kvalitu života a
autá zaberajú verejný priestor (ulice,
chodníky a námestia) a neraz prekážajú
chodcom či cyklistom. Preto chce tento
problém riešiť a zavádzať nové pravid-
lá. Vedenie mesta predpokladá, že prvé
kroky smerujúce k celomestskej regulá-
cii parkovania by mohli byť spustené od
začiatku roku 2013.
„Keďže ide o otázku, ktorá sa dotkne
takmer každého obyvateľa, vedenie
mesta chce pred prijatím bratislavskej
stratégie parkovania poznať názor
odbornej i laickej verejnosti, preto
vytvára priestor na zapojenie sa každé-
ho, kto má záujem o prezentáciu názo-
ru,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku
bratislavskej samosprávy. Výsledky
ankety a diskusie budú slúžiť ako pod-
klad na rozhodovanie mestských pos-
lancov v lete tohto roku.
Na území Bratislavy je podľa magistrá-
tu zhruba 150-tisíc parkovacích miest,

z ktorých takmer polovica má charak-
ter uličného parkovania, t. j. státia, kto-
ré nie je oficiálnym parkovacím mies-
tom. V Bratislave je však evidovaných
viac ako 210-tisíc áut a ďalších takmer
100-tisíc vozidiel prichádza do mesta v
pracovné dni.
Mesto chce pri definovaní pravidiel pre-
ferovať ľudí, ktorí sú v Bratislave pri-
hlásení na trvalý pobyt. To umožní bez-
platné parkovanie na vyhradených stá-
tiach v čase od 18.00 do 8.00 h. Otázkou
zostáva, aký budú mať rezidenti status v
čase od 8.00 do 18.00 h? Budú musieť s

autom od svojho bydliska odísť alebo
budú platiť ako návštevníci mesta?
Nočné parkovanie na uliciach nie je
totiž spoplatnené nikde, takže aký vlast-
ne budú mať rezidenti podľa magistrátu
benefit? Otvorenou otázkou zostáva,
ako sa chce mesto vyrovnať s firmou
BPS Park, a.s., ktorá okupuje parkova-
cie miesta na mestských cestách v najlu-
kratívnejšom centre mesta na základe
sporných zmlúv po predchádzajúcich
samosprávach mesta a mestskej časti
Staré Mesto? (ado)

FOTO - Slavo Polanský

Prijmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu na pozície

zámočník, pomocný zámočník,
montážny pracovník, skúšobný vodič

Tel.: 0911 323 350
E-mail: mesing2@personalsq.sk

Zasekol sa vám trezor?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis
� 0905 610 173 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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BRATISLAVA
Po štvormesačných rokovaniach o
náhrade za pozemok na Kráľovej
hore sa črtá dohoda všetkých zainte-
resovaných strán. Predstavitelia sa-
mosprávy mesta Bratislava a J&T
Real Estate vytypovali päť pozem-
kov v Ružinove a v Petržalke, ktoré
by mohli byť náhradou za 20,5-hek-
tárový pozemok na Kráľovej hore.
Zámenu vítajú aj občianski aktivisti,
ktorí sa postavili proti výstavbe na
Kráľovej hore.
Vedenie mesta navrhlo za pozemok na
Kráľovej hore zameniť pozemok v
Ružinove na výjazde z Bratislavy s
rozlohou cca 4,5 ha. K tomu mesto
navrhuje pridať štyri pozemky v Petr-
žalke s rozlohou cca 4 ha. „Lokality
boli vytypované na základe finančnej i
právnej analýzy, pričom sa vychádzalo
zo základnej premisy, hodnota a
funkčné využitie zamieňaných pozem-
kov musia byť pre mesto rovnocenné,
samospráva nesmie takýmto krokom
stratiť,“ uviedol pre Bratislavské novi-
ny hovorca primátora Bratislavy
Ľubomír Andrassy.  
Navrhovaná zámena pozemkov by
znamenala, že pozemok na Kráľovej
hore sa stane majetkom mesta, čím by
pominulo riziko, že sa tu začne staveb-
ná činnosť. Ako upozornil hovorca pri-
mátora, zámena pozemkov je len jed-
nou z možných alternatív, ako sa dajú

získať pozemky na Kráľovej hore do
vlastníctva samosprávy a následne ich
v plnej miere nechať využívať Brati-
slavčanmi na oddych a rekreáciu v prí-
rodnom prostredí. Otázka zámeny je
podľa neho stále len v rovine rokovaní
a o definitívnom riešení môžu rozhod-
núť výlučne poslanci mesta.
„Druhá možnosť je taká, že pozemky
ostanú v súkromných rukách a vlastník
pozemkov bude môcť konať v súlade s
jeho vlastníckymi právami, teda je tu aj
taká možnosť, že si pozemky oplotí a

zabezpečí len právo prechodu, ale
ľudia, ktorí boli zvyknutí v danej loka-
lite tráviť voľný čas, budú výrazne
obmedzení, ak vlastník pozemkov
nebude súhlasiť, nebudú sa môcť v
tejto lokalite zdržiavať. A takýto stav
by bol podľa primátora Milana Ftáčni-
ka zlým riešením, ale vlastník má na
neho právo,“ uviedol Ľ. Andrassy.
Ako v polovici marca na stretnutí s in-
vestorom deklarovali predstavitelia
petičného výboru Petície proti výstav-
be na Kráľovej hore, ich cieľom je

zachovať v lokalite Kráľovej hory prí-
rodný ráz krajiny bez zástavby, preto aj
po prípadnej zámene pozemkov budú
žiadať mestskú samosprávu o zmenu
územného plánu v tejto lokalite. K
navrhovanej zámene sa občianski akti-
visti vyjadrili už skôr - žiadajú, aby
zámena bola férová, zrozumiteľná a
nepoškodila obyvateľov iných mest-
ských častí.
O zámene piatich mestských pozem-
kov za pozemok na Kráľovej hore by
mali rozhodovať poslanci mestského

zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Predsedníč-
ka poslaneckého klubu SaS-OKS
Katarína Augustinič presadila, aby
mesto ešte predtým vypracovalo práv-
nu analýzu, ktorá zhodnotí aktuálny
stav a všetky možné riešenia. 
„Rozhodovanie nebolo jednoduché,
keďže je to záležitosť, ktorú sme zdedi-
li. Na jednej strane stojí investor, ktorý
chce na svojom pozemku stavať, a na
strane druhej je vôľa viac ako 20 000
ľudí, vyjadrená petíciou, ktorí žiadajú
zachovať pôvodný účel, a tým je šport
a rekreácia. Aj preto sme sa rozhodli
hlasovať za výmenu, tak ako požado-
vali petičiari. V uznesení sme však
požiadali magistrát o vypracovanie
právnej analýzy, ktorá zhodnotí súčas-
ný stav a možné riešenia. Právne analý-
zy okrem iného poukázali na fakt, že
prípadnou zmenou územného plánu,
by sa mesto mohlo dostať do pozície, v
ktorej by mu hrozili žaloby, a teda aj
možné finančné straty. Navyše investor
môže svoj pozemok oplotiť a zamedziť
prístup komukoľvek. To by bolo naj-
horšie riešenie. Myslím si preto, že rie-
šením pre záchranu Kráľovej hory je
ponúknuť investorovi na výmenu po-
zemky, napríklad také, kde už zástavba
je, alebo nie sú tak spoločensky hod-
notné, ako je práve Kráľova hora,“
povedala mestská poslankyňa Katarína
Augustinič (SaS). (brn)

Lúku na Kráľovej hore môže zachrániť

zámena za iné mestské pozemky
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Následky socializmu zažívame dodnes
BRATISLAVA
Päťdesiate a šesťdesiate roky, obdobie
cenzúr, príkazov a zákazov, ale aj
snaha vtedajšej politickej garnitúry o
prebudovanie Bratislavy na socialis-
tický spôsob spôsobovali mestu a oby-
vateľom utrpenia. 
Na realizáciu veľkolepých plánov socia-
lizmu politická moc potrebovala svojich
spoľahlivých „odborníkov“. Vyselekto-
vaná garnitúra zmenila kultúrne smero-
vanie mesta. V období nástupu socializ-
mu živnostníkov, špecialistov, remesel-
níkov, odborníkov a inteligenciu z pred-
chádzajúceho režimu nahrádzali svojimi
absolventmi rýchlokurzov. Na vedúce
miesta stačilo absolvovať pár mesiacov
VUML (Večerná univerzita marxizmu a
leninizmu) a s diplomom v ruke mohol
čerstvý absolvent zasadnúť za stôl vedú-
ceho pracovníka, ktorý rozhodoval o
všetkom. VUML zaručovala veľkú pro-
fesijnú „odbornosť“ a „vedomosti“. Pre
vyššie postavených vedúcich pracovní-
kov bola zase Vysoká škola politická. S
titulom RSDr., doktor politických vied,
sa absolventi, opäť s „odbornými vedo-
mosťami“, dostali do riadiacich funkcií.
Stali sa z nich na dôležitých straníckych
pozíciách „odborníci“ pre umenie,
právo, stavebníctvo, hudbu a kultúru. 

