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BRATISLAVA
Magistrát a mestské časti už
začali s opravou výtlkov na
mestských cestách 1. a 2. trie-
dy, resp. 3. a 4. triedy, ktoré
spravujú mestské časti. Tempo
a kvalita práce však v mno-
hých prípadoch nie sú dosta-
točné a tak sa stáva, že po nie-
koľkých dňoch sa na mieste
opravených výtlkov tvoria
nové.
Magistrát denne prijíma okolo
20 sťažností. Na opravu však
nemá toľko peňazí, koľko by
potreboval. Cesty sa nerekon-
štruujú komplexne a plátanie
výtlkov je riešením často len na
niekoľko týždňov.
Od minulého týždňa sa pri opra-
ve výtlkov používa nová metó-
da, tzv. teplá zmes. „Táto metóda
by mala celý proces opravy
výtlkov urýchliť. Počas dvoch-
troch týždňov chce mesto opra-
viť hlavné cestné ťahy,“ uviedla

Martina Halušková z referátu
mediálnej komunikácie brati-
slavského magistrátu.
Neúnosná situácia bola na
zastávke MHD na Krížnej ulici
oproti Tržnici v smere von z
mesta alebo na zastávke MHD
Mlynské nivy v smere na Most
Apollo, kde autobusy a trolejbu-
sy radšej zastavovali ďalej od
zastávky, pretože zapadávali do
jám. Niekoľkí cestujúci prišli aj
k zraneniam, či už pri páde,
alebo ich zasiahli kusy asfaltu,
odletujúce spod kolies áut.
Minulý týždeň na oboch mies-
tach výtlky zaliali. Otázne je, ako
dlho to vydrží. Na oboch mies-
tach totiž vznikli fľakaté a hrbo-
ľaté mapy. Podľa odborníkov
určuje správny postup opravy
výtlkov technický predpis. Pod-
ľa neho je najprv nutné odstrániť
nesúdržný a poškodený materiál
vozovky. Potom je potrebné
výtlk orezať do pravidelného

tvaru. Následne sa má výtlk
vyfrézovať až po neporušený,
pôvodný materiál. Takýto výtlk
sa musí ešte dôkladne vyčistiť a
opatriť infiltračným spojovacím
materiálom. Až po tejto procedú-
re je možné doň naliať výplň,
ktorú treba poriadne utlačiť, aby
sa do špár pri okrajoch nedostala
voda. Cestári však tento postup
na bratislavských cestách zjavne
nedodržiavajú.
„Doteraz sme na opravy výtlkov
minuli vyše 60 ton materiálu. Od
januára sme opravili okolo 800
výtlkov,“ uviedla ďalej Haluško-
vá. Ako priznáva, na niektorých
uliciach opravovali výtlky už aj
viackrát. Magistrát podľa nej
ročne opraví na komunikáciách,
ktoré má v správe, viac ako 6000
výtlkov, čo je viac ako 4 milióny
metrov štvorcových. „V tomto
roku je predpoklad, že ich počet
prekročí hranicu 8000,“ spresni-
la Halušková. (mch)

Mesto a mestské časti už opravujú
výtlky, niektoré sa tvoria znova

Magistrát zatiaľ na opravu výtlkov minul 60 ton asfaltovej zmesi. FOTO - Michal Svítok/TASR

Bratislava

v kvalite života 

ďaleko zaostáva
BRATISLAVA
Bratislava v porovnaní s Vied-
ňou, Prahou, Ľubľanou či Bu-
dapešťou ďaleko zaostáva v
kvalite života. Vyplýva to z po-
rovnávania miest v rámci pro-
jektu Európskej únie POLY-
CE, na ktorom sa podieľali aj
odborníci zo Slovenskej tech-
nickej univerzity (STU).
Projekt porovnával vývoj a ak-
tuálnu situáciu v týchto hlav-
ných mestách vo viac ako stovke
indikátorov v piatich oblastiach -
ekonomika, mobilita, bývanie,
kvalita života a demografia. Bra-
tislava sa dostala mierne nad
priemer v ekonomike a demo-
grafii. Kritérium, v ktorom Bra-
tislava prepadla, je kvalita života
a iné mestá ju predbehli aj v
oblasti dostupnosti bývania.
Experti, ktorí mestá porovnávali,
vychádzali z dostupných štatis-
tík, z údajov samospráv, zo sčí-
tania obyvateľstva. Dotazníky
vypĺňala aj laická verejnosť.
Skúmali, ktoré projekty za
posledných päť až desať rokov
sú vnímané pozitívne a ktoré
negatívne. V Bratislave boli oce-
ňované aktivity v rámci cezhra-
ničnej spolupráce s Rakúskom,
tunel Sitina, ale aj Eurovea. Kri-
tiku si vyslúžili nové SND,
River Park či Kollárovo námes-
tie, ale aj stav hlavnej stanice,
deštrukcia vinohradov či búranie
technických pamiatok.
Bratislava podľa odborníkov
potrebuje nový štatút a jej úloha
v rámci štátu sa musí premietnuť
do systému prerozdeľovania da-
ní. Duálna poloha mesta a samo-
správneho kraja je nezmyslom,
rovnako miera právomocí mest-
ských častí, ktorá bráni strategic-
kému riešeniu kľúčových otázok
územného rozvoja. (brn)

Na odstránení

nedostatkov

BID sa pracuje
BRATISLAVA
Termín spustenia prvej etapy
Integrovaného dopravného sys-
tému Bratislavského kraja za-
tiaľ nie je známy. Podľa vyjad-
renia predstaviteľov Bratislav-
skej integrovanej dopravy, a.s.,
technické príčiny a nedostatky,
ktoré spôsobili oddialenie spus-
tenia systému, sú však už prak-
ticky všetky eliminované.
„Prebehla nová testovacia fáza
softvérového zabezpečenia pro-
jektu a čoskoro oznámime cestu-
júcej verejnosti nový termín
reálneho spustenia integrované-
ho dopravného systému,“ uvied-
la Margareta Gačková z Brati-
slavskej integrovanej dopravy.
Pôvodne mal byť systém spuste-
ný 1. marca 2013 s tým, že  ces-
tujúcim z Bratislavského kraja
mal umožniť využiť kombinova-
nú dopravu na jeden cestovný lís-
tok. V praxi by to znamenalo, že
cestujúci z vidieka do Bratislavy
vlakom či autobusom by po prí-
chode do mesta mohol pokračo-
vať v doprave MHD na ten istý
lístok. Okrem vyššieho komfortu
v službách by to malo znamenať
aj celkovú úsporu na cestovnom.
Projekt by sa mal v prvej fáze
rozbehnúť v Bratislave a v okrese
Malacky.
Ako uviedla M. Gačková, oddia-
lenie spustenia integrovaného
systému neprináša pre Brati-
slavskú integrovanú dopravu ani
pre zmluvných dopravcov (Dop-
ravný podnik Bratislava, Slovak
Lines, Železničnú spoločnosť
Slovensko a Železnice SR) žiad-
ne ekonomické negatíva, ani
finančnú stratu. Iný názor majú
cestujúci, najmä tí zo Záhoria,
ktorí od spustenia nového systé-
mu očakávali úsporu na ces-
tovnom. (brn)
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Bratislavčanom
sa nežije vôbec
dobre a ľahko
Predstava, že v Bratislave je ľah-
ko žiť a pečené holuby tu padajú
rovno do huby, je úplne mylná.
Najlepšie to vedia samotní Brati-
slavčania, ktorí z nostalgie či
nedostatku iných príležitostí zo-
stávajú v tom to meste žiť, aj keď
to je z roka na rok ťažšie.
Najnovšie museli prísť vedci, aby
Bratislavčanom oznámili, že Bra-
tislava vyniká síce kvalifikovanou
pracovnou silou, avšak pri porov-
naní kvality života ďaleko zaostá-
va za Viedňou, Prahou, Ľubľanou
či Budapešťou.
O tom, aká je kvalita života v Bra-
tislave sa jej obyvatelia denne
presviedčajú na rozbitých a špi-
navých uliciach. Primátor mesta
začne hľadať peniaze na opravu
výtlkov až vtedy, keď mu dochá-
dzajú tie, ktoré mu zostali po za-
platení vlaňajších faktúr, až vtedy,
keď župan prisľúbi dať na opravu
mestských ciest milión eur. Aby
primátor v hanbe nezostal, roz-
hodne sa dorovnať a tak dá na
cesty milión aj on - z peňazí,  ktoré
by mal tento rok zaplatiť vodárom
za zrážkovú vodu. Vraj sa dohod-
li, že mesto zaplatí až na budúci
rok.
Nikto však už nepovie, či ten mili-
ón nebude vodárom chýbať? Čo
keď budú chcieť po vzore mesta
odložiť platenie faktúr za vodné,
stočné či zrážkovú vodu aj ďalší?
Nebudú si potom vodári musieť
niekde požičať?
Súčasný primátor sa dva roky vy-
hovára, že nemá peniaze, pretože
bývalé vedenie toto mesto zadl-
žilo. Odkladaním splácania faktúr
ho však pomaly, ale isto, zadlžuje
aj on sám... Radoslav Števčík

Svena Šovčíka

vystriedal

Ivo Nesrovnal
BRATISLAVA
Doterajší predseda najsilnejšie-
ho poslaneckého klubu v meste
SDKÚ-DS, Most-Híd a predse-
da poslaneckého grémia mest-
ského zastupiteľstva Sven Šov-
čík (SDKÚ-DS) sa prekvapujú-
co vzdal všetkých funkcií. No-
vým predsedom klubu aj posla-
neckého grémia sa stal poslanec
Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS).
Svoju rezignáciu Šovčík zdôvod-
nil osobnými dôvodmi, bližšie o
pozadí výmeny nechcel hovoriť
ani Nesrovnal. V Primaciálnom
paláci sa však povráva, že ide o
dôsledok neúspešného Šovčíkov-
ho pokusu stať sa viceprimátorom
Bratislavy, keď sa s primátorom
Milanom Ftáčnikom (nezávislý)
mali dohodnúť, že spoločne s jed-
ným z poslancov z SaS nahradia
doterajšie námestníčky primátora
za KDH a Most-Híd. Tento jeho
zámer sa nestretol s pochopením
u koaličných partnerov, ani vo
vedení politickej strany, za ktorú
Šovčík vo voľbách kandidoval.
Podľa kuloárnych informácií mu
jeho stranícki kolegovia vyčítali
aj prílišnú ústretovosť voči vede-
niu magistrátu a osobitne voči pri-
mátorovi. Staronový predseda
najsilnejšieho poslaneckého klu-
bu Ivo Nesrovnal sa naopak v mi-
nulosti prezentoval ako ostrý kri-
tik primátora Ftáčnika a pomerov
na bratislavskom magistráte.
Mestský poslanec Šovčík bol v
tomto volebnom období prednos-
tom miestneho úradu Staré Mes-
to, po škandále okolo zámeru zve-
riť organizáciu staromestských
vianočných trhov svojmu bratan-
covi však z funkcie odstúpil. Zos-
tal však poradcom starostky Sta-
rého Mesta, podľa posledných
informácií už rezignoval aj na túto
funkciu. (brn)

www.prestahujeme.to

tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508

e-mail: plusim@plusim.sk

BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik (nezá-
vislý) minulý týždeň narýchlo
zvolal mimoriadne mestské za-
stupiteľstvo. V rozpočte totiž
našiel milión eur, ktoré chcel
použiť na opravu zničených
mestských ciest. Na to však
potreboval mestských poslan-
cov, aby mu schválili zmenu
rozpočtu na tento rok.
Milión eur primátor zobral z pe-
ňazí, ktoré boli určené Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti
(BVS) na poplatky za odvádzanie
dažďovej vody z ciest. Mestským
poslancom sa tento návrh nepáčil,
označili to za skryté zadlžovanie
mesta. „Mesto teda nezaplatí mi-
liónovú faktúru, ktorú prenesie do
budúceho roka. V tejto situácii, v
akej mesto je, si to nemôžeme do-
voliť,“ kritizovala primátora
predsedníčka poslaneckého klubu
SaS Katarína Augustinič. Žiadala
„prekopať“ rozpočet mesta a
nájsť peniaze v iných kapitolách.
Riaditeľ magistrátu a bývalý
finančný riaditeľ BVS Rastislav
Gajarský jej oponoval tým, že
fakturácia sa iba odsunie na začia-
tok budúceho roku. Predseda
poslaneckého klubu SDKÚ-DS,
Most-Híd Ivo Nesrovnal namie-
tal, že tieto peniaze Bratislave
nepatria. „My ich jednoducho
niekomu nedáme. Budúci rok bu-
deme musieť potom zaplatiť dva-

krát toľko,“ upozornil poslanec
Nesrovnal primátora Ftáčnika.
Ftáčnik takéto riešenie bránil tým,
že s vodárňami sa už mesto
dohodlo a faktúry odklad znesú.
„V tejto chvíli je dôležitejšie dať
peniaze na cesty, než rozmýšľať
nad tým, či zaplatíme faktúry. Ľu-
dia si prelamujú nápravy, sťažujú
sa na nás, nadávajú,“ bránil sa
Ftáčnik. Mesto má na opravu
výtlkov alokovaných 640-tisíc
eur, po zaplatení faktúr z minu-
lého roka mu však zostalo len 68-
tisíc eur.
„Palisády, Nábrežie Ludvíka Svo-
bodu, Karadžičova, Staromestská
ulica či Šafárikovo námestie,“ vy-
menoval primátor Ftáčnik ulice,

ktoré podľa neho potrebujú opra-
vu najviac. Bratislavskí vodiči
však vedia, že v oveľa horšom sta-
ve sú iné ulice - napríklad Račian-
ska, kde však oprava výtlkov sta-
čiť nebude. Tu je totiž asfalt polo-
žený na pôvodných dlažobných
kockách, takže životnosť každej
asfaltovej vrstvy je vzhľadom na
nestabilnosť podložia veľmi ob-
medzená.
Bratislava dostane milión eur od
Bratislavského samosprávneho
kraja na opravu ciest druhej a tre-
tej triedy, mestskí poslanci požia-
dali primátora, aby od ministra fi-
nancií pýtal pre Bratislavu ako
hlavné mesto minimálne milión
eur na opravu ciest. (brn)

Primátor našiel peniaze na opravu
výtlkov, nezaplatí za zrážkovú vodu

RUŽINOV
Investor Forum Business Cent-
ra na rohu Bajkalskej a Prie-
vozskej ulice začal cez víkend
rekonštrukciu križovatky Baj-
kalská – Prievozská. Rekon-
štrukčné práce majú v štyroch
etapách trvať do konca mája,
pričom náklady na rekon-
štrukciu križovatky majú
dosiahnuť 3 milióny eur.
Stavebné úpravy spočívajú v roz-
šírení cestnej komunikácie, v
zväčšení počtu jazdných pruhov,
vybudovaní novej cestnej svetel-
nej signalizácie a s tým spojený-
mi prekládkami inžinierskych
sietí. Súčasťou rekonštrukcie je aj

výmena povrchu vozovky. Inves-
torom je spoločnosť HB Reavis,
a.s., ktorá dokončuje administra-
tívnu budovu Forum Business
Center. Ide o verejnoprospešnú
investíciu, ktorej výsledkom má
byť zlepšenie priepustnosti tohto
dopravného uzla. 
Druhá etapa rekonštrukcie sa
začala v pondelok 18. marca a
má trvať do 30. apríla. 2013. V
rámci nej sa budú stavať oporné
múry, čo spôsobí obmedzenie
dopravy zabratím jedného von-
kajšieho jazdného pruhu z Baj-
kalskej na Prievozskú ulicu zo
smeru od Prístavného mosta, aj
zo smeru od Ružinovskej ulice.

Cez víkend 23. a 24. marca 2013
bude obmedzená doprava pri
stredových ostrovčekoch.
V rámci tretej etapy rekonštruk-
cie od 1. do 13. mája sa bude fré-
zovať povrch vozovky a klásť
nová vrstva, takže prejazd cez
križovatku bude možný iba v
priamom smere po Bajkalskej,
bez možnosti odbočiť na Prie-
vozskú, a takisto po Prievozskej
v priamom smere, bez možnosti
odbočiť na Bajkalskú. Poslednou
štvrtou etapou od 13. do 30. mája
2013 bude dobudovanie zjazdo-
vej vetvy z Prievozskej na Baj-
kalskú ulicu v smere z centra
mesta. (brn)

Investor rekonštruuje križovatku
Bajkalskej a Prievozskej ulice

DOMESTICADOMESTICA SR, s.rSR, s.r.o..o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie

rodinných domov,
bytov a firiem

Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 
U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.

