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STARÉ MESTO
Jedna z bratislavských atrakcií
- nultý kilometrovník pod Mi-
chalskou vežou - je opäť na
svojom mieste. Po tom, ako ho
neznámi vandali koncom mi-
nulého roka zničili, nechala ho
staromestská miestna samo-
správa opraviť. Od minulého
týždňa je opäť na svojom mies-
te. Tentoraz by mal útoku van-
dalov odolať.
„Po tom, čo vandali zničili kilo-
metrovník, sme sa nechceli vyho-
várať, že sa nedá opraviť alebo že
nám chýbajú peniaze. V krátkom
čase sme našli partnera a spoloč-
ne sme dali Staromešťanom aj

všetkým návštevníkom späť
obľúbenú turistickú atrakciu.
Som vďačná, že sú firmy, ktoré
nám podajú pomocnú ruku pri
obnove pamiatok či obľúbených
miest. Verím, že budú príkladom
aj pre ostatných,“ povedala sta-
rostka mestskej časti Staré Mesto
Táňa Rosová (SDKÚ-DS).
Obnova poškodeného kilome-
trovníka trvala takmer dva mesia-
ce. Samotná výroba diela sa však
udiala vo veľmi krátkom čase -
počas troch dní, pričom sa praco-
valo takmer 24 hodín nonstop.
Autorský projekt akademického
sochára Viktora Hulíka obnovil
sochár Ľubo Mikle. Kilometrov-

ník je vyrobený z mosadze.
Materiál sa dovážal z Nemecka a
vyrábal sa z platne, ktorá vážila
105 kilogramov. Pri obnove zvo-
lili novú technológiu a kilomet-
rovník už nebude také ľahké
vyňať z dlažby. 
Kilometrovník nechal pod Mi-
chalskú bránu osadiť v roku 2000
vtedajší staromestský starosta
Andrej Ďurkovský pri dláždení
pešej zóny. Dlhé roky bol vyhľa-
dávanou atrakciou, ktorú turisti s
radosťou ukazovali na svojich
fotografiách po celom svete.  Je
na ňom vyznačená vzdialenosť
31 miest, ako aj severného a juž-
ného pólu od Bratislavy. (ado)

Nultý kilometrovník pod Michalskou
vežou nechalo Staré Mesto opraviť

Nultý kilometrovník opäť púta pozornosť Bratislavčanov i turistov. FOTO - Martina Chudá

Mesto vyberá

zhotoviteľa 

Starého mosta
STARÉ MESTO

Do stredy 27. marca 2013 mali
uchádzači možnosť prihlásiť sa
do medzinárodnej súťaže na
výber zhotoviteľa na Starý
most s novou oceľovou kon-
štrukciou. Od štvrtka sa mala
vyhodnotením súťaže začať
zaoberať komisia, najskorší
termín na uzavretie zmluvy o
diele s vybraným zhotoviteľom
sa odhaduje na máj 2013.
Ako ďalej vyplýva z informácie,
ktorú primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý) predložil mestským
poslancom, stavebné práce by
mohli byť začaté v máji 2013 s
tým, že ukončené by potom boli o
dva roky v júni 2015.
Ako ďalej informoval primátor,
začala sa už aj príprava 2. etapy
Nosného dopravného systému
MHD, a to úsek Bosákova ulica -
Janíkov dvor. Vlani v júli bola
dodaná dokumentácia pre územ-
né rozhodnutie a spoločnosť Met-
ro Bratislava požiadalo 42 orgá-
nov a dotknutých organizácií o
vyjadrenie. K 8. februáru 2013
chýbalo už len jediné záväzné sta-
novisko, a to od Hlavného mesta
SR Bratislavy. Nesúhlasné stano-
viská zaujali Krajský dopravný
inšpektorát Policajného zboru SR,
spoločnosť Kaufland a Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť, a.s.
Mesto Bratislava vydá záväzné
stanovisko k 2. etape výstavby
nosného systému MHD po doru-
čení dokumentácie a po verejnej
diskusii. (brn)

Primátor si

zrejme žije nad

svoje pomery
BRATISLAVA
Bratislavský primátor Milan
Ftáčnik (nezávislý) opäť zverej-
nil majetkové priznanie za mi-
nulý rok. Urobil to už tretíkrát
a Bratislavčanom tak umožnil
kontrolu, aký majetok nadobu-
dol od nástupu do funkcie.
Pri porovnaní majetkového pri-
znania za roky 2011 a 2012 sa
ukázalo, že pán primátor si zrejme
žije nad pomery. Inými slovami,
vlani viac minul, ako zarobil!
Primátorove priznané príjmy za
rok 2012 boli 62 761,31 €. Kúpil
si auto v hodnote 25 739 €, splatil
20 000  eur z volebnej pôžičky a
splatil 25 046 € z hypotekárneho
úveru na rekonštrukciu domu v
Levoči. Celkom minul 70 785 €.
Ak zoberieme do úvahy, že pri-
mátorove úspory na sporožíro-
vom, devízovom a dvoch bež-
ných účtoch oproti predchádzajú-
cemu roku klesli o 6687 € a mo-
hol ich použiť na splatenie úveru,
pôžičky alebo kúpu auta, vychá-
dzajú mu výdavky 64 098 €. Roz-
diel medzi priznanými príjmami a
výdavkami primátora predstavuje
-1336,69 €. A to nepočítame jeho
náklady na bývanie, stravu, po-
honné hmoty a iné.
Z čoho teda žil primátor Bratisla-
vy, keď len na splatenie úveru,
pôžičky a kúpu auta minul viac
ako zarobil? Z informácií, ktoré
sám zverejnil, vyplýva, že míňa
viac ako zarába. Možno mu kriv-
díme a živí ho manželka, alebo sa
niekde stala chyba... (ado)
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Mestská polícia
zavádzala
verejnosť
Vedenie mestskej polície nepriz-
nalo, že kamerový systém, ktorý
využíva, nebol niekoľko mesia-
cov plne funkčný. Keď sme sa
pred dvoma mesiacmi zaujímali,
či je pravda, že mestský kamerový
systém je nefunkčný, vedenie
mestskej polície nám prostredníc-
tvom hovorcu odkázalo, že „nie je
nám známe, že by bol nefunk-
čný“. Nebola to pravda.
Odhliadnuc od policajtov, ktorí
nám pod prísľubom zachovania
anonymity potvrdili, že kamerový
systém je viac nefunkčný ako
funkčný, najnovšie to priznala aj
starostka Starého Mesta. Pri od-
haľovaní zrekonštruovaného kilo-
metrovníka pod Michalskou vežou
uviedla, že „kamery po dlhom ča-
se už fungujú a sú schopné na
miesto zamieriť, je teda chráne-
né“. V decembri totiž vandali
ukradli kilometrovník bez toho,
aby to kamery mestskej polície za-
znamenali.
Vážnosť situácie si podľa všetkého
dobre uvedomovala aj náčelníčka
mestskej polície, keď na rokovanie
mestského zastupiteľstva pripravi-
la návrh na nahradenie existujú-
cej optickej trasy kamerového sys-
tému. Vinou magistrátu a mestskej
polície totiž nedošlo k dohode s
bývalým správcom kamerového
systému o vysporiadaní optického
kábla pod Obchodnou ulicou. Ako
priznáva náčelníčka v dôvodovej
správe, „ide o strategickú trasu a
odpojením daného úseku by bola
celá optická sieť nefunkčná“.
Všetko nasvedčuje tomu, že optic-
ká sieť nefunkčná aj bola.
To, že nefungoval kamerový sys-
tém a vedenie mestskej polície ne-
informovalo verejnosť, dokonca
ju zavádzalo, je škandalózne. Na
Gunduličovej ulici by mal z toho
niekto konečne vyvodiť osobnú
zodpovednosť. Radoslav Števčík

Smeru sa nedarí

kúpa pozemkov

na Súmračnej
RUŽINOV
Mestské pozemky pod svojím
sídlom na Súmračnej ulici, tak
ako aj pozemky v okolí, chce
kúpiť Agentúra Smer, s.r.o.,
ktorú vlastní politická strana
SMER-sociálna demokracia.
Začiatkom februára mestské
zastupiteľstvo predaj schválilo,
ale za vyššiu cenu, ako stanovil
magistrát. So zvýšením ceny
kupujúci nesúhlasil, preto ria-
diteľ magistrátu koncom mar-
ca opäť predložil poslancom
pôvodný návrh.
Ide o pozemky s celkovou rozlo-
hou 1463 štvorcový metrov, kto-
rých cenu ocenila súdna znalky-
ňa na 147,88 eur za štvorcový
meter. Vo februári poslanci
schválili predaj pozemkov za
cenu 250 eur za štvorcový meter,
s čím však Agentúra Smer, s.r.o.,
nesúhlasila a žiadala o predaj za
pôvodnú cenu.
V marci o návrhu teda poslanci
opäť rokovali a pozmeňujúcim
návrhom zvýšili cenu za štvorco-
vý meter na 180 eur. Pri závereč-
nom hlasovaní však predaj za túto
cenu neprešiel, pričom za predaj
nehlasoval ani jeden z mestských
poslancov za Smer-SD!
Väčšine mestských poslancov sa
nepozdávala nízka cena. Kupujú-
ci však s vyššou cenou nesúhlasí,
preto s najväčšou pravdepodob-
nosťou k odpredaju nedôjde.
Agentúra Smer má pozemky pre-
najaté do roku 2018, ročne mestu
zaplatí zhruba 13 900 €. Otázne
je, prečo pri takom výhodnom
nájme chce pozemky vôbec ku-
povať. V tejto súvislosti sa objavi-
li špekulácie, že by ich stranícka
agentúra mohla o niekoľko rokov
výhodne zhodnotiť. (brn)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

BRATISLAVA
Bratislavská mestská polícia a
samospráva chcú dať na Ob-
chodnej ulici vybudovať novú
optickú trasu na signál kamero-
vého systému mestskej polície.
Má nahradiť tú súčasnú, ktorú
pre mestskú políciu urobila
pred siedmimi rokmi nitrian-
ska spoločnosť Morez, s.r.o.,
doteraz jej však za ňu nikto
nezaplatil.
Dôvodom na vybudovanie novej
trasy má byť fakt, že mesto by to
malo vyjsť lacnejšie, ako zaplatiť
za existujúcu. Návrh na vybudo-
vanie novej optickej trasy navyše
potvrdzuje, že kamerový systém
mestskej polície už niekoľko me-
siacov nefunguje tak, ako má!
V roku 2006 rekonštruoval Do-
pravný podnik Bratislava, a.s.,
električkovú trať na Obchodnej
ulici. Mestská polícia vtedy po-
žiadala o uloženie optického káb-
la na vedenie signálu pre mestský
kamerový systém. Vtedajší
správca systému, spoločnosť Mo-
rez, zaplatil za materiál a montáž
optického kábla, doteraz mu však
nebol preplatený.
„Mestská polícia bez platenia
užíva cudzí majetok, ktorý naša
firma nechcela vlastniť a ani ho
vybudovať pre naše účely. Bol
vybudovaný na základe požiada-
viek dopravného podniku a mest-
skej polície,“ povedal riaditeľ
spoločnosti Morez Dušan Repa.
Od roku 2006 sa spoločnosť
Morez snaží o vysporiadanie
majetku, ale márne.

PRIMÁTOR NEPRIŠIEL
NA ROKOVANIE

Morez bol správcom mestského
kamerového systému do no-
vembra 2012. Ešte na jar žiadal o
úhradu optického kábla vo výške
26 462,67 eur. „V októbri 2012
sme sa mali stretnúť s pánom pri-

mátorom, on však neprišiel,“ po-
vedal Repa. Morez si preto začal
od ukončenia zmluvy fakturovať
za prenájom optických vedení
6000 eur mesačne. „Pred ukonče-
ním zmluvy bola pánovi primáto-
rovi, ako aj pani náčelníčke mest-
skej polície oznámená suma 5-
tisíc eur, plus DPH. Suma je pod-
ľa nášho názoru nižšia, ako by
mohla byť, nakoľko cez tie káble
tečie tok zo všetkých kamier
mestskej polície, PC sieť, Apis
systém - vlastne celé spojenie ve-
liteľstva mestskej polície a okrs-
kových staníc, Staré Mesto, Ruži-
nov, Nové Mesto a Petržalka. Iné
spoločnosti by inkasovali desiat-
ky tisíc eur,“ povedal Repa.
Koncom januára tohto roku sa
prvýkrát stretli zástupcovia ma-
gistrátu a spoločnosti Morez.
„Pánovi Repovi bol predložený
návrh Dohody o uznaní záväzku
vo výške 26 462,67 eur, s ktorým
však nesúhlasil,“ uvádza sa v dô-
vodovej správe návrhu na nahra-
denie existujúcej optickej trasy,
ktorú vypracoval riaditeľ magis-
trátu Rastislav Gajarský s náčel-
níčkou mestskej polície Zuzanou
Zajacovou. Dnes Morez požaduje
za odpredaj optických trás 42-
tisíc eur a za ich prenájom po
ukončení zmluvy spolu 18-tisíc
eur. „Ak by sme nefakturovali,
mesto by sa nezákonne obohaco-
valo, lebo by využívalo cudzí
majetok bez súhlasu. Faktúra, aj
keď neuhradená, im dáva mož-
nosť tieto káble využívať. Faktú-
ry sa síce vracajú, ale ja ich vra-
ciam späť,“ povedal Repa.
Novým správcom kamerového
systému je bratislavská spoloč-
nosť Nope, a.s. Spoločnosť
Morez sa vlani do súťaže o sprá-
vu systému nezapojila, nakoľko
mala pochybnosť, či môže obsta-
rávateľ vypísať súťaž na predmet

zákazky, ktorý celý nevlastní.
„Vzhľadom na to, že nedošlo k
dohode finančného vysporiadania
medzi hlavným mestom a spoloč-
nosťou Morez, s.r.o., mestská
polícia si dala vypracovať cenovú
kalkuláciu od spoločnosti Nope,“
uviedli Gajarský a Zajacová. 

NOVÁ TRASA MÁ
BYŤ LACNEJŠIA

Náklady na novú optickú trasu
predstavujú približne 32-tisíc eur.
„Pre hlavné mesto by bolo
výhodnejšie vybudovanie vlast-
nej prenosovej trasy, ako odpredaj
existujúcich optických káblov s
dobou používania už šesť rokov,“
uviedli Gajarský a Zajacová.
Otázne je, kam by sa nové káble
umiestnili, nakoľko vo vzduchu
ich je už dosť, pričom tie staré sú
účelne uložené pod zemou.
„Problém je v tom, že mesto
nemá vo vlastníctve nielen káble
na Obchodnej ulici, ale aj iné v
Starom Meste. Naša investícia
nebola budovaná za účelom pre-
nájmu, prenájom bol iba logický
výsledok ich nečinnosti. Keby
problém vyriešili do konca našej
zmluvy, tak by tento stav nena-
stal. Ja som bol pripravený jednať
s kýmkoľvek, ale druhá strana
nejednala a ticho mlčala. Mesto si
vynútilo investíciu, ktorú dlhodo-
bo využíva a teraz by ju chcelo
obísť - myslím si, že to sa dá
ľahko napadnúť na súde,“ pove-
dal Repa.
Návrh na nahradenie existujúcej
optickej trasy mali prerokovať
poslanci minulý týždeň na
zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva. Na návrh komisie verejné-
ho poriadku ho však primátor
Milan Ftáčnik (nezávislý) z pro-
gramu na poslednú chvíľu stia-
hol s tým, že vedenie mesta sa
ešte pokúsi nájsť iné riešenie.

Martina Chudá

Mestská polícia chce nové optické
káble, za staré však nezaplatila

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
13.4. kúpanie v termáli v Dunajskej Strede, doprava = 10 €
26.4. výstava kvetov Flora Olomouc, doprava = 15 €
27.4. Sloupsko-šosúvske jaskyne + hrad Veveří, doprava = 16 €
4.5. Slov. hradisko Mikulčice, zámok Milotice, Skanzen v Strážnici,

Hodonín, vínna pivnica, obed+doprava = všetko spolu =25 €
8. - 9.6. Krakov + Wieliczka, doprava, ubytovanie a sprievodca = 75 €
29. - 30.6. Praha + Karlštejn, doprava, ubytovanie a sprievodca = 75 €

nástup do autobusu na Hl. žel. stanici a na Patrónke v Bratislave
Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete na
www.jednodenne-vylety.sk alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224�

�

Cappella Istropolitana
komorný orchester mesta Bratislavy

v spolupráci s BKIS

Vás pozývajú na koncert
7. apríla  2013 o 16.00 h

vo Dvorane VŠMU
na Zochovej ulici 1 
Zaznejú skladby I. Zeljenku, 

P. Sarasateho, J. Turina, A. Piazzolu.
Sólisti koncertu S. Joni, 

M. Rodriques Brüllová, M. Červienka.
Vstupné - dobrovoľné.
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Ružinovský

cintorín bude

vrakuňský
VRAKUŇA
Mestskí poslanci koncom
marca vyriešili problém, ktorý
vznikol v minulosti pri budo-
vaní najväčšieho cintorína v
meste. Cintorín Ružinov na
Gagarinovej ulici sa totiž na-
chádza v katastri mestskej
časti Vrakuňa a samospráva
tejto mestskej časti žiadala,
aby jeho názov zodpovedal
lokalite, v ktorej sa nachádza.
Od mája sa tak Cintorín Ružinov
bude volať Cintorín Vrakuňa.
Mestskí poslanci súčasne roz-
hodli, že dnešný Cintorín Vraku-
ňa na Kaméliovej ulici premenu-
jú na Cintorín Stará Vrakuňa. 
Vymeniť tabule s novými názva-
mi cintorínov má mestské
pohrebníctvo Marianum. Doprav-
ný podnik Bratislava, a.s., bude
musieť premenovať zastávku
MHD z Cintorín Ružinov na Cin-
torín Vrakuňa. Zmena názvov
podľa mesta  nevyvolá mimoriad-
ne finančné náklady. (brn)

BRATISLAVA
Oprava výtlkov na bratislav-
ských cestách sa pre nepriazni-
vé počasie  odďaľuje. Magistrát
naposledy opravoval diery na
cestách v pondelok 25. marca
2013, odvtedy mesto neopravilo
ani jeden výtlk. Práce na ich
oprave majú pokračovať, keď
sa zlepší počasie.
Kým ešte pred dvoma týždňami
bolo podľa primátora potrebné
najviac opraviť Palisády, Nábre-
žie Ludvíka Svobodu, Karadžičo-
vu, Staromestskú ulicu či Šafári-
kovo námestie, najnovšie priznal,
že v oveľa horšom stave bola a je
Račianska ulica. Peniaze na jej
opravu majú ísť z dotácie 1 mili-
ón eur, ktorú mestu prisľúbil Bra-
tislavský samosprávny kraj. „Stav
tej komunikácie je taký, že by si
oprava celej vyžiadala 5 miliónov
eur. My sa uchádzame o milión,
takže budeme schopní opraviť len
kritické úseky, ktoré na ceste sú,“
uviedol primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý).