Vtedajšia kultúra, knihy, výtvarné ume-
nie, stavebníctvo a architektúra sa
dostali pod ideologickú kontrolu vlád-
nucej strany. Verne slúžiaci súdruhovia
uplatňovali cenzúru na všetkých úrov-
niach riadených Komunistickou stra-
nou Československa. Politika totalitné-
ho režimu mala negatívny vplyv na cel-
kovú kultúru, nevynímajúc architektúru
a výstavbu Bratislavy. Šíky „posluš-
ných“, ale bez odbornosti a logického
myslenia, komunistická strana potrebo-
vala. Najvýraznejším predstaviteľom
bol súdruh Vasiľ Biľak, jeden z mno-
hých „prídelov“ z východného Slo-
venska. Z krajčíra sa stal najvyšší pred-
staviteľ komunistickej strany. Príklad
ako z naivnej utopistickej rozprávky,
kde krajčír ovládol krajinu, ale pritom
neovládal ani svoj materinský jazyk a
mozog. Prejavilo sa to vtedy, keď
zapredal svoju vlasť vodcovi Soviet-
skeho zväzu Leonidovi Iľjičovi Brežne-
vovi. Známym listom ho požiadal, aby
vojskami Varšavskej zmluvy obsadil
republiku, ktorá začala naberať iný
kurz, ako jej bol pridelený. Garnitúra
politických nominantov a rýchlokvase-
ných odborníkov mala viesť krajinu k
budovaniu lepšieho zajtrajška, vrátane
novej socialistickej Bratislavy. 

SKRÁŠĽOVANIE MESTA
V MENE STRANY

Ľudoví architekti, projektanti, diplomo-
vaní stavební technici, stavitelia, ale aj
umelci a sochári, všetci bez lokálpatrio-
tizmu, pozitívneho a citového vzťahu k
dejinám mesta, ale verne slúžiaci strane,
začali na príkaz komunistickej strany
„meniť, skrášľovať a upravovať“ mesto.
Išlo o akési prebudovanie Bratislavy na
socialistický spôsob. Dejiny Bratislavy
sa začali písať obdobím nástupu socia-
lizmu. Všetko, čo bolo predtým dejin-
ným faktom, sa zrušilo, zbúralo, neuzna-
lo a umlčalo. Dôležitejšie boli busty a
sochy partizánov, sovietskych vojakov,
Stalina, Lenina, Gottwalda, revolucioná-
rov a vodcov strany. Nik im nezabránil,
aby sa pustili aj do nového „myslenia“,
vrátane prestavby mesta. 
Strana odsúhlasila kvôli novému dunaj-
skému mostu zbúranie židovskej syna-
gógy, zrovnanie bratislavského Podhra-
dia, Žižkovej ulice, Vydrice a historic-
kých uličiek s ich budovami, ktoré
mostu stáli v ceste. Zničili Rybné námes-
tie vrátane starého mestského pivovaru,
čím sa im podarilo zdecimovať Staré
mesto. Kvôli „novým“ dejinám nechceli
priznať fakt, že tým ohrozili najcennej-
šiu gotickú pamiatku, akou je bratislav-

ský Dóm sv. Martina. Je historicky star-
ší ako Svätoštefanský dóm vo Viedni,
ktorý s okolitými uličkami tvorí najkraj-
šie a najvyhľadávanejšie turistické mies-
to hlavného mesta Rakúska. Košický
Dóm sv. Alžbety je z týchto troch vzác-
nych gotických stavieb najstarší.
Vedľa Dómu sv. Martina, pár metrov od
gotického skvostu, nasmerovali „odbor-
níci“ príjazdovú komunikáciu mosta,
ktorý dostal hrdý názov z partizánskeho
prostredia 2. svetovej vojny - Most Slo-
venského národného povstania. Cítiť v
tom akési víťazstvo vtedajších bojovní-
kov, ktorí za zničenie historických
budov, domov a ulíc starého mesta si ako
„novodobí partizáni“ vybojovali politic-
kú odmenu v podobe svojho pamätníka
nad Dunajom s názvom Most SNP!
Neskôr, po zmene režimu Most SNP
premenovali na Nový most, aby ho noví
„buditelia“ znovu zmenili na Most SNP.
Hovorí sa, že čert nikdy nespí, ale že sa
zobudí tak skoro po nežnej revolúcii, to
nečakal ani ten najväčší pesimista.
Vďaka niektorým poslancom mesta táto
„kultúrna a dejinná“ zmena bude znovu
pripomínať najhoršie obdobie budova-
nia socializmu, ktoré ako prívalová vlna
zasiahlo naše mesto! Zničilo aj Národnú
galériu pri Dunaji, kedysi historickú

barokovú stavbu Vodných kasární.
Budovu obstavali a zakryli ohyzdnou
stavbou tak, že z nábrežia Dunaja už nie
je vzácnu budovu vidieť. Všetky ďalšie
generácie Bratislavčanov sa za tento sta-
vebný prešľap budú hanbiť, pokiaľ sa
zmienený „architektonický nádor“ spred
Vodných kasárni neodstráni.

DEŠTRUKCIA POKRAČUJE
AJ DNES

Na výstavbu betónovej Petržalky, naj-
väčšej panelovej megalomanskej mest-
skej časti na Slovensku sa už znieslo
množstvo kritík. Japonskí, kanadskí a
austrálski architekti ukazovali na svojich
sympóziách Petržalku ako odstrašujúci
prípad socialistickej architektúry. Za
lepší kultúrny počin možno považovať
vybudovanie Parku kultúry a oddychu, v
skratke PKO, ktorú súčasná garnitúra
developerov chce tak isto zbúrať. Kole-
so dejín sa točí podľa toho, kto a čím
ovláda v krajine moc. Vtedy vyhrávala
červená ideológia, dnes sú to rôznofa-
rebné politické garnitúry napojené na
rôznofarebné finančné skupiny. Výsle-
dok ničenia kultúrnych pamiatok mesta,
deštrukcia parkov, zelene a prírody, má
však podobný rukopis, ako je zmena
názvu Nový most na Most SNP. 

Štefan Danko, Bratislava

JUŽNÉ MESTO
SLNEČNICE

3-izb. byt + parking
za 139 000 €

Tel.: +421 220 777 222
Mobil: +421 917 665 855
slnecnice@slnecnice.sk
www.slnecnice.sk
Otvorené: pondelok – piatok 
od 9.00 do 18.00 h
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RD s pozemkom
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Na Medenej

ulici sa parkuje

dosť divoko
STARÉ MESTO
So sťažnosťou na neúnosnú situáciu
na Medenej ulici sa na redakciu Bra-
tislavských novín obrátila jedna z
obyvateliek ulice. Problémom je par-
kovanie áut návštevníkov kaviarne a
kaderníctva, ktorí odstavujú vozidlá
pozdĺžne pri riadne zaparkovaných
autách.
„Mladí si takto odstavia autá aj na nie-
koľko hodín a vysedávajú v kaviarni.
Prípadne paničky sa idú dať ostrihať do
kaderníctva. Obmedzuje to plynulosť
premávky na ulici, ale najmä zabraňuje
bezpečnému výjazdu a vjazdu áut do
garáže banky a do dvora oproti kader-
níctvu. Často tu vznikajú kolízne si-
tuácie. Aj neustále vytrubovanie áut
znepríjemňuje život obyvateľom ulice,“
sťažuje si obyvateľka Medenej ulice.
Obrátili sme sa na Miestny úrad mest-
skej časti Staré Mesto, ktorá je správ-
com komunikácie. Ako nás informoval
hovorca Tomáš Halán, v prípade, že
obyvatelia opäť zaznamenajú takýchto
vodičov, je nevyhnutné okamžite volať
hliadku mestskej polície z okrsku zo
Starého Mesta na telefónne číslo 02
59246 400, ktorí dohliadajú na dodr-
žiavanie predpisov týkajúcich sa par-
kovania a cestnej premávky. Proti také-
muto vodičovi vyvodia potom prísluš-
né sankcie. „Staré Mesto uvíta, ak
budú obyvatelia o podobných situá-
ciách informovať mestskú časť, ako aj
okrsok mestskej polície v Starom
Meste,“ dodal. T. Halán. (stn)