PONÚKAME PRÁCU
AJ V PRAHE

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

www.domestica.sk

Obrovský výtlk je aj na Kúpeľnej ulici, presne pod oknami brati-
slavského primátora. Je tu už dva mesiace a autá si na ňom rozbili
viacerí vodiči. Miestni ho volajú príznačne Ftáčnikov výtlk.
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Diaľničný tunel

popod Karpaty

vyvoláva odpor
BRATISLAVA
Minulý týždeň bolo verejné
prerokovanie Územného plánu
regiónu Bratislavského kraja.
Jeho súčasťou bola aj diskusia
o diaľnici D4, ktorá má tvoriť
nultý obchvat  Bratislavy, a jej
trasovaní cez Mariánsky tunel.
V návrhu územného plánu regió-
nu sa uvažuje o vedení diaľnice
D4 cez tunel pod Malými Karpat-
mi v blízkosti Marianky. Proti
tomu sa vyslovila krajská pos-
lankyňa Anna Zemanová (SaS),
podľa ktorej nebolo potvrdené, že
D4 má opodstatnenie z hľadiska
odľahčenia dopravného zaťaženia
v Bratislave.
S trasovaním D4 pri Marianke
nesúhlasia obyvatelia Marianky,
občianska iniciatíva Zachráňme
Marianku i aktivisti z občianske-
ho združenia Malé Karpaty.
Upozorňujú, že vo februári 2012
aj ministerstvo životného pro-
stredia neodporučilo výstavbu
tunela. (brn)

STARÉ MESTO
Spoločnosť Ivaso, s.r.o., z Pezin-
ka predložila na posúdenie
vplyvov na životné prostredie
(EIA) návrh rekonštrukcie čas-
ti promenády na ľavom brehu
Dunaja, v úseku medzi River
Parkom a Mostom Lafranconi,
s cieľom vybudovať tu protipo-
vodňovú úpravu nábrežnej
hrany, ako aj vytvoriť pešiu a
cyklistickú trasu. Súčasťou má
byť aj rekonštrukcia podzem-
ného vedenia plynovovdu.
Z návrhu nie je zrejmé, kto má
byť investorom rekonštrukcie.
Ako však z neho vyplýva, cie-
ľom je vybudovať protipovodňo-
vý múr a vytvoriť pešiu a cyklis-
tickú trasu v dĺžke 951 metrov a
priemernej šírke 7 metrov. Táto
plocha by v budúcnosti nemala
byť dotknutá predpokladanou
výstavbou.
Navrhuje sa odstránenie existu-
júcich travertínových a oceľo-
vých zábradlí, vybúranie vy-
hliadkových terás, pretože zasa-

hujú do budúceho protipovodňo-
vého múru, či odstránenie verej-
ného osvetlenia.
V návrhu sa uvádza, že tvar a di-
menzie protipovodňového múru
budú podobné ako pri River Par-
ku. „Z architektonického hľadis-
ka je žiaduce pokračovať v tvare a
v dizajne prefabrikovaného betó-
nového obkladu. Výnimkou je
časť pred nástupným priestorom
do PKO, kde sa protipovodňová
ochrana ukončí v úrovni komuni-
kácie a v prípade ohrozenia bude

doplnená mobilnou zábranou,“
uvádza sa v návrhu. 
Na novej promenáde majú pri-
budnúť lavičky, stojany na bicyk-
le, informačné prvky a koše na
odpadky. Verejné osvetlenie má
byť riešené podobne, ako na pro-
menáde pred River Parkom - sto-
žiarové svietidlá budú osadené na
vrchu betónového obkladu záb-
radlia v takých istých odstupoch.
Obvodný úrad životného prostre-
dia už s návrhom súhlasil s tým,
že nemá námietky. (brn)

Zvyšok nábrežnej promenády má
nadviazať na časť pred River Parkom

Aktivisti chcú

lavičku pod

pavlovniou 
STARÉ MESTO
Občianska iniciatíva Námestie
pre ľudí chce vrátiť na Kamen-
né námestie pod strom Pavlov-
nia plstnatá lavičku. Vlani ju tu
aktivisti svojpomocne osadili,
po necelých dvoch mesiacoch ju
však niekto ukradol.
„Chceme zrealizovať lavičku,
ktorá pomôže premeniť námestie
a miesto okolo pavlovnie na
miesto stretnutí, príjemného
posedenia, pobudnutia, miesto,
kde sa človek môže zastaviť, pre-
čítať si noviny, pokonverzovať
so susedom, dať si zmrzlinu, kde
môže čakať na priateľov či stret-
núť nových,“ uvádzajú predsta-
vitelia občianskej iniciatívy.
Dizajnéri, výtvarníci a remeselní-
ci môžu do 23. marca navrhnúť,
ako by mala lavička vyzerať.
Mala by byť funkčná, estetická,
komfortná, niečím nápaditá aj
dostatočne odolná. 
Viac informácií je na webstránke
www.namestiepreludi.sk. (pol)
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Ako hlboko

ešte musíme

klesnúť?
LIST ČITATELA
Veľmi rad by som písal o pozi-
tívnych veciach, ale to čo som
dnes opäť videl priamo v centre
mesta pri Hoteli Kyjev, to ma
šokovalo. Toľko špiny, hnusu,
rozbitých ciest som ešte nikde
nevidel. To je len jeden príklad.
Choďte na hlavnú stanicu, auto-
busovú stanicu, Šafárikovo ná-
mestie, Miletičku, Trnavské mý-
to, podchod pod Staromestskou,
priestor pod Mostom SNP a iné.
Kam mám zobrať návštevu?
Však by som sa od hanby prepa-
dol pod zem.
Precestoval som toho dosť, v ok-
tóbri som bol v Barcelone, Lisa-
bone, v Casablance, kde som bol
šokovaný špinou, smradom a bie-
dou. V ničom za Casablancou ne-
zaostávame. V čom sme ešte hor-
ší, tak to je stav komunikácii, tam
som sa vôbec s rozbitými cestami
nestretol, ako u nás. Vyhovárať sa
na iné podnebie neobstojí. Pár
kilometrov na západ, kde majú
rovnaké podnebie, také niečo
neexistuje. Dokedy to bude trvať,
ako hlboko ešte musíme klesnúť?
Som rodený Bratislavčan, veľký
patriot, ale všetko má svoje hrani-
ce. Chyba je podľa mňa jednodu-
cho v ľuďoch, ktorí o nás a našom
meste rozhodujú. Totiž to nie sú
Bratislavčania a tým pádom
nemajú k tomuto mestu žiadny
vzťah. Všetci len Bratislavu cica-
jú a nič do nej neinvestujú.
Ani vláda nemá záujem, aby Bra-
tislava bola vstupnou branou Slo-
venska - „že vraj krásavica na
Dunaji“. Zaujímavé, že na Košice
ako hlavné mesto kultúry sa
peniaze našli, na Bratislavu nie.
Dennodenne len počúvam hovor-
cu Andrassyho, že na nič nemáme
peniaze. Tak potom načo máme
magistrát? Dostanem ako platca
daní a občan tohto mesta nejakú
nadej do budúcnosti?

Robert Földeš, Bratislava

Tu už ide 

o bezpečnosť

a ľudské životy! 
LIST ČITATEĽA
Komu sa môžem sťažovať na
stále sa zhoršujúcu kvalitu ciest
v Bratislave? Už dvakrát za
posledné 3 roky sa mi poškodilo
auto, ohli sa hliníkové disky a
poškodila geometria a tlmiče na
aute. Riešil som to cez havarij-
nú poistku a škoda bola niekoľ-
ko tisíc eur. Kde a akým spôso-
bom je možné nárokovať si
škodu u správcu cestných
komunikácií v Bratislave? 
Kto by bol zodpovedný, keď som
viezol dvoj- a trojročného synov-
ca a auto by havarovalo, nebodaj
by sme niekoho zrazili na chodní-
ku? Viď hromadná nehoda na
Dolnozemskej, kde je uprostred
cesty polmetrová diera a vodičo-
vi odtrhlo koleso. Tu už ide o
bezpečnosť a ľudské životy! Čo
mieni mesto robiť v najbližšej
dobe 1-2 mesiacov s týmto
obrovským problémom, ktorý sa
stále zhoršuje?
Bývam v Bratislave od narode-
nia, no nepamätám si, že by sa
riešila údržba cestných komuni-
kácií komplexne a plánovane,
vždy sa len krátkozrako plátali
výtlky a to ešte aj neprofesionál-
ne. Stačí sa pozrieť na technoló-
gie 5 km za hranice v Rakúsku,
kde majú rovnaké klimatické
podmienky. Toto nie je o penia-
zoch, ale o zlom plánovaní, zlých
a „mäkkých“ zmluvných vzťa-
hoch s dodávateľmi a o používa-
ní nekvalitných zastaraných
technológií.
Pre dodávateľov je veľký bonus,
keď si mesto objedná trikrát do
roka zaplátať tú istú jamu. Koľko
a ako často platí mesto za opravy
tých istých jám? Poznám pár jám
na Bajkalskej, ktoré sa posled-
ných 5 rokov na jednom úseku
opravujú dva- až trikrát do roka.
Len v Bratislave poznám údržbu
vozovky formou sfrézovania, keď
sú už koľaje tak hlboké ako na
Trnavskej ceste a Rožňavskej, že
asfalt vozovky vám škrie o pod-
vozok vozidla. Mimochodom, to
je jeden z najnebezpečnejších
úsekov za mokra v Bratislave, na
sfrézovanej vozovke to totiž vô-
bec za mokra nebrzdí.

Vladimir Oravec, Ružinov

V Petržalke v priemyselnej
zóne na konci Úderníckej ulice
sme objavili penzión Berg. Do-
stať sa sem od Kopčianskej uli-
ce nemusí byť vôbec jednodu-
ché, pohodlnejšie sa sem dá
dostať z Viedenskej cesty. Pri-
lákal nás sem chýr o tom, že
RESTAURANT BERG má nie-
len dobrú kuchyňu, ale aj obslu-
hu a ceny. Boli sme preto zveda-
ví, čo je na tom pravdy.
Na konci Úderníckej ulice sme
objavili elegantný penzión s rov-
nako elegantnou reštauráciou.
Bratislavčania to tu už poznajú,
pretože v čase obeda tu mali plno.
Napriek tomu sa obsluha vynašla
a ponúkla nám stôl aj stoličky pre
všetkých.
Aj keďpodľa všetkého ide o
novostavbu, interiér je upravený
tak, aby pôsobil starobylým doj-
mom. Ten umocňuje množstvo
starožitností, ktorými je reštaurá-
cia zariadená, doslova až pre-
pchaná. Staré hodiny, staré sudy,
starý saxofón, staré knihy, staré
stoly. To všetko tu má svoje
miesto. Interiér je zariadení veľ-
mi vkusne a útulne. Rôzne sú
nielen stoly, ale aj stoličky. Nap-
riek tomu pôsobia harmonicky,
akoby patrili k sebe.
Nás však, pri návštevách brati-
slavských reštaurácií zaujíma naj-

mä, ako tu varia. Presvedčili sme
sa neraz, že drahý a pekný interiér
neznamená aj kvalitnú a chutnú
kuchyňu.
Jedálny lístok Restaurantu Berg
nie je zbytočne rozsiahly. Skôr
naopak. Štyri predjedlá, štyri po-
lievky, štyri jedlá k pivu, štyri
jedlá domácej kuchyne, po päť
druhov rizota a cestovín, päť jedál
z kuracieho mäsa, po tri z bravčo-
vého, hovädzieho a rýb.
Z predjedál sme si dali tatársky
biftek z argentínskej sviečkovice
(8,90 €) s opečenými hriankami.
Bol vynikajúci. Len prečo musí
byť argentínsky? Akoby sme na
Slovensku nemali dosť volov...
Slepačia polievka s mäsom, mrk-
vou a domácimi rezancami (1,90 €)
bola vynikajúca. Poctivá, domá-
ca. Huspeninu (4,50 €) sme na-
opak neochutnali. Deň predtým tu
mali početnú ruská skupinu a
nezostala po nich ani jedna
porcia.
Prešli sme preto k hlavným jedlám
- z domácej kuchyne sme si objed-
nali jelení guláš s chrumkavou ces-
nakovou bagetou (6,90 €). Ser-
vírujú ho v originálnej hlinenej (?)
miske bol nielen jelení, ale aj ci-
buľový. Do dobrého gulášu má ísť

na kilo mäsa kilo cibule a tu to
dodržali do body. Bol naozaj
veľmi dobrý.
Lahodné chrumkavé vykostené
kuracie stehno s kožou na cesna-
ku s grilovanou zeleninou (6,90 €)
bolo tiež chutné, akurát mu chý-
bala sľubovaná koža.
Zato Tokáň - slížiky z bravčovej
panenky na vínovo paradajkovej
omáčke a posypané syrom (7,90 €)
skrýval niečo, čo v jedálnom líst-
ku nebolo - bol poriadne pikant-
ný. Kto nemá rád príliš štipľavé,
pre toho to môže byť veru aj dô-
vod jedlo vrátiť. Na záver sme si
dali poriadne tvarohový cheese-
cake (3,50 €) - bol servírovaný na
replike starožitného taniera a bol
veľmi chutný.
Celkovo sme boli v tejto reštaurá-
cii na konci mesta (z druhej strany
hraníc naopak na začiatku mesta)
veľmi spokojní. Zdá sa, že Res-
taurant Berg si vďaka svojej ku-
chyni, polohe a cenám našiel stá-
lych zákazníkov aj na druhej stra-
ne hranice. My sa sem určite ešte
vrátime. Cítili sme sa skvele, dob-
re tu varia, točia dobré pivo a
obsluha je tu fakt pozorná a milá. 
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Berg má dobrú kuchyňu aj ceny

Finačná správa nedávno pri
kontrole reštaurácií, pivární a
pubov odhalilo, že takmer polo-
vica zo 117 kontrolovaných pod-
nikov na celom  Slovensku chce-
la okrádať štát o príjmy z dane
z pridanej hodnoty. Počas kon-
trolnej akcie nazvanej Večerné
mesto sa zamerali na používanie
elektronických registračných
pokladníc.
V 83 prípadoch „financi“ identifi-
kovali, že sa prevádzkovatelia sna-
žili okradnúť štát aj zákazníkov
tým, že nepostupovali v súlade so
zákonom a porušovali daňové
zákony.
V Bratislave prezreli kontrolóri
finančnej správy počas tejto večer-
nej akcie 15 prevádzok. Zamerali
sa najmä na luxusné podniky v
centre mesta. Pochybenia našli v
ôsmich prípadoch, čo je viac ako
polovica. O ktoré konkrétne reš-

taurácie ide, nie je známe, pretože
ide o daňové tajomstvo.
Medzi najčastejšie prehrešky pat-
rilo to, že neevidovali tržby do
registračných pokladníc. Keď tak
aj spravili, nevydali zákazníkovi
pokladničný blok. Hrozilo tak rizi-
ko, že sa platba môže neskôr stor-
novať.
Ďalším najčastejším pochybením
zo strany prevádzkarov bratislav-
ských pohostinstiev bolo vydáva-
nie takzvaných predbežných
dokladov. Tie síce vyzerajú ako
štandardné pokladničného dokla-
dy, ale nie sú nimi. Sú to doklady,
ktoré kontrolóri finančnej správy
nazývajú falošnými. Najzávažnej-
ším porušením zákona bola exis-
tencia takzvaných „čiernych kás“.
To sú pokladnice, ktoré nie sú zare-

gistrované na daňovom úrade, ale
tlačia štandardné bloky. Tam je
absolútne jasné, že sa jedná o
daňový únik.
Prevádzkovatelia reštaurácií a
pivární odteraz nemôžu vedieť,
kedy k nim prídu kontrolóri. Cho-
dia totiž do prevádzok aj večer či
počas víkendov, keď sú v nich
zvyčajne najvyššie tržby. Zároveň
sú oblečení tak, aby zapadli do
prostredia. V blízkosti sú vždy
uniformované a ozbrojené hliadky.
Finančná správa pripravuje takzva-
ný „white list“. Teda zoznam pre-
vádzok, kde pri kontrole nezistili
žiadne porušenie zákona. V súčas-
nosti je však aj toto súčasťou daňo-
vého tajomstva. Preto sa budú usi-
lovať získať od podnikov súhlas na
to, aby mohli zverejniť ich mená.
Aby aj občania vedeli, kde nebudú
s najväčšou pravdepodobnosťou
okradnutí. Marián Brezňanský

Reštaurácie okrádajú štát na DPH

Hľadám svedka, ktorý môže
dosvedčiť odovzdanie

finančnej hotovosti
Júliusom Lukáčom v apríli
1999 na Grösslingovej ulici

v Bratislave.
Kontakt: 0948 203 097
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STARÉ MESTO
Könyökiho dom na Lazaretskej
ulici 9 je považovaný za histo-
rický skvost. Od roku 2007 je
národnou kultúrnou pamiat-
kou. Už niekoľko týždňov je v
obvodom múre domu diera,
ktorá vyrazila dych nejednému
okoloidúcemu. Dôvodom je
rekonštrukcia a nadstavba
domu. Vlastník tvrdí, že pôvod-
ný vzhľad domu zachová, aj
keď ho zvýši o tri podlažia.
Josef Könyöki bol v Prešporku
profesorom kreslenia, krasopisu a
maľovania. Pripisuje sa mu hlav-
ná zásluha na založení Mestského
múzea v Bratislave. V roku 1885
si nechal na Lazaretskej ulici
postaviť dom. Zomrel v roku
1900 a dom odvtedy menil maji-
teľov. Všetci sa o dom starali a tak
sa zachoval v až prekvapivo
pôvodnom stave, hoci v okolí sa
stále stavalo či prestavovalo.
Dom dnes vlastní spoločnosť
Apollo Group, a.s., ktorá ho

rekonštruuje. „Objekt nebol v po-
sledných rokoch využívaný a slú-
žil predtým ako kancelársky
priestor. Účelom rekonštrukcie a
prístavby je prinavrátiť domu pô-
vodnú funkciu bývania a upraviť
vnútorné priestory, ktoré už ne-
vyhovovali dnešným štandar-
dom,“ uviedol projektový ma-
nažér spoločnosti Jamil Sbenaty. 
Prestavba sa začala v januári a
trvať by mala približne rok. Vo
dvore má byť podzemná garáž

pre 12 áut. Na prvom nadzem-
nom podlaží budú kancelárske
priestory, na druhom, treťom a v
podkroví sa majú nachádzať po
dva trojizbové byty.
„Navrhovaná prestavba zohľad-
ňuje v maximálnej miere pamiat-
kové hodnoty a architektonické
riešenia boli viackrát konzultova-
né so zástupcami krajského
pamiatkového úradu,“ uviedol
Sbenaty. Dodal, že metodika pa-
miatkovej obnovy ráta so zacho-

vaním pôvodných a technicky
spôsobilých konštrukcií vrátane
umelecko-remeselných. O dodr-
žiavaní stavebného povolenia sa
pôjde presvedčiť pracovník miest-
neho stavebného úradu začiatkom
apríla 2013.
Diera, ktorá nahradila okno a kus
steny domu, síce pôsobí šokujú-
co, no aj podľa historika Štefana
Holčíka nie je iná možnosť, ako
sa dostať do záhrady a stavať v
nej, ako práve vybúraným otvo-
rom . Z pamiatkového hľadiska je
podľa odborníkov najdôležitejšia
ľavá strana bývalého prízemného
domu s vysokými oknami. „Pro-
fesor Könyöki dal nad vchod do
svojho domu, do výklenku pod
plechovou strieškou, umiestniť
sochu svojho patróna, svätého
Jozefa,“ uviedol Š. Holčík. Tá sa
nachádza pod trojstupňovým ští-
tom nad vchodom, čo pripomína
architektúru gotického hradu,
motív akoby prevzatý z Bojnické-
ho zámku. Martina Chudá

V Könyökiho dome na Lazaretskej ulici
je diera, majiteľ ho totiž rekonštruuje

Prezentácia 
Burgenlandu - Bratislava

Vel̀ kolepé vína Burgenlandu!

