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BRATISLAVA
Najstarší beh na Slovensku z
Devína do Bratislavy vyhrali
tento rok Maďari Barnabás
Bene časom 35:05 minút a
Anissa Zsófia Badisová časom
41:22 minút.
Národný beh Devín - Bratislava
však Bratislavčania nebehajú pre
víťazstvo, ale najmä pre dobrý
pocit. Tento rok sa vo všetkých

kategóriách prihlásilo 6325 bež-
cov a bežkýň. Na hlavnej trati dl-
hej 11,625 km štartovalo 5843
pretekárov, Malý Devín dlhý
2600 metrov odbehlo 482 bežcov.
Druhýkrát v živote si trať vyskú-
šal aj primátor Milan Ftáčnik (ne-
závislý), ktorý bol časom 56:56
minút takmer o dve minúty skôr v
cieli ako vlani. V kategórii mužov
od 50 do 59 rokov skončil na 73.

mieste, časom 49:04 minút ho
opäť porazil bývalý premiér Mi-
kuláš Dzurinda (SDKÚ-DS), kto-
rý v tej istej kategórii skončil na
24. mieste.
„Najviac sa mi na behu páči, že
ľudia tu nebehajú pre medaily,
umiestnenia a rekordy, ale pre po-
tešenie z pohybu, chcú urobiť nie-
čo pre zdravie,“ povedal brati-
slavský primátor. (brn)

Beh Devín - Bratislava vyhrali Maďari

Z Devína do Bratislavy tento rok vybehlo 5843 bežcov a bežkýň. FOTO - Michal Svítok/TASR

Oprava tunela

sa má skončiť

19. apríla
STARÉ MESTO
Oprava električkového tunela
pod Bratislavským hradom sa
má skončiť 19. apríla 2013. Pre
Bratislavské noviny to uviedla
hovorkyňa Dopravného podni-
ku Bratislava, a.s., Agátka Sta-
neková. Električková doprava
v tuneli by mala byť obnovená
1. mája 2013.
Tunel bol uzatvorený vnai vo
februári, keď sa po silných mra-
zoch objavili praskliny v ostení.
Následne nechal dopravný pod-
nik urobiť prieskum klenby
tunela, ktorý ukázal, že vážne
poškodených je viacero úsekov.
Ako pre Bratislavské noviny
uviedol generálny riaditeľ spo-
ločnosti Slovenské tunely, a.s.,
Peter Ondroušek, opravovali iba
14 z celkového počtu 80 pásov.
Mierne poškodené sú podľa
neho aj ďalšie, takže nevylúčil,
že v budúcnosti bude potrebné v
oprave tunela pokračovať.
Po kontrole koľajníc, osvetlenia
a vyčistení tunela bude od mája
obnovená premávka električko-
vých liniek č. 5 a 9 v ich pôvod-
ných trasách cez tunel a Kapu-
cínsku ulicu. (ado)

Chcú opäť 

zmeniť zákon

o Bratislave
BRATISLAVA
V Národnej rade SR sa v uply-
nulých dňoch objavili hneď dva
návrhy na zmenu zákona o
Bratislave. Kým poslanci za
Smer-SD chcú opäť posilniť
právomoci primátora Bratisla-
vy na úkor poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, poslanci za
KDH chcú mestským poslan-
com vrátiť právo  voliť primá-
torovho námestníka.
Vládni poslanci chcú, aby primá-
tor Bratislavy mal právo vymenú-
vať a odvolávať riaditeľov roz-
počtových a príspevkových orga-
nizácií mesta, ktoré teraz majú na
návrh primátora mestskí poslanci.
Predseda mestského poslanecké-
ho klubu SDKÚ-DS a Most-Híd
Ivo Nesrovnal to označil za de-
montáž zastupiteľskej demokra-
cie na obecnej úrovni, keď sa ob-
čanom odoberá právo podieľať sa
na výkone samosprávy a kontro-
lovať jej prácu.
KDH navrhuje, aby právo vybrať
námestníka primátora spomedzi
seba mali výlučne poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Smer-SD
vlani presadil, že námestníkov si
vyberá primátor. (brn)

SME RADI, ŽE AJ V BRATISLAVE A OKOLÍ 
SME VAŠÍM PEVNÝM DÔCHODKOVÝM PILIEROM

ING Tatry – Sympatia:

Líder na trhu doplnkového dôchodkového sporenia - sporenia s príspevkom zamestnávateľa  

Najväčšie skúsenosti: prvá doplnková dôchodková spoločnosť na slovenskom trhu

Prvotriedny servis a služby poskytované regionálnym riaditeľstvom v Bratislave
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Nech Petržalka
rozhodne
v referende
V každom volebnom období sa v
Bratislave vynárajú problémy,
ktoré rozdeľujú obyvateľov a
vzďaľujú od seba aj voličov a ich
volených zástupcov. Spravidla
ide o témy, ktoré sa spontánne či
zámerne vynoria uprostred vo-
lebného obdobia a neboli pred-
metom predvolebných diskusií.
Inými slovami, volení zástupco-
via nemajú na rozhodnutie o
nich mandát svojich voličov.
Do tejto kategórie rozhodne patrí
aj budúca podoba úseku električ-
ky z Bosákovej ulice po Janíkov
dvor, resp. štvorprúdová cesta,
ktorá má viesť súbežne s koľajni-
cami a má obsluhovať petržalské
autobusové linky. Primátor síce
zorganizuje verejnú diskusiu v sá-
le pre sto či dvesto ľudí, jeho roz-
hodnutie však ovplyvní životy de-
siatok a stoviek tisíc ďalších. Tvr-
diť, že diskutovať môže prísť kaž-
dý, je nefér. Nemôže, najmä nie v
pondelok podvečer, keď obyvate-
lia tohto mesta majú celkom iné
starosti, ako robiť radným pánom
štafáž na verejnej diskusii o petr-
žalskej električke.
Priznám sa, že mám pochybnosti
o tom, ktoré riešenie je správne.
Viem však, že o električke do
Petržalky by mali rozhodnúť pre-
dovšetkým Petržalčania. Oni tam
žijú, oni nech povedia, či im elek-
trička a štvorprúdová cesta zlep-
šia kvalitu bývanie. Hoc aj v
miestnom referende, ktoré by
mohlo byť na jeseň spolu so žup-
nými voľbami. Radoslav Števčík

Županom zatiaľ

chce byť Frešo

a Flašíková
BRATISLAVA
Napriek tomu, že predseda
Národnej rady SR ešte oficiálne
nevyhlásil termín volieb predse-
dov a poslancov vyšších územ-
ných celkov, svoju kandidatúru
už ohlásili prví kandidáti na
bratislavského župana.
Podľa očakávania by ním mal byť
súčasný predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo
(SDKÚ-DS), ktorého podporila
Ľudová platforma SDKÚ-DS,
KDH a Most-Híd, a europoslan-
kyňa Monika Flašíková - Beňová,
ktorá bude kandidovať za vládny
Smer-SD.
Frešo sa stal kandidátom ľudov-
cov po rozkole v strane Sloboda
a Solidarita, ktorá bola v minulo-
ročných parlamentných voľbách
najsilnejšou pravicovou stranou
v Bratislavskom kraji. Predseda
SaS Richard Sulík vzápätí ohlá-
sil, že aj jeho strana podporuje
Freša. Otvorenou zatiaľ zostáva
otázka koalície pre voľby po-
slancov krajského zastupiteľstva
a ochota Ľudovej platformy po-
deliť sa s liberálmi o miesta na
kandidátke.
Flašíková zatiaľ nemá podporu
iných politických strán a podľa
všetkého sa o ňu zrejme ani  ne-
bude uchádzať, keďže Smer-SD
si v Bratislave po minuloroč-
ných parlamentných voľbách
verí aj v tohtoročných župných.
V Bratislave sa tak očakáva sú-
boj dvojice Frešo - Flašíková,
pričom nie je vylúčené, že kan-
didovať budú aj ďalší. Ich šance
uspieť v prvom kole sú však
vzhľadom na polarizáciu voľby
minimálne. Možno očakávať, že
niektorí ďalší kandidáti sa pokú-
sia len oslabiť pozíciu jedného z
dvojice favoritov voľby brati-
slavského župana. (ado)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

PETRŽALKA
Ešte sa nezačala realizovať ani
prvá etapa Nosného dopravné-
ho systému MHD - úsek Šafári-
kovo námestie - Bosákova ulica,
už sa v Petržalke vášnivo disku-
tuje o druhej etape, ktorá má
viesť električku z Bosákovej do
Janíkovho dvora.
Podľa dokumentácie pre územné
rozhodnutie totiž popri električ-
kovej trati má viesť štvorprúdová
cesta, čo vyvolalo najmä medzi
obyvateľmi okolia koridoru
budúcej električky veľký rozruch.
Okamžite vznikla petícia proti
„štvorprúdovke“, ktorá by podľa
organizátorov mala nahradiť sú-
časnú zeleň v okolí Chorvátskeho
ramena. „V Petržalke žijem celý
svoj život a neviem si predstaviť,
že by pri Chorvátskom ramene

bola namiesto zelene štvorprúdo-
vá cesta,“ hovorí členka petičné-
ho výboru Dana Vitálošová. Petr-
žalčania podľa nej nechcú na
území, ktoré využívajú na rekreá-
ciu, cestu pre autá ani neregulova-
nú zástavbu. Žiadajú tu zachovať
čo najviac z jestvujúcich stromov
a zelených plôch. Namiesto cesty
tu chcú mestský park s cyklotra-
sami.
Na obranu súbežnej komunikácie
pri trase električky, naopak, vy-
stúpil Klub priateľov mestskej
hromadnej a regionálnej dopravy.
„Návrh električkovej trate so
súbežnou komunikáciou dáva
predpoklad vytvorenia mestského
bulváru, ktorý bude mať význam
nielen pre nosný dopravný sys-
tém, ale aj pre doplnkovú autobu-
sovú, resp. v budúcnosti trolejbu-

sovú dopravu a pre individuálnu
automobilovú dopravu. V celom
úseku komunikácie popri elek-
tričkovej trati bude vedená aj sieť
autobusových liniek, ktoré budú
čiastočne vedené tak, aby bol
zabezpečený prestup medzi nimi
a nosným systémom. Na druhej
strane dôjde k odľahčeniu súčas-
ných vnútrosídliskových komuni-
kácií a križovatiek, čo môže viesť
k ich upokojeniu s možnosťou
vytvorenia nových parkovacích
miest,“ uvádza za klub Bronislav
Weigl.
K projektu sa zatiaľ ako jediné
oficiálne nevyjadrilo mesto Brati-
slava. Preto zorganizovalo na
pondelok 22. apríla 2013 o 18.00
h v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca verejnú prezentáciu
projektu. (brn)

„Štvorprúdovka“ pri Chorvátskom
ramene vyvoláva vášne a spory

BRATISLAVA
Mnohých čitateľov zaujala in-
formácia o mínuse v majetko-
vom priznaní primátora Brati-
slavy za minulý rok. Aj preto
sme ho žiadali o vysvetlenie, z
čoho vlastne žije, keď vlani boli
jeho výdavky vyššie ako príjmy
o 1336,69 eur.
„Rovnako ako v predchádzajú-
cich rokoch, aj v roku 2012 som
bol súčasťou rodiny s mojou
manželkou, ktorej príjem vo svo-
jom majetkovom priznaní nezve-
rejňujem. Možno vás to prekvapí,
ale náš rodinný rozpočet s man-
želkou je v príjmovej aj výdavko-

vej položke spoločný, ako je to
bežné v mnohých domácnos-
tiach,“ uviedol primátor Milan
Ftáčnik (nezávislý).
Na otázku, aký bol hrubý príjem
primátora mesta, nám jeho hovor-
ca Stanislav Ščepán odpovedal,
že 4503 € mesačne. Keď sme su-
mu vynásobili počtom mesiacov v
roku, dostali sme 54 036 €. V ma-
jetkovom priznaní však primátor
uvádza 54 848,59 €. Ako vysvetlí
tento rozdiel? A aký bol teda vlani
skutočne hrubý a čistý príjem pri-
mátora?
Ak totiž príjmy za rok 2012, kto-
ré primátor uviedol v majetko-

vom priznaní, predstavujú hrubý
príjem, len po zaplatení dane z
príjmu bol nižší o 19%, čo pri
celkových príjmoch Milana Ftáč-
nika 62 761,31 € predstavuje mí-
nus 11 924,65 €. Rozdiel medzi
príjmami a výdavkami v roku
2012 teda dosiahol 13 261,34 €.
A to nepočítame sociálne, nemo-
censké a zdravotné poistenie.
Aký musí teda byť plat primáto-
rovej manželky, keď dokáže vy-
kryť manželovu stratu 13 261,34 €
a ešte utiahnuť ročné náklady ce-
lej domácnosti? Verme, že aj toto
pán primátor alebo jeho hovorca
presvedčivo vysvetlí. (ado)

Primátor vysvetľuje, v majetkovom
priznaní sú však ďalšie nejasnosti
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Integrovaný

systém je zatiaľ

v nedohľadne
BRATISLAVA
Termín spustenia Integrované-
ho dopravného systému Brati-
slavského kraja, ktorý bol pô-
vodne 1. marca 2013, zatiaľ nie
je známy. Vyplýva to z vyjadre-
nia Bratislavskej integrovanej
dopravy, a.s., ktorá je koordi-
nátorom projektu integrovanej
dopravy.
„V súčasnosti prebiehajú interné
testovania softvérových aplikácií
pre predajné zariadenia vo vozid-
lách prímestskej autobusovej
dopravy. Po úspešnom ukončení
týchto testov zabezpečíme inte-
gračné testy všetkých dopravcov
zapojených do projektu. Keď sa
ukážu ako úspešné a po písom-
nom potvrdení všetkých zapoje-
ných dopravcov o ich plnej pri-
pravenosti, oznámi spoločnosť
nový termín spustenia I. etapy,“
uvádza BID, a.s.
Projekt počíta s integráciou MHD
v Bratislave, prímestskej autobu-
sovej a železničnej dopravy. (brn)