Bratislavčania

môžu ochutnať

jarné menu
BRATISLAVA
Jar v bratislavskom obchodnom do-
me IKEA je tento rok v znamení ku-
chýň. Nielen v ponuke pestrých stolo-
vacích doplnkov, ale aj špeciálnou po-
nukou kuchýň. Za každých 400 eur z
ceny kuchyne dostane každý nakupu-
júci 40 eur na zákazníckej karte na
ďalší nákup.
Okrem toho v reštaurácii obchodného
domu pripravili zákazníkom nevšedný
kulinársky zážitok. Moderátor Martin
Pyco Rausch zostavil zo svojich obľú-
bených receptov jarné menu. Od 19.
apríla do 30. mája 2012 si tak Brati-
slavčania budú môcť pochutnať na
cícerovom šaláte Cicero, rolke plnenej
marinovaným lososom či pikantných
krevetových pappardelle. 
„Vyštudoval som hotelovú akadémiu,
kde sme sa učili variť a mňa to vždy
bavilo. V kuchyni sa cítim istejšie ako
na pódiu,“ priznal Martin Pyco
Rausch. K sporáku sa v netradičnej
úlohe šéfkuchára postaví opäť v nede-
ľu 29. apríla 2012 od 11.00 do 13.00 h
priamo v oddelení kuchýň IKEA, kde
osobne predvedie, ako sa jedlá z jeho
jarného menu pripravujú.
Zákazníci bratislavskej reštaurácie
IKEA i napriek zaujímavej jarnej po-
nuke neprídu o svoje obľúbené švéd-
ske špeciality, medzi ktorými jedno-
značne vedú mäsové guľôčky Köttbul-
lar. Ročne sa ich tu predá až 57 000 kg.
Reštaurácia obslúži ročne až 1 200 000
zákazníkov. (kea)

Na Viedenskej ceste maľujú cyklotrasu,

dokončiť ju majú do konca mesiaca
PETRŽALKA
STaRZ Bratislava začal s dokončova-
ním cyklotrasy na Viedenskej ceste.
K úseku od hrádze pri Aušpici po
Nový most, ktorý vybudovali koncom
minulého roka, tak ešte pred začiat-
kom cyklistickej sezóny pribudne aj
cyklospojenie od Nového mosta po
Starý most.
Do konca apríla bude na ceste vytvore-
ný obojsmerný pruh široký 3 metre
vedľa existujúceho protipovodňového
múru. Súčasťou prác je tiež vyznačenie
kritických úsekov, križovatiek a zmeny
parkovania. Autá budú môcť po novom
parkovať len na vyznačených státiach, a
nie tak, ako to bolo doteraz, teda po
oboch stranách vozovky.
Toto riešenie prispeje k zvýšeniu bez-
pečnosti cyklistov i peších, ktorí trávia
voľný čas v Sade Janka Kráľa či na ná-
breží Dunaja. Bratislavská samospráva
upozorňuje vodičov, že parkovanie na
trasách určených pre cyklistov je zaká-
zané. Vodiči, ktorí doteraz parkovali na
Viedenskej ceste, môžu autá odstaviť na
bezplatnom verejnom parkovisku pri
Starom moste či na Tyršovom nábreží.
Úsek medzi Novým a Starým mostom
je posledným chýbajúcim úsekom na
slovenskej časti medzinárodnej trasy
EUROVELO 6. Cyklistický chodník na
Viedenskej ceste rozšíri existujúcu sieť
„zelených trás“ na území mesta a záro-
veň odstráni doterajší nelegálny stav,
keď majú cyklisti zakázanú jazdu od
Starého k Novému mostu. (pol)

FOTO - Juraj Mladý

NISSAN NOTE ACENTA+

Nissan. Vzrušujúce inovácie.

MILUJEM, KEĎ DO SEBA VŠETKO ZAPADÁ.
VÝBAVA NA VYSOKEJ ÚROVNI, NÍZKA CENA. A JA.

Uvedené ceny sú základné ceny prezentovaných vozidiel vo výbave MICRA 1.2 80HP M/T STYLE Edition a NOTE 1.4 M/T ACENTA+. Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto 

reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012. MICRA: kombinovaná spot-

reba: 4,1–5,4 l/100 km; kombinované emisie CO
2
: 95–125 g/km. NOTE: kombinovaná spotreba: 4,2–6,8 l/100 km; kombinované emisie CO

2
: 110–159 g/km. Pre viac informácií o možnostiach a podmienkach 

Predĺženej Záruky kontaktujte prosím ktoréhokoľvek z autorizovaných predajcov Nissan.
P R E D Ĺ Ž E N Á

Z Á R U K A

NISSAN

Interiér
vo farbe
IVORY

Automatická 
klimatizácia

15” disky
kolies 

z ľahkých 
zliatin

Predné 
hmlovky

Automatická 
klimatizácia

16” disky
kolies 

z ľahkých 
zliatin

NISSAN MICRA STYLE
OD 9 990 €

OD 10 990 €
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www.bratislavskymajales.sk

ZADARMO

FAREBNÝ TRH, KTORÝ MÁ ATMOSFÉRU

Organizátori:

Partneri: Mediálni
partneri:
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&VAŠA TELEVÍZIA NA CESTÁCH

Nové lavičky 

a koše v noci 

vytrhali vandali
PETRŽALKA
Petržalská samospráva začala osá-
dzať pozdĺž Chorvátskeho ramena
nový mestský mobiliár. Nové lavičky
a odpadkové koše pribudli aj na úse-
ku medzi ulicami Ševčenkova a Hálo-
va. Aké však čakalo Petržalčanov na
Zelený štvrtok prekvapenie? Ktosi v
noci vytrhal a zdemoloval čerstvo
osadené lavičky a koše!
Ako informovala petržalská hovorkyňa
Mária Grebeňová-Laczová, okrem to-
ho niekto ukradol nové koše aj na uli-
ciach Vígľašská a Krásnohorská. Pra-
covníci podniku verejnoprospešných
služieb tak namiesto osádzania nových
opravovali zničené lavičky.
Petržalčania pokračujú v osádzaní lavi-
čiek pozdĺž Chorvátskeho ramena aj v
týchto dňoch - od premostenia Jantáro-
vej cesty a Námestia hraničiarov až po
koniec ramena na Lachovej ulici. Pri-
budli však aj lavičky a koše na Mama-
teyovej ulici. Do začiatku týždňa bolo v
Petržalke osadených 40 nových lavičiek
a 119 odpadkových košov. (mgl)

O volejbalový

titul bojujú

biele tigre
BRATISLAVA
Vo finále volejbalovej extraligy
mužov bojujú o majstrovský titul
hráči Volley Teamu Unicef Bratisla-
va a Chemes Humenné. Kým prvý
zápas Bratislavčania vyhrali po ur-
putnom boji 3:2 (23, -23, 19, -19, 16),
v druhom domácom zápase však
bratislavské biele tigre prehrali
hladko 0:3 (-24, -29, -23).
„Humenné bolo lepším tímom, aj keď
sa rozhodovalo v tesných koncovkách,
škoda. Ťažšie sa nám presadzovalo v
útoku. Ideme však ďalej, ak chce
Humenné titul, musí vyhrať ešte tri
zápasy, a to im v žiadnom prípade
nedovolíme,“ povedal po prehratom
zápase najlepší hráč Volley Teamu
Unicef Martin Mikula. Sobotná prehra
Bratislavčanov bola vôbec prvá s
týmto súperom v tejto sezóne.
Po dvoch zápasoch je teda stav finálo-
vej série 1:1 a oba tímy sa sťahujú na
východ Slovenska do Humenného.
Tretí zápas je na programe v piatok 20.
apríla, štvrtý zápas opäť v Humennom
v sobotu 21. apríla 2012. Finále sa hrá
na štyri víťazné zápasy, preto je už isté,
že finálová séria sa vráti do Bratislavy.
Piaty zápas medzi Volley Teamom
Unicef Bratislava a mužstvom Chemes
Humenné bude v stredu 25. apríla 2012
o 18.00 h v športovej hale Hant Aréna
na Pasienkoch.
Prípadný šiesty zápas bude 28. apríla v
Humennom a siedmy zápas 2. mája
2012 opäť v Bratislave. (ado)