Štvrtok, 11. apríla 2013
Radisson Blue Carlton Hotel

81102 Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 3
15:00 -  20:00 hod.  |  Vstupné 12 €-

Bližšie informácie na www.weinburgenland.at alebo www.burgenland.info/sk
partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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Snežienky nie

sú chránené

už 10 rokov
BRATISLAVA
Mnohí ľudia sú presvedčení,
že snežienky sú zákonom chrá-
nené a nesmú sa trhať. Opak
je však pravdou. Na jarnej
prechádzke po bratislavských
lesoch si pokojne môžu Brati-
slavčania natrhať kytičku sne-
žienok bez toho, aby mali
strach z pokuty. Samozrejme,
ak ich netrhajú v chránenej
oblasti. Tam sa môže pokuta
vyšplhať až na 3300 eur.
„Snežienky sa smú trhať v záhra-
dách, lúkach, lesoch, hájoch a
iných oblastiach do tretieho
stupňa ochrany. Trhať sa nesmú
v oblastiach, kde platí tretí, štvr-
tý alebo piaty stupeň územnej
ochrany - ide o národné parky,
prírodné rezervácie, chránené
areály a podobne,“ povedal ho-
vorca ministerstva životného
prostredia Maroš Stano.
Zoznam chránených území je
dostupný na webstránke enviro-
portal.sk. Aktuálny zoznam
chránených rastlín a živočíchov
je k dispozícii vo vyhláške číslo
579/2008 ministerstva životného
prostredia na portáli zbierka.sk.
Snežienka jarná bola na Sloven-
sku vo voľnej prírode chránená
do 1. januára 2003. „Zapríčinil to
masívny zber kvetov najmä pred
Medzinárodným dňom žien,“
povedal Stano. Podľa predchá-
dzajúcej právnej normy hrozila
za nepovolený zber pokuta 200
slovenských korún.
Snežienky pochádzajú z Turecka
a na Slovensku sa vyskytujú od
17. storočia. Martina Chudá
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Bratislavský samosprávny kraj
odštartoval tento rok sociálny
program Pomoc ženám, na kto-
rých je páchané násilie. Základ-
ným cieľom programu  je pre-
vencia a eliminácia násilia pá-
chaného na ženách tak, aby
nemuseli čeliť porušovaniu ich
základných ľudských  práv.
„Nie je prijateľné, aby v 21. sto-
ročí bola každá piata žena vysta-
vená akémukoľvek druhu nási-
lia – či už fyzickému, alebo psy-
chickému. Robíme všetko pre to,
aby sme tento negatívny jav
zmierňovali. Bratislavský kraj
ako prvý zo všetkých ôsmich
krajov vypracoval regionálny
akčný plán na pomoc ženám, na
ktorých je páchané násilie,“
povedala podpredsedníčka BSK
Gabriella Németh.
Bratislavský samosprávny kraj v
roku 2013 finančne podporil sub-
jekty,  ktoré sa v rámci svojich
projektov venujú aj pomoci že-
nám, na ktorých je páchané nási-
lie. Bratislavská župa spolupra-

cuje v oblasti pomoci ženám, na
ktorých je páchané násilie, s orga-
nizáciami Aliancia žien Slovens-
ka, o.z., Pomoc ohrozeným de-

ťom, o.z.,  Brána do života, o.z.,
Domov Dúha, o.z. a Unicef, o.z.
Tento rok ich kraj podporil sumou
212 300 eur.

Sociálny program kraja má pomôcť
ženám žiť bezpečne, slobodne a dôstojne

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Brati-
slavského samosprávneho kraja absolvovalo písomné
maturity vyše 4 100 žiakov. Ústne maturity ich čakajú od
20. mája do 7. júna 2013.
V utorok maturity odštartovali externou časťou a písomnou
formou internej časti (test a sloh) zo slovenského jazyka a lite-
ratúry. V stredu sa študenti potrápili s externou časťou a písom-
nou formou internej časti z vybraného cudzieho jazyka. Vo
štvrtok ich čakala externá časť maturitnej skúšky z matemati-
ky a v piatok na školách s vyučovacím jazykom národnostnej
menšiny externá časť a písomná forma internej časti z maďar-
ského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry. 
Z celkového počtu maturantov v Bratislavskom kraji absolvo-
valo písomnú maturitu 1337 žiakov na gymnáziách a 2812 na
stredných odborných školách vrátane nadstavbového a exter-
ného štúdia. Študenti, ktorí sa na písomnej skúške nezúčastni-
li, ju budú robiť v náhradnom termíne od 16. apríla do 19. aprí-
la 2013. 
Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
58 stredných škôl, z toho 37 stredných odborných škôl, dve
jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené
školy. Zamestnávajú takmer 2 600 ľudí a študuje na nich
19 567 žiakov.

Stredoškoláci sa minulý
týždeň popasovali

s písomnými maturitami
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Ružinov musel

doplatiť na

platy učiteľov 
RUŽINOV
Na vyššie platy učiteľov a
nepedagogických pracovníkov
mestská časť Ružinov v pr-
vom štvrťroku tohto roku dala
zo svojho rozpočtu vyše 3000
eur. Uviedol to zástupca ruži-
novského starostu Ján Buocik
(SDKÚ-DS) s tým, že vláda sa
dohodla na zvýšení platov s
odborármi, ale štát toto zvýše-
nie nepokryl.
„Privítali by sme, keby minister-
stvo financií záväzky vlády vy-
krylo, aby neostali len na pleciach
samosprávy,“ upozornil Buocik.
Vedenie mestskej časti sa rozhod-
lo chýbajúce peniaze vykryť z
vlastných prostriedkov. 
Ružinov už pred štrajkom učite-
ľov rozhodol o zvýšení platov v
materských školách - kuchár-
kam a upratovačkám o 10 per-
cent a učiteľkám o 3 percentá.
Toto zvýšenie zapracovali do
rozpočtu a majú tak naň pripra-
vené prostriedky. (brn)

NOVÉ MESTO
Na pozemku ohraničenom uli-
cami Račianska, Škultétyho a
Kominárska chce bratislavská
spoločnosť Bavint, s.r.o., posta-
viť Obytný súbor Škultétyho.
Nahradí tak megalomanský
projekt Slovany, ktorý mal
mať až 41 poschodí. Kríza,
prehnané ambície a nesúhlas
samosprávy Nového Mesta
však Slovany pochovali.

Nový projekt bytového komple-
xu má byť z pohľadu podlažnej
plochy o dve tretiny menší.
Obytný súbor bude tvoriť deväť
bytových a jeden parkovací dom,
najvyššia budova má mať 12
podlaží, ostatné 5-7 podlaží. Má
tu byť celkom 349 bytov a 700
parkovacích miest v parkovacom
dome, ktorý má stáť pozdĺž
Račianskej ulice. Jeho súčasťou
bude aj občianska vybavenosť.

Projekt Obytného súboru Škul-
tétyho je zatiaľ vo fáze príprav,
pričom investor zámer už pred-
ložil na posúdenie jeho vplyvov
na životné prostredie. Podľa
zverejneného zámeru sa začia-
tok výstavby odhaduje na rok
2014, jeho ukončenie je pred-
bežne naplánované na rok 2019.
Celkové náklady na realizáciu
projektu sa odhadujú na 25
miliónov eur. (ado)

Megalomanský projekt Slovany má
nahradiť Obytný súbor Škultétyho

Fíni stavajú

v Karlovke

byty Villinki
KARLOVA VES
Na svahu nad Líščim údolím a
pod Starými gruntami začala
vlani v októbri fínska spoloč-
nosť YIT Reding výstavbu
obytného súboru Byty Villinki.
Hrubá stavba  by mala byť
dokončená v septembri 2013,
kolaudácia je naplánovaná na
august 2014.
Villinki majú tvoriť štyri nízko-
podlažné budovy so 64 bytmi a 5
nebytovými priestormi. Celkové
náklady na výstavbu majú dosiah-
nuť 11 miliónov eur. Investor sľu-
buje fínsku úroveň bývania. To
znamená prírodné materiály, sau-
na priamo v byte, spojenie s príro-
dou. Na výber sú jednoizbové,
dvojizbové, trojizbové a štvoriz-
bové byty.
Rezidenčný súbor Byty Villinki
je druhý rezidenčný projekt fín-
skej spoločnosti YIT Reding v
Bratislave. Prvým je bytový
komplex Tarjanne v mestskej
časti Dúbravka. (ado)
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Promenádu

pri Eurovei

už vyčistili
STARÉ MESTO
Cez slnečné teplé dni sa už
vyrojili húfy Bratislavčanov aj
na nábrežnú promenádu pred
nákupný centrom Eurovea.
Neupravené a špinavé prostre-
die však nevytváralo tú správ-
nu atmosféru. Dnes je vyčistené
a pripravené na sezónu.
Na mramorových schodoch hneď
pri Dunaji, na ktorých s obľubou
sedávajú ľudia, sa nachádzali ko-
py naplavených konárov, trávy a
smetí. Na trávnikoch boli pásy
pokosenej trávy, ktorú pred zimou
nik nepohrabal a nepozbieral. Su-
chá tráva a burina pri promenád-
nom chodníku miestami zavadza-
la v ceste a nepôsobila pekným
dojmom vo vychytenej lokalite.
S jarným upratovaním však Euro-
vea nelenila a minulý týždeň pre-
behla očista. Hrubá špina a napla-
veniny na schodoch v blízkosti
rieky sú už vyčistené. „Čo sa týka
starostlivosti o trávnik a vonkajšiu
zeleň, čakali sme na zlepšenie po-
časia. Naša dodávateľská firma,
ktorá upravuje zeleň v okolí Euro-
vea, na zveľadení už pracuje a
veríme, že v priebehu týždňa už
bude pripravená na jarnú sezónu
na nábreží,“ uviedla minulý týž-
deň marketingová manažérka
nákupného centra, promenády a
parku na nábreží Oľga Hammer.
Minulotýždňové chladné počasie
by už podľa meteorológov mala
definitívne vystriedať jar. Estetika
a čistota na frekventovaných
miestach v centre mesta nesmie
chýbať, ak tam majú návštevníci
prísť aj nabudúce. (mch)

STARÉ MESTO
Detské ihrisko na Fajnorovom
nábreží si deti posledné tri
mesiace veľmi neužili. Ani
nemohli. Okrem zimného poča-
sia ho z prevádzky odstavili
polámané konáre, nánosy lístia
a smetí. Mestská časť Staré
Mesto na náš podnet reagovala
tým, že do týždňa ihrisko upra-
ce. Nestalo sa tak.
Konáre topoľov polámal vianoč-
ný ľadovec, odvtedy ležia v areá-
li detského ihriska. „V týždni od
11. do 15. marca 2013 príde k
odstráneniu polámaných koná-
rov v areáli ihriska na Fajnoro-
vom nábreží. Rezanie vykoná
spoločnosť Carniherba, ktorú
mestská časť na tieto práce vysú-
ťažila. Následne, po orezaní, od-
stráni firma Vepos z priestorov
ihriska nánosy lístia, vetvy a
ďalší neporiadok,“ uviedol ho-
vorca mestskej časti Staré Mesto
Tomáš Halán. Konáre a neporia-
dok v pondelok 18. marca 2013
stále boli na tom istom mieste,
ako počas posledných troch
mesiacov.
Hovorca dodal, že miestna samo-
správa sa prostredníctvom za-
zmluvnených firiem, ako aj inš-
pektorov verejného poriadku sna-
ží robiť všetko pre to, aby v čo
najkratšom čase odstránila nepo-
riadok a škody, ktoré vo veľkej
miere spôsobili zimné mesiace. V
niektorých prípadoch bolo
potrebné aj počkať, kým opadne
sneh a následne sa zistí rozsah
škôd.
Minulý rok na ihrisku a Fajnoro-
vom nábreží mestská časť spolu s

dobrovoľníkmi vyčistila prostre-
die od odpadkov alebo napríklad
vymaľovala ihrisko novými
nátermi. Zjavne si však vyžaduje
väčšiu starostlivosť.
„V súčasnosti pripravila mestská
časť návrh projektu, v rámci kto-
rého by bol v priestore na Fajno-
rovom nábreží vytvorený multi-
generačný viacúčelový oddycho-
vý park,“ uviedol Halán. Projekt
plánuje mestská časť realizovať
v spolupráci so Švajčiarskou ob-
chodnou komorou prostredníc-
tvom grantu zo Švajčiarskeho
finančného mechanizmu. Defini-

tívny výsledok sa mestská časť
dozvie počas apríla.
Okrem neporiadku na ihrisku sme
sa mestskej časti opýtali aj na to,
kedy sa plánuje postarať o zlome-
ný strom na Rázusovom nábreží
oproti Slovenskej národnej galé-
rii, ktorý zaťažuje odpadnutým
konárom vedľajší strom, ktorý tak
nemá možnosť zvislo rásť. Halán
prisľúbil, že o zlomený strom sa
postarajú v tom istom týždni, keď
sa pustia do očisty ihriska. Dote-
raz je však v tom isto stave na
svojom mieste. Martina Chudá

FOTO - autorka

Upratať ihrisko na Fajnorovom
nábreží nemá kto už tri mesiace

DREVENÉ
ROLETY
predokenné
ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy, 
navíjače - obnova,
generálne opravy

Poradíme, ako zachovať
drevené rolety

pri výmene okien.
Mobil: 0903 349 274

E-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

Centrum sociálnych
služieb pre starších
občanov Samaritán

v Galante
má voľné miesta

pre seniorov
s celoročným pobytom

a v Zariadení
pre seniorov v Kajali
má 2 voľné miesta

s celoročným pobytom
Kontakt na tel. čísle: 0907 712 101

PREDÁME
ČALÚNENÉ 

STOLIČKY A
KRESIELKA

ČESKÉHO
VÝROBCU

DREVO FARBY BRANDY,
ČALÚNENIE ORANŽOVO-HNEDÉ,
POUŽÍVANÉ, VO VEĽMI DOBROM
STAVE, VHODNÉ DO KAVIARNE

ALEBO CUKRÁRNE
VIAC NA 0908 727 086

Primátor opäť

zmenil postoj

k betonárke
PETRŽALKA
Koncom februára primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik
(nezávislý) druhýkrát zmenil
stanovisko mesta k vybudova-
niu dočasnej mobilnej betonár-
ne na predmostí Mosta Apollo,
v blízkosti chráneného areálu
Soví les.
V roku 2011, keď spoločnosť
Euro Beton, s.r.o., prišla so zá-
merom na výstavbu betonárky,
primátor Ftáčnik s tým nesúhlasil
a mesto vydalo záporné stanovis-
ko k výstavbe. Investor vlani
predložil zámer opäť s tým, že s
výstavbou počíta v marci 2013 a
s výrobou betónu, cementu a
kameniva začne v júni 2013.
Mobilná betonárka by mala byť
na predmostí Mosta Apollo 5 až
8 rokov. Primátor Ftáčnik v
januári 2012 zmenil názor  a
podpísal súhlasné stanovisko
mesta s výstavbou.
Krajská prokuratúra však primá-
tora upozornila, že kladné stano-
visko mesta je v rozpore so záko-
nom a Milán Ftáčnik opäť zmenil
postoj - kladné stanovisko k
investičnému zámeru zrušil a
žiadna betonáreň sa pri Sovom
lese stavať nebude.
Soví les bol v marci 2011 vyhlá-
sený za chránený areál s druhým
až štvrtým pásmom ochrany prí-
rody. Má asi 42 hektárov, ide o
kilometrový úsek od Mosta
Apollo k Ekonomickej univerzi-
te. Táto lokalita je chránená
vzhľadom na vzácny biotop luž-
ného lesa a mokrade, žije tu bo-
bor, sovy, či ďateľ čierny. (brn)
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Chystá sa súťaž

na cyklotrasu

z  Devína
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát plánuje
onedlho vyhlásiť súťaž návr-
hov na riešenie cyklotrasy z
Karlovej Vsi do Devína. Vyplý-
va to z rozhodnutia mestskej
komisie pre cyklodopravu.
Cyklotrasa by mala začínať v
konzolovitej časti protipovodňo-
vej ochrany v Devíne na križo-
vatke Devínskej cesty, Kremeľ-
skej ulice a Slovanského nábre-
žia. Končiť bude pri vstupe na
ostrov Sihoť a napojí sa na už
existujúci cyklochodník v Karlo-
vej Vsi. Široká by mala byť 2,5
metra obojsmerne, resp. 1,25
metra jednosmerne.
Návrhy majú obsahovať presnú
trasu a technické riešenie cyklo-
cesty. Riešenie musí byť reálne,
musí eliminovať možnosť križo-
vania cyklotrasy s automobilo-
vou dopravou a musí určiť, koľko
trasa či jej úseky budú stáť. Roz-
hodovať bude najnižšia cena rea-
lizácie cyklotrasy. (brn)
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KARLOVA VES
Výstavba administratívnej zó-
ny WESTEND na bratislavskej
Patrónke sa má opäť rozbeh-
núť.  K už existujúcim Westend
Tower, Westend Square, Wes-
tend Point a Westend Court má
najnovšie pribudnúť admini-
stratívna budova Westend Ga-
te. Bude sa nachádzať na rohu
Lamačskej cesty a Dúbravskej
cesty.
Na deviatich podlažiach bude 35
tisíc štvorcových metrov kance-
lárií a viac ako 620 parkovacích
miest. Investorom Westend Gate
ako aj celého Westend Bussines
Parku je bratislavská spoločnosť
J&T Real Estate, a.s. S výstavbou
sa začalo vo februári, dokončenie
je naplánované na jeseň 2014. Vo
Westend gate budú okrem kance-
lárií aj služby ako kantína, kavia-
reň, fitnescentrum, šalátový bar,
pekáreň či kvetinárstvo.
„Sme presvedčení, že Westend
Gate sa stane synonymom kom-
fortného pracovného prostredia.

