ZADARMO

REDAKCIA

Noviny o živote v Bratislave
vychádzajú každé dva týždne
v náklade 212 000 kusov.
EV 3101/09 ~ ISSN 1335-5228
Vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.,
Gorkého 6, 811 01 Bratislava
Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša CROMWELL, a.s.

Gorkého ulica 6
SK-811 01 Bratislava 1
Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02 5441 0028
Fax: 02 5441 6473
Inzercia: 0911 668 469
www.bratislavskenoviny.sk

Streda 6. novembra 2013

Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia



Ročník XVI. ~ Číslo 21

288 000 kusov novín do celého kraja
V sobotu to má
byť najmä súboj
3 kandidátov

V piatok bude
rozlúčka so
Starým mostom

BRATISLAVA
Sobotné voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (župana) budú podľa všetkého súbojom trojice kandidátov
- Pavla Freša (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMKMKP, OKS, SZ), Moniky Flašíkovej Beňovej (SMER-SD) a
Daniela Krajcera (Nová väčšina - Dohoda/ D. Lipšic). Vyplýva to z prieskumu verejnej
mienky, ktorý pred niekoľkými
dňami zverejnili na webstránke
Bratislavské noviny.
Prieskum robila Agentúra MVK
od 17. do 22. októbra 2013 na
reprezentatívnej vzorke 573 obyvateľov Bratislavského kraja. V
čase prieskumu mali reálnu
šancu uspieť vo voľbách župana
len traja z dvanástich kandidátov.
Na otázku, komu z dvanástich
kandidátov odovzdajú 9. novembra hlas, označilo 33,2%
opýtaných Freša, 29,7% Flašíkovú Beňovú a 24,6% označilo
Krajcera. Štvrtý Jaroslava Paška
(SNS) by podľa prieskumu
získal len 4,6% opýtaných,
ostatných kandidátov by volili
menej ako 3 precentá. "Výsledky prieskumu naznačujú tesný a
vyrovnaný súboj trojice Frešo,
Flašíková a Krajcer," uviedol pre
Bratislavské noviny riaditeľ
Agentúry MVK Pavel Haulík.
Podľa prieskumu sa chce na krajských voľbách zúčastniť 25,8%
opýtaných obyvateľov kraja.
Pred štyrmi rokmi bola volebná
účasť 20,18 %, výsledok volieb
teda bude závisieť aj od toho,
koľko voličov príde v sobotu 9.
novembra voliť.
(brn)

BRATISLAVA
V piatok 8. novembra sa môžu
prísť Bratislavčania rozlúčiť so
Starým mostom, ktorý bude v
rámci rekonštrukcie celý rozobratý a nanovo zmontovaný.
Piatkovú rozlúčku organizuje
Petržalský okrášľovací spolok
aj napriek tomu, že termín uzavretia mosta a jeho demontáže
nie je stále známy.
Vedenie mesta v piatok 1.
novembra 2013 odovzdalo Starý
most konzorciu Mestská hromadná doprava MHD - Starý most,
ktoré tvoria firmy Eurovia, a.s.,
Košice, Eurovia CS, a.s., a SMP
CZ, a.s. To má od tohto dňa 22
mesiacov na to, aby most rozobrali, nahradili dva mostné pylóny jedným a zmontovali nový
Starý most, po ktorom budú môcť
jazdiť električky zo Štúrovej ulice
na Bosákovu.
Termín uzatvorenia Starého mosta pre verejnosť zatiaľ nie je
známy. Nepozná ho mesto ani
zhotoviteľ stavby. „Presný termín
uzatvorenia mosta ešte nie je
známy, avšak bolo dohodnuté, že
verejnosť bude informovaná
jeden týždeň pred uzatvorením
mosta,“ uviedla Simona Tančáková zo spoločnosti Eurovia SK, a.s.
Počas piatkovej rozlúčky so Starým mostom majú Bratislavčania
vytvoriť živú reťaz, lampióny
šťastia a do Dunaja hodiť rozlúčkový veniec. „Budeme sa lúčiť s
Mostom Františka Jozefa, ktorý
neskôr obnovila Červená armáda
a vydržal až doteraz,“ uvádza
Petržalský okrášľovací spolok,
ktorý sľubuje veselú rozlúčku so
Starým mostom.
(mch)
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Predĺžené otváracie hodiny bratislavských cintorínov sú len do 8. novembra.