Vyrieši problém zničenej budovy

na Tomášikovej ulici jej odpredaj?
RUŽINOV
Budova bývalého Centra poraden-
sko-psychologických služieb Brati-
slava 2 na Tomášikovej ulici 23 je už
dlhšie prázdna, pustne a čoraz väčš-
mi znepríjemňuje život obyvateľov z
okolia. V okolí budovy je neporiadok
a smrad, vo vnútri často prespávajú
bezdomovci a neprispôsobivé indiví-
duá.
Ako nás upozornili obyvatelia z Tomá-
šikovej a Haburskej ulice, večer sa boja
prejsť okolo, pretože sa tam zhlukujú
asociáli. V zime tam prespávali, občas
odtiaľ vraj cez rozbité okná vychádza-
jú bezdomovci. Ruina uprostred sídlis-
ka znepokojuje Ružinovčanov stále
viac.  Sťažujú si aj firmy, ktoré sídlia v
okolitých novostavbách.
Ako sa nám podarilo zistiť, budova pat-

rí štátu, presnejšie Ústrediu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, spravuje ju však
bratislavský Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny. Ako pre Bratislavské noviny
potvrdila riaditeľka úradu Ida Želinská,
budova je prebytočným majetkom a
pred rokom bola ponúknutá iným štát-
nym inštitúciám, ale nikto neprejavil o
ňu záujem. „Konečne sme pred tromi
týždňami dostali od ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny po zhruba tri-
štvrte roku súhlas na odpredaj budovy.
Už sa spracováva znalecký posudok -
garantujem, že koncom mesiaca bude
ponuka visieť na našich elektronických
nosičoch a v centrálnom registri,” uvied-
la I. Želinská.
Tento týždeň by mali podľa jej slov
opäť zdevastovanú budovu a jej okolie
vyčistiť, ako urobili niekoľkokrát aj

vlani. „Ako správca budovy paradoxne
nemáme povolenie na oplotenie prie-
storu, ani na zamurovanie, a to aj
napriek tomu, že sme na to našli a
vyčlenili prostriedky ešte vlani v no-
vembri aj v tomto roku, lebo Ústredie
práce, sociálnych vecí a rodiny nám
nedalo súhlas na ich reklasifikáciu na
tzv. kapitálové výdavky. ” dodala riadi-
teľka. V časti budovy je ešte vecné bre-
meno - nie sú totiž vypratané priestory
bývalej zubnej ambulancie a s vlastní-
kom zariadenia sa úradu nedá spojiť.
Zostáva veriť, že Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Bratislave sa nie-
lenže podarí včas zverejniť oznam o
ponuke na predaj, ale že budovu aj
niekto kúpi a bude ju využívať zmyslu-
plným spôsobom. (ado)

FOTO - Slavo Polanský

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk
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Ragbisti Slovana

Bratislava  na

víťaznej vlne!
BRATISLAVA
Ragbisti bratislavského Slovana od-
štartovali jar vo veľkom štýle! Po kva-
litnej zimnej príprave a sústredení v
chorvátskom letovisku Novi Vinodol-
ski kde remizovali s domácim klubom
Vilani Krasica neokúsil Slovan ešte
trpkosť prehry. Bratislavským rag-
bistom sa podarí všetko, na čo siahnu.
V slovenskej lige v ragby 7s sa spokojne
usadili na prvom mieste, keď turnaj v
Košiciach zvládli na výbornú a opraty
všetkých zápasov držali pevne v rukách,
čo sa pretavilo do samých výhier. Tak-
tiež vo veľkom 15-kovom ragby žnú
jeden úspech za druhým. V prvom kole
českej 1.ligy porazili doma Olomouc vy-
soko 43:0 a o týždeň na to si pripísali
plný bodový zisk za to, že v propagač-
nom zápase v Břeclavi vyprevadili z
ihriska brniansky Bystrc 31:27.
Tento mesiac sú ešte v bratislavskom
ragbyovom kalendári zaznačené dátumy
21. apríla 2012, keď ženy Slovana budú
hostiť medzinárodný 7s turnaj, 22. aprí-
la odohrá Slovan domáci zápas proti RK
Zlín a nakoniec 29. apríla sa na štadióne
v Čunove stretnú ragbyové reprezentá-
cie Slovenska s Tureckom. (kon)

V nedeľu budú

na Závodisku

brány dokorán 
PETRŽALKA
V nedeľu 22. apríla 2012 už tradične
bude patriť celé mesto krásnemu po-
dujatiu - Bratislava pre všetkých. Do
akcie sa už od počiatku úspešne
zapája i bratislavský hipodróm v
Starom háji. Návštevníci budú mať
aj tento rok voľný vstup do areálu
dostihovej dráhy už od 14.00 h.
Dostihovými magnetmi budú hlavné
predskúšky jarných klasických dosti-
hov - Cena trojročných žrebcov a Cena
trojročných kobýl na 1700 metrov s
kvalitným medzinárodným obsadením
koní a jazdcov. Celkovo sa v nedeľu
popoludní pobeží v Starom háji deväť
dostihov, z toho jedny budú aj o Cenu
Bratislavských novín - tie majú štart o
16.00 h.
Napínavé dostihy ozvláštni aj zaujíma-
vý program, na pódiu vystúpi hudobnú
skupina Neon a country pod vedením
Kvetky a Pavla Fraitových, pôsobiaca
už roky úspešne pod hlavičkou ZUŠ J.
Albrechta na Topoľčianskej ulici.
Ak chcete zažiť krásnu atmosféru ví-
ťazstiev i dobrej nálady, namierte si to
na Závodisko v Starom háji. Brány bu-
dú pre návštevníkov dokorán. (kom)

Futbalistom Slovana sa akosi nedarí,

na Žilinu a Trnavu strácajú štyri body
BRATISLAVA
Futbalový Slovan Bratislava už štyri
ligové kolá nevyhral. Raz prehral a
trikrát remizoval. Naposledy v Ban-
skej Bystrici, keď bod pre belasých
zachraňoval v závere zápasu brati-
slavský brankár Kováč, ktorý chytil
pokutový kop.
„Bol to pre ľudí zaujímavý zápas, v
ktorom Dukla dominovala silou vo
vzdušných súbojoch. My sme chceli
hrať futbal po zemi, ale na tom teréne to
bolo veľmi ťažké. Zápas bol plný zvra-
tov, tak ako sme mohli vyhrať, mohli
sme aj prehrať. Ťažko hráčom vyčítať

niečo z bojovnosti, z jednej alebo dru-
hej strany. Futbal bol na hranici toho, čo
sa dalo na tom ihrisku hrať. Vyrovnali
sme nepriaznivý stav a veril som, že
zápas zlomíme a vyhráme. Mali sme v
závere aj obrovskú šancu Halenárom,
ale bystrický brankár to fantasticky
chytil a naopak ten náš nás tiež podržal,
keď parádnym zákrokom neinkasoval z
penalty. Deľba bodov je zaslúžená, i
keď je to pre nás málo,“ zhodnotil
zápas tréner Slovana Vladimír Weiss.
Bratislavskí futbalisti tak strácajú na
Žilinu a Trnavu štyri body a v boji o
majstrovský titul si skomplikovali si-

tuáciu. Napriek tomu nie je nič stratené.
Najbližšie majú belasí príležitosť na
reparát túto sobotu 21. apríl 2012, keď
na Pasienkoch o 17.30 h privítajú ambi-
ciózny ViOn Zlaté Moravce.
Na štadióne nebude ani počas tohto
zápasu chýbať funzóna mladých slova-
nistov zo strany Trnavskej cesty, ktorá
sa otvára už dve hodiny pred zápasom.
Aj tentoraz v nej budú rôzne atrakcie
ako nafukovací hrad, šmykľavka, tram-
polína či maľovanie na tvár. Vstupné do
funzóny je zvýhodnené aj pre dospe-
lých - rodič s dieťaťom zaplatí len 3
eurá. (ado)

Baseballisti začali novú sezónu úspešne
BRATISLAVA
Baseballisti bratislavského Slovana s
prehľadom zvládli úvodné dva zápa-
sy nového ročníka baseballovej
Interligy a porazili Érd Aeros vysoko
13:0 a 12:1.
V mimoriadne chladnom počasí pred-
viedol slovenský vicemajster veľmi
slušný výkon v obrane podporený
skvelou prácou nahadzovačov, ktorí
útok Aeros k ničomu nepustli. Naopak
pálkari Slovana sa do súperovho naha-

dzovača pustili od prvej zmeny a tréne-
ra Róberta Rosu potešili okrem množ-
stva hitov až štyrmi homerunmi.
V prvom zápase nastúpil za Slovan na
kopci Martin Strapko, ktorý odhádzal
solídne štyri zmeny bez obdržaného
bodu. Do piatej zmeny potom jeho
miesto zaujal Pavol Teslík, ktorý zvyš-
né tri inningy dominantným spôsobom
uzavrel. Na víťazstve 13:0 sa svojimi
odpalmi podieľali všetci deviati pálka-
ri Slovana. 