Výhodou pre nájomcov je výbor-
ná dopravná dostupnosť neďale-
ko križovatky diaľnic a mestské-
ho okruhu iba 5 minút autom do
centra mesta. Príjemným benefi-
tom lokality je taktiež blízkosť
obľúbenej oddychovej zóny -
Železná studnička, ktorá ponúka
príležitosti na relax i športové
vyžitie,“ hovorí PR manažérka
J&T Real Estate Katarína Kraj-
ňáková. 
Súčasťou výstavby Westend Gate

bude aj kompletná rekonštrukcia
križovatky Lamačskej a Dúbrav-
skej cesty v hodnote zhruba 700-
tisíc eur. Dôjde tiež k rozšíreniu
Cesty na Červený most na štyri
pruhy, vybudovaniu kruhového
objazdu pred vstupom do areálu
SAV, ako aj k dobudovaniu chod-
níkov pre chodcov. Tým sa za-
bezpečí plynulejšie dopravné na-
pojenie na Lamačskú aj Dúbravs-
kú cestu. (ado)

VIZUALIZÁCIA - JTRE

Výstavba zóny Westend pokračuje
deväťposchodovou Westend Gate

Primátor zmenil 

postoj k zámene

pozemkov
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik (nezávislý) zmenil po-
stoj k zámene mestských po-
zemkov za pozemky na Kráľo-
vej hore. Po kritike mestských
poslancov sa zámena uskutoční
na základe pôvodných znalec-
kých posudkov. 
Na poslednom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva primátor pred-
ložil poslancom materiál s novými
posudkami, kde hodnoty pozem-
kov klesli o milióny. Mesto by
tým síce nič nestratilo, na DPH by
však ušetrila spoločnosť Kráľova
hora, s.r.o. „Materiál, ktorý pred-
ložil primátor, by znamenal ujmu
pre štátnu pokladňu viac, než mi-
lión eur výpadku na dani z prida-
nej hodnoty,“ kritizoval primátora
predseda finančnej komisie Ivo
Nesrovnal (SDKÚ-DS).
Mesto zámenou získa lúku na Krá-
ľovej hore a jej doterajší vlastník
získa mestské pozemky v Petržal-
ke a v Ružinove. (brn)
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BRATISLAVA
Predsedom najväčšieho posla-
neckého klubu v mestskom zas-
tupiteľstve SDKÚ-DS, Most-Híd
sa po necelom roku stal mestský
poslanec Ivo NESROVNAL
(SDKÚ-DS). Súčasne sa stal aj
predsedom poslaneckého gré-
mia, kde sú zastúpené všetky
mestské poslanecké kluby.

~     ~     ~
Predsedom najväčšieho poslanec-
kého klubu ste boli do mája 2012,
keď vás trochu prekvapujúco vy-
menil poslanec Sven Šovčík. Rov-
nako prekvapujúco ste sa po nece-
lom roku do funkcie vrátili. Čo
bolo dôvodom?
- Doterajší predseda klubu sa
vzdal funkcie z osobných dôvodov
a klub sa rozhodol pre staronové-
ho predsedu.
Čo sa mení vo vzťahu k zastupi-
teľstvu a vedeniu mesta?
- Zásadné veci sa nemenia. Zname-
ná to ale, že budeme jasnejšie a
dôraznejšie formulovať naše návrhy
pre rozvoj a budúcnosť Bratislavy.
Samospráva mesta je za polovi-
cou volebného obdobia. Ako hod-
notíte tú prvú polovicu?
- Ukazuje sa, že politika nič nerobe-
nia neprináša žiadne výsledky. Sú
situácie, keď primátor musí byť
líder, postaviť sa pred Bratislavča-
nov a zabojovať za mesto, povedať,
aká jeho predstava ďalšie rozvoja
mesta a ako ju chce dosiahnuť. Toto
súčasný primátor Bratislavy nerobí.
Nikto nepozná jeho predstavu roz-
voja a budúcnosti mesta. My preto
prekladáme systémové riešenia,
ktoré Bratislava nevyhnutne potre-
buje. Predovšetkým Bratislava je
hlavné mesto, aj preto jednoducho
potrebuje viac peňazí a zlepšiť cel-
kový systém financovania a prí-
jmov. Mesto potrebuje jednotný
urbanistický dokument pre svoj roz-
voj, ktorým je územný plán. Ten sa
predsa nemôže neustále, podľa pria-
nia investorov, účelovo každú chví-
ľu meniť. Mesto musí mať zrozumi-
teľný a jasný územný plán a ten
treba čo najskôr dokončiť. Najskôr
totiž musia byť stanovené pravidlá
rozvoja mesta, včítane výškovej
regulácie a až potom nech sa pripra-

vujú investičné projekty. Bratislava
sa musí rozvíjať ako jedno mesto,
nie ako 17 samostatných častí.
Výsledok je úplne rozbitý obraz
mesta. Nemôže to ďalej fungovať
tak, že poslanci budú každé dva ro-
ky rozhodovať medzi stovkami pro-
jektov, ktoré sa budú realizovať a
ktoré nie. To je nesystémové a ne-
správne a mimochodom je to opak
transparentnosti. Chce to ale odvahu
a víziu, ktorá tomuto vedeniu chýba.
Bratislava potrebuje systémový prí-
stup k parkovacej politike, iný ako
zvolili primátor a hlavný dopravný
inžinier. Najskôr sa treba dohodnúť
s mestskými časťami na deľbe kom-
petencií, a až potom vytvárať pro-
jekt pre celé mesto. A nie vypraco-
vať nejaký dokument od stola a po-
tom presviedčať mestské časti aby
sa k nemu pripojili. Bratislava potre-
buje systémové riešenie v oblasti
dopravy – nosný dopravný systém,
mestský okruh, nové cyklotrasy atď.
Teda veci, ktoré ako poslanci pripra-
vujeme a do zastupiteľstva predkla-
dáme návrhy riešení.
Najväčším problémom týchto dní
v Bratislave je stav mestských
ciest po zime. Výtlky sú v Bratisla-
ve po každej zime, ale len teraz
Bratislavčania počúvajú, že nie sú
peniaze na opravu ciest. Aké
ponúkate riešenie?
- Stav mestských komunikácií je
ďalší systémovo neriešený problém
v meste. Nie je pravda, že mesto
nemá peniaze. Naše prepočty ukáza-
li, že Bratislava má na správu jedné-
ho kilometra ciest náklady približne
20-tisíc euro, kým bratislavská župa

len 13-tisíc eur. Napriek tomu sú
župné cesty v lepšom stave. Zname-
ná to, že peniaze na údržbu ciest
vynakladá Bratislava menej efektív-
ne. Primátor sa neustále sťažuje, že
nie sú na nič peniaze. Zrazu však
zázračne našiel milión euro v roz-
počte v položke odpadových vôd. Je
to dôkaz, že peniaze by sa našli, ale
treba ich efektívne vynakladať. Keď
sa pozriete na prácu cestárov, každý
vidí, že to robia rýchlo a nedbanlivo,
nedodržiavajú technológie a ich jed-
notkové ceny sú zrejme príliš vyso-
ké. Väčšina výtlkov vzniká totiž po
rozkopávkach, kde nekvalitná práca
neskôr spôsobuje ich tvorbu. Ale
zrejme to nikto nekontroluje. Na sto-
le je návrh spolupráce s Bratislav-
ským samosprávnym krajom. Ako
vicežupan to podporujem, pretože
som presvedčený, že župa efektív-
nejšie vynakladá prostriedky na
opravu ciest. Keď nájdeme legisla-
tívno-technický rámce tej spoluprá-
ce, župa rada pomôže Bratislave s
opravou mestských ciest. Ako mest-
ský poslanec som s kolegami na-
vrhol, aby primátor žiadal príspevok
na opravu výtlkov aj od štátu.
Na rozdiel od iných miest sa sa-
mosprávy Bratislavy a mestských
častí starajú o všetky komu-
nikácie na území mesta. Uvažuje-
te aj o prerozdelení správy, aby sa
o cesty 1. triedy staral štát, o cesty
2. a 3. triedy župa a o cesty 4. trie-
dy mesto?
- Toto rozdelenie ciest vzniklo pri
tvorbe kompetencií miestnej samo-
správy a decentralizácii verejnej
správy. Nebol som pri tom a dnes

môžem len akceptovať tento stav.
Všetko je však možné, keď sa záko-
nodarcovia dohodnú, kto bude čo
vlastniť, je možná aj zmena správy
ciest. Treba však povedať, že Brati-
slava je hlavné mesto a je sídlom
prezidenta, parlamentu, vlády a
ústredných orgánov štátnej správy.
Podľa zákona o Bratislave sú prezi-
dent, parlament aj vláda povinní
Bratislave pomáhať pri plnení funk-
cie hlavného mesta. Nerobia to však
a Bratislava vlastne dopláca na to, že
je hlavným mestom, nikto jej
neuhrádza mimoriadne výkony a
náklady, ktoré v tejto súvislosti utrpí.
Naopak, žije tu viac ako 100-tisíc
ľudí, ktorí tu nemajú trvalý pobyt a
využívajú infraštruktúru Bratislavy,
na ktorú sa skladáme my, Bratislav-
čania. Ako predseda finančnej ko-
misie na to upozorňujem a žiadam
systémové riešenia, čo sa však nede-
je a hľadajú sa náhodné ad hoc rie-
šenia. Jedným z dôsledkov potom
je, že Bratislave chýbajú peniaze aj
na opravu výtlkov. Ak sa dohodne-
me, že cesty 2. a 3. triedy prejdú pod
župu, tak krajská samospráva ich
bude spravovať.
Vedenie mesta tvrdí, že na opra-
vu ciest má na tento rok len 600-
tisíc eur. Vy tvrdíte, že je to pod-
statne viac. Ako je to teda?
- Mesto má peniaze na opravu
komunikácií „poschovávané“ mini-
málne v troch položkách rozpočtu.
Ten súčet je na tento rok vyše 7,9
milióna eur.
Váš poslanecký klub chce byť al-
ternatívou k primátorovi. V
niektorých otázkach primátor
nemôže rozhodnúť bez poslan-
cov, v iných prípadoch sú
poslanci závislí od primátora.
Ako si to predstavujete?
- Od začiatku tohto volebného obdo-
bia sme boli hnacou silou rozvoja
mesta. Keď ani polroka po voľbách
nemalo mesto viceprimátorov, ini-
ciovali sme rokovanie zastupiteľstva
a voľbu námestníkov primátora, ale
aj riaditeľov mestských organizácií.
Tam však vznikol politický spor a
námestníčky primátora sme zvolili
až po polroku, riaditeľov mestských
organizácií sa vymeniť nepodarilo.
Taktiež sme navrhli hneď pripraviť

nový územný plán, vybudovanie
cyklotrás, nosný dopravný systém,
kamerové systémy mestskej polície,
zlepšiť systém financovania mesta,
pripraviť prehľad majetku mesta
atď. Aktívne predkladáme návrhy,
aby sa zastavila stagnácia mesta, ich
prijatie je však možné len v spolu-
práci s primátorom. Dúfam, že v
druhej časti volebného obdobia sa
veci pohnú aspoň trochu dopredu a
primátor sa nebude vo všetkom
vyhovárať na svojho predchodcu,
bývalú vládu či krízu. Zastupiteľ-
stvo poverilo a žiada primátora aby
sa zastal Bratislavy a požiadal vládu
o zmenu koeficientu solidarity, tak
aby Bratislave zostalo viac peňazí.
Nič však neurobil.
Bratislavský kraj podporoval
výstavbu železničnej stanice
Filiálka a modernizáciu železnič-
nej siete v meste a v kraji. Minis-
terstvo financovanie projektu
zrušilo a presmerovalo peniaze na
nákup električiek a trolejbusov
pre bratislavskú MHD. Súťaž na
nákup trolejbusov sa bude opako-
vať, pretože sa prihlásil len jeden
záujemca. Ako to hodnotíte?
- Mrzí ma, že sa od stola zrušil pro-
jekt regionálnej koľajovej dopravy,
ktorého súčasťou bola aj výstavba
stanice Filiálka. Slovensko tým stra-
tilo. Štúdiu, na základe ktorej sa o
tom rozhodlo, nikto poriadne nevi-
del a nečítal. Náhradný projekt na
nákup vozidiel pre MHD je síce
dobré riešenie, ale systémovo na
nižšej úrovni. Otázky vyvoláva aj
spôsob, akým, to Dopravný podnik
Bratislava robí. Od začiatku sme sa
pýtali na nastavenie kritérií súťaže
keďže, že boli nastavené tak, že sa
prihlásil len jeden uchádzač. Vo
februári nás primátor a riaditeľ DPB
ubezpečovali, že všetko je v najlep-
šom poriadku a aj tak by sa nová
súťaž už nestihla, po dvoch týž-
dňoch bolo všetko inak, kritériá sa
zmenili a nová súťaž sa stihne. Uká-
zalo sa, že sme mali pravdu, keď
sme žiadali férovejšie kritéria súťa-
že. Verím, že to mesto stihne a my,
Bratislavčania, neprídeme o nové
trolejbusy. 

Zhováral sa Radoslav Števčík
FOTO -  Michal Svítok/TASR

Ivo Nesrovnal: Bratislava potrebuje
systémové riešenia problémov mesta
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Nábrežie by sa nemalo volať po Svobodovi, radšej
ho treba pomenovať po MUDr. Gejzovi Rehákovi
LIST ČITATEĽA
Film Vrahem z povolání - Utr-
pení soudce Karla Vaše prináša
svedectvá jeho obetí, ale aj jeho
samotného. V závere 2. svetovej
vojny a po nej odvliekol NKVD
s pomocou československých.
orgánov zo Slovenska do soviet-
skych gulagov 6000 občanov, z
Čiech asi 300-500. Z týchto ob-
čanov sa 2500 nikdy nevrátilo.
Toto bolo už známe. Nové je
však zistenie, že na ministerstvo
obrany prichádzali žiadosti prí-
buzných odvlečených o pomoc a
90-percent z nich skončilo v
koši. Zostávajúce žiadosti našli
historici v archíve.
Karel Vaš ako prokurátor a sudca
poslal do „lágra“ československú
generalitu, na smrť pomohol de-
siatkam nevinných ľudí a stovky
odsúdil do väzenia. Jeho nad-
riadeným bol počas vojny a krát-
ko po nej Ludvík Svoboda, ktorý
bol v rokoch 1945-1950 mi-
nistrom obrany, v rokoch 1949-

1954 bol spoločne s Gottwaldom,
Zápotockým, Širokým a ďalšími
členmi v ÚV KSČ. Bol vo vrchol-
ných pozíciách v najtvrdšom boľ-
ševickom období a bol nečinným
svedkom všetkých komunistic-
kých zločinov. Napriek tomu, že
neskôr bol počas Pražskej jari
oslavovaný a stal sa aj preziden-
tom, domnievam sa, že by nema-
lo bratislavské nábrežie ďalej
niesť jeho meno.
Bratislava má dosť osobností, kto-
rých pamiatku by sme si mali pri-
pomínať pomenovaním niektoré-
ho verejného priestranstva, osobit-
ne ľavého dunajského nábrežia od
Mostu Lafranconi po Nový most
(Most SNP). Jedným z nich je
nepochybne MUDr. Gejza Rehák,
ktorý bol bytostne spätý nielen s
Bratislavou, ale aj s týmto nábre-
žím. V medzivojnovom období
bol významným slovenským
vzdelancom a organizátorom. Po
skončení 1. svetovej vojny, počas
ktorej slúžil ako posádkový lekár

v Bratislave a nemocničný v Trna-
ve, sa 30. októbra 1918 zúčastnil
manifestačného zhromaždenia
Slovenskej národnej rady v Tur-
čianskom sv. Martine a podpísal
slovenskú deklaráciu. O rok ne-
skôr 20. septembra 1919 sa stal
riaditeľom bratislavskej Štátnej
nemocnice. Zaslúžil sa o jej po-
vojnovú konsolidáciu, rozvoj a
viedol ju do roku 1939. V roku
1926 bol zvolený za senátora Ná-

rodného zhromaždenia v Prahe. V
Bratislave využil skúsenosti, ktoré
získal v Budapešti a vo Viedni na
poli športovom. Podieľal sa na
vzniku 1. ČsŠK Bratislava - naj-
väčšieho a najslávnejšieho športo-
vého klubu na Slovensku. V máji
1919 sa jeho prvým predsedom
stal policajný veliteľ Bratislavy
Richard Brunner, koncom roka
však bol prevelený do Rožňavy a
novým predsedom sa stal Gejza
Horák. Ten potom dve desaťročia
viedol 1. ČsŠK Bratislava.
Hneď v roku 1920 vznikol v klu-
be ľahkoatletický oddiel. O rok
neskôr 24. apríla 1921 sa podarilo
zrealizovať jeho zámer - zorgani-
zovať bežecké preteky Devín -
Bratislava. V spolupráci s ďalšími
bratislavskými športovými funk-
cionármi zabezpečil vybudovanie
prvého zimného štadióna s ume-
lou ľadovou plochou v Bratislave
a na Slovensku vôbec. Jeho otvo-
renia 14. decembra 1940 sa však
už nedožil, zomrel 8. marca 1940.

Národný beh Devín - Bratislava
oslávi v apríli 92. narodeniny a 66.
ročník. Tento nesúlad spôsobili
politické a finančné prestávky.
Faktom však zostáva, že zaklada-
teľom tohto najstaršieho bežecké-
ho podujatia na Slovensku bol
Gejza Rehák, ktorý sa inšpiroval
behom Běchovice - Praha.
Je našou morálnou povinnosťou
uctiť si a oceniť významných
Bratislavčanov minulosti. Navr-
hujem preto, aby pamiatka zakla-
dateľa behu Devín - Bratislava
bola uctená tým, že 2,4 km z trasy
behu Devín - Bratislava ponesie
jeho meno. Ide o Nábrežie armád-
neho generála Ludvíka Svobodu.
Navrhujem preto toto nábrežie
premenovať na Nábrežie MUDr.
Gejzu Reháka a verím, že táto
myšlienka nájde podporu medzi
poslancami miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Staré Mesto a
poslancami bratislavského mest-
ského zastupiteľstva.