RUŽINOV
Od polovice marca rekonštruu-
je investor administratívnej
budovy Forum Business Cent-
ra križovatku Prievozskej ulice
s Bajkalskou. Náklady na
rekonštrukciu tohto dôležitého
dopravného uzla prekročia 3
milióny eur.
Verejnoprospešná investícia má
podľa investora, ktorým je HB
Reavis Group, a.s., výrazne zlep-
šiť dopravu na tejto križovatke.
Pribudnú nové odbočovacie jazd-
né pruhy, a to z Prievozskej vľavo
na Bajkalskú v smere z centra aj z
Ružinova a z Bajkalskej vpravo
na Prievozskú z oboch smerov.
„V prvej etape boli vykonané bú-
racie práce na stredových pásoch,
položené chráničky pre svetelnú
signalizáciu a osadené nové stĺpy
verejného osvetlenia,“ uviedol
marketingový riaditeľ HB Reavis
Group Roman Karabelli. 
Aktuálne sa realizuje druhá etapa,
ktorá bude trvať do konca apríla.
Počas nej sa budujú oporné múry,

ktoré umožňujú rozšírenie vozov-
ky o nové jazdné pruhy. Oporné
múry sa vytvoria pri Martinčeko-
vej ulici a pri Drutechne. Doprava
je obmedzená zabratím vonkaj-
šieho jazdného pruhu z Bajkal-
skej na Prievozskú ulicu zo smeru
od Prístavného mosta aj zo smeru
od Ružinovskej ulice.
„V tretej a štvrtej etape vybuduje-
me nové odbočovacie pruhy a
sfrézujeme starú povrchovú
vrstvu vozovky, ktorú nahradíme
novým asfaltovým kobercom,“
uviedol Karabelli. Dodal, že ako
posledná časť sa bude realizovať
rozšírenie Bajkalskej o autobuso-
vú zastávku vedľa objektu Forum
Business Centra. Posledné dve
etapy majú prebehnúť počas má-
ja. Od 1. do 13. mája 2013 bude
možný prejazd iba v priamom
smere po Bajkalskej, bez mož-
nosti odbočiť na Prievozskú a
takisto po Prievozskej iba v pria-
mom smere, bez možnosti odbo-
čiť na Bajkalskú. V tomto čase
totiž bude v celom profile križo-

vatky vykonávané frézovanie a
pokládka novej pojazdnej vrstvy.
V strede Prievozskej ulice bol
kvôli budovaniu nových odbočo-
vacích pruhov odstránený zelený
pás. Rozšírením vozovky tak pri-
budnú nové stredové ostrovčeky,
ale aj vodorovné i zvislé dopravné
značenie a svetelná signalizácia,
ktorá bude mať aj zvukový cha-
rakter pre nevidiacich. Spevní sa
tiež povrch pre chodcov a precho-
dy na priechodoch pre chodcov
budú bezbariérové. „Súčasťou
rozširovania Bajkalskej boli aj
podmienené investície, ktoré
vyvolali aj prekládky inžinier-
skych sietí,“ uviedol Karabelli.
Čo sa týka podjazdu pod križo-
vatkou, ten investor do rekon-
štrukcie nezahrnul.
Výstavba Forum Business Centra
trvala  približne 20 mesiacov.
Hlavným nájomcom budovy
bude spoločnosť Slovak Tele-
kom, ktorá si plánuje na rohu Baj-
kalskej a Prievozskej vybudovať
novú slovenskú centrálu. (mch)

Na križovatke Prievozskej ulice s
Bajkalskou pribudnú jazdné pruhy

Vypísali novú

súťaž na kúpu

trolejbusov
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., minulý týždeň vyhlásil
novú súťaž na nákup trolejbu-
sov. Prvú zákazku za vyše 70
miliónov eur musel zrušiť, pre-
tože podľa úrad pre verejné ob-
starávanie boli podmienky
diskriminačné a prihlásil sa iba
jeden uchádzač.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
teraz mestský dopravca zmenil,
upravil aj bodové hodnotenie.
Vyššiu váhu bude mať cena (60
bodov zo 100), za údržbu 15 a za
technické riešenie  16 bodov. 
DPB chce nakúpiť 15 trolejbusov,
15 trolejbusov s pomocným po-
honom a 50 kĺbových trolejbusov.
Zároveň žiada opciu na ďalších
20 kĺbových a 20 sólo trolejbusov.
Lehota na ich dodanie je 48 me-
siacov. Nákup bude financovaný
z EÚ, peniaze treba vyčerpať do
konca roka 2015. Do novej súťa-
že môžu uchádzači predkladať
ponuky do 27. mája 2013. (dpb)
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Bratislavčania,

kto stráca

pamäť?
LIST ČITATEĽA
Máme z našich daní platenú
honosnú organizáciu - Ústav
pamäti národa, ktorej nový šéf
pridal aj skúmanie svedomia.
Verejnoprávna televízia zase
na plne usmiate ústa jej draho
platených aktérov vysiela relá-
ciu, ako máme radi Slovensko.
Minister školstva sa zase usilu-
je neustále zlepšovať naše
školstvo.
Aj naša tlač píše o všetkom,
mnoho ráz však zabúda na to, o
čom by mala písať. Nevyníma-
júc ani Bratislavské noviny, kto-
ré 4. apríla píšu, ako si nad po-
mery žije náš primátor Ftáčnik,
či ako zakopali „škračkovia“
obra Freša poklad, ktorý máme
hľadať. Možno ho niekedy náj-
deme, ak nám v budúcnosti dá
správny smer zo SMERU známa
celebrita z televíznej smotánky
Monika Beňová.
Budeme sa tešiť, ak nám o rok,
4. apríla, ukážu smer na brati-
slavský Slavín a povedia našej
mládeži, koľko stoviek ich
rovesníkov tam leží a prečo. K
tomu nám, pravda, nepomôže
ústav pamäti či svedomia náro-
da, ak na správnom mieste nebu-
dú stáť správni ľudia, v školách
učitelia - vlastenci a v televízii
budú stáli smotánkoví hrdinovia
„Golonka, Andráši, Traubner a
podobní“, ktorých sa kríza ešte
nedotkla, ani kňažkovci a lasi-
covci z relácie Akí sme boli.
Mám už vek anglickej kráľovnej
či bývalého pápeža, nestratil
som však pamäť a chcel by som
sa dožiť, keď nám všetkým pa-
mäť znova bude slúžiť na to, čo
nesmieme zabúdať, aby i naše
deti mali radi nielen krásavicu
na Dunaji, ale sa i s láskou k
našim osloboditeľom prešli as-
poň 4. apríla po „ceste vďaky“
na bratislavský Slavín.

Štefan Pevný, Rača

Nájde spôsob

ako upraviť

platy učiteľom?
LIST ČITATEĽA
Bratislavské noviny si vždy veľ-
mi rada prečítam, doteraz som
vám ale nepísala. Vyprovokova-
la ma k tomu stručná informá-
cia o profesijnom osude pána
Ľubomíra Andrassyho, ktorú
ste priniesli 4. apríla 2013.
Zaujal ma fakt, že sa stal dnes už
exhovorca primátora novým ve-
dúcim kancelárie svojho chlebo-
darcu, pribudnú mu aj ďalšie úlo-
hy a súčasne bude stíhať radiť aj
ministrovi školstva.
Niežeby som neverila v schopnos-
ti pána Andrassyho, iba si myslím,
že pri 5-percentnej nezamestna-
nosti v Bratislave (a 14-percentnej
na Slovensku) a takpovediac ná-
silnom premiestňovaní odborní-
kov s dlhoročnými skúsenosťami
z verejnej správy do starobných
dôchodkov, by sa určite našiel člo-
vek, ktorý by dokázal plne zastať
buď pozíciu v primátorovej kan-
celárii, alebo u ministra školstva.
Nuž ale, ako by povedal klasik, na
Slovensku je to tak. Veď možno
práve pán Andrassy príde na spô-
sob, ako konečne upraviť platy
učiteľov tak, aby dosahovali mini-
málne polovicu z jeho poradcov-
ského honoráru 1500 eur. Celkom
určite by si zaslúžili aj viac.

Jarmila Čahojová, Petržalka

Na Panskej ulici v parteri Bal-
lassovho paláca je nová špa-
nielska reštaurácia LA CAVA
BARCELONA. Nahradila ma-
ďarský Balass Restaurant, kto-
rý tu pred rokom vystriedal
dnes už legendárny A-Klub.
Doba je ťažká a najmä v cent-
re mesta jedna prevádzka strie-
da ďalšiu. Preto sme boli zve-
daví, s čím prichádza do brati-
slavskej gastronómie La Cava
Barcelona.
Ako ohlasuje vývesný štít na fasá-
de reštaurácie, ponúka tapas, víno
a kávu. Teda španielsku a možno
trochu viac katalánsku kuchyňu.
V centre mesta nejde o prvý špa-
nielsky pokus - spomeňme si na
zaniknutý Tapas Bar, Rambla, či
Olé Olé, prežila len Corrida de
Toros, aj z nej je však už nočný
klub, a nie španielska reštaurácia.
Interiér je veľmi strohý, ale vkus-
ný. V prednej časti je drevený
barový pult, obrovský ohrúhly
stôl z dreveného masívu a ďalšie
drevené stoly a stoličky. Interiér
pôsobí trochu rustikálne, na tapas
bar až príliš luxusne. V zadnej
časti, ktorá susedí s kuchyňou, sú
namiesto stoličiek kožené kreslá a
trochu väčšia pohoda.
V jedálnom lístku sme našli 19
rôznych tapas, teda malých jedál
od 4,90 do 6,90 €. Výnimkou je

jamon ibérico (9,90 € / 100g). Pre
porovnanie v Španielsku stoja
tapas okolo 2 € a vďaka kríze
niekde dokonca aj 0,90 €. Tam
však určite nemajú také šialené
nájmy, ako v centre Bratislavy. Aj
preto stojí tapas v bratislavskej
Barcelone dvoj- až trojnásobne
viac ako v tej katalánskej. Deci
vína za 2,80 je tiež príliš.
Ochutnali sme chipirones, čiže vy-
prážané drobné kalamáre (6,90 €).
Boli fakt drobné, aj v predstavách
Stredoeurópana je kalamár pod-
statne väčší ako desaťcentová
minca. Nič na to nezmenila ani
skutočnosť, že ich bola plná mis-
ka. Boli síce chutné, ale nedalo sa
do nich poriadne ani zahryznúť.
Albóndigas, čiže mäsové guličky
v jemnej paradajkovej omáčke
(5,90 €) na naše prekvapenie ser-
vírovali s varenými zemiakmi.
Nebolo to síce uvedené v jedál-
nom lístku, ani to nebýva zvykom
v Španielsku, ale bolo to chutné.
Z dvojice polievok - krémovej z
plodov mora (6,90 €) a krémovej
zeleninovej (3,90 €) sme si dali tú
prvú. Na naše prekvapenie bola
absolútne krémová, nenašli sme v
nej ani jeden plod mora, všetky
boli totiž dokonale rozmixované.

Zaujali nás aj doštičky s výberom
španielskych šuniek, salám a klo-
bások (12,90 €) a syrov (10,90 €).
Neochutnali sme ani jednu, ale na
budúce to napravíme. To platí aj
pre paellu, ktorú tu podávajú len
pre 2 osoby a jej príprava trvá 20
minút. Na výber je morská, či s
kuracím a bravčovým mäsom.
Ako hlavné jedlá La Cava Barce-
lona ponúka kuracie stehienka s
krevetami (12,90 €), veľké kreve-
ty grilované na bielom víne
(13,90 €), grilovanú sépia s cesna-
kom a petržlenovou vňaťou podá-
vaná so zemiakmi (9,90 €), mor-
skú tresku s glazúrou allioli
(12,90 €), grilované španielske
klobásky s grilovanými zemiakmi
a červenou paprikou (12,90 €),
grilované jahňacie mäso (18,90 €),
hovädzí steak s restovanými šam-
piňónmi (21,90 €). Dali sme si
sépiu a musíme pochváliť. Jedno-
duché, ale chutné a pre našinca
ešte stále výnimočné jedlo.
La Cava Barcelona je chutným
kúskom Katalánska v Bratislave.
Trochu drahým, ale kto má rád
španielsku kuchyňu, určite neodí-
de sklamaný.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

La Cava Barcelona chutí katalánsky

Na podnet od spotrebiteľa vy-
konala Slovenská obchodná
inšpekcia (SOI) v penzióne
Modrý Dunaj kontrolu. Inšpek-
tori zistili, že tu spotrebiteľov
poškodzovali, zavádzali ich a
klamali im. Prevádzkovateľovi
penziónu Goldfishgroup, s.r.o.,
tak dali mastnú pokutu vo
výške 2-tisíc eur.
Pri kontrole 31. júla 2012 inšpek-
tori SOI v penzióne v Podunaj-
ských Biskupiciach na Závodnej
2/B zistili porušenie povinnosti
predávajúcim a porušenie zákazu
klamať spotrebiteľa. V nápojo-
vom lístku i na výveske v bare
predávajúci uvádzal čapovaný
nealkoholický nápoj Kofola, kto-
rého predaj deklaroval aj na vyda-
nom doklade o kúpe, pričom na
označení rozčapovaného suda
bolo uvedené označenie Capital-
cola. Predávajúci nesprávne účto-

val aj cenu zakúpeného nealkoho-
lického nápoja. Za trikrát tri deci
Capitalcoly v cene 1,80 eur účto-
val 3 eurá. Pri výrobkoch - káva -
turecká, presso, presso s mlie-
kom, viedenská, čaj - ovocný,
čierny, zelený, šľahačka, smotana
do kávy, chipsy, arašidy, soletky a
žuvačky, chýbal v ponukovom
lístku údaj o množstve, respektíve
objeme a hmotnosti.
Predávajúci tiež neinformoval o ce-
ne výrobku tak, aby informácia
nevzbudzovala dojem, že cena je
nižšia, ako je v skutočnosti. Pri
štyroch druhoch výrobkov - vod-
ka, borovička, rum, hruška, inš-
pektori zistili rozdiel v cenovej in-
formácii uvedenej v cenníku
(0,90 €/0,04 cl) a cenou uvedenou
v evidencii registračnej pokladne

(1 € za 0,04 cl). Predávajúci tak-
tiež nezabezpečil označenie alebo
odev zamestnancov, ktorí prichá-
dzajú do kontaktu so zákazníkmi,
ktorý by ich viditeľne odlišoval
od spotrebiteľov.
Pri kontrole penziónu inšpektori
skontrolovali aj ubytovacie zaria-
denie na základe zaradenia do
kategórií a tried. Zistili, že niekto-
ré hygienické podmienky nesplni-
li kritériá pre kategóriu ,,penzión“
a triedu ,,1*“ a jednotlivé priesto-
ry v penzióne neboli označené
viditeľnými nápismi. V niekto-
rých izbách ďalej chýbali stoličky
na každé lôžko, nočné lampy,
poháre na vodu, zrkadlá, koše na
odpadky, osvetlenie nad umývad-
lom či poháre na čistenie zubov.

Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Namiesto Kofoly čapovali Capitalcolu

Hľadám svedka, ktorý môže
dosvedčiť odovzdanie

finančnej hotovosti
Júliusom Lukáčom v apríli
1999 na Grösslingovej ulici

v Bratislave.
Kontakt: 0948 203 097

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



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 8/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

0905 905 905 | www.orange.sk
surfovanie môže byť lepšie

každý teraz môže mať
tablet aj so smartfónom 
len za 1 €

Ponuka platí do vypredania zásob alebo do 14. 5. 2013. Podmienkou ponuky je uzavretie dvoch akciových dodatkov s dvomi 24-mesačnými viazanosťami. 