V druhom zápase zažil na kopci interli-
govú premiéru v drese Slovana mladý
talentovaný nahadzovač Jakub Kováč.
V záverečných dvoch zmenách pálkari
Slovana preradili na vyšší rýchlostný
stupeň a vedenie navýšili až na 12:0. 
V ďalšom kole Interligy Slovan budú-
cu nedeľu 22. apríla 2012 opäť poce-
stuje za súperom do Maďarska. Na
ihrisku v Jánossomoria sa stretne s
Rascals, s ktorými má z minulej sezó-
ny vyrovnanú bilanciu 1:1. (ots)

AKO BY STE RIEŠILI
PARKOVANIE V MESTE?

VEREJNÁ DISKUSIA K PRAVIDLÁM 
PARKOVANIA V BRATISLAVE

POVEDZTE
SVOJ
NÁZOR

www.bratislava.sk
www.facebook.com/Bratislava.sk
parkovanie@bratislava.sk
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0800 800 090
Vlastníte byt a máte 
fi nan né problémy?
Potrebujete splati

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU

Revitalizácia

Sadu J. Kráľa

má pokračovať
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka má záujem
pokračovať v projekte Revitalizácie
Sadu Janka Kráľa, ktorého prvú
etapu realizovala  rokoch 2005-2006.
Vtedy odstránili nebezpečné dreviny,
vysadili novú výsadbu, ošetrili viac
ako 2000 stromov a vytvorili nový
trávnik. Druhá etapa revitalizácie by
mala znamenať obnovu technických
častí parku, najmä mobiliáru.
Celkové náklady petržalská samosprá-
va odhaduje na 550 310 €, z toho 95 %
chce financovať v rámci štrukturál-
nych fondov Európskej únie z Operač-
ného programu Bratislavský kraj.
Mestskú časť to bude stáť len 5 %
nákladov, teda 27 515 €.  Realizácia
projektu je naplánovaná na marec až
september 2013, kolaudácia na októ-
ber 2013. (mgl)

Vláda hľadá

peniaze na

obnovu kaštieľa
RUSOVCE
Nová slovenská vláda by chcela
obnovu kaštieľa v Rusovciach finan-
covať z predaja nehnuteľností, ktoré
nie sú využívané. Povedal to v pon-
delok premiér Robert Fico.
„Štát nemá na to, aby vynaložil sumu
približne 30 miliónov eur. Na druhej
strane disponuje rôznymi nehnu-
teľnosťami, ktoré sa nevyužívajú,“
uviedol R. Fico. V tejto súvislosti pri-
pomenul, že prezident republiky už
dávnejšie ponúkol možnosť predaja
nevyužívanej prezidentskej rezidencie
na bratislavskom Slavíne s tým, aby sa
tieto peniaze investovali do obnovy
rusovského kaštieľa. V budúcnosti sa
dá podľa Fica uvažovať o tom, že ak sa
nevyužívané štátne objekty predajú,
tak získané prostriedky pôjdu na re-
konštrukciu konkrétnej kultúrnej pa-
miatky. 
Do obnovy rusovského kaštieľa sa do
roku 2005 preinvestovalo 100 milió-
nov korún. Odvtedy objekt pustol, až
predchádzajúca vláda vlani do neho
investovala 92-tisíc eur. Najviac na
obnovu a údržbu parku a do nevyhnut-
ných prác na záchranu objektu.
Generálny projektant rekonštrukcie Ján
Bahna vypracoval pre úrad vlády návrh
na ocenenie najnevyhnutnejších prác na
údržbu a záchranu kaštieľa, ktoré sú
predpokladom na začiatok vlastnej
rekonštrukcie. Podľa predbežného fi-
nančného prepočtu si tieto práce vyžia-
dajú takmer štyri milióny eur. (rus)

Polyfunkčný objekt na Fedinovej ulici

robí problémy obyvateľom aj úradu
PETRŽALKA
Novostavba, ktorá vzniká v prieluke
medzi obytnými domami na Fedino-
vej ulici spôsobuje obyvateľom
susedných bytov problémy. Sťažujú
si na popraskané steny, ktoré vznikli
v dôsledku stavby, ktorá je vklinená
medzi dva panelové obytné domy.
Stavebný úrad mestskej časti Petržalka
sa sťažnosťami zaoberal a požiadal o
vykonanie štátneho stavebného dohľa-
du Slovenskú stavebnú inšpekciu. Tá sa
však odmietla dohľadom nad stavbou
zaoberať. „Plne si uvedomujem, v čom
má konať stavebný úrad, a tak aj koná,
Slovenskú stavebnú inšpekciu sme však
oslovili ako najvyššiu odbornú inštanciu
v štáte pre nezávislé posúdenie problé-
mu. Vážne sa zamýšľam nad tým, na čo
je pre občana úrad, ktorý nepotrebuje
podnety od občanov a samosprávy a
nereflektuje na problematické stavby.
Budem navrhovať zrušenie takéhoto
úradu,“ uviedol petržalský starosta Vla-
dimír Bajan (nezávislý). 

Koncom marca preto petržalský staveb-
ný úrad zorganizoval stretnutie oby-
vateľov z Fedinovej ulice s investorom
polyfunkčného objektu, aby dospeli k
dohode o tých námietkach občanov,
ktoré vyplývajú z vlastníckych práv
alebo iných práv, ale prekračujú rozsah

právomoci stavebného úradu. Dohodli
sa, že investor dá vypracovať nový zna-
lecký posudok, ktorý komplexne posú-
di súčasný vplyv novostavby na okolité
bytové budovy, ako aj vplyv stavby v
budúcnosti. (mgl)

FOTO - Slavo Polanský
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STARÉ MESTO
NA DVOŘÁKOVOM NÁBREŽÍ sa
neznámy páchateľ vlámal do priesto-
rov jednej z firiem tak, že prekonal
zámok na dverách skladu, vysekal
otvory v stenách a prešiel do skladu,
kde odcudzil pánske náramkové hodin-
ky v hodnote  12 000 €. Následne sa
pokúsil karbobrúskou otvoriť trezor, v
ktorom sa nachádzali predmety v hod-
note viac ako 26 600 €. Skutok však
nedokončil, pretože ho vyrušil majiteľ
firmy. Páchateľ na neho namieril krát-
ku palnú zbraň a ušiel.
NA RAJSKEJ ULICI zadržali oko-
loidúci 48-ročného muža z Vranova
nad Topľou, ktorý krátko na Hollého
ulici strčil do 81-ročnej ženy, ktorá
práve vchádzala do obytného domu.
Žena spadla na zem, muž jej vytrhol z
ruky kabelku a ušiel. Okoloidúci, ktorí
boli svedkom tohto incidentu muža
zadržali na zastávke MHD a odovzdali
do rúk polície.

RUŽINOV
NA ULICI MALÉ PÁLENISKO
manipuloval 68-ročný muž s nelegálne
držanou strelnou zbraňou, potkol sa a
došlo k náhodnému výstrelu, ktorý
muža zranil. Privolaná polícia zistila,
že muž nemal povolenie na zbraň a tak
ho zadržali. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie pre nedovoleného ozbrojova-
nia. Po preukázaní viny hrozí páchate-
ľovi za uvedený skutok trest odňatia
slobody na 3 až 8 rokov.

KARLOVA VES
NA NÁMESTÍ SV. FRANTIŠKA oz-
brojený páchateľ prepadol pobočku
banku , kde mu zamestnanci banky mu
v obave o život a zdravie vydali hoto-
vosť. Počas lúpežného prepadnutia sa v
banke okrem zamestnancov nachádza-
la ešte jedna osoba. K zraneniu osôb
nedošlo. Páchateľ je približne 175-180
cm vysoký muž, oblečené mal modré
rifle a bundu s kapucňou. Do tváre mu
vidno nebolo. Polícia po ňom pátra.

