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BRATISLAVA
Vodári minulý týždeň vypustili
Dunaj, aby mohli opraviť po-
škodenú stenu prívodného ka-
nála Vodného diela Gabčíkovo.
V Bratislave napokon hladina
rieky neklesla, ako sa očakáva-
lo, spôsobili to dažde a zvýšený
prietok rieky. Až na dno však
rieka klesla pod Bratislavou - v
Jaroveckom ramene a pri Ču-
nove v Hrušovskej zdrži.
Gabčíkovská oprava spôsobila
nielen pokles hladiny Dunaja,
ale aj úplné zastavenie plavby na
slovenskom toku rieky. V brati-

slavskom Osobnom prístave tak
minulý týždeň uviazlo vyše 20
výletných lodí a stovky cestujú-
cich. Keďže na bratislavskom
úseku Dunaja hladina neklesla
tak výrazne, ako sa očakávalo,
niektoré lode postupne odpláva-
li do Viedne. Tie, ktoré to mali
namierené do Budapešti, museli
zostať v Bratislave celý týždeň.
Na Dunaji bola pre opravu prí-
vodného kanála znížená hladina
o 1,7 metra oproti minimálnej
prevádzkovej hladine. V Brati-
slave však klesla hladina rieky
len mierne, pričom oscilovala

okolo 3 metrov - najnižšie kles-
la na 285 cm. Pre porovnanie,
pred rokom v septembri pri
podobnej oprave klesol Dunaj v
Bratislave na 225 cm a bolo
vidieť kamenné hrádze na petr-
žalskej strane pri bývalom
kúpalisku Lido či kamenný
ostrov uprostred rieky pred
nákupným centrom Eurovea.
Po napustení Dunaja na konci
minulého týždňa stúpla hladina
rieky v Bratislave až k hranici
štyroch metrov, začiatkom týžd-
ňa sa ustálila na obvyklej úrovni
350 cm. (ado)

Dunaj vypustili len pod Bratislavou

Až na dno klesol Dunaj v Hrušovskej zdrži pri Čunove. Foto - Štefan Puškáš/TASR

Kamenné

námestie chce

mesto predať
STARÉ MESTO
Riaditeľ bratislavského magi-
strátu Rastislav Gajarský pred-
ložil na rokovanie mestského
zastupiteľstva návrh na predaj
Kamenného námestia spoloč-
nosti Centre Investment, s.r.o.,
ktorá je členom skupiny Lords-
hip, ktorá plánuje rozsiahlu
prestavbu v okolí obchodného
domu MY Bratislava (TESCO)
a hotela Kyjev.
Gajarský, ktorý je nominantom
primátora Milana Ftáčnika (nezá-
vislý s podporou SMER-SD),
navrhuje predať  3597 štvorco-
vých metrov Kamenného námes-
tia za 1 785 573,81 eur.
Zámer predať Kamenné námestie
súkromnému investorovi vyvolal
odpor občianskych aktivistov.
Ambíciu predať jedno z centrál-
nych námestí v meste na výstavbu
nemá v histórii bratislavskej sa-
mosprávy obdobu.
O predaji majú mestskí poslanci
rokovať vo štvrtok 24. októbra
2013. Rozhodovať majú s osobit-
ným zreteľom, teda bez vyhláse-
nie verejnej obchodnej súťaže.
Spoločnosti Centre Investment a
TESCO totiž majú Kamenné
námestie obnoviť. Ako má nové
námestie vyzerať, nie je známe,
Investor sľubuje dve architekto-
nicko-urbanistické súťaže o bu-
dúcu podobu námestia. (ado)

Bratislavské

noviny idú do

celého kraja!
BRATISLAVA
Keď 1. septembra 2013 uply-
nulo 15 rokov od vzniku Brati-
slavských novín, chceli sme
urobiť niečo výnimočné, ako
sa na najčítanejšie noviny v
Bratislave patrí. Tá chvíľa pri-
šla po necelých dvoch mesia-
coch - Bratislavské noviny
vyšli v najvyššom jednorazo-
vom náklade 288-tisíc kusov a
v stredu a vo štvrtok sú distri-
buované do poštových schrá-
nok domácností v celom Brati-
slavskom kraji.
Pochopiteľne, keby sa neblížili
tzv. župné voľby, teda voľby
predsedu a poslancov Bratislav-
ského samosprávneho kraja, zrej-
me by sme sa pre tento krok
nerozhodli. Keďže krajská samo-
správa nemá povinnosť doručiť
každému voličovi na území kraja
zoznam kandidátov na predsedu
a poslanca BSK, rozhodli sme sa
to urobiť za nich. Vo vnútri Brati-
slavských novín tak nájdete kom-
pletný zoznam všetkých kandidá-
tov, ktorí sa uchádzajú o priazeň
voličov v 18 volebných obvo-
doch Bratislavského kraja.
Veríme, že nás so záujmom prí-
jmu aj obyvatelia okresov Malac-
ky, Pezinok a Senec a Bratislavs-
ké noviny sa stanú na niekoľko
týždňov najčítanejšími v celom
kraji. Radoslav Števčík

Štvrtok 24. októbra 2013 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia � � � � � � Ročník XVI. ~ Číslo 20

288 000 kusov novín do celého kraja
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Námestie tu
predávať ešte
nikto nechcel
Zámer riaditeľa magistrátu na-
vrhnúť mestským poslancom
predaj Kamenného námestia
vyrazil mnohým dych. Centrálne
mestské námestie totiž ešte niko-
mu  nenapadlo predávať, resp.
nikto si na niečo také za 20 rokov
bratislavskej samosprávy netrú-
fol. A to sedeli na magistráte a v
poslaneckých laviciach vychýre-
nejší kšeftári.
Súčasne vedenie mesta, zdá sa,
stratilo akékoľvek zábrany. Pri-
mátor rád argumentuje tým, že
mesto nemá na nič peniaze, že
poslanci nepredávajú mestský
majetok, ako si predsavzali pri
schvaľovaní rozpočtu. Prečo však
nehľadá pomoc u obyvateľov
mesta? Prečo pri zvyšovaní dane
z nehnuteľnosti nenavrhol vyššie
sadzby, ktoré by zodpovedali vý-
znamu hlavného mesta a požia-
davkám na kvalitu života v ňom?
Namiesto toho, presne v šľapa-
jach svojich predchodcov, snaží
sa zabezpečiť chod mesta výpre-
dajom jeho majetku.
Niet dôvodov na predaj Kamen-
ného námestia, ak ide investorovi
o revitalizácia a skultúrnenie ve-
rejného priestoru. Ani írsky deve-
loper si nemusel kupovať pozem-
ky na nábreží, aby tu vytvoril
obľúbenú oddychovú zónu. Dá sa
to aj na mestských pozemkoch,
ibaže by v prípade Kamenného
námestia išlo o niečo úplne iné.
Napríklad, ako Bratislavčanom
ubrať z verejného a životného
priestoru. Radoslav Števčík

Športoviská 

na Pasienkoch

sú v ohrození
NOVÉ MESTO
Od roku 2006 funguje Asociá-
cia športových klubov Inter
Bratislava v neistote. Športová
hala, tenisové kurty aj gymnas-
tická hala, ktorú majú prenaja-
tú od mesta, totiž stoja na
cudzích pozemkoch. Patria spo-
ločnosti TESAKO, a.s., ktorá
ich získala od mesta zámenou
za pozemky na Tehelnom poli
pod futbalovým štadiónom Slo-
vana Bratislava.
Tesako získalo pozemky pod šta-
diónom Slovana od futbalového
klubu v čase, keď bol jeho prezi-
dentom Ľudovít Černák. V roku
2006 vznikla idea výstavby
Národného futbalového štadióna,
preto mesto Bratislava, aby získa-
lo pozemok pod štadiónom Slo-
vana, vymenilo ho za pozemky
pod športoviskami na Pasien-
koch. Inter nedostal možnosť
pozemky pod vlastnými budova-
mi odkúpiť a stal sa rukojemní-
kom v rukách spoločnosti Tesako.
Tá chce teraz od Interu, ale aj od
mesta nájomné za užívanie
pozemkov.
Od Interu 632-tisíc eur a od mesta
114-tisíc eur za dvojročný nájom.
Inter na zaplatenie nemá peniaze
a spolieha sa na to, že mesto,
ktoré ho zámenou v roku 2006 do
tejto situácie dostalo, mu pomôže
„z kaše von“.
Od roku 2006 sa vedenie AŠK
Inter 15-krát pokúšalo s vlastní-
kom pozemkov dohodnúť, neús-
pešne. Interisti navrhujú mestu,
aby podobne ako pred siedmymi
rokmi zamenilo s firmou Tesako
pozemky za iné. Tým by mesto
získalo aj pozemky pod športo-
viskami Interu.
Primátor Milan Ftáčnik vie o
probléme od leta, starosta Nové-
ho Mesta Rudolf Kusý sa o
situácii dozvedel len pred nie-
koľkými dňami. „Mestská časť
nemá adekvátne pozemky, ktoré
by vedela v rámci zámeny po-
núknuť, o čom som informoval
aj primátora. V žiadnom prípade
však neprichádza do úvahy mož-
nosť, že by sa mohla zbúrať
športová hala na Pasienkoch
zbúrať. To je nemysliteľné,“
uviedol Kusý. (brn)

BRATISLAVA
Termín krajských volieb sa
blíži - obyvatelia Vratislavského
kraja pôjdu k volebným urnám
už o dva týždne. Budú voliť
predsedu krajskej samosprávy
(tzv. župana) a 44 poslancov
krajského zastupiteľstva (par-
lamentu). Predsedom chcú byť
dvanásti, krajským poslancom
chce byť 282 kandidátov.

ŠANCE NA PREDSEDU
MAJÚ TRAJA KANDIDÁTI

Spomedzi tucta kandidátov na
predsedu majú reálne šance
dostať sa do druhého kola traja.
Súčasný župan a poslanec Národ-
nej rady SR Pavol Frešo (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ), bývalá vicežu-
panka a súčasná europoslankyňa
Monika Flašíková - Beňová
(SMER-SD) a bývalý minister
kultúry a súčasný poslanec
Národnej rady SR daniel Krajcer
(Nová väčšina - Dohoda (D. Lip-
šic)). Ostatní kandidáti sú, bez
urážky, skôr štatistami a nemajú
potenciál získať výraznejšiu pod-
poru voličov. Je len málo pravde-
podobné, že by niektorí z kandi-
dátov dokázal získať nadpolovič-
nú väčšinu hlasov už o dva týžd-
ne v prvom kole 9. novembra
2013. S najväčšou pravdepodob-
nosťou preto voliči v Bratislav-
skom kraji pôjdu k volebným
urnám aj o mesiac 23. novembra
2013, keď má byť druhé kolo
volieb predsedu. Zúčastnia sa ho
dvaja kandidáti z najvyšším poč-
tom hlasov z kola prvého.

292 KANDIDÁTOV
NA 44 KRESIEL

Iná je situácia vo voľbách poslan-
cov krajského zastupiteľstva.
Kým pre voľbu predsedu je
volebným obvodom celý kraj,
voľby poslancov majú 18 voleb-
ných obvodov - osem v Bratisla-
ve, tri v okrese Malacky, tri v
okrese Pezinok a štyri v okrese
Senec.

V každom volebnom obvode sa
volí iní počet poslancov, je to v
závislosti od počtu voličov v
obvode. najväčším volebným
obvodom podľa počtu voličov je
volebný obvod č. 8, ktorý tvoria
mestské časti Petržalka, Čunovo,
Jarovce a Rusovce. Za Dunajom
budú voliť 8 poslancov, o zvole-
nie sa uchádza 67 kandidátov.
Krajskými poslancami chcú byť
viacerí starostovia mestských čas-
tí a obcí a primátor jedného
mesta. Prekvapujúco sa o opätov-
né zvolenie neuchádza primátor
Milan Ftáčnik, ktorý pred štyrmi
rokmi kandidoval do krajského
zastupiteľstva za SMER-SD, pri-
čom župným poslancom bol dve
volebné obdobia. Dôvodov, prečo
sa Milan Ftáčnik neuchádza o
kreslo v župnom parlamente
môže byť viacero. Jedna sa z
Petržalky presťahoval do Starého
Mesta, kde sú šance na zvolenie
vždy menšie. Po škandále okolo
členstva v dozornej rade súkrom-
nej poisťovne nevyše jeho podpo-
ra medzi voličmi zrejme klesla a
tak nechce riskovať blamáž.

JEDEN PRIMÁTOR
A 15 STAROSTOV

Zo súčasných bratislavských sta-
rostov kandidujú len Dušan Pekár
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ),
nezávislý straosta Nového Mesta
Rudolf Kusý a starosta Lamača
Peter Šramko (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ). Bývalý župan a súčas-
ný petržalský starosta Vladimír
Bajan zrejme nechce dvakrát
vstúpiť do tej istej rieky a po pre-
hratých županských voľbách
spred štyroch rokov nekandiduje.
Naopak záujem zasadnúť do žup-
ných kresiel má opäť primátor
Pezinka Oliver Solga (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ). Krajskými
poslancami chcú byť starosta
Gajar Peter Tydlitát (SNS), sta-

rosta Závodu Peter Vrablec
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ),
straosta Kuchyne Róbert Bujna
(nezávislý), starosta Lozorna
Ľubomír Húbek (SMER-SD),
starosta Jablonového  Ondrej
Uhliarik (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ), starosta Šenkvíc Peter
Fitz (SMER-SD), starosta Píly
Radovan Mičunek (nezávislý),
starosta Doľan Jozef Mruškovič
(nezávislý), starosta Báhoňa Ivan
Patoprstý (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ), starosta Hrubého Šúru
Ladislav Gujber (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ), starosta Berno-
lákova Ľubomír Poór (SMER-
SD) a starosta Dunajská Lužnej
Štefan Jurčík (SMER-SD).

Z LOZORNA SPÄŤ
DO NOVÉHO MESTA

Pri podrobnejšom čítaní možno
objaviť viacero zaujímavostí. Za
zmienku napríklad stojí, že vo
volebnom obvode č. 2 kandiduje
na poslancov skoro celá rodina -
mama s dcérou a synom -  Kami-
la Hrušková (49), Natália Hru-
šková (26) a Tomáš Hruška (24),
všetci bytom na Edisonovej ulici,
všetci svorne za SNS.
Vo volebnom obvode č. 4 (Nové
Mesto) sme objavili aj Vladimíra
Mikuša, ktorý kandidoval  pred
štyrmi rokmi za volebný obvod č.
10, keď sa po podaní kandidátnej
listiny prihlásil na trvalý pobyt do
obce Lozorno. Volebná komisia
urobila chybu, že ho vôbec zare-
gistrovala, keďže vo voľbách
získal podporu voličov a stal sa
krajským poslancom. Teraz teda
kandiduje opäť, ale volebný
obvod, kde skutočne býva -
mestskú časť Nové Mesto.
Podobných zaujímavostí je v zoz-
name kandidátov určite viacero,
ak nejakú zaujímavosť objavíte,
napíšte nám. (brn)

Za predsedu BSK kandidujú dvanásti, 
poslancom chce byť 292 kandidátov

Už 21 rokov Vám prinášame teplo.
Predstavujeme Vám firmu

KOZUBY-JUKO s.r.o., ktorá má
za sebou cca 750 spokojných

zákazníkov, realizuje stavby kozu-
bov, kachľových pecí a sporákov.

Vaše dielo Vám dodáme na kľúč. Čo to znamená?
- prvý kontakt so špecifikáciou Vaších požiadaviek
- obhliadka miesta realizácie a návrh riešenia
- revízna správa komínového telesa
- grafický návrh v 3D grafike, kalkulácia, návrh Zmluvy
- dodávka materiálov
- profesionálna montáž vyučeným kachliarom
- záruka na dielo a pozáručný servis

Žatevná 14, 841 01 Bratislava
Tel.: 0905 655 488
juko@kozuby-juko.sk
www.kozuby-juko.sk
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Pod záhradami

bude park,

nezamenia ho
DÚBRAVKA
Dúbravčania vyhrali. Na zele-
ných dúbravských pozemkoch
Pod Záhradami sa bytovka sta-
vať nebude. Po šiestom neús-
pešnom rokovaní o zámene
pozemkov parčíku na Belopo-
tockého ulici za dúbravské zele-
né pozemky primátor Milan
Ftáčnik usúdil, že stačí. Dokon-
ca prisľúbil mestskú podporu
pri výstavbe dúbravského cen-
trálneho parku.
Dúbravskí poslanci na šiestich za-
sadnutiach miestneho zastupiteľ-
stva neschválili zámenu pozem-
kov, ktoré navrhlo mesto spoloč-
nosti ZIPP ako náhradu za poze-
mok na Belopotockého ulici. Sta-
romešťania protestujú, aby im v
parčíku vyrástla bytovka, Dúb-
ravčania im v tom však nepomô-
žu, chcú na zelenej ploche park. 
Svoj kus zelene si obránili, o čom
svedčí aj vytvorenie Združenia za
vytvorenia parku Pod záhradami
a petícia proti zámene pozemkov
s vyše 1 700 podpismi. Mesto tak
bude hľadať inú, vhodnejšiu loka-
litu, ktorú developerovi ponúkne
ako náhradu za plochu v Starom
Meste. Spoločnosť ZIPP poze-
mok na Belopotockého vlastní a
začala tu už stavať. Stavba je však
momentálne prerušená, developer
so zámenou súhlasí.
Prvé rokovanie o zámene pozem-
kov bolo ešte vo februári tohto
roku. Potom nasledovalo ďalších
päť. Za najväčší zlom považujú
členovia Združenia za vytvorenia
parku Pod záhradami stretnutie s
primátorom 16. októbra 2013, po
šiestom hlasovaní, kde ich ubez-
pečil, že rešpektuje rozhodnutie
dúbravských poslancov, ako aj
názor občanov nepodporiť túto
zámenu.
„Primátor prisľúbil združeniu
podporu mesta pri realizácii
zámeru vybudovania parku.
Združenie preto ihneď začalo
podnikať kroky vedúce k dosiah-
nutiu zmeny funkčného využitia
príslušných pozemkov s koneč-
ným cieľom vybudovania centrál-
neho dúbravského parku,“ uvied-
la Lucia Toperczerová zo Združe-
nia za vytvorenie parku Pod
záhradami. (mch)

STARÉ MESTO
Nakoľko bratislavská samo-
správa nám nevedela poskyt-
núť informácie o termíne uzat-
vorenia a demontáže Starého
mosta, obrátili sme sa na dodá-
vateľa rekonštrukcie mosta.
Tým je konzorcium Mestská
hromadná doprava MHD -
Starý most, ktoré tvoria tri
firmy: Eurovia, a.s., Košice,
Eurovia CS, a.s., a SMPCZ, a.s.
„Zmluva o dielo na realizáciu
koľajovej dráhy do Petržalky a
rekonštrukciu Starého mosta v
Bratislave by mala byť podpísaná
v utorok  22. októbra 2013,“
uviedla PR manažérka spoloč-
nosti Eurovia SK, a.s. Simona
Tančáková. Dodala, že s demon-
tážou mosta sa začne po tomto
termíne. Kedy bude most uzatvo-
rený, sme sa však nedozvedeli ani
od nej.
Zaujímalo nás, ako ovplyvní

rekonštrukcia mosta prevádzku
gastronomických zariadení v tes-
nej blízkosti mosta na oboch stra-
nách rieky, ako je bufet Zmrzlík
na Fajnorovom nábreží a Malý
Rím na Gondovej ulici, alebo
Mýtny domček na petržalskej
stane. Tančáková nás informova-
la, že odstraňovať sa a obmedzo-
vať v prevádzke nemajú. Rekon-
štruovať však podľa projektu
budú aj mýtne domčeky na oboch
stranách mosta, čím sa na nejaký
čas nevyhnutne obmedzí ich pre-
vádzka.
Presné etapy výstavby a prípadné
obmedzenia budú známe až z rea-
lizačnej dokumentácie stavby,
ktorú vypracujú hneď po podpise
zmluvy. Počas opravy mosta
budú prestavovať koľajnice aj na
Štúrovej ulici, Šafárikovom
námestí a časti Dostojevského
radu. „Počas prác na týchto sta-
vebných objektoch bude určite

obmedzený pohyb osôb a dopra-
va v zmysle  platného plánu orga-
nizácie stavby, a to na nevyhnut-
ne nutný  čas, za čo sa občanom a
návštevníkom mesta vopred
ospravedlňujeme,“ uviedla Tan-
čáková.
Jediné, na čom sa magistrát a
stavebník ešte nedohodli,  je
farba mosta. Podľa Tančákovej
má byť konštrukcia zelená tak,
ako je uvedená aj na vizualizá-
ciách. Hlavná architektka mesta
Ingrid Konrad by zas chcela,
aby bol sivý. Hlavný dopravný
inžinier Tibor Schlosser však
hovorí, že o farbe sa ešte len
budú dohadovať.
Starý most zrekonštruujú takmer
za 60-miliónov eur, pričom 85
percent zaplatí Európska únia.
Stavbu musia dokončiť do 22
mesiacov od podpisu zmluvy,
teda do 22. augusta 2015, inak
mesto príde o eurofondy. (mch)

Starý most majú začať rozoberať
až po podpise zmluvy s mestom

BRATISLAVA
Spoločnosť Twin City, za kto-
rou je skupina HB Reavis,
kúpila polyfunkčné Centrum
Bottova na rohu Chalúpkovej
a Bottovej ulice. Developer
získal nehnuteľnosť za 1,2
milióna eur v súťaži, v ktorej
ponúkol najvyššiu sumu.
„Kúpa Centra Bottova má pre
nás význam z hľadiska sceľova-
nia územia, potrebného pre
výstavbu projektu Twin City,“
uviedol výkonný riaditeľ HB
Reavis Slovakia Adrián Rác.
HB Reavis plánuje na hranici
Starého Mesta a Ružinova vybu-
dovať novú mestskú štvrť Twin
City, ktorej súčasťou má byť aj
nová autobusová stanica. Začia-
tok výstavby investor viackrát
odložil, najskôr plánuje výstavbu
na mieste bývalého závodu
Kablo na rohu Dostojevského
radu a Mlynských nív.
Ešte predtým, ako začne výstav-
ba Twin City chce investor získať
aj mestské nehnuteľnosti na
opačnom konci budúcej štvrte -
na Svätoplukovej ulici. Tu sa
uchádza o kúpu pozemkov a

budov, v ktorých sídli mestské
pohrebníctvo Marianum. mestskí
poslanci mali o návrhu na predaj
za vyše 2,5 milióna eur rokovať
25. septembra 2013, primátor
Milan Ftáčnik (nezávislý s pod-
porou SMER-SD) však svoj
návrh stiahol z rokovania, preto-
že podľa poslancov bol pre mesto
nevýhodný.
Na druhý deň 26. septembra
2013 večer sa však návrh na
predaj pozemkov a budov
pohrebníctva objavil na návrh
poslanca Slavomíra Drozda
(SMER-SD) v bode rôzne, čo
vyvolalo nesúhlas časti poslan-
cov. Podľa primátora investor,
ktorý chce v lokalite vystavať
polyfunkčné centrum Twin City
zmiernil kúpne podmienky a
netrval už na žiadnych sank-
ciách. Niektorí poslanci v
rýchlom nočnom schvaľovaní
videli iné záujmy. Na rokovaní
po 21.00 h totiž boli prítomná
väčšina poslancov za kluby
SDKÚ-DS, Most-Híd a SMER-
SD. Niektorí poslanci namietali,
že zrejme nie sú dostatočne
informovaní o nových pod-

mienkach predaja pozemkov a
budov pohrebníctva.
Pôvodne malo Marianum po pre-
daji nehnuteľností platiť novému
vlastníkovi ročné nájomné vyše
150-tisíc eur a po dvoch rokov
nájmu sa vysťahovať. Ak by sa
tak nestalo, mesto by za každý
deň omeškania zaplatilo dvojtisí-
covú pokutu. To vyvolalo nesúh-
las poslancov, kupujúci od ná-
jomného a sankcií ustúpil. Po
22.00 h poslanci rokovanie pre-
rušili s tým, že o predaji nehnu-
teľností na Svätoplukovej budú
rokovať do 24. októbra 2013.
Projekt Twin City je rozdelený na
severnú a južnú časť. Južná časť
má sedem etáp. V prvej fáze by
mala na rohu Mlynských Nív a
Továrenskej ulice vyrásť admini-
stratívna budova. Projekt výstav-
by komplexu bude potom pokra-
čovať na severnej strane, kde
investor plánuje vybudovať auto-
busovú stanicu, nákupné centrum
a administratívnu budovu. S
budovaním novej autobusovej
stanice by mohol investor začať v
roku 2015 a stavebné práce odha-
dol investor na dva roky. (brn)