Foto - TASR

Mesto nebude mať kam pochovávať
BRATISLAVA
Bratislavčania nebudú mať o 3
až 4,5 roka kde pochovať svojich zosnulých. V Bratislave je
totiž nedostatok hrobových
miest, momentálne je podľa
mestského pohrebníctva Marianum voľných približne 1850
hrobových miest. Keďže ročne
treba 400 až 600 miest, zostáva
kapacita bratislavských cintorínov maximálne na 4,5 roka.
Celkom je na bratislavských cintorínoch obsadených 75 803 hrobových miest a 10 925 urnových
miest v lamačskom krematóriu.
Najviac voľných miest je na Cintoríne Vrakuňa (1200), na ostatných sú už len desiatky, prípadne
nie je voľné žiadne miesto. Problém s nedostatkom hrobových
miest je známy už niekoľko rokov, vedenie mesta však doteraz
nedokázalo rozhodnúť, ako ho

chce riešiť. Vlani mestskí poslanci rozhodli o rozšírení vrakunského cintorína o 2,3 hektára k lesoparku s tým, že nové hrobové
miesta mali pribudnúť už v
novembri 2014. Proti rozhodnutiu poslancov spísali občania z
okolia petíciu a vedenie mesta
práce na rozšírení cintorína zastavilo.
V úvahách o vybudovaní nového
celomestského pohrebiska sa
objavila aj lokalita na konci Podunajských Biskupíc, tu sa však
proti postavila Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., pretože
ide o areál vodného zdroja. Do
úvahy pripadá aj výstavba nového pohrebiska v Devínskej Novej
Vsi v lokalite Bory, čo by však
bolo príliš vzdialené pre obyvateľov z východnej a južnej časti
mesta.
Vedenie Marianum navrhuje vy-

budovať tri menšie cintoríny na
východe, na juhu a v strede Bratislavy. Nové hrobové miesta by
mohlo pohrebníctvo získať aj po
neplatičoch. Hoci sa počet neplatičov za posledné roky znížil,
stále nie je zaplatených asi 7800
hrobových miest. Aj počas uplynulých sviatkov mestské pohrebníctvo nalepilo na hrobové, urnové a kryptové miesta neplatičov
nálepky, kde im oznamuje, že ak
nebude uhradený nájom, môže
byť miesto zrušené.
V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých (1. novembra) a
Pamiatkou zosnulých (2. novembra) boli na všetkých bratislavských cintorínoch predĺžené
otváracie hodiny. Do 8. novembra 2013 budú cintoríny otvorené od 7.00 do 20.00 h, od soboty
budú otváracie hodiny skrátené
do 17.00 h.
(ado)
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Príležitosť
voliť treba
vždy využiť
Priznám sa, že nerozumiem ľuďom, ktorí apriori nechodia voliť a potom majú plné ústa rečí,
akí sú vo vedení štátu, župy, mesta či mestskej častí zlodeji a podvodníci. Najmä ak neurobili nič
preto, aby ovplyvnili výber týchto
„zlodejov a podvodníkov“.
Neochota zúčastňovať sa na voľbách s vedomím, že vyhrajú darebáci, hraničí so spolupáchateľstvom pri páchaní „trestnej činnosti“. Ak má občan vedomosť, že
má dôjsť k spáchaniu trestného
činu, má povinnosť mu zabrániť
či aspoň to ohlásiť.
Po roku 1989 máme nielen slobodu, ale aj zodpovednosť. Každý jeden dospelý občan tejto
krajiny, každý obyvateľ kraja je
zodpovedný za to, čo sa deje v
štáte či v župe. Žiaľ, necelé
štvrťstoročie od pádu komunistického režimu stále nemá väčšina pocit zodpovednosti, ktorý by
sa prejavil aj v pravidelnej účasti na správe vecí verejných a jednotlivých voľbách.
V sobotu si zvolíme nových krajských poslancov a rozhodneme,
ktorých dvoch kandidátov na
župana budeme voliť aj o dva
týždne v druhom kole volieb.
Ponuka je bohatá - na výber sú
dvanásti, reálnu šancu zamiešať
karty však majú len traja. Niežeby
tí ostatní neboli dobrí kandidáti,
neurobili však zrejme dosť preto,
aby dostatočne oslovili voličov
bratislavskej župy.
Napriek tomu treba ísť voliť v sobotu 9. novembra 2013. Nielen
župana, ale aj poslancov, ktorí
budú zastupovať jednotlivé volebné obvody. Netreba sa báť zodpovednosti urobiť niečo preto, aby
sa nám v tomto kraji žilo lepšie.
Lebo právo slobodne voliť nebolo
v tejto krajine vždy samozrejmosťou.
Radoslav Števčík
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Jeden primátor a jeden starosta
nepriznali na kandidátke funkcie
BRATISLAVA
Pred dvoma týždňami sme
informovali, že v sobotných
voľbách kandiduje na poslancov krajského (župného) zastupiteľstva aj primátor Pezinka a
15 starostov. Ako nás upozornil
čitateľ Peter Ďurčo, okrem nich
kandiduje vo volebnom obvode
č. 9 aj primátor Malaciek Jozef
Ondrejka (SMER-SD) a v obvode č. 10 starosta Rohožníka
Peter Švaral (nezávislý).
Títo dvaja totiž na rozdiel od primátora Pezinka a starostov Ružinova, Nového Mesta, Lamača,
Gajar, Závodu, Kuchyne, Lozor-