PETRŽALKA
NA ULICI MÁRIE CURIE SKLO-
DOWSKEJ bolo v jednom z petržal-
ských bytov nájdené telo mŕtveho 39-
ročného Bratislavčana. Podľa policaj-
ného vyšetrovania bol nebohý  muž
násilne usmrtený doposiaľ neznámym
páchateľom. Vyšetrovateľ začal trest-
né stíhanie vo veci obzvlášť závažné-
ho zločinu vraždy. Polícia po vrahovi
pátra. (brn)

1954: Bolo

treba vybojovať

prvú ligu
Bol obyčajný februárový deň roku
1954... Hokejisti Slovana Bratislava
ÚNV hrali vtedy v druhej lige... „De-
sať, desať, desať!!!“ - burácali prepl-
nené bariéry prostějovského štadió-
na. Všade transparenty a heslá: „Dnes
víťazstvo - zajtra prvá liga!“ „Dnes
dva body - zajtra zimný štadión!“
Na otvorenom štadióne bola ukrutná
zima, dobrý desať stupňov pod nulou.
Aj nálada fanúšikov slovanistov bola
hlboko pod bodom mrazu. Nebolo sa
čomu diviť. Prostějovskí diváci boli vo
vytržení. Bojovalo sa o postup do prvej
ligy a ich mužstvo viedlo nad Slova-
nom ÚNV 4:2, hoci už prehrávalo 0:2!
Faktom zostáva, že toto stretnutie bolo
medzníkom v bratislavskom hokeji. Ge-
nerácia striedala generáciu, tí starší iba
spomínali na úspechy ŠK Bratislava. Je-
ho nástupca Slovan Bratislava ÚNV sa
takmer rozpadol. Kuchár, R. Horský,
MUDr. O. Okoličányi, MUDr. Reitme-
yer, Reimann, Kočan, Slavkovský, Krá-
lik zavesili korčule na klinec a podaktorí
zamenili dres Slovana ako napríklad
Záhorskí, Zd. Bláha a iní. Nová nádejná
zmena, keď Slovan vypadol z prvej ligy,
odišla na vojenčinu. Funkcionári v Bra-
tislave na nich netrpezlivo dva roky
čakali, ale - zbytočne.
Dočkali sa iba Janka Jendeka. Jedine
toho srdce ťahalo domov. Všetci si ho
vtedy vážili. Prišiel chytať do druhej
ligy a neváhal riskovať aj stratu repre-
zentačného dresu! A práve jemu slova-
nisti vo veľkej miere vďačili za to, že
sa prebojovali až do kvalifikácie o
postup do najvyššej hokejovej súťaže!
Žiaľ, vtedy v Prostějove pomôcť
nemohol, lebo obhajoval farby muž-
stva ČSR na majstrovstvách sveta v
Krefelde. Vedúci i tréner Miško Polóni
dali vtedy hlavy dohromady. Bolo
treba zložiť čo najsilnejšie mužstvo z
hráčov, ktorí boli k dispozícii.
Pre Bratislavu bolo treba vybojovať
prvú ligu!!! Kto hral v ten pamätný
deň v Prostějove v drese Slovana Bra-
tislava ÚNV? Kurpas - Malec, Jaro-
slav Starší, Bollardt, Štetina - Stano,
Gabriš, Valach - Režnár, Michal, Utra-
til - Schultz, Olša, Dobrotka.

Vlado Malec
(Pokračovanie nabudúce)

Spracované podľa knihy
L. Grünnera: Polstoročie v belasom

Vilu v lokalite Hausbergeln nepostavili
Topografické názvy sa v minulosti
dlhý čas udržiavali bez zmeny. Aj
niekoľko storočí sa nejaké miesto
volalo rovnako. V Prešporku, kde v
minulosti žilo výlučne nemecky
hovoriace obyvateľstvo, boli skoro
všetky názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev, ako aj chotárne
názvy, respektíve názvy vinohrad-
níckych záhonov nemecké.
Niektoré z nich boli také skomolené, že
ich už v 19. storočí nerozumeli ani
„domorodci“. Názvy vinohradov ako
Märzeln, Gumlierer, Rappeln, Raben-
bücheln, Hochangeln, Wachtmeister či
Donauleiten dávno zanikli. Nevhod-
ným prekladom sa z názvu Motzen-
grund stal Machnáč. Z názvu Hausber-
geln sa ešte dnes kde-tu používa v
hovorovej reči forma Hausbergl. 
Bol to vinohradnícky záhon situovaný
najbližšie k areálu Hradu, severozá-
padne od neho, medzi terajšou Mudro-
ňovou ulicou a Partizánskou ulicou.
Terén, ktorý je dnes úplne zastavaný a
pôsobí dojmom jednoliateho svahu
upraveného do pomerne pravidelných
terás, vyzeral v stredoveku trochu ináč.
Svah bol zvrásnený niekoľkými potô-
čikmi, ktoré pôsobili ako hranice jed-
notlivých vinohradov, a ktorými steka-
la na túto stranu voda zo Somárskeho
vrchu. Často však úžľabinami netieklo
nič, najmä ak boli suchá. Terén bol
sústavou akýchsi malých kopčekov
Bergeln (množné číslo). Slovom Haus
treba rozumieť Hrad. Na pláne z polo-
vice 15. storočia je terajší Bratislavský
hrad označený slovami Haus ob Press-
burg. Mesto sa volalo Pressburg, ale
pre Hrad sa lokálne používalo označe-
nie Schloss, teda zámok.
Až do dvadsiatych rokov 20. storočia,
do obdobia po prvej svetovej vojne, sa
na ploche záhonu zachovali vinohrady.
Len pri terajšej Partizánskej ulici
(vtedy Vutkovich Sándor utca) si pred
rokom 1910 postavil v záhrade vlastnú
vilu architekt Henrik Szántó (číslo 9).
Vilu projektoval ako dvojdom pri hra-
nici pozemku, zrejme predpokladal, že
neskôr pristavia, možno symetricky,
ďalší objekt. Zámer nemohol uskutoč-
niť, predbehla ho smrť. Jeho vdova
neskôr vilu predala a odsťahovala sa z
mesta.
Po prvej svetovej vojne získali pozem-
ky bývalých vinohradov od pôvodných
majiteľov súkromníci a stavebné druž-

stvá, ktoré tam do roku 1928 vybudo-
vali celú novú štvrť rodinných domov.
Väčšina stavebníkov bola českého
pôvodu. Hlavnou komunikáciou vzni-
kajúcej kolónie bola cesta , ktorú neofi-
ciálne volali Národní třída, ale oficiál-
ne dostala meno Hradská cesta, neskôr
Hradná cesta a potom Hradná ulica
Pozostávala z viacerých „cik-cak“ na
seba nadväzujúcich úsekov. Z praktic-
kých dôvodov ju neskôr na tieto úseky
rozdelili, a každý z nich dostal svoje
meno. Dnes ich poznáme ako Koreni-
čovu (predtým Mamatejovu), Dankov-
ského, Tvarožkovu, Smetanovu, Čela-
kovského, ktorá plynulo prechádza do
Bartoňovej.
Jeden z prvých projektov na výstavbu
vily v areáli bývalých viníc si objednal
lekár Dr. Albert Schlesinger. Návrh mu
vypracoval Ing. arch. Artúr Szalatnai.
Presné miesto, kde mal objekt stáť, sa
už dnes nedá určiť, hoci na kresbe pro-
jektu vidno v pozadí ruinu hradného
paláca, opevnenie hradného areálu, aj
rad domov pri Palisádach, ktoré stáli
ešte pred 40 rokmi. Projekt vznikol
pravdepodobne v roku 1922. Projek-
tant bol absolventom budapeštianskej
techniky, ale v návrhu pre Dr. Schlesin-

gera sa inšpiroval skôr vtedajšou ne-
meckou architektúrou, napríklad stav-
bami rodinných domov stuttgartského
architekta Paula Schmitthennera.
Szalatnayom navrhovaný dom vzdia-
lene pripomínal aj Goetheho záhradný
dom vo Weimare. Na skoro švorco-
vom pôdoryse 8,5 x 9,5 m mal vyrásť
na sokli z hrubo opracovaných kvád-
rov dvojpodlažný objekt. Na prízemí
mali byť dve izby a príslušenstvo, na
poschodí spálne, denná izba a kúpeľ-
ňa. Zaujímavý bol návrh umiestniť
okná prízemných izieb do nároží
domu. Taký motív použil architekt
Szalatnai neskôr viac ráz, ale v oveľa
modernejšej forme. 
Návrh architekta Szalatnaia sa nikdy ne-
realizoval. Dr. Schlesinger, ktorý býval
v roku 1922 na Telocvičnej ulici  číslo 5
(terajšia Zochova ulica), si plánovanú
vilu v lokalite Hausbergeln nakoniec
nepostavil.
Zaujímavá je zhoda priezvisk. Archi-
tekt Artúr Szalatnai sa pred dokonče-
ním svojich vysokoškolských štúdií
volal Artúr Schlesinger. Meno si zme-
nil ako študent v Budapešti podľa svo-
jej rodnej dedinky Slatiny nad Bebra-
vou (po maďarsky Szalatna). S dokto-
rom Albertom Schlesingerom príbuzný
nebol. Štefan Holčík