Michal Moncman, Bratislava

Po zimnej prestávke Vás opäť

radi privítame v našej záhrade

pri Dunaji! Brány Vodárenskej

záhrady budú pre verejnosť

otvorené každý deň od 10.00

hodiny, zatvárať sa budú o

18.00 hodine a to až do 15.

apríla, kedy prechádzame na

letnú prevádzku a záhrada

bude otvorená od 8.00 hodiny

do 21.00 hodiny.

Novootvorený priestor je určený

na trávenie voľného času pre rodi-

ny s deťmi, starších obyvateľov

mesta, pasívne oddychujúcich,

ale aj pre športovcov. Prístup do

Vodárenskej záhrady je zabezpe-

čený z dvoch smerov - z Devín-

skej cesty alebo priamo z cyklo-

trasy vedúcej k ostrovu Sihoť.

Súčasťou Vodárenskej záhrady

sú pohodlné lavičky a pitné vodné

fontánky. Rodiny s deťmi zaujmú

bohaté hracie prvky z prírodných

materiálov. Zaujímavosťou Vodá-

renskej záhrady je socha Chlapca

s volavkou od Roberta Kühmaye-

ra, ktorá je umiestnená na veľkej

fontáne.

Viac informácii, ako aj prevádz-

kový poriadok záhrady nájdete na

www.vodarenskemuzeum.sk

Tešíme sa na Vás!

Jarná sezóna vo Vodárenskej záhrade
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V Petržalke má

vyrásť ďalšia

športová aréna
PETRŽALKA
V Petržalke by po plavárni a
multifunkčnej športovej hale
na Dudovej ulici mala vyrásť
ďalšia hala - multifunkčná
športová Club Transformer
Arena W5. Deklarovali to
predstavitelia mestskej časti
Petržalka a kickboxovej orga-
nizácie World version W5.
„World version W5 vznikla v
Moskve v roku 2007 s cieľom,
aby sme boli najlepší na svete. Od
začiatku sme si robili po svete
prieskum. Snažili sme sa osloviť
americké a európske spoločnosti.
Starosta Bajan bol prvým, ktorý
na našu ponuku pozitívne zarea-
goval,“ uviedol predseda World
version W5 Sergej Čepinoga.
Projekt je podľa neho v štádiu,
keď sa dokončuje architektonická
časť.
Od mestskej časti investor očaká-
va pomoc pri získaní vhodného
pozemku. Petržalka nemá potreb-
né pozemky na výstavbu, chce
však spolupracovať s mestom
Bratislava a Bratislavským samo-
správnym krajom, ktorý už má
vyčlenenú plochu na výstavbu
športovej arény. Multifunkčný
športový komplex nebude určený
iba pre bojové športy, nebude iba
pre vrcholový šport a bude slúžiť
aj na kultúrne podujatia. Hala by
mala mať kapacitu pre 1000 ľudí.
Plocha športového komplexu sa
má nachádzať na 10 000 štvorco-
vých metrov. Podľa optimistické-
ho scenára by nová petržalská
hala mohla byť postavená v roku
2015, resp. 2016. (pet)

Petržalčania

vyberajú názov

námestia
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka chce
pomenovať verejné priestran-
stvo medzi Jiráskovou a Tupo-
levovou ulicou. V minulosti sa
volalo Námestie májového pov-
stania českého ľudu, po páde
komunistického režimu tento
názov stratilo. 
Petržalčania môžu hlasovať v an-
kete na webstránke mestskej časti
v oblasti územného plánu, alebo
na sociálnej sieti Facebook na
profile Viem byť Petržalčan. Mô-
žu si vybrať z trojice návrhov -
Námestie mládeže, Námestie re-
publiky a Námestie svornosti.
Návrhy stanovili miestni poslan-
ci, ktorí tvoria názvoslovnú komi-
siu. Iné návrhy môžu Petržalčania
napísať do komentárov ankety
alebo na miestny úrad.
Výsledky hlasovania prerokuje
petržalské miestne zastupiteľstvo,
ktoré navrhne nový názov brati-
slavskému mestskému zastupiteľ-
stvu. (pol)

Blíži sa záver

súťaže návrhov

parku na Račku
NOVÉ MESTO
Do 27. marca 2013 sa možno
zapojiť do súťaže návrhov na
úpravu parku na Račianskom
mýte. Súťaž vyhlásila mestská
časť Nové Mesto pred mesia-
com, tri najlepšie návrhy odme-
ní sumou 2500, 1500  a 1000 eur.
„Návrh potom bude podkladom
pre štúdiu revitalizácie architek-
tonickej a parkovej úpravy par-
ku a pre spracovanie podrobnej-
šej projektovej dokumentácie,“
uviedol hovorca Nového Mesta
Marek Tettinger.
Samospráva odhaduje, že na
obnovu parku bude potrebovať
asi 700 000 eur. Chce sa uchá-
dzať o prostriedky z Európskej
únie a každý rok upraviť aspoň
časť. Predbežne je revitalizácia
naplánovaná na 6-7 rokov. 
Nové Mesto už raz návrh na re-
vitalizáciu parku hľadalo. Išlo o
študentské návrhy, ktoré slúžili
na to, aby mestská časť zistila, čo
občania v parku chcú. (bnm)

RUŽINOV
V areáli Kerametalu na Jašíko-
vej ulici má vyrásť jedna z
fakúlt Paneurópskej vysokej
školy. Väčšia časť budovy má
byť v podzemí. Architekti s in-
vestorom chcú do Ružinova
priviesť život a vybudovať nie-
čo, čo v Bratislave ešte nie je.
Samotná terasovitá budova Kera-
metalu z roku 1973 bola na svoju
dobu výnimočná. Taká má byť aj
dostavba areálu. „Chceli sme sa
vyhnúť existujúcej architektúre,
pretože tá je sama o sebe veľmi
silná a asi by sa nám to ani nepo-
darilo. Nový objekt má areál do-
pĺňať a zvýrazniť pôvodný Kera-
metal,“ uviedol architekt projektu
Ľuboslav Mlynarčík. Dodal, že
umiestnenie dostavby, ktorá bude
na rohu ulíc Jašíkova-Ružinov-
ská, vybrali tak, aby nezavadzala
vo výhľade na starú budovu, pre-
tože tá je stále funkčná.
V novom objekte má sídliť Fakul-
ta masmediálnej komunikácie
Paneurópskej vysokej školy, kto-
rej sídlo je na Tomášikovej ulici.
Novú budovu plánujú spojiť so
starou, nakoľko niektoré už exis-
tujúce priestory Kerametalu budú
vyčlenené na administratívne
účely alebo vyhradené pre peda-
gógov.
Budova má byť z betónu, kovu a
skla. „Vonkajšok budovy bude
pozostávať z kovových platní,
ktoré budú pri svetle a aj pohľade
z iných uhlov počas pohybu oko-
loidúcich meniť farebnosť,“ po-
vedal ďalší architekt projektu Du-
šan Fischer. Do objektu sa bude
vchádzať na zvýšené prízemie,

nad ktorým bude jedno podlažie,
a pod ním jedno podzemné podla-
žie. „Gro budovy sme posadili
pod zem. Boli sme si vedomí, že
navrhujeme odvážny projekt, no
povedali sme si, že buď ho schvá-
lia, alebo sa na iný nenecháme
nahovoriť,“ povedal Mlynarčík.
Okolie má dopĺňať zeleň, lavičky
a priestor na relax. „Cieľom je pri-
niesť do Ružinova život a ener-
giu, ktorú mladí ľudia nepochyb-
ne majú. Aby sa Kerametal stal
ikonou Ružinova,“ zdôraznil
Mlynarčík.
Nová budova má mať kapacitu
pre 560 ľudí. Pre verejnej pre-
zentácii projektu to v mnohých
Ružinovčanoch vyvoláva odpor
voči stavbe. Obávajú sa, že štu-

denti im zaberú parkovacie mies-
ta. Investor - Kerametal, a.s., pri-
sľúbil 83 nových parkovacích
miest, no to sa Ružinovčanom
zdá málo. Investor je ale po
dohode s mestskou časťou
ochotný vybudovať aj ďalších 40
parkovacích miest na vedľajšom
pozemku, ktorý mu už nepatrí,
práve pre Ružinovčanov. Dru-
hým problémom Ružinovčanov
je plánovaný výrub siedmich
stromov. Investor má vysadiť 20
nových.
Celkové náklady na výstavbu in-
vestor nezverejnil. S výstavbou sa
predbežne plánuje začať na jeseň
2013, čo sa však môže zmeniť.
Výstavba by mala trvať 14 me-
siacov. Martina Chudá

Areál Kerametalu na Jašíkovej ulici
má rozšíriť fakulta vysokej školy
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Vajnory budú

opäť jazdiť

na kolieskach
VAJNORY
Mestská časť Vajnory pozýva
všetkých Bratislavčanov na 13.
ročník športovo-zábavného po-
dujatia Vajnory na kolieskach.
Bude už túto nedeľu 24. marca
2013 od 15.30 h. 
Vajnorčania pozývajú všetkých,
ktorí majú radi pohyb na kolies-
kach - na  kolieskových korču-
liach, kolobežkách, detských bi-
cykloch, skateboardoch, ale aj
rodičov s deťmi v kočíkoch.
Štart je v nedeľu 24. marca 2013
o 15.30 h na ceste Na doline (Jur-
ská cesta). Cieľom nie je súťažiť,
ale vyjadriť radosť z pohybu.
Každý kto absolvuje uvedenú
trasu, dostane jablká a fit tyčinky. 
O 17.00 h sa na detskom ihrisku
začne program Lésola - Kvetná
nedeľa, kde si Vajnorčania pripo-
menú zvyky, ktoré boli zaužívané
na Kvetnú nedeľu. V krojoch sa
predstavia deti z DFS Juríček, deti
z MŠ Koniarkova a Vajnorský
okrášľovací spolok.
V prípade nepriaznivého a chlad-
ného počasia sa podujatie prekla-
dá na 7. apríla 2013. (vaj)

BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratisla-
va nezaváhali ani v treťom jar-
nom zápase Corgoň ligy, keď
na Pasienkoch zdolali Duklu
Banská Bystrica 2:0 (0:0). Góly
belasých strieľali Igor Žofčák a
Marko Milinkovič.
Proti Banskobystričanom nastú-
pila v belasom drese aj zimná
posila - guinejský ofenzívny fut-
balový stredopoliar Seydouba
Soumah, ktorý hral od 55. minú-
ty a na ihrisko priniesol oživenie
hry domáceho mužstva. „Bol to
ťažký zápas proti mužstvu, ktoré
k nám prišlo v psychickej pohode
po dvoch víťazstvách, chcelo
niečo uhrať aj u nás a výborne
bránilo. Musím vyzdvihnúť kva-
litu súpera, ktorý sa na nás veľmi
dobre pripravil, ale rovnako aj

našu nepoddajnosť. Dnes sme sa
ťažšie rozbiehali, ale druhý pol-
čas bol z našej strany kvalitný.
Hrali sme našu hru a dočkali sme
sa aj zaslúžených gólov. Soumah
s Halenárom priniesli do našej
hry oživenie. Soumah ukázal, že
je dobrý hráč. Konkurencia v na-
šom tíme je iná ako v Nitre, ale
mohol by byť posilou,“ zhodnotil
priebeh zápasu tréner Slovana
Samuel Slovák.
Aj kapitán Slovana Igor Žofčák
verí, že Soumah bude pre tím po-
silou. „Na tréningoch mu to ide
mimoriadne dobre, technicky je
skvelo vybavený. Už len, aby to
preniesol aj do zápasov. Proti
Banskej Bystrici hral svoj prvý
zápas, zrejme nechcel držať loptu
na nohe príliš dlho,“ povedal Žof-
čák.

Bratislavskí futbalisti vďaka tre-
tiemu víťazstvu v rade zvýšili ná-
skok na čele ligovej tabuľky na
10 bodov pred trojicou Trenčín,
Košice a Senica. „Hrá sa ešte o
veľa bodov. Náskok máme veľ-
ký, no treba bojovať až do konca.
My sa pozeráme iba na seba,“
dodal I. Žofčák.
Po reprezentačnej prestávke sa
slovanisti predstavia opäť na
domácom trávniku - v piatok 29.
marca 2013 o 17.30 h privítajú
hráčov Tatrana Prešov. Od 15.30
h bude pre mladých slovanistov
otvorená Funzóna. Tá bola v
sobotu pred posledným zápasom
s Banskou Bystricou zrušená pre
nepriaznivé počasie. Všetky
atrakcie si teda mladí slovanisti
budú môcť vyskúšať v piatok 29.
marca 2013. (ado)

Futbalisti Slovana Bratislava na jar
neprehrali a majú náskok 10 bodov

Futbalisti Interu

chcú do tretice

postúpiť
BRATISLAVA
Jarnú časť futbalovej súťaže
ešte nezačali účastníci nižších
futbalových súťaží, medzi nimi
aj Majstrovstvá regiónu Brati-
slava, ktoré v tomto ročníku
nahradili bratislavskú 3. ligu.
Bratislava má v tejto súťaži hneď
niekoľko tímov, najvyššie am-
bície má paradoxne nováčik Inter
Bratislava. Ten vlani postúpil zo
4. ligy a na postup do vyššej súťa-
že pomýšľa aj túto sezónu.
„Stratu na prvý Rohožník máme
sedem bodov, ale budeme sa usi-
lovať o postup. Okrem toho hrou
chceme potešiť aj našich fanúši-
kov,“ povedal pred začiatkom jar-
nej časti súťaže kapitán štvrtého
Interu a bývalý československý a
slovenský reprezentant Roman
Kratochvíl. 
Momentálne lepšie vyhliadky na
postup má tím FK Rača Bratisla-
va, ktorý je druhý so stratou šies-
tich bodov na vedúci Rohožník.
Zostávajúce dva bratislavské
tímy sú v dolnej časti tabuľky
Majstrovstiev regiónu Bratisla-
va. ŠKP Inter Dúbravka Brati-
slava je desiaty a FC Ružinov
Bratislava štrnásty.
Prvé jarné a celkovo 16. kolo
súťaže pre nepriaznivé počasie
uplynulý víkend odložili, takže
Majstrovstvá regiónu Bratislava
začnú jarnú časť súťaže túto
nedeľu 24. marca 2013. (ado)

BRATISLAVA
Vo futbalovej 3. lige Západ
bolo druhé jarné a celkovo 17.
kolo pre nepriaznivé počasie
preložené na máj. Juniori Slo-
vana Bratislava tak majú o týž-
deň dlhšiu istotu, že zostanú na
čele ligovej tabuľky.
Po víťazstve v 16. kole v Novom
Meste nad Váhom 3:1 sa bodovo
dotiahli na Levice a zásluhou lep-
šieho skóre sa slovanisti usadili

na čele súťaže. V 18. kole v sobo-
tu 23. marca 2013 čaká juniorku
Slovana derby v Trnave proti
Spartaku. Doma sa predstavia v
nedeľu 31. marca 2013 o 10.30 h
proti momentálne tretím Piešťa-
nom.
Saleziáni z LP Domino Bratislava
pomohli slovanistom k útoku na
čelo tabuľky, keď v 16. kole pora-
zili jesenného kráľa súťaže Levi-
ce 2:0. Domino je desiate so stra-

tou 8 bodov na vedúci Slovan.
Saleziáni hrajú najbližšie v nede-
ľu 24. marca 2013 doma proti
Novému Mestu nad Váhom.
Po prvom jarnom kole 3. ligy
Západ sú na tom lepšie aj Petržal-
čania, ktorí sa po víťazstve v Nitre
1:0 odrazili odo dna ligovej tabuľ-
ky a poskočili na 14. priečku. FC
Petržalka 1898 najbližšie privíta v
nedeľu 24. marca Moravany nad
Váhom. (ado)

Juniori Slovana vedú 3. ligu Západ,
Petržalčania sa odrazili odo dna
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Z Devína do

Bratislavy sa

pobeží 7. apríla
BRATISLAVA
Blíži sa apríl a s ním aj najväč-
šie bežecké podujatie v Brati-
slave - v nedeľu 7. apríla 2013
sa pobeží už 66. Národný beh
Devín - Bratislava.
Beh je určený pre všetky vekové
a výkonnostné kategórie, tradič-
ne sa na ňom zúčastňuje vyše
päťtisíc bežcov. Štart je pod Hra-
dom Devín, cieľ a slávnostné
vyhlasovanie výsledkov v centre
Bratislavy. Trať pre dospelých je
dlhá 11 625 metrov, deti pobežia
zhruba 2600 metrov.
Zaregistrovať sa možno na web-
stránke vos-tpk.sk alebo osobne
4. a 5. apríla 2013 od 14.00 do
18.00 h vo vstupnej hale plavár-
ne Pasienky na Junáckej 4. V
deň behu 7. 4. 2013 registrácia
nie je možná! (starz)

Piatok bude

patriť súťaži

minihračiek
RUŽINOV
V piatok 22. marca 2013 bude
od 15.00 do 19.00 h v Shopping
Palace Zlaté piesky súťaž o naj-
väčšiu zbierku minihračiek z
čokoládových vajíčok.
Do súťaže sa zapoja bratislavské
základné školy, z ktorých každá
vytvorí jeden súťažný tím. Jeho
úlohou bude odprezentovať čo
najväčšiu zbierku minihračiek z
čokoládových vajíčok, ktorú
vystaví priamo na súťaži. 
Vystavené hračky a ich počet bu-
de hodnotiť porota známych ľudí,
ktorí tiež podľahli zberateľstvu -
Karin Majtánová, ktorá zbiera
anjelikov, tanečník Miňo Kereš,
ktorý zbiera tenisky a Tamara
Heribanová, ktorá má zbierku
takmer 3000 kníh. 
V tento deň sú v Shopping Palace
vítané všetky deti, ktoré sa môžu
zapojiť do veselých sprievodných
akcií. Jednou z nich bude maľo-
vanie na veľkonočné vajíčko,
zajačika či kuriatko v nadrozmer-
ných veľkostiach. Chlapcom bu-
de určený workshop v pletení
korbáčov a ostatní si môžu vyskú-
šať vyrobiť drôtené a maľované
kraslice. (shp)