Či už si od nás beriete nový program so smartfónom, alebo ste naši existujúci zákazníci, 
skvelý tablet s internetom čaká na každého. Odteraz môžete surfovať na internete, posielať emaily, 
čítať e-knihy alebo pozerať videá rýchlo a pohodlne vďaka našej 3G sieti s najväčším pokrytím. 
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Panorama City

predala už dve

tretiny bytov
STARÉ MESTO
Za poldruha mesiaca od spus-
tenia predaja bytov v plánova-
nom rezidenčnom komplexe
Panorama City bola predaná
viac ako tretina bytov. Zo 606
bytov sa predalo 215 a z 900
parkovacích miest 240.
Najväčší záujem je o dvojizbové
a trojizbové byty, ktorých sa pre-
dalo v priebehu marca 101, res-
pektíve 72. V každej z dvoch ve-
ží Panorama City sa predalo viac
ako 100 bytov.
Začiatok výstavby nového obyt-
ného komplexu na rohu Lande-
rerovej a Čulenovej ulice je
naplánovaný na júl 2013. Obyt-
né veže vysoké 108 metrov majú
byť najvyššie obytné veže na
Slovensku. (brn)

STARÉ MESTO
S rekonštrukciou a prestavbou
bývalej nemocnice s poliklini-
kou na Bezručovej ulici 3 a 5 by
sa mohlo začať o rok - v marci
2014. Vyplýva to z projektu,
ktorý predložila na posúdenie
príslušným orgánom spoloč-
nosť Bezručová Invest, s.r.o.
Rekonštrukcia by mala trvať
dva roky.
V budove na Bezručovej 5 má
byť hotel a rehabilitačné zariade-
nie, na Bezručovej 3 má byť 58
bytov, zdravotnícke zariadenia a
kancelárie. Z Bezručovej 3 má
byť odstránená sedlová strecha,
ktorá bola postavená dodatočne,
pribudnúť má naopak dvojpod-
lažná nadstavba.
Parkovanie je riešené v podzem-

ných garážach, ktoré majú byť
nielen pod budovami (68 + 32
parkovacích miest), ale aj pod
verejnou komunikáciu na Lomo-
nosovovej ulici, ktorá je rovno-
bežná s Bezručovou (4 podlažia a
179 miest). Príjazd a výjazd áut
bude z Lomonosovej ulice. Cel-
kové náklady na prestavbu sú
14,8 milióna eur.
Investor plánoval začať s rekon-
štrukciou skôr, pričom mala byť
dokončená tento rok. Musel však
počkať na zmenu územného plá-
nu, ktorý vrátil budove pôvodnú
administratívnu funkciu, a prispô-
sobiť ju požiadavke mestskej čas-
ti Staré Mesto, aby časť priesto-
rov zostala pre zdravotníctvo. 
Bezručova 3 bola postavená v
rokoch 1931-32 ako Zemská úra-

dovňa pre poisťovanie robotní-
kov, Bezručova 5 bola postavená
v rokoch 1937-39 ako Okresná
sociálna poisťovňa s nemocnič-
nou časťou. Nemocnicu s polikli-
nikou zatvorili v roku 1997. V
roku 2005 Fakultná nemocnica
rozhodla o jej predaji a vysťaho-
vala všetkých lekárov. Odvtedy
objekt chátra. Predať sa ju podari-
lo na dvakrát - víťaz prvého ponu-
kového konania z roku 2005,
firma Respect, nezaplatila kúpnu
cenu 348 miliónov korún, kúpila
ju tak v roku 2007 za 320 milió-
nov korún firma Trajekt, a.s. O
rok nehnuteľnosť prepísala na
dcérsku firmu Bezručova Invest,
a.s., ktorú potom celú v roku 2010
prepísala na TEDAK, a.s. (brn)

VIZUALIZÁCIA - BI

V bývalej nemocnici na Bezručovej
ulici bude hotel, byty aj ambulancie

Rekonštrukcia

stanice možno

skončí na súde
STARÉ MESTO
Do konca apríla má bratislav-
ský primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý) predložiť mestským
poslancom analýzy, akú pokutu
by mesto Bratislava zaplatilo,
keby vypovedalo zmluvu so spo-
ločnosťou Transprojekt, s.r.o.,
na prestavbu Hlavnej stanice a
Námestia F. Liszta.
Ešte predtým investor pohrozil, že
odstúpiť od zmluvy o budúcej
zmluve nie je možné bez násled-
kov. Tvrdí, že mesto investorovi
neodovzdalo pozemky a svojím
prístupom už viac než 2 roky
vedome blokuje realizáciu projek-
tu.  Vedenie mesta tým podľa in-
vestora reálne ohrozuje zmluvný
termín realizácie tzv. vyvolaných
investícií do konca roka 2016.
Ak mesto odstúpi od zmluvy od
budúcej zmluvy, investor bude
požadovať nielen vrátenie vynalo-
žených investícii, ale aj takzvaný
ušlý zisk a úroky. Podľa spoloč-
nosti Transprojekt by išlo o sumu
až 30 miliónov eur.
Vedenie mesta sa k tomu nechce
zatiaľ vyjadrovať s tým, že primá-
tor pripraví analýzu, ktorá má uká-
zať, aké sankcie by mestu hrozili.
Či sa ju podarí predložiť do konca
apríla, ako žiadali mestskí poslan-
ci, nie je isté. Vedenie mesta pri-
púšťa, že návrh riešenia Predsta-
ničného námestia predloží primá-
tor až v máji. (brn)
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V Devínskej

budú v sobotu

Samove hry
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Samospráva mestskej časti
Devínska Nová Ves už túto
sobotu 20. apríla 2013 organi-
zuje siedmy ročník Samových
hier. Súčasne otvoria turistic-
kú sezónu v Devínskej Novej
Vsi. Začiatok je o 13.30 h na
Námestí Jána Kostru.
Návštevníci sa môžu tešiť na
ukážky súbojov skupín historic-
kého šermu, súboje s rôznymi
zbraňami a bojové scény jazdcov
na koňoch. Na Samových hrách
bude aj množstvo stánkov, v kto-
rých svoje umenie budú predvá-
dzať ľudoví remeselníci, či už
rezbári, kováči, drotári, šperkári.
No a nebudú chýbať ani stánky s
dobrým jedlom a pitím.
Slovenská asociácia cestovného
ruchu zaradila Samove hry
medzi TOP podujatia na Slo-
vensku v roku 2013. (dnv)

Liszt a Wagner

v Pálffyho

paláci
STARÉ MESTO
V Pálffyho paláci na Zámockej
ulici bude v sobotu 20. apríla
2013 o 18.00 h koncert sloven-
skej klaviristky Eleny Letňano-
vej. Koncert je venovaný die-
lam Franza Liszta a Richarda
Wagnera, ktorého 200. výročie
narodenia bude v máji.
Na koncerte odznejú aj skladby
Fryderyka Chopina a slov. pre-
miéra talianskeho skladateľa
Massimiliana Messieriho. (brn)

BRATISLAVA
Kto by si zo starších Bratislav-
čanov nepamätal populárnu
Zochovu chatu neďaleko blíz-
kej Harmónie? V čase legen-
dárneho Ivičiča sa práve tu ko-
nali skvelé grilovačky, rozjarení
hostia sa pri cigánskych huslič-
kách zabávali neraz do rána.
Majiteľ chaty nezabúda na tradí-
cie, ktoré sú spojené s fungova-
ním Zochovej chaty v čase jej
slávy v minulosti. V Karpatoch
síce dávno po vlkoch nie je ani
chýru, ani slychu, ale spomienka
na jedného stále zostáva. Karpat-
ský vlk bola totiž svojho času pre-
zývka riaditeľa chaty, ktorá za
jeho šéfovania za čias socializmu
lákala a udržala si atraktívnu a
zahraničnú klientelu. 
Počas pôsobenia Karpatského vl-
ka na Zochovej chate vznikla aj
tradícia opekania vola. Kuchári
zo Slovinska vtedy naučili kole-
gov na Zochovej chate opekať
vola. Pečenie vola alebo býka
vždy v minulosti rámcovalo veľ-

ké udalosti a slávu, hlavne koru-
novácie panovníkov. Prvý kúsok
z upečeného vola odkrojili vždy
novému panovníkovi a zvyšok
rozdali oslavujúcim mešťanom.
Tohto roku medzi veľké udalosti
na Hoteli Zochova chata patrí
oslava osemdesiateho výročia
jeho založenia. Skôr ako sa začne
opekať vôl, musí byť dva-tri dni v
marináde, ktorá vylepší chuť
mäkkého a jemného mäsa.
Vola napichnú na ražeň 1. mája.
Oslavy osemdesiateho výročia sa
v prvomájový deň začnú o desia-
tej hodine a sú prístupné pre širo-
kú verejnosť. Každého, kto ešte

nezažil podobnú gastronomickú
šou a chce ju vychutnať, bude
zaujímať, ktoré mäso z pečeného
vola je najlepšie. Či to prvé oreza-
né zvrchu, alebo až posledné od
kosti? A ako ho budú podávať?
Odpovede sa dozviete priamo na
mieste.
Spoločenský program je priprave-
ný tak, aby uspokojil deti a dospe-
lých. Na malých nezbedníkov ča-
ká nafukovacie mestečko, kúzel-
ník a kreatívne dielne. Dospelých
divákov hotel poteší gastronomic-
kými špecialitami, slovenskými
rekordmi a hviezdou programu -
Michalom Davidom. (zch)

Zochova chata oslávi 80. narodeniny
pečením vola s Michalom Davidom

Študenti riešia,

ako možno

ochrániť Sihoť
KARLOVA VES
Bratislavskí vodári rozvíjajú
spoluprácu s Fakultou elektro-
techniky a informatiky Sloven-
skej technickej univerzity pri
zabezpečení ochrany ostrova
Sihoť, ktorý je najväčším zdro-
jom pitnej vody v Bratislave.
Vysokoškoláci vyvíjajú senzori
na detekciu pohybu, ktoré
umožnili efektívnu ochranu
ostrova.
Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť, a.s., nadviazala spoluprácu
s Fakultou elektrotechniky a in-
formatiky STU, aby zistila, aké sú
možnosti ochrany vodného zdroja
tak, aby na ostrov bol umožnený
prístup verejnosti. Ako zdôraznil
generálny riaditeľ BVS Radoslav
Jakab, v minulosti vodári nemu-
seli vodný zdroj chrániť, pretože
do roku 1989 bol v hraničnom
pásme, kam bol vstup zakázaný, a
potom zostal ešte niekoľko rokov
pre verejnosť neznámy. V uply-
nulých rokoch však vzrástol záu-
jem o Sihoť a vodári tak stoja
pred dilemou, do akej miery je
možné ostrov sprístupniť verej-
nosti. „Chápeme potreby komuni-
ty, ale naše poslanie je predovšet-
kým chrániť pitnú vodu,“ uviedol
R. Jakab.
Chránený areál ostrova by podľa
dekana FEI STU Gabriela Juhása
mohol byť monitorovaný tak, aby
detekoval vstup osôb do priesto-
ru, odlíšil ľudí od zvierat a bol
schopný posúdiť aj správanie člo-
veka. „Či je štandardné, a môže to
byť napríklad turista, alebo
neštandardné a osoba je riziková
pre vodný zdroj. Na jednej strane
teda systém musí vyhodnotiť
správanie človeka a na strane dru-
hej v čo najväčšej možnej miere
umožniť jeho slobodný pohyb v
priestore,“ priblížil predmet vý-
skumu  G. Juhás.
BVS má na ostrove Sihoť s rozlo-
hou 220 hektárov 46 studní a vyše
110 vrtov na monitorovanie kvali-
ty vody, ktoré je potrebné chrániť.
So Slovenským vodohospodár-
skym podnikom, š.p., vodári zva-
žujú možnosť obnovenia celoroč-
ného prietoku Karloveského ra-
mena, ktoré je zanesené a časť
roka je vyschnuté. (ado)

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



9BRATISLAVSKÉ NOVINY 8/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

híraz

Č
LO

VE
K

DOKUMENT

PR
ÍB

EH

&VAŠA TELEVÍZIA NA CESTÁCH

Partneri:

Mediálni partneri:

Organizátori:

Bratislavský samosprávny kraj plánuje na leto
tohto roka dokončenie až ôsmich ubytovacích
jednotiek pre učiteľov. Vzniknú na internáte SOŠ
automobilovej J. Jonáša na Saratovskej ulici.
Kraj sa rozhodol pomôcť učiteľom, ktorých platy sú
tabuľkové, ale náklady na život sú práve v bratislav-
skom regióne omnoho vyššie ako inde. „Preto sme sa
rozhodli poskytnúť naše ubytovacie kapacity. Robí-
me to v rámci viacerých internátov, ktoré má Brati-
slavská župa pod sebou,“ povedal župan. „Toto je
naša odpoveď na situáciu, ktorú by mal riešiť viac
štát,“ dodal Pavol Frešo.
Župa sa takýmto spôsobom snaží pomôcť tým, ktorí
by za iných okolností boli nútení zo školstva odísť.
„Napriek tomu, že je kríza, a z objektívnych príčin
nevieme realizovať žiadne veľké investície, pomô-
žeme učiteľom aspoň takto – v malom,“ dodal bra-
tislavský župan.
V internáte Bratislavský kraj zrekonštruuje chodbu
na prvom poschodí. Vzniknú tak ubytovacie jednot-
ky s dvoma izbami, kúpeľňou a kuchyňou. Chodba
by mala byť uzavretá, bude na nej aj odkladací prie-
stor. Ako informoval riaditeľ odboru školstva BSK
Roman Csabay, do sprevádzkovania prvej polovice
chodby v lete BSK plánuje investovať 60-tisíc až 70-
tisíc eur.
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl. Pracuje
v nich 2657 zamestnancov, z toho je 1924 učiteľov.

V Dúbravke vznikne nové ubytovanie pre učiteľov
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Bratislavské OLO začiatkom
minulého roka začalo meniť
organizáciu odvozu komunálne-
ho odpadu. Najskôr v piatom,
potom vo štvrtom bratislav-
skom okrese, od 8. apríla 2013
aj v treťom a druhom okrese.
Na jeseň príde na rad aj prvý
okres. Čo sa mení, čo to prinesie
OLO a čo Bratislavčanom, na to
sme sa spýtali generálneho ria-
diteľa spoločnosti Odvoz a likvi-
dácia odpadu, a.s., Romana
ACHIMSKÉHO.
- Ide o optimalizáciu odvozu zme-
sového komunálneho odpadu a
separovaného zberu. Jeho cieľom
je pripraviť sa na úlohy, ktoré nás v
blízkej budúcnosti čakajú v oblasti
odpadového hospodárstva. Je to
predovšetkým zvyšovanie podielu
separovaného zberu, ktorý rastie
práve na úkor zmesového odpadu.
Na tento vývoj potrebujeme byť
pripravení v nadväznosti na efekti-
vitu práce, ako aj v nadväznosti na
optimalizáciu nákladov na zvoz
odpadu. V praxi to znamená, že
naše posádky vozidiel sa už nebu-
dú deliť na tie, ktoré odvážajú
zmesový odpad, a tie, ktoré odvá-
žajú separovaný zber. Po novom
bude mať jedna posádka na staros-
ti kompletný zber komunálneho
odpadu v danej oblasti - zmesový
aj separovaný.
Znamená to, že jedným smetiar-
skym vozidlom bude tá istá po-
sádka odvážať zmesový odpad,
ale aj papier, plasty a sklo?
- Z technického hľadiska to nie je
problém. Keď začne posádka zbie-
rať jeden druh odpadu, musí ho
zbierať, kým sa vozidlo nenaplní.
Nesmie len miešať odpad, ktorý je
vovozidle. Obyvatelia budú vídať
tie isté autá, ako v jeden deň odvá-
žajú zmesový odpad a ďalšie dni
papier alebo plasty. Po vysypaní
odpadu je auto čisté a je úplne
jedno, odvozom akého odpadu
bude pokračovať. Netýka sa to
skla, ktoré je špecifické, a naďalej
ho budú odvážať samostatné vozid-
lá. Sľubujeme si od toho aj to, že sa
už nebude môcť nikto vyhovárať
na druhého. V každom rajóne bude
jazdiť tá istá posádka a určite to pri-
speje aj k väčšiemu poriadku na
kontajnerových stojiskách.