Efektívnosť opravy Račianskej
ulice je však sporná. V najhoršom
stave je totiž úsek od Račianskeho
mýta po Jarošovu, kde tvoria pod-
ložie pôvodné čadičové kocky.
Asfalt je na nich len naliaty a pri
pohybe podložia dochádza k tvor-
be výtlkov. Pokiaľ by mesto chce-
lo opraviť Račiansku s výhľadom
na niekoľko rokov, muselo by tu
vybudovať novú komunikáciu, na
čo milión stačiť nebude.
Ktoré úseky budú opravené z
krajských peňazí, rozhodnú kraj-
skí poslaci až 19. apríla 2013.
Dovtedy bude mesto opravovať
výtlky za vlastné - pred tromi
týždňami na to vyčlenilo 1 milión
eur, ktorý primátor získal tak, že
mesto nezaplatí tento rok Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti,
a.s., za odvod zrážkovej vody z
mestských komunikácií. Poslanci
za SaS to označili za skryté
zadlžovanie mesta, primátor to
nazýva odložením fakturácie na
začiatok budúceho roka.
Ďalšie peniaze chce Bratislava

získať od štátu. Vláda vyčlenila
pre všetky kraje, mestá a obce na
opravu výtlkov 16 miliónov eur.
Bratislavskí poslanci primátora
poverili, aby pre Bratislavu vyro-
koval z týchto peňazí milión eur.

V PARLAMENTE ZMENA
ZÁKONA NEPREŠLA

Návrh na prerozdelenie výnosu z
cestnej dane medzi Bratislavský
samosprávny kraj a mesto Brati-
slava v Národnej rade SR nepre-
šiel. S návrhom prišiel poslanec
Juraj Miškov (SaS), ktorý navrhol
zmenu zákona o miestnych
daniach tak, aby 80 percent výno-
su z dane z motorových vozidiel
zostala kraj a 20 percent by získa-
lo mesto Bratislava. Výpadok,
ktorý by vznikol v krajskom roz-
počte, chcel župe vynahradiť
spravodlivejším rozdelením dane
z príjmu pre územnú samosprávu.
Miškov chcel týmto návrhom
koncepčne riešiť problém výtlkov
v Bratislave, aby mesto malo v
budúcnosti peniaze na opravu
ciest. (ado)

Počasie zabrzdilo opravy výtlkov,
z krajskej dotácie opravia Račiansku

Prijali nové

nariadenie,

ktoré zmenia
BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupi-
teľstvo schválilo nové nariade-
nie o podmienkach predaja, po-
dávania a požívania alkoholic-
kých nápojov na území mesta
Bratislavy. V krátkom čase ho
však budú musieť zmeniť, pre-
tože Národná rada SR deň pred
tým zmenila právomoci obcí pri
regulácii podávania či požíva-
nia alkoholu na verejných prie-
stranstvách.
Nariadenie zmenili mestskí pos-
lanci vlani na jeseň, koncom roka
však prokuratúra upozornila, že
nie je v súlade so zákonom. Za-
čiatkom februára poslanci protes-
tu prokurátora vyhoveli.
Vzhľadom na zmenu zákona o
ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov stáli pred dile-
mou, či má význam prijímať na-
riadenie, ktoré po nadobnutí účin-
nosti zákona budú musieť opäť
zmeniť. Napokon sa rozhodli
nariadenie schváliť. (brn)
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Zobudí sa

Slovenská pošta

aj v Centráli?
LIST ČITATEĽA
Na Trnavskom mýte  je ob-
chodný dom Centrál už vyše
polroka v plnej prevádzke. Sú v
ňom prenajaté priestory pre
pobočku Slovenskej pošty, kto-
rá mala byť podľa reklamy
najmodernejšia na Slovensku.
V blízkosti Trnavského mýta boli
v minulosti zrušené dve pobočky
pošty, jedna na Trnavskej a  druhá
na Želovej ulici. Občania z tohto
územia sú nútení chodiť na poštu
na Záhradnícku resp. na Blumen-
tálsku ulicu a tam sa tvoria rady
až na chodník. Rovnako zúfalá
situácia je aj na pošte v Poluse.
Kto je za takýto stav služieb zod-
povedný?
V Centráli sú už všetky obchody a
služby otvorené, len taký dôležitý
servis, ako je pošta, nie. Sloven-
ská pošta má nový manažment a
občania dúfajú, že ten túto ne-
únosnú situáciu urýchlene vyrieši.

Ing.Ivan Križka, Ružinov

Z Treskoňovej

si bezdomovci

urobili záchod
LIST ČITATEĽA
Na Treskoňovej ulici, priamo v
centre mesta, som zbadala prí-
šerne znečistené chodníky.
Hneď oproti, pred vchodom do
Starej tržnice, majú svoje sta-
novište bezdomovci a centrum
stretávania. Na Treskoňovu
chodia evidentne na záchod.
Čo tak z úcty k obyvateľom Sta-
rého Mesta a návštevníkom osa-
diť tam jednu mobilnú toaletu?
Jej prevádzka predsa nemôže byť
taká príšerne drahá.
Napríklad v Amsterdame majú
mobilné pisoáre, sú ako štvorlís-
tok, potrebu tam môžu robiť šty-
ria muži naraz a je to určite hygie-
nickejšie a krajšie ako toto.

Lívia Kalinová, Bratislava

Nepoužiteľné

autobusy MHD

pre vozičkárov
LIST ČITATEĽA
V novinách som sa dočítala, že
k "vojenskej nemocnici" už
chodí aj autobus z Lamača a
má plošinu pre vozičkárov.
Potešila som sa, že nebudem
musieť volať sanitku alebo
taxík, ale môžem ísť na kontro-
lu priamo autobusom. Aké však
bolo moje prekvapenie, keď
som zistila, že nemocnici mô-
žem zamávať z chodníka, lebo
bezbariérový prechod na cestu
neexistuje.
Ide o zastávku, z ktorej odchádza-
jú aj trolejbusy smerom na Kra-
máre. Pričom by stačilo tak málo
- odobrať pár kameňov z obrubní-
ka v šírke asi 70 cm a zaliať šik-
mú plochu masou, ktorou sa za-
plátavajú diery na ceste, keďže
predpokladám, že mesto nemá
peniaze na úpravu bezbariérové-
ho chodníka.
Takže vozičkári pozor, ak sa dočí-
tate, že máme nové autobusy s
plošinou pre vozičkárov, pošlite
najprv rodinných príslušníkov
skontrolovať zastávky, či majú
bezbariérové prístupy, aby ste sa
zbytočne nepreviezli.

Mária Jurkovičová, Lamač

Tých výtlkov

na cestách

stále neubúda
LIST ČITATEĽOV
Priznám sa, že nerozumiem,
kam idú všetky tie peniaze,
ktoré obyvatelia tohto mesta
platia na daniach, keď magis-
trát nedokáže poriadne opraviť
cesty. Bratislava sa stáva nielen
hanbou Slovenska, ale pomaly
aj celej strednej Európy. Také
rozbité cesty nemajú asi ani v
Rumunsku.
Bol som sa nedávno pozrieť na
Kúpeľnej ulici na ten „Ftáčnikov
výtlk“ a musím povedať, že je po-
riadny. Ako chceme, aby nám ma-
gistrát opravil zničené cesty, keď
pán primátor nevie zariadiť, aby
bol urýchlene opravený výtlk,
ktorý má pod oknami svojho
bytu? Obávam sa, že ten výtlk
tam bude ešte poriadne dlho.

František Sivák, Bratislava

Keď sme v júni 2009 po návšte-
ve reštaurácie La Strada na Zá-
mockej ulici konštatovali, že
talianska kuchyňa našincom
chutí a táto cesta nebude tŕnis-
tá, netušili sme, že po štyroch
rokoch bude La Strada minu-
losťou a namiesto nej tu bude
reštaurácia s maďarskou ku-
chyňou BISTRO BOCK. 
Reštaurácia sa nachádza v dolnej
časti Zámockej ulice. Prezentuje
sa ako bistro a vinotéka, kde
kuchári pripravujú jedlá tradičnej
maďarskej kuchyne pre nároč-
ných zákazníkov. Ide o obdobný
koncept dvoch rovnomenných
budapeštianskych reštaurácii. Aj
preto v ponuke nechýba slušný
výber maďarských vín.
Interiér oproti La Strade zostal
prakticky nezmenený, dokonca aj
personál sa nám zdal povedomý.
Vnútro je zariadené jednoducho s
tmavohnedými stolmi a vysoký-
mi stoličkami, hnedými aj biely-
mi. Uprostred je barový pult a za
ním kuchyňa, steny dopĺňajú re-
gály s vínovými fľašami.
Okrem jedálneho lístka Bistro
Bock ponúka aj denné menu, kto-
rého prednosťou je nepochybne
cena a to, že jedlo je čerstvo nava-
rené, naopak nevýhodou je abso-
lútny úlet od charakteru kuchyne,
ktorá pri „menučkách“ nie je

vôbec maďarská. Taký vlastne nie
je celkom ani jedálny lístok. Našli
sme v ňom totiž nielen čierno-
horský bravčový rezeň (7,20 €),
ale dokonca aj bryndzové halušky
so slaninkou (7,90 €).
Z polievok sme ochutnali všetky -
halaszlé (4,90 €), fazuľovú s úde-
ným mäsom (3,70 €) aj slepačiu s
rezancami a mäsom (4,50 €). Naj-
viac nám chutilo halászlé - bolo
poriadne husté, nebolo čo však
vyčítať ani slepačej či fazuľovej.
Výhradu sme mali k chlebu, ktorý
nám doniesli k rybacej polievke -
bol evidentne  starší a tak sa ho
snažili „osviežiť“ v mikrovlnke,
urobili však z neho akurát nechut-
nú gumu. Pri druhej návšteve ne-
bol chlieb tiež najčerstvejší, ale
aspoň sa ho nepokúšali ohrievať.
Ponuka jedál tu nie je zbytočne
veľká. Z rýb sme si dali zubáča na
tekvicovom pyré s hráškovými
lúskami so slaninkou (10,70 €).
Ryba bola v pohode, pyré mohlo
byť menej redšie a hrách bol prí-
liš opečený, až bol horký.
Dusené teľacie líčko s ragú zo ze-
leniny a maďarskej klobásy s pe-
čeným zemiakom (11,40 €) bolo
chutné, akurát stačilo napísať, že
to je teľacie s maďarským lečom. 

Počas jednej z návštev sme boli
svedkami malého zázraku - v
dennom menu sa objavili jedlá z
jedálneho lístka za 12,50 €, ktoré
nás však vo forme „menučka“
vyšli len na 4,50 €. Bola to slepa-
čia polievka (4,50 €) + čiernohor-
ský rezeň (7,20 €) + varené ze-
miaky (1,80 €). Rezeň síce nebol
dokonale obalený a obal z neho
odpadával, ale za tie peniaze...
Sklamalo nás, že v jedálnom líst-
ku majú divinový guláš (9,10 €) či
ragú z daniela na červenom víne
(14,00 €), skutočnosti však ani
jedno nemali.
Za najväčší nedostatok však po-
važujeme, že Bistro Bock neak-
ceptuje platobné karty. Aj na bra-
tislavské pomery má predsa len
vyššie ceny a tak urobiť vyšší účet
nie je problém. Najmä ak ste via-
cerí a dáte si aj fľašu vína. Ak
však nemáte pri sebe dostatočnú
hotovosť, môžete sa ocitnúť v
trápnej situácii. V drvivej väčšine
bratislavských reštaurácií možno
platiť aj kartami, Bistro Bock je
výnimkou. Možno by s ohľadom
na zákazníkov bolo vhodné, aby
si to napísali rovno na dvere.
Naše hodnotenie:��
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Bez peňazí do Bistra Bock nelezte

Opäť prišiel na mňa rad písať do
našich novín. Keďže je Veľko-
nočný pondelok, nemala by som
sa oddávať chmúrnym myšlien-
kam. Ale posúďte sami, ako sa
udržať vo veselej nálade, keď
pred domom stojí totálne
zamrznuté auto? 
Rozhodla som, že nejdem odhŕňať
sneh a škrabať námrazu. Pretože sa
slnko už predieralo cez mraky, poč-
kala som, až za mňa vykoná moju
prácu. Vyšlo mi to - na poludnie
som mohla naštartovať a vypariť sa
do záhrady na Záhorí.
Čakal ma tam dosť smutný pohľad,
pretože ani zlatý dážď si so súčas-
ným psím počasím nevie rady. Ale
predsa len záblesk nádeje, že slima-
čím tempom sa blíži jar. Na naj-
slnečnejšom mieste sa nesmelo fia-
lovelo niekoľko kvietkov fialiek.
Boli síce biedne, ale boli.
Spomenula som si na sobotňajší

trh na Žilinskej ulici. Stoly sa pre-
hýbali pod záplavou všakovakých
nádherných klinčekov, „maco-
šiek“, sedmokrások a iných jar-
ných kvetov. Počasie bolo veľmi
studené a nevľúdne a priznám sa,
že som nevidela jediného kupujú-
ceho. Jeden z trhovníkov sa ma
spýtal, čo má urobiť s tovarom -
výsadbovým materiálom. Reku:
„Uložiť do studeného skleníka a
dúfať, že počasie sa umúdri.“
Nuž, tak je to s poľnohospodármi.
Narobia sa a potom zostanú „se-
dieť“ na  tovare. Preto ma vie ro-
zosmiať výpočet ministra pôdo-
hospodárstva, koľko tisícok pra-
covných miest sa dá na vidieku
vytvoriť. Dalo by sa, keby... práca
v poľnohospodárstve nebola taká
ťažká a riziková. Keď je rok

dobrý a nadúroda, ceny nemi-
losrdne klesajú. Zlé počasie zase
dokáže totálne znehodnotiť náma-
hu vynaloženú na produkciu ovo-
cia a zeleniny. Je preto oveľa jed-
noduchšie sedieť a radovať sa z
okrasnej záhrady a nadávať na
nízke sociálne dávky, ako roboto-
vať na poli.
Nuž, naša potravinová sebestačnosť
je (aj vďaka hlúpej dotačnej politike
EÚ) v kýbli. Návrat k nej bude
tŕnistý. Myslím, že sa jej už nedoži-
jem, ale azda mládež pochopí, že
menežovaním sa nedá zarábať do-
nekonečna. Sedieť v kancelárii je
pohodlné. Ale ak sa nevrátime k
pôde ako živiteľke a nezačneme si
ju vážiť, dopadneme zle. Možno
bude Slovensko zastavané vežiak-
mi, ale nebude v nich nikto bývať -
pretože všetky peniaze pôjdu na
potraviny! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Potravinová sebestačnosť je v kýbli

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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Každý, kto chce spoznať atraktívne
miesta bratislavského regiónu a záro-
veň si zasúťažiť, sa môže zapojiť do
projektu „Objavuj poklady bratislavské-
ho regiónu“. Organizuje ho Bratislav-
ský samosprávny kraj v spolupráci s
krajskou organizáciou cestovného ru-
chu Bratislava Region Tourism, potrvá
od 1. do 27. apríla 2013. 
„Projekt považujem za veľmi tvorivý
nápad, ktorý nás môže posunúť sme-
rom vpred, kedy ľudí dostávame do
aktívneho hľadania toho, čo je pekné v
rámci Bratislavského samosprávneho
kraja. V podstate sa opierame o  hypo-
tézu, že vtedy sa cestovný ruch dobre
rozvíja, keď aj ľudia, ktorí tu žijú,
dobre poznajú atraktivity v rámci vlast-
ného kraja,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo.
Päťsto schránok s pokladmi je ukrytých v
obciach Podunajska, Malokarpatska, Záho-

ria aj v Bratislave. Každý týždeň v ponde-
lok dopoludnia, počínajúc 1. aprílom 2013,
odkryjú škriatkovia 125 súradníc, kde
poklady ukryli. Každý, kto sa bude chcieť
nájdeného pokladu zmocniť, o svojom
objave škriatkov oboznámi na adrese
nasielsompoklad@tourismbratislava.com.
Škriatkovia ho budú inštruovať, ako ďalej
postupovať.
Na hľadačov čakajú dva typy pokladov –
okamžité výhry a zlosovateľné ceny.
Medzi okamžité výhry patria napríklad
voľné štarty na MTB maratón, zľavy do
Intersportu či lístky na koncert skupiny
Elán. Zlosovateľnými cenami sú pobyty a
večere v piatich rozličných hoteloch.
Súťaž, pri ktorej možno spoznávať Brati-
slavskú župu, bude vyhodnotená 27. aprí-
la 2013 na podujatí Picnic&Bike na Divo-
kej vode. ��

