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STARÉ MESTO
Schody na Moste SNP smerom
z Rybného námestia bratislav-
ský magistrát konečne opravu-
je. Tentoraz schodisko uzavreli
a opravuje sa komplexne. Zni-
čený obklad schodov totiž
mesto opravovalo už na jar, po
pár týždňoch však schody boli
zničené opäť a peniaze na ich
jarnú opravu vlastne vyhodili z
okna...
„Zlý stav schodov na Moste SNP
si vyžiadal celkovú opravu, ktorá
bude prebiehať do konca októbra,
možno o pár dní menej,“ uviedol
hovorca bratislavského primátora
Stanislav Ščepán. Bratislavské
noviny upozornili na havarijný
stav schodiska začiatkom marca

2013. Zo schodov sa uvoľňovali
celé bloky žulového obkladu, v
polovici apríla dal magistrát chý-
bajúci obklad opraviť. Namiesto
pôvodného materiálu však boli
použité betónové dlaždice, ktoré
pôsobili lacno a nevkusne. Na-
priek oprave po necelých štyroch
mesiacoch chýbali na schodisku
ďalšie dve mramorové platne a na
niekoľkých ďalších častiach
schodiska bol mramorový obklad
opäť poškodený, odlupoval sa a
zvyšky sa povaľovali po scho-
doch.
„Jarné čiastočné opravy v cene
720 eur s DPH sa ukázali ako
neúčinné, celková nová oprava
by mala stáť 12 200 eur,“ uviedol
Ščepán. Na otázku, prečo v apríli

schody neopravili komplexne a
mesto tak vyhodilo vyše 700 eur
do „luftu“, hovorca primátora
neodpovedal.
V rámci rekonštrukcie schody ro-
zobrali, vyčistii ich od spojova-
cích materiálov, ktoré už nedržali,
a znovu ich obložia. „Sčasti pô-
vodnou použiteľnou a sčasti no-
vou žulovou dlažbou,“ uviedol
Ščepán.
Aj majster tesár sa utne, a tak sa
pri komplexnej oprave schodiska
dodávateľovi stavebných prác už
podarilo zamurovať odtoky daž-
ďovej vody z dvoch plošín, ktoré
schodisko prerušujú. Pokiaľ to
dodávateľ neuvedie do pôvodné-
ho stavu, dažďová voda nebude
mať kam odtekať. (mch)

Opäť opravujú schody na Most SNP

Schody na Most SNP sa nakoniec dočkali komplexnej rekonštrukcie. Foto - Juraj Mladý

O ďalších

ponukách na

most mesto mlčí
STARÉ MESTO
Mesto doteraz zverejnilo iba
víťaza súťaže na dodávateľa
prvej etapy nosného doprav-
ného systému a rekonštrukcie
Starého mosta - konzorcium
troch firiem pod spoločným
názvom Mestská hromadná
doprava MHD - Starý most.
Tvoria ho firmy Eurovia, a.s.,
Košice, Eurovia CS, a.s., a
SMP CZ, a.s.
Most mali začať rozoberať už v
septembri, doteraz však stojí
nedotknutý. Zaujímalo nás, aké
ponuky navrhli ostatní súťažiaci,
kedy sa most uzavrie a kedy sa
začnú stavebné práce. Od hovor-
cu bratislavského primátora sme
sa to nedozvedeli.
„Celú súťaž vyhodnocuje ešte
riadiaci orgán - ministerstvo
dopravy,  výstavby a regionálne-
ho rozvoja, pričom momentálne
prebieha proces odborného po-
sudzovania z hľadiska kontroly
projektu, ktorý sa v značnej mie-
re prefinancuje z eurofondov. Až
po ukončení celého procesu sa
mesto môže vyjadriť aj k ďal-
ším, nevíťazným ponukám,“
tvrdí hovorca primátora Stani-
slav Ščepán.
O termíne demontáže Starého
mosta podľa hovorcu rozhoduje
dodávateľ, ktorý už pripravuje
dokumentáciu pre realizáciu
stavby. Z nej má vyplynúť aj ter-
mín uvoľnenia mýtnych domče-
kov, ktoré budú v prevádzke do
podpísania zmluvy. (mch)

Županom chcú

byť dvanásti,

z toho dve ženy
BRATISLAVA
Do uzávierky 30. septembra
2013 podalo kandidátne listiny
12 kandidátov na predsedu
Bratislavského kraja (župana)
a 293 kandidátov na poslancov
zastupiteľstva Bratislavského
kraja. Kompletný zoznam kan-
didátov zverejňujeme na web-
stránke www.banoviny.sk
Županom chcú byť desiati muži a
dve ženy. Kandidujú v abeced-
nom poradí: Zdenka Beňová,
Rastislav Blaško, Anton Čulen,
Oskar Dobrovodský, Monika Fla-
šíková - Beňová, Pavol Frešo,
Gabriel Karácsony, Daniel Kraj-
cer, Peter Marček, Karol Ondriáš,
Jaroslav Paška a Roman Ruhig.
Najviac kandidátov na poslancov
- v prepočte na počet mandátov -
je vo volebnom obvode č. 8
(Čunovo, Jarovce, Petržalka,
Rusovce), kde sa o 8 mandátov
uchádza 67 kandidátov!

KANDIDÁTI,
PREDSTAVTE SA

SVOJIM VOLIČOM!
Ako pri predchádzajúcich žup-
ných či obecných voľbách aj ten-
toraz Bratislavské noviny ponú-
kajú kandidátom na predsedu
Bratislavského kraja a poslancom
krajského zastupiteľstva mož-
nosť predstaviť volebný program
na webstránke www.banoviny.sk.
Stručný text spolu s fotografiou
treba poslať elektronickou poštou
na admin@banoviny.sk, zaslané
podklady bezplatne zverejníme v
sekcii VOĽBY. (ado)
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Keď lacnejšie 
riešenia bývajú
najdrahšie
Výhovorky magistrátnych úrad-
níkov, že na nič nie sú peniaze a
teda nie je možné opraviť toto či
tamto, neobstoja. Ukazuje sa, že
lacné plátanie mestských dier a
havárií vyjde Bratislavčaov v ko-
nečnom dôsledku ako najdrah-
šie riešenie.
Ukážkovým prípadom sú schody-
na Most SNP. Mestská a staro-
mestská samospráva sa vlani
predháňali, kto presadí premeno-
vanie Nového mosta na Most
SNP. Pri príležitosti výročia Slo-
venského národného povstania
slávnostne vymenili tabuľu s ná-
zvom, akosi však prehliadli, že
oslávenec nie je v najlepšej kondí-
cii a chradne. Na odlúpený mra-
morový obklad staromestských
schodov sme upozornili magistrát
v marci. Dozvedeli sme sa, že na
opravu nie sú peniaze. Keď však
bola situácia životu a zdraviu
nebezpečná, v apríli nechal magi-
strát odstrániť poškodený mra-
mor a nahradil ho lacným betó-
novým prefabrikátom. Za 700 eur.
Keď sme v lete magistrátnych
úradníkov opakovane upozornili,
že schody sa rozpadávajú naďa-
lej, magistrát pristúpil ku kom-
plexnej rekonštrukcii. Za vyše 12-
tisíc eur.
Po ďalší príklad poďme do Ruži-
nova, kde namiesto plátania výtl-
kov menia celé povrchy ciest.
Vďaka elektronickej aukcii navy-
še ušetrili 300-tisíc. Žiaľ, tie
lacné riešenia bývajú často naj-
drahšie. Radoslav Števčík

Bratislava ušetrí

len tretinu toho,

čo žiada vláda
BRATISLAVA
Napriek tomu, že vedenie mesta
Bratislava šetrí už tretí rok na
výdavkoch na čistenie verej-
ných priestranstiev, starostli-
vosť o zeleň, opravy chodníkov
a ciest, a prakticky do ničoho
neinvestuje, nedokáže ušetriť
toľko, koľko žiada vláda. Z 9
miliónov eur, ktoré mala Brati-
slava ušetriť podľa vlády, sa
vedeniu mesta podarí ušetriť
len 2,6 milióna eur.
„Tých 2,6 milióna eur je záväzok,
ktorý vie primátor Bratislavy
garantovať vo vzťahu ku konsoli-
dácii verejných financií, ktoré do
konca minulého týždňa od samo-
správ na Slovensku požadovala
vláda,“ priznal riaditeľ kancelárie
primátora Ľubomír Andrassy.
Podľa primátora toto šetrenie je
realistické a nedotkne sa ani zníže-
nia výkonov v mestskej hromad-
nej doprave, ani čistenia verejných
priestranstiev. „Bratislavský magi-
strát musel kvôli zlému hospodá-
reniu v minulosti šetriť už v roku
2011 a 2012. Neboli sme teda
schopní medziročne ušetriť až
deväť miliónov, lebo sme už zni-
žovali naše bežné výdaje za pre-
došlé roky,“ povedal Andrassy.
Deficit verejných financií Slo-
venska by mal tento rok podľa
vlády klesnúť pod 3% hrubého
domáceho produktu (HDP), k
čomu však musia prispieť aj
samosprávy. Pre Bratislavu by to
oproti vlaňajšku predstavovalo 9
miliónov eur.
V roku 2011 mesto z úverov vo
výške 228 miliónov eur dokázalo
splatiť 13 miliónov, vlani 12,5
milióna a v tomto plánuje splatiť
takmer 15 miliónov eur. „Pre eko-
nomický vývoj sme plánované
príjmy, ktoré nám štát prisľúbil z
dane z príjmov fyzických osôb,
nedostali v plnej výške, lebo sa
toľko nevybralo,“ poznamenal
primátor Milan Ftáčnik (nezávis-
lý s podporou Smer-SD). Mesto
tak od štátu získalo na podieľo-
vých daniach za dva roky o 12
miliónov eur menej.
Na ozdravovaní hospodárenia
zvýšilo vedenie mesta daň z
nehnuteľností a cestovné v mest-
skej hromadnej doprave. (ado)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
19. 10. Gulášový festival + ochutnávka vín v Mikulove - doprava = 14 €
26. 10. Viedeň: Dom morí + prírod. múzeum + Hofburg - doprava = 16 €
9. 11. Martinský jarmok v Holíči + návšteva Skalice - doprava = 14 €
23. 11. Kúpanie v term. kúpalisku Mosonmagyaróvár - doprava = 10 €
30. 11. Ostrihom: bazilika + vianočné trhy - doprava + vstupné = 22 €
7. 12. Schlosshof: vianočné trhy + prehliadka zámku - doprava = 8 €
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave
Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete na
www.jednodenne-vylety.sk alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224�

STARÉ MESTO
Na Jakubovom námestí 4 a 5
vznikne v bývalom kláštore
hospic. Momentálne prebieha
rekonštrukcia a prestavba bu-
dovy, ktorá by mala byť dokon-
čená do júla 2014. Mnohí Brati-
slavčania sa však sťažujú, že sa
na budove nadstavujú poscho-
dia a zadebnili sa aj okná na
kaplnke, čo si kedysi nedovolili
ani komunisti. Niektorí tvrdia,
že stavba je v rozpore s územ-
ným plánom a staromestský
stavebný úrad vo veci nekoná.
Stavebníkom je Kongregácia
sestier Najsvätejšieho spasiteľa.
Na Jakubovom námestí buduje
hospic, v ktorom majú nájsť úto-
čište dlhodobo chorí, chudobní a
zomierajúci ľudia. Nakoľko ide o
pamiatkovo chránenú budovu, jej
vzhľad narušený nebude. Dvor
síce pamiatkovo chránený nie je,
ale stavba má rešpektovať cha-
rakter územia.
„Stavebný úrad nemôže pri svo-
jom rozhodovaní brať do úvahy
subjektívne pocity, ale iba záväz-
né stanoviská všetkých úradov,
ktoré sa k stavbe vyjadrujú,“
uviedol vtedajší hovorca Starého
Mesta Tomáš Halán. Stavebný
úrad Starého Mesta vydal 20.
októbra 2011 povolenie na od-
stránenie časti stavby na Jakubo-
vom námestí č. 5. Povolenie
potvrdil 27. marca 2012 aj Kraj-
ský stavebný úrad. Následne sta-
vebný úrad vydal 29. októbra
2012 stavebné povolenie na stav-
bu na Jakubovom námestí.
Keďže účastníci konania sa odvo-
lali, stavebné povolenie preskú-
mal Obvodný úrad, odbor výstav-
by a bytovej politiky. „Obvodný
úrad potvrdil správnosť rozhod-
nutia stavebného úradu Starého
Mesta,“ uviedol Halán, a tak sta-
vebné povolenie nadobudlo účin-

nosť 11. júna 2013, pričom sta-
vebník má stavbu dokončiť do
dvoch rokov.
Obvodný úrad tiež potvrdil, že
stavebný úrad posúdil umiestne-
nie stavby vo vzťahu k územné-
mu plánu mesta a návrh stavby
rešpektuje záväznú reguláciu
platnú na tomto území. „K stavbe
vydali kladné záväzné stanovisko
Krajský pamiatkový úrad a
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva SR,“ uviedol Halán.
Účastníci konania sa však v obi-
dvoch prípadoch odvolali, staveb-
ný úrad tak konanie prerušil a
vyžiadal si znova od oboch orgá-
nov stanoviská. Vzhľadom k na
to, že Krajský pamiatkový úrad a
ani Regionálny úrad verejného
zdravotníctva svoje stanoviská
nezmenili, stavebný úrad si
vyžiadal potvrdenia od ich na-
driadených orgánov. „Svetlotech-
nický posudok tak posúdil Úrad
verejného zdravotníctva SR,
ktorý zohľadnil všetky platné
právne normy týkajúce sa hygie-
ny a svetlotechniky, posudok

nezmenil a potvrdil ho. Rozhod-
nutie krajských pamiatkarov pre-
skúmal Pamiatkový úrad SR a
potvrdil ho,“ uviedol Halán.
Stavebný úrad teda vydal staveb-
né povolenie, ku ktorému sa klad-
ne vyjadrili všetky dotknuté orgá-
ny. „Navyše, v prípade svetlo-
technického posudku obvodný
úrad skonštatoval, že odvolatelia
svoje tvrdenia nepreukázali žiad-
nym iným posúdením odborne
spôsobilou osobou,“ uviedol
Halán.
Ak majú účastníci konania stále
námietky, môžu sa obrátiť v mi-
moodvolacom konaní na mini-
sterstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja alebo na súd.
Stavebný úrad pritom pravidelne
stavbu kontroluje a robí štátny
stavebný dohľad. „Naposledy sta-
vebný úrad kontroloval stavbu
24. septembra 2013 a zistil, že
stavba neporušuje stavebný zá-
kon a realizuje sa v súlade s plat-
ne vydaným stavebným povo-
lením,“ uviedol Halán. (mch)

Foto - Martina Chudá

Hospic na Jakubovom námestí
sa stavia v súlade s povolením
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Modrý kostolík

oslavuje

storočnicu
STARÉ MESTO
Kostol sv. Alžbety na Bezručo-
vej ulici, známy ako Modrý
kostolík, oslavuje tento mesiac
storočnicu. Na túto počesť sta-
romestská samospráva pripra-
vila od 11. do 13. októbra 2013
Tri dni so svätou Alžbetou, kto-
rými ožije okolie Modrého kos-
tolíka a Šafárikovho námestia.
Trojdňové oslavy sa začnú v pia-
tok 11. októbra 2013 o 18.00 h
svätou omšou v kostole. V sobotu
bude rušno na Šafárikovom
námestí, kde o 10.00 h začne prvý
ročník Staromestského vínneho
trhu, na ktorom sa predstavia
domáci aj zahraniční vinári. Zahrá
C. a k. dychový komorný orches-
ter či Vlado Vizár Jazz Quartet.
V nedeľu oslavy storočnice začnú
svätou omšou o 11.00 h za účasti
bratislavského arcibiskupa Stani-
slava Zvolenského. Na Šafáriko-
vom námestí bude od 10.00 do
16.00 h Staromestský charitatívny
trh sv. Alžbety. (mch)

PETRŽALKA
V noci sa niektorým Petržalča-
nom odohrávajú pod oknami
scény ako z filmu neprístupné-
mu pre neplnoletého diváka. Na
parkovisku na Kolmej ulici totiž
nie je výnimkou, že sa pristaví
auto, v ktorom si niekto užije s
prostitútkou a potom odíde.
Ešte predtým sa zbaví použitej
ochrany. Obyvatelia z okolia
tak ráno chodia po parkovisku
plnom použitých prezervatívov.
„Nie je normálne, aby ste ráno
museli obchádzať a prekračovať
niekedy aj vyše dvadsať použi-
tých kondómov. Fuj, nechápem,
prečo sa práve naše parkovisko
stalo miestom na nočné radován-
ky,“ sťažuje si Michala Chlebíko-
vá z Andrusovovej ulice.
Polícia je bezradná. V legislatíve
sa totiž neupravuje kontrola alebo
regulácia prostitúcie,  preto na par-
kovisku na Kolmej ulici nedochá-
dza k priestupku. „Riešiť môžeme
len to, keď niekto vyhodí použitý
prezervatív z auta na zem, nakoľ-

ko sa dopúšťa znečisťovania ve-
rejného priestranstva odpadkami
alebo porušuje dopravné predpisy.
Samotným pohlavným stykom
partneri v aute neporušujú žiaden
zákon,“ uviedol veliteľ petržalskej
mestskej polície Ladislav Fatura.
Dodal, že parkovisko iba môžu a
budú častejšie kontrolovať. Tí sa
potom s veľkou pravdepodobnos-
ťou presťahujú do inej lokality.
Na to, aby mestskí policajti mohli
niekoho pokutovať za znečisťova-
nie verejného priestranstva, by ho
museli pristihnúť priamo pri čine.
„Okrsková stanica nemá taký
počet pracovníkov, aby sme mohli
vyčleniť jednu hliadku na sústav-
né monitorovanie tohto parkovis-
ka a činností, ktoré tam prebieha-
jú,“ povedal Fatura. Okrem zne-
čisťovania verejného priestranstva
môže polícia zakročiť v rámci
legislatívy ešte vtedy, keď dochá-
dza k porušeniu dopravných pred-
pisov. „Vo výnimočných prípa-
doch je postihnutá aj samotná po-
skytovateľka služieb, ale tiež iba

za dopravný priestupok ako účast-
níčka cestnej premávky - chodky-
ňa,“ povedal Fatura. Tieto prie-
stupky riešia štátni policajti, mest-
skí dohliadajú iba na nesprávne
parkovanie. „Ale to by muselo vo-
zidlo stáť zakázaným spôsobom a
postihnutý by bol len klient a nie
samotná poskytovateľka. A na
parkovisku to prakticky nepripadá
do úvahy,“ povedal Fatura.
„Pravdou je, že legislatívne má
mestská časť v takýchto prípa-
doch len veľmi obmedzené mož-
nosti,“ uviedla hovorkyňa Petr-
žalky Michaela Platznerová. Sa-
mospráva môže obyvateľom iba
odporučiť, aby sa pri porušovaní
nariadení obrátili na políciu.
Mestská časť sa napriek snahe
upraviť problémy prostredníc-
tvom záväzných nariadení stretla s
neúspechom. Pokúšala sa naprí-
klad riešiť voľný pohyb psov,
konzumáciu alkoholu na verej-
ných priestranstvách či obmedze-
nie otváracích hodín niektorých
prevádzok, no neúspešne. (mch)