Budú sa meniť termíny odvozu
zmesového alebo separovaného
odpadu?
- Keďže zmesového odpadu je
viac, snažíme sa zachovať termíny
jeho odvozu. Zmeniť sa môžu
najmä termíny odvozu separované-
ho odpadu. Podrobnejšie informá-
cie o týchto zmenách sú zverejne-
né na našej webstránke.
Vlani ste odvoz odpadu týmto
spôsobom optimalizovali vo
dvoch obvodoch, v apríli pokra-
čujete v ďalších dvoch. Ako to
prijali obyvatelia? Ako to s
odstupom času hodnotí OLO?
- Prvý obvod sme robili ako pilot-
ný projekt. Na základe týchto skú-
seností sme dospeli k záveru, že
ideme správnym smerom. Podarilo
sa nám dosiahnuť nejaké úspory a
zlepšila sa efektivita - vyťaženosť
vozidiel aj lepšie využitie pracov-
ného času. Pokiaľ ide o obyvate-
ľov, reagujú na každú zmenu. Spo-
čiatku sme mali viac telefonátov
ako obvykle, ale čoskoro si na
nový systém zvykli a už to funguje
bez problémov.
V prvých dvoch obvodoch ste
nový systém zavádzali postupne,
teraz do toho idete vo dvoch
obvodoch súčasne. Zvládnete to?
- Som presvedčený, že áno. Je to
väčší objem práce za kratší čas. Je
to intenzívnejšie, ale so žiadnymi
mimoriadnymi problémami sme sa
nestretli. Na jeseň nás čaká Staré
Mesto, ktoré je veľmi špecifické a
z pohľadu odvozu komunálneho
odpadu nie je riešené najšťastnej-
šie. Často treba ísť po nádoby do
dvorov, pivníc, osobitným problé-
mom je pešia zóna, kde zase kvôli
nevhodnej dlažbe nemôžu jazdiť
ťažké autá. Verím však, že aj toto
sa nám podarí zvládnuť.
Vyžiada si to nákup nových vozi-
diel alebo to zvládnete aj s tými,
ktoré OLO má?
- Určite nepotrebujeme ďalšie
vozidlá. Robíme to preto, aby sme
stabilizovali počet techniky a pra-
covníkov. Práve naopak, má to
skôr opačný efekt. Podarilo sa nám
znížiť počet závozníkov. Teraz sú
posádky vyťažené rovnomerne.
Tým, že ich už nedelíme na tzv.
zmesové a separované, optimalizo-
vali sme výkon pracovnej sily aj
techniky.

Cieľom je zvyšovať podiel sepa-
rovaného zberu na úkor zmeso-
vého. Obyvateľov, ktorí sú tvor-
cami odpadu, to prakticky nič
nestojí - poplatok totiž platia len
za zmesový odpad. Je možné
zvyšovať podiel separovaného
zberu bez úpravy poplatku,
ktorí platia obyvatelia mestu?
Ako chcete motivovať tvorcov
odpadu aby viac separovali?
- Keby sa OLO pozeralo len na
seba, mohlo by mu to byť jedno.
OLO fakturuje mestu svoje výko-
ny. Zaujímať by to však malo
najmä mesto. Separovaný zber nie
je zadarmo. Je zahrnutý v poplatku
za odvoz a likvidáciu zmesového
odpadu. Dnes je však jeho podiel
už taký vysoký, že treba oddeliť
odvoz zmesového a separovaného
odpadu. Aby bolo aj ekonomicky
výhodnejšie separovať, ako nese-
parovať. Obyvatelia sa musia zba-
viť predsudku, že separovaný od-
pad je zadarmo.
Bude podľa vás vôľa bratislav-
ského mestského zastupiteľstva
zmeniť legislatívu tak, aby mesto

mohlo vyberať aj poplatok za
separovaný zber?
- Verím, že keď sa poslanci dôklad-
ne oboznámia so skúsenosťami z
praxe, bude to možné riešiť. V
konečnom dôsledku to bude len na
prospech občanov. Bude to určite
záležať aj od toho, koľko bude mať
samospráva peňazí. Za posledných
10 rokov sa odpadové hospodár-
stvo výrazne zmenilo a musí sa
preto trochu zmeniť aj legislatíva,
aby sme sa mohli pohnúť dopredu.
Začiatkom roka niektoré mestá
zvyšovali poplatky za odpad. Nie-
kedy len zvýšenie poplatku nie je
riešením situácie. Musíme diferen-
covať, koľko a za čo platíme. Ak
mám jeden poplatok, nemám žiad-
nu výhodu, keď budem odpad
separovať.
Ako separujú odpad Bratislav-
čania?
- Vlani sme robili prieskum a na
naše prekvapenie sú Bratislavčania
presvedčení, že vedia o odpade a
separovanom zbere všetko. Ale z
praxe vieme, že to tak nie je. Osve-
ta je v tejto oblasti stále slabá.

Ľudia u nás si ani nevedia predsta-
viť, aké povinnosti pri likvidácii
odpadu majú obyvatelia niektorých
iných krajín. Je to vecou legislatívy,
ale aj odpadovej kultúry obyvate-
ľov. Do roku 2020 sa má 50 percent
všetkého odpadu separovať, to je
veľmi ambiciózny cieľ. Bude urči-
te lepšie, ak to budú ľudia chcieť, a
nielen musieť. Až 56 percent všet-
kých obslúh sú tie veľké nádoby, to
znamená, že väčšina obyvateľov
žije v bytových domoch a poplatok
za odpad vnímajú ako paušál.
Nevedia, že v Bratislave je množ-
stvový zber, že sa im oplatí separo-
vať, lebo to úplne mení štruktúru
poplatkov za odpad. Ak správca
domu nekomunikuje s obyvateľmi,
títo sa nemajú ako dozvedieť o
výhodách separovania.
Neobávate sa, že po zavedení sa-
mostatných poplatkov pre zme-
sový a separovaný odpad budú,
ľudia hádzať odpad do nádob,
ktoré budú lacnejšie?
- To je jednoduché, ak bude v
nádobe na papier alebo plasty neja-
ký zmesový odpad, poplatok bude
taký ako za kontajner na zmesový
odpad. Tak je to v princípe aj dnes
- ak sa v nádobe na separovaný
zber nachádza zmesový odpad,
posádka vozidla na to upozorní
správcu a pokiaľ to nepretriedi,
považujeme takto znehodnotený
kontajner za zmesový odpad. Dnes
máme však opačný problém. Sepa-
rovaný odpad často končí v nádo-
bách so zmesovým odpadom.
Musíme dospieť na úroveň, že ob-
čan, ako tvorca, odpadu bude moti-
vovaný v maximálnej miere sepa-
rovať domový odpad. Momentálne
nie je separovaný zber predmetom
špekulácie, čo však do budúcnosti
nevylučujem. Som však presved-
čený, že sa aj s tým dokážeme vy-
sporiadať. V zahraničí sú napríklad
za znehodnotenie separovaného
zberu vysoké sankcie a ľudia to
rešpektujú.
Rozdelenie poplatku za zmesový
a separovaný komunálny odpad
spôsobí podľa vás zvýšenie cel-
kových nákladov domácností na
spracovanie odpadu alebo ich
znížia?
- Predpoklad je, že sa znížia.
Nemôžete to robiť bez toho, aby to
bolo adresné. Dnes je v legislatíve

množstvo prvkov tzv. solidarity.
Reálne náklady pre tých, ktorí
separujú, však budú nižšie, pretože
aj náklady na odvoz a spracovanie
separovaného odpadu sú nižšie.
Napríklad v Bratislave na rozdiel
od iných miest na Slovensku
máme množstvový zber odpadu,
čo je určite adresnejšie a spravodli-
vejšie, ako pri paušálnom poplatku
na obyvateľa. Pri množstvovom
zbere platím toľko, koľko odpadu
vytvorím. Množstvový zber núti
tvorcu regulovať tvorbu odpadu a
skôr motivuje k separovaniu, ako
je to pri paušálnom poplatku. Ďal-
ším krokom je teda pre Bratislavu
a Bratislavčanov oddelenie nákla-
dov na zmesový a separovaný zber.
V poplatku za odpad je v Bratisla-
ve zahrnutý aj tzv. drobný stavebný
odpad či prevádzka zberných dvo-
rov. To všetko by malo byť oddele-
né, aby bolo jasné, za čo a koľko
občan platí.
Problémom Bratislavy je najmä
drobný stavebný odpad, ktorý
končí v zmesových nádobách
alebo v horšom prípade na čier-
nych skládkach. Nie v každej
mestskej časti sú zberné dvory,
kam by občania mohli takýto
odpad odviezť. Kto to má riešiť?
OLO alebo mesto?
- Drobný stavebný odpad je pro-
blém, ktorý nikto nechce riešiť. V
legislatíve to je zahrnuté do komu-
nálneho odpadu, ale z praxe vieme,
že to nie je nič iné, ako obyčajný
stavebný odpad v malých množ-
stvách. Pôvodne bolo myslené, že
pôjde o odpad pri prerábaní kúpeľ-
ne či kuchyne a pôjde naozaj o
malé množstvo odpadu do jedného
kubíka, ktorý nemá význam voziť
na skládky, ale občan ho dovezie
do zberného dvora. V praxi to však
sú aj veľké stavebné firmy, ktoré
vozia tento „drobný stavebný
odpad“. Samospráva má dilemu,
že ak mu tento odpad neprevezme,
riskuje, že skončí na čiernej sklád-
ke. Bolo by to treba riešiť individu-
álne, pretože v prípade bežného
človeka to je aktuálne raz za štyri
roky, ale stavebná firma má odvoz
odpadu riešiť v zmysle zákona, nie
ako komunálny odpad. Takto na to
doplácajú aj ľudia, ktorí stavebný
odpad netvoria.
Čo v prípade, keď stavebný

odpad skončí v nádobe na zme-
sový komunálny odpad?
- Vieme si to vytriediť, ale sú to
náklady navyše, ktoré nám nikto
nepreplatí. Stavebný odpad má
jednu vlastnosť, že je ťažký a podľa
váhy nádoby sa hneď spozná, že
tam nie je len domový odpad. V
praxi to riešime tak, že posádka
vozidla okamžite informuje správ-
cu, že v nádobe je stavebný odpad,
a ten potom platí za to ako za sta-
vebný odpad, ktorý nejde do spa-
ľovne, ale musí skončiť na skládke.
V Bratislave sa totiž až 96 percent
komunálneho odpadu zhodnotí v
príslušných zariadeniach alebo
spáli v spaľovni, len 4 percentá
skončia na skládke. V tomto sme
absolútny unikát. V tých štyroch
percentách je časť stavebného
odpadu, ktorý sa nedá zrecyklovať
a zvyšok tvorí odpad, ktorý v čase
odstávky spaľovne vyvážame na
skládku. Do zásobníka vieme
umiestniť dvojtýždenný zber, ak je
to dlhšie, musíme to vyviezť na
skládku. Ale aj to už riešime – ulo-
žíme si to na skládku a keď sa
skončí odstávka spaľovne, tak to
navozíme naspäť a spálime. Viem
si predstaviť, že sa OLO dopracuje
k stavu, keď len jedno percento
odpadu skončí na skládke.
Hovoríte, že rozdelenie poplatku
za zmesový a separovaný odpad,
bude adresnejšie, spravodlivejšie
a lacnejšie pre tých, ktorí sepa-
rujú. Nie je to dôvod, aby sa to
spravilo čo najskôr?
- Keby ste neseparovali a separo-
vať chcete, tak tam máte jednoz-
načne úsporu. Ale ak niekto dnes
separuje a má nádoby na zmesový
a separovaný odpad pol na pol, tak
sa mu to bude zdať, že je to pre
neho drahšie, lebo sa skrýva za tzv.
bezplatný separovaný zber. Každá
takáto zmena by mala vychádzať z
praxe, je možné, že OLO málo o
tomto probléme v minulosti hovo-
rilo. Na druhej strane, právomoc
meniť všeobecne záväzné nariade-
nia má mesto. Musí preto lepšie
fungovať komunikácia medzi
OLO a mestom. Názory, že separo-
vaný zber odpadu má byť zadar-
mo, sa vytratili a aj prax ukázala,
že to nie je pravda. Teraz ide len o
to, nájsť odvahu urobiť tento krok 

Zhováral sa Radoslav Števčík

R. Achimský: Optimalizujeme odvoz odpadu
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Hľadáte bývanie snov v centre mesta?
Máte radi prechádzky v prírode, rodinný
piknik s deťmi či ranný beh po lesných
cestičkách v Horskom parku? Chcete
zabudnúť na každodenný stres a bývať v
srdci prírody? Je to vôbec v Bratislave
možné?
Na Drotárskej ulici, na jednej z najlukratív-
nejších adries, sa dnes naskytá jedinečná
šanca na kúpu nehnuteľnosti. Vyššia životná
úroveň a nadčasový komfort bývania! Kva-
litná architektúra. Výborná lokalita v cent-
re mesta v blízkosti chránenej oblasti Hor-
ského parku. Nekonečné možnosti na tráve-
nie mimopracovných aktivít s rodinou. To sú
atribúty, ktorými si bytový komplex Rezi-
dencie MACHNÁČ nedávno celkom pod-
manil trh s nehnuteľnosťami. Ktorý z pro-
jektov sa môže pochváliť, že dva bytové
domy boli vypredané v rekordne krátkom
čase, za neuveriteľné 3 mesiace?
Predaj nových bytov v posledných byto-

vých domoch Rezidencie MACHNÁČ sa
práve začína. Navyše za mimoriadne uvá-
dzacie ceny! Mimoriadny záujem o bývanie
vzbudila lokalita, ktorá sa vyznačuje dobrou
infraštruktúrou, výbornou dostupnosťou. 
Jedinečnosť lokality podtrhol aj Prof. Ing.
arch. Štefan Šlachta, PhD., hlavný architekt
mesta Bratislava 2006 – 2011, ktorý uviedol:
„Nie je dom ako dom. Dobrý dom musí
vytvárať príjemný pocit domova, musí
poskytovať radosť z bývania. Tie najlepšie
domy majú ešte niečo navyše: pekné pro-
stredie, sú ekonomicky riešené a poskytujú
krásny výhľad. Ako tieto domy na Machná-
či pri Horskom parku...“

„V rámci prípravy projektu Rezidencie
MACHNÁČ sme kládli dôraz nielen na
požiadavky Bratislavčanov, ale snažili sme
sa uchovať dedičstvo krásnej prírody,
ktorá rezidencie obklopuje. Bývanie v Rezi-
dencie MACHNÁČ je ideálne pre jednotliv-
cov a rodiny, ktorí kvalitu svojho života

kladú na prvé miesto,“ uviedol Michal
Mrník, zástupca investora Rezidencie
MACHNÁČ.