Viac informácií je na webstránke:
www.objavujpoklady.sk

Škriatkovia po kraji ukryli
500 pokladov, na nálezcov

čakajú hodnotné ceny
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Bratislavský

primátor zmenil

svojho hovorcu
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik (nezá-
vislý) má od marca nového ho-
vorcu. Stal sa ním bývalý špor-
tový televízny komentátor Sta-
nislav Ščepán. Ten vo funkcii
hovorcu nahradil Ľubomíra
Andrassyho, ktorý sa stal riadi-
teľom kancelárie primátora.
Bývalý hovorca Andrassy bol
niekoľko mesiacov súčasne ve-
dúcim oddelenia marketingu a
vzťahov s verejnosťou a po od-
chode bývalého riaditeľa kance-
lárie primátora bol niekoľko me-
siacov poverený vedením kance-
lárie. Od mája 2012 navyše robí
externého poradcu ministra škol-
stva za paušálnu odmenu 1500
eur mesačne.
Napriek tomu, že novým hovor-
com primátora Bratislavy je ofi-
ciálne Stanislav Ščepán, Andrassy
zostáva pre médiá kontaktnou
osobou pre sprostredkovanie ná-
zorov a osobných postojov primá-
tora Milana Ftáčnika. (brn)

RUŽINOV
Na Prievozskej ulici pribudli
strmé, úzke a šikmé plochy ve-
dúce z obrubníkov na priecho-
dy pre chodcov. Tieto kôpky sú
pozostatkami asfaltu, ktorým
sa zalievali výtlky v okolí. Aký
bol ich zámer a či malo ísť o
bezbariérový prístup, sme sa
zaujímali na bratislavskom
magistráte.
Štyri „šikminky“ sa nachádzajú
na križovatke ulíc Prievozská -
Miletičova, smerom k zastávke
MHD Miletičova pred budovou
BBC 1 Plus.
„V tomto prípade nejde o vybu-
dovanie bezbariérového prístupu,
ale o netechnologickú opravu v
mieste poškodenia obrubníka,
ktoré je dočasné,“ informovala
hovorkyňa magistrátu Daniela
Rodinová. Mesto stále tvrdí, že
nemá dostatok financií, aby
mohlo opraviť či zrevitalizovať
všetky úseky, ktoré by to potrebo-
vali, avšak v tomto prípade pri
pohľade na obrubník možno pole-

mizovať, či dočasné riešenie
situáciu zlepšilo. Nezaliali totiž
všetky chýbajúce kocky či odlo-
mené časti obrubníkov, ale vybu-
dovali sa len štyri šikmé prístupy
na vozovku. Ostatné poškodené
časti obrubníkov a priľahlých
chodníkov pri priechode pre
chodcov zostali bez povšimnutia.
Na otázku, prečo sa nezaliali všet-
ky výmole alebo aspoň tie najväč-
šie diery, a či podľa mesta išlo o
dobre vynaložené financie, sme
odpoveď nedostali.
Pri opravách výtlkov podľa Rodi-

novej mesto evidovalo v okolí
zničené obrubníky, chodníky a
časti vozoviek, a preto požiadalo
dodávateľa o okamžitú opravu.
„Dôvodom bola a je v prvom rade
bezpečnosť občanov, aby neprišlo
k prípadnému úrazu pri prechá-
dzaní. Je to určite lepšie riešenie,
ako nechať nebezpečné miesto
bez povšimnutia,“ uviedla Rodi-
nová. Na mieste je však zjavné, že
po šikmých plochách nevyjdú
mamičky s kočíkmi, nieto ešte
vozičkári, ale nedá sa po nich
vytiahnuť ani nákupná taška na
kolieskach. Chodci sa šikmým
plochám radšej vyhýbajú. Na
Veľký piatok, keď výdatne nasne-
žilo a šikmé plochy nebolo pod
snehom vidieť, hrozilo, že tu
dôjde k úrazu. Jedna pani tak
skončila na kolenách. 
„Bezpečnosť je na prvom mieste,
postupne mesto bude jednotlivé
úseky bratislavských ciest revita-
lizovať a opravovať na základe
pridelených finančných prostried-
kov,“ uviedla Rodinová. (mch)

Na Prievozskej opravovali Pat a Mat
obrubníky, dopadlo to hrozne

Primátor chce

zmenou zákona

ovládnuť STaRZ
BRATISLAVA
V krátkom čase by sa mal opäť
zmeniť zákon o Bratislave.
Podľa dostupných informácií
chce bratislavský primátor Mi-
lan Ftáčnik (nezávislý) pro-
stredníctvom strany SMER-
SD, ktorá ho vo voľbách pod-
porovala, rozšíriť svoje právo-
moci o možnosť vymenovať a
odvolávať riaditeľov príspev-
kových organizácií na úkor
mestského zastupiteľstva.
Primátor sa po voľbách pokúšal
vymeniť vedenie Správy telový-
chovných a rekreačných zariadení
(STaRZ), Bratislavského kultúr-
neho a informačného strediska
(BKIS), Pamingu, GIB, či po-
hrebníctva Marianum, jeho návr-
hy však nezískali podporu mest-
ských poslancov.
Podobne Národná rada SR vlani
účelovou zmenou zákona o Brati-
slave posilnila právomoci primáto-
ra Bratislavy vymenovať a odvo-
lávať svojich námestníkov. (ado)
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Výšku nájmu

Starej tržnice

neschválili
BRATISLAVA
Keďže mestské zastupiteľstvo
vo februári pri schvaľovaní
prenájmu Starej tržnice ob-
čianskemu združeniu Aliancia
Stará tržnica neschválilo cenu
nájmu, primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý) minulý týždeň pred-
ložil poslancom návrh na dopl-
nenie uznesenia o nájomnom vo
výške 1 euro ročne a niektoré
ďalšie podrobnosti nájmu.
Predsedníčka poslaneckého klubu
SaS Katarína Augustinič navrhla,
aby mesto nájomcovi zakázalo
využívať Starú tržnicu na volebnú
kampaň politických strán. Ako
totiž vysvitlo, v Aliancii Stará trž-
nica sú aj členovia niektorých po-
litických strán, nie je preto vylú-
čené, že objekt tržnice môže byť
zneužitý v predvolebnom boji.
Poslanci nakoniec žiadne doplne-
nie pôvodného uznesenia ne-
schválili. Znamená to, že primátor
nemôže s Alianciou podpísať
nájomnú zmluvu. (brn)

BRATISLAVA
Súťaže na nákup nových elek-
tričiek pre bratislavskú MHD
pokračujú, súťaž na nákup tro-
lejbusov bola zastavená. Vyplý-
va to z vyjadrenia Dopravného
podniku Bratislava, a.s., kto-
rým reaguje na rozhodnutie
Úradu pre verejné obstaráva-
nie. 
Proti všetkým súťažiam vzniesla
námietky novozámocká spoloč-
nosť Teknoplast, s.r.o., Úrad pre
verejné obstarávanie však všetky
zamietol. Následne však úrad
začal skúmať súťažné podklady
tendra na nákup trolejbusov a roz-
hodol o zrušení súťaže. 
Dopravný podnik naďalej tvrdí,
že podmienky tendra na nákup
trolejbusov za vyše 70 miliónov
eur boli nastavené tak, že umož-
ňovali prihlásiť sa viacerým uchá-
dzačom do verejného obstaráva-
nia. Potvrdzovať to má aj skutoč-
nosť, že nikto z výrobcov trolej-
busov nevzniesol voči súťažným
podkladom námietky. 

Práve zle nastavené podmienky
pre užší okruh uchádzačov boli
zrejme dôvodom zrušenia súťa-
že. Jednou z podmienok bola
päťdverová verzia kĺbového tro-
lejbusu. Do súťaže sa však prihlá-
sil len jeden záujemca. „My sme
vedeli, že tých ponúk nebude
šesť, lebo ich nemá kto dať.
Výrobcovia elektrickej výzbroje
sú v tomto priestore významnejší
dvaja, možno jeden v Poľsku,“
vysvetľoval pred časom generál-
ny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi s
tým, že títo výrobcovia si vybera-
jú za subdodávateľa výrobcu ka-
rosérie. Päťdverové vozidlá do-
kážu podľa neho vyrobiť firmy
ARC, Man, Hess či Škoda. Práve
česká Škoda Electric sa mala do
súťaže prihlásiť s karosériou od
SOR Libchavy
Dopravný podnik už pripravil no-
vé súťažné podmienky novej sú-
ťaže na nákup trolejbusov. Tie
prerokovalo predstavenstvo aj
dozorná rada, odsúhlasilo ich
ministerstvo dopravy, výstavby a

regionálneho rozvoja, konzulto-
vané boli aj s inštitúciami Európ-
skej únie. Zároveň boli predlože-
né primátorovi Bratislavy.
„Nové súťažné podklady zohľad-
ňujú na jednej strane zmeny v
novele zákona o verejnom obsta-
rávaní, a na druhej strane sa sna-
žia cez kritériá motivovať ďalších
výrobcov na predloženie ponuky,
aby trh opäť nevygeneroval len
jednu ponuku. Technické kritériá
sú koncipované s väčším počtom
parametrov a s odlišnou štruktú-
rou bodovania,“ uvádza sa v sta-
novisku DPB.
Nákup nových električiek a trolej-
busov pre bratislavskú MHD sa
bude financovať z fondov Európ-
skej únie v rámci Operačného
programu dopravy. Dopravný
podnik chce nakúpiť 80 trolejbu-
sov s opciou na ďalších 40 vo-
zidiel celkom za 70 miliónov eur
a 30 električiek s opciou na nákup
ďalších 30 električiek celkom za
150 miliónov eur. Peniaze treba
vyčerpať do roku 2015. (brn)

Nákup električiek pokračuje, súťaž
na nákup trolejbusov bola zrušená

Mesto opäť 

prehralo spor 

o zbúranie PKO
BRATISLAVA
Minulý týždeň mesto Bratisla-
va opäť prehralo súdny spor so
spoločnosťou Henbury Deve-
lopment, s.r.o., o právo na zbú-
ranie  PKO. Podľa rozhodnutia
Okresného súdu Bratislava 1 je
zmluva o spolupráci mesta s
investorom stále platná.
Bývalé mestské zastupiteľstvo
predalo pozemky pod PKO ešte v
roku 2005. Síce bez predaja sta-
vieb, ktoré na pozemkoch stoja,
ale pri predaji pozemkov schváli-
lo investičný zámer developéra,
aby na mieste PKO postavil mul-
tifunkčné objekty. To viedlo sud-
kyňu k názoru, že mestskí poslan-
ci predajom pozemkov v podstate
rozhodli aj o zbúraní PKO.
Primátor Milan Ftáčnik (nezávis-
lý) potvrdil, že mesto sa proti roz-
sudku opäť odvolá. Vedenie mes-
ta súčasne potvrdilo, že sa s inves-
torom budú ďalej pokúšať o mi-
mosúdnu dohodu zámenou po-
zemkov. (pko)

Investori Financujúca banka Výhradný predajca

0911 77 99 00
info@tuchcembyt.skwww.tuchcembyt.sk

NOVÉ BYTY PRI
  HORSKOM PARKU

 129 900 €

 189 900 €
 159 900 €

uvádzacie ceny

Prvé 2 bytové domy
vypredané za 3 mesiace! 

PREDAJ NOVÝCH BYTOV
v posledných bytových domoch

.
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Na Podkolibskej

majú dokončiť

bytový dom
NOVÉ MESTO
Dlhšiu dobu rozostavaný byto-
vý dom medzi ulicami Podko-
libská, Na Varte a Na Zlatej
nohe majú dokončiť. K rozo-
stavaným dvom podzemným
podlažiam má pribudnúť tretie
podzmené, tri nadzmené a
jedno ustúpené podlažie Byto-
vého domu Podkolibská ulica.
Na treťom a druhom podzem-
nom podlaží majú byť parko-
vacie miesta pre 40 áut. Prvé
podzemné podlažie je určené
pre technické vybavenie a
sklady. Na prízemí, resp. pr-
vom nadzemnom podlaží má
byť obchodná prevádzka, na 2.
a 3. nadzemnom a ustúpenom
podlaží majú byť byty.
Investorom bytového domu je
spoločnosť Zlatá noha, s.r.o.,
ktorá plánuje pokračovať vo
výstavbe už v máji 2013, s dokon-
čením počíta v máji 2015. Celko-
vé náklady investor odhaduje na
takmer 2,6 milióna eur. (brn)

RUŽINOV
Na konci Ružinovskej ulice sa
má tento mesiac začať s výstav-
bou desaťpodlažného bytového
domu Ružinovská 44, kde má
byť 86 bytov a 24 apartmánov.
Najviac bude dvojizbových by-
tov (59), potom 15 jednoizbo-
vých a 14 trojizbových .
V podzemí majú byť pivnice a
garáž pre 88 áut. Ďalších 52 par-
kovacích miest bude pri dome.
Na prízemí a prvom poschodí
majú byť obchodné a administra-
tívne priestory.
Nový dom bude stáť na mieste
zelene neďaleko konečnej elektri-
čiek na rohu Ružinovskej a Čme-
líkovej ulice. S výstavbou sa má
začať v apríli 2013, kolaudácia je
plánovaná na september 2014.
Investormi projektu sú bratislav-
ské spoločnosti JUNIS Develop-
ment, s.r.o., a Simply, s.r.o. Pro-
jekt sa pripravoval od roku 2005,
realizácie sa však dočkal až po
ôsmich rokoch. (brn)

VIZUALIZÁCIE - Simply 

Na konci Ružinovskej ulice začnú
stavať bytový dom so 110 bytmi

V Biskupiciach

chcú postaviť

Zelený raj
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Na konci Podunajských Bisku-
píc smerom na Rovinku medzi
ulicami Hydinárska a Vino-
hradnícka má vyrásť nová
ulica a na nej 34 radových ro-
dinných domov s 96 bytmi a
parkoviskami. Ide o projekt
Zelený raj, za ktorým stojí
bratislavská spoločnosť BEM
REAL, s.r.o.
Navrhnutých je 5 typov dvojpod-
lažných dvojdomov, v domoch sú
navrhnuté 2 alebo 3 byty. Na kaž-
dom pozemku budú parkovacie
miesta, spolu ich má byť 141. Do-
my budú od seba a od cesty od-
deľovať živé ploty. Zelený ostrov-
ček má byť aj uprostred cesty. 
Mestská časť Podunajské Bisku-
pice vlani vydala povolenie na
prípravu inžinierskych sietí, s
výstavbou by investor chcel začať
v septembri 2013, výstavba by
mala trvať do mája 2015. Investor
odhaduje náklady na 7 miliónov
eur. (brn)

Hovorí sa, že „kto má zlato, má penia-
ze“. A že je to pravda, dokazujú aj deji-
ny: V priebehu 10 rokov vzrástla hod-
nota jednej unce zlata o viac než
500%! Spolu s kurzom zlata vzrástla
aj hodnota starých šperkov, zlomko-
vého zlata, roztrhnutých retiazok, prí-
liš malých prsteňov – šperkov od
bývalého priateľa alebo pokladov po
starých rodičoch. Mnohých týchto
vecí sa môžete vzdať, pretože aj tak
iba ležia bez povšimnutia, zabudnuté
a nenosené v zásuvke alebo šperkov-
nici. Všetky tieto veci teraz môžete
predať so ziskom – vďaka vysokej ce-
ne zlata je možné, že za ne dostane-
te oveľa vyššiu cenu, ako ste za ne
zaplatili v minulosti. Avšak u Goldpar-
ty môžete predať aj zubné zlato z
poslednej návštevy zubára alebo
mince. Práve teraz je ten správny čas
na to, aby ste všetky tieto veci vyme-
nili za peniaze v hotovosti a niečo si
za ne dopriali.

NÁJDITE STARÉ ZLATO, PREDAJTE
HO A DOPRAJTE SI ZAŇ NIEČO

Väčšina zákazníkov dostane toľko pe-
ňazí, že si zo zisku môžu dovoliť nový
počítač, televízor alebo dovolenku.
Niektorí nechcú míňať peniaze, a preto

túto neužitočnú formu zlata menia na
investičné zlato.
Roman G. (37) z Bratislavy 2 hovorí: „U
Goldparty v hoteli Tatra som predal časť
starých šperkov po starej mame, ktoré
už boli nepekné alebo pokazené. Bol
som prekvapený, akú mala tá trocha
starého zlata hodnotu. Obzvlášť ma
prekvapilo, že som mohol predať do-
konca aj zubné zlato a rozličný neúplný
strieborný príbor.“ 
Spoločnosť Goldparty je rakúsky
rodinný podnik, už viac než 120 rokov
zásobuje odvetvie šperkárstva a re-
cykluje drahé kovy. Na rozdiel od
iných obchodníkov s drahými kovmi
spoločnosť Goldparty neprevádzkuje
drahé obchody, ale prichádza raz za
mesiac na miesto vo vašom okolí.