Parkovisko na Kolmej ulici býva
ráno plné použitých prezervatívov

DPB sprísnil

pravidlá 

pre električky
BRATISLAVA
Vodiči električiek v bratislav-
skej MHD už nesmú prichá-
dzať na zastávku súčasne za
sebou. Potvrdila to hovorkyňa
Dopravného podniku Bratisla-
va (DPB) Adriana Volfová.
Podnik zaviedol takéto opatre-
nie po zrážke dvoch električiek
na zastávke Lafranconi, keď sa
zranili cestujúci aj šofér.
DPB nezakazuje, aby na zastávke
dve električky súčasne stáli. Ak
tam však jedna električka stojí,
druhá za ňou zastaviť môže. Ak
vodič električky doženie so svo-
jím vozidlom predchádzajúci
spoj, mal by podľa Volfovej uspô-
sobiť jazdu tak, aby zákaz spoloč-
ného dojazdu dodržal.
Očakáva sa, že nové opatrenie
vedenia DPB môže v niektorých
situáciách skomplikovať prevá-
dzku MHD tým, že bude vzni-
kať meškanie a nepravidelnosť
rozstupov električiek na radiá-
lach. (brn)
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MHD nemôže

vyhrať preteky

s autami
LIST ČITATEĽA
V Bratislavských novinách číslo
18 bol na prvej strane pri príle-
žitosti Európskeho týždňa
mobility pod nadpisom „MHD
je v Bratislave najpomalšia“
uverejnený článok na tému
dopravy v Bratislave.
Asi v strede článku autor na
základe istého porovnania času a
prekonania nejakej vzdialenosti
rôznym spôsobom urobil záver,
ktorý znie „bratislavskí vodiči
nemajú stále dôvod nechať autá
doma a voziť sa po meste auto-
busmi, trolejbusmi a električka-
mi“.
Na tomto mieste by som ja
doplnil – podľa ich kultúrnej a
duševnej úrovne. Je totiž – aspoň
dúfam – všeobecne známe, že
automobilová prevádzka spôso-
buje znečisťovanie životného
prostredia s rôznymi nepriaznivý-
mi dôsledkami na klímu.
Ďalším nepriaznivým dôsledkom
je prepĺňanie ciest autami, čo spô-
sobuje spomaľovanie dopravy,
samozrejme, nielen verejnej, ale
aj individuálnej. Ak bude na ceste
namiesto jedného prostriedku
hromadnej dopravy 100 áut, tak
týmto trvá – napríklad - prekona-
nie len jednej križovatky s jej
danou priepustnosťou oveľa dlhší
čas ako jednému autobusu brati-
slavskej MHD.
Myslím si, že pri porovnávaní
času prepravy prostriedkom mest-
skej hromadnej dopravy a autom
nie je príliš náročnou duševnou
operáciou uvedomiť si aj skutoč-
nosť, že prostriedky MHD - na
rozdiel od áut – zastavujú na za-
stávkach, takže tieto preteky
nemôžu vyhrať. 
Niekoho ale vyššie uvedený záver
poteší celkom iste: predajcov áut
a pohonných hmôt.

Jozef Norulák, Nové Mesto

Len značka

nezabráni

vjazdu áut 
LIST ČITATEĽA
Na konci leta konečne opravili
cestu pri jazere Veľký Draždiak
v Petržalke. Od pontónového
mosta pre peších až po polikli-
niku Medissimo natiahli nový
asfalt a ďalej po križovatku pri
Nemocnici s poliklinikou na
Antolskej ulici opravili jednotli-
vé poškodené úseky, dokonca sa
objavili nové cyklistické značky.
Počiatočné nadšenie rýchlo opad-
lo, keď som zbadal, že stĺpiky,
ktoré bránili prejazdu vozidiel od
Medissima po Antolskú, sú preč.
Všetky mamičky s kočíkmi a
deťmi, ktoré sa tam chodili pre-
chádzať a pozerať na kone a kozy
pri ceste, sa už nebudú môcť
voľne pohybovať, musia sa mať
na pozore, pretože autá už tadiaľ
môžu veselo chodiť hore-dolu,
napriek tomu, že vjazd do Medis-
sima aj na tenisové kurty, či do
Ústavu lekárskej kozmetiky bol a
stále je zabezpečený cez nový
most ponad Chorvátske rameno.
Ak si niekto naivne myslí, že
značka zákaz vjazdu, ktorá nepla-
tí pre návštevníkov Medissima,
Ústavu lekárskej kozmetiky, reš-
taurácie Oáza a TJ Slávia Právnik,
zastaví ostatných, ktorí sa tam
pôjdu v lete kúpať, je na omyle.
Okrem toho návštevníkov, ktorí
tam majú povolenie vjazdu, je za
celý deň tak veľa, že zákaz vjazdu
pre ostatných je bezpredmetný.
Takže radosť z novej asfaltky ne-
trvala dlho, všetkých peších a
cyklistov budú na ceste ohrozo-
vať autá. To už je naozaj problém
ísť autom od smeru Antolská o
jednu minútu dlhšie? Prečo niekto
nepochopiteľne zvyšuje riziko
úrazu, najmä detí a cyklistov?
Na konci cesty je tabuľka, že túto
cyklocestu vám vybudovalo hlav-
né mesto Bratislava. Ďakujeme,
ale aspoň túto časť chceme bez
áut tak, ako aj predtým.

Tomáš Husár, Petržalka

Na Michalskej ulici vlani po
štyroch rokoch zatvorili Grill &
Tapas Bar Rambla. Na jeho
mieste odvtedy funguje Ameri-
can Restaurant INFINITY
ROCK CAFÉ zo Štefánikovej
ulice. Za rok sa koncept štýlovej
reštaurácie s americkou kuchy-
ňou zmenil na bufet typu Jedz
koľko vládzeš (All You Can
Eat), čo je vlastne tiež americký
koncept.
Dlho fungovala reštaurácia Infini-
ty ako kombinácia tradičnej reš-
taurácie a obedného bufetu, v
uplynulých dňoch sa však z nej
stáva stále viac samoobslužný
bufet s ponukou hotových jedál.
Interiér je zariadený originálne -
na stenách fototapety rockových
hviezd, zlaté platne, akustické aj
elektrické gitary, vo vitríne sada
bicích. Ako sa na správny rocko-
vý bar patrí, hrá tu rocková hudba.
V Infinitity Rock Café to majú
rozdelené: od 10.00 h ponúkajú
raňajkový bufet, od 11.00 do
15.00 h obedný bufet (Lunch
Bufet) za 5,99 €, od 17.00 do
23.00 h večerný bufet (Dinner
Bufet) za 7,99 €. Zaplatíte jednot-
nú sumu a môžete jesť, koľko len
vládzete, až do prasknutia.

Infinity Rock Café sme navštívili
na obed aj večer. Slepačia poliev-
ka zrejme patrí k dennej ponuke,
na obed mali aj karfiolovú.
Dojem zo slepačej kazil spôsob
servírovania - v kotlíku bol vývar,
vedľa v miskách rezance a varená
zelenina. Rezance pripomínali
guču cestovín, zelenina bola vare-
ná, ale nie v polievke. Určite by
bolo vhodnejšie variť a servírovať
slepačiu polievku ako sa patrí - s
mäsom, zeleninou a rezancami.
Kvalita jedál pri tomto type pre-
vádzky je kolísavá, veľa záleží od
teploty, akú sa darí personálu udr-
žať v bufetových vaničkách.
Keďže zákazník nie je obme-
dzený vo výbere druhu a množ-
stva jedál, môže na jednom tanie-
ry sa môžu ocitnúť horúce, vlažné
alebo vychladnuté kúsky.
Na obed išli na odbyt najviac vy-
prážané kuracie nohy. Stehná
ponúkali zapečené s kyslou ka-
pustou, okrem toho mali rizoto s
krabími tyčinkami na slovenský
spôsob, pečené bravčové mäso,
dusenú krkovičku, na obed aj
pečenú kačku s dusenou kapustou

a knedľou. Práve knedľa bola
ukážkovým príkladom, ako ju pri
teplom bufete možno úplne vysu-
šiť. Ako prílohy sú obvykle ryža a
pečené zemiaky, k tomu slušná
ponuka zeleniny a šalátov.
Ako sme sa presvedčili a potvrdil
nám to aj personál, tento typ stra-
vovania zatiaľ uprednostňujú naj-
mä cudzinci, pomali sem začínajú
chodiť aj domáci. Najmä cez
obed pribúda úradníkov z okolia,
ktorí sa tu môžu za pomerne sluš-
né peniaze najesť do sýta.
V jedálnom lístku naďalej ponú-
kajú steaky a burgre. Dali sme si
Filet Mignon Steak (350 g) s hra-
nolčekmi a dvoma omáčkami
(19,99 €). Bol vynikajúci, akurát
za tie peniaze by mohli podávať
vlastné omáčky. Tá sladkokyslá
sa hodí skôr do čínskej kuchy0ne.
Napriek niektorým výhradám, je
Infinity miesto, kde sa dá poriad-
ne najesť za dobrú cenu. Akuchy-
ňa je v istých ohľadoch lepšia,
ako v  niektorých tradičných bra-
tislavských reštauráciách.
Naše hodnotenie:���

Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Napriek tomu, že lehota na
vybavenie reklamácie je pre
obchodníkov všeobecne zná-
ma, nie všetci ju rešpektujú.
Otázne a dôležité je, či ide o
zámer alebo neschopnosť. V
konečnom dôsledku je však v
oboch prípadoch poškodený
zákazník a obchodník proste
nehrá férovo.
Reklamáciu zákazníkov v
povinnej 30-dňovej lehote počas
leta nevybavili ani dve brati-
slavské firmy, ktoré dostali od
Slovenskej obchodnej inšpekcie
(SOI) pokuty - SOKK Develop-
ment, s.r.o., a DOMOSS TECH-
NIKA, a.s.
Urbanistický polyfunkčný celok
Rovinka, ktorý sa špecializuje na
predaj komerčných priestorov,
radových domov, dvojdomov a
bytov, spoločnosť SOKK Deve-
lopment, s.r.o., dostala od ob-
chodnej inšpekcie pokutu vo
výške 700 eur. Inšpektori SOI
zistili, že predávajúci nevybavil

reklamáciu spotrebiteľky uplat-
nenú elektronickou poštou (e-
mailom) a neskôr aj listom zame-
ranú na kvalitatívne nedostatky
laminátových parkiet, ktoré boli
štandardným vybavením rodin-
ného domu, najneskôr do 30 dní
odo dňa jej uplatnenia. Tým pre-
dávajúci porušil zákon o ochrane
spotrebiteľa. Pokutu má zaplatiť
do 15 dní od doručenia, prípadne
sa odvolať. Za porušenie povin-
ností ustanovených zákonom o
ochrane spotrebiteľa má orgán
dozoru v zmysle zákona povin-
nosť zodpovednému subjektu
uložiť pokutu až do výšky 66
387,83 eur. Pri určovaní výšky
pokuty vzal orgán dozoru do
úvahy charakter a závažnosť zis-
teného protiprávneho konania.
Inšpektori  obchodu tiež zistili,
že aj spoločnosť DOMOSS
TECHNIKA, a.s., Bratislava

ignorovala 30-dňovú lehotu na
uplatnenie reklamácie. V prevá-
dzke Showroom kuchynského
nábytku DOMOSS na Galvani-
ho ulici 17 v Bratislave kontroló-
ri zistili, že predávajúci nevyba-
vil reklamácie spotrebiteľov
zamerané na kvalitatívne nedo-
statky kuchynskej linky so spot-
rebičmi v celkovej hodnote 13
729 eur. Obchodníkovi uložili
pokutu 500 eur. Ak ju do 15 dní
nezaplatí alebo nepodá odvola-
nie, jej plnenie bude inšpekcia
vymáhať v zmysle zákona.
Či išlo v prvom alebo druhom
prípade o nedbanlivosť, alebo
nebodaj o zámer a vedomé po-
škodenie spotrebiteľa, inšpektori
SOI nezisťujú. Spotrebiteľ by sa
však mal vždy ozvať, ak ho pre-
dávajúci ukrátil. Či už pôjde o
veľkú, alebo malú investíciu.

MariánBrezňanský
(Spracované z pravoplatných

rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Na reklamácie niektoré obchody kašlú

V Infinity sa dá jesť až do prasknutia
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V Ružinove už

majú jedenásť

nových ciest
RUŽINOV
Ružinovská samospráva tento
rok výtlky nepláta. Je to totiž
márne, keďže na niektorých
uliciach sa ich nachádzajú
desiatky. Miestni poslanci preto
schválili v rozpočte viac financií
a vymieňajú rovno celé povrchy
ciest. V mestskej časti tak ide o
doteraz najväčší objem prác v
jednom roku.
S výmenou asfaltových kobercov
sa začalo ešte pred letnými prázd-
ninami a dnes už má 11 ulíc nový
povrch ciest - Jašíkova, Kašmírs-
ka, Kladnianska, Šalviová, Azov-
ská, Medzilaborecká, Maximiliá-
na Hella, Solivarská, Papraďová,
Seberíniho a Babuškova pred
obchodným centrom Kocka.
Momentálne sa dokončuje kom-
pletná rekonštrukcia komuniká-
cie na Šťastnej ulici. Na október
plánuje mestská časť vymeniť
ešte povrchy ciest v Ružovej
doline, na Táborskej a Wattovej
ulici. Okrem toho na Stachanov-
skej pribudol nový odbočovací
pruh.
Ružinov tento rok investuje do
výmeny povrchov ciest približne
510-tisíc eur. Vďaka elektronic-
kej aukcii na dodávateľa ušetril
približne 300-tisíc eur oproti
predpokladaným nákladom.
Okrem toho súkromní investori
na vlastné náklady vymenili
povrchy na Kašmírskej, Klad-
nianskej, Azovskej ulici a čias-
točne financovali i odbočovací
pruh na Stachanovskej ulici, čím
ružinovská pokladnica ušetrila
ďalších zhruba 120-tisíc eur.
Dĺžka výmeny jedného povrchu
cesty záleží samozrejme od jej
rozlohy, vždy však ide o proces
trvajúci tri a viac dní. Nové po-
vrchy z ružinovského rozpočtu
robia firmy Strabag  a Cesty Nit-
ra, ktoré mestská časť vysúťažila
v elektronickej aukcii. Na cesty sa
následne maľujú nové vodorovné
značenia.
„Ohlasy od Ružinovčanov  máme
veľmi pozitívne, a iste, našli sa aj
takí, ktorí sa sťažovali na zhorše-
ný príjazd domov, ale každá
rekonštrukcia si vyžaduje obme-
dzenia,“ uviedla hovorkyňa Ruži-
nova Miroslava Štrosová. (mch)

Reklamácia

tovaru kúpeného

v obchode
Spotrebiteľom je každý z nás. V
bežnom živote sa stáva, že pre-
dajcovia zneužívajú silnejšie
postavenie vo vzťahu obchod-
ník-spotrebiteľ. Mnoho ľudí z
nás má negatívnu skúsenosť s
neúspešnou, viackrát opakova-
nou reklamáciou tovaru, ktorý
sme pred pár dňami zakúpili v
obchode.
Vo všeobecnosti je záručná doba,
teda doba, počas ktorej by si mal
tovar zachovať predajcom určené
a/alebo kupujúcim vymienené
vlastnosti, 24 mesiacov. Táto doba
však môže byť dlhšia, v určitých
prípadoch aj kratšia.
Reklamáciu je možné vybaviť v
predajni, ktorá vzhľadom na jej
povahu umožňuje vybaviť rekla-
máciu, alebo v sídle predajcu ke-
dykoľvek počas prevádzkových
hodín. Reklamovať je však
možné len vadu výrobku, ktorú
nespôsobil kupujúci, ale má
pôvod v povahe tovaru. Na uplat-
nenie reklamácie je potrebný
tovar, doklad o kúpe, prípadne
záručný list. V prípade poskytnu-
tia zákonnej záručnej doby pre-
dajca nemôže pri uplatnení rekla-
mácie žiadať originálny obal.
Spôsob vybavenia reklamácie je
predajca povinný určiť okamžite,
v zložitých prípadoch do 3 pra-
covných dní. Do tejto doby sa ne-
započítava čas potrebný na od-
borné posúdenie vady. Vybavenie
reklamácie však spolu nemôže
trvať viac ako 30 dní.
Vybavením reklamácie je najčas-
tejšie oprava tovaru. Ak sa však po
oprave opakovane vyskytne na
tovare rovnaká vada, alebo v prí-
pade viacerých vád tovaru, má
kupujúci právo na výmenu veci
alebo na vrátenie kúpnej ceny. Ak
je reklamácia vybavená výmenou
tovaru, plynie nová záručná doba.
Záručná doba sa predlžuje o dobu
vybavenia reklamácie. Ak sa spot-
rebiteľ nedomôže svojich práv u
predajcu, môže sa obrátiť na prí-
slušný súd podľa sídla predajcu,
alternatívne podať podnet na SOI.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