Twin City kúpilo Centrum Bottova,
chce kúpiť aj budovu Marianum

Schvália mestskí

poslanci zmenu

štatútu mesta?
BRATISLAVA
V reakcii na zaradenie už skôr
stiahnutého bodu rokovania
mestského zastupiteľstva do
bodu Rôzne,  prišiel poslanec
Vladislav Hečko (Nová väčšina
- Dohoda) s návrhom na zmenu
štatútu mesta, ktorá by mala
zabrániť poslancom navrhnúť
čokoľvek v bode Rôzne.
„Stáva sa, že niektoré materiály
sú stiahnuté z rokovania predkla-
dateľom, čiže na tom konkrétnom
zastupiteľstve by sa už preroková-
vať nemali. Rovnako, ak pri hla-
sovaní materiál neprešiel, na rov-
nakom zastupiteľstve by sa už
nemal objaviť,“ myslí si Hečko.
Túto zásadu chce zapracovať do
rokovacieho poriadku. Odkedy sa
ňou budú bratislavskí poslanci
riadiť, zatiaľ nie je známe. (brn)

Úrad povolil

spornú stavbu

na Beblavého
STARÉ MESTO
Krajský stavebný úrad 23. sep-
tembra 2013 povolil zmenu
rozostavanej stavby na Bebla-
vého ulici. Architekt Dušan
Fischer stavbu zvýšil o 2,5
metra oproti tomu, čo predpi-
suje Územný plán zóny Pod-
hradie. Odvolával sa na tech-
nickú chybu v územnom pláne
a stavebný úrad mu dal za
pravdu. 
Občianski aktivisti voči stavbe
podali podnet na prokuratúru,
dve stovky Bratislavčanov pro-
testovali a dom ostal mesiace
rozostavaný. Mesto Bratislava
ako účastník konania s postu-
pom stavebného úradu nesúhlasí
a plánuje sa proti jeho rozhodnu-
tiu odvolať. (brn)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk
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Martin Rázus

áno, Mária

Terézia nie?
LIST ČITATEĽA
S prekvapením som si prečítal
článok o tom, že na nábreží
oproti hotelu Devín má byť,
alebo vlastne už je, osadený
nový pomník Martina Rázusa.
Zabrať 40 štvorcových metrov
trávnika pre jeden stĺp mi príde
tiež prehnané. Zarazilo ma, že
som nezaregistroval žiadnu
diskusiu o umiestnení pomníka
a jeho podobe.
Neviem, aký má vzťah Martin
Rázus k Bratislave, azda len to, že
je po ňom pomenovaná časť
nábrežia. Aký to rozdielny prístup
predstaviteľov mesta k pomníku
zakladateľa Slovenskej národnej
strany a k obnoveniu sochy uhor-
skej kráľovnej Márie Terézie,
ktorá azda najvýraznejšie
pozdvihla vtedajšie hlavné mesto
Uhorska.
Verím, že časom sa bude môcť
Bratislava pochváliť aj pomníkmi
uhorských kráľov, ktorí tu boli
korunovaní. A Mária Terézia by
mohla byť prvou panovníčkou,
ktorá bude mať v Bratislave pom-
ník. Oto Lichner, Bratislava

Koľko vydržia

prekrásne

parky?
LIST ČITATEĽA
Modrý kostolík a Staromestský
vínny trh, ktorý sa konal 11. -
13. októbra 2013 bol tým pra-
vým zážitkom Bratislavčanov.
Modrý kostolík práve prežil 100
rokov. Dlhodobo sa však „láma-
lo“ a pokukávalo po Šafá-
rikovom námestí a okolitých
parčíkov ako zlikvidovať zeleň
v prospech rôznych stavieb.
Otázka je stále na mieste. Koľko
ešte vydržia prekrásne parčíky,
ktoré tieto dni slúžili vínnemu
trhu? Bol to úžasný nápad organi-
zátorov, čomu možno len zatlies-
kať. Šťastné pohľady, veselá
nálada pri hudbe a dobrom vínku.
Preto nedopusťme, aby si niekto
brúsil zuby na tieto miesta, na
ktorých vládla pohoda a pokoj.
Aj preto nech táto živá príroda
slúži životu človeka, a nie inak.

Jozef Grígeľ, Petržalka

Je najvyšší čas

na opravu tých

schodov
LIST ČITATEĽA
S potešením som prijala infor-
máciu, že mesto začalo opravo-
vať schody na Most SNP. Aj
keď sa to možno nezdá, aj pre
staršieho človeka je pohodlnej-
šie zísť po schodoch, ako to celé
obchádzať po tej šikmej ploche
pre cyklistov. No schody by
museli byť najskôr bezpečné.
Keď už opravia schody, ktoré
vedú z mosta na nábrežie, bolo by
dobré, aby dali do poriadku aj
schody, ktoré vedú spod Mosta
SNP na Židovskú ulicu. To je tiež
katastrofa. Niektoré schodíky síce
zalepili betónom, ale podľa môj-
ho názoru by si generálnu opravu
žiadalo celé schodisko. A keď raz
na to rad príde, bolo by dobré sem
dať zábradlie alebo „madlá“.

Viera Jusková, Bratislava

Na Sedlárskej ulici je viacero
vychytených reštaurácií. Navští-
vili sme ich všetky, s výnimkou
reštaurácie BARROCK. Keď
sme sem chceli zavítať, vstup na
rohu s Michalskou ulicou bol
vždy zamknutý. Konečne sme
objavili aj druhý vstup, ktorý je
otvorený od 11.00 h. Ako sme sa
však presvedčili, žiť to tu začína
až večer a v noci, väčšinu týždňa
totiž majú otvorené do 3.00 či
4.00 h v noci.
Interiér pôsobí dosť ponuro. Ako
je už zrejmé z názvu, ide o rocko-
vý bar, kde rocková hudba znie z
reproduktorov, ale je prítomná aj
na stenách v podobe zlatých plat-
ní, množstva suvenírov a hudob-
ných nástrojov. Steny a strop sú
čierne, mobiliár je drevený či
železný. Všetko vôkol pôsobí
mohutne a drsne.
Nás zaujímalo, ako tu varia. Bar-
rock patrí do najväčšej bratislav-
skej gastronomickej skupiny, čo
nemusí byť vždy výhodou. Pre-
svedčili sme sa o tom už pri
návšteve iných reštaurácii, preto
sme boli zvedaví ako to chutí tu.
Priznávame, že sme tu boli v čase
obeda, keď sem nechodia praktic-
ky žiadni zákazníci. Nemajú tu

totiž v ponuke žiadne obedové
menu, takže sme boli dvakrát
skoro jediní hostia.
Jedálny lístok je pomerne bohatý -
charakter kuchyne inklinuje k
americkej či mexickej. Dominujú
burgre, grilované rebrá, sendviče,
buritos, hot dogy, steaky, majú
však aj šaláty a rizoto. Okrem stá-
lej ponuky nás privítali sezónnou
jesennou ponukou.
Polievku majú vždy len slepačí
vývar s mäsom, čerstvou zeleni-
nou a rezancami (3,19 €), my sme
si však dali z jesennej ponuky
fazuľovú pikantnú s údeným reb-
rom a tortilla plackou (3,49 €).
Bola poriadne pikantná a veľmi
dobrá. Zo sezónnych predjedál
sme ochutnali domácu kačaciu
paštétu s lesným ovocím a opeče-
nou tmavou bagetou (3,99 €).
Proti paštéte sme nemali žiadnu
výhradu, 4 malé kúsky bagetky
však pôsobili príliš skromne.
Z predjedál hlavného jedálneho
lístka sme si vybrali combo starter
(16,49 €/ 400 g), čo je pre jedného
priveľa, ale pre troch ideálne pred-
jedlo. Na stôl sme dostali po tri

kusy z grilovaných kuracích krí-
delok, kuracích nugetiek, vypráža-
ných kúskov mozzarelly, kreviet v
pivnom cestíčku, vyprážaných ci-
buľových krúžkov. Veľmi chutné.
Z hlavných jedál sme si zvolili
odporúčané barrock „special bbq“
ribs (15,99 €), čiže špeciálne grilo-
vané rebierka. Porcia to bola po-
riadna, tradične bolo viacej kostí
ako mäsa, v Bratislave sme však
jedli aj mäsovejšie rebrá. Vynika-
júci bolo sezónne jahňacie lýtko s
chrumkavou orechovou vieden-
skou knedľou a višňovou omáč-
kou (15,79 €). Nemalo to chybu,
veľmi dobré.
Spomedzi burgrov sme si vybrali
barrock chilli burger (12,49 €),
ktorý je vraj len pre odvážlivcov.
Bol veru poriadne pikantný a
chutný. K tomu sme dostali pol
litra piva grátis.
Ako sme sa dozvedeli, keďže cez
deň tu je mŕtvo, možno bude Bar-
rock onedlho otvárať len večer. To
je však už skôr o hudbe a zábave,
ako dobrom jedle.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Mesiac úcty k starším sa chýli
ku koncu. Zakončený je až do
budúcoročného októbra prí-
značne: Sviatkom všetkých svä-
tých a Sviatkom zosnulých. Zdá
sa vám, že začínam akosi jedo-
vato? Nuž, neviem ako vy – ale
ja v poslednom čase registru-
jem stále sa stupňujúce snahy o
vyvolanie nenávisti medzi gene-
ráciami.
Štát na sebe nešetrí a preto potre-
buje vytiahnuť z vrecká občanov
stále viac a viac. Robiť účinné
opatrenia napríklad v sociálnej
oblasti je nepopulárne. Celá
armáda tzv. neprispôsobivých
občanov sa klasifikuje za sociálne
prípady, voči ktorým sa stále zvy-
šuje solidarita. Možno sa mýlim,
ale nikdy nepracujúci dôchodca z
našej rómskej menšiny má
dôchodok taký, ako poctivý staro-
dôchodcovia, ktorí majú to „šťas-
tie“, že mohli budovať „krajšie
zajtrajšky“ počas predchádzajú-
ceho štyridsať ročného režimu.

Chceli sme zmaturovať: hybaj na
poľnohospodárske brigády. Ne-
bodaj chceš aj študovať na vyso-
kej škole? Tu máš krompáč a bu-
duj na Trati mládeže napríklad
Kysacký tunel! Že sme boli
mestské tínedžerky? Koho to
zaujímalo! Mimochodom: koho
zaujíma aj dnes, že skoro všetko,
čo sme „dobrovoľne“ budovali
vlastnými rukami dokázali rôzne
kinder-menežmenty najprv roz-
kradnúť, vytunelovať a svojou
„odbornosťou“ nechať skracho-
vať? Teraz sú už váženými otcami
rodín, ktorí silou svojich peňazí
dosadzujú svoje dospievajúce deti
do politických a komunálnych
funkcií. Veď ešte stále je čo
uchmatnúť zo spoločného!
A najhoršie je, že pamäť väčšiny
občanov je krátka, pamätníci
vymierajú a neustále šafárenie,
ktorého sme svedkami zahnali

občanov do akéhosi strnulého
„zimného spánku“. A rezignácia
je najlepšia pôda pre prerazenie
rôznych členov strán, ktorí by sa
bez politického zázemia nedostali
ani na prah vrátnice. 
Blížia sa voľby. Zatiaľ iba župné.
Ale budúci rok to bude priam
volebný maratón. Je mi smutno,
keď si predstavím, koľko Brati-
slavčanov sa chystá ignorovať
voľby. Prosím, nerobte to! Iba sila
občanov dokáže zabrániť takým
zverstvám, ako je plánovaný pre-
daj Kamenného námestia. Nedaj-
te sa zahltiť iba starostlivosťou o
hroby svojich blízkych. Vy predsa
žijete, a nie je jedno čo sa okolo
vás deje. Aaby som túto nespotre-
biteľskú tému zakončila aspoň
jednou radou: kvety a sviečky
kúpite tento týždeň lacnejšie či už
na trhu alebo v niektorých obcho-
doch ako tesne pred sviatkami.
A prosím, nekašlite na voľby, ak
môžete! Marta Černá

Fórum spotrebiteľov

Neignorujte voľby a choďte voliť

Barrock žije najmä večer a v noci

Bez veľkých
sľubov riešim

problémy
bežných ľudí

Príďte ma podporiť
v krajských voľbách
9. novembra 2013

v Starom Meste

Vaša Marta Černá

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848

BRATISLAVA 1
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Nové cyklostojany sú umiestnené v
blízkosti Mosta slobody a na križovat-
kách cykloturistických trás v kraji, na-
príklad v obci Vysoká pri Morave,
Záhorská Bystrica alebo Devínska No-
vá Ves. Odpočívadlo, vybudované pri
cyklomoste, je miestom pre oddych aj
pre zahraničných a domácich návštev-
níkov Bratislavského kraja.
„Naším záujmom je, aby práve táto
cyklotrasa bola taká atraktívna ako
petržalská cyklotrasa alebo vrakunská
biskupická cyklotrasa, aby bola rovnako
dobre značená a aby pozdĺž nej bolo
dosť atrakcií. Veľmi blízko cyklotrás sa
otvárajú nové bufety či súkromné pod-
niky. Ide nám o to, doviesť ľudí do tohto
bodu pozdĺž rieky Morava a prepojiť ho
s inými cyklotrasami,“ povedal predseda
BSK Pavol Frešo.
Stojany na bicykle v Bratislavskom kraji
boli vyrobené a osadené v rámci projek-
tu Za mostom, ktorý je spolufinancovaný
z prostriedkov programu cezhraničnej
spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 –

2013. Budú slúžiť nielen domácim, ale aj
zahraničným cyklistom a milovníkom
cyklistiky.
Prvé zo štyroch plánovaných cykloturis-
tických odpočívadiel vzniklo v Devín-
skej Novej Vsi priamo pri cyklomoste.
Vybudované bolo v rámci projektu Peri-
most, spolufinancovaného z prostriedkov
programu cezhraničnej spolupráce Slo-
vensko – Rakúsko 2007 – 2013. Odpočí-
vadlo pozostáva z dvoch krytých
prístreškov a samostatne stojacich stolov
s lavicami. Pre cyklistov, ale nielen pre
nich, je k dispozícii fitness zostava, pre
tých najmenších zase detské ihrisko.
Za uplynulé obdobie pribudli v Brati-
slavskom kraji cyklomost, vyše 100 km
nových cyklotrás a BSK obnovil znače-
nie na viac ako 300 km cyklistických
trás. Na cyklistických podujatiach pre
širokú verejnosť, medzi ktoré patria
preteky v rámci Župného pohára Na
bicykli deťom, zimný a letný MTB
maratón či Župná dvadsiatka, sa zúčast-
nili tisíce ľudí. �

Nové cyklostojany a odpočívadlá
zatraktívnia Moravskú cyklotrasu
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Predkupné

právo chráni

spoluvlastníkov
Predkupným právom sa rozu-
mie oprávnenie spoluvlastníka
nehnuteľnosti, ktoré vzniká na
základe zákona (zákonné pred-
kupné právo). Predkupné právo
chráni ostatných spoluvlastní-
kov pri prevode spoluvlastnícke-
ho podielu na nehnuteľnosti na
tretiu osobu.
V prípade, že chce niektorý zo spo-
luvlastníkov nehnuteľnosti (po-
vinný) podiel predať, je jeho
povinnosťou ponúknuť ho ostat-
ným spoluvlastníkom (oprávne-
ným osobám). Táto ponuka musí
byť písomná. Ak nie je dohodnutá
doba, dokedy sa má predaj usku-
točniť, platí zákonná dvojmesačná
lehota a oprávnený, ktorému bol
spoluvlastnícky podiel ponúknutý,
musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto
lehoty. Kúpna cena musí byť taká
istá, aká je ponúknutá za spolu-
vlastnícky podiel treťou osobou.
Ak nemôže túto podmienku splniť
ani po stanovení odhadnej ceny,
jeho predkupné právo zaniká.
Povinný nemusí takúto ponuku
urobiť iba vtedy, ak ide o prevod
spoluvlastníckeho podielu blízkej
osobe, ktorú špecifikuje Občiansky
zákonník v § 116 a §117. 
Ak povinný nevyčká na uplynutie
dvojmesačnej lehoty a prevedie
spoluvlastnícky podiel na nehnu-
teľnosti na tretiu osobu, poruší tým
predkupné právo oprávnenej osoby.
Oprávnený sa môže domáhať na
súde neplatnosti takejto zmluvy v
trojročnej premlčacej lehote a v prí-
pade, že preukáže svoj nárok, súd
vyhlási prevod spoluvlastníckeho
podielu za neplatný. Na tento práv-
ny úkon sa bude pozerať tak, ako
keby nevznikol. Ďalšou možnos-
ťou je domáhať sa žalobou na súde
toho, aby nadobúdateľ previedol
predmetný podiel na nehnuteľnosti
na oprávneného za totožných pod-
mienok, za akých podiel kúpil. 
Použitím vyššie uvedených žalôb
nie je vyčerpané právo oprávne-
ného na náhradu škody, ktorá mu
vznikla porušením povinnosti
povinného.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

RUŽINOV
Starosta mestskej časti Ružinov
Dušan Pekár (KDH) pred ro-
kom zrušil stavebnú uzáveru na
územie v okolí križovatky Ruži-
novskej ulice s Tomášikovou,
ktorú pred štyrmi rokmi vyhlá-
sil jeho predchodca. Nielenže
informáciu o zrušení stavebnej
uzávery súčasný starosta nezve-
rejnil, zarážajúce je aj to, ako
rýchlo bola zrušená.
Ako vyplýva z rozhodnutia sta-
rostu Dušana Pekára z 1. 10.
2012, žiadosť o zrušenie staveb-
nej uzávery bola doručená staveb-
nému úradu 6. 9. 2012. Neprešiel
ani mesiac a starosta žiadosti vy-
hovel. O vysvetlenie prečo a na
podnet koho starosta zrušil sta-
vebnú uzáveru, sme požiadali
jeho hovorkyňu. „Zanikol dôvod,
pre ktorý stavebný úrad vydal
územné rozhodnutie o stavebnej
uzávere - mestská časť Ružinov
chcela docieliť, aby park pred
Paneurópskou vysokou školou
bol v územnom pláne zastabilizo-

vaný ako park. Keďže v rámci
zmien a doplnkov 02 Územného
plánu Bratislavy sa podarilo v ro-
ku 2012 dané územie preklasifi-
kovať z občianskej vybavenosti
na park, pominul dôvod, pre ktorý
bolo vydané rozhodnutie o sta-
vebnej uzávere. Preto referát
územného a regionálneho rozvoja
miestneho úradu požiadal staveb-
ný úrad o zrušenie stavebnej uzá-
very,“ uvádza sa v odpovedi sta-
rostu Pekára.
Prekvapenie nad postupom súčas-
ného starostu vyslovil jeho pred-
chodca Slavomír Drozd (SMER-
SD). Prekvapilo ho, že rozhodnu-
tie o zrušení stavebnej uzávery
nebolo náležite zverejnené, ako aj
dôvody, pre ktoré mala byť zruše-
ná. „Stavebnú uzáveru na tomto
území sme nevyhlásili len pre
plochu pred Paneurópskou vyso-
kou školou, ale aby sme obstarali
územný plán zóny Ružinovská -
východ, ktorá by podrobne regu-
lovala územie aj pred domom
kultúry a vlastne vo všetkých ro-

hoch križovatky. V lete 2010 sme
vysúťažili spracovateľa územ-
ného plánu viacerých zón, ktorým
sa stala firma A1 Respekt. V sep-
tembri 2010 som so spravovate-
ľom uzvarel zmluvu a nasledovať
malo zadanie na spracovanie
územného plánu,“ vysvetlil býva-
lý starosta Drozd. Po komunál-
nych voľbách však nastala zmena
na starostovskej stoličke a súčas-
ný starosta Pekár v príprave
územných plánov tejto a ďalších
zón nepokračoval. Nič sa tri roky
nedialo a až teraz ružinovská sa-
mospráva začala s obstarávaním
územného plánu zóny v okolí
Štrkovca.
Zdá sa, že Ružinov sa nedočká
územného plánu zóny, ktorý by
reguloval priestranstvo pred do-
mom kultúry. Práve tu totiž ohlá-
sil výstavbu Kerametal a Paneu-
rópska vysoká škola. Park cez
ulicu síce zostane parkom, ale
pred „kulturákom“ sa môže
začať stavať - už rok tomu nič
nebráni. Radoslav Števčík

Ružinovský starosta pred rokom
potichu zrušil stavebnú uzáveru

Prvé slovenské outletové cen-
trum ONE Fashion Outlet
pri Voderadoch privíta pr-
vých návštevníkov už 30. ok-
tóbra tohto roku o 10.00 h.
Značkové módne a športové
obchody ponúknu bežné i
výpredajové tovary za výraz-
ne znížené ceny.
Zástupcovia ONE Fashion
Outlet Voderady sa pripravujú
na udalosť roka, ktorou bude
otvorenie prvého slovenského
outletového centra. „Otvorenie
sa nezadržateľne blíži a všetci
sa už tešíme na deň D, keď pri-
nesieme slovenským zákazní-
kom značkové oblečenie a
tovar za zvýhodnené ceny. Sta-
vebné práce finišujú, nájomco-
via pripravujú obchodné jed-
notky a dolaďujú sa posledné
detaily. Prvých návštevníkov

privítame už 30. októbra , kedy
je pre nich okrem širokej ponu-
ky tovaru pripravený aj atrak-
tívny program,“ hovorí Vladi-
mír Kozár, projektový riaditeľ
ONE Fashion Outlet Voderady.
Nebudú chýbať značky ako
Adidas, Nike, Puma, Trussardi,
GANT, Envy, Levi´s, Mustang,
Lee Cooper, Baldinini, Gaudí,
Benetton, Salomon, Marc Pi-
card, MET a mnohé ďalšie. Lu-
xury Mall ponúkne okrem
iných aj značky Chloe, D&G,
Diesel, Roberto Cavalli, Valen-
tino, Celine, Dsquared, JF Fer-

re či Versace Collection a Ver-
sace Jeans. 
ONE Fashion Outlet Voderady
bude aj miestom zábavy a oddy-
chu pre celé rodiny. Návštevníci
centra môžu využiť pravidelné
autobusové spojenie z Trnavy.
Príďte na slávnostné otvore-
nie ONE Fashion Outlet pri
Voderadoch dňa 30. októbra
2013 a vyhrajte 1x auto
BMW a 4x auto Cadillac na
víkend, 10x Rimmoo sedacie
vaky či hodnotné poukážky
na nákup v obchodoch ONE
Fashion Outlet.
Prídu aj Dara Rolins, Mária
Čírová, Robo Opatovský, Jaro
Bekr a ďalší zaujímaví hostia.
Možete sa tešiť na celoročné
zľavy od 30% do 70%. ONE
Fashion Outlet. Svetová móda -
vždy nízke ceny.

Nákupná horúčka
vypukne 30. októbra

Je parkovné

vydieranie?

Rozhodne nie
LIST ČITATEĽA
Je až neuveriteľné, ako dokáže
osobný záujem ovplyvniť názor
ľudí. Pán Karol Š. Pachinger v
článku Žiadať 30 eur za parko-
vanie auta pred svojím domom
je vydieranie (BN 19/2013) si
vôbec neuvedomuje všetky
súvislosti, ak mu teraz hrozí, že
bude za parkovanie platiť.
Ak parkuje pred domom, parkuje
na cudzom (štátnom, mestskom)
pozemku. Parkuje na chodníku
alebo verejnej komunikácii, ktorá
bola vybudovaná z daní všetkých
občanov, teda aj nemotorizova-
ných. Ako k tomu prídu, aby niek-
to bezplatne parkoval, povedzme,
na spoločnom pozemku a na
komunikácii vybudovanej aj za
jeho dane? A ako k tomu prídu
motoristi, ktorí za značné peniaze
vybudovali alebo si prenajímajú
garáž? (Jej cena je na úrovni sluš-
ného auta). A čo náklady na
údržbu, opravy a čistenie, ktoré sú
tiež hradené zo spoločných daní?
Garážujúci motoristi sú tiež ohľa-
duplní k spoluobčanom, pretože
ich neobťažujú výfukovými plyn-
mi a hlukom, navyše často v noč-
ných hodinách.
Náklady na údržbu a čistenie si
tiež hradia z vlastných prostried-
kov. O estetickej stránke parkova-
nia pred domom alebo na dvore
ani nehovoriac. Konečne, že sa
páni radní zobudili a chcú vybe-
rať parkovné, mali to urobiť už
dávno. Samostatnou kapitolou sú
mimobratislavskí motoristi, z kto-
rých mnohí zaparkujú v okrajo-
vých častiach mesta, aby usporili
parkovné (alebo sa neodvážia do
centra), a pokračujú do mesta
verejnou dopravou, pričom spra-
vidla parkujú pred obytnými
domami na ulici.
Pravda, o výške parkovného
možno diskutovať, ale mne sa 30
eur na rok zdá primerané.