„Každý si chce splniť svoj sen o komfort-
nom bývaní v srdci prírody a pritom na skok
od centra. Najmä ak ide o presvetlené byty s
krásnymi výhľadmi na okolitú prírodu, s pre-
myslenými dispozíciami a za prekvapujúco
výhodné ceny. Voľné byty v posledných
domoch si môžu záujemcovia pozrieť na
www.tuchcembyt.sk,“ uviedol Norbert
Hrnčiar, manažér predaja z maklérskej kan-
celárie PonukaByvania.sk.

Predaj nových bytov v posledných domoch Rezidencie MACHNÁČ sa začína!
Vyššia životná úroveň a nadčasový komfort bývania za mimoriadne uvádzacie ceny. Len teraz!

206x132_BA5.indd 1 4/8/13 10:31 AM
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BRATISLAVA
Rieky patrili pred vznikom
železníc k hlavným dopravným
koridorom obchodu v Európe.
Boli zdrojom vody, potravy ale
aj energie. Ekonomika, história
a kultúra krajiny boli značne
ovplyvňované riečnym prostre-
dím. Najdôležitejšou stredoeu-
rópskou riekou bol vždy Dunaj. 
Dunaj preto skrýva najväčšie
množstvo doposiaľ neobjavených
archeologických nálezov, ako ce-
lých potopených lodí, keramiky,
kovových predmetov a podobne.
Z okolitých krajín je podvodná
archeológia najviac rozvinutá v
Maďarsku, pričom patrí k jednej z
najvyspelejších v Európe.
V rámci dlhodobej spolupráce s
Maďarským inštitútom v Bratisla-
ve nám bola ponúknutá možnosť
preskúmať dno Dunaja v Bratisla-
ve. S potešením sme takúto atrak-
tívnu akciu zorganizovali v pon-
delok 8. apríla 2013. Pod vedením
archeológa Attilu J. Tótha z vý-
skumnej skupiny Argonauta z
Budapešti sme robili podvodný

prieskum brehu Dunaja špeciál-
nym sonarom obsluhovaným z
motorového člna. Zamerali sme sa
na historicky urbanizovanú zónu v
priestore od Vajanského nábrežia
po bývalý Zuckermandel.
Zaujímali nás predovšetkým dve
konkrétne miesta. Oblasť dnešné-
ho Námestia Ľ. Štúra, odkiaľ boli
v októbri 1921 hodené do vody
časti mramorového súsošia Márie
Terézie. Sochu vtedy rozbili
Československí legionári a Sokoli
na znak nesúhlasu so snahami
Karola I. Habsburského o návrat
na uhorský trón a obnovenie mo-
narchie. Na tomto mieste sa sku-

točne pri úprave brehu Dunaja
koncom 50. rokov 20. storočia na-
šli dva veľké kusy z pôvodnej so-
chy. Bola to takmer celá hlava
koňa (foto) a veľký kus drapérie
zo sukne Márie Terézie. Tie boli
odovzdané sochárovi Ludvikovi
Korkošovi a jeho dedičia ich opa-
trujú v Bratislave dodnes.
Druhým miestom nášho záujmu
bola oblasť v okolí vodnej veže na
rozhraní Vydrice a Zuckermandla,
kde bol v minulosti brod cez
Dunaj a predpokladaný stredove-
ký bratislavský prístav.
Veľká časť dna Dunaja na pobreží
nevykazuje znaky prítomnosti

archeologických nálezov, čo mož-
no pripísať aj úpravám a bagrova-
niu dna rieky v minulosti. Ani v
priestore Vodnej veže sonar nezaz-
namenal predmety, avšak archeo-
lóg vyslovil predpoklad, že v tejto
časti rieky dochádza skôr k usa-
dzovaniu naplavenín, preto je
možné, že nálezy sú hlbšie.
Práve v priestore, kam boli hode-
né časti sochy Márie Terézie však
sonar detekoval viaceré väčšie
predmety, ktoré nie sú prirodze-
nou súčasťou dna rieky. Či však
ide skutočne o časti sochy, môže
dokázať až potápačský výskum,
ktorý skupina Argonauta plánuje
urobiť. V spolupráci na výskume
Dunaja, ako aj Moravy v oblasti
Bratislavy chceme pokračovať aj
naďalej.
Bratislavský okrášľovací spolok
sa chce týmto poďakovať Porieč-
nemu oddeleniu Policajného zbo-
ru SR v Bratislave za nezištnú po-
moc a profesionálny prístup.

Mgr. Maroš Mačuha, PhD.,
výkonný riaditeľ Bratislavského

okrášľovacieho spolku

BOS skúma, čo sa skrýva v Dunaji V unimobunke

na Muškátovej

spia bezdomovci
RUŽINOV
Na Muškátovej ulici sa vo dvore
medzi panelákmi nachádza
unimobunka, v ktorej prespá-
vajú bezdomovci. Patrí majite-
ľovi susedného pohostinstva,
ktoré je zatvorené. Ružinovský
miestny úrad pracuje na jej
odstránení, polícia miesto mo-
nitoruje.
Unimobunka stojí v strede dvora,
hneď vedľa detského ihriska.
Obyvatelia z Muškátovej ulice
upozornili na situáciu miestny
úrad pred troma týždňami. Podľa
hovorkyne mestskej časti Ruži-
nov Miroslavy Štrosovej nechal
unimobunku vedľa zatvorenej
prevádzky pohostinstva Pardall
Pub jej majiteľ Milan Mach, ktorý
vlastní aj byt na Šalviovej ulici, na
ktorý je vypísaná exekúcia. „Ma-
jiteľa prevádzky sme vyzvali, aby
unimobunku odstránil. Pokiaľ tak
neurobí čo najskôr, odstránime ju
na jeho náklady,“ uviedla Štroso-
vá. O monitorovanie miesta po-
žiadala samospráva mestskú aj
štátnu políciu.
„Počas kontrol sa však nikto vo
vnútri unimobunky nenachádzal.
Zo strany polície v predchádzajú-
com období na uvedenom mieste
boli zistené osoby - bezdomovci,
ktorí sa však nedopúšťali proti-
právneho konania,“ uviedol ho-
vorca Krajského policajného zbo-
ru v Bratislave František Peczár.
Dodal, že ružinovská samospráva
totiž nemá všeobecne záväzným
nariadením ustanovené, že bezdo-
movectvo je na území Ružinova
nezákonné, ako je to napríklad v
Starom Meste. 
Pokiaľ majiteľ unimobunky na
polícii nenahlásil, že mu ukradli
alebo poškodili majetok, polícia
nemôže bezdomovcov z nej vy-
hnať. Môže zakročiť, ak by bez-
domovci porušovali nočný pokoj,
alebo by sa dopúšťali iného proti-
právneho konania. (mch)

www.ktosom.sk

V noci rozžiarim
Bratislavu

Overený dodávateľ 

elektriny a plynu

ZSE_BAnoviny_164x132.indd 2 4/8/13 10:56 AM

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848
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Najviac hlasov

pre Námestie

republiky
PETRŽALKA
Väčšina Petržalčanov, ktorí sa
zapojili do ankety petržalskej
samosprávy o názve priestran-
stva medzi Jiráskovou, Tupole-
vovou a Markovou ulicou,
uprednostňuje Námestie repu-
bliky. Za tento názov hlasovalo
až 360 zo 421 hlasujúcich. 
Petržalčania vyberali z troch ná-
vrhov - Námestie mládeže, Ná-
mestie republiky a Námestie
svornosti, ktoré stanovili petržals-
kí miestni poslanci z názvoslov-
nej komisie.
Toto priestranstvo pri Chorvát-
skom ramene sa pred rokom 1989
volalo Námestie májového
povstania českého ľudu, po páde
komunistického režimu tento
názov stratilo. Zaujímavosťou je,
že ešte v roku 1985 sa takto vola-
la dnešná Saratovská ulica v
Dúbravke, v roku 1987 sa tak už
volalo priestranstvo v Petržalke.
Výsledkami ankety sa bude
zaoberať názvoslovná komisia
mestskej časti, nový názov prie-
stranstva potom prerokuje petr-
žalské miestne zastupiteľstvo a
definitívne o ňom rozhodnú brati-
slavskí mestskí poslanci. (ado)

STARÉ MESTO
Všetci sme pred časom privítali
svetelné informačné tabule v
centre Bratislavy, na ktorých si
môžeme skontrolovať dátum,
čas a momentálnu teplotu.
Najmä tá posledná hodnota
bola počas dlhej zimy pre nás
veľmi aktuálna.
No pútač s touto tabuľou medzi
prezidentským palácom a hote-
lom Crowne Plaza nad podjaz-
dom nás klame už vyše polroka.
Keďže sa klamstvá, prepáčte sluš-
ne povedané nepravdy, stali pre
väčšinu z nás dennodennou
súčasťou, nečudujem sa, že nás
klame aj informácia o teplote.
Ukazuje nám viac optimizmu.
Vždy, keď jazdím okolo autom,
skontrolujem si údaj z palubného
počítača s teplotou na stojane. Zo
začiatku som si myslel, že mám v
aute zlý palubný počítač (dôsle-
dok otrasov z „perfektných“

vozoviek), ale bolo to aj v ďalšom
a ďalšom aute... Keď  bolo 0 stup-
ňov, tak teplomer ukazoval pozi-
tívnych +5 stupňov Celzia. Pri +8
ukazoval +13 a pri +13 stupňoch
som sa cítil ako pred letom - uka-
zoval až +21 stupňov Celzia. 
Pri ďalšom stojane s pravdivov
informujúcou informačnou tabu-
ľou  na zastávke autobusu  na Sta-
romestskej ulici som zastihol
údržbárov pred mesiacom a pove-
dal som im to. Povedali mi: „Áno,
vymenili poškodený snímač. A
zase je to zlé?“ Tak som pritakal a
čakal som, že sa na to „pozrú“.
Možno pozreli, ale iba z auta. A
tak nie je všetko také, ako to vyze-
rá (mimochodom, toto je častá
výhovorka previnilcov).
Ak snímač neopravia, možno sa
dočkáme aj teplotných rekordov.
Ak bude v lete skutočných plus
35 stupňov, tak nás hrdá infor-
mačná tabuľa poinformuje o

teplotnom rekorde plus 48 stup-
ňov, možno až 50 (zvyšovaním
teploty sa zvyšuje na tabuli aj prí-
davok) a „počasiari“ budú mať
ďalšie úvodné „žvásty“ k predpo-
vedi počasia.
Nuž na klamstvá sme zvyknutí už
z minulosti, keď sa Džugašvili
volal Stalin, Ulianov zase Lenin a
Veľká októbrová socialistická
revolúcia bola v novembri, alebo
v nedávnej minulosti, keď sa
mafiáni ohradzovali titulmi ctení
občania, politici - zlodeji - pocti-
vými služobníkmi štátu, skorum-
povaní sudcovia, úradníci, podni-
katelia-špekulanti sa titulujú nezá-
vislými, a mnoho ďalších a ďal-
ších prípadov by zabralo možno
celú plochu Bratislavských novín.
A na záver ešte otázka. To sme
naozaj takí chudobní, že nemáme
na jeden snímač, aby sme sa
nemuseli hanbiť pred návštevník-
mi metropoly? Pavel Jacz

Budeme mať teplotné rekordy
alebo je to iba klamanie číslami?

Zelenákova

Bratislava

v Justiho sieni
STARÉ MESTO
V Justiho sieni Primaciálneho
paláca bude 18. apríla 2013
otvorená výstava kresieb bra-
tislavského rodáka Petra Zele-
náka.
Výstava je venovaná Bratislave
a jej otvorenie je súčasťou dní
otvorených dverí samosprávy
mesta Bratislava pre všetkých.
Približuje históriu aj súčasnosť
mesta ako ju uhlíkom či ceruz-
kou zachytil autor.
Výstava Bratislava potrvá do 28.
apríla 2013. (brn)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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Bratislavčania

vyzbierali vyše

178-tisíc eur
BRATISLAVA
V piatok 12. apríla 2013 sa cez
sedemnásty Deň narcisov po-
darilo len v Bratislave pre Ligu
proti rakovine predbežne vy-
zbierať 178 163,60 eur. Presná
suma, ktorou Bratislavčania
tento rok podporili onkologic-
kých pacientov a ich rodiny,
bude známa koncom týždňa.
Výsledok zbierky za celé Slo-
vensko bude známy do mesiaca
odo dňa jej konania. Prispieť do
zbierky Dňa narcisov je však
možné do 20. apríla 2013, a to
prostredníctvom SMS s ľubo-
voľným textom na číslo 848 v
sieti všetkých mobilných operá-
torov,  pričom cena SMS je 2
eurá, alebo dobrovoľným prí-
spevkom na účet zbierky č.
2629740400/1100. 
Vlani sa poradilo Lige proti
rakovine vyzbierať viac ako
milión eur (1 005 159,66 eur), z
toho len v Bratislave sa vyzbiera-
lo 214 606,43 eur. (lpr)

V nedeľu bude

na dostihy

vstup zadarmo
PETRŽALKA
Turfová sezóna v Bratislave sa
rozbehla úvodným mítingom v
nedeľu 14. apríla 2013. Štyrid-
siatu Jarnú cenu Petržalky -
Cenu starostu mestskej časti
Petržalka steeplechase pre 5-
ročné a staršie kone na 3800
metrov vyhral sedemročný hne-
dák Quai Brany z Francúzska.
Ďalší dostihový deň je najbližšiu
nedeľu 21. apríla 2013 od 14.00
h, keď v rámci podujatia Bratisla-
va pre všetkých bude aj vstup na
závodisko v Starom háji zadarmo.
Vrcholom bude Veľká aprílová
cena pod patronátom primátora
Bratislavy s mimoriadne kvalit-
nou medzinárodnou zostavou
koní. Aj tento rok sa jeden z dosti-
hov pobeží o Cenu Bratislav-
ských novín.
Okrem napínavých dostihov sa
môžu návštevníci tešiť aj na zaují-
mavý sprievodný program, pre
deti je opäť pripravené vozenie na
poníkoch. (zav)

PETRŽALKA
Rekonštrukcia Ovsištského ná-
mestia sa pomaly blíži k záveru.
Pôvodný chodník nahradili
štvorcové platne s hladkým
povrchom a pribudli aj ďalšie
spevnené plochy z prírodného
kameňa a dlažby vo viacerých
farbách.
Mamičky s kočíkmi a seniori oce-
nia novú bezbariérovú rampu a 14
lavičiek. Prvky drobnej architek-
túry spolu s novou zeleňou dotvo-
ria a zútulnia celé námestie.
Posledné stavebné úpravy boli
dokončené minulý týždeň, teraz
prídu na rad sadovnícke práce,
ktoré nebolo možné začať pre
nepriazeň jarného počasia.
Oddychovú časť námestia skráš-
lia tri dekoratívne fialovo kvitnú-
ce dreviny a vždy zelené kríky,
takže aj počas zimných mesiacov
bude toto miesto pôsobiť príjem-
ne. Samotné námestie v tvare
obdĺžnika umožní vysadiť 20
väčších stromov v dvoch stromo-
radiach po okrajoch námestia.