LIST ČITATEĽA
V Bratislavských novinách č. 17
som si s hrôzou prečítal Návrh
všeobecne záväzného opatrenia
o dočasnom parkovaní motoro-
vých vozidiel. Podľa tohto
nariadenia by si každý majiteľ
auta mal kúpiť kartu rezidenta,
aby (vôbec) mohol parkovať
len na vyznačených miestach a
len v zóne svojho trvalého po-
bytu.
V praxi by to znamenalo, že ak
chcem večer odstaviť auto pred
domom, v ktorom bývam, tak to
môžem urobiť len vtedy, ak to
miesto bude označené vodorov-
ným alebo zvislým značením a ak
som si zaplatil 30 eur za kartu
rezidenta. Ďakujem pekne. To by
bolo vydieranie. 
Nemám na mysli stred mesta, ale
sídliská, prípadne okrajové štvrte.
V praxi by to znamenalo „vyso-
liť“ každý rok 30 eur, aby som
mohol parkovať tam, kde som
doteraz parkoval zadarmo, a poč-
márať všetky okraje ciest na všet-

kých sídliskách alebo si autá
odstaviť mimo mesta.
Uvedený návrh je dosť nejasný.
Nie je povedané, čo navrhovatelia
rozumejú pod „dočasným parko-
vaním“, nie je ani povedané, aký
priestor sa rozumie pod „zónou
trvalého pobytu“. K nariadeniu
chýba Príloha.
Nápad je to skvelý! Na sídli-
skách býva mnoho ľudí. Ak si
všetci majitelia aut zaplatia
každý rok po 30 eur za to, že smú
parkovať tam kde parkovali aj
doteraz, tak sa nazbiera pekná
kôpka peňazí (ktorá ďaleko pre-
kryje dlhy magistrátu). Ak si
odhadneme počet aut v Bratisla-
ve na 300 – 400 tisíc tak by sa-
mosprávam natieklo každý rok 9
až 12 miliónov eur. Ako by sa tie
peniaze použili, o tom by už
majitelia rezidentských kariet
nerozhodovali.
Veľkorysosť navrhovateľov je
ohromujúca, za tých „mizerných“
30 eur môžem parkovať len v
(doteraz nevymedzenej) zóne tr-

valého pobytu, ak mám však pria-
teľa alebo príbuzného v inej mest-
skej štvrti, ktorý potrebuje moju
pomoc a musím použiť auto,
musím si priplatiť za parkovanie
(§3 ods. 3 písmeno b). A čo bude
s tými majiteľmi aut, ktorí majú
vlastnú garáž, za ktorú, samozrej-
me, platia, alebo s takými, ktorí si
zaplatili vyhradené parkovacie
miesto? Čo ak budú nútení na pár
hodín zaparkovať pred niektorým
domom na svojom sídlisku?
Som toho názoru, že či vôbec ta-
kéto nariadenie uvidí svetlo sveta
– vstúpi do platnosti – by mali
rozhodovať majitelia áut bývajúci
na sídliskách, nie pár ľudí na
magistráte.
Nuž, páni volení zástupcovia,
takto sa staráte o prospech va-
šich voličov?! Dúfam a chcem
veriť, že sa v samosprávach náj-
de dosť rozumných a svedomi-
tých poslancov, ktorí takéto
vydieračské návrhy jednoducho
zmetú zo stola.

Karol Š. Pachiger, Bratislava

Žiadať 30 eur za parkovanie auta
pred svojím domom je vydieranie
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Tvoj plyn od ZSE

Som s tebou, keď 
chystáš prekvapenie

STARÉ MESTO
Kapitulská je tichou uličkou na
okraji Starého Mesta, ktorú mi-
lujú svadobné páry, turisti, fo-
tografi a všetci ľudia, ktorí ma-
jú vzťah k poznávaniu a histó-
rii mesta. Návštevníkov si pod-
maní svojou nezvyčajnou atmo-
sférou pokoja, ktorá je v kon-
traste s uponáhľaným centrom
Starého Mesta, vzdialenom len
niekoľko desiatok metrov. Väč-
šina pozemkov a domov tu vždy
patrila cirkvi, čo významne for-
movalo zástavbu a výraz ulice a
čomu tiež napovedá aj samotný
názov ulice. 
Nanešťastie po dlhých rokoch ne-
záujmu mesta postupne dochádza
k úpadku Kapitulskej ulice. Na-
priek tomu, že prevažná väčšina
domov je zapísaná v zozname ná-
rodných kultúrnych pamiatok, fa-
sády objektov sú permanentne
poškodzované sprejermi. Komuni-
kácia prevedená zo žulových ko-
ciek sa postupne rôznymi staveb-
nými zásahmi dostala do hava-
rijného stavu. Je plošne poprepa-
daná, s chybajúcou alebo vyčnie-
vajúcou dlažbou. V súčasnosti je
obtiažne prejazdná pre automobily
a vyslovene nebezpečná pre peší
pohyb obyvateľov a návštevníkov
mesta. Veľkú zodpovednosť za
stav komunikácie na Kapitulskej
ulici majú aj správcovia sietí, ktorí
po havarijnom zásahu alebo ulože-

ní nových sietí nedodržia technoló-
giu zhutnenia podložia, dlažbu
uložia neodborne a po krátkom
čase dochádza k deštrukcii povr-
chu komunikácie. Je smutné, že
zodpovední pracovníci mesta takto
prevedenú prácu prevezmú a
podieľajú sa tak na znehodnocova-
ní mestského majetku.
Z dôvodu ukončenia opísaného
úpadku jednej z najstarších a naj-
krajších uličiek Starého Mesta sa
rozhodli vlastníci a nájomcovia tu
situovaných objektov založiť
občianske združenie Oživenie
Kapitulskej ulice. Vytýčilo si cieľ
zamedziť ďalšiemu znehodnoco-
vaniu ulice a prinavrátiť jej posta-
venie, ktoré jej v histórii Starého
Mesta Bratislavy vždy patrilo.
Poslaním občianskeho združenia
je udržať „genius loci“ Kapitul-
skej ulice ako miesta vzdelania,
kultúry a oddychu. Združenie bu-
de systematicky podporovať také
zásahy a aktivity, ktoré podporia
neuponáhľanú a nadčasovú atmo-
sféru uličky, kde uprostred mesta
bude možné počuť spievať vtáky,
nerušene pozorovať úchvatné
priehľady na Bratislavský hrad,
Kostol svätého Martina či vy-
čnievajúcu vežu kostola Klarisky. 
Občianske združenie po konzultá-
ciách s mestom a pamiatkarmi
spracovalo koncept zásahov a
opatrení, ktoré pomôžu oživiť
Kapitulskú ulicu. Prvé aktivity

budú tie, ktoré sa dajú realizovať
svojpomocnou aktivitou členov a
sympatizantov združenia, ako čis-
tenie ulice, odstránenie grafity,
kvetinová výzdoba, osadenie lavi-
čiek a podobne. Nasledovať budú
zásahy realizované v spolupráci s
mestom, ako sú lokálny infor-
mačný systém, kamerový systém
a rekonštrukcia dlažby. Občians-
ke združenie má spracovaný kon-
cept uličných aktivít, ktoré pomô-
žu vniesť život do tohto priestoru,
ako sú napríklad Kapitulské trhy,

Kapitulské dvory, Kapitulska
burza. Oživenie a atraktivitu
zabezpečia aj lokálne aktivity jed-
notlivých vlastníkov domov a
priestorov, ako je Baxova veža,
Albrechtov dom, Katov dom,
Vinársky dom a podobne.
Veľkou výhodou Kapitulskej
ulice je skutočnosť, že snáď ako
jediná v Bratislave nepodľahla
stavebnému „boomu“, ktorý ne-
citlivo zasiahol do zástavby mesta
a podpísal sa na množstve nena-
praviteľných škôd, čo malo za

následok aj zníženie atraktivity
Starého Mesta pre domácich a
zahraničných návštevníkov.
Občianske združenie Oživenie
Kapitulskej ulice v spolupráci s
Bratislavským okrášľovacím spol-
kom a ďalšími sympatizantami
budú vyvíjať aktivity, ktoré obno-
via túto krásnu uličku v strede sta-
rej Bratislavy tak, aby bola dôleži-
tou súčasťou historických hodnôt
nášho mesta. 

Ing.arch.Ľubomír Boháč
obyvateľ Kapitulskej ulice

Kapitulská ulica by mohla opäť ožiť
Občianske združenie chce zastaviť úpadok jednej z najstarších bratislavských ulíc
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Vodohospodári

v pondelok

vypustia Dunaj
BRATISLAVA
Od pondelka 14. októbra 2013
začnú vodohospodári vypúšťať
Dunaj a znižovať jeho hladinu
v Hrušovskej zdrži, v Bratislave
a v Jaroveckom ramene. Dôvo-
dom je oprava poškodeného
asfaltobetónového tesnenia ná-
vodnej strany prívodného ka-
nála Vodného diela Gabčíkovo.
Vodná hladina Dunaja bude zhru-
ba o 1 meter nižšia ako pred ro-
kom v septembri, keď znižovali
hladinu kvôli oprave tesnenia ka-
nála poškodeného nárazom lode.
Vtedy hladina Dunaja v Bratisla-
ve klesla na 225 cm a odhalil sa
tak kamenný ostrov za Starým
mostom či kamenná hrádza siaha-
júca pri Lide z petržalského brehu
takmer do stredu rieky. 
V pondelok a v utorok sa po-
stupne hladina rieky zníži, od stre-
dy 16. do piatku 18. októbra bude
hladina najnižšie, cez víkend 19. -
20. októbra sa bude hladina rieky
opäť postupne zvyšovať.
Plánované zníženie hladiny Du-
naja pocítia predovšetkým majite-
lia a prevádzkovatelia plávajúcich
zariadení v Jaroveckom ramene
(tzv. hausbótov), z ktorých sa
niektoré môžu ocitnúť prakticky
až na dne Jaroveckého ramena.
V súvislosti so znížením hladiny
rieky Štátna plavebná správa na
budúci týždeň zastaví plavbu na
slovenskom úseku Dunaja. (ado)

Mesto vybuduje

sklenenú stenu

pred Dómom
STARÉ MESTO
Magistrát chce do začiatku toh-
toročnej zimy vybudovať skle-
nenú stenu, ktorá má chrániť
Dóm  sv. Martina pred strieka-
júcou vodou či snehom zo Sta-
romestskej ulice. Mesto už
vybralo dodávateľa prác a skle-
nená bariéra za 80-tisíc eur by
mala oddeliť katedrálu od cesty
ešte tento rok.
Keď prší alebo sneží, autá strieka-
júcou vodou zrekonštruovanú
fasádu katedrály poškodzujú, no
nebezpečnejšia je soľ, ktorú voda
v zime obsahuje, zdôvodňuje
zámer mesto. Mestskí poslanci
vlani rozhodli, že 80-tisíc eur na
vybudovanie verejných toaliet
pod hradom Devín mesto použije
na výstavbu steny.  
Vlani to mesto nestihlo zrealizo-
vať, sľubuje, že tentoraz to už
vyjde. „Museli sme urobiť projekt
aj súťaž a nemali sme ani jedno,
ani druhé,“ priznal riaditeľ kance-
lárie primátora Ľubomír Andras-
sy. Mesto verejnú súťaž uzatvori-
lo a na základe najnižšej ponúk-
nutej ceny vybralo spoločnosť
Eurovia. Projektová dokumentá-
cia vyšla samosprávu na 10-tisíc
eur, samotná výstavba bude stáť
70-tisíc eur.
Bariéra zo sklenených tabúľ sa
má tiahnuť od Rudnayovho ná-
mestia až po výjazd z Kapitulskej
na Staromestskú ulicu. (brn)

BRATISLAVA
Niektorí čitatelia nás upozor-
nili, že v bratislavských uli-
ciach pribúdajú herne. Za
každý výherný hrací prvok
platí prevádzkovateľ mestu
daň, ktoré tak, zdá sa, na gem-
blerstve slušne zarába. Zistili
sme však, že opak je pravdou.
Hracích zariadení v Bratislave
v porovnaní s minulými rokmi
ubudlo a nie na všetky hazard-
né hry vydáva licencie samo-
správa.
V roku 2010 bolo v Bratislave
61 prevádzkovateľov výherných
prístrojov, pričom tento rok kle-
sol ich počet na 48. Prevádzok
hazardných hier bolo v roku
2010 v bratislavských uliciach
387, o tri roky neskôr ich je už
iba 270. Počet výherných prí-

strojov klesol z 1395 v roku na
852 dnes.
Bratislavská samospráva vydáva
licenciu na prevádzkovanie
hazardných hier prostredníc-
tvom výherných prístrojov na
svojom území na obdobie jedné-
ho roka. Za udelenie licencie za
výherný automat sa platí správ-
ny poplatok 1500 eur. Okrem
toho mesto vydáva súhlas s
umiestnením stávkovej kancelá-
rie, s prevádzkovaním binga,
vyjadruje sa k umiestneniu kasí-
na. Individuálnu licenciu pri
ostatných hazardných hrách
vydáva ministerstvo financií.
Licenciu udeľuje mesto prevádz-
kovateľom hazardných hier, a
nie herniam. V prípade, že prevá-
dzka spĺňa podmienky herne,
môže byť umiestnená aj vo

vzdialenosti menšej ako 200
metrov od školy, školských za-
riadení, zariadení sociálnych slu-
žieb pre deti a mládež či ubytov-
ní mládeže.
Mesto je povinné licenciu na
prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prí-
strojov udeliť každému žiadate-
ľovi, ktorý predloží úplnú žia-
dosť o jej udelenie a preukáže
splnenie všetkých podmienok
ustanovených v zákone. „Mesto
nemá možnosť obmedziť pre-
vádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prí-
strojov v čiastočnom rozsahu, to
znamená počet výherných prí-
strojov, ulicu, prevádzku, mest-
skú časť a podobne,“ uviedol
hovorca bratislavského magi-
strátu Stanislav Ščepán. (mch)

Hracích zariadení v Bratislave oproti
minulosti podľa magistrátu ubúda

Sledujte už 16.10.2013 o 17:00 reláciu Aréna,
v ktorej budú diskutovať naši moderátori Anna Vargová
a Alexander Štefuca s kandidátmi na poslancov  Bratislavskej župy.

Predvolebné arény 
v Televízii Ružinov

UPC digital – kanál 126, UPC analógová káblová TV – kanál SE 08, TV Magio – kanál 609, Fiber TV – kanál 58
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Dobrovoľníci

budú upratovať

na Markovej
PETRŽALKA
Do čistenia bratislavských ulíc
sa tento rok aktívne zapájajú aj
Dobrovoľníci Greenpeace.  Od
17. mája 2013 čistia verejné
priestory a  upozorňujú na pro-
blémy s nesprávne nakladanie s
odpadom v mestskej časti Petr-
žalka.
V rámci projektu Čistenia Green-
peace dobrovoľníci zorganizovali
niekoľko čistení v okolí Chorvát-
skeho ramena a Veľkého Draždia-
ka. Najbližšie sa chystajú v nede-
ľu 13. októbra 2013 vyčistiť petr-
žalský skatepark na Markovej
ulici. V spolupráci s občianskym
združením Mladá Petržalka tu
budú od 10.30 h čistiť areál skate-
parku a jeho okolie.
Okrem záslužnej práce pri čiste-
ní čakajú na dobrovoľníkov
ukážky inline skate, zábava pre
deti, malé občerstvenie a suvenír.
Organizátori pozývajú na nedeľ-
né čistenie obyvateľov z okolia
Markovej ulice a všetkých, ktorí
využívajú tento petržalský skate-
park. Vítaní sú však dobrovoľní-
ci z celej Bratislavy. (brn)

V Bratislave je

pozorovateľňa

vtáctva
NOVÉ MESTO
Mestské lesy v Bratislave spo-
ločne so spoločnosťou Wat-
ching.sk postavili v Bratislave
unikátnu pozorovateľňu vtác-
tva. Nachádza sa neďaleko Par-
tizánskej lúky a bude súčasťou
ornitologického náučného chod-
níka. 
Pozostáva z drevenej zásteny s
otvormi na pozeranie a kŕmidiel
pre vtáky, umiestnených v krátkej
vzdialenosti pred otvormi. Kŕ-
midlá lákajú vtáctvo žijúce v oko-
litých lesoch a stena zabezpečuje,
že ich návštevníci svojím pohy-
bom príliš nevyrušujú.
Ľudia sem budú môcť chodiť
počas celého roka buď individuál-
ne alebo v spoločnosti profesio-
nálnych ornitológov, ktorí im
vysvetlia, aké vtáky sa tu vysky-
tujú, ako ich odlíšiť či spoznať ich
spev a určite pridajú aj zopár
zaujímavých poznámok o ich
živote. Pozorovateľňu môžu
navštíviť aj organizované školské
či iné skupiny.
Unikátna pozorovateľňa vtáctva
v Bratislavskom lesoparku bude
pre verejnosť otvorená v sobotu
12. a v nedeľu 13. októbra 2013
od 10.00 do 16.00 h. V jej prie-
storoch bude počas tohto víken-
du zabezpečený aj odborný orni-
tologický výklad a na pozorova-
nie budú k dispozícii aj ďaleko-
hľady. (brn)

PETRŽALKA
Obyvatelia Blagoevovej ulice 14
a 16 nemajú možnosť vynášať
odpadky komfortne ako ich su-
sedia, aj keď platia rovnaký
poplatok za komunálny odpad.
Kontajnerové stojisko totiž ne-
majú zastrešené  ani uzamknu-
té, a tak do ich kontajnerov a
okolo nich nosí odpad kadekto.
Dôvodom, prečo ako jedni z mála
petržalských bytoviek nemajú
uzareté kontajnerové stojisko, sú
nevysporiadané pozemky pod
ním. Ako sa nám podarilo zistiť,
začiatkom budúceho roka by sa
mal problém vyriešiť.
„Každý týždeň, keď upratujem
spoločné priestory v paneláku,
upracem aj prislúchajúce stojisko
s kontajnermi k týmto vchodom.
Na druhý deň je však znovu
zapratané a ku kontajnerom sa dá
len ťažko dostať,“ povedal Martin
Popovič, ktorý pomáha upratovať
vchody na Blagoevovej, kde bý-
vajú jeho rodičia. Podľa jeho slov
sem nosia smeti ľudia z okolia,
ale aj autá z rôznych firiem.
Ničím výnimočným nie sú na-
príklad radiátory, koberce, auto-
diely, nábytok či stavebný odpad.
Niektorí nosiči odpadkov za
sebou zanechajú aj adresy. „Keď
som našiel vrecia odpadu, v kto-
rom boli listy smerované obyva-
teľovi z Blagoevovej 10, šiel som
za ním, zazvonil mu a opýtal sa,
prečo nehádže odpadky do kon-

tajnerov, ktoré patria vchodu číslo
10. Iba mi odvrkol, že tak robí a
nejaké smeti zrejme odfúkol vie-
tor,“ povedal Popovič. Neraz sa
snažil nájsť pomoc aj na polícii,
ktorá však povedala, že na zákla-
de nájdenej adresy nemôže doká-
zať, že odpad patrí adresátovi.
„Jeden čas tam bola namontovaná
aj kamera, ale niekto ju ukradol,“
povedal Popovič.
Dôvodom, prečo nemajú obyva-
teľlia týchto dvoch vchodov na
Blagoevovej uzatvorené stojiská,
majú byť nevysporiadané pozem-
ky. „Na bytovom družstve mi
povedali, že pozemok, ktorý ne-
vedia, komu patrí, vedie len cez
naše stojisko a ešte jedno na konci
ulice, kde je neporiadok. Vraj ide
o plochu, ktorá je evidovaná
naposledy ešte v roku tisícose-
msto, a niečo a dodnes to nie je
vysporiadané“ povedal Popovič.