Mag. Maria Hell-Höflinger, majiteľka
Goldparty, hovorí: „Vďaka našej ští-
hlej firemnej štruktúre, veľkej blízkosti
k odvetviu šperkárstva a vďaka pria-
memu predaju bez sprostredkovate-
ľov môžeme zákazníkom ponúknuť
denne aktualizované a vysoké ceny.
Rovnako dôležitá je pre nás transpa-
rentná realizácia obchodu a dobré
poradenstvo pre zákazníkov. Množ-
stvo zákazníkov, ktorí k nám prichá-
dzajú len na základe odporúčania
iných zákazníkov, dokazuje, že
zákazníci cítia, že je o nich u nás
dobre postarané.“
Naši zákazníci dostanú priemerne od

300 do 1000 eur. Zákazníci sú neustá-
le prekvapení, koľko môžu u Goldparty
dostať za „tie staré veci…“! 
Skutočnosť, že dobré ceny a serióz-
na realizácia obchodu, žiaľ, nie sú
samozrejmosťou u všetkých nákup-
cov zlata, potvrdzuje aj príbeh pani
Márie M. z Bratislavy 1: „Najprv som
bola u jedného nákupcu z Bratislavy,
ktorý mi ponúkol cenu 24 eur za
gram. Potom som si nechala zlato
preskúšať aj u Goldparty a dostala
som ponuku, ktorá bola nižšia než
ponuka prvého nákupcu zlata. Vrátila
som sa teda k prvému nákupcovi,
aby som dostala „dobrú“ cenu. Keď
som však prišla, chcel mi zaplatiť
omnoho nižšiu sumu, ako mi povedal
predtým, a akoby som dostala od
Goldparty. Výhovorkám nákupcu
zlata som neverila a išla som naspäť
do Goldparty, kde som zlato aj preda-
la. Tím z Goldparty bol seriózny, pria-
teľský a nakoniec som bola veľmi
spokojná aj so sumou za zlato.“

TRANSPARENTNOSŤ,
KOMPETENCIA A ISTOTA

Mag. Walter Hell-Höflinger, zlatník a ko-
nateľ Goldparty, vysvetľuje: „Špecializuje-
me sa na recykláciu starého zlata, strieb-
ra a platiny, sami ho roztavíme, a preto
môžeme zákazníkom v Bratislave
ponúknuť veľmi dobré podmienky. Za-
mestnanci Goldparty sú špecialisti v ob-
lasti overovania pravosti, a preto môže-
me vykupovať všetky druhy drahých ko-
vov – teda aj nepuncované šperky! Naši
zamestnanci zákazníkom vysvetlia skúš-
ku drahých kovov pomocou špeciálnych
testovacích kyselín, pričom zákazník sa
môže prizerať. Pracujeme výlučne s kali-
brovanými, štátom kontrolovanými váha-
mi od nemeckého výrobcu.“
Spoločnosť Goldparty je registrovaná a
kontrolovaná na Puncovom úrade Slo-
venskej republiky a bola testovaná aj zo
strany rakúskej televízie a novín. Naj-
lepšie známky zožala za transparentnú
realizáciu obchodov, veľmi dobré pora-
denstvo a prozákaznícku orientáciu. ��

GGoollddPPaarrttyy  jjee  ttuu  pprree  VVááss – 8. a 9. apríla 2013 v CityHotel
Bratislava na Seberíniho ulici 9 (Ružinov) a 10. a 11. apríla 2013
v Hoteli Tatra na Námestí 1. mája 5 (Staré Mesto)

Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html
alebo info@goldparty.at

Zlato stúpa - využite šancu zameniť staré zlato za hotovosť!
Kurz zlata sa v súčasnosti drží na úžasnej rekordnej úrovni. Práve teraz je ten najlepší čas na predaj zlatých šperkov, ktoré sa vám
už nepáčia a tiež na predaj zubného zlata, striebra alebo mincí – v súčasnosti je optimálny čas na predaj a sumy vás potešia ako 
výhrav lotérii. Goldparty je opäť v Bratislave – tím odborníkov z Goldparty poskytuje bezplatné skúšanie a ohodnotenie šperkov.
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Nadácia Orange

rozdá peniaze

optimistom
BRATISLAVA
Pri príležitosti výročia svojho
vzniku označila Nadácia Oran-
ge (predtým Globtel) piatok 22.
marca 2013 za Deň optimizmu.
V tento deň podporila v Brati-
slave štyri verejnoprospešné
aktivity.
Bolo to čítanie a rozprávanie o
histórii Bratislavy na Základnej
škole M. Hodžu na Škarniclovej
ulici, ktoré zorganizovala Komu-
nitná nadácia Bratislava. Ďalej to
bol projekt Zelenej hliadky na
úpravu koľajiska pri Trnavskom
mýte, projekt Cyklokoalície na
úpravu cyklotrás a obnovu znače-
nia a úpravu interiéru chránenej
dielne Impulz na Turnianskej
ulici, ktorá nedávno vyhorela.
V šírení optimizmu chce Nadácia
Orange pokračovať aj prostred-
níctvom Grantového programu
pre optimistov. Vyčlenila na to 10-
tisíc eur, ktoré poskytne organizá-
ciám a občanom, ktorí sa chcú
angažovať v prospech komunity.
Podporené sumou do 200 eur bu-
dú projekty na úpravu verejných
priestranstiev, rozvoj komunity a
posilnenie susedských vzťahov či
aktivity v prospech znevýhod-
nených skupín - čítanie pre senio-
rov, aktivity a dielne pre klientov
zariadení sociálnych služieb,
návšteva detí v nemocniciach.
Uzávierka programu pre optimis-
tov je 22. apríla 2013 do 15.00 h,
vybrané projekty majú byť zreali-
zované od 13. do 19. mája 2013.
Projekty môžu prihlásiť aj Bra-
tislavčania - a to prostredníctvom
www.nadaciaorange.sk (ado)

BRATISLAVA
Minulý týždeň parlamentná
väčšina SMERu prekvapivo
schválila návrh zákona od
môjho kolegu Martina Chrena
a mňa, ktorý, zjednodušene
povedané, umožňuje ľuďom
bez vodičského oprávnenia na
motocykel jazdiť na skútroch s
objemom do 125 cm3 (doposiaľ
bol limit 50 cm3).
Z pohľadu globálneho otepľova-
nia alebo svetového mieru je,
samozrejme, tento zákon zaned-
bateľný, no aj napriek tomu ma
veľmi teší. Našou ambíciou bolo
zatraktívniť vodičom automobi-
lov aspoň v letných mesiacoch
rozhodnutie „presedlať“ na skú-
ter a tým:
- znížiť objem emisií v ovzduší,
- zredukovať dopravné zápchy v
centre, na obchvate aj na príjaz-
doch do Bratislavy z Rače,
Šamorína, Devína i Ivanky pri
Dunaji,
- napomôcť čoraz zúfalejšej
situácii s parkovaním,

- zvýšiť bezpečnosť skútristov
vďaka dynamickejšiemu štartu
na semaforoch, kedy ich neohro-
zia za nimi zrýchľujúce autá,
- dať ľuďom viac dôvodov na
úsmev a radosť zo života (nevie-
te si predstaviť, ako dokáže zlep-
šiť náladu 15-minútová jazda na
skútri cez centrum slnkom zalia-
tej Bratislavy).
Nie som si istý, či ide o osamelú
lastovičku, alebo začiatok trendu,
keď sa prestáva hlasovať o osobe
navrhovateľa a miesto toho sa
hlasuje o obsahu a o tom, čo
naozaj zlepšuje život ľudí. Bez
ohľadu na to, či je niekto súčas-
ťou vládnej väčšiny, alebo je z
opozície. Tak ako doteraz, vždy
budem hlasovať za dobrý návrh,
bez ohľadu na stranícku prísluš-
nosť jeho autora.
Osobne ma veľmi teší, že sa tento
zákon podarilo presadiť. Už tretiu
sezónu jazdím po Bratislave na
malom skútri, ktorý mi šetrí čas,
peniaze i nervy, súvisiace s par-
kovaním. Lepší dopravný pro-

striedok (snáď ešte s výnimkou
bicykla) si od apríla do novembra
pre Bratislavu ani neviem pred-
staviť. 
Ešte ostáva doriešiť nejednoznač-
nú parkovaciu politiku a Bratisla-
va môže byť opäť o čosi príjem-
nejšie miesto pre život. Pri parko-
vaní podporím taký návrh, ktorý
nebude šikanovať motorkárov a
nebude ich nútiť zaberať parko-
vacie miesta pre autá. Pri troche
tolerancie a pochopenia z oboch
strán je totiž parkovacích miest,
ktoré neblokujú chodcov, v Brati-
slave dostatok.
Už sa neviem dočkať prvých sku-
točne jarných dní, kedy opäť
vysadnem na môj obľúbený
dopravný prostriedok. A verím,
že nás bude každý rok viac a viac.
Výhody používania skútra v Bra-
tislave sú jednoznačné. A verím,
že postupne si aj bezohľadní
vodiči áut zvyknú, že na cestách
sú s nimi aj cyklisti a motorkári.

Juraj Droba (SaS),
poslanec Národnej rady SR

Od mája viac skútrov a menej áut
na cestách aj do centra Bratislavy

Mesto plánuje

28 projektov

pre cyklistov 
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva schvá-
lila návrh priorít mesta v oblas-
ti cyklodopravy na rok 2013.
Mesto zo schváleného rozpočtu
635-tisíc eur plánuje zrealizovať
28 projektov. 
Cyklisti sa určite potešia naprí-
klad očakávanému projektu juž-
nej radiály okolo Chorvátskeho
ramena, ktorá sa má stavať v júni
za 110-tisíc eur. Má zmeniť orga-
nizáciu dopravy, vybudovať
orientačné značenie a opraviť
povrch v úseku Bosákova - Tema-
tinská - Antolská. 
Pripravovaná je aj cyklotrasa na
Pribinovej ulici v úseku SND-
Most Apollo, ktorá sa má stavať
za 40-tisíc eur v auguste.
Medzi priority patrí i vytvorenie
informačno-servisného Cyklo-
centra, ktoré by bolo umiestnené
na Viedenskej ceste pod Mostom
SNP. Predpokladané náklady sú
240-tisíc eur, pričom mesto z nich
zasponzoruje 70-tisíc eur. (mch)

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
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Toalety v Sade

Janka Kráľa

neopravia
PETRŽALKA
Verejné toalety v Sade Janka
Kráľa boli funkčné do roku
2011. Odvtedy sú pre havarijný
stav zatvorené. Petržalská sa-
mospráva, ktorá sad aj toalety
spravuje, však ich rekonštruk-
ciu neplánuje.
„Mestská časť neplánuje ich
obnovenie, aj vzhľadom na to, že
ani v čase ich prevádzkovania
neboli napojené na kanalizáciu,“
uviedla hovorkyňa mestskej časti
Petržalka Michaela Platznerová.
Návštevníci sadu tak využívajú
najmä toalety blízkeho nákupné-
ho centra, niektorí však nemajú
problém vykonať potrebu aj pria-
mo v sade.
Podľa informácií z petržalského
miestneho úradu, iné verejné toa-
lety na území mestskej časti nie sú
a samospráva momentálne ani
nepočíta s výstavbou nových. Dô-
vodom sú vysoké finančné nákla-
dy, ako na ich vybudovanie, tak aj
na prevádzku a údržbu. (brn)

RUŽINOV
Pri Štrkoveckom jazere pri
Sabinovskej ulici medzi Drieňo-
vou a Svidníckou ulicou sa
nachádzajú nefunkčné verejné
toalety, ktoré chátrajú už de-
saťročie. V ich okolí sa nachá-
dzajú odpadky a donedávna v
ich priestoroch prespávali bez-
domovci. Ružinovská samo-
správa s nimi zatiaľ neplánuje
nič robiť.
Verejné sociálne zariadenia sa
budovali na území Ružinova v
rámci výstavby sídlisk a priľah-
lých budov občianskej vybave-
nosti. Dnes sú nevyužívané, ne-
funkčné a peniaze na ich opravu
samospráva neplánuje vyčleniť.
„Na verejných toaletách pri Drie-
ňovej a Svidníckej ulici Ružinov-
ský podnik verejnoprospešných
služieb, ktorý toalety spravuje a
financuje aj opravy a prevádzku,
nedávno menil mrežu, aby dnu
nechodili bezdomovci,“ uviedla
hovorkyňa Ružinova Miroslava
Štrosová. Dodala, že s nimi nemá

miestna samospráva a ani Ruži-
novský podnik verejnoprospeš-
ných služieb žiadny zámer. 
V Ružinove sa nachádzajú štyri
takéto sídliskové verejné toalety.
Všetky sú však uzavreté už mini-
málne desať rokov. Sú vo vlast-
níctve mesta, no zverené do sprá-
vy mestskej časti.
Funkčné a prevádzkované verej-
né toalety sa v Ružinove nachá-

dzajú iba pri trhovisku Miletičo-
va. Za použitie sa platí 0,20 eur.
„Mestská časť Ružinov sa ale v
tomto období venuje investíciám
do rekonštrukcie toaliet na ško-
lách a škôlkach, pretože niektoré
neboli menené už 40 rokov.
Investovali sme do toho už pri-
bližne 250-tisíc eur,“ uviedla
Štrosová. (mch)

FOTO - Martina Chudá

Zo štyroch toaliet na ružinovských
sídliskách nefungujú ani jedny

Devínčania na

opravu toaliet

stále čakajú
DEVÍN
Vlani mestskí poslanci vyčlenili
na opravu verejných toaliet na
parkovisku pod hradom Devín
90-tisíc eur, koncom roka však
rozhodli, že namiesto opravy
toaliet pod hradom radšej
vybudujú protihlukovú stenu
pri Dóme sv. Martina, ktorá ho
mala chrániť proti vode a
snehu. Stena dodnes nestojí a
verejné toalety v Devíne sú stále
nefunkčné.
Návštevníci hradu Devín nemajú
možnosť využiť verejné toalety
už niekoľko rokov. „V spolupráci
s mestom hľadáme možnosť
opravy toaliet,“ uviedla starostka
Devína Ľubica Kolková.
Projektová dokumentácia verej-
ných toaliet ukázala, že realizácia
by stála 130-tisíc eur. Okrem
sociálnych zariadení pod zemou
totiž mesto chce nad toaletami
postaviť turisticko-informačné
centrum. To by mal financovať
súkromný inverstor. (mch)
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STARÉ MESTO
Predtým, ako sa v nedeľu pred
veľkonočnými sviatkami behal
bratislavskými ulicami mara-
tón, dala staromestská samo-
správa dôkladne vyčistiť ná-
brežnú promenádu, kadiaľ tiež
viedla trasa behu. Týždeň po
ňom sa však na trávnikoch pri
promenáde začínajú kopiť
fľaše, obaly od konzerv a výka-
ly. A nie len tie od psov.
Trávnik na Nábreží Ludvíka Svo-
bodu je upravený, kríky sú obstri-
hané, kvety zasadené, stromy oše-
trené, neporiadok a lístie odstrá-
nené. Avšak pod niekoľkými
kríkmi sú už opäť prázdne sklené
a plastové fľaše. Pod jedným je
dokonca hromada prázdnych
konzerv. Pod iným zas výkaly s
papierovými vreckovkami.
Zdá sa tak, že upratovať vychyte-
ný úsek Starého Mesta nestačí
len sem-tam pred veľkým podu-
jatím, ale bude treba starať sa oň
sústavne. (mch) 

FOTO - Martina Chudá

Nábrežnú promenádu síce vyčistili,
opäť sa tu však hromadia odpadky

Protihluková

stena pri dóme

stále nestojí
DEVÍN
Koncom minulého roka staro-
mestskí poslanci schválili vybu-
dovanie protihlukovej steny pri
Dóme sv. Martina. Chrániť
mala novú fasádu katedrály od
špliechajúcej vody a snehu zo
Staromestskej ulice. Dodnes
však nestojí.
S návrhom na zmenu v rozpočte
prišiel v novembri 2012 vtedajší
predseda poslaneckého klubu
SDKÚ-DS, Most-Híd Sven Šov-
čík. Na vybudovanie bariéry sa
mali použiť financie, ktoré boli
vyčlenené na výstavbu verejných
toaliet a informačnej kancelárie
pod Hradom Devín.
Sklenená stena za 80-tisíc eur
mala od schodov na Rudnayo-
vom námestí viesť smerom k
dómu až po vyústenie na Staro-
mestskú ulicu. Podľa Šovčíka
voda z cesty strieka až do výšky
12 metrov a najnebezpečnejšia
je soľ, ktorú voda v zime obsa-
huje. (mch)

Burgenlandské

vína opäť

v Bratislave
STARÉ MESTO 
Aj v tomto roku budú burgen-
landskí vinári prezentovať svo-
je vynikajúce vína veľkému vi-
nárskemu publiku v Bratisla-
ve. Tunajší milovníci vína majú
možnosť degustovať vína od
viac ako 70 vinárov  a odborne
s nimi diskutovať. Raj pre nad-
šencov vína, ktorí majú mož-
nosť ochutnať viac ako 500
vzoriek.
Piaty ročník ochutnávky burgen-
landských vín bude vo štvrtok 11.
apríla 2013 v Radisson Blu Carl-
ton Hoteli od 15.00 do 20.00 h.
Vstupné je 12 eur.
Ročník 2012 prináša milovní-
kom burgenlandského vína
veľmi dobré, ovocné a chuťovo
plné vína. V porovnaní so všet-
kými rakúskymi vinárskymi
regiónmi mal Burgenland minu-
lý rok „navrch“ nielen na začiat-
ku vinobrania.
Čo sa týka poveternostných pod-
mienok, ale aj zberu, bola táto
spolková krajina víťazom v
Rakúsku. Po miernej zime prišla
skorá jar s veľmi dobrou vlhkos-
ťou. Škody spôsobené mrazom
boli minimálne a skoré kvitnutie
viedlo k včasnému začiatku
zberu hrozna už v prvej polovici
augusta.
Okrem ovocitých a sviežich bie-
lych vín ročníka 2012 budú
vinári na ochutnávke ponúkať aj
červené vína s plným telom.
Milovníci sladkých vín sa môžu
tešiť na ušľachtilé sladké nápoje
- aj tu sľubuje ročník 2012 špič-
kovú kvalitu.  
Ochutnajte zvláštnosti burgen-
landských vinohradníckych ob-
lastí: bohaté biele vína, výrazné
červené vína, dezertné vína – je-
dinečné na celom svete, v oblas-
ti Neziderského jazera, Frankov-
ku modrú v strednom Burgenlan-
de alebo odrodu Uhudler,
archaické víno s vôňou jahôd z
oblasti Weinidylle v južnom Bur-
genlande.
Prezentácia sa organizuje v koo-
perácii so spoločnosťou Burgen-
land Tourismus. Návštevníci ma-
jú možnosť informovať sa o kra-
jine a jej krásach, ako aj o rozma-
nitej turistickej ponuke. (kai)
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Vajnory na

kolieskach sa

presunuli
VAJNORY
Pred dvoma týždňami v nede-
ľu sa mali Vajnorčania stret-
núť na kolesách a kolieskach,
aby sa spoločne previezli mest-
skou časťou. Kvôli škaredému
počasiu si však spolu zajazdia
až v nedeľu 7. apríla 2013.
Štart 13. ročníka športovo-zábav-
ného podujatia Vajnory na kolies-
kach bude o 15.30 h na ceste Na
doline (Jurská cesta). Organizáto-
ri uvádzajú, že cieľom podujatia
nie je súťažiť, ale spoločne sa
tešiť z pohybu.
Navyše každý, kto absolvuje pri-
pravenú trasu na niečom s ko-
lieskami, dostane v stánku mest-
skej časti Vajnory jablká a fit
tyčinky.
Prísť a zúčastniť sa môžu všetci,
ktorí majú radi pohyb, špeciálne
ten na kolieskach. Vítaní sú
preto nielen bicyklisti a korču-
liari, ale aj kolobežkári, skatebo-
ardisti či rodičia s deťmi v kočí-
koch. (mch)