Pavol Rakovský, Bratislava

RÝCHLA PÔŽIČKA

tteell..  čč..  00991188  663377  008800
Pracujem ako viazaný finančný agent 

pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
www.proficredit.sk
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S V E T O V Á  M Ó D A
V Ž D Y  N Í Z K E  C E N Y

WWW.ONEFASHIONOUTLET.SK 

TRNAVA

BRATISLAVA

D1
VODERADY

OTVÁRAME 
30. 10.–30 %

–70 %
PRÍĎTE NA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 30. OKTÓBRA!  

VYHRAJTE BMW NA VÍKEND A ĎALŠIE HODNOTNÉ CENY!
DARA ROLINS • MÁRIA ČÍROVÁ • ROBO OPATOVSKÝ

SPIN DANCE GROUP JARA BEKRA • ERIK ŇARJAŠ
VYSTÚPENIE THE PASTELS, KTORÉ VÁM PRINÁŠA ADIDAS, A ĎALŠÍ

ofo_inzercia_206x268_1013_bn.indd 1 16.10.2013 14:09
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Mestské časti

chcú peniaze

z turizmu
BRATISLAVA
Príjmy z dane z ubytovania,
ktoré idú do pokladnice magi-
strátu, chcú mestské časti roz-
deliť rovným dielom medzi
mesto a mestské časti. Na roko-
vaní Regionálneho združenia
bratislavských mestských častí
s tým prišla starostka Starého
Mesta Tatiana Rosová, pričom
jej návrh získal jednoznačnú
podporu starostov. Navrhovaná
zmena má byť zakotvená v šta-
túte mesta, preto je potrebné,
aby ju podporili aj poslanci
mestského zastupiteľstva.
Vlani získalo mesto Bratislava z
dane za ubytovanie 2,4 milióna
eur. Pri delení výnosu 50:50 by
mestské časti mali 1,2 milióna,
takto však nemajú nič, len staros-
ti a výdavky. Pohyb turistov v
blízkosti ubytovacích zariadení si
totiž vyžaduje zvýšené  náklady
na čistenie a údržbu komunikácií
a verejných priestranstiev, ktoré
by čiastočne mohli byť hradené z
výnosu dane z ubytovania.
„Nechceme mesto oberať o pe-
niaze, ale je tu i ďalší problém –
kvalita výberu dane z ubytovania.
Príjem z nej nikto neverifikuje,“
povedal starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan. Výkonný podpredseda
Zduženia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) Jozef Turčány potvrdil,
že pri výbere  dane z ubytovania
je priestor na daňové úniky. (brn)

Starostovia sa

postavili proti

ropovodu
BRATISLAVA
Starostovia väčšiny bratislav-
ských mestských častí sa posta-
vili proti trasovaniu ropovodu
Bratislava – Schwechat Pipeli-
ne cez územie mesta Bratislava. 
Zo 17 samospráv sa proti postavi-
lo osem starostov a jeden vicesta-
rosta. „Bránili sme sa golfovému
ihrisku, ktoré by mohlo znečistiť
podzemné vody a rozhodne sme
proti ropovodu, ktorý naozaj
môže spôsobiť, že nám bude z
kohútikov tiecť hnedá voda,“
vyhlásila starostka Čunova
Gabriela Ferenčáková. 
Ropovod by mohol na územie
hlavného mesta vchádzať cez
Vajnory. „Dostávame vodu zo
Šamorína a Čunova. V prípade
havárie sa to bude týkať všetkých
obyvateľov Bratislavy, aj tých,
cez ktorých územie ropovod pria-
mo nejde,“ upozornil starosta
mestskej časti Ján Mrva. 
Z hľadiska dĺžky plánovanej trasy
ropovodu je najviac dotknutý
Ružinov, vraví zástupca starostu
Ján Buocik. „Ropovodu má ísť v
trase diaľnice, toto samotné je
úplne absurdné, nakoľko pri sú-
časne platnej legislatíve nie je
možné v ochrannom pásme diaľ-
nice viesť čokoľvek, a už vôbec
nie ropovod,“ povedal s tým, že
trasovať ropovod menej ako 100
metrov od najbližších domov je
nerozumné riešenie. (brn)

RUŽINOV
Rekreační bežci dostanú v Ru-
žinove možnosť športovať na
novej tartanovej dráhe pri
Základnej škole Nevädzová.
,,Ľudia už nebudú musieť cho-
diť do areálu dierou v plote a v
polmetrovej tráve hľadať spust-
nutý bežecký ovál, z ktorého
mali nohy ako kominári,“ hovo-
rí ružinovská poslankyňa Viktó-
ria Jančošeková (SDKÚ-DS).
Projekt Vráťme šport školám a
širokej verejnosti sa pokúšala
Jančošeková presadiť už v minu-
lom volebnom období. Až teraz
sa však našla vôľa a dostatok hla-
sov  poslancov za SDKÚ-DS a
SaS, aby mestská časť poskytla
svojim obyvateľom kvalitné
športovisko. ,,Základnou pod-
mienkou je, že verejnosť musí

mať vstup na športovisko zadar-
mo,“ dodáva Jančošeková.
Na začiatku bolo 9 spustnutých,
desaťročia starých areálov zá-
kladných škôl. ,,Uvedomili sme si,
že tieto areály sú bohatstvom
mestskej časti  a treba im dať no-
vú tvár tak, aby sa šport stal prí-
ťažlivejším pre deti a komfortnej-
ším pre verejnosť,“ vysvetľuje vi-

cestarosta Ružinova Ján Buocik
(SDKÚ-DS). Postupne by sa teda
mali nových športovísk dočkať na
tých školách, kde má mestská časť
vyriešený vzťah k pozemkom pod
areálom. V týchto dňoch sa začala
revitalizácia areálu školy na Vrú-
tockej v Trnávke a pripravená je aj
škola na Medzilaboreckej. (ek)

Foto - Ervín Kotas

V školskom areáli na Nevädzovej
ulici majú prvý tartan pre verejnosť
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ZVÝHODNENÉ CENY
NA VYBRANÉ BYTY
DO 30. 11.*
ZVÝHODNENÉ CENY

MIESTO PRE KRÁSNY ŽIVOT ·  Cena 1-izbového bytu 
     od 47 000 € s DPH
·  Rozumné dispozičné riešenie bytov

·  Všetky byty s balkónom alebo s terasou

·  Blízkosť hrádze a lesov, 10 minút 
     od historického centra

www.slnecnice.sk
0917 665 855
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V Ružinove

niekto opäť

odpílil značky
RUŽINOV
V Ružinove si opäť niekto krá-
til dlhú chvíľu tým, že odpílil
dopravné značky. Neukradol
ich, ale pohodil obďaleč do
trávy. Rovnaký prípad sa stal
už aj v lete na Medzilaboreckej
ulici. Tentoraz vandali vyčíňali
na Súmračnej a táto ich zábav-
ka začína komplikovať život
motoristom i samospráve.
Vandali odpílili dve dopravné
značky - Parkovisko a Zákaz stá-
tia s dodatkovou tabuľkou. Ruži-
novská samospráva potvrdila, že
išlo o vyčíňanie vandalov. „Mest-
skej časti vznikla škoda vo výške
približne 120 eur,“ povedala ruži-
novská hovorkyňa Miroslava
Štrosová.
V lete niekto odpílil značky na
Medzilaboreckej a vykopal jednu
značku aj na Zalužickej ulici. Nie-
ktoré stĺpy značiek vtedy vandali
odpílili tak, že sa o ne dá ľahko
zakopnúť a ublížiť si, iné vykopa-
li aj s betónovou pätkou. (mch)

NOVÉ MESTO
Vojenskú ubytovňu Hviezda,
ktorá je známa ako Kukurica,
chce armáda rekonštruovať.
Budova totiž chátra, nevyužíva-
jú sa v nej všetky priestory a jej
prevádzka je stratová.  Rekon-
štrukcia, ktorú musí schváliť
ministerstvo obrany, by mala
trvať dva roky a stáť 8 milió-
nov eur.
Vojenská ubytovňa je v správe
Bytovej agentúry rezortu minis-
terstva obrany (BARMO). Posta-
vili ju v roku 1977, skolaudovali
v roku 1984. Pôvodne slúžila ako
internát pre Vojenskú politickú
akadémiu Klementa Gottwalda,
kde boli ubytovaní študenti a pro-
fesori. Z 22 poschodí sa dnes
využíva iba 14, pričom keby bolo
potrebné ubytovať viac ľudí, pre-
vádzkyschopné sú ešte 3 poscho-
dia. Na jednom poschodí je 17
jedno- a dvojlôžkových izieb.
Ubytovaní sú tu príslušníci ozbro-
jených síl a pracovníci minister-
stva obrany.

„Budova je z hľadiska energetic-
kého veľmi náročná, je v zlom
technickom stave. Hlavne jej
opláštenie, ktoré je už 40 rokov
staré a počas celej tejto doby
nebolo rekonštruované,“ uviedol
riaditeľ BARMO Ľubomír Slo-
vák. Vykurovať musia všetky
poschodia a ročná strata tak pred-
stavuje približne 400-tisíc eur. Z
ubytovania pritom dokážu me-

sačne získať len vyše 21-tisíc eur,
teda ročne 252-tisíc eur. Na niek-
torých poschodiach už zrekon-
štruovali sociálne zariadenia a
kuchynky. Počas plánovanej
rekonštrukcie však chcú opraviť
aj strechu, opláštenie budovy a
rozvodné siete.  
„Sme pripravení začať s prípra-
vou projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu, čakáme teraz na
schválenie od ministerstva obra-
ny,“ uviedol Slovák. Dodal, že
potrebná je aj dohoda s minister-
stvom financií. Peniaze na rekon-
štrukciu by chceli získať preda-
jom iných nehnuteľností v správe
BARMO.
Bytová agentúra rezortu minister-
stva obrany na pláne rekonštruk-
cie spolupracuje aj s architektom
Jánom Strculom, ktorý je auto-
rom Kukurice. Ubytovňu v no-
vom šate plánujú rozdeliť na uby-
tovaciu a administratívnu časť,
pričom priestory by mohli slúžiť
aj iným štátnym úradom. (mch)

Foto - Slavo Polanský

Vojenskú ubytovňu, známu ako
Kukurica, plánujú zrekonštruovať

Verejnú súťaž

na prevádzku

lanovky zrušili
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto zru-
šila súťaž na prevádzkovateľa
dvojsedačkovej lanovky, ktorá
spája Železnú studničku a
Kamzík. Dôvodom boli formál-
ne nedostatky, keď jediný
uchádzač nesplnil jednu sú-
ťažnú podmienku. Mestská
časť súťaž zrejme zopakuje.
Novomestská samospráva od bu-
dúceho prevádzkovateľa žiadala
okrem uhrádzania nájomného aj
to, aby do lanovky investoval z
vlastných zdrojov. Jediný uchá-
dzač ponúkol nájomné vo výške
jedného eura ročne a predpokla-
dané investície do predmetu
nájmu vo výške 1000 eur ročne.
„Vzhľadom na uvedenú výšku
investície súťažná komisia kon-
štatovala, že táto suma nemôže
zahŕňať ani požadované pod-
mienky prenájmu podľa podmie-
nok súťaže,“ uviedol hovorca no-
vomestskej samosprávy Marek
Tettinger. (bnm)

Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác

22. 10. – 10. 11. 2013 

OBJAVIL SOM MOTÍV

V dňoch od 22. októbra do 10. novembra 2013 sa v Pálffyho paláci v Galérii mesta Bratislavy na Panskej ulici uskutoční výstava 
kresieb a malieb Milana Laluhu. Prierez celoživotným dielom je zameraný na niekoľko tematických okruhov, ku ktorým sa Milan Laluha 
opakovane  vracia. Či už sú to kubizujúce začiatky, včasné abstrakcie a akty, alebo témy rozvíjajúce motív postavy, chlapa a ženy, 
domu a stromu a ich mnohé variácie, ako aj nezvyčajne veľký počet autoportrétov. Pri príležitosti výstavy vychádza autorova monografi a.

Milan Laluha: Cesta, 1963, olej na plátne, 31 x 30 cm

inzercia Laluha Novy cas.indd 1 10/11/13 9:53:30 PM
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Kandidáti na predsedu
1. Zdenka Beňová (29), odborný predajca,
Bohrova 11, Bratislava (ĽS Naše Slovensko)
2. PhDr., Mgr. Rastislav Blaško (42), žurnalis-
ta, konzultant, Hroznová 4838/19, Pezinok
(nezávislý kandidát)
3. Mgr. Anton Čulen (48), učiteľ, Wolkrova 3,
Bratislava (Magnificat Slovakia)
4. Oskar Dobrovodský (42), strojár, Družstev-
ná 21, Malacky (Národ a Spravodlivosť - naša
strana)
5. PhDr. Monika Flašíková - Beňová (45), po-
slanec Európskeho parlamentu, Hrušovská
48/B, Bratislava (SMER - SD)
6. Ing. Bc. Pavol Frešo (44), predseda BSK,
Murgašova 2, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
7. Ing. Gabriel Karácsony (67), dôchodca, Bal-
kánska 118, Bratislava (PRIAMADEMOKRACIA)
8. Mgr. Daniel Krajcer (44), poslanec NR SR,
Hlboká cesta 9, Bratislava (NOVA - Dohoda (D.
Lipšic))
9. Peter Marček (59), podnikateľ, Budatínska
41, Bratislava (Strana občanov Slovenska
"SOSKA")
10. RNDr. Karol Ondriáš, DrSc. (61), vedecký
pracovník, Ľudovíta Fullu 54, Bratislava (KSS)
11. Ing. Arch. Jaroslav Paška (59), architekt,
vysokoškolský pedagóg, Cádrova 2700/7, Bra-
tislava (SNS)
12. Bc. Roman Ruhig (42), odborník na správ-
ne právo, Cyprichova 10, Bratislava (NOVÝ
PARLAMENT)

Kandidáti na poslancov
VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  11

mestská časť Staré Mesto
Počet volených poslancov: 3

1. Mgr. Miroslava Babčanová (43), historička,
Heydukova 19, Bratislava (SMER-SD)
2. Ing. Pavol Baxa (55), prednosta miestneho
úradu, Bartókova 6, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
3. Ing. Arch. Ľubomír Boháč (56), architekt, Na
Vŕšku 4, Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
4. Ing. Martin Borguľa (36), komunálny posla-
nec, Chorvátska 2, Bratislava (SMER-SD)
5. Doc. Ing. Michal Božík, PhD. (65), učiteľ,
Medená 12, Bratislava (NÁŠ KRAJ)
6. RNDr. Marta Černá (77), predsedníčka Fóra
spotrebiteľov, Na kalvárii 7, Bratislava (Nezávislé
fórum)
7. Miloš Domorák (43), živnostník, Koreničova
3, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)
8. Mgr. Ondrej Dostál (42), sociológ, právnik,
Beskydská 8, Bratislava ((SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ))
9. RSDr. Štefan Fábry (65), novinár, Pražská 37,
Bratislava (KSS)
10. Mgr. Gábor Grendel (33), živnostník, Vazo-
vova 15, Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
11. Milan Hučko (60), slobodné povolanie,
Záhradnícka 15, Bratislava (PRIAMA DEMO-
KRACIA)
12. Doc. Mgr. Art. Dušan Jarjabek (60), operný
spevák, Panská 37, Bratislava (SMER-SD)
13. Boris Kábele (48), živnostník, Záhrebská 9,
Bratislava (ĽS Naše Slovensko)
14. JUDr. Ivan Kičikolev (62), právnik, Svetlá 7,
Bratislava (SMS)
15. Ing. Gabriel Kollár (61), ekonóm, Františ-
kánske námestie 7, Bratislava (SMS)
16. Martin Kormúth (20), študent práva, Sokols-
ká 18, Bratislava (Strana zelených Slovenska)
17. PharmDr. Milan Lopašovský (49), farma-
ceut, Fraňa Kráľa 1, Bratislava (SMS)
18. Ing. Ján Minarovjech (48) konateľ spoloč-
nosti, Tallerova 10/9, Bratislava (NOVÝ PARLA-
MENT)
19. PhDr. Juraj Miškov (40), poslanec NR SR,
Prešernova 56/4, Bratislava (NOVA- Dohoda (D.
Lipšic)
20. Mgr. Vladimír Palko (32), historik, Medená 21,
Bratislava (KDS)

21. Mgr. Miroslav Šuňal (41), technický pracov-
ník, Vazovova 7, Bratislava (SNS)
22. Mgr. Dagmar Tkáčová Vanečková (50), re-
daktorka, Jelenia 3, Bratislava (SNS)
23. RNDr. Andrej Trnovec (50), mediátor, Dre-
vená 6, Bratislava (Slovenská ľudová strana)
24. RNDr. Ilja Velich (62), programátor, Jesen-
ského 12, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
25. Erika Vincoureková (62), publicista, Šanco-
vá 2, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  22
mestské časti Ružinov a Vrakuňa
Počet volených poslancov: 6

1. Ing. Tomáš Alscher (29), námestník riaditeľa
Národného onkologického ústavu, Palkovičova
14, Bratislava (SMER-SD)
2. PhDr. Marián Andel (63), predseda Nezávi-
slého združenia dôchodcov Slovenska, Hraničná
11, Bratislava (SNS)
3. RNDr. Peter Bielik (57), nezamestnaný,
Rajecká 5, Bratislava (Slovenská ľudová strana)
4. Beata Bušová (45), konateľka spoločnosti,
Rumančeková 52, Bratislava (NOVÝ PARLA-
MENT)
5. Marián Čemez (38), elektrotechnik, Slatinská
7, Bratislava (SMS)
6. Lubomír Čižmár (37), manažér, Jégeho 10,
Bratislava (SMS)
7. PhDr. Miroslav Demko (65), historik – muzi-
kológ, Ružová dolina 2, Bratislava (NÁŠ KRAJ)
8. Mgr. Juraj Droba, MBA M.A. (42), poslanec
NR SR, Ružinovská 3, Bratislava (NOVA- Doho-
da (D. Lipšic))
9. Ing. Slavomír Drozd (48), dizajnér, Mierová
38, Bratislava (SMER-SD)
10. MUDr. Stanislav Gerbel, MPH (49), lekár,
Tomášikova 11, Bratislava (SMER-SD)
11. MUDr. Natália Grausová (60), lekárka,
Komárnická 18, Bratislava (Slovenská ľudová
strana)
12. Doc. Ing. Alexander Haas, CSc. (85), dô-
chodca, Šalviová 54, Bratislava (ĽS Naše Slo-
vensko)
13. Milan Hasák (54), vodič, Exnárova 5, Brati-
slava (SMS)
14. Mgr. Rudolf Hauzer, MBA (47), konateľ spo-
ločnosti, Hrachová 14/B, Bratislava (NOVA -
Dohoda (D. Lipšic))
15. Mgr. Attila Horváth (46), riaditeľ, Miletičova
55, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)
16. Ing. Peter Hrapko (51), inžinier dopravy, Šte-
funkova 1, Bratislava (SMER-SD)
17. Bc. Tomáš Hruška (24), študent, Edisonova
29, Bratislava (SNS)
18. Mgr. Natália Hrušková (26), študentka, Edi-
sonova 29, Bratislava (SNS)
19. Mgr. Kamila Hrušková (49), špeciálna peda-
gogička, Edisonova 29, Bratislava (SNS)
20. Ing. Martin Chren (32), poslanec NR SR,
Haburská 1648/49 C, Bratislava (NOVA - Doho-
da (D. Lipšic))
21. Dušan Kečkéš (21), ekonóm, Miletičova 37,
Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
22. Damián Kováč, MBA (30) projektový mana-
žér, Na križovatkách 35/D, Bratislava (NOVA -
Dohoda (D. Lipšic))
23. Rudolf Kučera (62), zamestnanec SBS,
Vlčie Hrdlo 56, Bratislava (Strana demokratickej
ľavice)
24. Mgr. Viera Kyselicová (63), pedagogička,
Narcisová 6, Bratislava (SNS)
25. Mgr. Ing. Ivan Martyák (46), manažér,
Ostredková 28, Bratislava (SMER-SD)
26. Ing. Mgr. Tomáš Matuška (37), ekonóm,
právnik, Andreja Mráza 8, Bratislava (NOVÝ
PARLAMENT)
27. Michal Muránsky (31), poslanec MsZ, pro-
jektový manažér, Sabinovská 14, Bratislava
(NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
28. JUDr. Ivo Nesrovnal (49), právnik, podpred-
seda BSK, Jelačičova 18, Bratislava (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
29. Ivan Parák (47), distribútor, Estónska
5222/56, Bratislava (Magnificat Slovakia)

30. Ladislav Pecko (45), futbalový tréner mláde-
že, Exnárova 1, Bratislava (SNS)
31. Ing. Mgr. Dušan Pekár (49), starosta, Mar-
tinská 37, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
32. Mgr. Lukáš Pokorný (43), živnostník,
Súmračná 24, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
33. Miroslav Polner (58), technik, Sabinovská
362/5, Bratislava (Slovenská ľudová strana)
34. Marek Pospíchal (39), živnostník, Toryská
26, Bratislava (SMER-SD)
35. Eduard Púčik (51), ekonóm, Nezábudková 22,
Bratislava (Národ a Spravodlivosť - naša strana)
36. Ing. Zuzana Schwartzová (47), manažérka,
Ráztočná 79, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
37. Ing. Vladimír Sloboda (34), zástupca staros-
tu, Vietnamská 42, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
38. Ing. Ondrej Sova (48), stavebný technik,
Rumančeková 22, Bratislava (NOVÝ PARLA-
MENT)
39. PaedDr. Mgr. Sandra Srholcová (40), psy-
chopéd, Hanácka 1492/13, Bratislava (EDS)
40. Martin Škriňa (33), podnikateľ, Doležalova
15, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
41. Ing. Marta Švihrová (57), finančná manažér-
ka, Hraničná 1942/79, Bratislava (NOVA - Doho-
da (D. Lipšic))
42. Ing. Daniel Talán (69), dôchodca, Sartoriso-
va 15, Bratislava (SMS)
43. Mgr. Soňa Turi Nagyová (25), sociálny pra-
covník, Egrešová 14455/7, Bratislava (EDS)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  33
mestská časť Podunajské Biskupice

Počet volených poslancov: 2
1. Ing. Peter Adamec (59), stavebný inžinier,
Korytnická 5, Bratislava (SMER-SD)
2. Ing. Arch. Mária Burianová (61), architektka,
Geologická 18, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
3. PhDr. Miroslav Kohuťár (46), vysokoškolský
pedagóg, Korytnická 8, Bratislava (99% - občian-
sky hlas)
4. Štefan Maixner (45), živnostník, Kazanská 3,
Bratislava (SMER-SD)
5. Ing. Katarína Matuszná, PhD. (32), chemická
inžinierka, Šamorínska 27, Bratislava (nezávislý
kandidát)
6. PhDr. Alžbeta Ožvaldová (52), starostka,
Pšeničná 9, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
7. Ing. Ildikó Virágová (46), podnikateľka, 8.
mája 28, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  44
mestská časť Nové Mesto

Počet volených poslancov: 3
1. Peter Ágoston (40), protikorupčný aktivista,
Trinásta 27, Bratislava (nezávislý kandidát)
2. Monika Andresičová (52), ekonómka, Vaj-
norská 89/A, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
3. Ing. Katarína Augustinič (31), dopravná inži-
nierka, Smrečianska 6, Bratislava (NOVA- Doho-
da (D. Lipšic))
4. PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková (32),
hovorkyňa, Vajnorská 59, Bratislava (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
5. MUDr. Hafez Badeeb (35), lekár, Pri starej
Prachárni 7, Bratislava (SMS)
6. Ing. Ján Barczi (46), manažér, Rozvodná 17,
Bratislava (SMER-SD)
7. Ing. Milan Brachňák (56), invalidný dôchodca,
Deviata 6, Bratislava (PRIAMA DEMOKRACIA)
8. Ing. Sayon Camara, CSc. (62), učiteľ, Vaj-
norská 56, Bratislava (SMER-SD)
9. Ing. Pavol Dobročáni (52), stavebný technik,
Mestská 10, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
10. Ing. Pavol Galamboš (49), ekonóm,
Račianska 1508/25, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
11. Mr. Milan Horčičák (70), novinár, Šancová
21, Bratislava (Magnificat Slovakia)
12. Daniel Hudec (49), manažér výrobnej firmy,