Nás však z bytového družstva
Petržalka informovali, že poze-
mok je mestský. „Pozemok pod
stojiskom je vo vlastníctve magi-
strátu. Správca Bytové družstvo
Petržalka na základe uznesenia
vlastníkov koná, zabezpečuje pas-
portizáciu jestvujúceho stojiska a
následne ohlásenie drobnej stav-
by,“ uviedla Mária Hladká z
Bytového družstva Petržalka.
Úprava stojiska je už objednaná u
projektanta, bude zastrešené a
uzamyknuté. „Práce na úprave
stojiska budú vykonané až po
vydaní právoplatného ohlásenia
drobnej stavby, predpoklad je
prvý kvartál roka 2014. Práce
zabezpečí dodávateľ, ktorého
výber je v kompetencii vlastní-
kov, pričom finančné náklady sa
odhadujú na 6000 až 7000 eur,“
uviedla Hladká. (mch)

Foto - Juraj Mladý

Pri kontajneroch na Blagoevovej
majú neporiadok, robia ho cudzí
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Krajskí poslanci schválili dotácie pre materské
školy v rámci projektu Naša škôlka – náš kraj.
Peniaze dostane 28 obcí a mestských častí, ktoré
vďaka nim do konca tohto roka zvýšia svoje
kapacity o vyše 400 miest.
„V krátkom čase zareagovalo 30% všetkých obcí
a miest v kraji, čo považujem za úspech. Projekt
bude pokračovať aj v budúcom roku a verím, že
s vyšším rozpočtom,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo.
V Bratislavskom kraji nemohli materské školy
pre nedostatok kapacít tento rok prijať zhruba
1500 detí, BSK sa preto rozhodol spustiť projekt
Naša škôlka – náš kraj. Mestá, obce a mestské
časti dostanú vďaka nemu pomoc až do výšky 8-
tisíc eur na samosprávu.
Napríklad v Dunajskej Lužnej sa do škôlky vďaka
dotácii dostane o 56 detí viac, v Budmericiach
vznikne 60 nových miest a v Chorvátskom Grobe až
65 miest pre nových škôlkarov. Dotáciu je možné
použiť na bežné či kapitálové výdavky, ale aj na
refundáciu výdavkov realizovaných v rozpočtovom
roku 2013, a to v maximálnej výške 300 eur pri bež-
ných a 600 eur pri kapitálových výdavkoch. �

Materské školy v kraji dostanú na
zvýšenie svojich kapacít 150-tisíc eur

10BRATISLAVSKÉ NOVINY 19/2013
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V Petržalke na

škole pribudli

legálne grafity
PETRŽALKA
V Petržalke na stene školy na
Hálovej 16 pribudli grafity.
Tentoraz sú však legálne. Ob-
čianske združenie Mladá Petr-
žalka v spolupráci so vzdeláva-
cím centrom Freedu chce týmto
spôsobom prispieť ku skrášle-
niu Petržalky. Umelecký návrh
a realizáciu grafity urobil petr-
žalský umelec Ac-one.
„Po úspešnom sprejovaní kociek
medzi panelákmi na Romanovej
ulici, kde sme pomohli pri farbení
pozostatkov stožiara vysokého
napätia, sme hľadali ďalšiu vhod-
nú plochu na legálne grafity,“
uviedol Oliver Kríž z občianske-
ho združenia Mladá Petržalka.
Riaditeľka vzdelávacieho centra
Freedu Jana Kišoňová nám pove-
dala, že uvažovali nad zaktraktív-
nením budovy centra v Petržalke
pre účastníkov kurzov práve for-
mou grafity, nakoľko sa im to
osvedčilo aj na pobočke v Dúb-
ravke. Tam majú nad vchodom
grafity už niekoľko rokov a zatiaľ
ich nik nezničil a nemusia bojo-
vať s novými nápismi amatérov.
„Snažil som sa pomocou maľby
vyjadriť myšlienku, že vzdelanie
je kľúčom k ružovej budúcnosti,“
uviedol tvorca grafity Ac-one. Ide
o sociálnu maľbu, ktorá má podľa
neho zaujať najširšie spektrum
spoločnosti. Celý projekt stál 350
eur. (mch)

Marianum

označí hroby 

neplatičov 
BRATISLAVA

Hroby na bratislavských cinto-
rínoch, za ktoré ich nájomcovia
nezaplatili, počas nasledujúcich
týždňov mestské pohrebníctvo
Marianum opäť označí nálep-
kami. Chce tak urobiť zámerne
pred pamiatkou zosnulých, aby
si nezaplatené hroby všimli aj
ostatní členovia rodiny. Hoci sa
organizácii podarilo počet
neplatičov za posledné roky zní-
žiť, stále je 7800 hrobových
miest, za ktoré nikto neplatí.
Marianum má pripravených vyše
9500 žltých a oranžových nále-
piek. „Oranžové nálepky budú le-
pené nájomcom tých hrobov, kto-
rým sa nepodarilo doručiť výpo-
veď poštou, a toto je jediná cesta
v zmysle zákona doručiť neplatia-
cemu nájomcovi výpoveď,“ uvie-
dol riaditeľ pohrebníctva Milo-
slav Hrádek. Žltá nálepka je zase
určená neplatičovi, ktorý si výpo-
veď prevzal, ale doteraz hrobové
miesto ani nezrušil, ani nepožia-
dal o možnosť jeho zachovania.
Tento spôsob oblepovania pár
týždňov pred dušičkami zvolili
zámerne. „Predpokladáme, že
nezaplatené hrobové miesta
prídu navštíviť aj ostatní rodinní
príslušníci, ktorí keď zistia, že
miesto má byť zrušené, zjednajú
si v rodine poriadok a uvedú
situáciu na pravú mieru,“ dodal
M. Hrádek. (brn)

STARÉ MESTO
Po dvoch rokoch sa konečne
začalo s realizáciou pomníka
Martina Rázusa na Rázusovom
nábreží, ktorý majú odhaliť 24.
októbra 2013. Pomník však
nestojí na mieste, kde vlani
slávnostne osadili základný ka-
meň. Dokonca nebude stáť ani
tam, kde pred niekoľkými týžd-
ňami vykopali základy a osadili
betónovú pätu pomníka. To
pravé miesto trafili kopáči až
na trikrát.
Pôvodne mal byť pomník zhruba
dva metre od chodníka nábrežnej
promenády. Základy však vyko-
pali približne tri metre bližšie k
Mostu SNP a vybetónovali pätu
pomníka. O niekoľko týždňov ju
však rozbili a novú jamu vykopa-
li uprostred trávnika medzi
nábrežnou promenádou a štvor-
prúdovou cestou - presne oproti
Hotelu Devín. 
„Nešlo o nerozhodnosť. Husté
rozvody plynu, elektriny, vody a
rôzne káble pod povrchom rela-
tívne úzkeho trávnatého pásu na
Rázusovom nábreží limitovali
umiestnenie pomníka, hlavne je-
ho pylónu,“ uviedol čestný pred-
seda Spolku Martina Rázusa Ján
Juráš, ktorý je stavebníkom pom-
níka. Pri prvom výkope začiat-
kom augusta zistili, že nákresy
inžinierskych sietí sa nie vždy
zhodujú s podzemnou realitou.
„Výkopové práce boli teda son-

dou, za ktorou nasledovali kon-
zultácie so správcom sietí, až sme
našli kompromis,“ uviedol Juráš.
Zaujímalo nás, prečo okolo pom-
níka ubrali neúmerne veľkú plo-
chu trávnika a vydláždili až 40
štvorcových metrov, pričom sa-
motný pamätník zaberie menej
ako jeden štvorcový meter. „Au-
tori pomníka mysleli na to, aby
okolo neho bolo dosť priestoru
pre návštevníkov a čitateľov in-
formácií na ňom, najmä pre teles-
ne postihnutých vozičkárov,“ vy-
svetlil Juráš. Prepojením pomníka
na chodník promenády navyše
vznikol akýsi pahorok. Pre porov-
nanie, v jednej línii s pomníkom
Martina Rázusa je niekoľko de-
siatok metrov odtiaľ oproti Slo-
venskej národnej galérii pomník
maliara Petra Michala Bohúňa,
ktorý aj s vydláždenou plochou
zaberá len 25 štvorcových metrov.

Spolok Martina Rázusa plánoval
postaviť pomník spisovateľovi,
politikovi a evanjelickému kňazo-
vi Martinovi Rázusovi (1888 -
1937) už v roku 2011. Situáciu
však komplikovali inžinierske
siete a aj dodatočne plánovaná
cyklotrasa, ktorá mala viesť práve
stredom pamätníka. Výzor
pamätníka sa preto niekoľkokrát
menil, ako aj jeho cena, ktorá sa
vyšplhala na takmer 63-tisíc eur.
Na pomník prispeli desiatky dar-
cov v rámci verejnej zbierky, ale
aj komunálne a štátne organizá-
cie. Autormi pamätníka sú výtvar-
ník Martin Dzurek a architekt
Daniel Bartoš, ktorí vyhrali verej-
nú súťaž.
Pamätník odhalia vo štvrtok 24.
októbra 2013 o 15.00 h, teda šesť
dní po 125. výročí narodenia
Martina Rázusa. (mch)

Foto - Juraj Mladý

Pomník Martina Rázusa zabral
priveľkú časť trávnika na nábreží
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MONIKA FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ: NÁŠ KRAJ SI ZASLÚŽI VIAC
V našom kraji žije viac ako pol milióna šikovných ľudí, ktorí ho svojou prácou zveľaďujú. Kraj im to však nevracia v zlepšovaní poskytovaných služieb. Dlhodobo

v ňom vládnu tí istí politici, ktorí nedokážu región posúvať vpred. A nielen to. Sú navzájom prepletení do hustého klbka vzťahov, cez ktoré vyciciavajú rozpočet kraja.
Je najvyšší čas to zmeniť a dať nášmu kraju skutočne európsku úroveň. Funguje to vo svete a bude to fungovať aj u nás.

Preto som sa rozhodla kandidovať na županku Bratislavského samosprávneho kraja. Chcem vám predstaviť priority môjho programu pre náš kraj.

Skončime s Frešovými výmyslami o Filiál-
ke. Ponúkam reálny projekt novej železnič-
nej stanice  Central určenej pre regionálnu
dopravu. Stanica bude vedľa Istropolisu
umiestnená pod zemou a nad ňou vyrastie
nový BRATISLAVSKÝ CENTRAL PARK.
Žiadne biznis centrá, ako chcel župan Frešo
a jeho developerskí kamaráti, ale park.
Nepôjde o nereálne 2,5 miliardy eur, ale
300 miliónov. Za týmto projektom stojí
minister dopravy Ján Počiatek a fondy EÚ
ho preplatia.

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ STANICA
A NOVÝ BRATISLAVSKÝ

CENTRAL PARK

V Európe existujú mestá, v ktorých je verejná
doprava zadarmo. Verejná doprava je jednou
z kľúčových služieb, ktorú mesto, alebo re-
gión majú svojím obyvateľom poskytovať.
Netvrdím, že dokážem zabezpečiť prímestskú
verejnú dopravu zadarmo, ale presadím, aby
bola zadarmo cez víkendy. Na daniach z moto-
rových vozidiel vyberie župa ročne 34 miliónov
eur, ale na dopravu poskytuje iba 21,5 milióna.
Bezplatná víkendová prímestská doprava pre
obyvateľov kraja bude stáť ročne menej ako 1,2
milióna. Zvládneme to,  ak znížime náklady na
chod úradu, ktoré každoročne zo záhadných prí-
čin stúpajú. Naposledy medziročne o neuveri-
teľných 6,8 milióna eur!

Nový bratislavský diaľničný obchvat D4 s na-
pojením na južný ťah R7 (smer Dunajská
Lužná) je kľúčový pre odbremenenie dopra-
vy na južnom ťahu. Dohodli sme sa s minis-
trom dopravy Jánom Počiatkom, že výstav-
ba nového obchvatu D4 začne úsekom,
ktorý bude napojený na R7. Takto budú
môcť práce na R7 začať už O DVA ROKY
SKÔR.
Už budúci rok začneme s výstavbou dvoch
dôležitých diaľničných križovatiek na diaľ-
nici D1 – TRIBLAVINA a BLATNÉ, čím
uľahčíme  život mnohým šoférom a obciam
pozdĺž diaľnice D1.

NOVÁ DIAĽNICA
A DOLEŽITÉ KRIŽOVATKY

Žijeme v siedmom najbohatšom regióne EÚ
a nevieme sa slušne postarať o našich senio-
rov. Župa od nich vyberá nezákonné poplat-
ky za služby v sociálnych zariadeniach a keď
sa bránia, dáva na nich žaloby! Pri príprave
môjho programu pre túto oblasť som spolu-
pracovala s Asociáciou poskytovateľov
sociálnych služieb SR a viem presne, ako
nastaviť sociálnu politiku kraja tak, aby sme
sa za ňu nemuseli pred našimi starými rodič-
mi hanbiť, preto presadím:
� záruku pre každého seniora, že kraj sa o ne-
ho postará bez ohľadu na to, či má, alebo ne-
má peniaze,
� klienti sociálnych zariadení budú platiť iba
za služby, ktoré reálne potrebujú a využívajú,
�obnovenie trestuhodne zanedbanej starostli-
vosti  v domácom prostredí, pretože tá je často
lepšou alternatívou ako sociálne zariadenia.

SPRAVODLIVÝ SOCIÁLNYSYSTÉM

VÍKENDOVÁ DOPRAVAZADARMO

TOTO JE MOJA VÍZIA A MOJE ZÁVAZKY VOČI VÁM. SÚ REÁLNE
A VIEME NA NE ZÍSKAŤ FINANCIE. BEZ VAŠEJ PODPORY

TO VŠAK NEBUDE MOŽNÉ. CHCEM VÁS PRETO POPROSIŤ,
ABY STE 9. NOVEMBRA PRIŠLI VOLIŤ. ĎAKUJEM
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© Maňo Štrauch

2. ročník súťaže novinárskej fotografie

Výstava víťazných fotografií
od 24. 10. do 27. 11. 2013

Múzeum mesta Bratislavy – Stará radnica

www.slovak-press-photo.sk

Hlavní partneri Mediálni partneri Partneri

Kandidát na bratislavského
župana Daniel Krajcer pred-
stavil volebný program, s kto-
rým sa chce uchádzať o dôveru
obyvateľov Bratislavy a Brati-
slavského kraja.
Kvalita ciest v Bratislavskom kra-
ji a dopravná situácia sa za uply-
nulé roky len zhoršovali. Navyše
čas trávený cestovaním do práce a
domov sa neustále predlžuje.
„BSK míňa na vlastnú propagá-
ciu takmer toľko peňazí ako
mesto Bratislava na opravy
výtlkov. Treba nanovo nastaviť
priority a presvedčiť kraj, mestá
a obce, aby konečne začali spo-
lupracovať a nebáli sa podeliť v
záujme občanov,“ navrhuje Da-
niel Krajcer.
Pre zjednodušenie dopravy chce
vybudovať univerzálnu koľajovú
dopravu: prepojenie železničných
a električkových tratí. Jediným

možným a trvalo udržateľným
riešením je intenzívne využívanie
existujúcej koľajovej dopravy a
jej integrovanie do systému verej-
nej dopravy v meste – vybudova-
nie Nosného systému MHD  pre-
pojeného na dopravu do okoli-
tých miest a obcí. Spočíva v kom-
binácii štyroch opatrení:
1. Budovanie záchytných parko-
vísk (Park and Ride) pred vstu-
pom do mesta Bratislava, pri kto-
rých sa bude dať presadnúť z auta
na rýchlu a pohodlnú dopravu do
centra mesta.
2. Budovanie nových staníc na
existujúcich vlakových tratiach
tak, aby sa v rámci presunu do
mesta z priľahlých obcí, ale i po
meste, dali využívať existujúce i
nové vlakové spoje.
3. Vybudovanie severojužného
bratislavského koľajového prepo-
jenia (od železničnej stanice Fi-

liálka až do Petržalky) - bezkolíz-
ny systém, ktorý doplní chýbajú-
cu trasu verejnej prepravy v mes-
te. Najlacnejšie vedenie tejto trasy
je od stanice Filiálka popod Ka-
radžičovu ulicu, po Starom moste
(bez nutnosti budovať drahý tunel
popod Dunaj) až na koniec Petr-
žalky.
4. Využitie mestských vlakov, aby
sa naozaj dalo bez prestupov do-
praviť z Petržalky kamkoľvek do
mesta, ale i do okolitých obcí, ako
sú Pezinok, Malacky či Senec.
Cesty medzi Dunajskou Lužnou a
Bratislavou plánuje odbremeniť
spustením riečnej dopravy. „Ten-
to typ prepravy obyvateľov je vo
svete úplne samozrejmý. Veľká
časť Bratislavského kraja leží pri
Dunaji. Je hriech to nevyužiť,“
myslí si Daniel Krajcer.
Ako župan chce v hlavnom mes-
te vybudovať NOVÉ LIDO -

športovú a oddychovú zónu na
Dunaji. Nový vodný svet by mal
stáť na petržalskej strane Dunaja
na mieste, kde stálo niekdajšie
bratislavské LIDO - známe ve-
rejné mestské kúpalisko minu-
lého storočia.
Ako župan chce pokračovať v
úspešnom projekte obnovy hra-
dov s pomocou nezamestnaných,
ktorý naštartoval ešte ako minis-
ter kultúry. Aj v Bratislavskom
kraji je niekoľko pamiatok, ktoré
potrebujú rekonštrukciu. Väčšina
z nich sa spája s rodom Pálffyov-
cov, ktorý dal Bratislave v jej deji-
nách najviac županov. Plánuje
tiež prepojiť sieť pamiatok a
miest so zážitkovou turistikou
prostredníctvom jednotnej mar-
ketingovej značky.
„Tento región je siedmy najbo-
hatší v Európskej únii. Ale dote-
raz to boli len štatistické čísla.