na, Jablonového, Šenkvíc, Píly,
Dolian, Báhoňa, Hrubého Šúru,
Bernolákova a Dunajskej Lužnej, neuviedli na kandidátnej listine súčasnú funkciu. Primátor
Malaciek si uvádza, že je učiteľ,
starosta Rohožníka kandiduje
ako učiteľ, právnik.
Podľa zákona majú kandidáti na
kandidátnej listine uviesť povolanie. Mnohí kandidáti však namiesto povolania uvádzajú zamestnanie. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka povolanie je trvalá činnosť, ktorú človek vykonáva ako zamestnanie a
na ktorú sa pripravil učením, štú-

diom. Pri takomto výklade primátor Ondrejka a starosta Švaral
uviedli správne svoje povolanie.
Otázne však je, či by voliči
nemali poznať skôr ich súčasné
zamestnanie, ako povolanie, na
ktoré sa štúdiom pripravili, ale
ktoré už niekoľko rokov nevykonávajú.
Len pre zaujímavosť, jeden z
kandidátov vo volebnom obvode
č. 8 (Petržalka, Čunovo, Jarovce a
Rusovce) uvádza ako svoje povolanie kúzelník. Otázne je, či ide o
povolanie, zamestnanie alebo recesiu a volebný ťah, keď naznačuje, že vie robiť aj kúzla. (ado)

Voľby nového župana sprevádzajú
trestné oznámenia dvoch aktérov
BRATISLAVA
Predvolebná kampaň na predsedu krajskej samosprávy (župana) aj tento rok sprevádzajú
trestné oznámenia, ktoré na
seba navzájom podali niektorí
kandidáti, resp. ľudia z ich okolia. Najskôr to boli ľudia Moniky Flašíkovej Beňovej, ktorí
podali trestné oznámenie v súvislosti s nadmerným množstvom havárií, za ktorými sa
podľa všetkého skrývala rekonštrukcia župných budov.
Niet pochýb, že toto tretsné
oznámenie smerovalo na súčasného župana Pavla Freša.
Protireakcia Frešových ľudí na
seba nenechala dlho čakať a vedenie župného úradu podalo
podnet na trestné stíhanie neznámeho páchateľa v súvislosti s
hospodárením predchádzajúceho
vedenia bratislavskej župy, keď
bola vicežupankou Monika Flašíková Beňová.
V oboch prípadoch boli podania
načasované tak, aby orgány činné

v trestnom konaní nemali dosť
času na preverenie podnetov a
začatie prípadného trestného stíhania. Takže skôr ako o úprimnú
snahu objasniť podozrenia v hospodárení súčasného i bývalého
vedenia župy, ide skôr o nástroj
predvolebného boja.
V prípade podozrení, že množstvo havárií súčasného vedenia
BSK má kamuflovať rekonštrukcie, pri ktorých samospráva obišla zákon o verejnom obstarávaní,
už koná úrad pre verejné obstarávanie. Presnejšie nekoná, pretože
vedenie BSK neposkytlo úradu
potrebné dokumenty s odôvodnením, že ich teraz kontroluje krajský kontrolór. Úrad pre verejné
obstarávanie to vníma ako obštrukciu vedenia župy, pričom
potvrdil, že tzv. župné havárie už
prešetruje aj polícia.
Ako potvrdili poslanci za hnutie
Občianski kandidáti a Nezávislé
osobnosti (OĽaNO), ktorí boli na
úrade pre verejné obstarávanie na
poslaneckom prieskume, ak úrad

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:

9.11. Martinský jarmok v Holíči + návšteva Skalice - doprava = 13 €
23.11. Kúpanie v term. kúpalisku Mosonmagyaróvár - doprava = 10 €
30.11. Ostrihom: bazilika + vianočné trhy - doprava + vstupné = 22 €
7.12. Schlosshof: vianočné trhy + prehliadka zámku - doprava = 8 €
14.12. Olomouc: vianočné trhy + prehliadka mesta - doprava = 16 €
8.-11.5. 2014 4 dni - maďarská Pusta + všetky vstupy a strava = 198 €
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave



Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2014 nájdete na
www.jednodenne-vylety.sk alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224

podklady v krátkom čase nedostane, nie je reálny predpoklad, že
šetrenie ukončí pred voľbami.
„Pre mňa je šokujúce, že verejnosť nemá žiadne informácie o
tom, že kauzu Frešových havarijných opráv vyšetruje polícia. V
čase, keď majú ľudia rozhodovať
o tom, kto župu povedie ďalšie
štyri roky, považujem skutočnosť, že jeden z kandidátov je
vyšetrovaný políciou v súvislosti
s porušovaním zákona vo výkone
verejnej funkcie za podstatnú,“
uviedol predseda OĽaNO Jozef
Viskupič.
Aj preto časť poslancov tejto parlamentnej strany, ktorá má v kraji
aktuálne tretie najvyššie preferencie, na poslednú chvíľu otvorene
podporila tretieho kandidáta Daniela Krajcera. „Je smutné, keď
vidíme, že dvaja kandidáti sú
totálne zdiskreditovaní. Jediný
relevantný kandidát, ktorý za
sebou nemá korupčnú minulosť,
je Dano Krajcer,“ dodal predseda
matovičovcov. Slavo Polanský
www.prestahujeme.to
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tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508
e-mail: plusim@plusim.sk

Šéf vodární
odchádza
z funkcie
BRATISLAVA
Generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.,
(BVS) Radoslav Jakab po vyše
dvoch rokoch odchádza z funkcie. Rozhodol sa reagovať na
novú kariérnu výzvu a pôsobenie v BVS považuje za úspešne
zavŕšené. Svoje pôsobenie v
BVS neplánuje ukončiť hneď,
ale v priebehu niekoľkých
mesiacov.
R. Jakab bol politickým nominantom SDKÚ-DS. Na obsadení
funkcií vo vedení a v dozorných
radách mestských podnikov a organizácií sa dohodli mestskí poslanci s primátorom pol roka po
komunálnych voľbách.
Traja mestskí poslanci Marián
Greksa, Katarína Augustinič a
Michal Muránsky (všetci Nová
väčšina) navrhli, aby primátor na
obsadenie postu vyhlásil do
konca mesiaca výberové konanie.
Z 31 prítomných poslancov za návrh hlasovalo 25, nikto nebol proti, zdržali sa len piati kresťanskí
demokrati.
Nového predsedu predstavenstva
BVS by mala vyberať komisia
zložená zo zástupcov poslaneckých klubov a platforiem a zástupcov magistrátu.
(brn)

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení
hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663
v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto

VYHLASUJE VEREJNÚ
OBCHODNÚ SÚŤAŽ
na nájom nebytových priestorov v Saune Neptún na
Plavárni Pasienky, Junácka
4 v Bratislave, k. ú. Nové
Mesto a to:
- nebytové priestory v Saune
Neptún v celkovej výmere
9,72 m2 na dobu neurčitú za
účelom poskytovania masážnych služieb.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú
zverejnené na úradnej tabuli STARZ a na
internetovej stránke www.starz.sk. Súťažné
návrhy je možné podávať najneskôr do 25.
11. 2013. Kontaktná osoba: Ing. Jana
Bublincová, telefón: 02/44 373 200, e-mail:
bublincova@starz.sk
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Bratislava zvýši
dlh, ide kupovať
nové autobusy
BRATISLAVA
Zadlženosť Bratislavy by sa
mala zvýšiť, Dopravný podnik
Bratislavy, a.s., totiž plánuje na
budúci roku nakúpiť stovku
nových autobusov. Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh,
aby mestský dopravca v novembri predložil návrh na nákup 50 sólo a 50 kĺbových autobusov ako náhradu za najstaršie vozidlá, ktoré postupne vyraďuje.
Z celkového počtu 448 autobusov
má dnes dopravný podnik vyše
140 autobusov, ktoré sú po technickej životnosti a väčšina z nich
má viac než 12 rokov. Hoci od
roku 2010 pribudlo 163 nových
vozidiel, stále má 122 autobusov
viac ako 12 rokov.
V prípade nákupu autobusov nie
je možné čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Mestský
dopravca má preto poslancom
navrhnúť aj zabezpečenie bankového úveru na ich nákup. (dpb)
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Mestské hradby boli po 12 rokoch
na niekoľko hodín opäť plné ľudí
STARĚ MESTO
Bratislavské mestské hradby
predminulú nedeľu opäť ožili.
Bratislavský okrášľovací spolok a bratislavská samospráva
tu po vyčistení hradieb od náletovej zelene a odpadkov zorganizovali skvelé nedeľné popoludnie v stredovekom duchu.
Nechýbali templárski rytieri,
streľba z luku, ukážky dobových remesiel či stredovekého
spôsobu života. To všetko prilákalo na mestské hradby stovky
zvedavých Bratislavčanov.
Stredovek na hradbách bol prvým
z podujatí, ktoré tu v rámci oživovania mestských hradieb plánujú
organizovať Bratislavský okrášľovací spolok a samospráva mesta Bratislava. „Keď sme rozbiehali obnovu hradieb, chceli sme
tento historický priestor nielen
sprístupniť verejnosti, ale zároveň
ho aj využívať na rôzne podujatia.
Toto je zatiaľ taká komorná akcia,
no chceme pokračovať aj v ďalších, ktoré budú zamerané aj inak