Deň bláznov

bude v Rači

v nedeľu
RAČA
Račianska samospráva pripra-
vila na nedeľu súťaž masiek.
Podujatie bude v Nemeckom
kultúrnom dome pri príležitosti
prvoaprílového Dňa bláznov.
Keďže 1. apríl pripadol na Veľ-
konočný pondelok, mestská
časť sa rozhodla akciu plnú zá-
bavy presunúť na najbližšiu
nedeľu, a to na 7. apríl 2013.
„Nápad vznikol ešte okolo roku
1995 a podujatie sa konalo nie-
koľkokrát v kultúrnom stredisku
Elán v Krasňanoch. Po dlhšej od-
mlke sme podujatie opäť zorgani-
zovali minulý rok,“ povedala
Monika Luknárová z oddelenia
kultúry miestneho úradu v Rači .
Podujatie sa začne o 16.00 h v
račianskom kultúrnom dome. Tí,
ktorí prídu v maskách, budú mať
vstup zadarmo. V programe je
okrem súťaže o najlepšiu masku
aj klauniáda divadla Žihadlo, sú-
ťaže, diskotéka, či súťaž o najväč-
šieho „blázna“. (mch)

NOVÉ MESTO
Priaznivci skateboardingu
získali významný stánok pre
svoj šport. S podporou samo-
správy mestskej časti Nové
Mesto môžu zadarmo využívať
novú krytú dráhu so špeciál-
nym skateboardovým bazé-
nom, jediným v Bratislave.
Novomestský skatepark Bratisla-
va Bowl na Hálkovej ulici bude
prevádzkovať Asociácia skatebo-
ardingu SR. Otvoril ho starosta
Nového Mesta Rudolf Kusý.
„Záleží nám na tom, aby mladí
ľudia mali kde zmysluplne tráviť
voľný čas. Najmä v jesennom a
zimnom období je tých možností
menej, preto som rád, že si budú
môcť zašportovať aj vtedy, keď
vonku bude horšie počasie,“
povedal starosta Rudolf Kusý.
Skatepark môže využívať aj širo-
ká verejnosť v sprievode dobro-
voľníka asociácie. Otvorený je
počas pracovných dní popoludní -
v pondelok až štvrtok od 16.00 do
22.00 h, v piatok od 15.00 do

22.00 h a cez víkend od 10.00 do
22.00 h. Stačí sa skontaktovať s
dobrovoľníkom asociácie a
dohodnúť si vstup - kontakty sú
na www.bb.assr.us. V prevádzke
bude celoročne – je osvetlený a
vykurovaný.
„Otvorenie skateboardového ba-
zéna predstavuje významný krok
pre celý región, nakoľko podobné
športoviská sú až vo Viedni, Pra-
he či Košiciach. Poskytuje pries-
tor pre reprezentantov aj amaté-
rov, zároveň predstavuje alternatí-
vu voči tradičným športoviskám,“

hovorí predseda Asociácie skate-
boardingu Vladimír Kujan. Kapa-
cita skateparku je 15 ľudí, ktorí sa
striedajú, pričom v jednom mo-
mente jazdí v bazéne spravidla je-
den skater, výnimočne dvaja.
Vybudovanie skateparku bolo fi-
nancované z dotácie, ktorú mest-
ská časť získala od Obvodného
úradu Bratislava v rámci projektu
prevencie kriminality a zo zdro-
jov mestskej časti. Priestory, v
ktorých je bazén umiestnený, pre-
najala samospráva asociácii za
jedno euro ročne. (bnm)

V Novom Meste na Hálkovej otvorili
unikátnu skateboardovú dráhu

OKRES BRATISLAVA 5
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Na Račianskej

ulici vysadili

20 stromov
NOVÉ MESTO
Na Račianskej ulici vysadilo ob-
čianske združenie Biely kríž 20
stromov. Na výsadbu jaseňov
bielych do stromoradia im dal
bratislavský magistrát z parti-
cipatívneho rozpočtu mesta
8700 eur.
„Za desiatky rokov, čo tu žijem,
stromoradie sa poriadne preriedi-
lo. Uhynuté či vetrom vyvrátené
stromy však nikto nenahradil,“
povedala Ľubica Križanová z ob-
čianskeho združenia, ktoré sa
preto rozhodlo vypracovať pro-
jekt na obnovu stromoradia. Ob-
čianske združenie by v budúcnos-
ti chcelo doplniť stromoradie až
po Račianske mýto.
Stromy sadili aj ľudia z občian-
skych združení Dimitrovka a Uto-
pia. Nové Mesto pomohlo zas
prostredníctvom EKO-podniku
verejno-prospešných služieb, kto-
rého pracovníci vykopali staré
korene a zabezpečili nákup i do-
voz drevín. (mch)

Štart dostihovej

sezóny sa o

týždeň posúva
PETRŽALKA
Hoci úvodný míting dostihovej
sezóny 2013 bol pôvodne naplá-
novaný na 7. apríla 2013, orga-
nizátori museli vzhľadom na
pretrvávajúce zimné počasie a
nepriaznivú prognózu rozhod-
núť o jeho posunutí.
Na to, aby koncom marca ležalo
na dráhe starohájskeho hipodró-
mu ešte 10 cm snehu, si nespomí-
najú ani najväčší pamätníci.
Priaznivci turfu si tak budú mu-
sieť na dostihovú ouvertúru poč-
kať o týždeň dlhšie, teda do nede-
le 14. apríla 2013. Diváci sa môžu
tešiť na napínavé rovinové aj pre-
kážkové zápolenia. Hneď úvodný
dostihový deň pod záštitou staros-
tu Petržalky Vladimíra Bajana je
v znamení steeplechase - Jarnej
ceny Petržalky na 3800 metrov.
Ďalší dostihový deň bude 21.
apríla (Veľká aprílová cena), kde
v rámci projektu „Bratislava pre
všetkých“ bude vstup zadarmo.
Začiatok je vždy o 14.00 h. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto chce
obecnú Galériu Cypriána Ma-
jerníka transformovať na nezi-
skovú organizáciu. Aj preto
dala výpoveďjej kurátorovi
Richardovi Gregorovi. Ten ob-
vinil staromestskú samosprávu
z likvidácie galérie a spustil ve-
rejnú kampaň za zachovanie
súčasného stavu.
„Dôvodom zrušenia pracovného
miesta kurátora galérie boli pri-
pravované zmeny organizačnej
štruktúry a v neposlednom rade aj
rozpočtové možnosti mestskej
časti. K tomuto rozhodnutiu zá-
sadným spôsobom prispeli aj
výsledky kontroly, ktoré poukáza-
li na nezrovnalosti v zriaďovateľ-
skej listine a na hrubé nedostatky
v činnosti galérie,“ uviedol hovor-
ca Starého Mesta Tomáš Halán.
Výdavky mestskej časti na pre-
vádzku galérie boli vlani vyše 56-
tisíc eur, na tento rok boli znížené
na vyše 39-tisíc eur.
Galéria podľa tvrdenia miestneho

úradu viackrát porušila zákon o
účtovníctve, zákon o finančnej
kontrole a vnútornom audite, či
viacero opatrení starostu mestskej
časti. Na faktúrach chýbali dátu-
my doručenia, objednávky boli
vyhotovované až po ich realizácii,
na účtovných dokladoch chýbali
zákonom predpísané náležitosti
alebo došlo dokonca k neodôvod-
nenému použitiu finančných pro-
striedkov. Pri kontrole sa našla aj
zmluva, ktorá nebola podpísaná
ani jednou zo zmluvných strán,
pričom peniaze boli nezákonne
vyplatené.
V Starom Meste bol Richard Gre-
gor vnímaný ako chránenec býva-
lého prednostu miestneho úradu a
súčasného mestského poslanca
Svena Šovčíka (SDKÚ-DS). Ten
v roku 2007 ešte ako predseda ko-
misie kultúry staromestského
miestneho zastupiteľstva presadil
Gregora na miesto vedúceho od-
delenia kultúry. V roku 2008 zor-
ganizoval v Galérii Cypriána Ma-
jerníka výstavu nahých mužov, čo

pobúrilo Staromešťanov a miest-
nych poslancov natoľko, že Gre-
gor bol odvolaný z funkcie. Po
voľbách v roku 2010, keď sa stal
prednostom staromestského úra-
du Sven Šovčík sa Gregor opäť
vrátil do funkcie. Koncom marca
bola v galérii na Zámočníckej
ulici otvorená výstava Zo zbierky
Ingrid a Svena Šovčíkových, kto-
rej kurátorom je práve Gregor.
Vlani Šovčík po afére okolo pre-
nájmu vianočných trhov svojmu
bratancovi prišiel o kreslo pred-
nostu, od 1. apríla už nepracuje
ani ako poradca starostky. Po ne-
úspešnom pokuse stať sa námest-
níkom primátora rezignoval aj na
funkciu predsedu najsilnejšieho
poslaneckého klubu v mestskom
zastupiteľstve.
Do akej miery Gregorova výpo-
veď súvisí s pádom jeho ochran-
cu, nie je jasné. Faktom je, že sa-
mospráva nechce ďalej financo-
vať obecnú galériu a platiť jej ku-
rátora, ale chce z nej radšej nezis-
kovú organizáciu. (brn)

Galériu C. Majerníka chce mestská
časť zmeniť na neziskovú organizáciu
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Mobilný zber

bude v Rača

a v Dúbravke
BRATISLAVA
Mobilný zber nepotrebných
elektrospotrebičov bude v aprí-
li pokračovať v mestských čas-
tiach Dúbravka a Rača. Orga-
nizuje ho Združenie výrobcov
elektrospotrebičov pre recyklá-
ciu ENVIDOM spoločne so
samosprávami mestských častí.
Zber v Dúbravke bude 13. apríla
2013. Dúbravčania sa môžu pri-
hlásiť do 10. apríla na miestny
úrad telefonicky na 02/6010 1154
a 6010 1153 alebo e-mailom na
uhlarikova@dubravka.sk a skaca-
nova@dubravka.sk.
V Rači bude mobilný zber starých
elektrospotrebičov 27. apríla
2013. Prihlásiť sa možno do 24.
apríla telefonicky na čísle
02/4911 2435 alebo e-mailom na
edita.marcanova@raca.sk.
Elektroodpad musí byť vyložený
vo vchode bytového domu alebo
za bránou rodinného domu už o
9.00 h ráno v deň zberu, nie však
na ulici.
V máji budú zbery elektrospotre-
bičov v Podunajských Bisku-
piciach a v Karlovej Vsi. (pol)

STARÉ MESTO
Už niekoľko rokov na Vlčkovej
ulici pred domom číslo 16
zaparkujete len veľmi ťažko.
Obyvateľ tohto domu si pozdĺž
celého domu urobil vlastný au-
toservis. Na ceste opravuje na-
búrané automobily, a to, čo na
nich vymení, čaká na chodníku
na odvoz aj mesiace.
Niečo si odvezú „kovošrotníci“ a
niečo aj smetiari. Problémom
však je, že dlhodobo obsadzuje 5-
6 parkovacích miest na ceste, kde
najmä počas dňa niet kde parko-
vať, pretože parkovacia politika
Starého Mesta o ulicu nižšie - Uli-

ca Fr. Kráľa -  vyhnala prišelcov
na vyššie položené ulice bez par-
kovacích zón pre Staromešťanov.
No ešte vážnejším problémom je
znečisťovanie životného prostre-
dia pri oprave automobilov, z kto-
rých vyteká na asfalt olej. Ten sa
dostáva do kanalizácie, čo je už

závažný priestupok. Každý legál-
ny autoservis musí totiž opotrebo-
vané oleje odovzdávať do zberu.
No na Vlčkovej 16 nič také nie je
vidieť.
Je to ešte o to smutnejšie, že tento
pouličný servis prevádzkuje bý-
valý miestny poslanec. (lo)

Nová forma podnikania - na Vlčkovej
ulici si zriadil pouličný autoservis

PETRŽALKA
Petržalka finišuje so spracovaním
projektu organizácie dopravy, ktorý
podrobne mapuje celú Petržalku a
bude odpoveďou na mnohé otázky -
koľko parkovacích miest chýba, aká
je denná či nočná obsadenosť tých
existujúcich, ktoré miesta budú urče-
né pre rezidentov, ktoré pre dočasné
parkovanie a pod. 
Následne bude pripravená k ďalším
reálnym krokom, čo však brzdí skutoč-
nosť, že hlavné mesto dva roky len
diskutuje a neprijalo žiaden dokument,
ktorý by ho oprávňoval čokoľvek začať
realizovať. Nová parkovacia politika sa
dá realizovať len za vzájomnej spoluprá-
ce mesta i mestských častí.  Petržalka

rešpektovala a rešpektuje centrálnu
koordinačnú funkciu mesta v tejto
oblasti, avšak rovnako naďalej očakáva
riešenie svojich špecifík. Prioritou pri
zavádzaní mestskej parkovacej politiky
musí byť prijatie základných pravidiel -
zmeny štatútu mesta a všeobecne záväz-
ného nariadenia o parkovaní. Doposiaľ
však tieto dokumenty neboli prijaté.
Predstavitelia mesta naopak kladú dôraz
na zriadenie mestskej parkovacej spo-
ločnosti, obstarávanie centrálneho evi-
denčného systému či tlačovín a cenín
(napr. parkovacie karty), čo pre spuste-
nie parkovacej politiky nie je najdôleži-
tejšie. Mesto doteraz taktiež nepovedalo,
ako bude postupovať pri budovaní
záchytných parkovísk, pri posilňovaní

MHD či pri ďalších celomestských
súvislostiach novej parkovacej politiky.
„Hovoriť preto dnes o akýchkoľvek
termínoch spustenia nového systému je
nezodpovedné a zavádzajúce,“ pozna-
menal v tejto súvislosti starosta Petržal-
ky Vladimír Bajan.
Štyri najväčšie mestské časti Staré
Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržal-
ka koordinujú navzájom prípravu svo-
jich parkovacích politík všade tam, kde
je to účelné a zmysluplné, a zhodli sa aj
na mnohých jej prvkoch tak, aby boli
pre všetkých transparentné, zrozumiteľ-
né a kompatibilné. Trvajú však na tom,
aby obyvatelia ich mestských častí
neboli ukrátení o peniaze, ktoré do sys-
tému budú plynúť a ktoré by mali ostať

v tej mestskej časti, kde sa vyberú. „Je
pre nás absolútnou samozrejmosťou,
aby sme čo najviac z toho, čo sa na par-
kovaní vyberie, smerovali späť do ciest,
do značenia, do budovania nových par-
kovacích kapacít“, skonštatoval Bajan.
Ako dodal, starostovia sa obávajú, že
vytváraním rôznych mestských spoloč-
ností by sa mohol systém zbytočne pred-
ražiť, čo by pocítili aj rezidenti. Centrál-
na databáza tak, ako si to predstavuje
mesto, ktoré už dnes hovorí o verejnom
obstarávaní na software za stovky tisíc
eur, je podľa nich zbytočná.
Starostovia ponúkli svoje riešenia
mestu, a tak už najbližšie dni či týždne
ukážu, ako sa k tomu postavia primátor
či mestskí poslanci. ��

Starostovia ponúkli svoje riešenia mestu

Bratislava má

nový festival,

patrí ženám!
STARÉ MESTO
Cherchez la femme je nový bra-
tislavský mestský festival zame-
raný na prezentáciu kvalitnej
tvorby žien - umelkýň. Od 11.
do 13. apríla 2013 si budú môcť
návštevníci niektorých klubov v
Starom Meste užiť viac ako 14
koncertov,  5 výstav a exhibícií
vizuálneho umenia. 
Jedným z vrcholov festivalu bude
otvárací koncert, ktorý odohrá 11.
apríla v Ateliéri Babylon jedna z
najúspešnejších českých hudob-
níčok Iva Bittová spoločne so
speváčkou Oy zo Švajčiarska. Po-
čas festivalu sa predstavia aj via-
ceré slovenské kapely a interpreti
- Puding pani Elvisovej, Longital
či Katka Korček a jej Lady
Kazoo, Andrea Bučková a Mária
Kmeťková, či na Slovensku žijú-
ca Kubánka Glenda Lopéz. Špe-
cialitou bude 12. apríla hudobný
projekt Ladies & Eugen Botoš
Finally Band, ktorý je pripravený
práve pre Cherchez la femme. Je
to funky a R´n´B program, v kto-
rom sa predstavia tri skvelé slo-
venské speváčky – Zuzana Mi-
kulcová, Mimie a Zdenka Predná.
Skvelý funky večer na vás čaká . 
Mestský festival Cherchez la
femme bude v Ateliéri Babylon, v
Nekapri InnArte, v NuSpirit Clu-
be, v Green Buddha, či v KC Du-
naj. Viac o programe festivalu na
www.cherchezlafemme.sk (brn)