Petržalčania

plaváreň pod

oknami nechcú
PETRŽALKA
Na verejnej prezentácii projek-
tu petržalskej verejnej plavárne
sa zúčastnili najmä obyvatelia z
jej budúceho okolia - Jiráskovej
a Tupolevovej ulice. Prekážalo
im, že plaváreň má stáť pod ich
oknami, žiadali, aby ju mestská
časť postavila na inom mieste.
Pod oknami niekoho iného.
Ľudia z Jiráskovej a Tupolevovej
ulice sa obávajú hluku zo vzdu-
chotechniky, prehustenej dopravy
a úbytku parkovacích miest, kto-
rých je aj tak nedostatok. Oficiál-
ne tu je 36 parkovacích miest, ľu-
dia však parkujú aj na zeleni. S
výstavbou plavárne má vzniknúť
53 parkovacích miest, ktoré na-
hradia aj pôvodné. Budú verejne
prístupné, no budú ich môcť vy-
užívať aj návštevníci plavárne.
Obyvateľom z okolia prekáža, že
sa ide stavať na zeleni, ktorú
využívajú na prechádzku, venče-
nie psov či hru s deťmi. Územný
plán však definuje lokalitu ako
zmiešané územie určené na byto-
vú výstavbu a občiansku vy-
bavenosť. „Ak prostredie nevyu-
žijeme, príde investor, ktorý tu
postaví niečo, proti čomu sa nebu-
dem môcť brániť,“ reagoval sta-
rosta Petržalky Vladimír Bajan.
O inom mieste, kde by plaváreň
postavila, mestská časť už neuva-
žuje. „Veľmi sme zvažovali, kde
vyrastie, prechádzali sme normy,
vlastnícke vzťahy. Petržalka jed-
noducho nemá pozemky,“ uvie-
dol prednosta miestneho úradu
Miroslav Štefánik.
V hre bol podľa predstaviteľov
petržalskej samosprávy aj poze-
mok Bratislavského samospráv-
neho kraja na juhu Petržalky. Tu
by však dobudovanie prístupo-
vých ciest, infraštruktúry a sietí
spôsobilo niekoľkonásobné pred-
raženie plavárne, ale aj oddialenie
investície o niekoľko mesiacov a
možno aj rokov.
Predstaviteľov petržalskej samo-
správy odmietavý postoj obyvate-
ľov z okolia budúcej plavárne za-
skočil - označili ho za nekonštruk-
tívny a sebecký. Niektorí z obča-
nov naopak ohlásili, že proti vý-
stavbe verejnej plavárne v tejto
lokalite spisujú petíciu. (brn)

STARÉ MESTO
Už neraz sme sa presvedčili o
tom, že o majetok sa treba stále
starať. V opačnom prípade
„schátralosť“ ohrozuje bezpeč-
nosť občanov a môže spôsobiť
tragédiu. Tak je to aj s možno
80-ročným a skoro štyri metre
vysokým kamenným múrom
domu na Vlčkovej ulici 23.
Múr povolil, drží zatiaľ „na dobré
slovo“ a každým dňom sa môže
zvaliť na chodník a cestu. Vo
vrchnej časti ho tlak zeminy
nasmeroval nad chodník a cestu
asi o jeden meter – jednoducho
povedané, múr má opačný sklon. 
Majitelia na to upozornili vodi-
čov, aby neparkovali pri múre,
pretože sa môže zrútiť. Tým to

zrejme považujú za vybavené.
Vodiči  však upozornenie neberú
vážne a každý deň tu parkujú.
Chodec si nápis na múre nemusí
všimnúť a môže byť prekvapený.
Alebo už na to nebude mať čas,
keď ho kamene zavalia.

Múr zatiaľ nepodopreli, chýbajú
aj  bezpečnostné zábrany vstupu
na chodník, a tak sa pýtame:
„Budeme naďalej čakať na pád
múra, ktorý môže zapríčiniť veľ-
kú tragédiu?“ Pavel Jacz

FOTO - Slavo Polanský

Na Vlčkovej ulici hrozí, že oporný
múr zavalí chodcov alebo autá

www.domy-idyla.sk info@domy-idyla.sk 0948 438 000 
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Juniori Slovana

vo finále proti

Banskej Bystrici
BRATISLAVA
V hokejovej extralige juniorov
sa HC Slovan Bratislava pre-
bojoval do finále, keď v semi-
finálovej sérii vyradil Duklu
Trenčín 3:1 na zápasy. Vo finá-
le čakajú Bratislavčanov ju-
niori Banskej Bystrice.
Prvé dva finálové zápasy junior-
skej extraligy medzi HC Slovan
Bratislava a HC Banská Bystrica
sú na programe v stredu 20. a vo
štvrtok 21. marca 2013 o 17.00 h
na Zimnom štadióne O. Nepelu -
na hlavnej ľadovej ploche.
O postup do finále vo svojej
súťaži bojujú aj starší dorastenci
HC Slovan Bratislava, ktorých
vyzvali mladíci z Liptovského
Mikuláša. Prvý bratislavský zá-
pas slovanisti prehrali 1:2, druhý
vyhrali 3:2 po predĺžení. Séria sa
teraz sťahuje na Liptov, kde sa
hrá 21. a 22. marca 2013, prípad-
ný piaty zápas bude v pondelok
25. marca v Bratislave. (ado)

HC Slovan

už predáva

permanentky
BRATISLAVA
HC Slovan Bratislava začal v
piatok 15. marca 2013 predá-
vať sezónne vstupenky (per-
manentky) na novú sezónu
KHL 2013/2014. Týka sa to
zatiaľ len doterajších držite-
ľov permanentiek.
Obnovenie permanentky pre
fanklub v sektore B6 stojí 149  €,
pre ostatných stálych fanúšikov
369, resp. 399 €.
Predaj pre nových záujemcov o
permanentky sa začne 15. apríla
2013 a potrvá do 31. júla, resp. do
okamihu, kým sa nepredá 5000
sezónnych vstupeniek. Pre no-
vých permanentkárov je cena
vyššia - do sektora B6 bude stáť
199 €, do ostatných sektorov  529,
resp. 599 €.
Novinkou pre permanentkárov
bude možnosť uvoľňovania svoj-
ho miesta za účelom jeho spätné-
ho predaja. Zvyšok kapacity
Slovnaft Arény bude klub predá-
vať formou aukcie pred každým
zápasom. (ado)

Biele tigre sú

už v semifinále

extraligy
BRATISLAVA
Volejbalisti Volley Teamu Uni-
cef Bratislava obsadili na finá-
lovom turnaji Stredoeurópskej
ligy MEVZA štvrté miesto. V
semifinále najskôr podľahli fa-
vorizovanému víťazovi základ-
nej časti slovinskému tímu
ACH Volley Ľubľana 1:3. V
súboji o 3. miesto po veľkej
dráme prehrali s rakúskym
Hypo Tirol Innsbruck 2:3.
Slovincom boli Bratislavčania
vyrovnaným súperom, Rakúša-
nov takmer zdolali, keď ich od
bronzu delili iba dve víťazné
lopty. „Škoda, už sme mali me-
dailu na krku. Avšak klobúk dole
pred výkonom mojich zverencov.
Otočiť nepriaznivý stav stretnutia
0:2 po včerajšom náročnom zá-
pase s Ľubľanou bolo naozaj tak-
mer nemožné. A nám sa ten zápas
podarilo takmer vyhrať. Ani si ne-
viete predstaviť, ako ma mrzí, že
to nakoniec dopadlo tak, ako to
dopadlo,“ povedal po zápase bra-
tislavský tréner Branko Pistovič.
Biele tigre sa po zisku Slovenské-
ho pohára a po 4. mieste v Stredo-
európskej lige naplno sústreďujú
na zisk majstrovského titulu. Vo
štvrťfinále play-off volejbalovej
extraligy vyradili VKM Stará
Ľubovňa, keď v troch zápasoch
stratili iba dva sety. Meno semifi-
nálového súpera spoznajú Biele
tigre v stredu 20., resp. v sobotu
23. marca 2013.

~     ~     ~
Do semifinále volejbalovej ex-
traligy postúpili hneď tri žen-
ské bratislavské tímy - Slávia EU,
Doprastav a Paneurópa. Kým
na Slávistky čakajú volejbalist-
ky UKF Nitra, druhú semifi-
nálovú dvojicu tvoria práve dva
bratislavské tímy - Doprastav a
Paneurópa.
Prvé semifinálové zápasy sú na
programe v stredu 20. marca -
Slávistky v Športovej hale Mla-
dosť hostia Nitranky a Doprasta-
váčky v Športovej hale PKO pri-
vítajú Paneurópu. Odveta sa hrá v
sobotu 23. marca v Nitre, resp. v
Športovej hale Fakulty elektro-
techniky a informatiky STU na
Ilkovičovej ulici, kde má domácu
palubovku Paneurópa. (ado)

BRATISLAVA
V nedeľu 23. marca 2013 o
19.00 h sa začína play-off bas-
ketbalovej  extraligy mužov.
BK Inter Incheba Bratislava
čaká v sérii na 3 víťazné zápasy
tím ŠKP Banská Bystrica. Hrá
sa v Hant Aréne na Pasienkoch.
Basketbalisti Interu po základnej
časti skončili na štvrtom mieste.
Keďže víťazné Levice hrajú sú-
časne aj v českej NBLa v play-off
slovenskej extraligy nenastúpia,
Bratislavčania sa v rozpise dvoji-
čiek nadstavbovej časti súťaže
ocitli na tretej priečke.
V generálke na štvrťfinálovú sériu
s banskobystrickými policajtmi

zdolali Bratislavčania minulý týž-
deň na domácej palubovke Baník
Handlová presvedčivo 100:64.
Základnú päťku tvorili Martin
Rančík (20 bodov), Sedmák (19),
Graham (13), Tucker (7), Skib-
niewski (5). 
„V úvode sme vyzerali trocha
nervózne. Pritom sme nemali
žiadny dôvod na nervozitu. Muž-
stvo začalo trochu neisto, určite
nie tak, ako sme sa dohodli. Po-
tom sme však začali robiť presne
to, čo sme chceli už od začiatku.
Navyše, povedali sme si, že chce-
me dostať 65 alebo menej bodov
a dostali sme 64, takže toto hod-
notím ako dobré,“ povedal po zá-

pase tréner Interu Aramis Naglič.
S Banskobystričanmi majú žlto-
čierni túto sezónu aktívnu bilan-
ciu. Zo štyroch zápasov interisti
vyhrali tri. Na Pasienkoch vyhrali
102:88, vonku prehrali 75:81,
opäť vyhrali v Hant Aréne 84:65 a
naposledy 13. februára 2013 v
Banskej Bystrici zvíťazili po dra-
matickej koncovke 101:95.
Inter Incheba Bratislava bude sta-
vať najmä na Rančíkovi a Sedmá-
kovi, ktorí po základnej časti ex-
traligy skončili medzi najlepšími
strelcami súťaže - Martin Rančík
bol druhý s priemerom 24,22 a
Peter Sedmák štvrtý s priemerom
21,00 bodov na zápas. (ado)

Basketbalisti Interu vo štvrťfinále
play-off proti ŠKP Banská Bystrica

BASKETBAL MUŽI
23. 3. 2013, 19:00 
HANT arena Pasienky

www.bkinter.sk
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V Pállfyho paláci

sú Činovského

známky
STARÉ MESTO
Akademický maliar Martin
oslavuje šesťdesiatku prierezo-
vou výstavou v Pálffyho paláci
Galérie mesta Bratislavy pod
názvom Známková tvorba. 
Činovský patrí k najvýznamnej-
ším a najúspešnejším slovenským
tvorcom známok, ktorý vlastní aj
svetové ocenenia. V roku 1986
rytecky realizoval svoju prvú
známku a v roku 1993 vytvoril
prvú známku Slovenskej republi-
ky. Ako prvý slovenský rytec
položil základy slovenskej znám-
kovej tvorby. Založil tlačiareň
špecializovanú na oceľotlač z plo-
chých dosiek.
V Pálffyho paláci je vystavená
tretina z asi 150 známok, ktoré
Činovský vytvoril. Medzi nimi sú
slovenskí prezidenti, Alexander
Dubček, Milan Rastislav Štefá-
nik, Ľudovít Štúr, Albín Brunov-
ský, Janko Matuška, pápež Ján
Pavol II. a iné osobnosti. Na
známkach sú aj kultúrne a prírod-
né pamiatky Slovenska - Levoča,
Vlkolínec, Spišský hrad, Vysoké
Tatry, Dobšinská ľadová jaskyňa,
Domica a iné jaskyne. 
Výstava Známková tvorba v
Galérii mesta Bratislavy potrvá
do 28. apríla 2013. (pol)

Konopná niť

v Múzeu mesta

Bratislavy
STARÉ MESTO
V Múzeu mesta Bratislavy - na
nádvorí Starej radnice je výsta-
va Konopná nostalgia, ktorá v
sebe ideovo i obsahovo prepája
hlavnú os – konopnú niť.
Návštevník uvidí technológiu
výroby v procese tvorby od za-
siatia konopného semienka, cez
spracovanie konopného vlákna,
vznik konopného plátna a jeho
využitie v minulosti a v súčas-
nosti prostredníctvom zbierko-
vých predmetov Múzea mesta
Bratislavy. Výstavu obohatí aj
pohľad mladých dizajnérov,
ktorí sa inšpirujú tradičnou výro-
bou, odevom a výšivkou.
Výstava Konopná nostalgia po-
trvá do 7. apríla 2013. (mmb)

Nová scéna

uvedie muzikál

Rómeo a Júlia
STARÉ MESTO
Divadlo Nová scéna uvedie v
piatok 22. marca 2013 premié-
ru muzikálu francúzskeho au-
tora Gérarda Presgurvica Ró-
meo a Júlia. Režisérom a cho-
reografom je Ján Ďurovčík,
libreto a texty piesní preložil
Ľubomír Feldek.
V postave Júlie účinkuje Nela
Pocisková v alternácii s Romanou
Dang Van a Mirkou Drínovou, v
postave Rómea sú obsadení
Patrik Vyskočil, Peter Makranský
a Milan Šimek. V ďalších posta-
vách účinkujú v alternáciách ďal-
šie známe tváre slovenskej hu-
dobnej a divadelnej scény.
Muzikál mal premiéru 19. januá-
ra 2001 v Paríži a je považovaný
za jeden z najkvalitnejších muzi-
kálov v histórii. (ado)

STARÉ MESTO
Open Balet Gala predviedol 2.
marca 2013 v Sále opery a bale-
tu SND exkluzívne podujatie z
Petrohradu, ktoré sa predstavi-
lo na Slovensku po prvýkrát -
jedinečný galavečer svetových
baletných hviezd, ktorý sa za
posledné desaťročie vyprofilo-
val na jedno z najväčších a naj-
významnejších kultúrnych po-
dujatí sveta. 
Bratislavské publikum malo mož-
nosť obdivovať tanečné majstrov-
stvo sólistov popredných európ-
skych divadiel - Isabellu Ciaravo-
la a Hervé Moreau z parížskej
Opery (Ballet del’Opéra de Pa-
ris), sólistku Boľšovo teatra v
Moskve Kristinu Kretovu, sólist-
ku Mariinského divadla v Petro-
hrade Yekaterinu Osmolkinu, Ma-
xima Zyuzina a Jurija Smekalova.
Ruský balet reprezentovali aj
Leonid Sarafanov, Sabina Yappa-
rova a Marat Shemiunov (Mi-
chailovskij Teatr, Petrohrad) a
baletná legenda Vladimir Malak-
hov. Pozvanie však prijali aj bale-
rína Bavorského štátneho baletu
(Bayerisches Staatsballett, Mní-
chov) Lucia Lacarra a jej partner
Marlon Dino. Diapazón balet-
ných hviezd uzatvoril tanečný pár
z Holandského národného baletu
(HET Nationale Ballet) Anna

Tsygankova a Slovák Jozef Var-
ga. Dramaturgia bola zameraná
na diela klasickej baletnej literatú-
ry s odkazom na ruskú baletnú
školu, ale nechýbali ani frag-
menty z tvorby Rolanda Petita,
Johna Neumeiera a Nacha Duata.
Festival Dance open z Petrohradu
nasledovali požiadavku organizá-
torov na rôznorodosť večera, a tak
14 špičkových tanečníkov z
Petrohradu, Moskvy, Paríža, Am-
sterdamu, Berlína a Mníchova
predstavilo kombináciu ruskej a
sovietskej choreografie, ako aj
súčasnú choreografiu západnej
Európy. Priniesť na Slovensko to-
to podujatie, je do určitej miery
splneným snom bývalého riadite-
ľa baletu SND Andriia Sukhano-
va (dnes umelecký riaditeľ Baletu
Štátneho divadla Košice). 
Večer pozostávajúci zo štrnástich
bravúrnych tanečných čísiel, ply-

nul rýchlo a za obrovského aplau-
dovania publika. Z celého spektra
kvalitných choreografií a inter-
pretácii vyčnieval čisto poetický
fragment z baletu Romeo a Júlia,
dramatický obraz z fragmentu
baletu Onegin, i mimoriadne tem-
peramentné adagio z baletu Spar-
takus. Publikum nesporne očarila
Umierajúca labuť v prevedení
Vladimira Malakhova, súčasné
choreografie Rozlúčka , ako aj
choreografia Nacha Duata. Poe-
tický výjav poskytlo aj dueto z ba-
letu Dáma s kaméliami a rozhod-
ne výsostne klasické skvosty pas
de deux z baletu Labutie jazero a
pas de deux z baletu Don Quijote. 
Open Balet Gala poskytlo divá-
kom SND neopakovateľný taneč-
ný zážitok, ktorý bude v našich
dušiach ešte nepochybne dlho re-
zonovať. Barbara Brathová

FOTO - Anton Faraonov

Bratislavské Open Balet Gala alebo
Éterický zážitok na doskách SND

Cappella Istropolitana
komorný orchester mesta Bratislavy

v spolupráci s BKIS
Vás pozývajú na koncert
7. apríla  2013 o 17.00 h
v Primaciálnom paláci. 
Zaznejú skladby A. Piazzollu,
A. Angelisa, P. Sarasateho,
I. Zeljenku, Ch. W. Glucka.