Pluhová 14, Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lip-
šic))
13. Jozef Jágerský (34), zdravotnícky záchranár,
Račianska 93, Bratislava (ĽS Naše Slovensko)
14. Doc. PhDr. Eva Jaššová, PhD. (59), vyso-
koškolský pedagóg, Tomášikova 50/C, Bratisla-
va (SNS)
15. Mgr. Rudolf Kusý (37), starosta MČ Bratisla-
va - Nové Mesto, Americká 2, Bratislava (nezá-
vislý kandidát)
16. Ing. Patrick Lutter (45), chemický inžinier,
ekológ, Mestská 8, Bratislava (SMER-SD)
17. Ing. Vladimír Mikuš (61), ekonóm, Trinásta
3, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)
18. Mgr. Marek Norovský (33), konateľ, majiteľ
CK, Tehelná 25, Bratislava (NOVA - Dohoda (D.
Lipšic))
19. Ing. Arch. Jaroslav Paška (59), architekt,
vysokoškolský pedagóg, Cádrova 2700/7, Brati-
slava (SNS)
20. Mgr. Michal Pridala (61), učiteľ, Prvá 3, Bra-
tislava (SMS)
21. Ing. Ján Šimko (61), podnikateľ, Višňová 13,
Bratislava (SMS)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  55
mestské časti Rača a Vajnory

Počet volených poslancov: 2
1. Ing. Arch. Milan Andráš, PhD. (60), vysoko-
školský pedagóg, Hubeného 28, Bratislava (NÁŠ
KRAJ)
2. Ing. Milada Dobrotková, MPH (57), riaditeľka
zariadenia sociálnych služieb, Čachtická 17, Bra-
tislava (nezávislý kandidát)
3. Mgr. Mária Ďuračková (25), manažér,
Račianska 143, Bratislava (SMS)
4. Ing. Jozef Házy (64), dôchodca, Hrušková 66,
Bratislava (Nezávislé fórum)
5. Ivan Janečka (47), podnikateľ, Kadnárova 65,
Bratislava (Nezávislé fórum)
6. Mgr. Juraj Lauko, PhD. (34) raiditeľ nezisko-
vej organizácie Centrum vzdelávania a kultúry,
Pri mlyne 56, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
7. Tibor Novotka (49), živnostník, Dopravná 10,
Bratislava (Magnificat Slovakia)
8. Ing. Róbert Pajdlhauser (45), manažér logis-
tiky, Závadská 18, Bratislava (NOVA - Dohoda
(D. Lipšic))
9. Ján Panák (60), zamestnanec Ministerstva
obrany SR, Rybničná 14, Bratislava (SMER-SD)
10. Mgr. Martina Rovenská (38), marketing
manager, Podkarpatská 1, Bratislava (SMER-SD)
11. Bc. Roman Ruhig (42), odborník na správne
právo, Cyprichova 10, Bratislava (NOVÝ PARLA-
MENT)
12. Mária Šujancová (60), učiteľka, Cyprichova
1, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
13. RNDr. Anna Zemanová (54), manažérka,
Koncová 25, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  66
mestské časti Karlova Ves, Devín

a Devínska Nová Ves
Počet volených poslancov: 4

1. Ing. Igor Bendík (37), elektroinžinier, Karlo-
veská 25, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
2. Ing. Martin Berta, CSc. (53), podpredseda
BSK, Adámiho 20, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
3. PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH (59), vysoko-
školský pedagóg, Hradná 6, Bratislava (ĽS Naše
Slovensko)
4. Radomír Bučák (34), obchodný manažér,
Segnerova 6, Bratislava (nezávislý kandidát)
5. Jana Cigániková (30), zriaďovateľka det-
ských jaslí, Nad Lúčkami 4, Bratislava (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
6. PhDr. Mgr. Alena Došatková (52), manažér-
ka, Pribišova 8, Bratislava (99% - občiansky hlas)
7. Ing. Mária Dubčeková (46), poľnohospo-
dárska inžinierka, Majerníkova 50, Bratislava
(SMER-SD)

8. Ing. Vladimír Dulla (60), ekonóm, Matejkova
30, Bratislava (nezávislý kandidát)
9. Ing. Ján Garaj (51), IT Systémový analytik,
Karlova Ves 5224, Bratislava (SNS)
10. Ing. Iveta Hanulíková (49), ekonómka,
Donnerova 9, Bratislava (SMER-SD)
11. Viera Haruštiaková (50), nezamestnaná, Ble-
duľová 4, Bratislava (PRIAMA DEMOKRACIA)
12. Ing. Vladislav Hečko (51), manažér, Ľubov-
níková 67, Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lip-
šic))
13. Jaroslav Hrubý (47), konateľ spoločnosti,
Majerníkova 58, Bratislava (NOVÝ PRALA-
MENT)
14. Bc. Michal Hušek (24), programátor, Jána
Smreka 7, Bratislava (KDS)
15. Mgr. DiS. Juraj Kadnar (41), manažér špor-
tových zariadení, olympionik, Devínska cesta 10,
Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)
16. Mgr. Andrej Kovarik (30), environmentalista,
Štefana Králika 8, Bratislava (Zmena zdola,
DÚS)
17. Bc. Ľuboš Krajčír (27), obchodný manažér,
Ivana Bukovčana 4, Bratislava (NOVA - Dohoda
(D. Lipšic))
18. Mgr. Peter Mikletič (40), advokát, Rýdziková
1, Bratislava (99% - občiansky hlas)
19. RNDr. Karol Ondriáš, DrSc. (61), vedecký
pracovník, Ľudovíta Fullu 54, Bratislava (KSS)
20. Ing. Mgr. František Palko (41), štátny tajom-
ník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR, Rýdziková 1, Bratislava (SMER-
SD)
21. Mgr. Igor Strasser (49), manažér, Hlaváčiko-
vá 26, Bratislava (Národ a Spravodlivosť - naša
strana)
22. Denis Svoboda (55), stavebný technik, Pri-
bišova 35, Bratislava (Zmena zdola, DÚS)
23. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. (51), ochranca prí-
rody, občiansky aktivista, Jána Stanislava 15,
Bratislava (Zmena zdola, DÚS)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  77
mestské časti Dúbravka, Lamač

a Záhorská Bystrica
Počet volených poslancov: 3

1. Beáta Bohunická (48), ekonómka, Bagarova
22, Bratislava (SMER-SD)
2. Ing. Miroslav Černý (56), ekonóm, Trstínska
63, Bratislava (Národ a Spravodlivosť - naša stra-
na)
3. PhDr. Erika Ďuricová (56), koordinátorka,
Nejedlého 27, Bratislava (NOVA - Dohoda (D.
Lipšic))
4. JUDr. Andrea Farkašová (44), právnik, Janka
Alexyho 13, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
5. MUDr. Ladislav Gáborík, MPH (56), zubný
lekár, Batkova 11, Bratislava (ĽS Naše Slovensko)
6. Ing. Peter Hanulík (52), stavebný inžinier, Gal-
layova 9, Bratislava (SMER-SD)
7. Ing. Jozef Harman (39), informatik, Saratovs-
ká 10, Bratislava (SMS)
8. Milan Hlinka (51), stavebný technik, Janka
Alexyho 9, Bratislava (nezávislý kandidát)
9. RNDr. Jozef Hrabina (51), jadrový fyzik, Pod
Zečakom 53, Bratislava (SNS)
10. Kornélia Jelašičová (46), podnikateľka,
Kučovanícka 3, Bratislava (NOVA - Dohoda (D.
Lipšic))
11. Ing. Juraj Káčer (28), ekonóm, Janka Alexy-
ho 7, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
12. Bc. Rastislav Kevický (48), živnostník, Pri
kríži 48, Bratislava (SNS)
13. Peter Kmeť (47), disponent, Cabanova 7,
Bratislava (nezávislý kandidát)
14. Ing. Rudolf Liška (63), ekonóm, Studeno-
horská 6, Bratislava (SMS)
15. Ing. Ján Mihálik (25), podnikateľ, Havelkov
6, Bratislava (SNS)
16. Mgr. Ing. Radoslav Olekšák (35), politológ,
ekonóm, Studenohorská 7, Bratislava (SMER-SD)
17. Juraj Pogány (70), dôchodca, Na Barine 9,
Bratislava (SMS)
18. MUDr. Rudolf Poruban (36), detský kardio-

chirurg, Štefana Rosívala 8, Bratislava (NOVA -
Dohoda (D. Lipšic))
19. PhDr. Monika Procházková (53), špecialis-
ta úradu samosprávy, Kudlákova 3, Bratislava
(nezávislý kandidát)
20. Miroslav Rašman (53), konateľ spoločnosti,
Nejedlého 10, Bratislava (nezávislý kandidát)
21. Martin Režňák (22), ekonóm, Fedákova 4,
Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
22. Miloš Sitár (39), konateľ spoločnosti, Bako-
šova 40, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
23. Ing. Anna Somorovská (56), nezamestna-
ná, Klimkovičova 2, Bratislava (Slovenská ľudová
strana)
24. Ing. Peter Šramko (58), starosta, Heyrovská
6, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)
25. RNDr. Martin Zaťovič (41), stredoškolský
pedagóg , Ľuda Zúbka 31, Bratislava (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  88
mestské časti Petržalka, Čunovo,

Jarovce a Rusovce
PPooččeett  vvoolleennýýcchh  ppoossllaannccoovv::  88

1. Mgr. Ivana Antošová (44), kontrolórka, Alžbe-
ty Gwerkovej 13, Bratislava (SMER-SD)
2. Mgr. Miriam Benešová (31), odborná refe-
rentka, Kopčianska 82, Bratislava (Strana demo-
kratickej ľavice)
3. Zdenka Beňová (29), odborný predajca,
Bohrova 11, Bratislava (ĽS Naše Slovensko)
4. Andrea Bratislavská (46), riaditeľka, Lenar-
dova 2, Bratislava (SMER-SD)
5. Ing. Miloš Černák (58), manažér súkromnej
spoločnosti, Vranovská 67, Bratislava (SNS)
6. Stanislav Čižmárik (65), stavebný podnikateľ,
Hrobákova 14, Bratislava (NÁŠ KRAJ)
7. Ing. Ľubor Čuda (71), dôchodca, Furdekova
14, Bratislava (NÁŠ KRAJ)
8. Mgr. Anton Čulen (48), učiteľ, Wolkrova 3,
Bratislava (Magnificat Slovakia)
9. Ing. Eduard Demel (31), ekonóm, Černyšev-
ského 7, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
10. Ing. Karol Fajnor (59), dopravný inžinier, Lie-
tavská 9, Bratislava (Strana demokratickej ľavice)
11. PhDr. Ľudmila Farkašovská (50), redaktor-
ka, Bohrova 9, Bratislava (SMER-SD)
12. Gabriela Ferenčáková (59), ekonómka, Na
hrádzi 53/185, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
13. Ing. Mária Fratričová (53), tlmočníčka,
manažérka, Černyševského 31, Bratislava
(NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
14. Mgr. Eva Gašparíková (67), pedagóg, Mly-
narovičova 24, Bratislava (Národ a Spravodlivosť
- naša strana)
15. Mgr. Miloš Gloznek (54), manažér informač-
ných systémov, Černyševského 15, Bratislava
(nezávislý kandidát)
16. Tibor Gódány (46), podnikateľ, Gercenova
23, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
17. Marián Greksa (54), hudobník, Blagoevova
10, Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
18. Ing. Ján Gréner (34), projektový manažér,
Mamateyova 5, Bratislava (SNS)
19. JUDr. Henrich Haščák (37), právnik, Ambro-
seho 17, Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
20. PhDr. Július Hauser (65), psychológ, Hrobá-
ková 13, Bratislava (Národ a Spravodlivosť -
naša strana)
21. Ján Havlík (28), bezpečnostný pracovník,
Jasovská 3039/12, Bratislava (NOVÝ PARLA-
MENT)
22. Peter Hochschorner (61), tréner, Mlynarovi-
čova 17, Bratislava (Zmena zdola, DÚS)
23. Bc. Ľuboš Homola (26), ekológ, Zadunajs-
ká cesta 3, Bratislava (Zmena zdola, DÚS)
24. Ing. Peter Hopjak (29), podnikateľ, Jasovská
3185/43, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
25. Ing. Ján Hrčka (33), IT špecialista, Bohrova
11, Bratislava (nezávislý kandidát)
26. Bc. Marián Chmelár (53), právny referent,
Andrusovova 5, Bratislava (ĽS Naše Slovensko)
27. Dr. Alena Chudíková (64), redaktorka, Star-

hradská 14, Bratislava (Zmena zdola, DÚS)
28. Mgr. Ľubica Janegová (41), pedagogička,
manažérka pre kultúru, Belinského 14, Bratislava
(NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
29. Ing. Marta Javoreková (44), ekonóm, Topol-
čianska 17, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
30. Martin Jóna (40), pracovník samosprávy,
Beňadická 2, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
31. Ing. Darina Jurčacková (62), chemická inži-
nierka, Bradáčova 1, Bratislava (SMS)
32. Ing. Róbert Kalmár (33), manažér, Lesnícka
8, Bratislava (Strana demokratickej ľavice)
33. Ing. Ján Karman (31), stavebný inžinier,
Andrusovova 5, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
34. Ing. Vladimír Kesegh (59), predseda byto-
vého družstva Petržalka, Blagoevova 14, Brati-
slava (SMER-SD)
35. Ing. Vladimír Kopča (59), chemický inžinier,
Jasovská 7, Bratislava (Strana demokratickej
ľavice)
36. Ján Kordoš (56), technický manažér,
Jasovská 7, Bratislava (SNS)
37. JUDr. Jozef Krajča (43), manažér, Belinské-
ho 1044/21, Bratislava (SMER-SD)
38. PaedDr. Eva Krnáčová (59), učiteľka, Máne-
sovo námestie 8, Bratislava (Zmena zdola, DÚS)
39. Jana Lachkovičová (49), zamestnankyňa,
Ševčenkova 8, Bratislava (PRIAMA DEMOKRA-
CIA)
40. Mgr. Daniela Lengyelová, PhD. (50), sociál-
no-právny poradca, Kapicova 5, Bratislava
(SMER-SD)
41. Mgr. Ivan Lučanič (28), kúzelník, Ševčenko-
va 6, Bratislava (KDS)
42. Mgr. Ivan Lulják (30), historik, Ševčenkova
26, Bratislava (KSS)
43. RNDr. Peter Mach (62), štatistik, Ševčenko-
va 27, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
44. Marek Máchal, BSBA (36), manažér, Šuste-
kova 13, Bratislava (Magnificat Slovakia)
45. Peter Marček (59), podnikateľ, Budatínska
41, Bratislava (Strana občanov Slovenska)
46. Dominika Maróšiová (35), manager, Topol-
čianska 25, Bratislava (NOVÝ PARLAMENT)
47. Ing. Roman Masár (51), zastupca starostu
MČ Petržalka, Blagoevova 14, Bratislava
(SMER-SD)
48. Ing. Tatiana Mikušová (57), stavebný inži-
nier, Budatínska 19, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
49. Martin Miškov (30), zástupca starostu MČ
Bratislava – Petržalka, Kopčianska 10, Bratislava
(NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
50. Bc. Daniel Moško (33), IT špecialista, Lacho-
va 22, Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
51. Mgr. Beata Novomeská (34), pracovníčka v
oblasti prieskumu trhu, Vígľašská 6, Bratislava
(nezávislý kandidát)
52. Ing. Viliam Ovsepian (25), projektový mana-
žér, Tupolevova 22, Bratislava (NOVA - Dohoda
(D. Lipšic))
53. Ing. Arch. Mgr. Art. Elena Pätoprstá (53),
dizajnérka, protikorupčná aktivistka, Švabinské-
ho 20, Bratislava (Zmena zdola, DÚS)
54. MUDr. Iveta Plšeková (42), lekár, Mlynarovi-
čova 10, Bratislava (nezávislý kandidát)
55. Ing. Peter Podolay (59), ekonóm, Bohrova
7, Bratislava (SMER-SD)
56. Mgr. Art. Richard Rikkon (39), umelec, Šev-
čenkova 8, Bratislava (SMS)
57. Doc. Mgr. Art. Ľubica Rybárska, ArtD. (55),
vysokoškolská pedagogička, Pečnianska 15,
Bratislava (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
58. Mgr. Peter Senko (35), šéfredaktor časopisu
Prohuman, M. C. Sklodowskej 4, Bratislava
(NOVÝ PARLAMENT)
59. Mgr. Rastislav Schlosár (29), právny refe-
rent, Topoľčianska 29, Bratislava (ĽS Naše Slo-
vensko)
60. Mgr. Ladislav Snopko (63), dramaturg,
Romanova 33, Bratislava (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
61. PhDr. František Šebej, CSc. (66), psycho-

lóg, publicista, Pifflova 6, Bratislava (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
62. Jana Tanglmayerová (52), zamestnankyňa,
Lietavská 5, Bratislava (PRIAMA DEMOKRA-
CIA)
63. František Tanko (42), podnikateľ, Kopčians-
ka 8, Bratislava (Strana rómskej únie na Slovens-
ku)
64. Ing. Andrej Turzo (36), projektant – konštruk-
tér, Vilová 5, Bratislava (SNS)
65. Pavel Vlček (63), stavebný inžinier, Vavilova
16, Bratislava (Strana občanov Slovenska)
66. Ing. Jozef Vydra (53), novinár, Zadunajská
cesta 9, Bratislava (Zmena zdola, DÚS)
67. Ing. Tomáš Žiak (32), ekonóm, Semenárska
10, Bratislava (SMS)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  99
Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malacky,
Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka,

Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (vojenský
obvod), Záhorská Ves, Závod

Počet volených poslancov: 3
1. Oskar Dobrovodský (42), strojár, Družstvená
21, Malacky (Národ a Spravodlivosť - naša stra-
na)
2. František Friala (58), riaditeľ bezpečnostnej
služby, Štúrova 1513/68, Malacky (SMER-SD)
3. JUDr. Rastislav Halla (37), podnikateľ, Pla-
vecký Štvrtok 135, Plavecký Štvrtok (NOVA -
Dohoda (D. Lipšic))
4. MUDr. Marián Haramia (54), lekár, chirurg,
Námestie SNP 2377/7, Malacky (nezávislý kan-
didát)
5. Bc. Marta Jakubovičová (36), obchodný
manažér, Stupavská 3, Malacky (NOVÝ PARLA-
MENT)
6. Juraj Jurkovič (37), manažér, Olšovského
2317/39, Malacky (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
7. Anežka Kujanová (57), samostatná odborná
referentka, Dubovského 983/41, Malacky (SNS)
8. Mgr. et Mgr. Martin Macejka (31), historik –
učiteľ, Záhorácka 90, Malacky (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
9. Mgr. Jozef Maslín (41), riaditeľ, habánsky
Dvor 63, Veľké Leváre (SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
10. Ing. Jozef Mračna (58), prednosta okresné-
ho úradu Malacky, Stupavská 42, Malacky
(SMER-SD)
11. RNDr. Jozef Ondrejka (48), učiteľ, Dubov-
ského 84, Malacky (SMER-SD)
12. Ing. Peter Tydlitát (47), starosta obce Gaja-
ry, Pivovar 216, Gajary (SNS)
13. Ing. Peter Vrablec (43), starosta, Sokolská
176, Závod (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1100
Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek,
Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš,

Rohožník, Sološnica
Počet volených poslancov: 1

1. Róbert Bujna (49), starosta, Kuchyňa 95,
Kuchyňa (nezávislý kandidát)
2. Marek Čulen (33), umelec, Pernek 13, Pernek
(SMS)
3. Mgr. Erika Galanská (43), pedagogická pra-
covníčka, vedúca predškolského zariadenia,
Jablonové 242, Jablonové (Zmena zdola, DÚS)
4. Ľubomír Húbek (54), starosta obce Lozorno,
Lozorno 993, Lozorno (SMER-SD)
5. Bc. Karol Štark (57), technik, Hlavná 369/48,
Rohožník (EDS)
6. Mgr. Peter Švaral (38), učiteľ, právnik, Pri
potoku 213/80, Rohožník (nezávislý kandidát)
7. Ing. Ondrej Uhliarik (39), starosta, Jablonové
457, Jablonové (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1111
Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor

Počet volených poslancov: 1
1. Karol Janata (62), staviteľ, Záhumenská
795/45, Stupava (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)

2. Erik Juračič (23), klampiar, Štúrova 65,
Marianka (Slovenská ľudová strana)
3. Jozef Kliment (56), vodič, Stupavská 189,
Borinka (PRIAMA DEMOKRACIA)
4. Ing. Roman Maroš (28), projektový manažér,
Hlavná 68, Stupava (nezávislý kandidát)
5. Doc. MUDr. Štefánia Moricová (59), lekárka,
Továrenská 25, Stupava (SMER-SD)
6. Ing. Alžbeta Ondrušová (53), záhradná archi-
tektka, Karpatská 52, Marianka (NOVA- Dohoda
(D. Lipšic))

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1122
Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur,

Viničné
PPooččeett  vvoolleennýýcchh  ppoossllaannccoovv::  22

1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (53), vysoko-
školský učiteľ, Svätoplukova 18, Pezinok (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
2. MUDr., PhD. Richard Demovič, MPH. (53),
lekár, M. R. Štefánika 3, Pezinok (SMER-SD)
3. Ing. Ľudovít Jurčík (55), projektový manažér,
Alexandra Dubčeka 21, Svätý Jur (NOVA- Doho-
da (D. Lipšic))
4. Vladimír Kinder (44), podnikateľ, Novome-
ského 46, Pezinok (SNS)
5. Ing. Jozef Kollár, PhD. (52), poslanec NR SR,
Orechová 703, Viničné (NOVA- Dohoda (D. Lipšic))
6. Mgr. Oliver Solga (59), primátor , M. R. Štefá-
nika 24, Pezinok(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
7. Ing. Jalal Suleiman, PhD. (48), živnostník,
Muškátová 20, Pezinok (KSS)
8. Mgr. Kvetoslava Štrbová (48), podnikateľ,
Moyzesova 8, pezinok (SMER-SD)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1133
Modra, Šenkvice, Vinosady

Počet volených poslancov: 1
1. JUDr. Dominik Bučurič (28), advokát, Parti-
zánska 24, Modra (nezávislý kandidát)
2. Mgr. Peter Fitz (38), starosta, Družstevná 39,
Šenkvice (SMER-SD)
3. Mgr. Milan Kajan (44), riaditeľ medzinárodné-
ho holdingu, Lúčna 15, Modra (NOVA - Dohoda
(D. Lipšic))
4. Peter Machciník (44), živnostník, Jagned 33,
Šenkvice (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)
5. Mgr. Juraj Peržo (57), stredoškolský peda-
góg, Harmónia 3210, Modra (nezávislý kandidát)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1144
Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová,

Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk
Počet volených poslancov: 1

1. Miroslav Baxa (49), súkromný podnikateľ,
Budmerice 750, Budmerice (SMER-SD)
2. RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
(32), starosta obce Píla, Píla 113, Píla (nezávislý
kandidát)
3. Jozef Mruškovič (55), starosta, Doľany 294,
Doľany (nezávislý kandidát)
4. Ing. Ivan Patoprstý (48), starosta, Potočná
11, Báhoň (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ)
5. Bc. Ján Šalát (25), konateľ spoločnosti, Revo-
lučná 733, Budmerice (NOVA - Dohoda (D. Lip-
šic))

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1155
Senec

Počet volených poslancov: 1
1. MUDr. Emese Dobošová (58), zubná lekár-
ka, Záhradnícka 13, Senec (SMER-SD)
2. Ing. Juraj Gubáni (30), obchodný a projekto-
vý manažér, Jánošíkova 15, Senec (nezávislý
kandidát)
3. Mgr. Karol Jankó (37), spisovateľ, Tehelná
38, Senec (KSS)
4. Mgr. Gabriella Németh, PhD (56), sociálny
poradca, podpredsedníčka BSK, Štefánikova 37,
Senec (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ)
5. Jolana Saltiel (48), podnikateľka, Bratislavská
3, Senec (Rómska iniciatíva Slovenska)

6. Eva Takácsová (38), živnostníčka, Višňová 7,
Senec (NOVA - Dohoda (D. Lipšic))
7. Mgr. Jozef Zrnek (65), filozof – spisovateľ,
Svätoplukova 28, Senec (nezávislý kandidát)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1166
Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr,

Hurbanova Ves, Igram, Kaplna, Kostolná pri
Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka. Nový

Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel
Počet volených poslancov: 1

1. Ing. Ladislav Gujber (55), starosta, Hrubý Šúr
195, Hrubý Šúr (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
2. JUDr. Peter Ondrus (30), právnik, poslanec
OZ Reca, Reca 441, Reca (nezávislý kandidát)
3. JUDr. Dušan Šebok (43), konateľ elektro spo-
ločnosti, Tehelňa 595, Kráľová pri Senci (SMER-
SD)
4. Radoslav Štiglic (41), finančný poradca, Krá-
ľová pri Senci 78, Kráľová pri Senci (SMS)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1177
Bernolákovo, Chorvátsky Grob,