ako historicky. Plánujeme napríklad degustácie vín či burzu kníh,
alebo starožitností. Jednoducho,
aby to tu žilo a aby sem ľudia
mali prečo chodiť,“ povedal výkonný riaditeľ Bratislavského
okrášľovacieho spolku Maroš
Mačuha.
Mestské hradby pre ich zlý technický stav ešte v roku 2001 zatvorila bývalá mestská organizácia
PAMING. Odvtedy samospráva
nenašla peniaze na ich obnovu,
hradby tak chátrali. V auguste

dobrovoľníci z iniciatívy spolku
začali hradby upratovať, počas
štyroch brigád ich vyčistili od
buriny a odpadkov. Verejnosť
zatiaľ mohla navštíviť len ich
zadnú časť, predná časť hradieb,
orientovaná smerom k Hradu,
zostáva v dôsledku padajúcich tehál zatvorená. Spolok s mestom
teraz dajú vypracovať stavebnotechnický posudok hradieb, potom plánuje začať s ich postupnou obnovou.
(pol)
Foto - Slavo Polanský

Vianočné trhy
magistrát
uzavrel skôr
STARÉ MESTO
Vianočné trhy na Hlavnom
námestí budú tento rok v tom
istom čase, ako po iné roky - od
piatka 22. novembra do 23.
decembra 2013. Magistrát však
oproti vlaňajšku uzavrel prijímanie prihlášok trhovníkov o
viac ako dva týždne skôr.
Kým vlani sa trhovníci mohli prihlásiť do 8. októbra, tento rok
magistrát z neznámych príčin
skrátil termín na podávanie prihlášok do 23. septembra.
Niektorí trhovníci sú roztrpčení,
prišli tak o možnosť zapojiť sa do
súťaže o prenájom stánkov na
vianočných trhoch. Do súťaže o
80 stánkov sa tento rok zapojilo
131 záujemcov, čo je o 46 menej
ako vlani (štvrtina). Dôvod je jasný - magistrát bez toho, aby dostatočne informoval verejnosť,
skrátil termín na podanie prihlášok. Vo výhode tak boli tí, ktorí
skrátenie termínu „predpokladali“
a stihli sa prihlásiť.
(ado)

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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Martin Rázus
do Bratislavy
určite patrí
LIST ČITATEĽA
Nedá mi nereagovať na článok
Martin Rázus áno, Mária Terézia nie? Neviem, komu prekáža
tento vynikajúci slovenský spisovateľ, publicista, dramatik,
poslanec, evanjelický kňaz. Nebol len zakladateľom Slovenskej národnej strany, ako píše
autor článku.
Okrem toho, že bol slovenským
spisovateľom, publicistom a veľkou slovenskou osobnosťou, tak v
Bratislave napríklad aj študoval.
Čo sa týka Márie Terézie, voči
soche nikto nič nenamieta, avšak
nie namiesto sochy Ľudovíta
Štúra a nie v podobe oslavujúcej
veľké Maďarsko.
Marián Varga, Bratislava

Skôr prekáža
bigboard
na nábreží
LIST ČITATEĽA
S prekvapením som si prečítal
list Ota Lichnera, ktorému prekáža zabratie 40 štvorcových
metrov na pomník Martina Rázusa. Prešiel som sa po nábreží
a mne skôr prekáža zabratie
trávnika pre bigboard postavený niekoľko metrov vyššie.
A ani ten bigboard nijako neskrášľuje Bratislavu. Súhlasím, že
by bolo dobré mať pomníky uhorských kráľov, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Možno by na to
bolo vhodné nábrežie Dunaja. A
mimochodom, M. Rázus študoval
v Bratislave. Igor Mieč, Bratisla
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Pod baštou je Moods a dobrá nálada
Na Baštovej ulici už roky nie je
vináreň Pod baštou. V jej priestoroch je dnes reštaurácia
MOODS. Nachádza sa síce v
jednej z najstarších staromestských ulíc, ale je tak trochu
mimo hlavného ťahu. Možno
aj vďaka pôvodnej kamennej
dlažbe, ktorej sa mnohí návštevníci centra vyhýbajú.
Navštíviť Moods nie je vôbec jednoduché. Reflektujúc (ne)záujem
zákazníkov majú skrátené otváracie hodiny. Otvorené majú len
od utorka do soboty, a to od 15.00
h - v utorok a v stredu do polnoci,
od štvrtka do soboty až do 2.00 h.
V nedeľu a v pondelok vraj „oddychujú“ a majú zatvorené.
Moods sme navštívili dvakrát a
odchádzali sme s dvoma odlišnými dojmami. Ale nepredbiehajme... Interiér bývalej vinárne je
determinovaný charakterom pôvodnej pivnice. Pozor, dovnútra
sa ide trochu z kopca. Reštaurácia
je dvojpodlažná, na hornom je bar
a niekoľko stolov, po točitých
schodoch sa schádza do pivnice s
klenbovým tehlovým stropom.
Charakter vinárne zostal v Moods
prítomný vo veľmi pestrej ponuke vín, či už domácich alebo za-