FOTO - archív autora

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

TO NAJLEPŠIE Z CHORVÁTSKA
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

Relaxačno-skrášľovací pobyt, Salsa a zumba, TAE-BO 
Fotoworkshop pri Jadranskom mori na Istrii

APRÍLOVÉ ZĽAVY ZA SKORÝ NÁKUP
� expresná autobusová linka na Istriu iba 75 € (do 10 rokov 40 €)
� vo vybraných hoteloch na Istrii seniori nad 60 rokov zľava 20%

22.
sezóna

JUNIOR SALES MANAGER
Náplň práce
- aktívne vyhľadávanie nových klientov
- vypracovávanie cenových ponúk, uzatváranie obchodných zmlúv
- vedenie obchodných rokovaní, budovanie vzťahov s existujúcimi klientmi
Iné výhody
- zaujímavá práca v oblasti telekomunikácií na manažérskej pozícii 
- zázemie v stabilnej nadnárodnej spoločnosti, kariérny rast, možnosť cestovať
- motivujúce a vysoko nadštandardné finančné ohodnotenie, benefity
Požadujeme
- prozákaznícka orientácia (firemná filozofia „YES, WE CAN“), orientácia na cieľ 
- schopnosť pracovať nezávisle,  miesto výkonu práce Bratislava

AAkk  VVááss  nnaaššaa  ppoonnuukkaa  zzaauujjaallaa  zzaaššlliittee  VVáášš  ššttrruukkttúúrroovvaannýý  žžiivvoottooppiiss  vv  sslloovveennsskkoommjjaazzyykkuu
nnaa  ee--mmaaiill::  rroommaannaa..vvaalloovvaa@@ccrryyssttaallccaallll..eeuu

Spoločnosť CS CARGO Slovakia a.s.
príjme vodičov na denný rozvoz

nápojov v Bratislave
Vyžadujeme: vodičský preukaz sk. C, doklad o psychickej
spôsobilosti vodiča, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča,
preukaz o absolvovaní školenia vodiča, zdravotný preukaz
pracovníka v potravinárstve a fyzickú zdatnosť. V prípade
záujmu nám pošlite životopis na praca@cscargo.eu
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vyjdú o dva týždne

3. mája 2012

ŠTVRTOK 19. apríla
� 8.00 - Bratislava pre všekých 2012
� 18.00 - J. W. Goethe: Faust I, II, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - William Shakespeare: Rómeo
a Júlia, Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - Ch. Gounod: Faust, Sála opery
a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - BoyBand, Divadlo Nová scé-
na, Kollárovo námestie
19.00 - H. von Kleist: Rozbitý džbán,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Hamlet a syn, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Koncert Katky Knechtovej,
Atelier Babylon, Kolárska ulica
� 20.00 - Martin Valihora Trio feat. Mo-
nika Bagárová, koncert, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta

PIATOK 20. apríla
� 09.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 11.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
�19.00 - A. P. Čechov: Tri sestry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�19.00 - HOLLYROTH, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie jazero,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Turrini: Hviezdoslav v sexs-
hope, Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova ulica

SOBOTA 21. apríla
� 9.00 - Bratislava pre všekých 2012,
Bratislava
� 14.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - M. Dubovský: Tajomný kľúč,
Historická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 15.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 17.00 - ŠK Slovan Bratislava - FC
ViOn Zlaté Moravce, Štadión Pasienky
� 18.00 - Inter Bratislava - BK B&W
Opava, Športová hala Pasienky
� 18.00 - L. N. Tolstoj: Anna Karenino-
vá, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. C. Hronský / M. Maďarič:
Túlavé srdce, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
� 19.00 - HOLLYROTH, Štúdio SND,
Pribinova ulica

�19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie jazero,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - O. Wilde: Lordi, Atelier Baby-
lon, Kolárska ulica
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 17.00 - Musica Cameralis 12, Kafe
Scherz, Palisády

NEDEĽA 22. apríla
� 7.00 - Cross Country Baba - Kamzík,
cezpoľný beh, Kamzík
� 10.00 - Bratislava pre všekých 2012,
Bratislava
� 10.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 14.00 - Dostihová sezóna 2012 v Sta-
rom háji, Závodisko Bratislava
� 14.00 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 14.00 - Končérto dy komediánty, Sta-
romestský klub 10x10, Školská ulica
� 15.00 - Malá morská víla, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad
�15.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - G. Feydeau: Chrobák v hlave,
Historická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 18.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Kerata: Nedeľa, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - D. Mamet: November, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta

PONDELOK 23. apríla
� 19.00 - G. Bizet: Carmen, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Rómeo a Júlia, balet, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a staré
dámy, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - IN MEDIAS JAZZ, Štúdio
SND, Pribinova ulica

UTOROK 24. apríla
� 18.30 - Cestovateľské utorky s CK
BUBO, Cinema Polus
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor, Divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - G. Verdi: Macbeth, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie

� 19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a
Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - T. Johnson: Absolvent, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Johanka z Arku, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

STREDA 25. apríla
� 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Tak sa na mňa prilepila, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Madama Butterfly,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - Johanka z Arku, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - VT Unicef Bratislava - Hu-
menné, Športová hala Pasienky

ŠTVRTOK 26. apríla
� 14.00 - Ču Čin Čau, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - Ochutnávka vín a regionál-
nych špecialít Burgenlandu, Hotel
Radisson Blu Carlton
� 19.00 - D. Gieselmann: Plantáž, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Šialené nožničky, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - N. Simon: Zlatí chlapci, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - R. Becker: Caveman, Atelier
Babylon, Kolárska ulica
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato: DUO,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Le Villi, Historic-
ká budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 20.00 - David Koller, koncert, Ma-
jestic Music Club, Karpatská ulica

PIATOK 27. apríla
� 10.00 - Ču Čin Čau, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská ulica
�13.00 - Škoda Cup 2012, Zimný štadi-
ón O. Nepelu
�17.00 - Škoda Cup 2012, Zimný štadi-
ón O. Nepelu
�19.00 - P. Shaffer: Amadeus, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - H. Galron: Mikve, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Verdi: Otello, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Legenda o svätom pijanovi,
Štúdio SND, Pribinova ulica

� 19.00 - A. Christie: Bod nula, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 20.00 - The PRODIGY, NTC Aegon
Aréna, Príkopova ulica

SOBOTA 28. apríla
�13.00 - Škoda Cup 2012, Zimný štadi-
ón O. Nepelu
� 14.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a
štyridsať zbojníkov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Škoda Cup 2012, Zimný šta-
dión O. Nepelu
� 19.00 - R. Ballek: Tiso, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Th. Brandon: Charleyho teta,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - L. Janáček: Jenůfa, Sála opery
a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Handke: Podzemní blues,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Vražda v Bakchuse, Vináreň
Bakchus, Hlboká ulica

NEDEĽA 29. apríla
� 10.00 - Ču Čin Čau, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská ulica
�14.00 - Keď mama nie je doma, Staro-
mestský klub 10x10, Školská ulica
�15.00 - Dobšinského rozprávky, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
�18.00 - Th. Bernhard: Staří mistři, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 - Tančírna, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - D. Mamet: November, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta

PONDELOK 30. apríla
� 09.00 - Ču Čin Čau, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská ulica
�17.00 - M. Pavlíček: Malý princ, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Donizetti: Nápoj lásky, His-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect Days,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - K. Schmitt: Sam, Štúdio SND,
Pribinova ulica
�19.00 - Tančírna, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie

UTOROK 1. mája
� 8.00 - UniHry 2012, športové hry,
FTVŠ UK Bratislava

� podrobný program Kam v Bratislave
nájdete na www.banoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

Ilustračný obrázok. Uvedená cena je s DPH.
Spotreba (kombinovaná): 7,0 – 13,8 l/100 km
Emisie CO2 (kombinované): 195 – 329 g/km

A okrem toho získate aj 24-hodinový pohotovostný 

servis, možnosť predĺženia záruky na 3 roky 

a garantovanú mobilitu s asistenčnou službou MobilityGo. 