Ivanka pri Dunaji, Malinovo, Zálesie
Počet volených poslancov: 1

1. Mgr. Richard Červienka (34), živnostník,
Poštová 109/6, Bernolákovo (nezávislý kandidát)
2. Tibor Jančula (44), podnikateľ, tréner mláde-
že, Potočná 43, Bernolákovo (SNS)
3. Mgr. Oskár Kuna (26), obchodný zástupca,
Obilná 8, Bernolákovo (EDS)
4. Ing. Ľubomír Poór (51), starosta obce, Hlbo-
ká 18/c, Bernolákovo (SMER-SD)
5. Ing. Juraj Rýdzi (40), projektový manažér,
Marhuľová 12, Bernolákovo (NOVA- Dohoda (D.
Lipšic))
6. Ing. Peter Stanko (46), environmentalista,
Čerešňová 90, Chorvátsky Grob (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS, SZ)
7. Ing. Peter Špacír (45), manažer, Hornodvors-
ká 24, Chorvátsky Grob (SMS)

VVOOLLEEBBNNÝÝ  OOBBVVOODD  čč..  1188
Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo,
Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka,

Tomášov, Vlky
Počet volených poslancov: 1

1. Mária Gaspareková (49), ekonómka, Šamo-
rínska 264/16, Hamuliakovo (NOVÝ PARLA-
MENT)
2. Ing. MBA Jozef Hudák (51), ekonóm, Alžbe-
tin Dvor 612, Miloslavov (SNS)
3. Štefan Jurčík (54), starosta obce, Dunajská
Lužná 602/4, Dunajská Lužná (SMER-SD)
4. PharmDr. Michal Polónyi (55), podnikateľ,
Šalviová 9, Dunajská Lužná (PRIAMA DEMO-
KRACIA)
5. Ing. István Pomichal, PhD. (48), poľnohospo-
dársky inžinier, Madaras 13, Tomášov (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS,
SZ)
6. PhDr. Blažej Slabý, CSc. (59), riaditeľ kultúr-
neho strediska, Košariská 207, Dunajská Lužná
(NOVA - Dohoda (D. Lipšic))

SDKÚ-DS - Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia - Demokratická strana, KDH -
Kresťanskodemokratické hnutie, SaS - Slo-
boda a Solidarita, SMK-MKP - Strana
maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja, OKS - Občianska konzervatívna stra-
na, SZ - Strana zelených, NOVA - Dohoda
(D. Lipšic) - Nová väčšina - Dohoda (D. Lip-
šic), SMER-SD - SMER - sociálna demokra-
cia, KDS - Konzervatívni demokrati Slovens-
ka, KSS - Komunistická strana Slovenska,
SNS - Slovenská národná strana, SMS -
Strana moderného Slovenska, EDS -
Európska demokratická strana, Zmena
zdola, DÚS - Zmena zdola, Demokraztická
únia Slovenska, ĽS Naše Slovensko - Ľudo-
vá strana Naše Slovensko

Spracované z podkladov Volebnej komisie
Bratislavského samosprávneho kraja

Zoznam kandidátov na predsedu a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja
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SVÄTOKATARÍNSKA

KOŠTOVKA
8. - 9. november 2013

Stará tržnica, Bratislava

www.svatokatarinskevino.sk

Portál v Devíne

súťaží o peniaze

na obnovu
DEVÍN
Do 31. októbra 2013 sa dá hla-
sovať v súťaži o záchranu his-
torického portálu, ktorú uspo-
riadala Nadácia VÚB. Bratisla-
vu v súťaži zastupuje portál
devínskeho Kostola sv. Kríža.
V priebežnom poradí je Devín
na druhom mieste za Košicami.
Celkovo o prostriedky Nadácie
VÚB súťaží deväť portálov.
Hlavný vstup do stredovekého
Kostola sv. Kríža v Devíne vybu-
dovali pri úpravách jeho predsu-
nutej veže v roku 1772. Predsta-
vuje ho kamenný profilovaný
portál, ktorý ukončuje výrazný
tympanón. Nad ním sa vynímajú
barokové kamenné plastiky. Po
stranách stoja postavy svätého
Františka a svätého Floriána,
ktorí sa obracajú k plastike Panny
Márie, odkazujúcej na pôvodné
zasvätenie kostola.
„Táto národná kultúrna pamiatka
prebieha postupne komplexnou
obnovou za náročných finanč-
ných podmienok a veľkodušnosti
najmä malej komunity miestnych
veriacich. Kliknutím hlasu na
portál Devín môžete s minimál-
nou námahou napomôcť obnoviť
toto vzácne dielo,“ uviedol de-
vínsky farár Marián Gavenda.
Prostriedky na obnovu dostane
víťaz hlasovania s najväčším
počtom hlasov (klikov) na web-
stránke www.vub.sk/portaly. Sú-
ťažia vstupné portály v Devíne,
Košiciach, Levoči, Senici, Skali-
ci, Trenčíne, Trnave, Zvolene a
Žiline. Výsledky budú zverejne-
né 4. novembra 2013. (vub)

Modrý kostolík

na Bezručovej

má sto rokov
STARÉ MESTO
V piatok 11. októbra 2013 uply-
nulo 100 rokov od vysviacky
Kostola svätej Alžbety na Bez-
ručovej ulici, ktorý Bratislav-
čania poznajú ako Modrý kos-
tolík. Jeho základný kameň
položili 23. augusta 1909.
Kostol je zaujímavý modrou far-
bou omietky, modrou mozaikou a
glazúrovou strešnou krytinou.
Mozaika sv. Alžbety, dcéry uhor-
ského kráľa Ondreja II., ktorá sa
narodila na Bratislavskom hrade
v roku 1207, je nad hlavným
vchodom. Obraz svätice je aj na
hlavnom oltári. Kostol tvorí s
farou a blízkym gymnáziom uce-
lený urbanistický komplex posta-
vený v secesnom duchu.
Pôvodne sa mala postaviť na
podnet rodičov študentov blízke-
ho gymnázia školská kaplnka.
Keď sa ukázalo, že kaplnka má
byť súčasťou telocvične, zdvihli
sa protesty. Zásluhou ministra
školstva a grófky Gabriely Szá-
páriovej, iniciátorky zbierky na
stavbu, sa podarilo presadiť, aby
namiesto gymnaziálnej kaplnky
postavili kostol aj pre veriacich z
okolia. Bratislava tak získala kle-
not secesnej architektúry.
Autorom areálu školy, kostola a
fary bol budapeštiansky architekt
Ödön (Edmund) Lechner, ktorý
navrhol jednoloďový chrám s
valcovitou vežou, pokrytý
modrou strechou. Kostol je ozdo-
bený prvkami secesie – štýlu
konca 19. a začiatku 20. storočia.
Tvoria ich vlniaca sa krivka,
ornamenty a opakujúce sa prírod-
né motívy listov a kvetov. Steny
budovy zdobia modré majoliko-
vé obkladačky. Pravé uhly pri
výzdobe nahrádza jemný oblúk.
Modré drevené lavice vnútri kos-
tola sú tiež ozdobené ornamen-
tom s prírodným motívom štyli-
zovaného listu a kvetu.
Pôvodne sivé fasády kostola zí-
skali modrú farbu až pri oprave
po druhej svetovej vojne, ktorá
kostol poškodila. Vtedy došlo aj
k zjednodušeniu vnútornej vý-
zdoby. Pri kostolíku je Pamätník
nenarodených detí od Františka
Guldana, ktorý bol odhalený 30.
októbra 1997. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto v
uplynulých dňoch dokončila
opravu portálu Pálffyho scho-
dov, ktoré vedú zo Svoradovej
ulice na Zámockú. Bol zaned-
baný a v zlom technickom
stave, na ktorý upozorňovali aj
obyvatelia priľahlých ulíc. 
Cena opravy kamenného portálu
bola približne 20-tisíc eur, pričom
časť bola pokrytá z grantu Nadá-
cie VÚB. „Som rada, že toto
miesto už nie je hanbou Starého
Mesta a historicky aj architekto-
nicky vzácna kultúrna pamiatka
opäť získala na atraktivite. Záro-
veň je portál opäť bezpečný pre
Bratislavčanov aj návštevníkov
mesta,“ uviedla starostka mest-
skej časti Staré Mesto Táňa Roso-
vá.
Portál bol súčasťou Mestského

paláca, v súčasnosti zvyšku Pálf-
fyho paláca na Zámockej ulici.
Palác z roku 1646 prešiel v roku
1732 rozsiahlou stavebnou úpra-
vou. V rokoch 1927 – 1934 došlo

k búraniu paláca a pravdepodob-
ne v tom čase bol portál premiest-
nený pred schody na Svoradovej
ulici, kde tvorí súčasť verejnej
komunikácie. (stn)

Staré Mesto obnovilo portál schodov
zo Svoradovej ulice na Zámockú
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Keď sa chce, riešenie sa nájde
NOVÉ MESTO
V mestskej časti Nové Mesto na
Sliačskej ulici vyrastie nové,
moderné administratívno -
obchodné centrum. Zásluhu na
tom má aj starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Pôvodne
totiž malo byť všetko inak.  
Na Sliačskej ulici stojí stará
výrobná hala, dnes už nefunkčná,
ktorá kedysi patrila do komplexu
Zváračského ústavu. Spoločnosť
Slovunit - Sliačska, ktorá je vlast-
níkom haly, ju plánovala pôvod-
ne zbúrať a na jej mieste postaviť
22-podlažný obytný dom, na čo
získala aj územné rozhodnutie.
Proti tomuto rozhodnutiu sa ale
postavili obyvatelia okolitých
domov, ktorí sa oprávnene obá-
vali, že novostavba s 22 podlažia-
mi architektonicky nezapadne do
okolitého priestoru a bude im
prekážať vo výhľade.
Situáciu začal riešiť sám starosta
Nového Mesta Rudolf Kusý.
Stretol sa s obyvateľmi z okolia
a vypočul si ich názor. Následne

sa rozhodol stretnúť s investo-
rom a pokúsiť sa presvedčiť ho,
aby od svojho zámeru ustúpil a
rešpektoval charakter okolitej
zástavby sídliska Teplická a blíz-
kosť škôlky.
Nestáva sa to často, ale po roku
diskusií boli rokovania s investo-
rom úspešné. Spoločnosť Slovu-
nit – Sliačska sa po dohode so
starostom rozhodla výškový
obytný dom na Sliačskej neposta-

viť. Prisľúbila pripraviť zmenu
projektu a výsledkom je návrh na
stavbu moderného, dizajnového
administratívneho centra.
Nový projekt je navrhnutý tak,
že pôjde o revitalizáciu jestvujú-
ceho areálu, výrobná hala teda
nebude zbúraná a jej výška zo-
stane nezmenená. Autorom pro-
jektu je architektonický ateliér
Compass. Ako nám povedal
architekt Matej Grébert zo spo-

ločnosti Compass, cieľom pro-
jektu je zachovať súčasný tech-
nický charakter budov, čím nové
kancelárske a obchodné priesto-
ry získajú nezameniteľný indu-
striálny charakter. Areál bude
obohatený aj o obchodnú a
občiansku vybavenosť pre naj-
bližšie okolie. V prvej etape bude
v areáli viac ako 5000 štvorco-
vých metrov prenajímateľných
priestorov.

Tentokrát teda došlo k dohode a
vďaka snahe starostu Kusého
vyjednávať a ochote investora
pozmeniť svoje plány vyrastie na
Sliačskej ulici nová budova, ktorá
nenaruší vzhľad najbližšieho oko-
lia, naopak, citlivo do neho zapad-
ne. Na záver nám nezostáva iné,
len si zaželať, aby sa v podobnej
spolupráci mestskej časti a inves-
tora realizovalo v Bratislave čo
najviac projektov. (brn)

Pôvodne plánovaná 22-podlažná budova. Vizualizácia schváleného projektu administratívneho centra.

© 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
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Vo Vrakuni 

pribudne 900 m

cyklotrasy
VRAKUŇA
Do konca mesiaca má Správa
telovýchovných a rekreačných
zariadení (STaRZ) dokončiť
900 metrov dlhého úseku zre-
konštruovanej cyklotrasy na
Dvojkrížnej ulici v mestskej
časti Vrakuňa. Stavebníkom je
STaRZ, dodávateľom spoloč-
nosť Skanska SK a.s., stáť to
bude 94 642,80 eur s DPH.
Oprava cyklotrasy spočíva vo vý-
mene asfaltového povrchu, úpra-
ve obrubníkov a krajníc. Úsek
cyklotrasy bude s obojsmernou
prevádzkou, so smermi oddelený-
mi prerušovanou čiarou. Reflexná
farba dopravného značenia zabez-
pečí jeho lepšiu  viditeľnosť nie-
len v priebehu dňa, ale  i v noci a
za každého počasia. Odvodnenie
cesty je riešené smerom do zele-
ne, ktorá tiež bude súčasťou cel-
kových úprav a revitalizácie.
„Teší nás, že môžeme pracovať
na projektoch, ktoré prispievajú k
zlepšeniu stavu životného prostre-
dia. Práve takýto  projekt  po-
tvrdzuje, že chodník alebo cyklo-
trasa sú pre obyvateľov obce ale-
bo mesta a pre ich život také dôle-
žité, ako diaľnica pre štát,“ pove-
dal oblastný manažér Skanska SK
Jakub Kolesár. Skanska robila aj
obnovu cyklotrasy pri Chorvát-
skom ramene v dĺžke 1200 m,
ktorú odovzdala do užívania v
polovici septembra. (brn)

STARÉ MESTO
Dokončenie opráv hradieb Bra-
tislavského hradu si vyžiada
ešte približne 900-tisíc eur.
Informovala o tom Kancelária
Národnej rady SR s tým, že
práce pozostávajú z výmeny
časti tehlových koruniek za
kamenné, opravy škár a niekto-
rých plôch a obnovy časti múra
na spodnej východnej terase a
pri objekte Žigmundovej brá-
ny.
Oprava hradieb sa začala ešte v
roku 2009. Stavebné práce však
boli pre nedostatok finančných
prostriedkov pozastavené V súla-
de so zmluvou majú byť práce
ukončené v septembri 2014.
Návštevné hodiny areálu Brati-
slavského hradu nie sú týmito
prácami ovplyvnené.
Palác Bratislavského hradu začali
rekonštruovať v apríli 2008, na
celkovú rekonštrukciu bolo vtedy
schválených takmer 126 miliónov
eur, nakoniec sa urobili práce len
za vyše 64,6 milióna eur. Pred-
chádzajúce vedenie parlamentu
pre nedostatok financií upustilo
od vybudovania barokovej záhra-

dy v severnej časti areálu, ktorá
zanikla po veľkom požiari v roku
1811. Pod ňou mali vybudovať
jednopodlažnú garáž pre dvesto
áut s vjazdom zo Zámockej ulice. 
V pôvodnom pláne sa myslelo aj
na znovupostavenie oranžérie z
čias Márie Terézie. Finančne veľ-
mi náročnou časťou rekonštruk-
cie mala byť stavba zimnej jaz-
diarne v jej historickej podobe.
Viacúčelová, 42 metrov dlhá sála

s kapacitou 500 miest mala podľa
plánu slúžiť na kultúrne a spolo-
čenské podujatia.
Bratislavský hrad je postavený
na mieste slovanského hradiska z
9. storočia. Najväčší rozmach
zažil v druhej polovici 18. storo-
čia, keď bol aj sídlom uhorského
miestodržiteľa. Po požiari v roku
1811 začal chátrať. Zachránili ho
v rokoch 1956 až 1968. (brn)

Foto - Slavo Polanský

Na dokončenie opravy hradieb
hradu má ísť ďalších 900-tisíc eur

Beh pre život

podporilo vyše

15 500 ľudí
BRATISLAVA
Od októbra môžu slovenskí
vedci skúmať rakovinu prvý-
krát pomocou nanosveta.
Pomôže im v tom unikátne
laboratórne zariadenie Nano-
Sight, na kúpu ktorého pre
Ústav experimentálnej onkoló-
gie SAV prispeli tisícky účastní-
kov celoslovenského charitatív-
neho Behu pre život.
„Je úžasné, že aj šiesty ročník
Behu pre život bol rekordný –
svoje zdravie a dobrú vec podpo-
rilo neuveriteľných 15 509 ľudí,
čo je o 1225 viac než vlani. Ďaku-
jeme všetkým darcom, vďaka
ktorým môžeme posunúť výskum
a diagnostiku rakoviny ďalej a
pomôcť onkologickým pacien-
tom,“ uviedol správca Nadácie
Tesco Michal Dyttert. Prvých pia-
tich ročníkov Behu pre život sa
zúčastnilo viac ako 42 500 ľudí,
ktorí prispeli na výskum rakoviny
sumou vyše 266-tisíc eur.
Beh pre život sa uskutočnil tento
rok počas mája a júna v šiestich
mestách Slovenska – v Bratislave,
Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej
Bystrici a v Prešove. Účastníci po
zaplatení štartovného mohli štvor-
kilometrovú trasu v centrách
miest prebehnúť alebo prejsť –
dokonca aj s kočíkmi či zvierací-
mi miláčikmi. Dokopy 15 509
ľudí zdolalo takmer 56-tisíc kilo-
metrov. (bpz)

BRATISLAVA 6
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V Istropolise

vystúpia traja

českí slávici
NOVÉ MESTO
Vo Veľkej sále Istropolisu
vystúpia začiatkom novembra
a decembra hneď traja českí
držitelia Zlatých slávikov.
Speváčky Eva Pilarová a Petra
Janů sa predstavia vo Hviezdnom
tandeme v sobotu 9. novembra
2013 o 19.00 h a legendárna sku-
pina Olympic o mesiac neskôr - v
pondelok 9. decembra 2013 o
19.00 h.
Obe české slávice vystúpia so
skupinou Golem a predstavia
koncert najväčších hitov a spo-
ločných duetov. Olympic oslávi
50. výročie vzniku! (ged)

Vo Večku bude

hrať divadlo 

Tandem
STARÉ MESTO
Do bratislavského V-klubu na
Námestí SNP má opäť namie-
rené Divadlo Tandem, ktoré tu
v krátkom čase odohrá hneď
dve pôvodné predstavenia.
Po septembrovom otvorení se-
zóny predstavením Rodinný ná-
vod, Divadlo Tandem vo Véčku v
stredu 23. októbra 2013 o 19.00 h
odohrá komediálno-recesívnu
komédiu pre tínedžerov a dospe-
lých O hlúpej kráľovnej.
V pondelok 4. októbra 2013 o
19.00 h uvedie tretie svoje pred-
stavenie - pôvodný slovenský
muzikál Krv a cit. (brn)

PETRŽALKA
Najmä starším Petržalčanom
a sociálne slabším rodinám
samospráva mestskej časti
Petržalka bezplatne očipuje
psov. V tomto roku na to vyčle-
nila 15-tisíc eur tým, že by to
malo pokryť náklady na oči-
povanie zhruba 500 psov.
„V súčasnosti prebieha výber
veterinára v zmysle zákona o ve-
rejnom obstarávaní, ktorý bude
trvať asi dva týždne. Následne s
ním samospráva podpíše zmlu-
vu a prvý termín, kedy si budú
môcť dať obyvatelia Petržalky
bezplatne začipovať psíka je 4.
november 2013“, uviedla hovor-

kyňa petržalskej samosprávy
Michaela Platznerová.
Podmienkou pre získanie tohto
benefitu od mestskej časti je
trvalý pobyt na území Petržalky,
registrácia psa na úrade a riadne
odvedená daň za psa na tento
kalendárny rok. Petržalská sa-
mospráva si od toho sľubuje za-
evidovanie ďalších psov, ktorí v
Petržalke žijú, zefektívnenie vý-
beru miestnej dane za psa, získa-
nie lepšieho prehľadu o počte,
plemenách a povinných vakci-
náciách psov pohybujúcich sa na
jej území.
V krátkom čase ide už o druhý
petržalský projekt, ktorý vychá-

dza v ústrety disciplinovaným
majiteľom psov. „Od septembra
odmeňujeme zodpovedných ma-
jiteľov psov formou kotúča vre-
ciek na psie exkrementy, už pri-
pravujeme ďalší, ktorý by mohol
byť rovnako úspešný a obyva-
teľmi pozitívne hodnotený,“
uviedla M. Platznerová.
Povinnosť označiť čipom do
konca septembra 2013 všetky
psy, mačky a fretky držané na
území Slovenska ukladá noveli-
zovaný zákon o veterinárnej sta-
rostlivosti. Majiteľovi zvieraťa,
ktoré nebude po tomto termíne
začipované, hrozí pokuta až do
výšky 370 eur. (pet)

Samospráva bude starým a sociálne
slabým čipovať psov bezplatne

POZEMKY ZELENÉ TERASY
DEVÍN TERAZ MÍNUS 15%

V bratislavskej mestskej časti Devín
vzniká celkom nová obytná zóna. Na
juhozápadnej strane viničných svahov
oproti hradu Devín už vyrástli prvé
rodinné domy a čoskoro pribudnú ďal-
šie. Prví majitelia sa budú do svojich
novopostavených príbytkov sťahovať
už  koncom roka.
Záujemcovia o bývanie v srdci prí-
rody a pritom iba na skok od mesta,
majú teraz možnosť využiť jesennú
ponuku  15-percentného zvýhodne-
nia na všetky voľné pozemky. Cena
za meter štvorcový je 255 eur s
DPH. Pozemok v najkrajšej časti

Devína je tak možné kúpiť už za
153-tisíc eur s DPH.
S výstavbou vysnívaného domova je

možné začať už dnes. Potrebná infra-
štruktúra k pozemkom je zabezpečená.
Komunikácie a všetky prípojky inži-

nierskych sietí sú k dispozícii. Zelené
terasy Devín budú mať všetky výhody
komunitného bývania. Správcovská
spoločnosť zabezpečí kosenie trávni-
kov i drobné opravy.