Chcem prispieť k tomu, aby sa
tie čísla konečne priblížili realite.
Aby sme začali myslieť vo veľ-
kom,“ uviedol Daniel Krajcer.
V neposlednom rade je potrebné
zvýšiť starostlivosť o bratislav-
ských seniorov. „Župa musí ini-
ciovať budovanie zariadení pre
seniorov, ktorých je v kraji ne-
dostatok, a pritom počet ľudí v
postproduktívnom veku bude stú-
pať, to všetko v spolupráci s inými
samosprávami, ako aj so súkrom-
ným sektorom,“ uzavrel Daniel
Krajcer.

Začnime myslieť vo veľkom
Daniel Krajcer chce pre kraj novú oddychovú zónu na Dunaji
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1.- 31. oktObra 2013
SeniorFEST 2013 BRATISLAVA
Nikdy nie je neskoro

-

15. októbra 2013, 9.00 – 17.00 hod.
Celoslovenská výstava ručných prác seniorov

Justiho sieň, prízemie Primaciálneho paláca, celoslovenská 
prehliadka ručných prác seniorov v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov na Slovensku.

15. októbra 2013, 16.00 hod.
Kytica pozdravov – koncert detí pre seniorov spojený 

s vyhlásením ocenenia Senior roka

( Vstup na pozvánky) Záujemcovia sa môžu obrátiť na miestne 
kluby seniorov alebo na kluby Jednoty dôchodcov.

22. októbra 2013, 14.00 hod.
Mestský turnaj bratislavských seniorov 

v riešení krížoviek

Súťaž seniorov pripravená v spolupráci s Bratislavskou 
organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku.

24. októbra 2013, 17.00 hod.
Koncertná sieň Klarisky, Jiří Bárta a Terezie Fialová 

V spolupráci s Českým centrom v Bratislave.

29. októbra 2013, 17.00 hod.
Divadelné predstavenie v MDPOH: 

Motýľom nik nerozkáže (Leonard Gershe)

Záujemcovia sa môžu obrátiť na miestne kluby seniorov alebo 
na kluby Jednoty dôchodcov kvôli vstupenkám.

1. – 30. októbra 2013
Kedy máme pocit, že sme starí?

Rozhovory so seniormi na obrazovkách v Primaciálnom paláci.
Šesť seniorov sprostredkúva skúsenosti iným, najmä mladším, 
ktorí život ešte len začínajú.

www.bratislava.sk 

V Záhorskej

Bystrici bude

rockový kolotoč
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bys-
trica organizuje po prvýkrát
Bystrický rockový kolotoč -
BRKO. Bude v piatok 18. ok-
tóbra 2013 od 20.00 h v miest-
nom Spoločenskom dome na
Gbelskej ulici 6.
Na jedom pódiu sa postupne
predstavia bratislavská punková
legenda Zóna A, nitrianska pop-
punková kabela Zoči voči, brati-
slavská glamrocková skupina Fri-
day Whiskey aj čisto dievčenská
pop-rocková skupina Femmes
Fatales z Bratislavy.
Bystrický rockový kolotoč sa
koná po prvýkrát a zámerom or-
ganizátorov je vytvoriť tradíciu
rockových koncertov v tejto brati-
slavskej mestskej časti. Organizá-
torom je mestská časť Záhorská
Bystrica spoločne s partnermi.
Vstupenky na BRKO sú v pre-
daji v sieti Ticketportal, v pred-
predaji stoja 9 €, na mieste v deň
koncertu 12 €. (brk)

Október patrí

aj v Bratislave

seniorom
BRATISLAVA
Samosprávy mesta a niekto-
rých mestských častí pripravili
v októbri v rámci Mesiaca úcty
k starším sériu kultúrnych po-
dujatí pre bratislavských senio-
rov či projektov zameraných na
ich zdravie a pohyb.
Bratislavský Seniorfest sa oficiál-
ne začal 1. októbra, keď magistrát
zorganizoval  v Primaciálnom pa-
láci Deň zdravia. Na druhý deň
mestská časť Ružinov spoločne s
mestom Bratislava v Kultúrno-
komunitnom centre Zora v Trnáv-
ke otvorili Seniorfitpark, kde si
miestni seniori môžu zašportovať,
udržiavať si kondíciu, relaxovať
pri spoločných cvičeniach, ale aj
individuálne.
Počas Seniorfestu sú pripravené
aj ďalšie zaujímavé akcie a podu-
jatia. V utorok 15. októbra 2013
vyvrcholí koncertom Kytica po-
zdravov, počas ktorého primátor
Milan Ftáčnik ocení piatich Se-
niorov roka 2013. (brn)

BRATISLAVA
Deň pred stretnutím medziná-
rodnej poroty súťaže novinovej
fotografie Slovak Press Photo
11. septembra 2013 náhle
zomrel predseda poroty a jeden
z najvýznamnejších sloven-
ských fotografov Tibor Huszár.
Vlani stál pri vzniku Slovak
Press Photo, tento rok sa hod-
notenia súťažných fotografií
nedožil.
Povinnosti predsedu medzinárod-
nej poroty prebral člen poroty
fotograf Alan Hyža. Spoločne s
Janom Šibíkom (CZ), Romanom
Vondoušom (CZ), Janou Hojstri-
čovou (SK) a Jindřichom Štrei-
tom (CZ) počas nasledujúcich
troch septembrových dní vyberali
z vyše 797 fotografií od 139 auto-
rov tie najlepšie v 8 kategóriách -
Aktualita, Každodenný život,
Reportáž, Portrét, Životné pro-
stredie, Šport, Svet umenia a
Mladí fotografi do 25 rokov - štu-
denti fakúlt žurnalistiky.
Podľa riaditeľky súťaže Jany

Garvoldtovej sa do druhého roč-
níka zapojilo viac fotografov, ale
s menším počtom fotografií.
Museli ich totiž poslať v papiero-
vej podobe, a tým si sami robili
selekciu. Na porovnanie, vlani
súťažilo 130 autorov s 1515 foto-
grafiami.
„Do istej miery boli pre mňa skla-
maním kategórie Aktualita a
Reportáž, od ktorých som očaká-
val najviac. Kvalita slovenských
fotografií ale odráža kvalitu slo-
venskej žurnalistiky. Kategória
Portrét však prináša mnoho vyni-
kajúcich fotografií,“ kriticky
zhodnotil kvalitu súťažných prác
porotca Alan Hyža.
„Tento ročník má výbornú úro-
veň. Sú tam skvelé fotografie,
ktoré presne odrážajú súčasnosť.
Výborné sú kategórie portrét,
umenie a aktualita. Neboli tam
problémové amatérske fotogra-
fie,“ uviedol ďalší člen poroty Jin-
dřich Štreit.
„Slovenská súťaž je na rovnakom
princípe ako Czech Press Photo.

Ale my tento rok máme 19. roč-
ník, oveľa viac fotografov a 4000
až 5000 fotografií. Je dobre, že
Slovensko zaviedlo svoju súťaž,
pretože doteraz vaši fotografi
obosielali českú súťaž,“ dodal
porotca Jan Šibík.
Smrť Tibora Huszára sa osobne
dotkla všetkých, ktorí sa podieľa-
jú na organizácii Slovak Press
Photo. Aj preto sa rozhodli, že
hlavná cena súťaže bude nazvaná
práve po ňom.
„Tibor Huszár bol veľký umelec a
človek s obrovským srdcom. Spo-
ločne sme sa jednohlasne zhodli,
že si zaslúži, aby hlavná cena
súťaže Grand Prix niesla jeho
meno, bude to Cena Tibora Hus-
zára,“ povedala riaditeľka súťaže
Jana Garvoldtová.
Výsledky Slovak Press Photo
budú slávnostne vyhlásené 23.
októbra 2013 v Primaciálnom
paláci. Výstavené budú od 24.
októbra do 27. novembra 2013 v
priestoroch Starej radnice Múzea
mesta Bratislavy. (spp)

Víťazi 2. ročníka Slovak Press Photo
budú vyhlásení 23. októbra 2013
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V Židovskom

múzeu sa končí

výstavná sezóna
STARÉ MESTO
Židovské komunitné múzeum,
ktoré sa nachádza v jedinej
bratislavskej synagóge na Hey-
dukovej ulici, končí tohtoročnú
výstavnú sezónu v nedeľu 13.
októbra 2013. Pre verejnosť
otvorí svoje brány opäť až na
jar 2014.
Bratislavská verejnosť tak má do
nedele poslednú možnosť spoz-
nať ešte tento rok vzácne židov-
ské rituálne predmety, tradície a
sviatky či unikátne arizované
diela z obdobia druhej svetovej
vojny.
Židovské komunitné múzeum na
Heydukovej ulici ponúka stálu
výstavu Židia v Bratislave a ich
kultúrne dedičstvo, ktorá je pre-
hliadkou desiatok najvzácnejších
artefaktov, viažucich sa na dôleži-
té míľniky v histórii aj súčasnosti
židovskej komunity, a verejnosti
predstavuje aj židovské sviatky a
tradície. 
Okrem toho je tu aj aktuálna
výstava Tieň minulosti, ktorá po
prvýkrát v histórii predstavuje
vzácne arizované výtvarné diela,
ktoré pochádzajú z majetku
židovských obyvateľov Bratisla-
vy. Vystavené sú aj cenné obrazy
zo 17. a 18. storočia, najvzácnej-
ším dielom výstavy je grafika
významného holandského malia-
ra a jedného z najväčších veliká-
nov európskeho umenia, Rem-
brandta van Rijn.  
Židovské komunitné múzeum je
otvorené každý piatok od 13.00
do 16.00 h a v nedeľu od 10.00 do
13.00 h. (brn)

Na Šancovej ulici

stojí pancierový

vlak Štefánik
STARÉ MESTO
V Múzeu dopravy STM na
Šancovej ulici 2 je vystavený
pancierový vlak Štefánik, ktorý
bol počas SNP v roku 1944
nasadený ako bojové vozidlo.
Minulý mesiac sa vrátil z výsta-
vy v holandskom Utrechte,
Bratislavčania si ho môžu
pozrieť do konca júna 2014.
Ide zrejme o jediný obrnený vlak
na svete, ktorý je stále pojazdný.
Bola to zbraň podobná tanku,
vyrážal do útoku alebo kryl ústup
povstalcov. V septembri a októbri
1944 vznikol okrem Štefánika aj
pancierový vlak Hurban a Masa-
ryk. Až do konca povstania vlaky
bojovali takmer na všetkých úse-
koch frontu.
Na koľajisku bratislavského
Múzea dopravy stoja štyri vozne -
predsunutý tykadlový, delový,
tankový a guľometný. Nie všetky
sú zrekonštruovanými veteránmi,
dva z nich sú repliky. Vedľa vlaku
stoja ďalšie tri vozne, kde je
umiestnená expozícia o výrobe a
bojovom nasadení pancierových
vlakov v SNP.
Bratislavčania si môžu obrnený
vlak pozrieť v Múzeu dopravy na
Šancovej ulici na výstave Pancie-
rový vlak Štefánik (Povstanie
1944 na koľajniciach) každý deň
okrem pondelka od 10.00 h do
17.00 h. (brn)

V Bratislave

bol cisárov

vnuk Karl
BRATISLAVA
Bratislavu minulý týždeň nav-
štívil Karl von Habsburg –
Lothringen, vnuk posledného
rakúskeho cisára a uhorského
kráľa Karola I. 
Do Bratislavy pricestoval na
otvorenie výstavy Od Jastrabieho
hradu po zjednotenú Európu
(Habsburských 1000 rokov v
hlavnom prúde) na Paneurópskej
vysokej škole na Tomášikovej
ulici v Bratislave.
Karl von Habsburg – Lothringen
je rakúskym politikom a dlhoroč-
ným prezidentom rakúskej po-
bočky Paneurópskej únie. (brn)

PETRŽALKA
Minulý týždeň pri odvoze veľ-
kokapacitných kontajnerov,
ktoré petržalská samospráva
pristavila v rámci jesenného
upratovania,  objavili približne
tonu azbestového odpadu. Ide o
zdraviu nebezpečný odpad,
ktorý sa má likvidovať špeciál-
nym  spôsobom. 
Azbest je škodlivý najmä pri me-
chanickom poškodení, keď sa do
ovzdušia dostávajú jemné čias-
točky, ktoré po vdýchnutí môžu
spôsobiť aj rakovinu. Preto je
azbest zaradený do 1. skupiny do-
kázaných karcinogénov.
Neznámy páchateľ sa tým, že az-
bestový odpad nahádzal do obec-
ných kontajnerov, mohol dopustiť
trestného činu všeobecného ohro-
zovania a nedodržania zákonných
postupov pri nakladaní s nebez-
pečným odpadom. Navyše zaťa-
žil rozpočet mestskej časti, ktorá
musí tento nebezpečný odpad
zlikvidovať na vlastné náklady. 
„Takéto konanie považujem za

nehoráznosť a aby sa podobná
situácia už nezopakovala, zvažu-
jem pristúpiť na zásadné zmeny v
pristavovaní kontajnerov v rámci
jarného a jesenného čistenia tak,
aby sme eliminovali možnosť ich
zneužívania,“ okomentoval situá-
ciu starosta Vladimír Bajan.
V Petržalke sa azbest používal
ako izolácia kopulovitových za-
sklení, výťahových šácht alebo
bytových jadier, preto tunajší sta-
vebný úrad vykoná štátny staveb-
ný dohľad vo všetkých bytových
domoch na území Petržalky, v
ktorých nedávno prebiehala alebo

stále prebieha rekonštrukcia, a je
predpoklad, že sa tam azbest
nachádzal. Samospráva tiež zva-
žuje možnosť podať trestné ozná-
menie na neznámeho páchateľa.
Miestny úrad pristavuje v rámci
jesenného a jarného upratovania
pre Petržalčanov, ktorí sa môžu
zdarma zbaviť nadrozmerného
odpadu z domácností. Už to, že
niektorí Petržalčania kladú odpad
aj mimo kontajnerov, spôsobuje,
že sa táto služba predražuje.
Mestská časť totiž poskytuje kon-
tajnery obyvateľom nad rámec
povinností, a zadarmo. (plz)

V petržalských kontajneroch našli
nebezpečný azbestový odpad

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Na Jiráskovej

ulici sa rozložili

asociáli
PETRŽALKA
Na trávnatej ploche pod stro-
mami na Jiráskovej ulici oproti
reštaurácii Alfa a vedľa neďa-
lekého skateboardového parku
si urobili bezdomovci svoju
„klubovňu“. Cez deň spia, po-
píjajú, kričia po sebe a nemajú
problém vykonávať hneď ved-
ľa seba aj sociálne potreby. Pe-
tržalčania sú pohoršení, mest-
ská časť nemá veľa možností,
ako situáciu riešiť.
Zarážajúce je, že podľa zistení
pracovníkov mestskej časti z
odboru sociálnych vecí, ktorí
monitorujú miesta, kde sa takýto
ľudia združujú, že väčšina z
týchto „bezdomovcov“ sú obyva-
telia z okolitých bytoviek. „Na
základe našej detekcie sa tam
zdržuje len jeden bezdomovec,“
uviedla hovorkyňa Petržalky
Michaela Platznerová, podľa kto-
rej túto lokalitu obyvatelia často
nahlasujú ako problematickú.
Keď sme sa na mieste boli
pozrieť, počas popoludnia sa pod
stromami nachádzali tri osoby s
niekoľkými taškami a kuframi
vecí. Dvaja sa striedali v pití z
jednej fľašky, tretí ležal na zemi.
Boli sme svedkami aj toho, ako si
jeden popíjajúci uľavil hneď pri
vedľajšom strome.
Ak niekto poruší všeobecné
záväzné nariadenie mestskej časti
v súvislosti s dodržiavaním čisto-
ty a poriadku, zasiahnuť môže
polícia. Tá však v prevažnej
miere ľudí iba napomenie a ude-
lenie finančných pokút je v ta-
kýchto prípadoch len zriedkavé.
„Po odchode policajtov sa títo
občania zvyčajne vrátia na to isté
miesto a celý proces môže začať
odznova,“ uviedla Platznerová.
Petržalčania môžu porušovania
čistoty a poriadku hlásiť priamo
mestskej polícii na čísle 159 alebo
na okrskovej stanici polície v
Petržalke na čísle 02/6252 5331.
Mestská časť poskytuje ľuďom
bez domova sociálne poraden-
stvo. Ak majú v Petržalke trvalý
pobyt, pomáha im vybaviť si
osobné doklady, prípadne  im po-
skytne sociálnu výpomoc. Väčši-
na bezdomovcov však túto po-
moc stále odmieta. (mch)