Esteticky celé námestie dotvoria
pestré záhony nad oporným múri-
kom, kde budú rásť stovky kríkov
s pestrofarebnými kvietkami.
„Rekonštrukcia Vlasteneckého
námestia sa stretla s pozitívnym
ohlasom u obyvateľov Petržalky.
Aj preto sme sa rozhodli pokračo-
vať vo vytváraní nových príleži-
tostí na príjemné posedenie, pre-
chádzky a stretnutia“, povedal
petržalský starosta  Vladimír Ba-
jan (nezávislý).

Mestská časť Petržalka bude
podľa starostu Bajana pokračo-
vať v postupnej revitalizácii a
opravách vybraných zón. Po
Vlasteneckom a Ovsištskom
námestí má byť ďalším v poradí
Námestie hraničiarov. Jeho kon-
krétnu podobu majú už teraz
podľa neho v rukách budúci
architekti - študenti Slovenskej
technickej univerzity. Ich návrhy
samospráva v krátkom čase pred-
staví Petržalčanom. (pet)

Rekonštrukcia Ovsištského námestia
majú v najbližších dňoch dokončiť
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Basketbalisti

Interu o finále

bojujú s Nitrou
BRATSLAVA
Basketbalistom Interu Incheba
Bratislava síce prvý zápas semi-
finálovej série play-off extraligy
proti Nitre nevyšiel, príležitosť
odčiniť sobotnú prehru 67:78
majú už v stredu 17. apríla 2013
o 18.00 h na domácej palubov-
ke v Hant Aréne na Pasienkoch.
„Ešte sa do Nitry vrátime a dú-
fam, že odídeme s iným výsled-
kom. Verím, že v domácom zápa-
se budeme strieľať s vyššou
úspešnosťou. To, na čom sme sa
dohodli, sme robili celkom dobre,
aj v doskakovaní sme sa vyrovna-
li Nitre. Naša obrana nebola taká
zlá, ale presnosť streľby mala
Nitra na rozdiel od nás dosť vyso-
kú a to sa odrazilo na výsledku.
My sa musíme sústrediť na ďalší
zápas,“ povedal po zápase tréner
Interu Aramis Naglič.
Bratislavčanom nevyšli prvé tri
štvrtiny, keď ich prehrali o päť,
osem, resp. sedem bodov, a pred
záverečnou štvrtinou prehrávali o
20 bodov. V záverečnej časti zá-
pasu síce interisti zabrali a znížili,
to však už bolo málo.
Séria sa hrá na štryri víťazné
zápasy. Druhý zápas je na pro-
grame v stredu 17. apríla v Brati-
slave, 20. apríla v Nitre, 24. aprí-
la opäť v Bratislave, 27. apríla v
Nitre, 1. mája v Bratislave a prí-
padný siedmy zápas 4. mája opäť
v Nitre. (ado)

Tri bratislavské

kluby hrajú

o titul majstra
BRATISLAVA
O majstrovské tituly vo volej-
bale mužov a žien hrajú až tri
bratislavské kluby. Muži Volley
Teamu UNICEF Bratislava a
ženy Slávie EU Bratislava a
Doprastavu Bratislava. Kým v
prípade žien je isté, že titul zos-
tane v Bratislave, bratislavskí
volejbalisti sa ho pokúšajú
zobrať úradujúcemu majstrovi
Chemesu Humenné.
Ženská finálová séria je o krok
ďalej a Slávia EU vyhráva nad
Doprastavom 2:1 na zápasy. Hrá
sa na tri víťazstvá a Slávistky mali
možnosť rozhodnúť už v sobotu,
keď viedli na zápasy 2:0, na
domácej palubovke však prekva-
pujúco prehrali 1:3. Štvrtý zápas
série je na programe v stredu 17.
apríla 2013 o 17.00 h v Športovej
hale PKO, prípadný piaty zápas
bude v sobotu 20. apríla o 17.00 h
v Športovej hale Mladosť.
Volejbalisti Volley Teamu Unicef
Bratislava síce prvý finálový
zápas v Humennom v sobotu pre-
hrali 2:3, ale v nedeľu už nedali
domácim šancu a zdolali ich 3:1,
čím finálovú sériu vyrovnali na
1:1. Teraz sa finálová séria presú-
va do Bratislavy. Dva odvetné
zápasy odohrajú Biele tigre v
sobotu 20. apríla o 18.00 h a v
nedeľu 21. apríla 2013 o 17.00 h
na domácej palubovke v Hant
Aréne. (ado)

BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratisla-
va naposledy prehrali v Cor-
goň lige 2. novembra 2012 v
domácom derby s Trnavou
(0:1). Odvtedy v domácej súťa-
ži Bratislavčania nespoznali
chuť prehry, sobotný zápas v
Trnave tak bol už jedenásty
ligový bez prehry.
Slovanisti cestovali do Trnavy s
cieľom vyhrať. To sa im napokon
nepodarilo, keď remízovali 0:0.
Neboli však ďaleko od víťazstva -
v 66. minúte po faule domácich
na Erika Grendela kopal penaltu
Lester Peltier, no domáci brankár

jeho strelu zneškodnil. „Bol to
zápas s peknou diváckou kulisou
a v peknom počasí. Mohli sme aj
vyhrať, ak by sme využili penaltu.
Výsledok je však vzhľadom na
priebeh spravodlivý. Opakujem,
škoda tej jedenástky, mohli sme
mať tri body,“ povedal po zápase
tréner Slovana Samuel Slovák.
Futbalisti Slovana Bratislava tak
majú po 26. kole Corgoň ligy ná-
skok 8 bodov pred druhou Seni-
cou. Tá v sobotu zvíťazila v Žili-
ne 1:0 a priblížila sa na vedúci
bratislavský tím.
Slovanisti majú dobre rozohratú
aj pohárovú sériu s Košicami. V

prvom zápase semifinále Slovnaft
Cupu vyhrali na súperovom ihris-
ku 3:0 a pred utorňajšou odvetou
(16. apríla 2013) mali postup do
pohárového finále na dosah.
V sobotu 20. apríla 2013 o 16.30
h privítajú Bratislavčania na Pa-
sienkoch Spartak Myjava. O týž-
deň neskôr - v sobotu  27. apríla
2013 - sa opäť bude hrať na Pa-
sienkoch, ale už o 14.30 h budú
slovanisti hostiť momentálne dru-
hú Senicu.Toto bude zrejme kľú-
čový zápas jarnej časti sezóny. V
prípade, že Bratislavčania vyhra-
jú, budú už veľmi blízko k zisku
majstrovského titulu. (ado)

Futbalisti Slovana hrali v Trnave
bez gólov, neprehrali už 11 zápasov

www.bkinter.sk
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EXLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

PRODUKTOVÍ PARTNERI

REKLAMNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI

17. a 24. 4. 2013, 18.00 h 
HANT arena Pasienky
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Či jazda na bicykli, jazda na koni alebo turistika, Nor-
dic Wakling alebo beh – Burgenland ponúka nad-
šencom pohybu množstvo možností. Mierna panónska
klíma umožňuje vykonávanie väčšiny druhov športu
takmer celoročne. To je dovolenka na slnečnej strane
Rakúska – to je dovolenka v Burgenlande… 
Tých, ktorí radi šliapu do pedálov, očakáva okolo 2500
km značených cyklociest- od príjemných okruhov pre
rodiny až po náročné trasy pre horské bicykle.
Obzvlášť obľúbená je cyklocesta okolo Neziderského
jazera o dĺžke 138 km, ktorá je prostredníctvom „obja-
viteľskej túry“ spojená s Dunajskou cyklotrasou. Jazd-
ci na horských bicykloch sa „vybláznia“ na strmých
tratiach kopcov Rosalia, Geschriebenstein a Eisen-
berg. Okruhy pre E-bicykle sú v Burgenlande rovnako

„in“ ako jazda na drezine, výlety na štvorkolke alebo
segway.
Cyklocesta B10 Neziderské jazero patrí k najkrajším a naj-
pestrejším trasám okolo najväčšieho stepného jazera v stred-
nej Európe, ktoré je od roku 2001 svetovým dedičstvom
UNESCO. Vďaka novým odpočívadlám, jedinečnej panen-
skej prírode a kultúrnym pokladom sa jazda na bicykli mení
na objaviteľskú cestu a nezabudnuteľný zážitok. Malé
výškové rozdiely a neustály rozvoj územia garantujú pôžitok
z jazdy pre mladých aj starších. Cykloturistické značenie so
400 novými ukazovateľmi a veľkými prehľadnými panora-
matickými tabuľami významne uľahčuje orientáciu. Karta
Neusiedler See Card umožňuje bezplatné cestovanie pro-
striedkami verejnej dopravy v oblasti Neziderského jazera.

Zažite Burgenland – kde je všetko v pohybe!

Aréna uviedla

hru Closer

(Na dotyk)
PETRŽALKA
Župné Divadlo Aréna uviedlo
minulý týždeň premiéru insce-
nácie britského dramatika Pat-
ricka Marbera s názvom Clo-
ser (Na dotyk). Ide o príbeh šty-
roch ľudí, štyroch vzťahov a
nekonečných podôb lásky, túž-
by a zrady.
V inscenácii účinkujú Rebeka
Poláková (Alica), Soňa Noriso-
vá (Anna), Martin Mňahončák
(Dan) a Marek Majeský (Larry).
Hru režíroval Juraj Bielik, dra-
maturgom je Zuzana Šajgalíko-
vá, scénu a kostýmy navrhla
Marija Havran, hru preložil Mi-
roslav Beblavý.
Najbližšie predstavenie Closer
(Na dotyk) je v nedeľu 19. mája
a v sobotu 25. mája 2013. (ado)

Borušovičová

vstúpila na

divadelné dosky
STARÉ MESTO
Spisovateľka a filmová režisér-
ka Eva Borušovičová vstúpila
aj na divadelné dosky. V Štúdiu
L+S totiž réžijne naštudovala
vlastnú divadelnú hru 69 vecí
lepších než sex.
Ponúka v nej rady, čo s manžel-
ským stereotypom, neverou, prí-
ťažlivosťou iných mužov, kríza-
mi rodičovstva, lákadlami v
podobe výpredajov, sezónnych
depresií, úzkostných spomienok
a dobre vychladeného bieleho v
chladničke.
Hlavné postavy stvárňujú Helena
Krajčiová (ONA) a Marián
Miezga (ON). Najbližšie pred-
stavenie bude v Štúdiu L+S v
utorok 14. mája a v pondelok 20.
mája 2013. (ado)

STARÉ MESTO
Pri príležitosti 75. narodenín
prichádza opäť do Bratislavy
maestro pantomímy Milan
Sládek, aby tu odohral to naj-
lepšie zo svojej celoživotnej
tvorby.
Ucelený program Best Of, s kto-
rým vystúpi 5. mája 2013 na
doskách Sály činohry Sloven-
ského národného divadla, ponú-
ka paletu jeho 55-ročnej profe-
sionálnej tvorby - od vážnych
tém, až po paródiu, humor a sati-
ru. Ide teda o retrospektívu
celosvetovo uznávaného autora,
pedagóga, režiséra a míma.
Prvá časť programu je zameraná
na najznámejšie sólove pantomí-
my Milana Sládka ako napríklad
Slnečnica, ktorá je jednou z
prvých a stala sa akýmsi symbo-

lom jeho práce a života, či Piero-
tove lásky, ktoré sú poctou kla-
sickej francúzskej pantomíme, a

Chocho San, čo je pre zmenu
parodická pantomíma, ktorá si
klaunským spôsobom berie na
mušku nielen operu, ale aj tra-
dičné japonské divadlo kabuki.
Do druhej časti programu sú
zaradené Sládkove pantomímy,
ktoré vznikli na základe príbe-
hov zo Starého zákona. Mnohé z
nich majú jemne veselý až
humoristický charakter. Všetky
sú interpretáciami biblických
príbehov v podaní jubilanta
Milana Sládka - Kain a Ábel,
Herodes, Salome, Samson a
Dalila.
Predstavenie Best Of Milan Slá-
dek bude v nedeľu 5. mája 2013
o 19.00 h v Sále činohry SND na
Pribinovej ulici. Vstupenky sú v
predaji v pokladniciach SND a v
sieti Ticketportal. (bed)

Best Of Milan Sládek - to najlepšie
z pantomímy v Činohre SND

Dovolenka v Burgenlande
Pohyb, oddych a zábava pod panónskym slnkom 

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

VAŠE ALL 
INCLUSIVE 
BÝVANIE

FIRST
MOMENT

ceny

SOLO ACTIVITY - poduja  a pre jednotlivcov.
info: soloac  vity@explicit.sk, www.soloac  vity.sk

Si sám? Si sama?
Po  s nami!