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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V sobotu budú

pozorovať

migrujúce vtáky
ČUNOVO
V sobotu 6. apríla 2013 budú
môcť Bratislavčania pozoro-
vať migrujúce vtáky, ktoré sa
vracajú pozdĺž Dunaja z juhu
na sever Európy. Stretnutie zá-
ujemcov o pozorovanie migru-
júcich vtákov bude o 9.00 h v
Čunove pri kostole, pozorova-
nie potrvá do 12.00 h.
Dunaj je významným migrač-
ným koridorom pre vodné vtác-
tvo. Od marca sa pozdĺž Dunaja
vracajú tisícky vodných vtákov
do celej Európy. Mnohé z nich sa
pri prelete pri Bratislave na chví-
ľu zdržia, aby si odpočinuli a
nabrali energiu na ďalšiu migrá-
ciu.
Pozorovanie kŕdľov migrujúcich
vodných vtákov na jednom z naj-
významnejších migračných kori-
dorov na Slovensku organizuje
Slovenská ornitologická spoloč-
nosť/BirdLife Slovensko. (pol)

Bratislavčania

4. mája pobežia

opäť pre život 
NOVÉ MESTO
Šiesty ročník Behu pre život bu-
de v Bratislave v sobotu 4. mája
2013 o 11.00 h. Trať dlhá 3,5
kilometra povedie z Partizán-
skej lúky na Železnú studničku
a späť. Cieľom behu je vyzbie-
rať v Bratislave, Banskej Bys-
trici, Prešove, Nitre, Žiline a
Trenčíne peniaze na kúpu prí-
stroja na výskum rakoviny.
„Chceme vyzbierať 85.000 eur na
kúpu laboratórneho prístroja
NanoSight. Taký na Slovensku
ešte nemáme a okrem výskumu v
nanoonkológii bude slúžiť i pre
pacientov,“ uviedla prezidentka
Nadácie Výskum rakoviny Mar-
gita Klobušická. Podľa správcu
Nadácie Tesco Michala Dytterta
chcú v šiestich mestách prekonať
aj vlaňajší rekord 14 824 bežcov. 
Štartovné je 3, resp. 6 €. Viac in-
formácií o Behu pre život  nájde-
te na www.behprezivot.sk (ado)

RODINNÝ Ž̌IVOT V CENTRE? 
TO JE VZDIALENÁ PREDSTAVA.
ZÁLEŽ̌Í NA UHLE POH ADU.

NAVŠTÍVTE SHOWROOM
WWW.PANORAMACITY.SK NOVÉ BÝVANIE V CENTRE S DOKONALÝMI PODMIENKAMI PRE CELÚ RODINU.

pnc_kampan_inzercia_206x85_0213.indd 1 28.2.2013 17:01

BRATISLAVA
Horský beh Cross Country Ba-
ba – Kamzík získal už niekoľ-
kokrát ocenenie Bežecký dia-
mant roka. 14. ročník behu sa
tohto roku uskutoční v nedeľu
21. apríla 2013, počas podu-
jatia Bratislava pre všetkých.
Ide o úvodný horský kros sezó-
ny v rámci série Malokar-
patský pohár horských behov. 
Bežci majú na výber z troch tratí
- 16, 26 a 53 km. Prví sa na trať
vydajú ultramaratónci, ktorí
vyštartujú z Kamzíka o 7.30 h.
Bežia najskôr na Pezinskú Babu,
kde ich povzbudzuje skupina
bežcov pripravujúcich sa na 26
km dlhú trať.
Z Pezinskej Baby je štart na 26
km dlhú trať naplánovaný na
10.15 h. Trať vedie po červenej
značke hrebeňom Malých Kar-
pát až na Kamzík. Na 16 km dlhú
trať vyštartujú bežci o 11.15 h pri
kine Nádej v Rači. Spoločným

cieľom pre všetky tri trate je bra-
tislavský Kamzík. Povrch trate je
lesný terén, miestami skalnatý
chodník a bežcov čaká aj trikrát
prechod cez potok. 
Súčasťou podujatia je pretek v se-
verskej chôdzi s paličkami, tzv.
nordic walking na 16 a 26 km dl-
hej trati. Organizátorom je Cross
Country Club Rača v spolupráci s
Mestskou časťou Rača, Bratislav-
ským samosprávnym krajom,
mestom Bratislava a agentúrou
Quinta Essentia. Podujatie má
štatút oficiálnych majstrovstiev
Slovenska v lesnom behu organi-
zovaných v spolupráci so Sloven-
ským bežeckým spolkom. 
Víťazom a zároveň majstrom
Slovenska v lesnom behu sa v
minulom roku stal Imrich Magy-
ar z AC Nové Zámky, víťazom
kros ultramaratónu sa stal Martin
Vrábel z Piešťan a na 16 kilome-
trov dlhej trati dominoval Ľuboš
Pavlík z Turčianskych Teplíc.

Uvidíme, kto sa dostane na stup-
ne víťazov tento rok.
Pretekári sa behu zúčastňujú
predovšetkým kvôli dobrému
pocitu zo zdolania náročnej
trate. Každý účastník však do-
stane aj darček – športovú telovú
kozmetiku, v cieli je každý oce-
nený pamätnou medailou a pre
všetkých je zabezpečené aj
výdatné občerstvenie. Pre troch
najlepších v každej z 28 kategó-
rií sú pripravené hodnotné vecné
ceny, ktoré venuje japonský
výrobca bežeckého a športového
vybavenia i ďalší partneri behu.
Organizátori Cross Country Ba-
ba – Kamzík zabezpečujú dopra-
vu športovcov autobusmi z Bra-
tislavy na Pezinskú Babu a pre-
voz batožiny z Pezinskej Baby a
z Rače do cieľa behov. 
Zúčastniť sa môže každý! Regi-
strácia je na www.mojevent.sk.
Viac informácií o behu získate na
www.runningcity.sk (qes)

Bežecký diamant bude v rámci
podujatia Bratislava pre všetkých

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
...čo by mali rodičia vedieť?

Rodičia, možno to tiež dôverne poznáte. Na-
priek krásnym vetám, ktoré čítate v študij-
nom pláne svojho dieťaťa, realita je taká, že
jeho hendikep v škole takmer nikoho nezau-
jíma. Dyslektik, dysgrafik či majiteľ inej po-
dobnej poruchy? Pre mnohých hlupák, kto-
rý pomaly číta a ešte pomalšie chápe.
Je to ako začarovaný kruh. Vaše dieťa sa doma
učí dlhé hodiny, no výsledky v škole tomu
nezodpovedajú. Akoby vôbec nechápalo, čo
číta, niežeby ešte aj dokázalo text prerozprá-
vať. Nakoniec nezostane nič iné, než denne

naštudovať niekoľko predmetov a znovu ich
dieťaťu vysvetliť. Táto niekoľkohodinová denná
strata nás nadšením nenaplňuje...
Zázrak? Asi áno...
„Už po pár hodinách sa zmenil Mirkov prístup k
slovenčine. Chválil si, ako mu to lektorka v Basicu
vedela vysvetliť. Viac si verí a dokonca začal uva-
žovať aj o i-čkach, čo nás doma veľmi potešilo.
Mirko začína mať aj vzťah ku knižkám. Sám si
dokonca požičal jednu z knižnice. V škole si
zmenu všimla aj pani učiteľka. Z diktátov už dostá-
vame 2, čo je obrovský úspech.“ Mamina M. L.

„Ja som dnes dostala jednotku z čítania. Ešte som
nikdy nedostala z čítania jednotku.“ Dianka
Šanca pre každého
Desiatky popísaných stránok vyjadreniami rodi-
čov ukazujú, že aj tieto deti majú šancu sa zaradiť
medzi úspešných študentov a zaistiť si tak uplat-
nenie v živote. Problém je v tom, ako sa učiť.
Pokiaľ by všetci dospelí porozumeli pri-
ncípom, ako sa učiť s dieťaťom, akým
prekážkam ich dieťa môže čeliť a ako ich
zvládnuť, boli by pre nich najväčším pria-
teľom a stabilnou oporou.

PREDNÁŠKA
Ako sa učiť s deťmi,
aby tomu porozumeli
prednáška sa koná

10. 4. 2013 o 18.30 h
Centrum BASIC n.o.

Lazaretská 23, Bratislava
ba@centrumbasic.sk

www.problemysucenim.sk
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Juniori Slovana

sú najlepší

na Slovensku
BRATISLAVA
Juniori HC Slovan Bratislava
sa stali majstrami Slovenska!
Vo finálovej sérii zdolali junio-
rov z Banskej Bystrice 3:2 na
zápasy. Zisk juniorského titulu
je o to cennejší, že ho Bratislav-
čania získali len tretíkrát
(1995/1996 a 2003/2004).
Slovanisti využili výhodu domá-
ceho prostredia až v poslednom
rozhodujúcom zápase. Prvé dva
zápasy série na domácom ľade
totiž prehrali 0:2 a 1:4. V Banskej
Bystrici však zabrali naplno a po
víťazstvách 2:1 (po nájazdoch) a
4:1 vyrovnali finálovú sériu a roz-
hodnutie tak prišlo v poslednom
zápase. Pred hlavnou hracou plo-
chou dali juniori prednosť Hale B
a urobili dobre. Po víťazstve 4:2
mohli oslavovať juniorský titul
majstrov Slovenska.
Starší dorastenci Slovana bojujú s
Trenčínom o bronz. (ado)

Basketbalisti

Interu postúpili

do semifinále 
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Incheba
Bratislava sa vracajú na domá-
ce výslnie. Dôkazom je pomer-
ne hladký postup do semifinále
play-off, keď si vo štvrťfinálo-
vej sérii poradili s Banskou
Bystricou 3:0. Napriek jednoz-
načnému výsledku série sa-
motní hráči priznávajú, že to
nebolo ľahké.
„Človek si povie, že tri nula je
jednoznačná výhra, ale nebola to
ľahká séria. Stačí si spomenúť,
ako sme sa trápili v prvom domá-
com zápase. Bystričania ukázali
kvalitu a hlavne v prvých dvoch
zápasoch hrali veľmi dobre,“ pri-
znal najlepší strelec Interu Martin
Rančík.
Bratislavskí basketbalisti vyhrali
prvý zápas doma 85:78, druhý
vonku 99:91 a tretí opäť doma
97:75. O víťazstve v treťom zá-
pase a v celej sérii rozhodli skúse-
nosti bratislavského tímu. „O
tom, že sme vyhrali v treťom
zápase aj v celej sérii, rozhodlo,
že máme skúsenejšie družstvo a
takých hráčov, ktorí vo svete už
niečo odohrali. Tie ich skúsenosti
sa prejavili,“ zhodnotil člen reali-
začného tímu Interu Bratislava
Andrej Lukjanec.
Na semifinálového súpera si
interisti budú musieť ešte poč-
kať. S kým sa pobijú o účasť vo
finále, sa dozvedia najskôr v
stredu a najneskôr v sobotu 6.
apríla 2013. Istým semifinalis-
tom je okrem Interu Bratislava aj
Komárno, ktoré rovnako pome-
rom 3:0 na zápasy vyradilo
Handlovú. Zvyšné dve štvrťfiná-
lové série pokračujú v stredu,
resp. v sobotu. Nitra zatiaľ vedie
nad Svitom 2:1 a rovnakým
pomerom vedie aj Spišská Nová
Ves nad Prievidzou.
Semifinálové dvojice vzniknú
tak, že najlepšie umiestnený tím
po základnej časti narazí na ten
najnižšie nasadený. Bude sa hrať
na štyri víťazné zápasy, ako aj
neskôr vo finále.
Termín začiatku semifinále play-
off basketbalovej extraligy mu-
žov zatiaľ nie je známy, závisí od
termínu skončenia štvrťfinálovej
série. (ado)

BRATISLAVA
Kým zápasy nižších sloven-
ských a regionálnych futbalo-
vých súťaží boli uplynulý
víkend pre nepriaznivé počasie
odložené, corgoňligisti museli
vybehnúť na zasnežené a pre-
močené trávniky.
Bratislavský ŠK Slovan privítal v
piatok 29. marca 2013 na Pasien-
koch tím Tatrana Prešov. Už v 6.
minúte fauloval Lestera Peltiera
hráč hostí, nasledovalo vylúčenie
a penalta, ktorú premenil Juraj
Halenár. Tento okamih, zdá sa,
rozhodol o priebehu a výsledku
celého zápasu. Bratislavčania

nastrieľali Prešovčanom celkom
5 gólov a urobili tak ďalší krok na
ceste za majstrovským titulom. 
„Mali sme početnú výhodu,
keďže súperov hráč sa dopustil
faulu v šestnástke a dokázali sme
ju využiť. Predviedli sme pekné
kombinácie a nastrieľali päť
gólov. Viacerí hráči podali veľmi
dobré výkony. Spokojný som aj s
bojovnosťou. Mužstvo bojovalo o
každú loptu, po jej strate dobre
reagovalo,“ povedal po zápase
tréner Slovana Samuel Slovák.
Bratislavčania majú na čele ligo-
vej tabuľky naďalej náskok 10
bodov pred dvojicou Trenčín a

Košice. Práve s Košičanmi si
teraz Slovanisti zmerajú sily hneď
trikrát - raz v lige a dvakrát v
Slovnaft Cupe. Ligový zápas v
Košiciach čakal Slovan v utorok
2. apríla 2013, do Košíc budú ces-
tovať aj o týždeň neskôr  9. apríla,
keď odohrajú prvý zápas semifi-
nále Slovnaft Cupu - odveta na
Pasienkoch je plánovaná na 16.
apríla 2013.
Dovtedy sa však slovanisti pred-
stavia svojim fanúšikom ešte v
sobotu 6. apríla 2013, keď v ligo-
vom šlágri prvítajú o 17.30 h na
Pasienkoch úradujúceho majstra
zo Žiliny. (ado)

Futbalisti Slovana na Pasienkoch
deklasovali Prešov, čaká ich pohár

Spoločnosť Transportprojekt ako ge-
nerálny partner 5. Majstrovstiev Slo-
venskej republiky v driftovaní or-
ganizovaných v spolupráci s Asociá-
ciou slovenských drifterov pod náz-
vom Transportprojekt King of Drift
Slovakia 2013 pozýva priaznivcov
motošportu na prvé tohtoročné auto-
mobilové preteky v driftovaní, ktoré
sa uskutočnia v areáli Kameňolomu
pod Pezinskou Babou.
��13. apríla 2013 (sobota) od 12.00
do 18.00 h - tréningy jazdcov a
DRIFT TAXI
��14. apríla 2013 (nedeľa) od 9.00
do 18.00 h – preteky 
Jazdci na svojich špeciálne uprave-
ných automobiloch so zadným náho-
nom vám za trvalého pretáčania kolies
hnanej nápravy a vychýlenia zadnej
časti automobilu zo smeru jazdy pred-
stavia svoje schopnosti zvládať jazdu
šmykom najmä v zákrutách.
Pozývame vás spolu s nimi zažiť po-
tešenie z rýchlej jazdy a využiť jedi-
nečnú príležitosť previesť sa na
DRIFT TAXI.
Viac informácii na www.drifting.sk
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Galéria a múzeá

budú v nedeľu

opäť zadarmo
STARÉ MESTO
V nedeľu 7. apríla 2013 budú
môcť Bratislavčania zadarmo
navštíviť štátne galérie a mú-
zeá. Na základe rozhodnutia
ministra kultúry Mareja Ma-
ďariča (Smer-SD) totiž prvú
nedeľu v mesiaci je bezplatný
vstup do všetkých štátnych ga-
lérií a múzeí.
V Bratislave sa to týka Sloven-
skej národnej galérie a múzeí
Slovenského národného múzea
- Archeologického múzea, Bra-
tislavského hradu, Historického
múzea, Hudobného múzea, Mú-
zea kultúry Chorvátov na Slo-
vensku, Múzea kultúry karpat-
ských Nemcov na Slovensku,
Múzea kultúry Maďarov na Slo-
vensku, Múzea židovskej kultú-
ry, Prírodovedného múzea a
Výstavného pavilónu Podhradie
na Žižkovej ulici.
Bratislavčania tak majú mož-
nosť navštíviť zadarmo Slovens-
kú národnú galériu a múzeá Slo-
venského národného múzea už
po tretí raz, prvýkrát to bolo vo
februári. (ado)