Získajte prehľad o vašom zdravotnom stave

Priebeh lekárskej prehliadky
Zdravotný dotazník – vyplníte stručný dotazník 
o vašich zdravotných rizikách

Fyzikálne vyšetrenie – meranie vitálnych funkcií, 
antropometrické meranie a vyšetrenie zraku, farbocitu a sluchu  

Anamnéza – lekár si s vami prejde dotazník, aby sa dozvedel 
čo najviac o vašom zdravotnom stave a rizikových faktoroch 

Lekárske fyzikálne vyšetrenie – lekár vykoná 
vaše komplexné vyšetrenie „od hlavy po päty“

Lekárske vyhodnotenie zdravotného stavu –
diagnostický záver a  doporučenie potrebnej liečby 

Lekárska prehliadka je bezplatná!
Ponuka platí len do 30.11. 2013

Ukážte sa
Na lekárskej prehliadke

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

PETRŽALKA
Bratislavčania sa dočkali a už
niekoľko týždňov môžu
navštevovať ambulanciu všeo-
becného lekára bez zbytočného
čakania. Praktickú Ambulan-
ciu otvorili vo Vienna Gate na
Kopčianskej ulici. 
Pacienti už nechcú čakať dlhé
hodiny u svojho lekára, nie sú spo-
kojní s krátkymi ordinačnými
hodinami a chcú prísť na vyšetre-
nie v čase, ktorý im najlepšie
vyhovuje. Rovnako nie sú spokoj-
ní s prístupom personálu a kvali-
tou a vybavením zdravotníckych
zariadení vo svojom okolí. Všetky
tieto „boľačky“ vyriešilo otvore-
nie novej ambulancie praktických
lekárov v Petržalke. 
Praktická Ambulancia poskytuje
komplexnú zdravotnú starostli-
vosť skúsených všeobecných
praktických lekárov, ktorí majú
celkový prehľad o zdravotnom
stave a poradia najúčinnejšiu lieč-
bu. Lekári majú dlhoročnú prax a
bohaté skúsenosti, takže vedia

vyriešiť zdravotné problémy pria-
mo alebo odporučia najvhodnej-
šieho odborného lekára. Ordinač-
ná doba je 12 hodín denne od 8.00
do 20.00 v pracovných dňoch a
pacienti majú možnosť objednať
sa zadarmo na vyšetrenie na pres-
ný čas telefonicky alebo priamo
cez internet na www.praktickaam-
bulancia.sk. 
Pacienti neplatia žiadne poplatky
za objednávanie na presný čas,
žiadne celoročné poplatky a vyšet-
renia sú hradené z verejného zdra-
votného poistenia, pričom ambu-
lancia má zmluvy so všetkými

zdravotnými poisťovňami. Samo-
zrejmosťou je príjemné a moderné
prostredie ambulancie.
MUDr. Margaréta Černáková
povedala: „Slováci sa čoraz viac
zaujímajú o svoje zdravie a pre-
venciu. Chceme ich v tom podpo-
riť, a preto aktívne pozývame
pacientov na pravidelné preven-
tívne prehliadky, nečakáme na to
kým si pacient na nás spomenie.
Dôkazom je aj práve prebiehajúca
kampaň, v ktorej poskytujeme
pacientom bezplatnú Lekársku
prehliadku až do konca novemb-
ra.“ V rámci prehliadky lekár

vykoná komplexné vyšetrenie
pacienta „od hlavy po päty“,
vyhodnotí zdravotný stav a v prí-
pade zdravotných ťažkostí odpo-
ručí vhodnú liečbu. Pacienti tak
majú možnosť získať prehľad o
svojom zdravotnom stave, ako aj
spoznať lekára a prostredie
modernej ambulancie.
Praktická Ambulancia začala ordi-
novať vo Vienna Gate na Kop-
čianskej ulici č. 8 a okrem dobrej
dopravnej dostupnosti ponúka aj
možnosť parkovania 2 hodiny
zadarmo v podzemnej garáži.
Pacientom Praktickej Ambulancie
sa môže stať každý občan s plat-
ným verejným zdravotným poiste-
ním, ktorý dovŕšil 18 rokov. Stačí
sa objednať na vyšetrenie a pri
návšteve s pacientom uzatvoria
Dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. „Vybavíme za pa-
cienta komunikáciu s doterajším
všeobecným lekárom a poisťov-
ňou, ako aj prenos zdravotnej
dokumentácie,“ dodala na záver
MUDr. Margaréta Černáková. �

K praktickému lekárovi odteraz bez čakania

BRATISLAVA 5
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Víťazstvá a 

prehry trvajú

do 20. októbra
STARÉ MESTO
Výstava Víťazstvá a prehry (Slo-
venský šport 1993 – 2012) potrvá
v Múzeu mesta Bratislavy do 20.
októbra 2013. Výstava bilancuje
uplynulých 20 rokov slovenské-
ho športu, ktoré boli poznačené
víťazstvami aj prehrami.
Výstavu navštívila aj športová
gymnastka Věra Čáslavská, ktorá
darovala Múzeu telesnej kultúry
dve olympijské medaily. Obe
medaily sú tiež vystavené.
Výstava je sprístupnená denne
okrem pondelka od 10.00 do
17.00 h, v sobotu a nedeľu od
11.00 do 18.00 h. (mmb)

Koncert 

Tublatanky je

už vypredaný
BRATISLAVA
Bratislavský koncert skupiny
Tublatanka, ktorá v rámci tur-
né k 30. výročiu skupiny vy-
stúpi 19. októbra 2013 aj v
bratislavskom Majesty Music
Clube, je vypredaný! Potvrdil
to manažér kapely s tým, že
Tublatanka ďalší koncert či
zmenu sály neplánuje.
Tublatanka vznikla v Bratislave v
roku 1983 v zložení: gitarista
Martin Ďurinda, basgitarista Pa-
vol Horváth a bubeník Juraj Čer-
ný. V súčasnosti s lídrom skupiny
Ďurindom hrajú Juraj Topor a
Peter Schlosser. (brn)

BRATISLAVA
Pred troma rokmi vzniklo ob-
čianske združenie Bratislavské
rožky - Pozsonyi Kifli, ktorého
cieľom je ochrana historických
a kultúrnych hodnôt mesta a
odovzdávanie cenných a zaují-
mavých informácií a vedomostí
ďalším generáciám Bratislav-
čanov a všetkým záujemcom o
históriu a kultúru mesta. Na-
zvali sa podľa  presláveného
sladkého pečiva, ktoré sa stalo
symbolom Prešporka na prelo-
me 19. a 20. storočia.
Prevádzkujú napríklad maďar-
sko-slovenský internetový portál
www.bratislavskerozky.sk, resp.

www.pozsonyikifli.sk, kde infor-
mujú o svojich aktivitách. Spre-
vádzkovali interaktívnu mapu
Bratislavy www.ortvay.eu, kde sa
návštevník môže poprechádzať
po uliciach historickej Bratislavy
a prezrieť si historické pohľadni-
ce aj s komentárom. Zatiaľ je
funkčná len maďarská verzia, čo-
skoro však bude fungovať aj slo-
venská. Okrem toho vytvorili a
dopĺňajú internetovú databázu
historických pohľadníc a fotogra-
fií Bratislavy, ktoré sú dostupné
pre všetkých návštevníkov.
Od tohto roku členovia občian-
skeho združenia Bratislavské
rožky - Pozsonyi Kifli organizujú

tematické vlastivedné vychádzky
po Bratislave. Najbližšie bude 19.
októbra 2013 s cieľom spoznať
Hraničné kamene starého Pre-
šporka v Horskom parku a v jeho
okolí. Vychádzka sa začína o
14.00 h  pred vchodom na Cinto-
rín pri Kozej bráne.
Ďalšia vychádzka bude 24. ok-
tóbra 2013 venovaná Kostolu sv.
Alžbety, tzv. Modrému kostolíku,
ktorý bude mať tento mesiac 100
rokov. Stretnutie je o 18.45 h pred
vchodom do kostola.
So súhlasom občianskeho združe-
nia Bratislavské noviny uverejňu-
jú  sériu spomienok v rubrike Bra-
tislava kedysi. (ado)

Občianske združenie Bratislavské
rožky mapuje históriu Bratislavy

Využívať úvery z komerčných
bánk na financovanie bývania
je už celkom bežné. Pri výbere
vhodného úveru sa zvyčajne
orientujeme podľa výšky úro-
kových sadzieb, spôsobu ruče-
nia a aj podľa toho, aký veľký
úver nám konkrétna banka
poskytne. O aktuálnej ponuke,
ktorá reaguje na tieto očakáva-
nia, hovoríme s Ing. Adrianou
Kučerovou, okresnou riaditeľ-
kou Prvej stavebnej sporiteľne.

Čím chcete osloviť záujemcov
o úvery na bývanie?
- Našu štandardnú ponuku sme
obohatili o rad noviniek. Klienti,
ktorí už majú niečo nasporené,

oceňujú najmä úvery do výšky 40
tisíc €, ktoré poskytujeme bez
založenia nehnuteľnosti. Stačí iba
jeden ručiteľ. Ak ste už niekedy
ručili nehnuteľnosťou, možno si
spomeniete, že ste museli –
okrem iného – zaplatiť za znalec-
ký posudok, za poistenie, za zria-

denie záložného práva. A to už
nehovorím o tom, koľko času ste
stratili pri vybavovaní všetkých
náležitostí. S našimi úvermi šetrí-
te čas aj peniaze. Ak ich chcete
využiť, je treba o ne požiadať do
31. októbra 2013. 

Zmenili sa aj úrokové sadzby
úverov na bývanie?
- Áno, lepšie povedané, znížili.
Pri niektorých typoch úverov
dokonca až o 0,8 % ročne. Zdô-
razňujem, že úrokové sadzby sa
nemenia počas celej doby spláca-
nia úveru. Každý klient sa pri
podpise úverovej zmluvy dozvie,
koľko a počas akého obdobia
bude svoje záväzky splácať.

Občas sa stretávame s názorom,
že „iba“ sporenie nie je také
atraktívne ako úvery zo staveb-
ného sporenia. Je to pravda?
- Stavebné sporenie a úvery zo
stavebného sporenia sú spojené
nádoby. Čím viac budete mať
nasporené, tým výhodnejšie
podmienky pri čerpaní úverov
budete mať. Sporenie je v súčas-
nosti príťažlivé najmä pre tých,
ktorí momentálne nie sú našimi
stavebnými sporiteľmi. Ak do
31. októbra uzatvoria zmluvu o
stavebnom sporení, vklady na
tejto zmluve budú úročené 3 per-
centami ročne. Zdôrazňujem, že
počas celej doby sporenia. Rov-
nako ako súčasní klienti, aj noví

majú nárok na štátnu prémiu,
v tomto aj budúcom roku maxi-
málne až do výšky 66,39 €
ročne. Aj keď teraz nepotrebuje-
te riešiť svoju bytovú otázku,
sporením si budete postupne
vytvárať zaujímavú finančnú
rezervu. Neskôr môžete požia-
dať o úver na bývanie alebo po
šiestich rokoch sporenia ju vy-
užijete na ľubovoľný účel.

Viac informácií získate na adre-
sách: �AUPARK, Einsteinova,
Allianz - filiálka PSS, tel.: 0918
679 417, 0908 636 584, �Ovsišt-
ské nám. 1, tel.: 0918 679 417,

�Kutlíkova 17, Technopol, tel.:
0915 813 003

So stavebným sporením v PSS, a. s., budete bývať skôr
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BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
sa vrátili z najdlhšieho výjazdu
v sezóne Kontinentálnej hoke-
jovej ligy. Nalietali zhruba 26
400 kilometrov, odohrali štyri
zápasy, dva prehrali, dva
vyhrali a doviezli šesť cenných
bodov. A podľa priebehu
posledného zápasu vo Vladivos-
toku ich mohlo byť aj viac.
Na úvod výjazdu slovanisti pre-
hrali v Novosibirsku 1:3, ďalší
zápas v Novokuznecku však rov-
nakým skóre 3:1 vyhrali, naplno
bodovali aj v Chabarovsku, kde
vyhrali 5:2. Ďaleko neboli od
zisku bodov ani vo Vladivostoku,

kde sa Bratislavčania ujali na
začiatku 2. tretiny vedenia 1:0,
nováčik KHL však ešte v tej istej
tretine dokázal skóre otočiť. „V
tomto veľmi rýchlom, bojovnom
zápase nás môžu mrzieť dve veci.
Prvá, že za stavu 1:0 sme boli šty-
rikrát vylúčení, čo domácim
umožnilo návrat do hry. Druhá, že
v poslednej tretine sme mali
množstvo šancí a nevyužili sme
ich. Za predvedený výkon sme si
minimálne remízu zaslúžili,“
povedal po prehre vo Vladivosto-
ku tréner Slovana Rostislav Čada.
Hokejistov HC Slovan Bratislava
teraz čaká séria domácich zápa-
sov. V Slovnaft Aréne nastúpia na

ľad tento mesiac v rade až šesť-
krát a čakajú ich atraktívni súperi.
Už v stredu 9. októbra 2013 o
19.00 h privítajú hviezdny Metal-
lurg Magnitogorsk, ktorý prichá-
dza so sériou siedmich víťazstiev.
V piatok 11. októbra o 19.00 h vy-
zvú slovanisti na domácom ľade
Salavat Julajev Ufa, v nedeľu 13.
októbra o 16.00 h nastúpia proti
finalistovi Gagarinovho pohára
Traktoru Čeľjabinsk.
Na budúci týždeň sa v Bratislave
predstaví Lev Praha (15. októbra
o 19.00 h) a Dinamo Riga (17.
októbra o 19.30 h). Domácu sériu
uzavrie Slovan 21. októbra zápa-
som proti CSKA Moskva. (ado)

Hokejisti Slovana na Sibíri dvakrát
bodovali, čaká ich domáca séria

BRATISLAVA
Na úvod sezóny privítal maj-
strovský BK Inter Incheba Bra-
tislava tím BK Levickí  Patrioti,
ktorý vlani ako Astrum Levice
vyhral základnú časť sloven-
skej extraligy, no súčasne hral
aj českú Mattoni NBL, preto
nenastúpil do slovenského play-
off. Bratislavčania si s Levičan-
mi celkom ľahko poradili a v
sobotu vyhrali vysoko 87:65
(18:14, 23:15, 29:17, 17:21).
Bratislavský Inter oproti maj-
strovskej sezóne nastúpil s obme-
neným kádrom. Odišli Američa-
nia Alando Tucker a Marlon Gar-
nett, Chorvát Nenad Delič a slo-
venský reprezentant Peter Sed-
mák. Naopak, Inter posilnili
bývalý český reprezentant Ondřej

Starosta, Američania Derek Wil-
liams a Jenar Harrison a Slováci
Michal Baťka a Martin Bílik.
Otvorená zostáva budúcnosť
Martina Rančíka. „Trénuje s muž-
stvom, aj keď nie stopercentné
dávky. Zatiaľ sme sa nedohodli na
spolupráci na novú sezónu. Mar-
tin si stále necháva čas a priestor
na prípadné ponuky zo zahrani-
čia. To, či sa objaví v našom dre-
se, nevieme potvrdiť ani vyvrá-
tiť,“ uviedol generálny manažér
Interu Michal Ondruš.
Kapitánom Interu je spoločne so
Slovákom Andrejom Kuffom aj
Američan Justin Graham. Ten bol
s víťazným vstupom Interu do
novej sezóny spokojný. „Cítim sa
dobre, lebo je fajn začať ako kapi-
tán dvadsaťbodovým víťazstvom.