hraničných. Pod vlastnou značkou Dobrá nálada ponúkajú za
prijateľnú cenu (1,70 €/ 1 dcl) aj
domáce vína od vinárov z okolia.
Interiér je originálny, uskladnené
fľaše vína v sklenených vitrínach
dopĺňajú drevené plastiky s motívom Bratislavy či vína na stenách. Osvetlenie majú na náš
vkus príliš tlmené, naopak, viac
tlmená by mohla byť inak príjemná hudba.
Ponuka jedál v Moods nie je príliš bohatá, podľa všetkého sa pomerne často obmieňa. Štyri predjedlá, jedna polievka, štyri šaláty a
cestoviny, štyri mäsité jedlá, jedlá
z rýb a jeden dezert.
Z predjedál sme si dali grilovaný
kozí syr so slivkovým chutney a
prosciutto chipsom (6,90 €), hovädzie carpaccio s rukolou a parmezánom (7,90 €), tekvicovomozzarellové tortellini s hubovým krémom a rukolou (5,80 €).
Pri výbere polievky sme nemali
inú voľbu ako silný hovädzí vývar s koreňovou zeleninou a hovädzím mäskom (4,50 €). Predjedlá aj polievka boli vynikajúce.

Z hlavných jedál sme ochutnali
domáce zemiakové gnocchi s lesnými hubami, smotanovým krémom a panchetou (9,80 €),
maslové rizoto s jemnou čakankou, údeným syrom a kačacími
filetkami (12,90 €), kurací supreme so šafranovou polentou a grilovanou fazuľkou v panchette
(14,90 €) a jelení filet s baby zemiačkami, restovanými kuriatkami na víne, karotkou a brusnicovým glazé (21,80 €).
S jedlami sme boli spokojní s
výnimkou jedného. Na vrchnom
kuracom, čiže prsíčku s krídlom,
boli kúsky alobalu. Čašník nám
jedlo s ospravedlnením vymenil a
stornoval ho z účtu, navyše sme
dostali ako pozornosť čokoládový
fondán s polievkovou z lesných
plodov (4,50 €). Napriek kompenzácii, ktorú sme dostali, nájsť
v jedle čokoľvek, čo tam nemá
byť, považujeme za hrubý prešľap. Nám to pokazilo dobrú náladu a reštaurácii Moods lepšie
hodnotenie.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Povinné sprepitné je protizákonné
Niektorí obchodníci chcú rýchlo zarobiť s čo najmenšou námahou. Nájdu sa takí aj v Bratislave. V snahe zarobiť často
spotrebiteľov klamú, dokonca
aj okradnú. Potvrdzujú to kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá sa s takýmto prístupom stretáva najmä v gastronomických prevádzkach.
Porušenia zákazov a povinností
voči zákazníkom zistili inšpektori
SOI aj v Čokoládovni pod Michalom na Hurbanovom námestí. Pri
kontrolnom nákupe 7. novembra
2012 si tu účtovali 10% „obslužné“ z celkovej ceny objednaných
nápojov. Táto informácia bola k
dispozícii aj v nápojovom lístku,
kde sa uvádzalo, že „za obsluhu,
servis a konzumáciu v priestoroch
čokoládovne účtujeme 10% z celkovej ceny objednaných nápojov,
ktoré sú určené pre náš milý personál“. Takéto povinné „sprepitné“ však nemá oporu v slovenských zákonoch a podľa SOI ten-

to postup možno kvalifikovať ako
ukladanie povinnosti bez právneho dôvodu. Ďalšími pochybeniami boli porušenia povinností predávajúcim. Dva výrobky - balené
želé mesiačiky v celofáne a perníky v čokoláde v celofáne neboli
označené množstvom a spotrebiteľa neinformovali o ich cene.
Na základe zisteného porušenia
zákona informovala SOI 26. marca 2013 písomne spoločnosť Čokoládovňa pod Michalom, s.r.o., o
začatí správneho konania. Zásielka sa však vrátila ako neprevzatá.
Následne bolo oznámenie opakovane zaslané na adresu uvedenú v
obchodnom registri. Zásielka
nebola dodaná z dôvodu pochybenia poštového doručovateľa.
Oznámenie preto bolo zaslané na
adresu konateľky spoločnosti.
Zásielka sa vrátila s tým, že adresát je neznámy. V zmysle zákona