FINANCOVANIE
NIE JE PROBLÉM

Záujemcovia o bývanie na Zelených tera-
sách Devín môžu využiť zvýhodnené
podmienky financovania, ktoré zahŕňajú
napríklad možnosť  prefinancovať 100%
kúpnej ceny, oslobodenie alebo zníženie
niektorých poplatkov a výhodnejšiu úro-
kovú sadzbu. V ponuke je ešte stále 26
pozemkov určených na individuálnu
výstavbu. Stačí si už len vybrať... 
Viac informácií na www.zeleneterasy.sk

Devín – najkrajšie miesto pre život
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Študentský beh

sa pobeží

10. novembra
BRATISLAVA
Tretí ročník Študentského behu
bude v nedeľu 10. novembra
2013. Štart a cieľ bude v Mlyn-
skej doline, trasa dlhá 12 500
metrov povedie popri viacerých
bratislavských vysokých ško-
lách.
Z Mlynskej doliny sa pobeží
popri Elektrotechnickej fakulte
STU, Prírodovedeckej fakulte
UK k FTVŠ UK, odtiaľ po nábre-
ží Dunaja až k Filozofickej fakul-
te UK, ďalej cez Starý most , petr-
žalskú hrádzu a Most Lafranconi
späť do Mlynskej doliny. Trať
vedie po asfalte. 
Zatiaľ najrýchlejší čas na tejto
trati dosiahol minulý rok 43-
ročný Róbert Valiček z klubu
Obalservis Košice, ktorý trať
zabehol za 42 minút a 54 sekúnd.
Približne v polovici trate za Sta-
rým mostom je pre bežcov pripra-
vená stanica s občerstvením vo
forme teplého čaju, vody a jonto-
vého nápoja. V cieli čaká každého
občerstvenie a pre víťazov sú pri-
pravené zaujímavé ceny. Ocenení
budú traja najlepší z 10 kategórií. 
Študentský beh organizujú agen-
túra Quinta Essentia a mesto Bra-
tislava pri príležitosti Medziná-
rodného dňa študentov. Cieľom
podujatia je pripomenúť si
novembrové udalosti rokov 1939
a 1989, ako aj podpora športovej
aktivity u mladých ľudí, u študen-
tov a všetkých, ktorí si chcú pri-
pomenúť, že tiež boli študentmi.
Viac informácií možno získať na
www.behsity.sk, zaregistrovať sa
dá na www.mojevent.sk (qes)

Cyklotrasa do

Devína vyjde

na 1 milión eur
BRATISLAVA
Cyklotrasa z Karlovej Vsi  do
Devína nebude stáť predpokla-
daných 5,5 milióna eur, ale má
sa vybudovať za 1,055 milióna
eur. Vyplýva to z výsledku ano-
nymnej ideovej urbanisticko-
architektonickej súťaže, ktorú
vyhrala spoločnosť Dopravo-
projekt, a.s.
Keď mestskí poslanci pred rokom
odmietli viesť cyklotrasu do
Devína cez ostrov Sihoť, mesto
vypísalo súťaž, ktorá mala nájsť
optimálne trasovanie a čo najlac-
nejšie riešenie. Víťazný návrh
cyklotrasy vo veľkej miere využí-
va existujúce lokálne komuniká-
cie, ale aj poľné cesty. Víťaz roz-
delil projekt na sedem celkov,
ktoré možno realizovať samostat-
ne po častiach. V jednej vedie
cyklotrasa napríklad okolo
domov a chát a ďalej po svahu
cez les, v inej zase v súbehu s ces-
tou na konzole nad ramenom
Dunaja.
Trasa tak nepovedie iba ideálne
po rovine, ako sa pôvodne pred-
pokladalo, jazdiť sa bude aj do
kopca. Prvý úsek v časti Tieňava
za 62-tisíc eur by mohli začať sta-
vať už budúci rok. Ďalej by mohli
nasledovať úseky Gronáre a Skal-
naté. Za jeden až dva roky by tak
mohlo byť vybudovaných približ-
ne 2,2 kilometra cyklotrasy vede-
nej mimo hlavného dopravného
ťahu, pričom by to nemalo stáť
viac ako 235-tisíc eur. 
Podľa magistrátu ide zatiaľ len o
odhadované investičné náklady
na základe víťazného projektu.
Predpokladaná cena stavby bude
spresnená po vypracovaní pro-
jektovej dokumentácie a skutoč-
né náklady, za ktoré má byť
cyklotrasa vybudovaná, budú
známe až po výbere zhotoviteľa
stavby a prijatí jeho cenovej
ponuky.
V súčasnosti cyklisti jazdia do
Devína po Devínskej ceste spo-
ločne s autami. Otvorením cyklis-
tického Mosta slobody medzi
Schlosshofom a Devínskou No-
vou Vsou sa množstvo cyklistov
ešte zvýšilo. Pre úzky profil cesty
sa takmer po celej trase nenachá-
dza krajnica. (brn)
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www.bkinter.sk

EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI

KAPRUN

BRATISLAVA
Vyše 14-tisíc žiakov z 80 mater-
ských, základných a špeciál-
nych škôl z Bratislavy zbiera od
septembra opäť starý papier,
PET fľaše, obaly od Tetra Pac-
kov či plechoviek. Začal sa totiž
druhý ročník súťaže v separo-
vaní komunálneho odpadu
OLOmpiáda. Od začiatku ško-
ského roka sa prihlásilo 22
nových škôl s 3450 žiakmi.
Spolu s druhým ročníkom
OLOmpiády odštartoval aj 10.
ročník trojtýždňového podujatia S
OLO zadarmo do ZOO. Za
vyzbierané PET fľaše, obaly od
Tetra Packov či plechoviek sa deti

dostanú do bratislavskej Zoolo-
gickej záhrady (ZOO) zadarmo.
Vstupenkou do ZOO pre žiaka
základnej školy bude odovzdanie
15 kusov PET fliaš, obalov od
Tetra Packov či plechoviek, škôl-
karovi stačí 10 kusov.
OLOmpiáda je vzdelávaco-zá-
bavný program pre žiakov brati-
slavských materských, základ-
ných a špeciálnych škôl zameraný

na podporu výchovy a vzdeláva-
nia v oblasti separovaného zberu
a ochrany životného prostredia.
Ako informovala Karin Zvalová z
mestskej spoločnosti Odvoz a lik-
vidácia odpadu, a.s., (OLO),
OLOmpiáda je nielen o separova-
ní, súťažení, zábave, ale aj o vzde-
lávaní a výchove k novému život-
nému štýlu nastupujúcej generá-
cie. Riadi sa myšlienkou – Každý
účastník OLOmpiády je víťaz.
Minulý rok sa do Olompiády za-
pojilo 10 555 detí z 58 základ-
ných, materských a špeciálnych
škôl. Spolu vyzbierali viac ako
100 ton papiera a vyše 18 ton
plastu. (olo)

Bratislavskí školáci opäť zbierajú
starý papier, PET fľaše a plechovky

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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Sklad solidarity

pomohol už

tisícom ľudí
PETRŽALKA
Sklad solidarity, ktorý v Brati-
slave na Jasovskej ulici už tri
roky prevádzkuje Slovenská
katolícka charita, využilo viac
ako 5000 ľudí. Sklad navštívi
mesačne viac ako 400 ľudí. Za
symbolické ceny im tu ponúka-
jú oblečenie, obuv, knihy, hrač-
ky, ale vybrať si môžu naprí-
klad aj zo školských či športo-
vých potrieb.
„Rozdali sme tisícky vecí, ktoré
nám darovali firmy alebo indivi-
duálni darcovia. V súčasnosti má
350 ľudí preukaz, ktorý ich
oprávňuje vziať si raz do týždňa
za jedno euro až päť vecí. Do
skladu postupne začínajú chodiť
aj mamičky na materskej dovo-
lenke a mnohopočetné rodiny, z
čoho sa veľmi tešíme,“ povedal
sekretár Slovenskej katolíckej
charity Radovan Gumulák.
Sklad je otvorený v utorok, stre-
du, piatok a v sobotu od 12.00 do
17.00 h. (skch)

BRATISLAVA
Do konca roka by Bratislavská
integrovaná doprava mala byť
funkčná na území celého Brati-
slavského kraja.  V súčasnosti
platí v Bratislave a v okrese
Malacky, od decembra by sa
malo dať jazdiť na jeden ces-
tovný lístok aj z okresov Pezi-
nok a Senec.
V oboch okresných mestách už
vybudovali nové nástupiská na
vlakových staniciach. V Senci
funguje nový prestupný terminál
od júna, v Pezinku od septembra.
V Senci sa autobusové zastávky
vrátili do predstaničného priesto-
ru, spevnili sa prístupové plochy a
obratku autobusov prímestskej
dopravy, natiahli novú dlažbu,
vybudovali bezbariérové autobu-
sové nástupištia a nové chodníky.
Pribudli aj autobusové zastávky,
lavičky, stojany pre bicykle i
sadové úpravy. Celkové náklady
boli 562 622 eur.
V Pezinku pri železničnej stanici
pribudol okrem komplexu šies-

tich autobusových zastávok pre
regionálnu prímestskú dopravu aj
parkovacie plochy pre 64 áut, sto-
jany na bicykle, bezpečnostné
kamery a ďalší mobiliár vrátane
parkovej úpravy okolia stanice.
Náklady na vybudovanie prestup-
ného termínálu boli 428 100 eur.
V oboch prípadoch ich krajská
samospráva financovala najmä z
Operačného programu Bratislav-
ský kraj.
„Oba terminály zosobňujú zá-
kladnú filozofiu integrovaného
dopravného systému v kraji.
Cestujúci z okresných miest a ich
okolia budú môcť využiť prí-
mestskú autobusovú dopravu,
dostať sa k železničnému spoju a
potom v Bratislave pokračovať
prostredníctvom mestskej hro-
madnej dopravy. A to všetko na
jeden cestovný lístok.  Je naším
zámerom, aby ľudia v rámci pro-
jektov Bratislavskej integrovanej
dopravy vymenili autá za pro-
striedky hromadnej, najmä koľa-
jovej dopravy. Od decembra sa

bude môcť lacnejšie a rýchlejšie
cestovať na jeden lístok v rámci
celého kraja. To už je moderný
spôsob dopravy, na aký sme
zvyknutí vo všetkých veľkých
aglomeráciách okolo hlavných
miest v Európe,“ uviedol brati-
slavský župan Pavol Frešo
(SDKÚ-DS).
Systém integrovanej dopravy
spustil Bratislavský samosprávny
kraj od 1. júna 2013. Pôvodne to
malo byť už 1. marca 2013, pre
technické nedostatky bol štart 1.
etapy posunutý o 3 mesiace. V
decembri by mala byť podľa plá-
nov spustená 2. etapa - rozšírenie
systému integrovanej dopravy aj
na okresy Pezinok a Senec.
Bratislavská integrovaná doprava
spája bratislavskú mestskú hro-
madnú dopravu, prímestské vlaky
a prímestské autobusy na území
kraja. Zapojené sú Dopravný
podnik Bratislava, a.s., Slovak
Lines, a.s., Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., a Železnice Slo-
venskej republiky. (brn)

Od decembra sa integrovaná doprava
rozšíri aj do okresov Pezinok a Senec

Pri cyklomoste

vybudovali

odpočívadlo
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V blízkosti cyklistického Mosta
slobody ponad rieku Morava a
na križovatkách cykloturistic-
kých trás v Bratislavskom
kraji umiestnili nové cyklosto-
jany, priamo pri cyklomoste
vybudovali nové odpočívadlo.
Stojany na bicykle pribudli v
obci Vysoká pri Morave,
Záhorská Bystrica a Devínska
Nová Ves. 
Stojany na bicykle boli vyrobe-
né a osadené v rámci projektu Za
mostom, ktorý je spolufinanco-
vaný z prostriedkov programu
cezhraničnej spolupráce Slo-
venská republika – Rakúsko
2007 – 2013. Budú slúžiť nielen
domácim, ale aj zahraničným
cyklistom.
Za uplynulé štyri roky pribudol
v Bratislavskom kraji cyklo-
most, vyše 100 km cyklotrás a
postupne bolo obnovené znače-
nie na cyklistických trásách s
dĺžkou viac ako 300 km. (bsk)
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Basketbalisti

Interu zakopli

len vo Svite
BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Inche-
ba Bratislava zatiaľ z piatich
zápasov slovenskej extraligy v
štyroch zvíťazili a v jednom
prehrali. majstri Slovenska
získali skalp Levíc (87:65), vla-
ňajšieho finalistu z Komárna
(71:61) a predchádzajúceho
majstra z Prievidze (66:59) a
vyhrali v Banskej Bystrici
(98:79). Zakopli len vo Svite,
kde v 3. kole podľahli 82:89.
V pondelok v netradičnom termí-
ne privítali bratislavskí basket-
balisti rivala z Nitry. Bratislavča-
nia pokračovali v dobrých výko-
noch a ťažkého súpera Edymax
SPU Nitra zdolali tesne 80:78
(24:21, 21:14, 19:25, 16:18). Inte-
risti začala veľmi dobre a po
dvoch štvrtinách mali sľubný
náskok 10 bodov, v druhej polovi-
ci zápasu sa však súperovi podari-
lo znížiť až na konečný rozdiel
dvoch bodov. Bratislavčania
víťazstvo udržali a do tabuľky si
pripásali cenné body.
Najbližšie hrajú zverenci  trénera
Olega Meleščenka v sobotu 26.
októbra 2013 v Handlovej, na
budúci týždeň v stredu sa basket-
baloví majstri Slovenska predsta-
via opäť na domácej palubovke
na Pasienkoch. Žlto-čierni hostia
Spišskú Novú Ves. Hrá sa v stre-
du 30. októbra 2013 o 18.00 h v
Hant Aréne. (ado)

BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
môžu byť po šestici domácich
zápasov spokojní. Štyri zápasy
vyhrali a do tabuľky Západnej
konferencie KHL si pripísali
dôležitých 10 bodov. Po rozpa-
čitých výkonoch zo začiatku
súťaže potešili domácich divá-
kov nielen výsledkami, ale aj
hrou. Teraz ich čaká séria šty-
roch zápasov na ľade súperov.
Najskôr slovanisti zdolali v pre-
dĺžení hviezdny Metallurg Mag-
nitogorsk 4:3, keď víťazný gól
strelil v 56. sekunde predĺženia
Michal Vondrka. Po samostat-
ných nájazdoch dokázali Brati-
slavčania zdolať aj silný tím Sala-
vat Julajev Ufa 2:1, keď rozhodu-
júci nájazd premenil Tomáš
Netík.
Potom prišli dva skvelé zápasy
proti finalistovi Gagarinovho
pohára Traktoru Čeľjabinsk a
proti českému rivalovi Levu
Praha. Proti Traktoru slovanisti
prehrávali 0:3 a 1:4, napriek tomu
dokázali vývoj zápasu otočiť a
vyhrať 6:5. O víťazstve rozhodol
v poslednej minúte 3. tretiny opäť
Tomáš Netík. „Mužstvo bolo stále
motivované a neustále sme boli v
zápase, aj keď sme prehrávali 1:4.
Veľmi nám pomohli využité pre-
silovky. Domnievam sa, že vďaka
nadšenému záveru a veľkej pod-
pore publika sme strelili rozhodu-
júci gól a vybojovali tri body,“

povedal po zápase spokojný tré-
ner Rostislav Čada.
O dva dni nato privítali „brati-
slavskí chalani“ pražský Lev,
proti ktorému odohrali najlepší
zápas sezóny. Bratislavčania
porazili Pražanov 5:2, keď dva
góly strelil Tomáš Netík. „V prvej
tretine sme boli aktívnejší a agre-
sívnejší ako súper, vyhrávali sme
osobné súboje a zaslúžene sme ju
vyhrali 2:0. V druhej bol zámer
neznížiť aktivitu a agresivitu, čo
sa nám podarilo a dali sme aj
ďalší gól. Zápas sme si skompli-
kovali prvým inkasovaným
gólom, keď sme dali súperovi
možnosť opäť vstúpiť do duelu.
Keď v závere riskoval a odvolal
brankára, tak sme to využili.
Podali sme kolektívny výkon a
zaslúžene sme vyhrali,“ povedal
po zápase tréner Čada.
Štyri ťažké zápasy v krátkom
slede zobrali slovanistom dosť síl
a proti Dinamu Riga hrali o
poznanie horšie. Napriek viedli
2:0 a 3:1, po chybách však  dovo-
lili súperovi vyrovnať a streliť
víťazný gól. V závere už Brati-
slavčania nemali síl ani šťastie,
aby zápas poslali do predĺženia.
Prehrali s Rigou 3:4. „Doma sme
štyrikrát uspeli, ale stálo nás to
veľa fyzických síl. Aj tak sme
duel začali dobre. Bohužiaľ,
práve fyzické sily nám chýbali v
defenzívnej činnosti. Bojovali
sme do konca duelu a domnievam

sa, že sme si zaslúžili aspoň bod,“
skonštatoval tréner Čada.
V pondelok sa hokejisti Slovana
rozlúčili s domáci publikom
zápasom proti CSKA Moskva.
Po dvoch tretinách viedli 1:0, v
tretej po obrate Moskovčanov
ešte dokázali vyrovnať, nako-
niec sa však z víťazstva 3:2 teši-
li hostia. „Z našej strany to bolo
veľmi dobre odpracované stret-
nutie s žiaľ negatívnym výsled-
kom. Rozhodli dve herné situá-
cie - predovšetkým neuznaný
druhý gól, ktorý by nám prinie-
sol viac morálnych síl a pokoja,
a potom situácia za stavu 1:1,
keď sme mali veľmi dobre rozo-
hranú presilovku, no nedokázali
sme v nej skórovať a z protiúto-
ku sme inkasovali druhý gól.
Máme za sebou veľmi náročnú,
ale úspešnú sériu, lebo sme šty-
rikrát vyhrali a v ďalších dvoch
zápasoch sme boli blízko k
bodovému zisku,“ povedal po
poslednom domácom zápase
tréner Slovana.
Bratislavských hokejistov teraz
čaká výjazd Čerepovca, Jaroslav-
li, Mytišči a Petrogradu. Na
domácom ľade v Slovnaft Aréne
sa predstavia 13. novembra 2013
proti Jugre Chanty-Mansijsk, 17.
novembra privítajú Avtomobilist
Jekaterinburg, 19. novembra Ba-
rys Astana a 22. novembra  ukon-
čia domácu sériu zápasom proti
Avangard Omsk. (ado)

Hokejisti Slovana ukončili domácu
šesťzápasovú sériu dvoma prehrami

Trenčín v piatok

pretrhol víťaznú

sériu Slovana
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratisla-
va mali v piatok 18. októbra
2013 príležitosť natiahnuť
víťaznú ligovú sériu na sedem
zápasov, keď po reprezentač-
nej prestávke  privítali na
Pasienkoch ofenzívny tím AS
Trenčín. Namiesto toho však
odchádzali z trávnika s han-
bou. Po prehre 0:3 prišli o o
víťaznú sériu, ale aj o Róberta
Vitteka, ktorý za úder súpera
dostal červenú kartu.
„Treba povedať, že sme prehrali
zaslúžene. Naši hráči pristúpili k
zápasu vlažne a súperovi umožni-
li využiť jeho prednosti. Nepočí-
tali sme s tým, že nás takýto výpa-
dok postihne práve dnes. V slo-
venskej lige dokáže každý zdolať
každého a dnes sme sa o tom pre-
svedčili vinou výkonu, aký sa na
majstra a mužstvo, akým je Slo-
van, nepatrí. Takýto výkon sa už
nesmie opakovať. Sme maximál-
ne nespokojní,“ povedal po zápa-
se sklamaný tréner Jozef Valovič.
Slovanisti budú mať najbližšie
príležitosť na reparát v sobotu 26.
októbra 2013 v Myjave v zápase
prvého s druhým tímom tabuľky.
V nedeľu 3. novembra 2013 pri-
vítajú belasí na Pasienkoch o
16.00 h tím MFK Košice.
V utorok 22. októbra 2013 hral
Slovan Bratislava vo štvrťfinále
Slovnaft Cupu v Žiline. (ado)
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Astorka nebola

len hocijaká

kaviareň
Keď v roku 1925 otvorili na
mieste prízemného vinohrad-
níckeho domčeka kaviareň s
barom a zábavným podnikom,
mestom sa prevalila vlna vzru-
šenia. Išlo totiž o prvý moderný
funkcionalistický objekt v okolí.
Ato ešte ostal nedostavaný, pre-
tože pôvodne zamýšľali archi-
tekti Friedrich Weinwurm a
Ignác Vécsei nad prvé poscho-
die umiestniť štyri obytné pod-
lažia.
Možno i preto nepôsobil v staro-
bylej ulici rušivo a zakrátko sa
zaradil na špicu obľúbenosti,
hneď po boku Štefánky. Tak ako
ju, aj jej mladšiu kaviarenskú
sestru obdarili Bratislavčania
láskavým pomenovaním – As-
torka. Tá sa im za to odvďačila,
keď pre nich nasledujúce roky
pripravovala mnoho nezabudnu-
teľných chvíľ. Astorka nebola
len taká hocijaká kaviareň, veru
nie, bola to legendárna brati-
slavská kaviareň.
Veď zvážme: v posledný augus-
tový deň v roku 1926 sa odtiaľto
uskutočnil prvý priamy rozhlaso-
vý prenos na území Slovenska.
Bola to živá hudba cigánskeho
primáša Jožka Pihíka, ktorý
poslucháčom prinášal veľa
radosti. V kabarete kaviarne
začínal aj slávny americký herec
Fred Astaire. Nájsť by sme tu
mohli tiež ruského spisovateľa
Iľju Erenburga, ktorý si tu počas
prvej zo svojich častých návštev
Bratislavy (1928) verejne poty-
kal s Tidom J. Gašparom.

Ján Vyhnánek,
OZ Bratislavské rožky
(Dokončenie nabudúce)

NATOPOĽČIANSKEJ ULICI
neznámy páchateľ podpálil kon-
tajnery, ktoré zhoreli do tla. Oheň
poškodil aj prístrešok kontajnerov
a zaparkovanú Mazdu. Škoda na
aute je vyčíslená na 500 eur, ško-
da kontajnerového stojiska vyčí-
slená ešte nie je. Podpaľačovi hro-
zí trest odňatia slobody až na rok.
Polícia po ňom pátra.
NASEGNEROVEJ ULICI nie-
kto prepadol lekáreň. Ozbrojený
páchateľ sa domáhal peňazí a vy-
hrážal sa, že použije zbraň. Lekár-
nička mu peniaze vydala a nezná-
my muž s nimi ušiel. Koľko peňa-
zí si odniesol, doposiaľ nie je zná-
me. Polícia po ňom pátra.
NA NEVÄDZOVEJ ULICI sa
neznámy zlodej vlámal do bytu, z
ktorého ukradol retiazky na ruku
zo žltého a bieleho kovu, náram-
kové hodinky, strieborný prsteň s
bielym kameňom, kľúče od bytu
a peniaze. Zlodej spôsobil škodu
vo výške 30 735 eur. Hrozí mu
väzenie na 3 až 10 rokov.
NA IVANSKEJ CESTE v noc-
ľahárni napadol 36-ročný muž
tehotnú ženu. Udieral ju do hlavy,
hrudníka a brucha. Polícia muža
obvinila z trestného činu ublíže-
nia na zdraví. Hrozí mu väzenie
na 2-5 rokov. Ženu previezli do
nemocnice, kde zistili, že plod je
bez pohybov a odozvy srdca.
NADOLNOZEMSKEJ ULICI
našiel náhodný okoloidúci v les-
nom poraste mŕtveho muža. Muž
mal strelné poranenie v oblasti
hlavy. Policajti na mieste našli aj
zbraň, obhliadajúci lekár však
nevedel určiť či išlo o samovraž-
du alebo cudzie zavinenie. Presnú
príčinu ukáže pitva.
NA PRIBINOVEJ ULICI v ob-
chodnom centre ukradol 44-ročný
Branislav zo Srbska oblečenie za
1139 eur. S ukradnutými vecami
muža zadržali pracovníci SBS,
ktorí ho odovzdali polícii. Zlode-
jovi hrozí dvojročné väzenie.
NA VAVILOVEJ ULICI poli-
cajti pri domovej prehliadke zais-
tili chemikálie a lieky používané
pri výrobe drog. Za vyrábanie a
následné predávanie drog po celej
Bratislave je obvinený 44-ročný
Peter, ktorý drogy vyrábal aj v
záhradnej chatke v záhradkárskej
oblasti  zvanej Flagile. Hrozí mu
trest odňatia slobody na päť až
desať rokov. (mch)

Čoskoro po 20. októbri 1813 sa
aj po Prešporku rozšírila sprá-
vam, že krvilačný netvor Napo-
leon je konečne porazený. Celá
Európa si vydýchla. Zdalo sa,
že príšera zvaná Napoleon je
navždy porazená. Vrah, ktoré-
ho neskôr neprekonali ani
Hitler, Mussolini, Stalin či
Ceausescu. Tento Francúz ta-
lianskeho pôvodu a jeho „fran-
cúzska“ armáda, pozostávajú-
ca najmä z nefrancúzskych
žoldnierov, totiž roky terorizo-
vali Európu.
V snahe stať sa vládcom Európa-
nov šiel Napoleon doslova cez
mŕtvoly. Niektorí európski panov-
níci sa zo strachu alebo z vypočí-
tavosti pridali k nemu, iní posiela-
li proti nemu vojská. Aj rakúsky
cisár a uhorský kráľ František,
ktorý sa musel vzdať titulu „rím-
sky cisár“ a musel rozvedenému
Napoleonovi dať za ženu svoju
dcéru Máriu Lujzu. Jej stará
matka, neapolská kráľovná Mária
Karolína, jedna z dcér Márie
Terézie, verejne označila Napo-
leona za diabla. 
Rozhodujúca bitka sa odohrala
pri Lipsku. Boje sa začali 16.
októbra 1813, nasledujúceho dňa
bolo dohodnuté prímerie. Osem-
násteho sa vojská navzájom do-
slova vraždili. Polia okolo Lipska
boli posiate mŕtvolami, ktoré dlho
nemal kto pochovať. Bitka sa
zapísala do dejín s názvom Bitka
národov (Völkerschlacht). Napo-
leon prehral. Jeho chorobná vízia
zjednotiť Európu pod nadvládou
francúzskeho cisára sa našťastie
neuskutočnila. 