Sólisti koncertu L. Sello, M. Rodri-
ques Brüllová, M. Červienka, S. Joni.
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štvrtok 21. marca
� 10.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 17.00 - HC Slovan Bratislava
HC Banská Bystrica, finále play-
off extraligy juniorov v hokeji,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
� 18.00 - Stretnutie so spisovate-
ľom Felixom Francisom, Kníhku-
pectvo Martinus.sk, Obchodná
ulica
� 19.00 - M. Porubjak/M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Bohéma,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - M. Macourek: Hra na
Zuzanku, Divadlo Ívery, Staro-
mestský klub 10x10, Školská ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
noci svätojánskej, Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Martin Čičvák: Kukura,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
�19.00 - M. Lasica: Na fašírky mi
nesiahaj, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
�19.00 - Helloween: Gamma Ray
2013, koncert, Aegon Aréna NTC,
Príkopová ulica

piatok 22. marca
�9.00 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�11.00 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - M. Porubjak/M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Hurá, luxus! alebo Tie
roky 90-te, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
�19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND
�19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Les Misérables / Bedári,
Istropolis, Trnavské mýto

sobota 23. marca
� 9.00 - Majstrovstvá SR v syn-
chronizovanom plávaní, Plaváreň
Pasienky
� 14.00 - Les Misérables / Bedári,
Istropolis, Trnavské mýto
�14.30 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 16.00 - P. Dobšinský: Tri groše,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 17.00 - Paneurópa Bratislava -
Doprastav Bratislava, semifinále
play-off volejbalovej ligy žien,
Športová hala FEI STU, Ilkovičo-
va ulica
�19.00 - W. Shakespeare: Rómeo
a Júlia, Astorka Korzo´90, Námes-
tie SNP
�19.00 - G. Verdi: Aida, Sála ope-
ry a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - ŠKP Banská Bystrica,
štvrťfinálový zápas play-off bas-
ketbalovej extraligy mužov, Hant
Aréna, Pasienky
� 19.00 - Sedem (bez záruky),
talk-show, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - Les Misérables / Bedári,
Istropolis, Trnavské mýto
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
19.30 - G. Verdi: Requiem, koncert
k 25. výročiu Sviečkovej manifes-
tácie, Katedrála sv. Martina

nedeľa 24. marca
� 9.00 - AkvaTera Bratislava,
medzinárdná akvaristická a teraris-
tická výstava, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova ulica
�10.00 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�12.30 - Vikvetfest, diecézne stret-
nutie mladých, Hviezdoslavovo ná-
mestie 
�14.30 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - Končérto dy komedián-

ty, Staromestský klub 10x10,
Školská ulica
� 16.00 - P. Dobšinský: Tri groše,
Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 17.00 - Les Misérables / Bedári,
Istropolis, Trnavské mýto
� 18.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci , Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Podfuk, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Fragile - 7 hlasov, ktoré
stoja za to, koncert, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - Pražský Výběr, koncert,
Aegon Aréna NTC, Príkopová ulica
�19.00 - Szidi Tobias, koncert, DK
Dúbravka, Saratovská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homelesáci & manažeri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 25. marca
�18.00 - Verejné zrhomaždenie k
25. výročiu Sviečkovej manifes-
tácie, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - G. Spiró: Prach alebo
dvaja Maďari sa zbláznili..., Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
�19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo,
Škultétyho ulica
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - Sitra Achra v Astorke,
koncert, Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP
�19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkáns-
ke námestie

utorok 26. marca
� 10.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�10.00 - I. Horváth, P. Pavlac: Bra-
tia Jurgovci, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�10.00 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica

�14.30 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého
dňa do noci, Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - G. Puccini: Tosca, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Kerata: Peceň, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Pavel Šporcl a kapela
Šporcelán, koncert, Istropolis,
Trnavské mýto

streda 27. marca
�10.00 - S. Lavrík: Ester a Albatros,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Doprastav Bratislava -
Paneurópa Bratislava, semifinále
play-off volejbalovej ligy žien,
Športová hala PKO
� 17.00 - Slávia EU Bratislava -
Nitra, semifinále play-off volejba-
lovej ligy žien, Športová hala Mla-
dosť, Trnavská cesta
�19.00 - G. Bizet: Carmen, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - H. von Kleist: Rozbitý
džbán, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - Tomáš Klus a jeho Cílo-
vá skupina Tour 2013, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica

štvrtok 28. marca
� 18.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - S. Mrožek: Striptíz,
Divadlo Ívery, Staromestský klub
10x10, Školská ulica
�19.00 - T. Brandon: Charleyho teta,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna STU, Dostojevského rad

� 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica

piatok 29. marca
�17.30 - ŠK Slovan Bratislava - 1.
FC Tatran Prešov, zápas futbalovej
Corgoň ligy, Štadión Pasienky

sobota 30. marca
� 14.30 - Zvonček a bambuľka,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - ŠKPBanská Bystrica, štvrť-
finálový zápas play-off basketbalo-
vej extraligy mužov, Hant Aréna,
Pasienky

nedeľa 31. marca
� 10.00 - Zvonček a bambuľka,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 14.30 - Zvonček a bambuľka,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica

pondelok 1. apríla
�Veľkonočný pondelok

utorok 2. apríla
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aristofanes: Oblaky,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

streda 3. apríla
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: BoyBand,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - R. Baumgartner: Maria
Theresia, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homelesáci & manažeri,
GUnaGU, Františkánske námestie
�21.00 - Juraj Griglák & Compa-
ny featuring Poogie Bell, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie
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NA NÁMESTÍ HRANIČIA-
ROV napadol v podvečer 31-
ročný muž dve ženy. Najprv 28-
ročnej žene vulgárne nadával na
parkovisku pred bytovkou a ne-
skôr ju opakovane udrel päsťou
do hlavy. Žena utrpela zranenie
ucha. Potom 29-ročnú ženu udrel
päsťou do tváre. Polícia násilníka
obvinila a hrozí mu trest odňatia
slobody.
Z DUNAJA vylovili hasiči pod
Prístavným mostom nehybné
telo 38-ročného Bratislavčana.
Podľa lekára zomrel pravdepo-
dobne bez cudzieho zavinenia.
Presná príčina smrti však bude
známa až po pitve. Polícia začala
trestné stíhanie vo veci prečinu
usmrtenia. 
ZO STARÉHO MOSTA skoči-
la do Dunaja 61-ročná žena. Hasi-
čom sa ju podarilo vytiahnuť pri
Prístavnom moste. Po prevoze do
nemocnice žena zomrela.
NA TUPOLEVOVEJ ULICI
ešte vlani v decembri 16-ročný
Martin prepadol 55-ročnú ženu.
Ukradol jej kabelku s osobnými
vecami a sumou 500 eur. Polícia
16-ročného chlapca v uplynu-
lých dňoch vypátrala a obvinila
ho z krádeže. Obvinený je vo
väzbe aj za iné trestné činy. Za
lúpež mu hrozí trest od troch do
osem rokov väzenia, keďže je
však mladistvý, výška trestnej
sadzby sa znižuje na polovicu.
PRI ULICI SVORNOSTI našli
poľnohospodári na poli telo 57-
ročného muža, ktorý nejavil
známky života. Lekár cudzie za-
vinenie vylúčil. Presná príčina
smrti 57-ročného muža bude
známa až po pitve. Polícia začala
trestné stíhanie vo veci usmrte-
nia. 
PRI DEVÍNSKOM JAZERE
našli telo 28-ročného muža bez
známok života. Muž utrpel strelné
poranenie. Policajti na mieste
zaistili zbraň, ktorú nebohý držal
nezákonne. Prípad polícia vyše-
truje.
NA TRNAVSKEJ CESTE v
športovej hale vylúpil neznámy
muž stávkovú kanceláriu. Pod
hrozbou použitia zbrane žiadal od
zamestnankyne peniaze. Obral ju
aj o mobilný telefón, zamkol
mrežu na dverách a ušiel. Lúpež
sa zaobišla bez zranení. Polícia po
zlodejovi pátra. (mch)

Na Kamzíku sa

kedysi skákalo

na lyžiach
Niekedy okolo roku 1950 sa „sla-
lomka“ a horná cvičná lúka osvet-
lili - z iniciatívy pána L. Bernáta a
za pomoci nás nadšencov, ktorí
sme nosili elektrické stĺpy na ple-
ciach. Veľmi pomohol nadšenec
lyžovania - vedúci Okresnej sprá-
vy elektrární Ondrej Melaj. Bola
to na vtedajšie časy veľká udalosť.
Na Kamzíku bol už dlhé roky aj
malý skokanský mostík, ktorý sa
neskôr zrekonštruoval na nový, s
oceľovou vežou a laminátovou drá-
hou (boli to také metličky z umelej
hmoty poskladané cez seba na spô-
sob slamenej strechy). Takže ten
fungoval aj v lete. Chodili sem ská-
kať istý čas aj Rakúšania, ale vo vte-
dajšom režime to dlho nevydržalo.
K vybudovaniu nového moderného
mostíka veľmi pomohol bývalý
združenársky reprezentant ČSR pán
Elemír Nemeszégy, ktorý vyrástol
na Kolibe, ako aj pán Roman Weber
- tiež Kolibčan, ktorý bol neskôr
akýmsi správcom tohto areálu. 
V tých časoch sa zorganizovala aj
skupina nadšencov lyžovania z
telovýchovnej jednoty Lokomotí-
va Bratislava, resp. jej lyžiarskeho
oddielu, a to najmä páni Ján Kole-
da, Jozef Stanko, Ing. Jozef Bulá-
nek a Milan Malina, ktorí s ob-
rovským nasadením budovali ly-
žiarske a turistické zariadenia, ako
aj nové svahy na Kamzíku.
Takto sa v 60-tych rokoch minulého
storočia vybudovala nová slalomo-
vá lúka s osvetlením, vrátane rozší-
renia starej cvičnej lúky, nová zjaz-
dovka smerom na Železnú studnič-
ku, chatový tábor pri bývalých fil-
mových ateliéroch, ktorý neskôr slú-
žil ako zdroj príjmov pre TJ Loko-
motíva, ďalej lyžiarsky vlek LV
1000 pri novej „slalomke“, t.č. už
len údolná stanica a stožiare, dva
malé lyžiarske vleky VL 200 - jeden
na cvičnej lúke, druhý pri starej „sla-
lomke“ (nejestvuje ani jeden). Vy-
budovala sa aj chata na novej „sla-
lomke“, ktorá bola centrom areálu,
ktorá žiaľ neskôr vyhorela. Taktiež
sa začala príprava výstavby sedač-
kovej lanovky a jej sprevádzkovanie
bolo pre Bratislavu veľkou senzáci-
ou. Milan Malina, Bratislava

Pokračovanie nabudúce.

V historickom jadre mesta,
ktoré je vlastne stredovekým
opevneným mestom Prešpor-
kom, sa po roku 1990 podarilo
obnoviť - až na tri výnimky -
všetky historické pomenovania
verejných priestranstiev. Výni-
močne ostali ponechané ne-
skoršie názvy Rudnayovo ná-
mestie (predtým Dómske),
Strakova ulica (predtým Malá
Ventúrska) a Nedbalova ulica
(predtým Hummelova, ešte
prv Klobučnícka či Veľká Klo-
bučnícka).
V poslednom prípade nebolo
možné obnoviť niektorý zo star-
ších názvov. Názov Klobučnícka
(Kalapos utca, Hutterergasse) sa
od konca 19. storočia používa
pre bývalú Malú Klobučnícku,
ktorá je dnes voči stredovekému
stavu rozšírená asi na trojnáso-
bok pôvodnej šírky. Menom
skladateľa J. N. Hummela pome-
novali v roku 1978 inú ulicu vo
vilovej časti mesta. Historická
Klobučnícka ulica (dnešná
Nedbalova) sledovala východný
úsek mestských hradieb. Pred
rokom 1530 bola najrušnejšou
ulicou vtedajšej židovskej štvrti,
ktorá sa rozprestierala na východ
od dnešnej Uršulínskej ulice.
Zo stredovekej zástavby ulice sa
zachoval len múr s gotickým
oknom za domom Nedbalova
10. V 16. storočí začali pristavo-
vať úzke domy aj k vnútornej
strane mestského hradobného
múru. Od konca 18. storočia
bolo možné stavať domy aj na
vonkajšej strane už nepotrebné-
ho mestského opevnenia. Stredo-
veké hradby tak boli z oboch
strán obstavané obytnými doma-
mi. Nebolo ich vidno, ale ešte na
začiatku 20. storočia jestvovali
ako hranica medzi jednotlivými
parcelami na dlhých úsekoch od

Rybárskej brány po dnešné
Mestské divadlo P. O. Hviezdo-
slava, od neskoršej Centrál pasá-
že až po vyústenie Uršulínskej na
terajšie Námestie SNP, od neskôr
postavenej Hlavnej pošty až po
Michalskú bránu. 
Demolácia východnej časti hra-
dieb vnútorného mesta sa začala
okolo roku 1905 predĺžením
Klobučníckej ulice až k Námes-
tiu SNP a stavbou tržnice.
Postupne mizli ďalšie úseky, až v
70. rokoch 20. storočia zničili
posledné úseky pri výstavbe ob-
chodného domu a banky na
Námestí SNP (29, 31-32), hoci
ich záchrana a prezentácia bola
vtedy možná. Dnes je z celého
východného oblúka mestského
opevnenia zachovaná a viditeľná
len malá časť naproti vchodu do
kláštornej školy uršuliniek (ved-
ľa domu Nedbalova 11). Roman-
ticky upravený a nevhodne do-
murovaný úsek iba veľmi ne-

presne informuje o vzhľade pô-
vodných mestských múrov. Aj
tento kus bol do začiatku 20. sto-
ročia zakrytý neskoršími obytný-
mi domami. Ich búranie doku-
mentoval tunajší fotograf Streli-
sky v roku 1899. Na ľavej strane
záberu vidno vtedy čerstvo
postavenú budovu kláštornej
školy (teraz Gymnázium sv.
Uršuly na Nedbalovej 4).
Pred postavením školy bola ulič-
ka ešte oveľa užšia. Aby majite-
lia domov získali väčšiu plochu
obytných priestorov, bývali
poschodia vysunuté na kamen-
ných konzolách nad ulicu, takže
do úrovne prízemí asi len veľmi
zriedka preniklo prirodzené svet-
lo. Jediný exemplár unikátnej
fotografie je zachovaný v zbierke
bratislavského Múzea mesta
Bratislavy. Na mieste zbúraných
domov je dnes parkovisko za
obchodným domom Dunaj.

Štefan Holčík

V Bratislave veľkú časť mestských
hradieb zbúrali  až v 20. storočí

KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,

staré obrazy a starožitnosti
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vyjdú o dva týždne
4. apríla 2013

Rabínkine

odtlačky v paláci

na Štefánikovej
STARÉ MESTO
V staromestskom Pisztoryho
paláci bude od 21. apríla 2013
výstava Odtlačky Gisi Fleisch-
mannovej, ktorá bratislavskej
verejnosti sprístupňuje odkaz
bratislavskej židovky, ktorá sa
počas 2. svetovej vojny snažila
zastaviť transporty slovenských
židov do „koncentrákov“. 
Cieľom tejto vôbec prvej výstavy
o Gisi Fleischmannovej je pred-
staviť unikátne a často prvýkrát
zverejnené fotografie a dokumen-
ty mapujúce život a dobu Gisi
Fleichmannovej. Autorkou kon-
ceptu výstavy je Anna Grusková,
ktorá pod titulom Rabínka pri-
niesla príbeh Gisi Fleischmanno-
vej na divadelné dosky SND aj na
filmové plátno.
Výstavu pripravili K2 Production,
Atrakt Art, Vysoká škola výtvar-
ných umení a Dokumentačné
stredisko holokaustu, koná sa pod
záštitou starostky Starého Mesta
Táne Rosovej.
Výstava Odtlačky Gisi Fleisch-
mannovej v Pisztoryho paláci na
Štefánikovej ulici potrvá do 21.
apríla 2014. (tom)

STARÉ MESTO
V pondelok 25. marca 2013
uplynie 25 rokov od jedného z
najvýznamnejších verejných
prejavov odporu voči komunis-
tickému režimu v bývalom Čes-
koslovensku - Sviečkovej ma-
nifestácie.
Manifestáciu za náboženské slo-
body a ľudské práva zorganizova-
li pred dvoma desaťročiami ľudia
z tajných a vtedajšou mocou pre-
nasledovaných katolíckych spo-
ločenstiev. Požadovali vyme-
novanie katolíckych biskupov pre
neobsadené slovenské diecézy,
úplnú náboženskú slobodu a tiež
dodržiavanie ľudských práv. Tým
pôvodne náboženské podujatie
získalo širší občiansky rozmer.
Na polhodinovej manifestácii bo-
lo na Hviezdoslavovom námestí a
v priľahlých uličkách 8000-10 000
ľudí. Počas zhromaždenia neod-
zneli žiadne prejavy, manifestujú-
ci vyjadrili svoj odpor horiacimi
sviečkami a modlitbami. Štátna
polícia reagovala násilím, proti
manifestujúcim použila obušky a
vodné delá. Desiatky ľudí, vrátane
tých, ktorí sa v centre Bratislavy
ocitli náhodou, zatkli a dlhé hodi-
ny vypočúvali.
Otcom myšlienky Sviečkovej ma-
nifestácie bol výkonný podpredse-
da Svetového kongresu Slovákov
Marián Šťastný, ktorý navrhol
zorganizovať protestné zhromaž-
denia za dodržiavanie nábožen-

ských práv a slobôd pred veľvy-
slanectvami ČSSR vo svete. K
myšlienke sa pripojili predstavite-
lia slovenskej tajnej cirkvi s nápa-
dom uskutočniť protest aj v Brati-
slave. Zhromaždenia pred veľvy-
slanectvami sa neuskutočnili,
manifestácia v Bratislave áno. 
Sviečkovú manifestáciu sprevá-
dzala petícia za náboženskú slobo-
du, ktorú od novembra 1987 do
mája 1988 podpísalo 500-tisíc
československých občanov.
Fórum kresťanských inštitúcií pri
príležitosti 25. výročia Sviečkovej
manifestácie pripravilo trojdňový
program. V sobotu 23. marca
2013 o 19.30 h zaznie v Katedrále
sv. Martina Requiem Giuseppe
Verdiho. Vystúpia tu okrem iného
aj Lúčnica a operní speváci Ľubi-
ca Vargicová, Terézia Kružliako-
vá, Miroslav Dvorský a Gustáv
Beláček.