Viac informácií na www.nemeckysprinter.sk

Sprinter. Mercedes medzi dodávkami.

s výbavou* v hodnote 
3 600 € v cene
*Informácie o zvýhodnenej konfigurácii výbavy vám poskytne predajca.
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       Teraz kúpite Mercedes Sprinter 
so servisom na 300 000 km alebo 
6 rokov v cene vozidla

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, tel.: 02/49 29 45 55, e-mail: info@mercedes-benz.sk | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Hodonínska 7, tel.: 02/49 29 43 99, e-mail: info.lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.., Panónska cesta 31, tel.: 02/68 29 41 11, e-mail: info.panonska@motor-car.sk

mb_inzercia_sprinter_252x100_BA_0412.indd 1 4/3/12 10:01:35 AM
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Bezplatná linka
0800 800 090
Vlastníte byt a máte 
fi nan né problémy?
Potrebujete splati

svoje dlhy?

POMÔŽEME VÁM
A VYRIEŠIME ICH SPOLU

Zoznam psov

zverejnila na

webe aj Rača
RAČA
K 4. aprílu 2012 zverejnila zoznam
evidovaných psov na území mestskej
časti aj Rača. Na rozdiel od Petržal-
ky však Račania zverejnili len adre-
sy a druh psieho plemena. Petržalča-
nia zverejnili aj číslo evidenčnej
známky a farbu psa.
Petržalka a Rača sú prvé dve bratislav-
ské mestské časti, ktoré zverejnili zoz-
nam evidovaných psov. Očakávajú, že
to zlepší dodržiavanie nariadení mest-
skej časti zo strany majiteľov psov. Cie-
ľom je tiež získať od obyvateľov mest-
skej časti spätnú väzbu, kde sú psy, kto-
rých majitelia neprihlásili a neplatia za
nich ani miestnu daň. 
Podľa zoznamu zverejneného na web-
stránke mestskej časti je v Rači evido-
vaných 1384 psov. Ak Račania vedia o
psovi, ktorý nie je v zozname evidova-
ných psov, môžu to oznámiť na tele-
fónne číslo 02/4911 2443 alebo elek-
tronickou poštou na adresu anna.duda-
kova@raca.sk. Následne bude miestny
úrad vyzývať majiteľov týchto psov na
uhradenie miestnej dane.
Mestská časť Rača v tomto roku zvýši-
la miestnu daň za psa - 40 eur zaplatí
majiteľ za psa chovaného v byte, 10
eur za psa chovaného v rodinnom
dome. Samospráva od tohto zvýšenia
očakáva ročný nárast príjmov približne
o 10-tisíc eur. Tie plánuje mestská časť
využiť na nákup novej techniky na
údržbu čistoty a poriadku. (rac)

Vláda hľadá

peniaze na

obnovu kaštieľa
RUSOVCE
Nová slovenská vláda by chcela
obnovu kaštieľa v Rusovciach finan-
covať z predaja nehnuteľností, ktoré
nie sú využívané. Povedal to v pon-
delok premiér Robert Fico.
„Štát nemá na to, aby vynaložil sumu
približne 30 miliónov eur. Na druhej
strane disponuje rôznymi nehnuteľ-
nosťami, ktoré sa nevyužívajú,“ uvie-
dol R. Fico. V tejto súvislosti pripome-
nul, že prezident republiky už dávnej-
šie ponúkol možnosť predaja nevyuží-
vanej prezidentskej rezidencie na brati-
slavskom Slavíne s tým, aby sa tieto
peniaze investovali do obnovy rusov-
ského kaštieľa. 
Do obnovy rusovského kaštieľa do
roku 2005 sa preinvestovalo 100 milió-
nov korún. Odvtedy objekt pustol, až
predchádzajúca vláda vlani do kaštieľa
investovala 92-tisíc eur. Najviac na
obnovu a údržbu parku a do nevyhnut-
ných prác na záchranu objektu. (rus)

Revitalizácia

Sadu J. Kráľa

má pokračovať
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka má záujem
pokračovať v projekte Revitalizácie
Sadu Janka Kráľa, ktorého prvú
etapu - realizovala  rokoch 2005-2006.
Vtedy odstránili nebezpečné dreviny,
vysadili novú výsadbu, ošetrili viac
ako 2000 stromov a vytvorili nový
trávnik. Druhá etapa revitalizácie by
mala znamenať obnovu technických
častí parku, najmä mobiliáru.
Celkové náklady petržalská samosprá-
va odhaduje na 550 310 €, z toho 95 %
chce financovať v rámci štrukturál-
nych fondov Európskej únie z Operač-
ného programu Bratislavský kraj.
mestskú časť to bude stáť len 5 %
nákladov, teda 27 515 €.  Realizácia
projektu je naplánovaná na marec až
september 2013, kolaudácia na októ-
ber 2013. (mgl)

Ružinovská samospráva ide regulovať

výstavbu v okolí Štrkovského jazera
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov v spolupráci
s architektonickým štúdiom A1
Respect predstavilo podrobne roz-
pracované územné plány zón v
okolí Štrkovského jazera a pozdĺž
Bajkalskej ulice. Ružinovčania si tu
môžu pozrieť, čo investori chcú
postaviť a čo s tým chce samosprá-
va robiť.
Samospráva Ružinova pripravuje tri
územné plány zón v tejto lokalite.  Ide
o územné plány zóny Drieňová - Baj-
kalská, zóny Štrkovské jazero a zóny
Bajkalská - roh. Pomocou týchto
územných plánov chce Ružinov upra-
viť príliš všeobecný územný plán
mesta Bratislava, a tak detailnejšie
určiť pravidlá výstavby.
V okolí Štrkovského jazera plánujú
investori 5 nových stavieb - Polyfunk-
čný komplex Štrkovské jazero na Drie-
ňovej ulici, Bytový dom Monte verde

na Svidníckej ulici, Polyfunkčný kom-
plex Ružinov na rohu Bajkalskej a
Ružinovskej pri zimnom štadióne,
Administratívno-obytný komplex na
Prešovskej ulici a Penzión na Sabinov-
skej ulici.
Prostredníctvom novej webstránky
poriadokvruzinove.sk ponúka ruži-
novská samospráva  občanom mož-
nosť vyjadriť sa k návrhom územných
plánov.  Ružinovčania si tu môžu
pozrieť, čo investori chcú postaviť a
čo s tým chce mestská časť Ružinov
robiť, no najmä - môžu zaslať starosto-
vi a architektom návrhy, poznámky a
pripomienky a reálne tak zasiahnuť do
regulácie výstavby a stanovenia man-
tinelov investorom.
„Projekt vznikol preto, aby sme verej-
nosť zapojili do toho, ako ovplyvniť
tvár Ružinova. Chceme nastoliť poria-
dok vo výstavbe formou územných
plánov zón, ktoré určia presné manti-

nely investorom,“ povedal starosta
Ružinova Dušan Pekár (KDH). Záro-
veň dodal, že ľudia dostanú viac príle-
žitostí aktívne formovať tvár svojho
susedstva: „Neostaneme len pri inter-
nete, začali sme organizovať špeciálne
stretnutia s občanmi, týkajúce sa len
výstavby v Ružinove. Pôjdeme do kaž-
dého susedstva v Ružinove a s ľuďmi
si vymeníme informácie o výstavbe,“
hovorí Pekár. Samospráva tak bude
mať priamo od ľudí informácie o tom,
čo sa na sídlisku deje a obyvatelia sa
dozvedia o tom, aké plány sú s okolím
ich bydliska.
Prostredníctvom územných plánov zón
regulujú výstavbu mestské časti Staré
Mesto, Petržalka a ďalšie. V Ružinove
už majú schválené územné plány zóny
Trnávka - Ivánska cesta, zóny Trnávka
- Krajná - Bočná, zóny Trnávka - stred.
Pre viaceré zóny má Ružinov spraco-
vané urbanistické štúdie. (ruz)
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