BRATISLAVA
Tento názov si treba dobre
zapamätať! Ešte o ňom síce
málokto počul, ale takmer sto-
päťdesiat poslucháčov ich prvé-
ho verejného koncertu bolo
svedkami explózie skvelej hud-
by. Áno, v Bratislave vybuchla
(hudobná) sopka!
Nový komorný orchester založil
Jarolím Emmanuel Ružička, kto-
rého bežne vídame za prvým pul-
tom v Slovenskej filharmónii.
Skúsenosti z jeho niekoľkoročné-
ho zahraničného pôsobenia a
podobná tvorivá energia jeho
priateľov ich priviedli k myšlien-
ke, ako sami hovoria: „prebudiť
ľudí z letargie a vzbudiť u nich
väčší záujem o koncerty klasickej
hudby“. Ale nielen tým, žeby
hrali viac alebo hlasnejšie... Chcú

vrátiť dobrú klasickú hudbu do
ulíc, urobiť z nej doslova „street
classical music“ v tom pravom
zmysle slova. Umelecký šéf
„hudobných maniakov“ hovorí,
že túži osloviť čo najširšie publi-
kum, obohatiť ho o nový pohľad

na klasickú hudbu a predstaviť ju
v novom šate. V jeho orchestri
hrajú samí špičkoví muzikanti,
klasickí aj jazzoví, a tak nemusí
riešiť problém technického zvlá-
dania fantasticky rýchlych pasáží
alebo neuveriteľne širokej dyna-
mickej škály.
V programe prvého koncertu 11.
marca 2013 v Primaciálnom palá-
ci – projektu s názvom Bach goes
samba – spojili barokovú hudbu s
latinskoamerickými rytmami. 
Bachov Air v jemnučko jazzovej
úprave podfarboval sotva poču-
teľne brazílsky hosť Luis Ribeiro
priam étericky znejúcimi anjel-
skými zvončekmi, šelestom tro-
pického pralesa a inými krehkými
zvukmi. Keď zaburácalo Vivaldi-
ho Tornádo (alebo Búrka zo Šty-
roch ročných období), naplno sa

ukázala fantastická improvizačná
genialita jazzových spoluhráčov.
A keď zaznela úvodná téma
Bachovho husľového dvojkon-
certu, zahratá na elektrickej gitare,
vedeli sme, že toto bude „iná
žúrka“! Beatles concerti grossi
Petra Breinera už zapadli do kon-
ceptu „street classical music“ úpl-
ne perfektne. 
Bolo to výnimočné, bolo to skve-
lé a úžasné. Zažili sme, ako môže
znieť hudba, keď sa hrá s maxi-
málnym uvoľnením, s nadšením,
a pritom nič nezľaviac z nárokov
technickej dokonalosti. Zaželaj-
me novému orchestru – hudob-
ným maniakom (ako sa sami na-
zývajú) – nech sa im darí v napĺ-
ňaní ich predsavzatí, bude z toho
mať radosť každý, kto ich bude
počúvať. Helena Doktorovová

The Classical Music Maniacs chcú
vrátiť dobrú klasickú hudbu do ulíc

PREDÁME
ČALÚNENÉ 

STOLIČKY A
KRESIELKA

ČESKÉHO
VÝROBCU

DREVO FARBY BRANDY,
ČALÚNENIE ORANŽOVO-HNEDÉ,
POUŽÍVANÉ, VO VEĽMI DOBROM

STAVE, VHODNÉ DO BYTU,
KAVIARNE ALEBO CUKRÁRNE

VIAC NA 0908 727 086

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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štvrtok 4. apríla
� 19.00 - J. Suchý: Elektrická
bomba, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

piatok 5. apríla
�17.00 - Výpravy do starovekého
Egypta, prednáška, Múzeum
mesta Bratislavy, Stará radnica
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra
pluku, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - S. Stephensonová: Pa-
mäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - Jarný koncert ZOE, Kos-
tol Najsvätejšieho Spasiteľa, Fran-
tiškánske námestie
� 19.00 - Jednofázové kvasenie,
Divadlo TICHO a spol., Školská
ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 6. apríla
� 14.30 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Slávia EU Bratislava -
Doprastav Bratislava, finále volej-
balovej ligy žien, Športová hala
Mladosť, Trnavská cesta
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
MŠK Žilina, futbalová Corgoň
liga, Štadión Pasienky
� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj
lásky, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Astorka Korzo´90,
Námestie SNP

� 19.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Camoletti: Kto zha-
sol svetlo?, DK Ružinov, Ruži-
novská ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 
� 19.30 - Paddy Kelly, koncert,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 20.00 - B. H. Thorsson: Ocko,
Heineken Tower Stage, Pribinova
ulica

nedeľa 7. apríla
�10.00 - 66. Národný beh Devín -
Bratislava, hrad Devín
� 10.00 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Violin Orchestra Brati-
slava, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 
� 18.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - Just Dance, Istropolis,
Trnavské mýto
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

pondelok 8. apríla
� 19.00 - Š. Kršňák: S brokovni-
cou na manžela, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - O. Wilde: Lordi, Heine-
ken Tower Stage, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Janoušková: Déjá vu,
Divadlo TICHO a spol., Školská
ulica
� 19.00 - U. Ferenčuková: Svet
(podľa) Urbana, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 9. apríla
� 14.30 - J. Kainar: Zlatovlaska,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�18.00 - Ondrej Štefánik v Marti-
nuse, Kníhkupectvo Martinus.sk |
Obchodná ulica
�19.00 - F. Kafka: Zámok, Astor-
ka Korzo´90, Námestie SNP

� 19.00 - P. Pavlac: Queen, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Fenomén Šmok, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - V. Klimáček: Beat, Štú-
dio SND, Pribinova ulica

streda 10. apríla
�18.00 - VT UNICEF Bratislava -
Svidník, semifinále volejbalovej li-
gy mužov, HANTAréna, Pasienky
� 18.00 - Doprastav Bratislava -
Slávia EU Bratislava, finále volej-
balovej ligy žien, Športová hala
PKO, Nábrežie L. Svobodu
� 19.00 - J. C. Hronský: Túlavé
srdce, Astorka Korzo´90, Námes-
tie SNP
�19.00 - M. Uzelac: Cigáni idú do
neba, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - P. Turrini: Hotovo.
Schlusss..., Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - Zdeněk Izer: Turné čtyř
můstků, talk-show, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto

štvrtok 11. apríla
� 17.30 - J. Gombár, R. Manko-
vecký: Národný cintorín, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�19.00 - L. Smoček: Čudné popo-
ludnie dr. Zvonka Burkeho, Astor-
ka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - E. Ionesco: Holohlavá
speváčka, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Iva Bittová (CZ) a Oy
(CH), koncert, Atelier Babylon,
Kolárova ulica
� 19.30 - J. Gombár, R. Manko-
vecký: Národný cintorín, Štúdio
SND, Pribinova ulica

piatok 12. apríla
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Durang: Nevylieči-
teľní, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - HOLLYROTH, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP

� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica

sobota 13. apríla
�14.30 - O. Augusta: Ču Čin Čau,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Slávia EU Bratislava -
Doprastav Bratislava, finále volej-
balovej ligy žien, ŠH Mladosť,
Trnavská cesta
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Hurá, luxus!, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 20.00 - David Koller vs. Agon
Orchestra, koncert, NTC Aegon
Aréna, Príkopova ulica
�20.00 - Glenda López & Friends,
koncert, Green Buddha, Zelená ulica

nedeľa 14. apríla
�10.00 - O. Augusta: Ču Čin Čau,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - K. Aulitisová: Pes (prí)-
tulák, Staromestský klub, Školská
ulica
� 18.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - Bratislava Hot Serena-
ders, koncert, Spoločenský dom
NIVY, Súťažná ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-
ne let me go, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie

pondelok 15. apríla
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie

� 19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Divadlo TICHO a spol.,
Školská ulica
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
�19.00 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Just Dance, Istropolis,
Trnavské mýto
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let me go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

utorok 16. apríla
�09.00 - O. Augusta: Ču Čin Čau,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 10.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
MFK Košice, futbalový Slovnaft
Cup - odveta, Štadión Pasienky
� 18.00 - Jana Benková v Marti-
nuse, Kníhkupectvo Martinus.sk |
Obchodná ulica
�19.00 - B. Smetana: Predaná ne-
vesta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.00 - J. B. Moliére: Mizantrop,
Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
RND, Škultétyho ulica
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - Sanitárny Deň - Jarné
upratovanie, Nová scéna, Kolláro-
vo námestie

streda 17. apríla
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
�19.00 - P. O. Hviezdoslav: Hero-
des a Herodias, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
�20.00 - Legends: Voices of Rock,
koncert, Istropolis, Trnavské mýto
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NA UŠIAKOVEJ ULICI pri
materskej škole prepadol nezná-
my páchateľ ženu, ktorej ukradol
kabelku. Páchateľ z miesta utie-
kol smerom na Bilíkovu ulicu.
Bratislavčanku previezli do
nemocnice, nakoľko sa sťažovala
na bolesti ramena. Polícia po
páchateľovi pátra.
NA AUTOBUSOVEJ STANI-
CI MLYNSKÉ NIVY v jedálni
pichol nožom neznámy páchateľ
50-ročného muža. Polícia po prí-
chode na autobusovú stanicu
podozrivého 38-ročného Stupav-
čana našla, zadržala a previezla na
policajnú stanicu. Bratislavčan
bol s bodným poranením v pravej
časti hrudníka prevezený do
nemocnice.
V RUŽINOVE A V DÚBRAV-
KE týrala 31-ročná Zvolenčanka
svoju 13-ročnú dcéru. Posledný
útok matky spôsobil dievčaťu
poranenia, ktoré si vyžiadali hos-
pitalizáciu. Sociálna pracovníčka
nahlásila polícii podozrenie, že
dieťa niekto týra. Polícia zistila,
že matka týrala dcéru od roku
2008. Po preukázaní viny jej hrozí
odňatie slobody na 7 až 15 rokov.
Dievča sa nachádza v starostli-
vosti sociálnych pracovníkov.
NA BAJKALSKEJ ULICI za-
držala polícia v aute 31-ročného
muža, ktorý sa mal vyhrážať
rodinným príslušníkom na Skle-
nárovej ulici. Tí nahlásili polícii,
že okrem nich sa mal muž vyhrá-
žať aj maloletému synovi v jednej
z bratislavských základných škôl,
ktorému mal vulgárne nadávať,
vyhrážať sa mu zabitím a násled-
ne ho sotiť na zem. Bratislavčana
polícia zadržala a vybavuje všet-
ky potrebné úkony.
NA JASOVSKEJ ULICI bola
na poštu doručená obálka s obsa-
hom žltého prášku. Na miesto
boli vyslaní policajti i hasiči, ktorí
nález zaistili. S obálkou a jej
obsahom prišla do kontaktu len
jedna pracovníčka. Nepotvrdilo
sa, že išlo o zdraviu škodlivú a
nebezpčenú látku. (mch)

Na Železnej

bývali aj

tanečné večery
Našťastie sa po veľkej pre-
stávke, zavinenej pravdepo-
dobne privatizáciou, po roku
1989 podarilo zrekonštruovať
aspoň sedačkovú lanovku na
Kamzík, ktorá v čase sprevá-
dzkovania bola ozaj veľkou
atrakciou.
Sedačková lanovka totiž patrila
podniku cestovného ruchu Javo-
rina, ako aj pôvodná reštaurácia
Koliba - Expo, a tuším bola sna-
ha o odpredaj spoločne, asi aj s
reštauráciou Snežienka pri údol-
nej stanici sedačkovej lanovky.
Táto, na škodu Bratislavčanov
aj iných návštevníkov, je totálne
zničená a rozkradnutá. Je to,
žiaľ, asi naša národná vlastnosť,
že keď niečo nemôžem ukrad-
núť, tak to aspoň zničím.
A tak na celej Železnej studnič-
ke, ktorá je stále veľmi navšte-
vovanou prímestskou oblasťou
na výlety a rekreáciu, nie je žiad-
na slušná reštaurácia, keďže
starú reštauráciu zbúrali a nahra-
dili akousi panelovou skladač-
kou, ktorá je zavlhnutá a už dlhší
čas zatvorená. Takže sú tam len
bufety, neupravený dvor a zvie-
ratká na radosť detí.
Pamätám sa sám na výbornú a
elegantnú starú reštauráciu a na
tanečné večery, ktoré bývali na
vonkajšom parkete. Chodieval
tam občas hrávať aj známy or-
chester Gustáva Broma z Brna.
Ani roky rozostavaná tzv. Rybár-
ska reštaurácia, ako sa zdá, sa
nikdy nedočká dokončenia. Za-
čali ju stavať ešte za socializmu a
dosť „velikášsky“.
Tiež bazén za Železnou studnič-
kou pri bývalej vojenskej zota-
vovni je viac nefunkčný a prak-
ticky tiež bez možnosti akého-
koľvek občerstvenia.

Milan Malina, Bratislava
Dokončenie nabudúce.

V orientálnych krajinách je far-
bou smútku farba biela. Ježiša
Krista ukrižovali v piatok, pod-
ľa niektorých bádateľov možno
už vo štvrtok podvečer. Počas
soboty nesmela v Jeruzaleme
ostať mŕtvola na kríži. Preto ho
ešte pred začiatkom šabbatu
(predtým než sa v piatok obja-
vila na oblohe prvá hviezda) z
kríža sňali a uložili do hrobky
vytesanej do kamenného brala.
Telo zavinuli podľa vtedajšieho
zvyku do bielej plachty.
Dodnes v mnohých kresťanských
kostoloch opatrujú kúsky bielej
tkaniny, o ktorej veria, že sú to
zvyšky plachty, do ktorej bolo
Kristovo telo zabalené. Keď po
skončení šabbatu prišli ženy k
hrobu, našli ho prázdny. Na znak
smútku sa na našom území
pamätná sobota medzi Veľkým
piatkom a nedeľou Vzkriesenia
volá od nepamäti Bielou sobotou. 
Biela sobota ako celá Veľká noc je
sviatkom pohyblivým. V každom
roku pripadá na iný dátum. Svia-
tok Veľkej noci, ktorý je starým
predkresťanským – židovským
sviatkom (Pesach), sa niekedy
oslavuje na konci marca, inokedy
v prvej polovici apríla. Presné
určenie sviatku je závislé od jarnej
rovnodennosti a mesačného splnu.
U židovského národa bola Veľká
noc pripomenutím si dôležitej
biblickej udalosti odchodu z
Egypta (Exodus), kde boli Izraeli-
ti niekoľko generácií internovaní
ako otroci. Hoci sa predstavitelia
cirkvi na koncile v Nicaei (teraz
Iznik v Turecku) v roku 325 do-
hodli, že kresťanská Veľká noc sa
nesmie sláviť sú časne so židov-
ským sviatkom Pesach, dnes sa už
toto nariadenie nerešpektuje. Väč-
šina kresťanov označuje tento
sviatok pôvodným židovským
slovom Pesach či Pascha. U niek-

torých slovanských národov sa
označuje ako Veľký deň (Bieloru-
si, Bulhari, Ukrajinci). Poliaci,
Česi a Slováci používajú na prvý
pohľad nelogický názov - Veľká
noc. Málokto si totiž uvedomuje,
že podľa židovskej tradície sa no-
vý deň začína v predvečer toho,
čomu sa oficiálne hovorí „deň“.
Teda večer po vyjdení prvej hviez-
dy sa začína deň, ktorý sa skončí
nasledujúci večer po vyjdení prvej
hviezdy. Pre človeka žijúceho
pred 2000 rokmi bolo nelogické
považovať za začiatok nasledujú-
ceho dňa polnoc. Bolo by to akosi
„proti prírode“. 
Biela sobota je teda spravidla
„bielou“ len podľa historického
názvu súvisiaceho s Kristovou
smrťou. V našich geografických
podmienkach na Bielu sobotu
obyčajne na čerstvo zelených plo-
chách vidno biele snežienky. Inak
je to v roku 2013. Napriek „faloš-
ným prorokom“, neustále opaku-
júcim reči o globálnom otepľova-

ní je Európa ešte stále v zimnom
období. Biela sobota 2013 bola v
Bratislave naozaj biela. V stredo-
veku by to možno považovali za
zázrak alebo prinajmenšom za
božie znamenie. Keď v Ríme v
stredoveku nečakane napadal
sneh, dala sa udalosť spojiť s kul-
tom Panny Márie. Vznikol chrám
a sviatok Panny Márie Snežnej.
V Bratislave by to až taký zázrak
nebol. Aj keď je to udalosť, ktorá
sa opakuje len raz, maximálne
dva razy za sto rokov. Tento rok
pripadla zasnežená biela Biela
sobota na 30. marec. Ak tento rok
na Veľkonočnú nedeľu 31. marca
na území strednej Európy padal
sneh, bol to skôr výnimočný jav.
Biely Veľkonočný pondelok ešte
nikto zo živých v Bratislave nevi-
del. Podľa zachovaných správ a
fotografií padal v Prešporku sneh
aj 1. apríla 1900, ale vtedy to ne-
bol Veľkonočný pondelok! 

Štefan Holčík
FOTO - archív a autor

V roku 1900 napadla v Prešporku
snehová nádielka ešte aj 1. apríla

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Prijmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu na pozície

zámočník, pomocný zámočník,
montážny pracovník, skúšobný vodič

Telefón: 0911 323 350
E-mail: mesing2@personalsq.sk
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vyjdú o dva týždne
18. apríla 2013

Slávistky a

Doprastaváčky

vo finále ligy
BRATISLAVA
Dva najlepšie bratislavské žen-
ské volejbalové tímy podľa
predpokladov postúpili do finá-
le slovenskej extraligy. Finálová
séria o titul majsteriek Slovens-
ka sa začne v sobotu 6. apríla
2013 o 17.00 h v Športovej hale
Mladosť, kde je doma Slávia
EU Bratislava.
Slávistky postúpili do finále cez
Volley project UKF Nitra bez
straty setu, Doprastaváčky v se-
mifinálovej sérii proti VŠK Pa-
neurópa Bratislava stratili len
jediný set.
Favoritkami finálovej série sú
hráčky Slávie EU Bratislava, kto-
ré obhajujú majstrovský titul a  v
tejto sezóne získali už aj Sloven-
ský pohár, keď začiatkom februá-
ra vo finále zdolali práve Dopra-
stav Bratislava 3:1.
Ďalšie zápasy sú na programe 10.
apríla o 18.00 h v Športovej hale
PKO a 13. apríla o 17.00 h v
Športovej hale Mladosť.
Finále sa hrá na 3 víťazné zápasy.
Prípadný štvrtý zápas je na pro-
grame 17. apríla v PKO a piaty
20. apríla v Mladosti. (ado)

BRATISLAVA
Tradičný vrchol bežeckej sezó-
ny - Národný beh Devín - Brati-
slava - bude už túto nedeľu 7.
apríla 2013. Štart je o 10.00 h
na parkovisku pod hradom
Devín, cieľ trate dlhej 11 625
metrov je na Rázusovom ná-
breží pri Propeleri.
Kto sa nestihol zaregistrovať na
tohtoročný beh Devín - Bratislava
do 1. apríla 2013, ten môže prísť
už len ako divák.
Okrem hlavného behu sa tento
rok opäť pobeží aj Malý Devín,
ktorý má štart rovnako o 10.00 h,
ale pod Mostom Lafranconi. Cieľ
behu je tiež na Rázusovom nábre-
ží - dĺžka trate pre deti do 15
rokov je zhruba 2600 metrov.