V nedeľu 24. marca bude od 9.00
h v Dóme sv. Martina a od 12.00 h
na Hviezdoslavovom námestí die-
cézne stretnutie mladých Vikvet-
fest. O 15.30 h ho uzavrie Krížová
cesta z Hviezdoslavovho námestia
na Hodžovo námestie.
V pondelok 25. marca 2013 bude
od 13.00 h v Primaciálnom paláci
Slávnostné kolokvium a o 16.30 h
Svätá omša v Katedrále sv. Marti-
na. O 18.00 h sa na Hviezdoslavo-
vom námestí uskutoční verejné
zhromaždenie.
Súčasťou osláv bude aj premieta-
nie filmov v kine Mladosť od 24.
do 27. marca 2013. Diváci uvidia
filmy Pokiaľ dýcham, dúfam
(Príbeh Ernesta Macáka), Brain-
washing (Vymývanie mozgov),
Zvláštna akcia a Noc, kedy stích-
li zvony. (ado)

Viac o výročí a oslavách na
www.svieckovamanifestacia.sk

Záver týždňa bude v znamení osláv
25. výročia Sviečkovej manifestácie

SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA
25. marca 1988
príbeh našej slobody
SOBOTA  23. marca
19:30 Giuseppe Verdi:  Requiem , Katedrála sv. Martina
 predaj lístkov na ticketportal.sk
NEDEĽA  24. marca
9:00–17:00 Vikvetfest , viac na www.vikvetfest.sk
14:30 Premietanie v Kine Mladosť
PONDELOK  25. marca
13:00 Slávnostné kolokvium, Primaciálny palác
16:30 Svätá omša v Katedrále sv. Martina
17:00 Premietanie v Kine Mladosť
18:00 Verejné zhromaždenie, Hviezdoslavovo námestie
19:00 Premiéra filmu  Noc, kedy stíchli zvony v Kine Mladosť 
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V Petržalke má

vyrásť ďalšia

športová aréna
PETRŽALKA
V Petržalke by po plavárni a
multifunkčnej športovej hale
na Dudovej ulici mala vyrásť
ďalšia hala - multifunkčná
športová Club Transformer
Arena W5. Deklarovali to
predstavitelia mestskej časti
Petržalka a kickboxovej orga-
nizácie World version W5.
„World version W5 vznikla v
Moskve v roku 2007 s cieľom,
aby sme boli najlepší na svete. Od
začiatku sme si robili po svete
prieskum. Snažili sme sa osloviť
americké a európske spoločnosti.
Starosta Bajan bol prvým, ktorý
na našu ponuku pozitívne zarea-
goval,“ uviedol predseda World
version W5 Sergej Čepinoga.
Projekt je podľa neho v štádiu,
keď sa dokončuje architektonická
časť.
Od mestskej časti investor očaká-
va pomoc pri získaní vhodného
pozemku. Petržalka nemá potreb-
né pozemky na výstavbu, chce
však spolupracovať s mestom
Bratislava a Bratislavským samo-
správnym krajom, ktorý už má
vyčlenenú plochu na výstavbu
športovej arény. Multifunkčný
športový komplex nebude určený
iba pre bojové športy, nebude iba
pre vrcholový šport a bude slúžiť
aj na kultúrne podujatia. Hala by
mala mať kapacitu pre 1000 ľudí.
Plocha športového komplexu sa
má nachádzať na 10 000 štvorco-
vých metrov. Podľa optimistické-
ho scenára by nová petržalská
hala mohla byť postavená v roku
2015, resp. 2016. (pet)

Petržalčania

vyberajú názov

námestia
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka chce
pomenovať verejné priestran-
stvo medzi Jiráskovou a Tupo-
levovou ulicou. V minulosti sa
volalo Námestie májového pov-
stania českého ľudu, po páde
komunistického režimu tento
názov stratilo. 
Petržalčania môžu hlasovať v an-
kete na webstránke mestskej časti
v oblasti územného plánu, alebo
na sociálnej sieti Facebook na
profile Viem byť Petržalčan. Mô-
žu si vybrať z trojice návrhov -
Námestie mládeže, Námestie re-
publiky a Námestie svornosti.
Návrhy stanovili miestni poslan-
ci, ktorí tvoria názvoslovnú komi-
siu. Iné návrhy môžu Petržalčania
napísať do komentárov ankety
alebo na miestny úrad.
Výsledky hlasovania prerokuje
petržalské miestne zastupiteľstvo,
ktoré navrhne nový názov brati-
slavskému mestskému zastupiteľ-
stvu. (pol)

Blíži sa záver

súťaže návrhov

parku na Račku
NOVÉ MESTO
Do 27. marca 2013 sa možno
zapojiť do súťaže návrhov na
úpravu parku na Račianskom
mýte. Súťaž vyhlásila mestská
časť Nové Mesto pred mesia-
com, tri najlepšie návrhy odme-
ní sumou 2500, 1500  a 1000 eur.
„Návrh potom bude podkladom
pre štúdiu revitalizácie architek-
tonickej a parkovej úpravy par-
ku a pre spracovanie podrobnej-
šej projektovej dokumentácie,“
uviedol hovorca Nového Mesta
Marek Tettinger.
Samospráva odhaduje, že na
obnovu parku bude potrebovať
asi 700 000 eur. Chce sa uchá-
dzať o prostriedky z Európskej
únie a každý rok upraviť aspoň
časť. Predbežne je revitalizácia
naplánovaná na 6-7 rokov. 
Nové Mesto už raz návrh na re-
vitalizáciu parku hľadalo. Išlo o
študentské návrhy, ktoré slúžili
na to, aby mestská časť zistila, čo
občania v parku chcú. (bnm)

RUŽINOV
V areáli Kerametalu na Jašíko-
vej ulici má vyrásť jedna z
fakúlt Paneurópskej vysokej
školy. Väčšia časť budovy má
byť v podzemí. Architekti s in-
vestorom chcú do Ružinova
priviesť život a vybudovať nie-
čo, čo v Bratislave ešte nie je.
Samotná terasovitá budova Kera-
metalu z roku 1973 bola na svoju
dobu výnimočná. Taká má byť aj
dostavba areálu. „Chceli sme sa
vyhnúť existujúcej architektúre,
pretože tá je sama o sebe veľmi
silná a asi by sa nám to ani nepo-
darilo. Nový objekt má areál do-
pĺňať a zvýrazniť pôvodný Kera-
metal,“ uviedol architekt projektu
Ľuboslav Mlynarčík. Dodal, že
umiestnenie dostavby, ktorá bude
na rohu ulíc Jašíkova-Ružinov-
ská, vybrali tak, aby nezavadzala
vo výhľade na starú budovu, pre-
tože tá je stále funkčná.
V novom objekte má sídliť Fakul-
ta masmediálnej komunikácie
Paneurópskej vysokej školy, kto-
rej sídlo je na Tomášikovej ulici.
Novú budovu plánujú spojiť so
starou, nakoľko niektoré už exis-
tujúce priestory Kerametalu budú
vyčlenené na administratívne
účely alebo vyhradené pre peda-
gógov.
Budova má byť z betónu, kovu a
skla. „Vonkajšok budovy bude
pozostávať z kovových platní,
ktoré budú pri svetle a aj pohľade
z iných uhlov počas pohybu oko-
loidúcich meniť farebnosť,“ po-
vedal ďalší architekt projektu Du-
šan Fischer. Do objektu sa bude
vchádzať na zvýšené prízemie,

nad ktorým bude jedno podlažie,
a pod ním jedno podzemné podla-
žie. „Gro budovy sme posadili
pod zem. Boli sme si vedomí, že
navrhujeme odvážny projekt, no
povedali sme si, že buď ho schvá-
lia, alebo sa na iný nenecháme
nahovoriť,“ povedal Mlynarčík.
Okolie má dopĺňať zeleň, lavičky
a priestor na relax. „Cieľom je pri-
niesť do Ružinova život a ener-
giu, ktorú mladí ľudia nepochyb-
ne majú. Aby sa Kerametal stal
ikonou Ružinova,“ zdôraznil
Mlynarčík.
Nová budova má mať kapacitu
pre 560 ľudí. Pre verejnej pre-
zentácii projektu to v mnohých
Ružinovčanoch vyvoláva odpor
voči stavbe. Obávajú sa, že štu-

denti im zaberú parkovacie mies-
ta. Investor - Kerametal, a.s., pri-
sľúbil 83 nových parkovacích
miest, no to sa Ružinovčanom
zdá málo. Investor je ale po
dohode s mestskou časťou
ochotný vybudovať aj ďalších 40
parkovacích miest na vedľajšom
pozemku, ktorý mu už nepatrí,
práve pre Ružinovčanov. Dru-
hým problémom Ružinovčanov
je plánovaný výrub siedmich
stromov. Investor má vysadiť 20
nových.
Celkové náklady na výstavbu in-
vestor nezverejnil. S výstavbou sa
predbežne plánuje začať na jeseň
2013, čo sa však môže zmeniť.
Výstavba by mala trvať 14 me-
siacov. Martina Chudá

Areál Kerametalu na Jašíkovej ulici
má rozšíriť fakulta vysokej školy
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Privítajme jar na Dobrom
trhu na Panenskej ulici

STARÉ MESTO
Panenská ulica bude opäť jeden deň patriť ľuďom a nie
autám! Na prvom Dobrom trhu v tomto roku privítame ďal-
ších „susedov“, a tak bude Dobrý trh opäť o trošku väčší. Už
tradične vás bude čakať výdatná porcia multikultúrneho pro-
gramu, cudzokrajných špecialít, originálnych dizajnérskych
výrobkov a zaujímavých starožitností. V sobotu 23. marca
2013 spolu privítame jar, a to od 10 do 17 hodiny.
V rámci multikultúrnej zóny sa zameriame na orientálnu Indiu.
Záhrada evanjelického kostola sa premení na Indickú záhradu, v
ktorej nájdete stánky s indickými kulinárskymi špecialitami, bude-
te môcť navštíviť ajurvédskeho doktora, zúčastniť sa workshopu
jogy či indických tancov, alebo si vybrať spomedzi zaujímavého
etno oblečenia a starožitností.
Novinkou Dobrého trhu bude Slow Food zóna, ktorá prinesie poc-
tivé lokálne potraviny, zamerané na blížiacu sa Veľkú noc. Pripra-
vený je program aj pre našich najmenších. V zadnej záhrade si deti
budú môcť pozrieť divadlo, zúčastniť sa workshopu „obrovských
bublín“ alebo objaviť iné novinky z Hravého sveta. Vo dvore ZUŠ
Ruppeldta sa aj tentoraz uskutoční susedská hudobná burza. Pri-
dajte sa aj Vy! Jedinečnú atmosféru Dobrého trhu doplní vystúpe-
nie Beneho & Rolanda Kánika a Majstrov gramofónu Dovi a
Dopo. Dobrý trh na Panenskej organizuje mestská časť Bratislava-
Staré Mesto v spolupráci s  PUNKT, o.z., a pod záštitou starostky
Táne Rosovej. (stn)

Nájdite sa aj tento rok
v Horárni Horský park

STARÉ MESTO
Takmer 100 zmenených zvieracích osudov a šťastných majite-
ľov, ktorým do rodiny pribudol nový milovaný člen. Aj to sa
podarilo úspešnému projektu Nájdite sa, ktorý sa zatiaľ konal
spolu šesťkrát v Horárni Horský park.
Na akcii si od svojho začiatku v marci v roku 2011 našlo domov
mnoho opustených zvierat a pokračovať bude aj tento rok. Na
štvornohých miláčikov z útulkov a občianskych združení zo všet-
kých kútov Slovenska, ktoré sú určené na adopciu, sa budete môcť
prísť pozrieť už v sobotu 6. apríla 2013. 
Ambasádorkou a moderátorkou projektu je aj tento rok herečka
Kristína Farkašová. Za nápadom akcie Nájdite sa stojí starostka
Starého Mesta Táňa Rosová. Aj v jej domácnosti pribudol po sep-
tembrovom podujatí nový člen. Psíka Martyho si adoptovala z
Útulku v Žiari nad Hronom. (stn)

STARÉ MESTO
Tohtoročná zima potrápila
mnohých obyvateľov Starého
Mesta, ako aj mestskú časť, a
podpísala sa pod množstvo
výtlkov, ktoré vznikli na komu-
nikáciách v správe Starého
Mesta. Aj keď zimné počasie
má v nasledujúcich dňoch po-
kračovať, mestská časť sa pus-
tila do prvých opráv.
„Výtlky opravujeme tak, aby
vydržali nápor dopravy na našich
cestách. Preto sme zvolili spô-
sob, ktorý je síce technologicky
náročnejší, ale zabezpečí nám,
aby sa výtlk po pár týždňoch na
tom istom mieste opäť neobja-
vil,“ povedala starostka mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto
Táňa Rosová. Za uplynulé dni sa
opravili výtlky na Kozej ulici a
na Drotárskej ceste, či prepadnu-
tá časť cesty na Poľnej ulici a
časť prepadnutého chodníka na
Medenej a Grösslingovej ulici.
Ihneď po tom, ako sa zlepší
počasie, prídu na rad opravy

výtlkov na Dobšinského, Krátkej
a Pilárikovej ulici. Opravy je
možné realizovať pri stabilnom
počasí, kedy teploty dosiahnu 8
až 10 stupňov. Pri nižších teplo-
tách by oprava pri zvolenej tech-
nológii nebola kvalitná.
Staré Mesto spravuje 63,5 kilo-
metra komunikácií III. a IV. triedy
a približne 90 kilometrov chodní-
kov. V rozpočte na tento rok je na
opravu vyčlenených 100-tisíc eur.
„Na najbližšom zasadnutí budú
staromestskí poslanci schvaľovať

ďalších takmer 150-tisíc eur,
ktoré chceme použiť na opravy,“
dodala starostka Rosová.
Okrem výtlkov sa Staré Mesto
pustí aj do kompletnej opravy
niektorých ciest. V rozpočte sú už
schválené peniaze na opravu Poľ-
nej ulice. Pred letnou sezónou
opraví mestská časť Michalskú
ulicu pri Univerzitnej knižnici,
pôjde prevažne o poruchy v okolí
podchodu. Na jeseň sa bude reali-
zovať celoplošná rekonštrukcia,
ktorá sa bude týkať celej plochy
komunikácie a veľkej časti chod-
níkov. „Vzhľad dlažby sa meniť
nebude, zmení sa len kvalita a
trvácnosť uloženia, pričom budú
nahradené poškodené dlažobné
kamene,“ dodala starostka Roso-
vá. 
Obyvatelia môžu poškodenie
ciest a chodníkov nahlasovať
priamo na miestnom úrade na od-
delenie dopravy, prostredníctvom
webovej stránky Starého Mesta
alebo môžu zavolať na Linku čis-
toty 02/5924 6246. (stn)

Mestská časť Staré Mesto sa pustila
do opráv svojich ciest 3. a 4. triedy

STARÉ MESTO
Staromestská knižnica vyhlási-
la v marci - Mesiaci kníh - celo-
ročnú kampaň na podporu čí-
tania pod záštitou starostky
mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto Táne Rosovej. Autorkou
pôvodného projektu je Marta
Moravčíková – www.martam.sk
a úspešne bol realizovaný v šies-
tich knižniciach na Slovensku.
Kampaň sa začala v piatok
1. marca a potrvá do konca ro-
ka 2013.
Cieľom kampane je osloviť oby-
vateľov Bratislavy, organizácie a
spoločnosti so sídlom najmä v
Starom Meste, priateľov a priaz-
nivcov Staromestskej knižnice a
všetkých milovníkov čítania
starších ako 18 rokov.  „Určite sa
každému z nás už stalo, že sme si
kúpili či dostali knihu, ktorá sa
nám nepáči, prípadne ju už má-
me. Nenašli sme však pre ňu
miesto v domácej knižnici a ne-

vieme, čo s ňou. Budeme radi, ak
takúto knihu podarujete Staro-
mestskej knižnici. Urobiť tak
môžete aj účelovo, ak kúpite jed-
nu knihu vydanú v roku 2013 a
tú podarujete našej knižnici,“ po-
vedala starostka Rosová. Do pro-
jektu sa zapojil aj miestny úrad,
ktorého zamestnanci môžu počas
celého roka venovať knihy. 
„Pomôckou pre všetkých, ktorí sa
chcú do kampane zapojiť, je zoz-
nam kníh, ktoré odporúčame
kúpiť a podarovať knižnici. Zoz-
nam je k dispozícii na všetkých
pracoviskách knižnice a na webo-
vej stránke knižnice,“ povedala
riaditeľka Staromestskej knižnice
Judita Kopáčiková. Darca môže
kúpiť a podarovať i knihu, ktorá
nie je v zozname odporúčaných
kníh, prípadne sa o kúpe môže
poradiť s pracovníkmi knižnice. 
Tie knihy, ktoré sa nebudú zhodo-
vať s profiláciou zbierkového
fondu knižnice, ponúkne knižnica

záujemcom v Staromestskom
knižnom kolotoči v letnej čitárni v
Medickej záhrade a v librese u
Zichyho (nádvorie Zichyho palá-
ca). Takéto knihy sa prípadne
dostanú aj do Bratislavskej burzy
kníh, ktorú organizuje Staro-
mestská knižnica v spolupráci s
Mestskou knižnicou, Knižnicou
Ružinov, Knižnicou Bratislava-
Nové Mesto a Miestnou knižni-
cou Petržalka. Výťažok z burzy
kníh ide na nákup zvukových
kníh oddelenia pre nevidiacich
Mestskej knižnice v Bratislave.
Každú darovanú knihu pracovníci
označia exlibrisom kampane,
ktorý vytvorili žiaci Základnej
umeleckej školy  na Podjavorin-
skej ulici v Bratislave. Ak darca
bude súhlasiť so zverejnením
svojho mena, bude v exlibrise
uvedené. Záujemcovia môžu v
prípade akýchkoľvek otázok kon-
taktovať Staromestskú knižnicu
na čísle 02/554 222 68. (stn)

Darujte jednu knihu ročne –
Staromestskej knižnici