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

18BRATISLAVSKÉ NOVINY 8/2013

štvrtok 18. apríla
� 9.00-20.00 - Bratislava pre
všetkých 2013, Dni otvorených
dverí bratislavskej samosprávy
� 19.00 - I. Vyskočil: Cesta do
Úbic, Divadlo Ívery, Školská ulica
�19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého
dňa do noci, Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Moliére: Lakomec, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - M. Čičvák: Kukura, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - R. Thomas: Mandarín-
ková izba, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
�19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - B. Polívka: Nad zlome-
nou nohou, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Po-
máda, Heineken Tower Stage, Pri-
binova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-
ne let me go, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie

piatok 19. apríla
� 9.00-20.00 - Bratislava pre
všetkých 2013, Dni otvorených
dverí bratislavskej samosprávy
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Pavlac: Červená pri-
ncezná, Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Po-
máda, Heineken Tower Stage, Pri-
binova ulica
� 19.00 - W. Russel: Shirley Va-
lentine, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen
Onegin, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:

Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica

sobota 20. apríla
� 9.00-20.00 - Bratislava pre
všetkých 2013, Dni otvorených
dverí bratislavskej samosprávy
� 14.30 - V. Šuplata: Kráľovský
detektív, Bábkové divadlo, Dunaj-
ská ulica
� 16.30 - ŠK Slovan Bratislava -
Spartak Myjava, futbalový zápas,
Corgoň liga, Štadión Pasienky
�17.00 - UNICEF Bratislava- Che-
mes Humenné, finále volejbalovej
extraligy mužov, HANTAréna
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - M. Lasica: Na fašírky mi ne-
siahaj, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier,
Sála opery a baletu SND, Pribinova
ulica
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku , Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Po-
máda, Heineken Tower Stage, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Slovensko - Česko, ho-
kejový zápas Euro Hockey Chal-
lenge, Slovnaft Aréna
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 21. apríla
� 9.00-20.00 - Bratislava pre
všetkých 2013, Dni otvorených
dverí bratislavskej samosprávy
� 10.00 - V. Šuplata: Kráľovský
detektív, Bábkové divadlo, Dunaj-
ská ulica
� 14.30 - V. Šuplata: Kráľovský
detektív, Bábkové divadlo, Dunaj-
ská ulica
�15.00 - Končérto dy komediánty,
Staromestský klub 10x10, Školská
ulica
�16.00 - Čarodejník z krajiny OZ,
Nová scéna, Kollárovo námestie
�17.00 - UNICEF Bratislava- Che-
mes Humenné, finále volejbalovej
extraligy mužov, HANTAréna
� 18.00 - H. von Kleist: Rozbitý
džbán, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica

� 19.00 - H. Maurice: Podfuk,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - J. Jacobs, W. Casey: Po-
máda, Heineken Tower Stage, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Rozruch v Benátkach,
Divadlo pod kostolom, Tomášiko-
va ulica
� 19.30 - P. Kolečko: Poker face,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 22. apríla
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - S. Štepka: Šťastné
konce, Radošinské naivné divadlo,
Škultétyho ulica
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 - L. Kerata: Peceň, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka...!, Divadlo TICHO a spol.
� 19.00 - Sitra Achra v Astorke,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
�19.30 - V. Klimáček: Pitbull, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 23. apríla
� 18.00 - Ivana Dobrakovová v
Martinuse, Kníhkupectvo Marti-
nus.sk | Obchodná ulica
�19.00 - L. Lochhead: Perfect Days,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - D. Dinková: Carmen,
Historická budova SND, Hviezdo-
slavovo námestie

streda 24. apríla
� 18.00 - Inter Bratislava - Nitra,
semifinále basketbalovej extraligy
mužov, HANTAréna
� 19.00 - R. Harwood: Gardero-
bier, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
�19.00 - L. A. Minkus, M. Petipa:
Bajadéra, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to
slovo padne, Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica

� 19.00 - A. Kalinka, I. Martinka:
Bartimejove pašie, Divadlo TI-
CHO a spol., Školská ulica
� 19.00 - P. Pavlac: Queen, Nová
scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
�19.30 - V. Klimáček: Nízkotučný
život, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

štvrtok 25. apríla
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé
manželské zločiny, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - M. Porubjak/M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - E. Suchoň: Krútňava,
Historická budova SND, Hviezdo-
slavovo námestie
�19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Keby tisíc klarinetov,
Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta

piatok 26. apríla
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
�19.00 - J. Novák: Tolstoj a penia-
ze, Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Komplic, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
�19.00 - T. Brandon: Charleyho te-
ta, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - L. Janáček: Jenůfa, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - J. Larson: RENT, Divad-
lo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Music á la cARTe, kon-
cert, Štúdio L+S, Námestie 1. mája

sobota 27. apríla
�14.30 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�17.00 - UNICEF Bratislava- Che-
mes Humenné, finále volejbalovej
extraligy mužov, HANTAréna
�19.00 - G. Sibleyras, J. Dell: Půl-
druhé hodiny zpoždení, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
�19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Astorka Korzo´90, Námestie SNP

� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica

nedeľa 28. apríla
�18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
�19.00 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Spiró: Prach alebo
dvaja Maďari sa zbláznili..., Štúdio
L+S, Námestie 1. mája

pondelok 29. apríla
� 19.00 - W. Shakespeare: Mac-
beth, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a
staré dámy, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta
�19.00 - Izrafel alebo Cúvanie do
pamäti, Divadlo TICHO a spol.,
Školská ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie

utorok 30. apríla
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Bizet: Carmen, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
�19.00 - M. Uzelac: Cigáni idú do
neba, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - I. Horváth: Bratia Jurgov-
ci, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
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NA PANÓNSKEJ ULICI pre-
padol neznámy páchateľ pobočku
banky. Pod hrozbou použitia
zbrane si žiadal peniaze. Zamest-
nankyňa banky mu v obave o ži-
vot vydala približne 3000 eur. Po-
lícia po páchateľovi pátra.
NA EINSTEINOVEJ ULICI
zadržala polícia mladého muža,
ktorý v autobuse MHD č. 92 žia-
dal od vodiča, aby mu zastavil
mimo zastávky. Vodič to odmie-
tol, čo 24-ročného mladíka vybur-
covalo k tomu, že začal búchať do
presklenej kabíny vodiča, slovne
napádal cestujúcich, búchal do
zariadení autobusa a odkopol
označovač lístkov. Keď autobus
zastavil na zastávke, muž začal
utekať po Einsteinovej ulici, kde
ho zastavila policajná hliadka.
NATOPOĽČIANSKEJ ULICI
držal 37-ročný Patrik ženu a dieťa
v byte a bránil im odísť. Rodinná
príslušníčka na druhý deň zavola-
la políciu. Keď sa do bytu policaj-
ti dostali, muž práve fyzicky úto-
čil na ženu. Policajti ju začali
chrániť, pričom 37-ročný muž im
spôsobil zranenie. Poškodená
žena dala polícii aj balíček bielej
látky, o ktorej povedala, že patrí
37-ročnému mužovi. Expertízou
sa zistilo, že ide o kokaín. Mužo-
vi hrozí trest odňatia slobody vo
výške 3 až 8 rokov.
NA MIEROVEJ ULICI sa v
jednej z budov nachádzal muž,
ktorý nejavil známky života. Poli-
cajti na mieste zistili, že ide o 43-
ročného muža, ktorý utrpel strel-
né poranenie hlavy. Lekár cudzie
zavinenie vylúčil. Príčinu smrti
určí až pitva. Polícia začala trest-
né stíhanie vo veci prečinu
usmrtenia. (mch)

Škoda, že sa už

na Kamzíku

nezasnežuje
Veľmi ma potešil v septembro-
vom čísle minulého roku v Bra-
tislavských novinách rozhovor
so starostom mestskej časti
Nové Mesto Rudolfom Kusým,
ktorý uvažuje nielen o obnove
reštaurácie Snežienka - a čo ma
potešilo - bez ubytovacích ka-
pacít, ale aj o oprave lyžiarske-
ho vleku VL 1000 pri „novej“
slalomke, a možno opäť aj s
osvetlením tejto lúky, pravda,
aj s osvetlením prístupovej ces-
ty a trasy vleku. 
Určite by to potešilo veľkú časť
bratislavských lyžiarov, najmä
tých menej solventných, a mož-
no by to odviedlo pozornosť
mladých od drog a alkoholu. Ve-
rím, že sa aj dnes nájdu na toto fi-
nančné prostriedky a tiež mladí
nadšenci, akými sme boli kedysi
aj my a všetko sa podarí.
Žiaľ, nepodarilo sa nám splniť
náš veľký sen, vylúčiť úplne
automobilovú dopravu na Kam-
zík a vybudovať kabínkovú la-
novku od Sliačskej cesty cez
Ahoj na Kamzík vrátane záchyt-
ného parkoviska. A tiež je škoda,
že na Kamzíku prestali s umelým
zasnežovaním - aj túto zimy sa
mohlo určite o mesiac a pol
dlhšie lyžovať, aspoň na cvičnej
lúke, a Bratislavčania, najmä
deti, si to isto zaslúžia.
Tiež si myslím, že Bratislava by
si zaslúžila aj začlenenie do
vysielania Živej panorámy, či už
z Kamzíka, alebo z Bratislavské-
ho hradu - Viedeň aj Praha to už
dávno majú a isto by to pomohlo
aj z hľadiska propagácie a ces-
tovného ruchu. Milan Malina

KONIEC.

V minulosti vznikali názvy ve-
rejných priestranstiev spontán-
ne. Ulica bola Krátka či Dlhá,
Široká či Úzka, Drevená, Vy-
soká či Dláždená, Kolárska,
Sedlárska, Zlatnícka či Zámoč-
nícka, Hrnčiarska, Tehelná,
podľa toho akým remeslom sa
jej obyvatelia živili. Ak kostol
nestál v strede obce, viedla k ne-
mu Kostolná, k cintorínu Cinto-
rínska, pri škole bola Školská
ulica, pri kláštore Kláštorná.
Ak bolo kláštorov viac, dali mož-
nosť rozmanitejšiemu výberu ná-
zvov ulíc (Františkánska, Klaris-
ká, Dominikánska. Špitálska či
Lazaretská upozorňovali na so-
ciálne ústavy. Sochy a kaplnky
svätých dávali mená priľahlým
uliciam (Mariánska, Jozefská, On-
drejská), smer k iným lokalitám
udávali ich názvy (Viedenská,
Trnavská, Prievozská).
Do 80. rokov 18. storočia neboli
objekty v uliciach číslované, Naj-
častejšie sa označovali menom
majiteľa, ktoré bolo všetkým zná-
me. Bežné bolo hovoriť o dome
Gmaitlovom, Ungerovom či Pa-
werovom. Dnes už menom pôvod-
ného majiteľa označujeme vlastne
len Segnerov dom (kúriu). Niekto-
ré domy niesli „domové zna-
menia“. Biely baránok, Elefant,
Zlatá labuť, Zlatý gryf, Čierny
orol, Zlatý orol, Červený vôl, Čer-
vený rak, Biely lev, Zelený strom,
Zlatá konva, Zlatý rýľ, boli obľú-
bené domové znamenia v stredo-
veku v strednej Európe. Zaujímavé
je, že ani kosák, ani kladivo sa ako
domové znamenia neuplatnili.
V skoro každom stredovekom
meste sa vyskytol aj Divý muž,
neskôr aj Rytier, Strelec, Halapart-
ník, Husár či Traja husári. Niekde
vojakov zastúpili Traja Indiáni či
Divosi. Vyskytlo sa aj domové
znamenie U zlej ženy. Od osem-
násteho storočia domové zname-
nia postupne strácali pôvodný vý-
znam, a zanikali. Tradične sa za-
chovali pri objektoch, v ktorých sa
nachádzali hostince (neskôr rešta-
urácie a hotely) a lekárne. Mnohé
objekty boli označené obrazmi
Panny Márie, svätcov a kresťan-
skými symbolmi (kríž, kalich,
monštrancia) alebo biblickými

výjavmi. Na mnohých fotogra-
fiách bratislavských historických
objektov z obdobia pred rokom
1945 také domové znamenia a ob-
razy ešte vidno. Veľká časť z nich
sa stratila v rámci procesu „socia-
lizácie“. Akási renesancia návra-
tov k „firemným“ názvom nastáva
v oblasti reštaurácií a hotelov.
Vznikajú až neuveriteľné lákadlá
a pútače, ktoré majú osloviť náv-
števníka, aby vstúpil práve sem.
Pred pár týždňami sa objavil v
Bratislave objekt, ktorý je vyslo-
vene urážkou pamiatkovej staro-
stlivosti. Niekto chce byť za kaž-
dú cenu originálny. Na Ventúrskej
ulici číslo 16 otvorili podnik s ná-
zvom „Masquerade“. Okoloidúci
zažívajú šok. Majiteľ prevádzky
si bez súhlasu príslušných orgá-
nov dovolil pred vchod do pod-
niku umiestniť agresívnu predi-
menzovanú kovovú skulptúru
ženských nôh. Do obchodného
priestoru jedného renesančného
domu v Banskej Bystrici sa vchá-
dza pomedzi dva stĺpy, ktoré nesú
arkier. Starí Banskobystričania
dom označujú názvom „medzi
stľpy“. Má sa bratislavský podnik
volať „medzi nohami“?
Fasáda domu je z 19. storočia,
dom obsahuje doklady stavebnej
činnosti od stredoveku. Na dome
sú osadené dve kamenné pamätné
tabule, jedna je zo 17. storočia.
Obidve pripomínajú tragické uda-
losti. Teraz ktosi bez historického
vzťahu k mestu dom „vylepšil“
obrovskými reklamnými tabuľa-
mi medzi oknami prvého poscho-
dia a naviac do chodníka zasahu-
júcou prekážkou v podobe žen-
ských nôh. Jedna menej známa
ulička v historickom centre Paríža

(na ostrove Ile Saint-Louis) sa vo-
lá „Ulica ženy bez hlavy (Rue de
la femme sans tete).
Bolo by veľmi zlé, keby sa raz
bratislavská Ventúrska ulica mala
volať ulicou „ženských nôh bez
tela“. Majiteľ opisovaného re-
klamného monštra protizákonne
umiestnil toto svoje „umelecké
dielo“ na ulicu, ktorá je súčasťou
historického jadra mesta, vyhlá-
seného už v roku 1955 za Mest-
skú pamiatkovú rezerváciu. V
mestskej pamiatkovej rezervácii
sa predpokladá, že chránenými sú
nielen jednotlivé historické
objekty, ale aj historické názvy
verejných priestranstiev a optika
verejných priestranstiev.
Stavebný zákon jasne hovorí o
objektoch pevne spojených s
terénom, všeobecne záväzné
nariadenia mesta a mestských
častí regulujú aj možnosti zabra-
tia verejného priestranstva. Štátna
pamiatková starostlivosť, viazaná
aj medzinárodnými dohovormi a
pravidlami, sa vyjadruje aj k
zásahom na fasádach historic-
kých objektov. To všetko majiteľ
„Masquerade“ ignoruje. Je si
naozaj istý, že drzosť a peniaze
môžu prekonať zákon?
Treba dúfať, že agresívne pestro-
farebné pútače z fasády a „odpí-
lené“ kovové nohy čím skôr
spred historického domu zmiznú
a nestanú sa precedensom k ďal-
ším podobným bujným vý-
strelkom v historickej zóne Staré-
ho Mesta. K maškaráde patria aj
nohy, ale jej neodmysliteľnou
súčiastkou je maska. Maska raz
spadne a odhalí pravú tvár svojho
nositeľa. Štefan Holčík 

FOTO - autor

Ventúrska alebo Ulica ženských nôh?