Stále však máme na čom praco-
vať, ale máme pred sebou dosta-
tok času,“ povedal Graham.
Kritický k zverencom však bol aj
napriek víťazstvu tréner Oleg
Meleščenko: „Je dobré, že sme
dosiahli víťazstvo. Ale aj hráčom
som povedal, že to nebolo to, čo
som si predstavoval. Nesplnili ani
polovicu z toho, na čo sme sa pri-
pravovali. Očakávam, že v kaž-
dom zápase budú výkony mojich
hráčov maximálne, a je jedno,
proti ktorému súperovi nastúpia.“
V stredu 9. októbra 2013 hrá Inter
Bratislava v Banskej Bystrici, v
sobotu 12. októbra vo Svite.
Domácu Hant Arénu sa žlto-čier-
ni pokúsia zaplniť v stredu 16.
októbra o 18.00 h proti MBK Rie-
ker Komárno. (ado)

Basketbalisti Interu začali cestu 
za obhajobou titulu víťazstvom

ZĽAVA 15 EUR
NA KÚPU OKULIAROV

DO 31. 12. 2013

www.masaze-kozmetika.sk
Krížna 22 | Objednávky: 0905 277 884

Kompletné kozmetické ošetrenie,

čistenie pleti, depilácia, prístrojové ošetrenie,

microdermabrázia, mezoterapia, laserové

ošetrenia- epilácia, fotoomladenie,

odstránenie pigmentových škvŕn, rozšírených

cievok, liečba akné, permanentný makeup
Masáže - objednávky: 0905 257 120

Predaj darčekových poukazov: -20%
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Basketbalistky

Slovana porazili

Petržalku
BRATISLAVA
V novom ročníku slovenskej
extraligy v basketbale žien má
Bratislava dvojnásobné zastú-
penie - okrem tímu BK Petr-
žalka sa do súťaže prihlásili aj
ženy BK Slovan Bratislava.
Slovanistky síce začali sezónu
prehrou v Ružomberku 53:97,
uplynulý víkend však v domá-
com dvojzápase bodovali naplno.
V sobotu zdolali BKŽ Levice
63:53 a v nedeľu v mestskom
derby aj BK Petržalka 69:57.
Petržalčanky zatiaľ odohrali jedi-
ný ligový zápas.
Cez víkend slovanistky nastúpia v
Košiciach proti tímom Cassovia a
Good Angels. Petržalčanky v pia-
tok 11. októbra 2013 o 19.00 h v
Športovej hale na Domkárskej
privítajú Ružomberok. (ado)

BRATISLAVA
ŠK Slovan Bratislava vedie
tabuľku s osembodovým násko-
kom, posledných 6 zápasov sme
vyhrali so skóre 18:4, a to sme
hrali štyrikrát na ihriskách
súperov. Pekná bilancia, ale náš
trénerský tandem nie je nikdy
spokojný, takže určite chceme
aj naďalej predvádzať hru,
ktorá bude pre fanúšika atrak-
tívna. Slovan sa nemôže uspo-
kojiť s čiastkovými úspechmi. 
Po reprezentačnej pauze privíta
ŠK Slovan Bratislava v domácom
zápase silný AS Trenčín, ktorý je
známy svojím ofenzívnym poňa-
tím hry, takže v piatok 18. októbra
2013 o 18.30 h sa môžeme tešiť na
dobrý futbal, ktorý, verím, dopad-
ne dobre pre belasé farby a my
potvrdíme postavenie v tabuľke. 
Slovan však okrem pozvánky na

samotný zápas chystá aj niečo
naviac pre svojich fanúšikov. Na
čo sa môžu fanúšikovia tešiť? 
ŠK Slovan Bratislava je značka,
ktorá rezonuje na športovom trhu
a nepreženiem, keď poviem, že jej
na športovom trhu patrí líderská
pozícia. Ato zaväzuje vo všetkých
oblastiach, nielen v tej športovej. 
V Slovane nám záleží na vzájom-
nom vzťahu klubu a fanúšika, na
jeho pocitoch a v neposlednom
rade si uvedomujeme, že sa futbal
robí práve pre neho. Preto sme si
ako pozvánku pripravili práve
„Veľký prieskum slovanistov“, v
ktorom môže fanúšik vyjadriť
svoj názor, dať nám jasne najavo,
kde máme rezervy a v čom sa
môžeme zlepšovať, čo sa mu páči
a čo nie. Chceme bližšie spoznať
fanúšika a chceme poznať jeho
názor. Touto cestou by som chcel

pozvať všetkých, ktorým na Slo-
vane úprimne záleží, aby prišli v
piatok na zápas s Trenčínom a
pomohli nám zlepšovať sa, byť
dlhodobo najlepšími a potvrdiť
tak silnú väzbu klubu s fanúšikmi.  
Som presvedčený, že prieskum
nám pomôže nielen z krátkodobé-
ho, ale aj dlhodobého hľadiska
nastavenia určitých segmentov vo
fungovaní a zlepšovaní vzťahu ku
klubu, zvyšovania návštevnosti a
lepšieho pochopenia pohľadu
fanúšika na všetko okolo klubu,
detaily nevynímajúc. Tie mnoho-
krát zostávajú v pozadí a nevenuje
sa im dostatočná pozornosť. 
Chceme, aby sa u nás fanúšik za-
bával, lebo futbal má v prvom ra-
de zabávať, a cítil sa na štadióne
dobre. Stanislav Kramarič,

projektový manžér
ŠK Slovan Bratislava

ŠK Slovan nastúpil na víťaznú vlnu
a potvrdzuje majstrovské ambície

Volley Team v

Stredoeurópskej

lige MEVZA
BRATISLAVA
Volejbalisti Volley Teamu Uni-
cef Bratislava budú v novej
sezóne obhajovať majstrovský
titul aj víťazstvo v Slovenskom
pohári. Sezónu však najskôr
začnú zápasmi Stredoeuróp-
skej ligy MEVZA.
MEVZA budú hrať dva rakúske
tímy VCAAmstetten Hypo NÖ  a
Posojilnica Aich/Dob, dva ma-
ďarské tímy Gorter Keckemét a
Fino Kaposvár, dva slovenské tí-
my VK Chemes Humenné a Vol-
ley Team Bratislava a slovinský
tým ACH Volley Ljubljana.
Bratislavčania začnú 19. októbra
2013 v Humennom, 9. novembra
hrajú v Bleiburgu proti Posojilni-
ci. Doma sa predstavia až 17. no-
vembra 2013 o 17.00 h na Pasien-
koch proti Fino Kaposvár. (ado)
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Fiakristi boli

nepriateľom

električiek II.
Prepravný monopol fiakrov
najprv narušili omnibusy
(1868). Dvojzáprahy značky
Schenk jazdili spred divadla a
stanice. Mali dva rady lavíc, na
ktorých sa mohlo pohodlne
uvelebiť približne dvadsať
ľudí. Omnibus bol povinný
čakať pri príchode každého
vlaku.
Skutočnú pohromu však pre fia-
kristov znamenalo až spustenie
električky (1895), čo v meste
spôsobilo senzáciu. Ľudia boli
sprvoti takí zvedaví, že bez príči-
ny a bez cieľa jazdili hore-dolu.
Nastúpili, dali sa odviezť na
konečnú stanicu, potom vystúpi-
li a zase nastúpili... Odliv zákaz-
níkov a nižšie príjmy fiakristov
zlostili, preto vďačne využívali
príležitosť k malej pomste. 
Električky totiž nie vždy doká-
zali plynule zvládnuť stúpanie
na Hurbanovom námestí. Aby
mali voľnú cestu a nemuseli
spomaliť a prípadne uviaznuť,
nervózne vyzváňali. Roman
Klatt spomína: „V tých časoch
postávali pri Trojičnom kostole
fiakristi. Medzi nimi bol jeden
veľký figliar. Hovorili mu „der
Schöne Karl“. Bol to dobrý
chlap, so širokou červenou tvá-
rou, s guľatým klobúkom so
širokou hladkou strieškou – no
akoby ste videli fiakristu z konca
storočia... 
Keď začul, že električka zúfalo
vyzváňa, zvesil zo šije koňa
kŕmne vrece a utekal dolu ná-
mestím. Postavil sa pred električ-
ku, vystrčil pred ňu vrece a uťa-
hoval si z bezmocnej mašiny:
„Na, tu máš, nažer sa ovsa, aby si
mal silu!“ Vodič zúril, ľudia sa
smiali, všetci fiakristi mali
radosť zo zadosťučinenia...“ 
Po biede prežívali, až im ranu z
milosti zasadili autobusy (1927).
Napriek ojedinelému pokusu o
fiakrovú renesanciu (JRD Petr-
žalka, 1966-1968) sa zdá, že
tento druh dopravy z bratislav-
ských ulíc definitívne zmizol.

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

(Koniec)

NAMLYNAROVIČOVEJ ULI-
CI v jednom z bytov 27-ročný Ri-
chard zabil 62-ročného Viliama.
Neznámym predmetom ho bodal
do hlavy, hrudníka, zápästí a pred-
laktí. Viliam zraneniam na mieste
podľahol. Polícia Richarda vypá-
trala a chytila. Hrozí mu väzenie
na 20 - 25 rokov, alebo doživotie.
NA ULICI MALÝ TRH traja
mladíci prepadli 48-ročnú ženu.
Najskôr ju 15-ročný Patrik zozadu
napadol a strhol jej z krku retiaz-
ku, ktorú zo zeme zdvihol 19-
ročný Tibor. Následne 18-ročný
Jozef žene z tašky zobral peňažen-
ku s dokladmi a začal sa s ňou
naťahovať o mobil, ktorý však pa-
dol na zem. Mladíci potom ušli.
Polícia ich do polhodiny vypátrala
a odviedla na policajnú stanicu.
Hrozí im trest odňatia slobody na
3 až 8 rokov. Mladistvému obvi-
nenému hrozí polovičný trest.
NA URSÍNYHO ULICI sa do
rodinného domu vlámal 23-ročný
Filip. Ukradol z neho starožitnosti
v hodnote 8000 eur a vstupom do
domu spôsobil škodu 200 eur.
Polícia ho stíha na slobode, hrozí
mu väzenie na pol roka až 3 roky.
NA MOJMÍROVEJ ULICI sa
pred budovou obvodného oddele-
nia polície vyhrážal 31-ročný Ro-
nald samovraždou s nožom v ru-
ke. Policajný vyjednávač ho pre-
svedčil, aby od činu upustil a s
ľahkými povrchovými zraneniami
ho vydal záchranárom.
NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI
neznámy páchateľ prepadol ka-
viareň. So zbraňou v ruke žiadal
od dvoch zamestnankýň peniaze.
Tie mu dali peňaženku s 320 eura-
mi. Páchateľ potom ženy zavrel
do skladu a ušiel. Polícia po ňom
pátra.
NA CESTE NA SENEC hodil
28-ročný Ľubomír z Prešova do
zaparkovaného auta Audi TT na
parkovisku predajne s autami
betónovú dlažbu. Pracovník SBS
ho hneď chytil a vydal polícii. Na
aute vznikla škoda asi 1200 eur.
Prešovčanovi hrozí trest odňatia
slobody až na jeden rok.
NA STROMOVEJ ULICI sa
neznámy páchateľ vlámal do
sušiarne obytného domu, odkiaľ
ukradol potápačské a športové
potreby, čím spôsobil škodu vo
výške 750 eur. Polícia po páchate-
ľovi pátra. (mch)

Devätnáste storočie mimoriad-
ne oživilo záujem o minerálne
pramene. Miesta pri takých
prameňoch bývali trvalo osídle-
né prv než iné lokality. Na dneš-
nom Slovensku k nim patrili
Gánovce či Piešťany. V Európe
sa preslávili, a to aj v ranom
stredoveku, napríklad Aachen,
Spa, Wiesbaden, Baden bei
Wien. Svetoznáme boli aj Kar-
love Vary (Karslbad) či
Mariánské Lázně (Marienbad).
Aj stredoveké Uhorsko oplývalo
prameňmi liečivej vody. V obdo-
bí protireformácie sa rozšíril
počet prameňov vody, ktoré
neboli v skutočnosti liečivé, ale
verilo sa, že tamojšia voda spôso-
buje „zázračné“ uzdravenia (Ma-
riazell, Mariatál). Ľudia putovali
na také posvätné a pútne miesta s
vierou, že sa im vráti zdravie.
Mnoho ráz boli však púte práve
zdrojom rozšírenia epidémie. Sta-
čilo, aby sa jeden nakazený mo-
rom okúpal v „liečivej“ vode, a tí,
ktorí sa kúpali po ňom, rozniesli
chorobu na stovky kilometrov
ďaleko.
V okolí Bratislavy skutočne lieči-
vé pramene neboli. Najbližší sa
nachádza v Deutsch Altenburgu.
Trochu ďalej je mestečko Man-
nersdorf, kde dala Mária Terézia
vybudovať na tú dobu veľmi
výstavný barokový kúpeľný areál.
Sama sa tam chodila s rodinou
kúpať. Reformy Jozefa II. urobili
termálnym kúpeľom v Manners-
dorfe koniec. Z kúpeľných budov
sa stala fabrika na kovové, najmä
zlaté nite. Za liečivý bol na území
dnešnej veľkej Bratislavy už pred

dvetisíc rokmi považovaný pra-
meň studenej vody v chotári
Dúbravky, ktorý dal dedine jej his-
torický názov Kaltenbrunn
(maďarsky Hidegkút). Na začiat-
ku 19. storočia sa v okolí Prešpor-
ka za liečivý považoval prameň,
známy ako Železná studnička. Ten
však stratil svoje liečebné účinky
po vybudovaní sústavy vyššie
položených rybníkov. Od stredo-
veku sa konali z mesta púte do
blízkeho Seelendorfu, neďaleko
terajšej Patrónky. Krivolaká cesta
z centra mesta na sever a potom na
západ prechádzala dodnes zacho-
vanou Hlbokou cestou. Nad ňou
pri odbočke na Kalváriu vznikla
kaplnka Panny Márie Snežnej. A
blízko kaplnky, trochu bokom od
hlavnej trasy, vyvieral prameň,
ktorý vytváral malé jazierko. Tu si
pútnici mohli po namáhavom
výstupe Hlbokou cestou oddých-
nuť a osviežiť sa. Aniektorí už ani
ďalej nešli. Stačila im krátka
rekreácia pri prameni.
Neskôr tam vznikol kúpeľný dom
Marienbad – Mariánsky kúpeľ.
Čoskoro sa ukázalo, že voda sa
nijako zvlášť nelíši od „obyčajnej“
pramenitej vody. V druhej polovici
19. storočia zaviedol v kúpeľoch
doktor Aich (Eich) liečebné metó-
dy, ktoré sa dali realizovať aj oby-
čajnou vodou. Taká vodoliečba
bola vtedy veľmi populárna, pro-
pagoval ju napríklad nemecký
katolícky kňaz Sebastian Kneipp,
ktorý veril, že si kúpeľmi v stude-
nej vode vyliečil tuberkulózu.

Na prelome 19. a 20. storočia
vybudoval Dr. M. Schlesinger
vodoliečebné sanatórium na dol-
nom konci Hlbokej cesty.
Mariánske kúpele v prírodnom
prostredí nad Hlbokou cestou
dávno zanikli. Bola to pomerne
dlhá dvojpodlažná budova s
deviatimi okennými osami na
hlavnom priečelí. Bočný múr bol
kratší, boli na ňom len tri okná.
Vstupné dvere boli v strede fasá-
dy. Celou budovou sa pravdepo-
dobne na oboch podlažiach ťaha-
li dlhé stredné chodby, ktoré
umožňovali vstup do jednotli-
vých malých miestností. V miest-
nostiach na prízemí boli pravde-
podobne umiestnené drevené
kade alebo vane z mosadzného
plechu, v ktorých sa realizovala
vodoliečba. Miestnosti na po-
schodí mohli slúžiť na oddych po
kúpeli a na ubytovanie hostí. Nie
je známe, či bola s kúpeľom spo-
jená aj prevádzka reštaurácie.
Neďaleko pri kaplnke však stála
vyhľadávaná reštaurácia Zum
Messner (U kostolníka). Tá pre-
žila aj socializmus s posmešným
názvom Funus. 
Nedávno vyšla knižka o vilách
nad Bratislavou. Jeden rodinný
dom z konca 19. storočia, ktorý
len s veľkou dávkou fantázie
možno označiť za vilu (Břeclav-
ská 5), je v knihe uvádzaný ako
pôvodný objekt Mariánskych
kúpeľov. V porovnaní s vyobraze-
ním kúpeľnej budovy z obdobia
okolo roku 1840 od Johanna Vin-
zenz Reima je však jasné, že ide o
omyl, akých je v knihe viac ako
dosť. Štefan Holčík

Nad Hlbokou cestou stál kúpeľný
dom Marienbad, dávno však zanikol
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štvrtok 10. októbra
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco,
opera, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Divadlo Nová scé-
na, Kollárovo námestie
� 19.00 - I. Vyskočil: Cesta do
Úbic, Divadlo Ívery, Školská uli-
ca
� 19.00 - W. D. Home: Rybárik
kráľovský, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.30 - V. Klimáček: Veľká ki-
lovačkana Námestí Billa Gatesa,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 21.00 - Forever 27 Club: H.
Tóth, M. Valihora & friends, Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie

piatok 11. októbra
�19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Divadlo Nová scé-
na, Kollárovo námestie
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, premiéra, Divadlo Aré-
na, Viedenská cesta
� 19.00 - W. D. Home: Rybárik
kráľovský, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Salavat Julajev Ufa, zápas KHL,
Slovnaft Arena, Ulica odbojárov

sobota 12. októbra
� 15.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, balet, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Ani za milión!, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 20.00 - Horkýže Slíže, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica

nedeľa 13. októbra
� 10.00 - K. Bendová: Opice z
našej police, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská ulica
�11.00 - P. Dobšinský, A. Koren-

či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
činohra pre deti, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 14.30 - K. Bendová: Opice z
našej police, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 16.00 - HC Slovan Bratislava -
Traktor Čeľjabinsk, zápas KHL,
Slovnaft Arena, Ulica odbojárov
� 18.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú,  Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - H. Galron: Mikve, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Vlasta Redl + 5P Lubo-
še Pospíšila, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova ulica

pondelok 14. októbra
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, balet, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - M. Čičvák: Kukura, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Poradňa krásy ŠEREĎ,
Divadlo v podpalubí,Tyršovo ná-
brežie

utorok 15. októbra
� 19.00 - G. Verdi: La traviata,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica Túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Lako-
mec, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - A. Camus: Mor (A Pes-
tis!), Festival Astorka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Muzikálový sen, po-
sledné predstavenie, Divadlo No-
vá scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Lev Praha, zápas KHL, Slovnaft
Arena, Ulica odbojárov
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - Michal Prokop and Fra-
mus 5: 100 roků na cestě, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica

streda 16. októbra
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - MBK Rieker Komárno,
basketbalová extraliga mužov,
HANT aréna, Tranavská cesta
�19.00 - Aischylos: Oresteia, Sá-
la činohry SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - G. Verdi: Macbeth, ope-
ra, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - ŠOA, Švandovo divad-
lo Praha, Festival Astorka,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - Queen, tanečné divadlo,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Ch. Durang: Nevylieči-
teľní, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