Medzi padlými bol aj Karl Ferdi-
nand Theodor Landenberger, Ne-
mec - Würtemberčan, narodený
na hrade Werenwag nad Dunajom
asi 30 km na východ od prameňa
veľrieky v Donaueschingen. Ako
vojak armády rakúskeho cisára sa
so svojím plukom dostal až do
Trnavy, kde sa v roku 1810 ože-
nil. Vzal si jednu z dcér tamojšie-
ho evanjelického kazateľa Jána
Wyskydenského, ktorý predtým
spolupracoval pri redigovaní Pres-
spurských Nowín (vychádzali v
rokoch 1783 - 1787).
Karlov pluk odvelili v roku 1813
smerom k Lipsku. V Trnave zane-
chal manželku a dve malé deti.
Tie už svojho otca nikdy neuvide-
li. Za smrť otca v boji ich neskôr
cisár František „odškodnil“ udele-
ním titulu „slobodný pán“ (Frei-
herr) , „slobodná pani“ (Freifrau).
Vdovy a siroty po padlých už
podľa rozhodnutia cisára neboli
poddanými. Smeli sa slobodne
pohybovať a slobodne rozhodo-
vať o svojom živote. Často to
však bolo len formálne ocenenie,
lebo napriek titulom boli chudob-
ní ako kostolné myši. V čase ešte
stále trvajúceho poddanstva (v
Uhorsku bolo zrušené až v roku
1848) to však bolo pomerne
významné postavenie, hoci nepri-
nášalo finančné výhody. Slobod-
né postavenie im zaručovalo lep-
šie perspektívy, ako mali deti
neslobodných poddaných.
Mnohé z obetí napoleonských vo-
jen nikdy neboli pochované. Ich

kosti sú rozvláčené po poliach
celej Európy. Zato Napoleon,
pôvodca celej katastrofy,  odpočí-
va v Paríži v obrovskom kamen-
nom sarkofágu. Jeho jediný syn
Napoleon (1811-1832), nazývaný
aj „l´aiglon“ (orlík), zomrel veľmi
mladý vo Viedni v zámku Schön-
brunn, kde ho vychovávali na
cisárskom dvore pod prísnym
dohľadom starého otca cisára
Františka. Iba raz smel opustiť
Viedeň. Cisárska rodina ho zobra-
la so sebou 12. októbra 1825 na
„výlet“ do Zuckermandlu pri Pre-
šporku, na oberačku.
Viac ako sto rokov bol pochova-
ný v krypte Habsburgovcov pod
viedenským kapucínskym kosto-
lom. Hitler jeho pozostatky z
Viedne ukradol a daroval ich
„francúzskemu národu“. S veľ-
kou parádou ich uložili 15.
decembra 1940 v okupovanom
Francúzsku vedľa sarkofágu jeho
prekliateho otca, ktorému sa ešte
aj teraz tisícky turistov chodia
klaňať ako hrdinovi napriek to-
mu, že bol evidentne jednou z
veľmi záporných postáv histórie
ľudstva. 
Na bojisku pri Lipsku postavili v
čase storočného výročia bitky
národov monumentálny pomník
všetkým, ktorí tam padli v roku
1813. Medzi nimi bol aj Karl
Ferdinand Theodor Landenber-
ger. Jeho potomkovia sú dnes
roztrúsení po Európe aj Amerike.
Najviac ich žije na Slovensku v
Bratislave a v Rakúsku. Jeden z
nich sa stal po roku 1990 minis-
trom slovenskej vlády. 

Štefan Holčík 

Napoleonov teror, ktorý zasiahol aj
Prešporok, skončil pred 200 rokmi

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

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

Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk
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štvrtok 24. októbra
� 19.00 - P. I. Čajkovskij, V. Ma-
lakhov: Spiaca krásavica, balet,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Ro-
meo a Júlia, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - Nezmaři - 35 rokov na
ceste, koncert, Stredisko kultúry,
vajnorksá ulica
� 19.00 - D. Ives: Venuša v ko-
žuchu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - Les Misérables - Bedá-
ri, muzikál, Istropolis, TRnavské
mýto
� 19.00 - Fragile - 7 hlasov, ktoré
stoja za to, koncert, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 
�19.00 - J. Suchý: Keby tisíc klari-
netov, Divadlo Ívery, Školská ulica
�19.30 - Šansónový večer Jozefa
Bednárika so Sisou Sklovskou a
jej hosťami, Štúdiou Olympia,
Kollárovo námestie
� 20.00 - CZECHO MECHO:
Midi lidi (CZ) / Monokino Kino
(CZ/SK), koncert, KC Dunaj,
Nedbalova ulica

piatok 25. októbra
� 19.00 - M. Porubjak, M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Sh. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen
Onegin, opera, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Traja spolu, tanečné
predstavenie, Divadlo Nová scé-
na, Kollárovo námestie
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo Va-
nkúšik, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
�19.00 - Bratislavské Jazzové Dni,
Incheba Expo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - Les Misérables - Bedá-
ri, muzikál, Istropolis, TRnavské
mýto
� 19.00 - P. Danišovič, O. Rózsa:
MUSIC á la cARTe, koncert, Štú-

dio L+S, Námestie 1. mája 
�19.30 - K. Vosátko: Modelky II.,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 26. októbra
� 10.00 - G. Tóth: Aladinova ča-
rovná lampa, rozprávka, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 14.00 - Les Misérables - Bedá-
ri, muzikál, Istropolis, TRnavské
mýto
�14.30 - D. Štauder: Palica, von z
vreca!, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
�18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Večer bojových umení
2013, Hant Aréna, Trnavská cesta
� 19.00 - G. Verdi: Aida, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, balet, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Traja spolu, tanečné
predstavenie, Divadlo Nová scé-
na, Kollárovo námestie
�19.00 - R. Steiner: Skúška duše,
hosťovanie, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - Bratislavské Jazzové
Dni, Incheba Expo Aréna, Vie-
denská cesta
� 19.00 - Les Misérables - Bedá-
ri, muzikál, Istropolis, TRnavské
mýto
� 19.00 - Zdeněk Izer: Turné 4
mostíkov, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 - W. A. Mozart: Re-
quiem, Dóm Sv. Martina
� 19.00 - D. Tristram: Opačné
pohlavie, koncert, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 
�19.30 - K. Vosátko: Modelky II.,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - Pražský Filmový Or-
chester: Koncert filmovej hudby,
Aegon Aréna, Príkopova ulica

nedeľa 27. októbra
�10.00 - D. Štauder: Palica, von z
vreca!, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
�14.30 - D. Štauder: Palica, von z
vreca!, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica

� 15.00 - G. Tóth: Aladinova ča-
rovná lampa, rozprávka, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 18.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 18.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 18.00 - Bratislavské Jazzové
Dni, Incheba Expo Aréna, Vie-
denská cesta
� 19.00 - Ph. Löhle: Das Ding
(To), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - W. Russel: Shirley
Valentine, Štúdio L+S, Námestie
1. mája 
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let Me Go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

pondelok 28. októbra
� 19.00 - G. Bizet: Carmen,
opera, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Rómeo a Júlia, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - F. Dürrenmatt: Kom-
plic, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - Š. Kršňák: S brokovni-
cou na manžela, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.00 - G. Spiró: Prach alebo
dvaja Maďari sa zbláznili..., Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 
� 19.30 - V. Klimáček: Veľká ki-
lovačka na Námestí Billa Gatesa,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 29. októbra
� 19.00 - G. Verdi: Otello, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Rómeo a Júlia, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
�19.00 - A. Jarry: Kráľ Ubu, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 
� 19.00 - J. Nvota, M. Doleželo-
vá, R. Vencl:Malá domov, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 30. októbra
� 19.30 - Prezentujeme: Zdena
Studenková a Jozef Vajda, Modrý
salón SND, Pribinova ulica
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - G. Gorgey: Na koho to
slovo padne, Námestie SNP
� 19.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Christie: Bod nula,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Ani za milión!, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Koncert Symfonického
orchestra Slovenského rozhlasu,
Veľké koncertné štúdio SRo,
Mýtna ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackery, homlesáci a manažéri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

štvrtok 31. októbra
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato:
DUO, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - E. Ionescu: Holohlavá
speváčka, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

piatok 1. novembra
� Sviatok všetkých svätých

sobota 2. novembra
� 19.00 - Halloween Hafla, ta-
nečné predstavenie, DK Lúky,
Vígľašská ulica

nedeľa 3. novembra
� 10.30 - Matiné k premiére
Dorian Gray, opera, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 16.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, muzikál, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie

� 19.00 - Bratislava Hot Serena-
ders, koncert, Spoločenský Dom
Nivy, Súťažná ulica

pondelok 4. novembra
�13.00 - Slovak Open 2013, teni-
sový turnaj, Aegon Aréna, Príko-
pova ulica
� 19.00 - Bees-R, P.  Fornayová:
Skúmanie javov/Všetko, čo mám
rada, balet, hosťovanie, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo Va-
nkúšik, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 20.00 - Goran Bregović and His
wedding and Funeral Band, Hant
Aréna, Trnavské cesta

utorok 5. novembra
�13.00 - Slovak Open 2013, teni-
sový turnaj, Aegon Aréna, Príko-
pova ulica
� 16.00 - S. Civáňová, P. Vlčko:
Bajaja, hudobná rozprávka,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 17.00 - T. Letts: August: Strate-
ní v Oklahome, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 17.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Puccini: Manon Les-
caut, opera, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - T. Bernhard: Pred od-
chodom na odpočinok, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
�19.00 - D. Tristram: Prípad čier-
nej vdovy, Teátro Wüstenrot, Tr-
navské mýto

streda 6. novembra
�13.00 - Slovak Open 2013, teni-
sový turnaj, Aegon Aréna, Príko-
pova ulica
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - Všechnopartička, talks-
how, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto
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vyjdú o dva týždne
6. novembra 2013

ZOO vyberá

meno pre

malú pandu
KARLOVA VES
Zoologická záhrada Bratislava
hľadá meno pre mláďa pandy
červenej, ktorá sa tu narodila
ešte v júni. Matka ju však dote-
raz chránila a nebolo tak
možné zistiť pohlavie mláďaťa.
Ako informuje ZOO Bratisla-
va, ide o samičku a Bratislavča-
nia majú do 30. októbra 2013
možnosť pomôcť vybrať meno
pre malú pandu.
Hlasovať možno na webstránke
www.zoobratislava.sk, kde sú na
výber tieto „dievčenské“ mená:
Kioko (šťastná), Keiko (požehna-
ná), Aiko (malá milovaná), Bao
(poklad), Dawei (dokonalá), Ting
Ting (očarujúca), Žužu alebo
Koby. Pandička dostane meno,
ktoré získa najviac hlasov. Desiati
hlasujúci dostanú odmenu.
Matkou mláďaťa je trojročná
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Pandy červené pochádzajú z Hi-
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STARÉ MESTO
Detské múzeum SNM pripra-
vilo pri príležitosti 1150. výro-
čia príchodu sv. Konštantína a
Metoda na územie Slovenska
detskú interaktívnu výstavu
Veľkomoravské dobrodruž-
stvo. Výstava je koncepčne
delená na tri okruhy: Každo-
denný život, Príchod a odkaz
sv. Konštantína a Metoda a
Život na hradisku.
Zjednocujúcim prvkom okruhu
Každodenný život je slovanská
„polozemnica“, kde návštevníci
zistia ,ako obyvatelia Veľkej
Moravy žili. Objavia vtedajšiu
kuchyňu a vyskúšajú si mletie na

kamennom žarnove. Prezlečením
sa za roľníka, remeselníka či
bojovníka spoznajú vtedajšiu
módu. Ako archeológovia objavia
najvýznamnejšie veľkomoravské
náleziská na Slovensku. Deti sa
okrem iného oboznámia s veľko-
moravskou bazilikou na Brati-
slavskom hrade. S každodenným
životom je spojený aj život
duchovný. Preto je časť výstavy
venovaná slovanským bohom. 
S rokom 863 je spojený príchod
sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu. V tejto časti výstavy
návštevníci spoznajú trasu ich
cesty a význam ich odkazu.
Vyskúšajú si písanie v hlaholike a

nazrú do interiéru veľkomorav-
ského kostola, pri ktorého podo-
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Posledná koncepčná časť výstavy
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kde bývali kniežatá, kňazi, reme-
selníci či bojovníci. Svoje hradi-
sko môžu chrániť výstavbou dre-
veného palisádového opevnenia. 
Výstava je v Detskom múzeu
SNM na Múzejnej ulici inštalo-
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okrem pondelka od 10.00 do
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STARÉ MESTO
Najlepšie fotografie z 2. ročníka
národnej súťaže novinárskej
fotografie Slovak Press Photo
budú vystavené od štvrtka 24.
októbra do 27. novembra 2013
v Starej radnici Múzea mesta
Bratislavy.
Ako pre Bratislavské noviny
uviedla riaditeľka súťaže Jana
Garvoldtová, tohtoročná výstava
bude v podstatne väčšom rozsahu
a potrvá dlhšie, ako tá vlaňajšia
premiérová.
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budú vyhlásení v stredu 23. ok-

tóbra v Primaciálnom paláci. Cel-
kom pôjde o ocenenia vo ôsmich
kategóriách, cenu za celoživotné
dielo a Grand Prix, ktorá bude
nazvaná po zosnulom predsedovi
medzinárodnej poroty tejto súťa-
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lupráci s ministerstvom zahra-
ničných vecí a európskych zále-
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šie slovenské novinárske fotogra-
fie opäť putovať po európskych
krajinách. (spp)

V Detskom múzeu SNM možno zažiť
malé Veľkomoravské dobrodružstvo 

V Starej radnici budú vystavené
najlepšie fotky Slovak Press Photo

Sledujte už 23.10. a 6.11. 2013 (streda) o 17:00 hod reláciu Aréna, 
v ktorej budú zoči voči diskutovať kandidáti na bratislavského župana
Monika Flašíková-Beňová, Pavol Frešo, Daniel Krajcer a Oskár 
Dobrovodský. Moderujú Anna Vargová a Alexander Štefuca. 

Kandidáti na župana 
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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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



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vo Vrakuni 

pribudne 900 m

cyklotrasy
VRAKUŇA
Do konca mesiaca má Správa
telovýchovných a rekreačných
zariadení (STaRZ) dokončiť
900 metrov dlhého úseku zre-
konštruovanej cyklotrasy na
Dvojkrížnej ulici v mestskej
časti Vrakuňa. Stavebníkom je
STaRZ, dodávateľom spoloč-
nosť Skanska SK a.s., stáť to
bude 94 642,80 eur s DPH.
Oprava cyklotrasy spočíva vo vý-
mene asfaltového povrchu, úpra-
ve obrubníkov a krajníc. Úsek
cyklotrasy bude s obojsmernou
prevádzkou, so smermi oddelený-
mi prerušovanou čiarou. Reflexná
farba dopravného značenia zabez-
pečí jeho lepšiu  viditeľnosť nie-
len v priebehu dňa, ale  i v noci a
za každého počasia. Odvodnenie
cesty je riešené smerom do zele-
ne, ktorá tiež bude súčasťou cel-
kových úprav a revitalizácie.
„Teší nás, že môžeme pracovať
na projektoch, ktoré prispievajú k
zlepšeniu stavu životného prostre-
dia. Práve takýto  projekt  po-
tvrdzuje, že chodník alebo cyklo-
trasa sú pre obyvateľov obce ale-
bo mesta a pre ich život také dôle-
žité, ako diaľnica pre štát,“ pove-
dal oblastný manažér Skanska SK
Jakub Kolesár. Skanska robila aj
obnovu cyklotrasy pri Chorvát-
skom ramene v dĺžke 1200 m,
ktorú odovzdala do užívania v
polovici septembra. (brn)

Beh pre život

podporilo vyše

15 500 ľudí
BRATISLAVA
Od októbra môžu slovenskí
vedci skúmať rakovinu prvý-
krát pomocou nanosveta.
Pomôže im v tom unikátne
laboratórne zariadenie Nano-
Sight, na kúpu ktorého pre
Ústav experimentálnej onkoló-
gie SAV prispeli tisícky účastní-
kov celoslovenského charitatív-
neho Behu pre život.
„Je úžasné, že aj šiesty ročník
Behu pre život bol rekordný –
svoje zdravie a dobrú vec podpo-
rilo neuveriteľných 15 509 ľudí,
čo je o 1225 viac než vlani. Ďaku-
jeme všetkým darcom, vďaka
ktorým môžeme posunúť výskum
a diagnostiku rakoviny ďalej a
pomôcť onkologickým pacien-
tom,“ uviedol správca Nadácie
Tesco Michal Dyttert. Prvých pia-
tich ročníkov Behu pre život sa
zúčastnilo viac ako 42 500 ľudí,
ktorí prispeli na výskum rakoviny
sumou vyše 266-tisíc eur.
Beh pre život sa uskutočnil tento
rok počas mája a júna v šiestich
mestách Slovenska – v Bratislave,
Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej
Bystrici a v Prešove. Účastníci po
zaplatení štartovného mohli štvor-
kilometrovú trasu v centrách
miest prebehnúť alebo prejsť –
dokonca aj s kočíkmi či zvierací-
mi miláčikmi. Dokopy 15 509
ľudí zdolalo takmer 56-tisíc kilo-
metrov. (bpz)

Ľuďom z okolia

vadí anténa na

Heyrovského 8
LAMAČ
Už niekoľko rokov trvá spor
obyvateľov z okolia Heyrovské-
ho ulice a vlastníkov bytov na
Heyrovského 8 o anténu tele-
fónneho operátora, ktorá je na
streche ich obytného domu.
Kým niektorí ľudia z okolia sú
presvedčení, že žiarenie antény
škodí zdraviu, obyvatelia domu
na Heyrovského 8 majú iný názor
a stály príjem z prenájmu strechy
mobilnému operátorovi.
Situáciou by sa malo v novembri
zaoberať aj lamačské miestne
zastupiteľstvo. (lam)

Petržalka chce

predať zničený

Modrý dom
PETRZALKA
Zdevastovaný obytný dom so
sociálnymi bytmi na Čapajevo-
vej ulici, ktorý je známy ako
tzv. Modrý dom, chce petržal-
ská samospráva predať. Za
jedno euro by mala nehnuteľ-
nosť s 50 malometrážnymi so-
ciálnymi bytmi získať firma BS
investments.
V septembri na zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva návrh na pre-
daj starosta Vladimír Bajan stia-
hol z programu, petržalskí poslan-
ci mali o návrhu rokovať opäť v
utorok 22. októbra 2013. (pet)

STARÉ MESTO
Dokončenie opráv hradieb Bra-
tislavského hradu si vyžiada
ešte približne 900-tisíc eur.
Informovala o tom Kancelária
Národnej rady SR s tým, že
práce pozostávajú z výmeny
časti tehlových koruniek za
kamenné, opravy škár a niekto-
rých plôch a obnovy časti múra
na spodnej východnej terase a
pri objekte Žigmundovej brá-
ny.
Oprava hradieb sa začala ešte v
roku 2009. Stavebné práce však
boli pre nedostatok finančných
prostriedkov pozastavené V súla-
de so zmluvou majú byť práce

ukončené v septembri 2014.
Návštevné hodiny areálu Brati-
slavského hradu nie sú týmito
prácami ovplyvnené.
Palác Bratislavského hradu začali
rekonštruovať v apríli 2008, na
celkovú rekonštrukciu bolo vtedy
schválených takmer 126 miliónov
eur, nakoniec sa urobili práce len
za vyše 64,6 milióna eur. Pred-
chádzajúce vedenie parlamentu
pre nedostatok financií upustilo
od vybudovania barokovej záhra-
dy v severnej časti areálu, ktorá
zanikla po veľkom požiari v roku
1811. Pod ňou mali vybudovať
jednopodlažnú garáž pre dvesto
áut s vjazdom zo Zámockej ulice. 

V pôvodnom pláne sa myslelo aj
na znovupostavenie oranžérie z
čias Márie Terézie. Finančne veľ-
mi náročnou časťou rekonštruk-
cie mala byť stavba zimnej jaz-
diarne v jej historickej podobe.
Viacúčelová, 42 metrov dlhá sála
s kapacitou 500 miest mala podľa
plánu slúžiť na kultúrne a spolo-
čenské podujatia.
Bratislavský hrad je postavený
na mieste slovanského hradiska z
9. storočia. Najväčší rozmach
zažil v druhej polovici 18. storo-
čia, keď bol aj sídlom uhorského
miestodržiteľa. Po požiari v roku
1811 začal chátrať. Zachránili ho
v rokoch 1956 až 1968. (brn)

Na dokončenie opravy hradieb
hradu má ísť ďalších 900-tisíc eur
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Oprava hradieb sa začala ešte v
roku 2009. Stavebné práce však
boli pre nedostatok finančných
prostriedkov pozastavené V súla-
de so zmluvou majú byť práce
ukončené v septembri 2014.
Návštevné hodiny areálu Brati-
slavského hradu nie sú týmito
prácami ovplyvnené.
Palác Bratislavského hradu začali
rekonštruovať v apríli 2008, na
celkovú rekonštrukciu bolo vtedy
schválených takmer 126 miliónov
eur, nakoniec sa urobili práce len
za vyše 64,6 milióna eur. Pred-
chádzajúce vedenie parlamentu
pre nedostatok financií upustilo
od vybudovania barokovej záhra-

dy v severnej časti areálu, ktorá
zanikla po veľkom požiari v roku
1811. Pod ňou mali vybudovať
jednopodlažnú garáž pre dvesto
áut s vjazdom zo Zámockej ulice. 
V pôvodnom pláne sa myslelo aj
na znovupostavenie oranžérie z
čias Márie Terézie. Finančne veľ-
mi náročnou časťou rekonštruk-
cie mala byť stavba zimnej jaz-
diarne v jej historickej podobe.
Viacúčelová, 42 metrov dlhá sála

s kapacitou 500 miest mala podľa
plánu slúžiť na kultúrne a spolo-
čenské podujatia.
Bratislavský hrad je postavený
na mieste slovanského hradiska z
9. storočia. Najväčší rozmach
zažil v druhej polovici 18. storo-
čia, keď bol aj sídlom uhorského
miestodržiteľa. Po požiari v roku
1811 začal chátrať. Zachránili ho
v rokoch 1956 až 1968. (brn)

Foto - Slavo Polanský

Na dokončenie opravy hradieb
hradu má ísť ďalších 900-tisíc eur

Beh pre život

podporilo vyše

15 500 ľudí
BRATISLAVA
Od októbra môžu slovenskí
vedci skúmať rakovinu prvý-
krát pomocou nanosveta.
Pomôže im v tom unikátne
laboratórne zariadenie Nano-
Sight, na kúpu ktorého pre
Ústav experimentálnej onkoló-
gie SAV prispeli tisícky účastní-
kov celoslovenského charitatív-
neho Behu pre život.
„Je úžasné, že aj šiesty ročník
Behu pre život bol rekordný –
svoje zdravie a dobrú vec podpo-
rilo neuveriteľných 15 509 ľudí,
čo je o 1225 viac než vlani. Ďaku-
jeme všetkým darcom, vďaka
ktorým môžeme posunúť výskum
a diagnostiku rakoviny ďalej a
pomôcť onkologickým pacien-
tom,“ uviedol správca Nadácie
Tesco Michal Dyttert. Prvých pia-
tich ročníkov Behu pre život sa
zúčastnilo viac ako 42 500 ľudí,
ktorí prispeli na výskum rakoviny
sumou vyše 266-tisíc eur.
Beh pre život sa uskutočnil tento
rok počas mája a júna v šiestich
mestách Slovenska – v Bratislave,
Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej
Bystrici a v Prešove. Účastníci po
zaplatení štartovného mohli štvor-
kilometrovú trasu v centrách
miest prebehnúť alebo prejsť –
dokonca aj s kočíkmi či zvierací-
mi miláčikmi. Dokopy 15 509
ľudí zdolalo takmer 56-tisíc kilo-
metrov. (bpz)
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Vo Vrakuni 

pribudne 900 m

cyklotrasy
VRAKUŇA
Do konca mesiaca má Správa
telovýchovných a rekreačných
zariadení (STaRZ) dokončiť
900 metrov dlhého úseku zre-
konštruovanej cyklotrasy na
Dvojkrížnej ulici v mestskej
časti Vrakuňa. Stavebníkom je
STaRZ, dodávateľom spoloč-
nosť Skanska SK a.s., stáť to
bude 94 642,80 eur s DPH.
Oprava cyklotrasy spočíva vo vý-
mene asfaltového povrchu, úpra-
ve obrubníkov a krajníc. Úsek
cyklotrasy bude s obojsmernou
prevádzkou, so smermi oddelený-
mi prerušovanou čiarou. Reflexná
farba dopravného značenia zabez-
pečí jeho lepšiu  viditeľnosť nie-
len v priebehu dňa, ale  i v noci a
za každého počasia. Odvodnenie
cesty je riešené smerom do zele-
ne, ktorá tiež bude súčasťou cel-
kových úprav a revitalizácie.
„Teší nás, že môžeme pracovať
na projektoch, ktoré prispievajú k
zlepšeniu stavu životného prostre-
dia. Práve takýto  projekt  po-
tvrdzuje, že chodník alebo cyklo-
trasa sú pre obyvateľov obce ale-
bo mesta a pre ich život také dôle-
žité, ako diaľnica pre štát,“ pove-
dal oblastný manažér Skanska SK
Jakub Kolesár. Skanska robila aj
obnovu cyklotrasy pri Chorvát-
skom ramene v dĺžke 1200 m,
ktorú odovzdala do užívania v
polovici septembra. (brn)