Okrem súťaže individuálnych
bežcov bude aj tento rok tzv. fi-
remný beh, ktorý je určený fir-
mám a podnikom na trase hlav-
ného behu a pre tímy žiakov zák-
ladných škôl a osemročných
gymnázií do 15 rokov na trati
Malého Devína. Podmienkou je
účasť aspoň piatich bežcov a
uvedenie firmy, podniku alebo
školy do prihlášky s rovnakým
názvom u všetkých prihlásených
pretekárov.
Beží sa v 12 kategóriách. Na hlav-
nej trase pobežia muži do 39 ro-
kov, muži od 40 do 49 rokov, mu-
ži od 50 do 59 rokov, muži nad 60
rokov, ženy do 34 rokov, ženy od
35 do 49 rokov, ženy nad 50 ro-
kov. Malý Devín pobežia chlapci

od 11 do 12 rokov, chlapci od 13
do 15 rokov, dievčatá od 11 do 12
rokov, dievčatá od 13 do 15 rokov
a rekreační bežci od 16 rokov.
Bežci sa budú môcť prezliecť v
autobusoch pristavených od rána
na Vajanského nábreží pred bu-
dovou bývalých Kúpeľov Grös-
sling, ktoré zabezpečia odvoz
pretekárov do Devína a prevoz
ich vecí zo štartu do cieľa. Dopra-
va na štart bude od 7.30 do 8.30
h. Odvoz na štart Malého Devína
je tými istými autobusmi, ktoré
zastavia pod Mostom Lafranconi,
kde mladí bežci vystúpia.
Vyhlasovanie výsledkov a odo-
vzdávanie cien pre víťazov je
naplánované na 11.30 h na Hviez-
doslavovom námestí. (ado)

V nedeľu Bratislavčania pobežia už
66. Národný beh Devín - Bratislava

BRATISLAVA
Už sedemnásty ročník charita-
tívneho podujatia spojeného so
zbierkov na boj proti rakovine -
Deň narcisov - bude tento rok v
piatok 12. apríla 2013. Počas
celého dňa budú dobrovoľníci
aj v bratislavských uliciach
zbierať peniaze na pomoc
onkologickým pacientom. 
Už po štvrtý raz sa Liga proti ra-
kovine chce poďakovať za pod-
poru a pomoc pri organizovaní
Dňa narcisov, a to Koncertom

vďaky, ktorý bude 12. apríla 2013
o 16.00 h na námestí pred nákup-
ným centrom Eurovea. Vystúpia
Ivanna Bagová, Martin Harich,
Credance, Barbora Švidraňová,
Fragile, Robo Grigorov, Janka
Golisová & Bratislavský chlap-
čenský zbor, Peter Bič Project,
Marián Bango, EGO a dychová
hudba Spojár.
Vlani sa počas Dňa narcisov po-
darilo vyzbierať 1 005 159,66
eur, z toho len v Bratislave to
bolo 214 606,43 eur, teda vyše 21

percent! Výnos bol použitý nasle-
dovne: 442 527,92 € na medi-
cínske a výskumné projekty,
medicínske služby a hospicovú
starostlivosť, 217 213,46 € na
psychosociálnu starostlivosť o
onkologických pacientov, 225
279,98 € na projekty a programy
na podporu výchovy, informova-
nosti a poradenstva a 91 783,75 €
na zabezpečenie regionálnych
programov a podporu pacientov
v organizačných zložkách Ligy
proti rakovine. (lpr)

Deň narcisov bude 12. apríla 2013,
opäť vyvrcholí Koncertom vďaky

Najv  showroom 
HYUNDAI
na Slovensku!
AUTOPOLIS, Pan nska 32
OTV RAME 19. APR LA 2013 www.autopolis.sk
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Pokiaľ Vám už lekári nedávajú nádej,
je pre Vás pravý čas na zázrak! 
Po úspechoch v iných mestách na Slo-
vensku prichádza Liečenie aj do Bratis-
lavy.
Liečenie je šanca pre tých, ktorým cho-
roba nedovolí spávať, pre tých, ktorí sú
odkázaní na množstvo liekov, aby
zmiernili následky svojej choroby. Na
Liečeniach v ostatných regiónoch zaží-
vajú to, čo tak dlho nemohli dosiahnuť –
život bez bolestí a zdravotných obme-
dzovaní. Na stretnutiach prítomní doslo-
va otvárajú oči a padajú im sánky. Pre-
tože niektorí, ktorých doviezli na vozí-
koch, v okamihu vstávajú na nohy. Ďalší
s poruchami sluchu (až hluchotou) si
vyberajú z uší strojčeky, pretože ich po
Liečení už nepotrebujú. V miestnosti
ostávajú palice a barly, keďže mnohí
dokážu opäť chodiť bez týchto pomô-
cok. Vyrovnávajú sa chrbtice, miznú
nádory, depresie, migrény... Manželia,
ktorým nebolo dané mať deti, sa po pár
mesiacoch vracajú so správou, že
konečne čakajú bábätko. Ľudia sa vra-
cajú s lekárskymi správami o záhad-
nom zlepšení zdravotného stavu, kde
lekári uvádzajú, že vtedajší nález už
nemôžu nájsť. „Jednu pani doviezli traja

ľudia do miestnosti na vozíčku a po
stretnutí sme ju na vlastné oči videli, ako
si vozík tlačila po chodníku domov. V
istej obci nám ľudia prišli oznámiť, že
jedna pani po Liečení vybehla z
miestnosti, zahodila palice na zem a
s krikom utekala domov hore
obcou...“ - uviedol organizátor Liečenia
na severnom Slovensku.
Čo je to za stretnutie, kde sa môže
niečo takéto diať? Kto dokáže to, na čo
sú i lekári prikrátki? Ako je možné, že
sa už tisícky ľudí zbavili v priebehu
chvíle svojich dlhoročných zdravot-
ných problémov? Odpoveď je slovíčko
LIEČENIE. 

„Ja som mal dlhé roky problémy s
ušami - tak 5 rokov. Počul som len na
jedno ucho. Na druhé vôbec, proste nič.
Každý musel na mňa kričať, aby som
mu rozumel. Strojček som nemal. A
teraz proste počujem na obidve uši.
Ako na mňa ten pán položil ruky, tak
zrazu som začal počuť. Teraz už poču-
jem všetko bez problémov. Nemusí na
mňa nikto kričať.“ Stanislav, Dubové
„Moje najväčšie zdravotné ťažkosti sa
začali v roku 2004, keď sa mi vrodené
znamienko na nohe zväčšilo a začalo
krvácať. Ambulantne mi ho odstránili,
no po krátkom čase sa to opakovalo s
ešte horším priebehom. Tak som v Ban-

skej Bystrici podstúpila operáciu pri
lokálnej anamnéze, a to som bola v 5.
mesiaci tehotenstva. Po operácii prešlo
pár mesiacov a objavila som si hrčku na
pravej nohe. Po testoch a sonografii mi
doktori oznámili, že mi našli skoro 7cm
nádor (malígny melanóm) s metastáza-
mi do bedra. O dva týždne som už bola
po operácii v martinskej nemocnici a od
februára 2006 som začala so 6-týždňo-
vou rádioterapiou. Následne nato sa mi
objavili vážne gynekologické ťažkosti a
podstúpila som operáciu vaječníkov s
odstránením cýst a vaječníka. Potom
počas dvoch rokov som chodila na opa-
kované vyšetrenia do BIONT Bratislava.

Vtedy som sa rozhodla, že vyhľadám
môjho bratranca, ktorý chodieva na
stretnutia, kde sú ľudia zázračne vylie-
čení. Podarilo sa mi dostať na to stret-
nutie a oboznámila som ho so svojimi
ťažkosťami. Potom som znovu bola na
vyšetrení v Biont-e. Tam mi 5. júna 2008
po vyšetrení PET/CT (tzv. tunel) ozná-
mili, že už nemám žiadne metastázy.
Na základe toho mi zrušili plánovanú
chemoterapiu, ktorú mi doporučili kvôli
pretrvávajúcim metastázam ešte aj po
tých rádioterapiách.“ Edita, Vrútky

Preto prichádza Liečenie aj do Bra-
tislavy, aby ste aj Vy zažili zázrak, aby
do Vášho života prišla nádej. Je to
úplne zadarmo, nemusíte za to nič
platiť, tak nevynechajte a využite
túto šancu, Vašu šancu byť zdravý!

KDE a KEDY:
Hotel Holiday Inn Bratislava,
Kongresová sála, Bajkalská 25/A
12. 4. 2013 (piatok) o 18.00 h 
13. 4. 2013 (sobota) o 18.00 h
14. 4. 2013 (nedeľa) o 10.00 h
Info: 0949 574 313
www.lieceniebratislava.sk

LIEČENIE vážnych a nevyliečiteľných chorôb 
už aj v Bratislave s hosťami z Nemecka
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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
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Po úspechoch v iných mestách na Slo-
vensku prichádza Liečenie aj do Bratis-
lavy.
Liečenie je šanca pre tých, ktorým cho-
roba nedovolí spávať, pre tých, ktorí sú
odkázaní na množstvo liekov, aby
zmiernili následky svojej choroby. Na
Liečeniach v ostatných regiónoch zaží-
vajú to, čo tak dlho nemohli dosiahnuť –
život bez bolestí a zdravotných obme-
dzovaní. Na stretnutiach prítomní doslo-
va otvárajú oči a padajú im sánky. Pre-
tože niektorí, ktorých doviezli na vozí-
koch, v okamihu vstávajú na nohy. Ďalší
s poruchami sluchu (až hluchotou) si
vyberajú z uší strojčeky, pretože ich po
Liečení už nepotrebujú. V miestnosti
ostávajú palice a barly, keďže mnohí
dokážu opäť chodiť bez týchto pomô-
cok. Vyrovnávajú sa chrbtice, miznú
nádory, depresie, migrény... Manželia,
ktorým nebolo dané mať deti, sa po pár
mesiacoch vracajú so správou, že
konečne čakajú bábätko. Ľudia sa vra-
cajú s lekárskymi správami o záhad-
nom zlepšení zdravotného stavu, kde
lekári uvádzajú, že vtedajší nález už
nemôžu nájsť. „Jednu pani doviezli traja

ľudia do miestnosti na vozíčku a po
stretnutí sme ju na vlastné oči videli, ako
si vozík tlačila po chodníku domov. V
istej obci nám ľudia prišli oznámiť, že
jedna pani po Liečení vybehla z
miestnosti, zahodila palice na zem a
s krikom utekala domov hore
obcou...“ - uviedol organizátor Liečenia
na severnom Slovensku.
Čo je to za stretnutie, kde sa môže
niečo takéto diať? Kto dokáže to, na čo
sú i lekári prikrátki? Ako je možné, že
sa už tisícky ľudí zbavili v priebehu
chvíle svojich dlhoročných zdravot-
ných problémov? Odpoveď je slovíčko
LIEČENIE. 

„Ja som mal dlhé roky problémy s
ušami - tak 5 rokov. Počul som len na
jedno ucho. Na druhé vôbec, proste nič.
Každý musel na mňa kričať, aby som
mu rozumel. Strojček som nemal. A
teraz proste počujem na obidve uši.
Ako na mňa ten pán položil ruky, tak
zrazu som začal počuť. Teraz už poču-
jem všetko bez problémov. Nemusí na
mňa nikto kričať.“ Stanislav, Dubové
„Moje najväčšie zdravotné ťažkosti sa
začali v roku 2004, keď sa mi vrodené
znamienko na nohe zväčšilo a začalo
krvácať. Ambulantne mi ho odstránili,
no po krátkom čase sa to opakovalo s
ešte horším priebehom. Tak som v Ban-

skej Bystrici podstúpila operáciu pri
lokálnej anamnéze, a to som bola v 5.
mesiaci tehotenstva. Po operácii prešlo
pár mesiacov a objavila som si hrčku na
pravej nohe. Po testoch a sonografii mi
doktori oznámili, že mi našli skoro 7cm
nádor (malígny melanóm) s metastáza-
mi do bedra. O dva týždne som už bola
po operácii v martinskej nemocnici a od
februára 2006 som začala so 6-týždňo-
vou rádioterapiou. Následne nato sa mi
objavili vážne gynekologické ťažkosti a
podstúpila som operáciu vaječníkov s
odstránením cýst a vaječníka. Potom
počas dvoch rokov som chodila na opa-
kované vyšetrenia do BIONT Bratislava.

Vtedy som sa rozhodla, že vyhľadám
môjho bratranca, ktorý chodieva na
stretnutia, kde sú ľudia zázračne vylie-
čení. Podarilo sa mi dostať na to stret-
nutie a oboznámila som ho so svojimi
ťažkosťami. Potom som znovu bola na
vyšetrení v Biont-e. Tam mi 5. júna 2008
po vyšetrení PET/CT (tzv. tunel) ozná-
mili, že už nemám žiadne metastázy.
Na základe toho mi zrušili plánovanú
chemoterapiu, ktorú mi doporučili kvôli
pretrvávajúcim metastázam ešte aj po
tých rádioterapiách.“ Edita, Vrútky

Preto prichádza Liečenie aj do Bra-
tislavy, aby ste aj Vy zažili zázrak, aby
do Vášho života prišla nádej. Je to
úplne zadarmo, nemusíte za to nič
platiť, tak nevynechajte a využite
túto šancu, Vašu šancu byť zdravý!

KDE a KEDY:
Hotel Holiday Inn Bratislava,
Kongresová sála, Bajkalská 25/A
12. 4. 2013 (piatok) o 18.00 h 
13. 4. 2013 (sobota) o 18.00 h
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LIEČENIE vážnych a nevyliečiteľných chorôb 
už aj v Bratislave s hosťami z Nemecka

STARÉ MESTO
Keď som nedávno písala o
tom, že sa mi ako poslankyni
mestskej časti Staré Mesto
podarilo za pomoci priateľov
osadiť zrkadlo na križovatke
Havlíčkovej a Schillerovej a
vyriešiť tým problém bezpeč-
nosti na ceste, mala som
obrovskú radosť. 
O to väčšiu radosť mám teraz.
Od 8.marca tohto roku je osade-
né zábradlie na Židovskej ulici.
Určite si pamätáte tú nešťastnú
správu o tom, ako v decembri
minulého roka prepadol na
Židovskej ulici cez nízke zvo-
didlo mladý človek a takmer pri-
šiel o život. Veľmi citlivo som
vtedy ako matka vnímala tento
príbeh. Som však aj poslankyňa,
a teda mám mandát riešiť pro-
blémy, ktoré trápia obyvateľov.
Moja iniciatíva znamenala v
tomto prípade vyriešenie veľké-
ho problému. 
Áno, niekto si môže povedať, že
ide o malý úspech, ktorý v zása-

de nič nerieši, pretože takýchto
nebezpečných miest je v Starom
Meste mnoho. Predstavte si však
seba v pozícii rodiča, ktorému
oznámia, že jeho dieťa sa zrani-
lo pri tom, ako prepadlo cez
zábradlie, a v tom lepšom prípa-
de sa iba zranilo. Problém na
Židovskej ulici je zdá sa, vyrie-
šený. Mnoho rodičov teraz môže

lepšie spávať. Mňa však už teraz
trápia ďalšie témy, ktoré, ak sa
mi ich podarí vyriešiť, budú pre
mňa ďalším malým úspechom.
Čím viac takýchto malých úspe-
chov bude, tým lepšie sa mi bu-
de ako poslankyni zaspávať. 

PaedDr. Barbora Oráčová,
miestna poslankyňa Mestskej
časti Bratislava – Staré Mesto 

Ďalší malý úspech rieši jeden veľký
problém -  tentoraz na Židovskej

Vajnory na

kolieskach sa

presunuli
VAJNORY
Pred dvoma týždňami v nede-
ľu sa mali Vajnorčania stret-
núť na kolesách a kolieskach,
aby sa spoločne previezli mest-
skou časťou. Kvôli škaredému
počasiu si však spolu zajazdia
až v nedeľu 7. apríla 2013.
Štart 13. ročníka športovo-zábav-
ného podujatia Vajnory na kolies-
kach bude o 15.30 h na ceste Na
doline (Jurská cesta). Organizáto-
ri uvádzajú, že cieľom podujatia
nie je súťažiť, ale spoločne sa
tešiť z pohybu.
Navyše každý, kto absolvuje pri-
pravenú trasu na niečom s ko-
lieskami, dostane v stánku mest-
skej časti Vajnory jablká a fit
tyčinky.
Prísť a zúčastniť sa môžu všetci,
ktorí majú radi pohyb, špeciálne
ten na kolieskach. Vítaní sú
preto nielen bicyklisti a korču-
liari, ale aj kolobežkári, skatebo-
ardisti či rodičia s deťmi v kočí-
koch. (mch)

Ďalší Dobrý trh

bude v apríli

aj na Jakubáku
STARÉ MESTO
Najbližší Dobrý trh sa bude 27.
apríla 2013 na novom mieste -
na Jakubovom námestí.
Zameraný bude na farmárske
špeciality od lokálnych farmá-
rov. Propagovať sa bude pomalý
životný štýl a slow food, čo je
opak rýchleho fastfoodového
stravovania. (mch)  