o správnom konaní sa zásielka
považuje za doručenú. Čokoládovňa pod Michalom, s.r.o., dostala pokutu 800 eur!
V prevádzke Pizza Pazza na Kopčianskej ulici inšpektori SOI pri
kontrole 23. júla 2013 zistili, že
predávajúci nezabezpečil predaj
výrobkov v správnej miere a
hmotnosti. Namiesto deklarovaných, objednaných a zaplatených
200 gramov hranolčekov bolo
podaných len 175 gramov, čím
došlo k predraženiu o 0,16 eur.
Ďalej pri dvoch pohárikoch Chivas Regal (spolu 0,08 l) bolo po
zohľadnení prípustnej tolerancie
podaných o 0,004 l menej, čím
došlo k predraženiu o 0,29 eur v
neprospech spotrebiteľa. Celkovo
došlo k predraženiu nákupu o
0,45 eur. Predávajúci PIZZA
PAZZA, s.r.o., za to dostal pokutu
350 eur. Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Bratislava mi
už pripadá
ako cirkus
LIST ČITATEĽA
Nedávno som išiel okolo Trnavského mýta s jeho podchodom a
zastávkami. Nie je to dávno,
keď toto miesto renovovali a do
relatívnej miery estetizovali nové prístrešky, osvetlenie, tematické grafitti v podchode. Dôkazom zbytočnosti akýchkoľvek
snáh v našom meste sú opäť
výčiny zopár jednotlivcov, ktorým sa nikto nevie postaviť.
Zastávky sú dnes polepené, počmárané a grafitti v podchode boli
ničené ľuďmi, čo si myslia, že sú
grafiťáci. Namiesto toho, aby sa
kompetentní postarali o uchovanie pozitívnych zmien pravidelným čistením, požiadali o pomoc
sponzorov, ktorí nevkusne vyzdobili podchod odfotenými tvárami.
Šokom však pre mňa boli zastávky s presklenými plochami, ktoré
najnovšie totálne polepili reklamami do takej miery, že aj cez
deň je pod prístreškami šero, ba
tma. Ale účel bol splnený. Zviditeľniť si firmu reklamou, a tým
ušetriť na zmysluplnejších riešeniach. A to, že čakajúci na zastávke sú ako v tuneli, sotva vidia na
harmonogram odchodov električiek, nikoho nezaujíma. Hlavne,
že sa našlo lacné riešenie!
Bratislava mi už pripadá ako cirkus vyzdobený reklamami, plagátmi, letákmi, ktoré zakrývajú
často pekné stavby, pamiatky,
zákutia. Namiesto budovania špecifického koloritu mesta uprednostňujeme (resp. tí hore) vizuálny gýč. Áno, ten vyrieši mnohé zakryje nedostatky, skryje ich za
farebnú reklamu. Sú mi smiešne
snahy politikov o reguláciu reklamy. Nikdy to nikto nespraví, keďže reklama slúži práve im a iným
vyvoleným.
Že sa z mesta stáva nevkusná
metropola, to trápi iba tých, čo
reklamný odpad nechápu, lebo im
to nedovoľuje vkus a vzťah k
mestu. Myslím si, že takých je nás
viac, no náš hlas v bezbrehej
komercii i korupcii zaniká ako
všetky snahy o ochranu nášho
mesta pred ignorantskou menšinou, ktorej nahrávajú politici, zlé
zákony a komerčné záujmy.
PhDr. Ján Papuga, Bratislava
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Bratislavský kraj získal
ocenenie za rozvoj
Bratislavský samosprávny
kraj získal 1. miesto v kategórii „Regióny s najvyššou
úrovňou rozvoja“ v odbornej štúdii MasterCard slovenské centrá rozvoja. Štúdiu spracoval tím expertov z
Ekonomickej univerzity v
Bratislave.
„Verím, že projekty, ktoré rozbiehame v doprave, ale aj vo
vzdelávaní, prispievajú k tomuto trendu. Máme však aj
veľkú zodpovednosť vo vzťahu k ostatným regiónom v
podobe daňovej solidarity. Toto
ocenenie vnímam ako impulz
pre ďalší rozvoj a podporu
našim regiónom,“ povedal
predseda BSK Pavol Frešo,
ktorý cenu prevzal.
Odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave hodnotili
rozvoj a dynamiku v ekonomickej a sociálnej oblasti, v infraštruktúre a vo verejných služWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

bách. Bratislavský kraj sa ukázal ako najrozvinutejší vo všetkých skúmaných oblastiach.
Bratislavský región je podľa
odborníkov lídrom v oblasti
regionálneho rozvoja. Kraj
vyniká predovšetkým v oblastiach podnikateľskej aktivity,
kreativity, zamestnanosti v
odvetviach s vyššou náročnosťou na znalosti, jeho obyvatelia

sú na vysokej úrovni vzdelanosti, má kvalitnú dopravnú
infraštruktúru a vykazuje nízku
dlhodobú mieru nezamestnanosti.
Unikátny projekt MasterCard
slovenské centrá rozvoja sa na
Slovensku uskutočnil tento rok
po prvý raz. Podobný projekt
funguje už šiesty rok v susednej
Českej republike.