STARÉ MESTO
Dokončenie opráv hradieb Bra-
tislavského hradu si vyžiada
ešte približne 900-tisíc eur.
Informovala o tom Kancelária
Národnej rady SR s tým, že
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časti tehlových koruniek za
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slavského hradu nie sú týmito
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Palác Bratislavského hradu začali
rekonštruovať v apríli 2008, na
celkovú rekonštrukciu bolo vtedy
schválených takmer 126 miliónov
eur, nakoniec sa urobili práce len
za vyše 64,6 milióna eur. Pred-
chádzajúce vedenie parlamentu
pre nedostatok financií upustilo
od vybudovania barokovej záhra-
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diarne v jej historickej podobe.
Viacúčelová, 42 metrov dlhá sála

s kapacitou 500 miest mala podľa
plánu slúžiť na kultúrne a spolo-
čenské podujatia.
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na mieste slovanského hradiska z
9. storočia. Najväčší rozmach
zažil v druhej polovici 18. storo-
čia, keď bol aj sídlom uhorského
miestodržiteľa. Po požiari v roku
1811 začal chátrať. Zachránili ho
v rokoch 1956 až 1968. (brn)
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rilo neuveriteľných 15 509 ľudí,
čo je o 1225 viac než vlani. Ďaku-
jeme všetkým darcom, vďaka
ktorým môžeme posunúť výskum
a diagnostiku rakoviny ďalej a
pomôcť onkologickým pacien-
tom,“ uviedol správca Nadácie
Tesco Michal Dyttert. Prvých pia-
tich ročníkov Behu pre život sa
zúčastnilo viac ako 42 500 ľudí,
ktorí prispeli na výskum rakoviny
sumou vyše 266-tisíc eur.
Beh pre život sa uskutočnil tento
rok počas mája a júna v šiestich
mestách Slovenska – v Bratislave,
Nitre, Žiline, Trenčíne, Banskej
Bystrici a v Prešove. Účastníci po
zaplatení štartovného mohli štvor-
kilometrovú trasu v centrách
miest prebehnúť alebo prejsť –
dokonca aj s kočíkmi či zvierací-
mi miláčikmi. Dokopy 15 509
ľudí zdolalo takmer 56-tisíc kilo-
metrov. (bpz)
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Petržalská

super škola

začala nový roč-

ník

PETRŽALKA
Na petržalských základných
školách aj tento školský rok
pokračuje vzdelávací projekt
Petržalská super škola, ktorý
sa cez prednášky odborníkov
zo Slovenskej akadémie vied
snaží popularizovať vedu.
Petržalskí a rusoveckí ôsmaci už
absolvovali prvú prednášku o
laseroch a fotonike. Žiakov čaka-
jú prednášky o slnku i jantári z
čias dinosaurov, tá najbližšia bu-
de v novembri o sociológii.
Na Petržalskej super škole sa
vlani zúčastnilo takmer 3300
školákov, tento rok by ich mali
byť tiež stovky. Prednášky mest-
ská časť zorganizuje pre všetkých
šiestakov, siedmakov i ôsmakov
z obecných škôl.
Prednášky budú organizovať
každý mesiac až do mája, každý
ročník by mal absolvovať podľa
plánov dve. Na záver by mali
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Vyšetrenia bez čakania

Konečne ambulancia
na ktorú ste čakali

Komplexná zdravotná starostlivosť
všeobecných praktických lekárov pre dospelých
Ordinujeme 12 hodín denne
v pracovných dňoch 8.00 - 20.00
Vyšetrenia bez čakania, objednávanie na presný čas zadarmo 
Neplatíte nič naviac – vyšetrenia sú hradené 
z vášho verejného zdravotného poistenia
Zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami 

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

Prijímame nových pacientov - počet pacientov je limitovaný!
Vybavíme prenos zdravotnej dokumentácie a komunikáciu 
s vašim doterajším lekárom a zdravotnou poisťovňou
Objednajte sa na vyšetrenie bez čakania. A zadarmo!

BRATISLAVA 5

Sklad solidarity

pomohol už

tisícom ľudí
PETRŽALKA
Sklad solidarity, ktorý v Brati-
slave na Jasovskej ulici už tri
roky prevádzkuje Slovenská
katolícka charita, využilo viac
ako 5000 ľudí. Sklad navštívi
mesačne viac ako 400 ľudí. Za
symbolické ceny im tu ponúka-
jú oblečenie, obuv, knihy, hrač-
ky, ale vybrať si môžu naprí-
klad aj zo školských či športo-
vých potrieb.
„Rozdali sme tisícky vecí, ktoré
nám darovali firmy alebo indivi-
duálni darcovia. V súčasnosti má
350 ľudí preukaz, ktorý ich
oprávňuje vziať si raz do týždňa
za jedno euro až päť vecí. Do
skladu postupne začínajú chodiť
aj mamičky na materskej dovo-
lenke a mnohopočetné rodiny, z
čoho sa veľmi tešíme,“ povedal
sekretár Slovenskej katolíckej
charity Radovan Gumulák.
Sklad je otvorený v utorok, stre-
du, piatok a v sobotu od 12.00 do
17.00 h. (skch)

BRATISLAVA
Do konca roka by Bratislavská
integrovaná doprava mala byť
funkčná na území celého Brati-
slavského kraja.  V súčasnosti
platí v Bratislave a v okrese
Malacky, od decembra by sa
malo dať jazdiť na jeden ces-
tovný lístok aj z okresov Pezi-
nok a Senec.
V oboch okresných mestách už
vybudovali nové nástupiská na
vlakových staniciach. V Senci
funguje nový prestupný terminál
od júna, v Pezinku od septembra.
V Senci sa autobusové zastávky
vrátili do predstaničného priesto-
ru, spevnili sa prístupové plochy a
obratku autobusov prímestskej
dopravy, natiahli novú dlažbu,
vybudovali bezbariérové autobu-
sové nástupištia a nové chodníky.
Pribudli aj autobusové zastávky,
lavičky, stojany pre bicykle i
sadové úpravy. Celkové náklady
boli 562 622 eur.
V Pezinku pri železničnej stanici
pribudol okrem komplexu šies-

tich autobusových zastávok pre
regionálnu prímestskú dopravu aj
parkovacie plochy pre 64 áut, sto-
jany na bicykle, bezpečnostné
kamery a ďalší mobiliár vrátane
parkovej úpravy okolia stanice.
Náklady na vybudovanie prestup-
ného termínálu boli 428 100 eur.
V oboch prípadoch ich krajská
samospráva financovala najmä z
Operačného programu Bratislav-
ský kraj.
„Oba terminály zosobňujú zá-
kladnú filozofiu integrovaného
dopravného systému v kraji.
Cestujúci z okresných miest a ich
okolia budú môcť využiť prí-
mestskú autobusovú dopravu,
dostať sa k železničnému spoju a
potom v Bratislave pokračovať
prostredníctvom mestskej hro-
madnej dopravy. A to všetko na
jeden cestovný lístok.  Je naším
zámerom, aby ľudia v rámci pro-
jektov Bratislavskej integrovanej
dopravy vymenili autá za pro-
striedky hromadnej, najmä koľa-
jovej dopravy. Od decembra sa

bude môcť lacnejšie a rýchlejšie
cestovať na jeden lístok v rámci
celého kraja. To už je moderný
spôsob dopravy, na aký sme
zvyknutí vo všetkých veľkých
aglomeráciách okolo hlavných
miest v Európe,“ uviedol brati-
slavský župan Pavol Frešo
(SDKÚ-DS).
Systém integrovanej dopravy
spustil Bratislavský samosprávny
kraj od 1. júna 2013. Pôvodne to
malo byť už 1. marca 2013, pre
technické nedostatky bol štart 1.
etapy posunutý o 3 mesiace. V
decembri by mala byť podľa plá-
nov spustená 2. etapa - rozšírenie
systému integrovanej dopravy aj
na okresy Pezinok a Senec.
Bratislavská integrovaná doprava
spája bratislavskú mestskú hro-
madnú dopravu, prímestské vlaky
a prímestské autobusy na území
kraja. Zapojené sú Dopravný
podnik Bratislava, a.s., Slovak
Lines, a.s., Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., a Železnice Slo-
venskej republiky. (brn)

Od decembra sa integrovaná doprava
rozšíri aj do okresov Pezinok a Senec

Pri cyklomoste

vybudovali

odpočívadlo
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V blízkosti cyklistického Mosta
slobody ponad rieku Morava a
na križovatkách cykloturistic-
kých trás v Bratislavskom
kraji umiestnili nové cyklosto-
jany, priamo pri cyklomoste
vybudovali nové odpočívadlo.
Stojany na bicykle pribudli v
obci Vysoká pri Morave,
Záhorská Bystrica a Devínska
Nová Ves. 
Stojany na bicykle boli vyrobe-
né a osadené v rámci projektu Za
mostom, ktorý je spolufinanco-
vaný z prostriedkov programu
cezhraničnej spolupráce Slo-
venská republika – Rakúsko
2007 – 2013. Budú slúžiť nielen
domácim, ale aj zahraničným
cyklistom.
Za uplynulé štyri roky pribudol
v Bratislavskom kraji cyklo-
most, vyše 100 km cyklotrás a
postupne bolo obnovené znače-
nie na cyklistických trásách s
dĺžkou viac ako 300 km. (bsk)
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Štátna plavebná správa    
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ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V Záhorskej Bystrici majú
novú pitnú fontánku. V rámci
Slávnosti vína, ktoré sa koná
tradične na konci septembra,
tu Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s., uviedla do pre-
vádzky novú verejnú pitnú fon-
tánku.
Pitná fontánka je umiestnená na
Námestí rodiny. Je unikátna aj v

tom, že ju umelecky stvárnil aka-
demický sochár Vít Bojňanský.
Toto miesto oživil odliatkom
malého vtáčika.
„Ak sa hovorí, že vo víne je prav-
da, tak voda prináša život. Na to,
aby sme mohli hovoriť pravdu,
musíme žiť. Voda je, samozrej-
me, oveľa dôležitejšia ako víno,
pretože je potrebná ku každoden-
nému životu,“ povedal starosta

Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.
„Otvorenie fontánky zatraktívni-
lo Námestie rodiny a vytvorilo
nový oddychový priestor pre
rodiny s deťmi,“ dodal.
Pitnú fontánku pre mesto Záhor-
ská Bystrica darovala Bratislavs-
ká vodárenská spoločnosť. „Už
tretí rok inštalujeme pitné fontán-
ky do škôl. Tento rok okrem fon-
tánky na námestí v Záhorskej

Bystrici budeme otvárať aj pitnú
fontánku v miestnej škole. Som
rád, že sme z interiéru prešli aj do
exteriéru a môžeme dať do prevá-
dzku fontánky aj na tomto ná-
mestí,“ uviedol obchodný riadi-
teľ BVS, a.s., Boris Gregor.
BVS plánuje dať do konca no-
vembra do prevádzky 8 pitných
fontánok v školských zariade-
niach. (bvs)

V Záhorskej Bystrici majú nové pitné fontánky,
jednu na námestí  a druhú v miestnej škole

Dúbravčania

chcú chrániť

400-ročnú lipu
DÚBRAVKA
Dúbravská samospráva plánu-
je podať návrh na vyhlásenie
chráneného stromu, ktorý ras-
tie pri križovatke ulíc Hanulova
– Bagarova – Sch. Trnavského. 
Ide o lipu malolistú, ktorá má pri-
bližne 400-ročné zachované kore-
ne a vyrástla ako výmladok pô-
vodného stromu. (dub)
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Novomestskí

seniori žijú

aktívne
NOVÉ MESTO
Seniori z bratislavského Nové-
ho Mesta trávia dôchodok
aktívne. Vedenie mestskej
časti pre nich aj tento rok pri-
pravilo množstvo podujatí a
činností – kurzy výpočtovej
techniky, tréningy pamäti,
súťaže, v ktorých môžu uká-
zať svoj talent a prednosti, či
viacero kultúrnych akcií pri
príležitosti októbra, mesiaca
úcty k starším.
„Pribúdajúci vek neznamená, že
človek sa dostáva mimo diania.
Práve naopak,  pre našich senio-
rov sa snažíme pripravovať akti-
vity, ktoré ich stále zdokonaľujú,
udržiavajú ich bystrosť a prináša-
jú relax a nové zážitky,“ hovorí
starosta  Nového Mesta Rudolf
Kusý. Neskoro nie je ani na počí-
tače – dôkazom je aj záujem o
kurzy výpočtovej techniky, ktoré
spolufinancuje mestská časť.
Seniori sa naučia, ako pracovať s
internetom, mailovať, skypovať,
písať texty a pod. Vlani sa kurz
konal prvý raz, tento rok otvorili
hneď tri a pokračovať sa v nich
bude aj budúci rok.  
Čoraz väčší záujem je aj o cviče-
nia pamäti, ktoré Nové Mesto
organizuje od roku 2011. Seniori
si v novomestských denných cen-
trách pod dohľadom lektora cib-
ria motoriku, koncentráciu a my-
seľ.  Kurzy pod záštitou starostu
pokračujú tento a aj budúci rok.
„Je to veľmi vhodná prevencia
pred chorobami, ktoré najmä v
starobe postihujú pamäť,“  zdô-
razňuje Alena Rybáriková, ktorá
kurzy zabezpečuje organizačne.
Jeseň v Novom Meste patrí aj
mnohým kultúrno-spoločenským
akciám. Už druhý rok sa koná
súťaž Babička Nového Mesta a
premiérovo aj Dedko mestskej
časti. Seniori súťažili aj o naj-
rýchlejšieho krížovkára. Pri príle-
žitosti mesiaca úcty k starším
mestská časť zabezpečila vystú-
penie Lúčnice, návštevu SND a
Radošinského naivného divadla.
V bratislavskom Novom Meste
žije vyše 11 tisíc dôchodcov,
tisícka z nich navštevuje 8 den-
ných centier seniorov, ktoré má
mestská časť v správe. (brn)

Novomešťanom

pomôže právna

poradňa
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto v
týchto dňoch otvára pre svo-
jich občanov bezplatnú práv-
nu poradňu. Sídli v budove
Miestneho úradu na Junáckej
ulici 1 na prízemí (kancelária
č. 14) a svoje služby bude
poskytovať v pondelok od
13.00 do 17.00 h a v stredu od
9.00 do 12.00 h.
Kancelária bezplatného právne-
ho poradenstva bola zriadená s
podporou Bratislavského samo-
správneho kraja. Podľa slov sta-
rostu Nového Mesta Rudolfa
Kusého priamym impulzom pre
vznik poradne boli viaceré prí-
pady, keď sa občania stali ľah-
kou korisťou špekulantov či
podvodníkov - a to veľakrát len
preto, že nemali financie na kon-
zultáciu s právnikom.
Novomestská právna poradňa
by im mala pomôcť, aby sa v
budúcnosti takýmto situáciám
vyhli. Občania mestskej časti v
nej budú môcť získať bezplatné
právne poradenstvo pri riešení
širokej škály problémov, ktoré
sa týkajú  exekúcií, rodinných
vzťahov (ako napríklad rozvod),
rozdelenia bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov, určenia
alebo zapretia otcovstva a výživ-
ného.
Právnik poradí aj v otázkach de-
dičského konania, pracovných
vzťahov a taktiež ponúkne pora-
denstvo v zmluvných vzťahoch -
ako napríklad uzavrieť kúpnu, da-
rovaciu alebo nájomnú zmluvu.
Občan bude môcť konzultovať v
poradni aj majetkové záležitosti.
Dostane radu, ako sa vysporia-
dať s podielovým spoluvlastníc-
tvom, ako postupovať pri preda-
ji alebo kúpe nehnuteľnosti, ako
uskutočniť výpoveď z nájmu
atď. Kancelária je pripravená aj
na ochranu spotrebiteľa, poradí
pri reklamáciách tovaru a slu-
žieb.
Ak vedie občan súdny spor alebo
je v konaní pred štátnymi orgán-
mi, poradňa ho vie usmerniť.
Priamo pred súdom však klientov
zastupovať nebude, rovnako tak
neposkytuje poradenstvo v trest-
ných veciach. (brn)

NOVÉ MESTO
Lacnejšie kúrenie, viac miesta
pre deti, vynovená strecha či
nové okná. Mestská časť Nové
Mesto modernizuje jasle, škôl-
ky aj školy. Ešte pred zimou
dostali jasličky na Odborárskej
ulici kotolňu, vďaka ktorej sa
mohli odpojiť od centrálneho
vykurovania, čo výrazne zníži
prevádzkové náklady.
Vlastný a lacnejší zdroj vykuro-
vania začali v októbri inštalovať
aj v škôlke na Letnej ulici. Minu-
losťou je už aj stará strecha v
škôlke na Legerského, cez ktorú
zatekalo a unikalo teplo. Rekon-
štruovať ju začali koncom sep-
tembra – nová krytina, spevnený
krov, nové strešné laty, žľaby. Aj
tu zateplený strop ušetrí peniaze
za kúrenie. „Oprava školských a
predškolských zariadení je naša
priorita. Štát, od ktorého sme ich
prevzali, do nich roky neinvesto-
val. Je v našom záujme, aby naše
deti vyrastali v modernejších a

bezpečnejších jasličkách, škôl-
kach a školách,“ povedal starosta
Nového Mesta Rudolf Kusý.
Veľká investícia prebieha na
Odborárskej, miestna škôlka roz-
šíri vďaka nadstavbe svoje kapa-
city, pribudne vynovená kuchyňa.
Viac škôlkarov bude môcť po plá-
novanej rekonštrukcii druhého
poschodia prijať najnovšie aj
materská škola v Novom Meste
na Pionierskej, ktorú novomest-

ská samospráva otvorila len
minulý rok. Na základnej škole na
Cádrovej vymenia okná a zateplia
fasádu. Oprava škôl a škôlok
bude podľa slov starostu pokračo-
vať aj budúci rok. „Postupne
chceme zrekonštruovať všetky,“
dodal Rudolf Kusý. Mestská časť
Nové Mesto má v správe jedny
jasle, dvanásť materských škôl a
osem základných škôl. (brn)

Foto - Slavo Polanský

Nové Mesto postupne modernizuje 
svoje základné a materské školy 

NOVÉ MESTO
Viac ako rok môžu Novomešťa-
nia, ktorí sa ocitli v núdzi, vy-
užívať sociálnu výdajňu potra-
vín a spotrebného tovaru. Od
spustenia prevádzky v Tržnici
na Trnavskom mýte ju navšte-
vuje už zhruba dvesto klientov,
ktorí sa tu bezplatne dostanú k
pečivu, mliečnym výrobkom,
zelenine, ovociu či drogérii.
„Za rok sme vydali viac ako 2-ti-
síc pecňov chleba či takmer 50-
tisíc kusov jogurtov a mliečnych

výrobkov. Sortiment, ktorý
získavame sponzorsky od ob-
chodných reťazcov aj priamo od
výrobcov, sa nám darí rozširo-
vať. Záujem o služby výdajne je
stále väčší,“ hovorí vedúca odde-
lenia sociálnych služieb na
miestnom úrade Nové Mesto
Gabriela Vojtechová.
Rastúci záujem klientov si vyžia-
dal aj zmenu priestorov – výdaj-
ňa sa v Tržnici presťahovala do
väčšej prevádzky. Ďalšie skvalit-
nenie  služieb umožní aj dotácia,

ktorú sa podarilo mestskej časti
získať z Bratislavskej župy na
projekt Ochrana znevýhodne-
ných občanov - za tieto peniaze
kúpia do výdajne klimatizáciu.
Klient sociálnej výdajne musí
mať trvalý pobyt v mestskej časti
a spĺňať stanovené podmienky –
ide o osamelých a invalidných
dôchodcov s penziou do 350 €,
občanov a rodiny s deťmi v hmot-
nej núdzi a občanov a rodiny,
ktoré sa ocitli v náhlej krízovej
situácii. (brn)

Sociálna výdajňa pomáha už rok

Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM

€

www.komhelp.meu.zoznam.sk
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DREVENÉ
ROLETY
predokenné
ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy, 
navíjače - obnova,
generálne opravy

Poradíme, ako zachovať
drevené rolety

pri výmene okien.
Mobil: 0903 349 274

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

STARÉ MESTO
Jakubovo námestie je opäť o
niečo príjemnejším miestom
pre oddych a trávenie času v
Starom Meste. V uplynulých
mesiacoch bolo čiastočne upra-
vené a revitalizované nielen
detské ihrisko, ale aj parčík a
zeleň v okolí ihriska. 
Stalo sa tak vďaka projektu „Eko-
Friendly Jakubák“ v rámci gran-

tového programu Zelené oázy
spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
Projekt odštartoval v apríli 2013.
Jeho súčasťou bol aj Dobrý trh,
ktorý sa na Jakubovom námestí
uskutočnil prvý raz. Aktivisti z
Občianskeho združenia Perma-
kultúra vytvorili bylinkovú záhra-
du a takzvaný „hmyzí hotel“. V
spolupráci so samosprávou
vytvorili v časti ošarpaného prie-

storu záhon a v takzvanej bylin-
kovej špirále vysadili levanduľu,
šalviu, medovky, rozmarín, jaho-
dy aj chilli a mnohé ďalšie tradič-
né i netradičné rastliny.
Obnovou prešlo aj detské ihrisko,
bolo zakúpené náradie na opravu
ihriska aj na jeho dlhodobú
údržbu, opravili a namaľovali sa
poškodené prvky, lavičky, orezali
sa stromy, atď. (stn)

Na Jakubovom námestí čiastočne
obnovili detské ihrisko aj parčík

BRATISLAVA
Do konca roka by Bratislavská
integrovaná doprava mala byť
funkčná na území celého Brati-
slavského kraja.  V súčasnosti
platí v Bratislave a v okrese
Malacky, od decembra by sa
malo dať jazdiť na jeden ces-
tovný lístok aj z okresov Pezi-
nok a Senec.
V oboch okresných mestách už
vybudovali nové nástupiská na
vlakových staniciach. V Senci
funguje nový prestupný terminál
od júna, v Pezinku od septembra.
V Senci sa autobusové zastávky
vrátili do predstaničného priesto-
ru, spevnili sa prístupové plochy a
obratku autobusov prímestskej
dopravy, natiahli novú dlažbu,
vybudovali bezbariérové autobu-
sové nástupištia a nové chodníky.
Pribudli aj autobusové zastávky,
lavičky, stojany pre bicykle i
sadové úpravy. Celkové náklady
boli 562 622 eur.
V Pezinku pri železničnej stanici
pribudol okrem komplexu šies-

tich autobusových zastávok pre
regionálnu prímestskú dopravu aj
parkovacie plochy pre 64 áut, sto-
jany na bicykle, bezpečnostné
kamery a ďalší mobiliár vrátane
parkovej úpravy okolia stanice.
Náklady na vybudovanie prestup-
ného termínálu boli 428 100 eur.
V oboch prípadoch ich krajská
samospráva financovala najmä z
Operačného programu Bratislav-
ský kraj.
„Oba terminály zosobňujú zá-
kladnú filozofiu integrovaného
dopravného systému v kraji.
Cestujúci z okresných miest a ich
okolia budú môcť využiť prí-
mestskú autobusovú dopravu,
dostať sa k železničnému spoju a
potom v Bratislave pokračovať
prostredníctvom mestskej hro-
madnej dopravy. A to všetko na
jeden cestovný lístok.  Je naším
zámerom, aby ľudia v rámci pro-
jektov Bratislavskej integrovanej
dopravy vymenili autá za pro-
striedky hromadnej, najmä koľa-
jovej dopravy. Od decembra sa

bude môcť lacnejšie a rýchlejšie
cestovať na jeden lístok v rámci
celého kraja. To už je moderný
spôsob dopravy, na aký sme
zvyknutí vo všetkých veľkých
aglomeráciách okolo hlavných
miest v Európe,“ uviedol brati-
slavský župan Pavol Frešo
(SDKÚ-DS).
Systém integrovanej dopravy
spustil Bratislavský samosprávny
kraj od 1. júna 2013. Pôvodne to
malo byť už 1. marca 2013, pre
technické nedostatky bol štart 1.
etapy posunutý o 3 mesiace. V
decembri by mala byť podľa plá-
nov spustená 2. etapa - rozšírenie
systému integrovanej dopravy aj
na okresy Pezinok a Senec.
Bratislavská integrovaná doprava
spája bratislavskú mestskú hro-
madnú dopravu, prímestské vlaky
a prímestské autobusy na území
kraja. Zapojené sú Dopravný
podnik Bratislava, a.s., Slovak
Lines, a.s., Železničná spoločnosť
Slovensko, a.s., a Železnice Slo-
venskej republiky. (brn)

Od decembra sa integrovaná doprava
rozšíri aj do okresov Pezinok a Senec