štvrtok 17. októbra
� 19.00 - Hviezdy ruského baletu
v Slovenskom národnom divadle,
hosťovanie, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - T. Letts: August: Strate-
ní v Oklahome, Sála činohry
SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - G. Tabori: Matkina
guráž, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, opera, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - L. Kolouchová, N. Deá-
ková: Pankhart Marilyn, Švando-
vo divadlo Praha, Festival Astor-
ka, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Mizan-
trop, Buran Teatr, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 - G. Sibleyras, J. Dell:
Půldruhé hodiny zpoždění, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - HC Slovan Bratislava -
Dinamo Riga, zápas KHL, Slov-
naft Arena, Ulica odbojárov
� 20.00 - Jazz v Aréne: Matúš
Jakabčic CZ - SK Big Band, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta

piatok 18. októbra
� 18.30 - ŠK Slovan Bratislava -
AS Trenčín, Corgoň liga, Štadión
Pasienky
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica

� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - N. M. Karamzin: Úbo-
há Líza, Teatr U Nikitskich vorot
Moskva, Festival Astorka, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Uzelac: Cigáni idú
neba, muzikál, Divadlo Nová scé-
na, Kollárovo námestie
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 20.00 - MIG 21, koncert, Ate-
liér Babylon, Kolárska ulica

sobota 19. októbra
�14.30 -  K. Žiška: Soľ nad zlato,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - BC Prievidza, basketbalo-
vá extraliga mužov, HANT aréna,
Tranavská cesta
� 18.00 - R. Wagner: Lohengrin,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - V. Havel: Záhradná
slávnosť, hosťovanie Národného
divadla Praha, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Don Quijote, Divadlo
Kalich Praha, Festival Astorka,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - A. Totiková, M. Baláž a
kol.: Hurá Luxus! alebo Tie roky
90-te, LOFT Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - P. Turrini: Hotovo.
Schlusss..., Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - Lucie Bílá: Černo-bíle
turné 2013, Zimný štadión O.
Nepelu, Ulica odbojárov
�19.00 - TUBLATANKA30 roc-
kov, Majestic Music Club, Kar-
patská ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let Me Go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

nedeľa 20. októbra
�14.30 -  K. Žiška: Soľ nad zlato,
Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 18.00 - A. P. Čechov: Ujo Vá-
ňa, hosťovanie Národného divad-
la Praha, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica

� 18.00 - S. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - Ottetto, tanečné pred-
stavenie slovinského súboru EN-
KNAP, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
�19.00 - NEŘEŽ a Katarína Koš-
čová, Slovenský rozhlas, Mýtna
ulica

pondelok 21. októbra
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - Edymax SPU Nitra, bas-
ketbalová extraliga mužov,
HANT aréna, Tranavská cesta
� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.00 - E. Borušovičová: 69
vecí lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
CSKA Moskva, zápas KHL,
Slovnaft Arena, Ulica odbojárov

utorok 22. októbra
� 19.00 - G. Puccini: Manon Les-
caut, opera, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let Me Go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

streda 23. októbra
� 19.00 - W. Shakespeare: Skro-
tenie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Novak: Tolstoj a pe-
niaze, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - J. Larson: RENT, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackery, homlesáci a manažéri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
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vyjdú o dva týždne
24. októbra 2013

Vajnorská sobota

bude v znamení 

šarkanov a jabĺk
VAJNORY
V sobotu 12. októbra 2013 od
13.00 h bude vo Vajnoroch tra-
dičná Šarkaniáda spojená s
Jablkovým hodovaním, ktoré
je súčasťou série podujatí
Župná jeseň.
Pri púšťaní šarkanov na bývalom
športovom letisku vo Vajnoroch
sa môžu zabaviť deti, rodičia aj
starí rodičia. Môžu prísť aj bez
šarkana, budú si ho totiž môcť
kúpiť priamo na mieste. Ak si šar-
kana vyrobíte doma, môžete sa
zapojiť do súťaže o atraktívne
ceny. Registrácia šarkanov sa
začína o 13.30 h, súťaž v púšťaní
šarkanov bude od 14.30 do 15.30
h. Potom nasleduje vystúpenie
Detského folklórneho súboru Ju-
ríček a detí Materskej školy Ko-
niarkova.
Na letisku si v sobotu od 13.00 h
môžu milovníci jabĺk pochutnať
na koláčikoch, kúpiť receptár
zostavený z pripravovaných
dobrôt, zásobiť sa na zimu jabl-
kami či kúpiť si zdravé jablčné
mušty a kompóty. V prípade
nepriaznivého počasia je zmena
programu vyhradená. (vaj)

STARÉ MESTO
Bratislavské bábkové divadlo
na Dunajskej ulici novú diva-
delnú sezónu začalo premiérou
inscenácie Opice z naše police.
Jedna z najobľúbenejších roz-
právok od Kristy Bendovej tak
dostala svoju divadelnú podobu
a od konca septembra si ju
môžu všetci milovníci humoru
vychutnať na javisku Bratislav-
ského bábkového divadla. 
Máte aj vy svoju obľúbenú hrač-
ku? A zdalo sa vám niekedy, že sa
zrazu načisto poľudštila, a to tak,
že už nikto nevedel povedať, či je
to len hračka alebo živý tvor? Ply-
šové opičky Fricko a Jupko sú
tiež úplne poľudštené hračky. A
ich traja majitelia – bratia Ferko,
Samko a Jožko – sú zase poriadne
„opice“. Preto nečudo, že ich
mamu, úspešnú detskú spisova-
teľku, občas z tých ich opičiactiev
poriadne rozbolí hlava. 

Hoci dávno z detských svetríkov
vyrástli, stačí jedno stretnutie s
milovanou plyšovou opičkou a sú
z nich zase malí chlapci... A z
vreca plného starého oblečenia a
zabudnutých hračiek je zrazu
nevyčerpateľný zdroj zábavy. Ak
totiž deti uveria, že plyšové opice
naozaj žijú, je to normálne, no ak
tomu uveria i dospelí, je z toho
väčšinou veľká „psina“. A to taká,
po ktorej vás pri odchode z divad-
la bolí celá sánka... Od smiechu...

Všetkým malým aj veľkým divá-
kom sa v inscenácii Opice z našej
police predstavia obľúbení herci
Bratislavského bábkového divad-
la – Miriam Pavelková, Andrej
Kováč, Janko Morávek a Michal
Adam.
Opice z našej police sú na pro-
grame Bratislavského bábkového
divadla najbližšie v sobotu 12.
októbra 2013 o 14.30 h a v nede-
ľu 13. októbra 2013 o 10.00 a
14.30 h. (bbd)

STARÉ MESTO
Bratislava zažije ďalší výni-
močný koncert! Český spevák
Michal Prokop odohrá samo-
statný koncert v Bratislave po
vyše 20 rokoch a prvý od rozde-
lenia ČSFR! Spolu s kapelou
Framus Five zahrajú to najlep-
šie zo svojej kariéry. 

„Na Bratislavu sa veľmi teším.
Hral som tu síce tento rok v júni
spolu s Lubošom Andrštom v
Štúdiu S, ale samostatný koncert
so svojou kapelou - to bude od
rozdelenia Československa pr-
vý,“ povedal Michal Prokop.
Koncert Michala Prokopa a Fra-
mus Five bude 15. októbra 2013 v

Ateliery Babylón. „Koncert bude
prierezom celej našej tvorby čiže
46 rokov, čo spievam. Budú tam
pesničky z hlavných albumov, od
toho prvého z roku 1968 až po ten
najnovší Sto rokov na ceste,“ do-
dáva Michal Prokop.
Vstupenky sú v predaji u Dr. Ho-
ráka na Medenej ulici 19. (brn)

V Bratislavskom bábkovom divadle
sa usadili Opice z našej police

Prvý koncert Michala Prokopa
v Bratislave po rozdelení federácie
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Väčšina volí 
Dana za župana

Bratislavský kraj sa môže výrazne 
posunúť dopredu. 

Chce to však župana, ktorý má nápady 
a je ochotný venovať sa svojej práci naplno. 

Daniel Krajcer takým kandidátom je. 
Je jediným, kto verejne prisľúbil, 

že ak voľby vyhrá, vzdá sa mandátu poslanca NR SR. 
Kraj sa nedá riadiť ani z európskeho, 

ani zo slovenského parlamentu. 

Verím Danovi!
Daniel Lipšic

9. november 2013www.krajcerzupanom.sk

NOVA_daniel2xinzerat_206x268.indd 1 9/26/13 6:19 PM
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Na Jiráskovej

ulici sa rozložili

asociáli
PETRŽALKA
Na trávnatej ploche pod stro-
mami na Jiráskovej ulici oproti
reštaurácii Alfa a vedľa neďa-
lekého skateboardového parku
si urobili bezdomovci svoju
„klubovňu“. Cez deň spia, po-
píjajú, kričia po sebe a nemajú
problém vykonávať hneď ved-
ľa seba aj sociálne potreby. Pe-
tržalčania sú pohoršení, mest-
ská časť nemá veľa možností,
ako situáciu riešiť.
Zarážajúce je, že podľa zistení
pracovníkov mestskej časti z
odboru sociálnych vecí, ktorí
monitorujú miesta, kde sa takýto
ľudia združujú, že väčšina z
týchto „bezdomovcov“ sú obyva-
telia z okolitých bytoviek. „Na
základe našej detekcie sa tam
zdržuje len jeden bezdomovec,“
uviedla hovorkyňa Petržalky
Michaela Platznerová, podľa kto-
rej túto lokalitu obyvatelia často
nahlasujú ako problematickú.
Keď sme sa na mieste boli
pozrieť, počas popoludnia sa pod
stromami nachádzali tri osoby s
niekoľkými taškami a kuframi
vecí. Dvaja sa striedali v pití z
jednej fľašky, tretí ležal na zemi.
Boli sme svedkami aj toho, ako si
jeden popíjajúci uľavil hneď pri
vedľajšom strome.
Ak niekto poruší všeobecné
záväzné nariadenie mestskej časti
v súvislosti s dodržiavaním čisto-
ty a poriadku, zasiahnuť môže
polícia. Tá však v prevažnej
miere ľudí iba napomenie a ude-
lenie finančných pokút je v ta-
kýchto prípadoch len zriedkavé.
„Po odchode policajtov sa títo
občania zvyčajne vrátia na to isté
miesto a celý proces môže začať
odznova,“ uviedla Platznerová.
Petržalčania môžu porušovania
čistoty a poriadku hlásiť priamo
mestskej polícii na čísle 159 alebo
na okrskovej stanici polície v
Petržalke na čísle 02/6252 5331.
Mestská časť poskytuje ľuďom
bez domova sociálne poraden-
stvo. Ak majú v Petržalke trvalý
pobyt, pomáha im vybaviť si
osobné doklady, prípadne  im po-
skytne sociálnu výpomoc. Väčši-
na bezdomovcov však túto po-
moc stále odmieta. (mch)

Na Detvianskej

sme zanedbanú

zeleň nenašli
RAČA
Čitateľka z Rače sa na nás
obrátila so sťažnosťou, že sa o
stromy a zeleň na Detvianskej
ulici nikto poriadne nestará.
Nedávno tadiaľ prechádzalo
množstvo návštevníkov vino-
brania a Račania sa vraj muse-
li hanbiť za nepokosenú trávu.
Keď sme sa však boli na mieste
pozrieť, zistili sme, že zeleň na
Detvianskej môže byť príkladom
pre iné mestské časti. Náhradná
výsadba stromov je vo výbornom
stave a nie ako v iných častiach
mesta.
Dreviny na Detvianskej vysadili v
rámci revitalizácie a aj ako
náhradnú výsadbu za vyrúbané
stromy. „Všetky vysadené stromy
sú vitálne, v dobrej kondícii, žia-
den nie je vyschnutý. Sedem
kusov drevín bolo investorom v
rámci náhradnej výsadby v roku
2012 vymenených, nakoľko vy-
schli, no odvtedy sú všetky v
poriadku,“ uviedla račianska
hovorkyňa Eva Miklánková.
Nové stromy sa vysádzali aj na
Alstrovej ulici, kde však nevhod-
ne zvolili druh stromov v stromo-
radí, ktoré tak bezprostredne po
výsadbe vyschli a po extrémne
mrazivej zime väčšina z nich aj
vymrzla. „Tieto stromy boli v
plnej miere nahradené novým
stromoradím, vzrastlejších a
vhodnejších stromov, a momen-
tálne sú v stopercentnom stave,“
uviedla Miklánková.
Je zjavné, že aj kry sú udržiavané
a začínajú vytvárať zapojenú,
ucelenú výsadbu v zmysle projek-
tu. „Niektoré dreviny, žiaľ, pod-
liehajú častému vyšliapavaniu a
ničeniu zo strany návštevníkov aj
obyvateľov kvôli blízkym prevá-
dzkam, do ktorých prechádzajú
cez zeleň a krátia si tak cestu,“
uviedla Miklánková.
Čitateľka sa sťažovala aj na ne-
pokosenú trávu a prerastajúcu
burinu na tejto ulici. Trávnaté plo-
chy sa však na Detvianskej nena-
chádzajú, a podľa miestneho
úradu sa kosenie na okolitých plo-
chách v správe mestskej časti
vykonáva podľa harmonogramu
počas celého vegetačného obdo-
bia. (mch)

DÚBRAVKA
Dúbravskí poslanci rokovali o
zámene zelených dúbravských
pozemkov za park na Belopo-
tockého ulici už šiestykrát.
Opäť však neúspešne. Tento-
krát sa zastupiteľstva nezúčast-
nil ani jeho zvolávateľ, starosta
Dúbravky Ján Sandtner, ani
žiaden z dvanástich poslancov,
ktorí na minulom neplatnom
hlasovaní boli za zámenu.
Občianska iniciatíva Združenie za
vytvorenie parku Pod záhradami,
ktorá vyzbierala už viac ako 1 800
podpisov proti zámene dúbrav-
ských pozemkov Pod záhradami,
verejne vyzýva primátora mesta,
starostu Dúbravky, ako aj
predkladateľov návrhu, aby ukon-
čili akékoľvek ďalšie aktivity
vedúce k schváleniu tejto zámeny.

„V Dúbravke návrh na zámenu
pozemkov nenašiel podporu už
šesťkrát a to je zjavný dôkaz toho,
že transakcia nie je priechodná a
je potrebné nájsť iné riešenie,“
uviedla Lucia Toperczerová zo
Združenia za vytvorenie parku
Pod záhradami.
Na šiestom rokovaní o možnej zá-
mene pozemkov sa z dôvodu do-
volenky nezúčastnil ani dúbrav-
ský starosta Ján Sandtner (nezá-
vislý), ktorý mimoriadne zasadnu-
tie zvolal, ani predkladatelia ná-
vrhu - poslanci Štefan Füzy (ne-
závislý) a Peter Hanulík (Smer-
SD) a rovnako žiaden z 12 poslan-
cov, ktorí na minulom neplatnom
hlasovaní zdvihli ruky za zámenu.
Miestne zastupiteľstvo tak nebolo
uznášaniaschopné a bude zvolané
v náhradnom termíne.

Situácia už rozhorčuje čoraz viac
obyvateľov Dúbravky, ktorí
poukazujú na to, že keď ani šies-
tykrát nevyústilo rokovanie do
schválenia predloženého návrhu,
je potrebné hľadať iné riešenie.
Roky trvajúci zápas o záchranu
parku na Belopotockého ulici v
Starom Meste sa presunul na
mestskú časť Dúbravka. Park sa
síce nepodarilo zachovať v
pôvodnej rozlohe, ale mesto i
developerská spoločnosť ZIPP sa
dohodli na zámene pozemku za
iný a výstavba bytového domu
bola v parku na Belopotockého
pozastavená. Mesto, v snahe nájsť
investorovi iné pozemky, ponúklo
na výstavbu práve najväčšiu zele-
nú plochu v centre Dúbravky,
ktorú si však Dúbravčania nechcú
dať vziať. (mch)

Dúbravskí poslanci ani do šestice
neschválili zámenu pozemkov 

STARÉ MESTO
Staromestská samospráva plá-
nuje obnoviť a sprístupniť his-
torickú Prüger-Wallnerovu zá-
hradu pri Horskom parku.
Stihnúť to chce do roku 2016.
Momentálne študenti archi-
tektúry tvoria návrhy, ako by
záhrada mohla vyzerať.
„Záhrada je nateraz pre verejnosť
neprístupná a naším cieľom je,
aby tu Staromeštania a návštevní-
ci získali nové oddychové miesto
pre trávenie voľného času,“
uviedla starostka Starého Mesta
Tatiana Rosová. Záhrada sa
nachádza vo vzácnej krajinárskej

polohe, a aj preto sa mestská časť
uchádza o grant z komunitárneho
programu Európskej únie LIFE+.
Celkové odhadované náklady na
projekt sú 380-tisíc eur, pričom
Európska únia môže prispieť na
projekt polovicou. Po schválení
projektu môže byť ďalšia štvrtina
nákladov financovaná zo štátneho
rozpočtu. „Zvyšné náklady plánu-
je mestská časť financovať z
mimorozpočtových zdrojov, z
grantov či od súkromných partne-
rov,“ uviedol hovorca Starého
Mesta Tomáš Halán. Revitalizá-
cia by mala začať od júla 2014 a
mala by trvať dva roky.

Záhrada kedysi patrila majiteľom
hotelov Carlton a Savoy, ktorá
prislúchala ich vilám. Časť bola
okrasná, časť úžitková, nechýbali
skleníky a domček s kotolňou,
ktoré stoja dodnes. Údajne v nej
majitelia trávili veľa času a okrem
kúpania v bazéne v nej s obľubou
hrávali aj kriket.
Pre relax a komunitné stretnutia v
záhrade vytvorili študenti Fakulty
architektúry STU niekoľko návr-
hov. Ľudia si ich môžu pozrieť na
webstránke www.prugerka.sk a
od polovice novembra budú môcť
hlasovať, čo by vo vynovenej
záhrade privítali. (mch)

Prüger-Wallnerovu záhradu chce
samospráva obnoviť a sprístupniť