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.
Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035

Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž

na odpredaj pozemku parc.
č. 2700/30 o výmere 563 m2

- zastavané plochy, nádvo-
ria,  ktorý sa nachádza v

katastrálnom území Vajnory.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
nájdete na oficiálnej internetovej strán-
ke mestskej časti www.vajnory.sk, zá-
ložky Podnikateľ, Verejné súťaže. Vy-
zdvihnúť si ich môžete aj na Miestom
úrade Mestskej časti Bratislava – Vaj-
nory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava.
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vyjdú o dva týždne
2. mája 2013

Šiesty majáles 

bude cez prvý 

májový víkend
PETRŽALKA
Šiesty ročník mestského festiva-
lu Bratislavský majáles bude od
3. do 5. mája 2013 na Tyršovom
nábreží, teda na pravom dunaj-
skom brehu medzi Starým
mostom a Mostom SNP. 
Tu sa budú nachádzať štyri samo-
statné zóny: dve koncertné pódiá,
stan s množstvom workshopov,
piknikov a trhom so súčasným
mestským umením pod názvom
Májový džem, a prekryté pódium
Café Európa s diskusiami. 
Program festivalu je rovnomerne
rozdelený do troch víkendových
dní. V rámci piatkovej alternatív-
nej scény vystúpia skupiny Zlo-
kot, Vec a LePayaco. Sobotný
program odštartuje bratislavská
punkrocková legenda Zóna A, po
ktorej zahrajú Hex a Polemic. Na
veľkom pódiu ich vystrieda Dan
Bárta s projektom Illustratosphe-
re. Hudobný vrchol festivalu zve-
rili organizátori I.M.T. Smile.
Na nedeľnej dramaturgii spolu-
pracovali kultúrne inštitúty krajín
Európskej únie, ktoré do progra-
mu odporučili reprezentantov
svojej hudobnej scény. (miv)

BRATISLAVA
Nasledujúci víkend to bude v
Bratislave opäť vrieť. Po desia-
ty raz sa totiž bratislavská sa-
mospráva otvorí občanom a
opäť bude Bratislava pre všet-
kých. Štvordňový program sa
začne vo štvrtok 18. apríla 2013
a pripomínať sa bude aj dvad-
siate výročie Bratislavy ako
hlavného mesta.
Vrcholom Bratislavy pre všet-
kých je tradične víkend. V sobotu
a v nedeľu budú zadarmo prístup-
né mestské organizácie - od Pri-
maciálneho paláca, cez Múzeum
mesta Bratislavy, Galériu mesta
Bratislavy a Mestskú knižnicu až
po Zoologickú záhradu, športo-
viská STaRZ či Vodárenské mú-
zeum. Mestské lesy pripravili
atraktívny program na Železnej

studienke, na Kamzík bude zadar-
mo premávať novomestská la-
novka.
Bratislava si pripomenie aj 450.
výročie od prvej kráľovskej koru-
novácie, keď bol za uhorského
kráľa korunovaný Maximilián II.
a Prešporok sa stal hlavným mes-
tom Uhorska. V Primaciálnom
paláci bude pri tejto príležitosti
vystavená kópia Uhorskej krá-
ľovskej koruny a korunovačných
klenotov a odevov.
V sobotu 20. apríla 2013 bude v
Primaciálnom paláci od 9.00 do
18.00 h deň otvorených dverí. O
11.00 h pod Michalskou bránou
symbolicky odpečatia mesto a
otvoria turistickú sezónu. O 16.00
h zaznie z balkóna Primaciálneho
paláca Fanfárový koncert. Od
18.00 h bude v Starej tržnici Svä-

tojurská veselica, ktorá má byť
oslavou pridelenia mestských
práv a neformálnej zábavy pre
všetkých obyvateľov Bratislavy.
Mestská hromadná doprava bude
premávať podľa riadneho grafi-
konu, niektoré spoje však budú
posilnené. Pozor, na všetkých lin-
kách, okrem historických vozi-
diel, platí štandardné cestovné.
Vstup na všetky podujatia Brati-
slava pre všetkých je síce bez-
platný, na vybrané podujatia je
však potrebné si vopred vyzdvih-
núť vstupenky. Vstup na niektoré
podujatia alebo expozície môže
byť limitovaný kapacitou prie-
storov. (brn)
Kompletný program Bratislava
pre všetkých 2013 nájdete na
webstránke Bratislavských novín
www.banoviny.sk/kam-v-bratislave

Bratislavu tento víkend čaká ďalšia
skúška - opäť sa otvorí pre všetkých

BRATISLAVA
Bratislavskí vysokoškoláci sa
rozhodli založiť novú tradíciu -
po vzore študentov z Oxfordu a
Cambridge organizujú Univer-
zitnú regatu Bratislava. Pôjde o
preteky v univerzitnom športe -
veslovaní na osemveslici na
Dunaji.
Prvá bratislavská univerzitná re-
gata bude v rámci prvého Dňa
bratislavských vysokoškolákov v

nedeľu 4. mája 2013 s letmým
štartom o 15.00 h medzi Deví-
nom a Karlovou Vsou a cieľom
pred Námestím M. R. Štefánika
pri nákupnom centre Eurovea.
Sily si zmerajú osemveslice štu-
dentov a zamestnancov Sloven-
skej technickej univerzity, Uni-
verzity Komenského a Ekono-
mickej univerzity. Do cieľa dora-
zia lode do 20 minút. 
Program prvého Dňa bratislav-

ských vysokoškolákov sa začne
už od 13.00 h, keď budú na ná-
mestí vystupovať vysokoškolské
umelecké súbory. Hlavným orga-
nizátorom je Slovenská technická
univerzita. Zúčastňujú sa aj Uni-
verzita Komenského, Ekonomic-
ká univerzita, Vysoká škola
výtvarných umení, Vysoká škola
múzických umení, Slovenská
zdravotnícka univerzita a Akadé-
mia policajného zboru. (ado)

Bratislavskí vysokoškoláci si to 
v nedeľu 4. mája rozdajú na Dunaji

Najv  showroom 
HYUNDAI na Slovensku!

AUTOPOLIS, Pan nska 32
www.autopolis.sk

DNI OTVOREN CH DVER : 19.-21. apr la 2013! 
Nav t vte n s a vyhrajte NOV  HYUNDAI i20!



15BRATISLAVSKÉ NOVINY 8/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK OKRES BRATISLAVA 3

Bratislavčania

vyzbierali vyše

178-tisíc eur
BRATISLAVA
V piatok 12. apríla 2013 sa cez
sedemnásty Deň narcisov po-
darilo len v Bratislave pre Ligu
proti rakovine predbežne vy-
zbierať 178 163,60 eur. Presná
suma, ktorou Bratislavčania
tento rok podporili onkologic-
kých pacientov a ich rodiny,
bude známa koncom týždňa.
Výsledok zbierky za celé Slo-
vensko bude známy do mesiaca
odo dňa jej konania. Prispieť do
zbierky Dňa narcisov je však
možné do 20. apríla 2013, a to
prostredníctvom SMS s ľubo-
voľným textom na číslo 848 v
sieti všetkých mobilných operá-
torov,  pričom cena SMS je 2
eurá, alebo dobrovoľným prí-
spevkom na účet zbierky č.
2629740400/1100. 
Vlani sa poradilo Lige proti
rakovine vyzbierať viac ako
milión eur (1 005 159,66 eur), z
toho len v Bratislave sa vyzbiera-
lo 214 606,43 eur. (lpr)

V nedeľu bude

na dostihy

vstup zadarmo
PETRŽALKA
Turfová sezóna v Bratislave sa
rozbehla úvodným mítingom v
nedeľu 14. apríla 2013. Štyrid-
siatu Jarnú cenu Petržalky -
Cenu starostu mestskej časti
Petržalka steeplechase pre 5-
ročné a staršie kone na 3800
metrov vyhral sedemročný hne-
dák Quai Brany z Francúzska.
Ďalší dostihový deň je najbližšiu
nedeľu 21. apríla 2013 od 14.00
h, keď v rámci podujatia Bratisla-
va pre všetkých bude aj vstup na
závodisko v Starom háji zadarmo.
Vrcholom bude Veľká aprílová
cena pod patronátom primátora
Bratislavy s mimoriadne kvalit-
nou medzinárodnou zostavou
koní. Aj tento rok sa jeden z dosti-
hov pobeží o Cenu Bratislav-
ských novín.
Okrem napínavých dostihov sa
môžu návštevníci tešiť aj na zaují-
mavý sprievodný program, pre
deti je opäť pripravené vozenie na
poníkoch. (zav)

NOVÉ MESTO
Jeden z najobľúbenejších brati-
slavských parkov rozkvitne ti-
síckami nových ruží. V parku
na Račianskom mýte ich totiž v
týchto dňoch pribudlo 3500.
Mestská časť Nové Mesto počas
uplynulých týždňov navyše od-
stránila starý zemný substrát a
nahradila ju 260 tonami oboha-
tenej zeminy. Úpravy sa usku-
točňujú v rámci revitalizácie
rozária.
„Ruže, ktoré vysádzame, patria
medzi klasické záhonové kultiva-
ry, ktoré dorastajú do výšky 80 až
100 centimetrov,“ hovorí starosta
mestskej časti Nové Mesto
Rudolf Kusý. Aby záhony pôso-
bili sviežim dojmom, boli vysade-

né kry s kvetmi rôznych farieb –
bielej, ružovej, červenej, bielo-
červenej a fialovej.
Dá sa očakávať, že kvitnutie
nových sadeníc bude prvý rok
striedme, vzhľadom na to, že ruže
musia investovať energiu do
vytvárania koreňového systému.
Už teraz je však estetický dojem z
upravenej plochy výrazný.

Bez využitia nezostane ani stará
zemina, ktorá bola z parku odve-
zená. „Starú zeminu odkladáme
na zásobný dvor a plánujeme ju
využiť pri terénnych úpravách či
obnovovaní trávnatých plôch,“
uviedla Ivana Kubrick zo stredis-
ka údržby zelene novomestského
EKO podniku verejnoprospeš-
ných služieb. (bnm)

V parku na Račianskom mýte túto
jar vysadili až 3500 nových ruží 
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možné do 20. apríla 2013, a to
prostredníctvom SMS s ľubo-
voľným textom na číslo 848 v
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torov,  pričom cena SMS je 2
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lo 214 606,43 eur. (lpr)

€

RUŽINOV
Ružinovská samospráva pri-
pravuje tento rok tanečnú no-
vinku. Všetkých, ktorí nestihli
plesovú sezónu, pozýva na prvý
Ružinovský majáles. Výhodou
je, že plesovú róbu nie je nutné
zháňať, nakoľko stačí spolo-
čenské oblečenie, v ktorom sa
dobre tancuje.
Ružinovský majáles bude v Do-

me kultúry Ružinov v piatok 3.
mája 2013 od 19.00 h. Milovní-
kom tanca zahrá osemčlenný Big
Band  Art Music Orchestra.
„Ples Ružinovčanov bol v januári
kompletne vypredaný, tak sme sa
rozhodli pre ľudí, ktorí sa radi
zabavia, zorganizovať nové podu-
jatie,“ povedal starosta Ružinova
Dušan Pekár.
Vstupenka pre jednu soobu stojí

12 eur. Okrem programu zahŕňa
víno, nealko, kávu, občerstvenie a
polnočnú kapustnica. Chýbať ne-
bude ani tombola s cenami. 
Vstupenky je možné zakúpiť si v
pokladni DK Ružinov v pracov-
ných dňoch od 9.00 do 16.00 h.
(tel.: 02/4333 0281) a v budove
miestneho úradu Ružinov na
Mierovej 21 v úradných hodinách
(tel.: 4828 4309). (mch)

Ružinovčanov v piatok 3. mája 
po prvýkrát roztancuje majáles 

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
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Bratislavské Staré Mesto spus-
tilo pre obyvateľov novú služ-
bu, prostredníctvom web-
stránky mestskej časti môžu
nahlasovať výtlky na konkrét-
nych cestách.
„Doteraz nám Staromešťania
nahlasovali podnety e-mailom
alebo telefonicky, oddnes tak
môžu urobiť aj cez formulár na
našom webe. Informácie o
výtlku či poškodenej komuniká-
cii nám pomôžu rýchlejšie rea-
govať. Okrem zadania ulice
môžu obyvatelia priložiť aj foto-
grafiu alebo poslať stručný opis,“
povedala starostka mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto.
Formulár na nahlasovanie výtl-
kov môžu Staromešťania nájsť

po otvorení webovej stránky
www.staremesto.sk. Staré Mes-
to ďakuje obyvateľom, ktorí na
problém upozornia, za spolu-
prácu. Oddelenie dopravy ich
podnet zaznamená a zabezpečí,
aby zmluvný partner komuniká-
ciu opravil.
Za uplynulé dni opravilo Staré
Mesto výtlky napríklad na
Palackého a Hlavatého ulici, na
Ulici Fraňa Krála či na Heydu-
kovej. Ihneď po zlepšení počasia
budú práce pokračovať na ďal-
ších uliciach, napríklad v Slávi-
čom údolí alebo na ulici Na Hre-
bienku. Staré Mesto spravuje
63,5 kilometra komunikácií III.
a IV. triedy a približne 90 kilo-
metrov chodníkov. ��

Bezplatné prehliadky Starého Mesta 
Bezplatné prehliadky Poznaj Staré Mesto pokračujú aj v nedeľu
21. apríla 2013 ako súčasť programu Starého Mesta v rámci
podujatia Bratislava pre všetkých. Začína sa o 14.00 h na Hlav-
nom námestí a témou bude Prešporok za Márie Terézie. ��

Prvé tohtoročné Nájdite sa! so
zvieratkom z útulku dalo do-
mov 15 štvornohým miláčikom.
Celkovo 15 útulkov z celého
Slovenska prišlo do Horárne v
Horskom parku, aby pomohli
tým, ktorí si sami nedokážu
pomôcť, opusteným zvieratám.
„Doteraz sa nám podarilo nájsť
domov už vyše stovke zvierat. V
krásnom prostredí Horského par-
ku dávame ľuďom priestor, aby
zistili, že psíkovia z útulku vedia
byť milí, priateľskí, a hlavne ve-
dia dať veľmi veľa lásky,“ pove-
dala starostka mestskej časti Staré
Mesto Táňa Rosová, pod záštitou
ktorej sa podujatie konalo.
Útulky ponúkli na adopciu pria-
mo v horárni takmer 50 psov. Kto
mal záujem, mohol sa so psíkom
poprechádzať alebo dostať odbor-
né rady od veterinára. Tí najmen-
ší sa tešili najmä z dog dancingu,
počas ktorého majiteľky psov
predviedli zaujímavé choreogra-
fie a kúsky so svojimi miláčikmi.
Psy s majiteľmi si mohli vyskúšať

aj prvý a jediný vrhací stroj na
svete pre psov, ktorý odpaľuje
loptičky na diaľku a ktorý je na-
vrhnutý tak, aby poskytol hodiny
zdravého pohybu každému psovi.
Zástupcovia útulkov a nezisko-
vých organizácií sa v Horskom
parku zišli aj na prvom zasadnutí
Asociácie združení na ochranu
zvierat, ktorá vznikla z podnetu
starostky Táne Rosovej. „Je
mnoho ochranárov, útulkov, ini-
ciatív, ktoré ale nie sú spoločne
zastrešené. Asociácia vznikla

preto, aby sa požiadavky ľudí,
ktorí sa vo svojej dennodennej
práci venujú ochrane zvierat,
dokázali sformulovať do podoby
reálnych právnych návrhov. Je
dôležité, aby existovala jedna
silná celoslovenská inštitúcia,
ktorá bude všetkých spoločne
zastupovať vo vzťahu k minister-
stvu, vláde či parlamentu,“ pove-
dala starostka Rosová. Asociácia
združení na ochranu zvierat je
otvorená pre všetkých, ktorým
záleží na ochrane zvierat. ��

Opustené zvieratá hľadali
nový domov v Horskom parku

Staromešťania môžu nahlásiť
výtlky cez webový formulár