Kraj dostal prvých desať
žiadostí o učiteľské byty,
dokončené budú o pár dní
Prvé učiteľské byty v stredoškolskom internáte na
Saratovskej ulici v Dúbravke budú dokončené začiatkom novembra. Bratislavská župa chce týmto spôsobom pomáhať školských
zamestnancom, aby zo školstva neodchádzali.
„Medzi naše priority patrí
oblasť školstva a vzdelávania. Vzhľadom na vysoké
náklady v Bratislave si uvedomujeme, aké je dôležité
prilákať a najmä udržať
mladých učiteľov v našom
kraji. Preto sme sa rozhodli
pomôcť mladým učiteľským
rodinám aj takouto formou,“ povedal predseda
BSK Pavol Frešo.
Pre školských zamestnancov
a ich rodiny je v internáte
vyčlenená jedna chodba. Už
budúci týždeň budú na nej

dokončené dva prvé byty pre
mladé učiteľské rodiny,
postupne Bratislavský kraj
sprevádzkuje celú chodbu. V
bytoch budú dve miestnosti,
samostatná kuchynka a
sociálne zariadenie. Náklady
na vybudovanie jedného bytu
sú cca 15-tisíc eur. Na chodbe pribudne aj odkladacia
miestnosť, aby rodiny nemuseli všetky veci skladovať v
bytoch.
Okrem toho môžu učitelia
bývať v už existujúcich zariadeniach. V minulom školskom roku bolo takto v krajských internátoch ubytovaných 83 pedagogických zamestnancov a 27 nepedagogických, pričom výška nájomného sa pohybuje od 33
do 160 eur podľa vybavenosti, podmienok a kvality ubytovania.
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Na železnici
rastú unikátne
rastliny
RAČA
V areáli Železničnej stanice
Bratislava - Východ objavili
botanici unikátne rastliny. Tie
„pricestovali“ vlakmi z iných
častí Slovenska a zo zahraničia. Niektoré sú vzácne a
ohrozené, keďže ich prirodzené prostredie v krajine pôvodu zaniklo, a tak si po železnici našli nový domov.
Unikátne rastliny objavili v polovici septembra v rámci výskumu flóry Slovenska výskumníci
zo Slovenskej akadémie vied
(SAV). Udomácnili sa tu po
tom, čo „pricestovali“ so surovinami, ako obilie, olejniny či
železná ruda. Po vyložení tovaru a vymetení vagónov sa rastliny dostali na pôdu, a tak niektoré druhy rastú na skládkach v
obvode prekladových, zoraďovacích alebo nákladných železničných staníc. Podobný výskyt
vzácnych rastlín sa na Slovensku nachádza iba v Trenčíne a
Žiline.
„Zo zriedkavejších druhov sme v
priebehu tejto exkurzie zistili
výskyt u nás vzácnejšieho a ohrozeného druhu kotvičníka zemného, ktorý sem mohol byť zavlečený z okolia Štúrova, kde vzácne
rastie na piesčitých pôdach“,
povedal Dominik R. Letz z Botanického ústavu SAV.
Na stanici objavili aj rody slanobyľ a mrlík či druhy lobod
podlhovastolist a láskavec biely.
Zaznamenali aj typicky železničný pakost purpurový, ktorý
bol na Slovensku po prvý raz
objavený len v roku 2010. V
posledných rokoch sa u nás tento
teplomilný pakost, pôvodom zo
Stredomorskej oblasti, rýchlo šíri
práve na železničných násypoch,
kde nachádza optimálne podmienky pre svoj rast.
(mch)
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Jedny schody na Most SNP opravili,
ďalšie dvoje zostávajú poškodené
STARÉ MESTO
Koncom októbra bola dokončená oprava schodov vedúcich na
Most SNP (predtým Nový most)
z Rybného námestia. Schody
boli v zlom stave, mramorový
obklad odpadával, kamenné
platne sa povaľovali na schodoch a chodcom tu hrozilo riziko úrazu. Na zlý stav schodov
sme upozornili na jar tohto
roku magistrát, ktorý spravuje
most aj schody. Lokálne opravy
schodov sa ukázali ako nedostatočné, preto koncom septembra
prišiel rad na komplexnú opravu schodov.
Mramorový obklad schodiska bol
odstránený a betónový skelet
opravený. Mramorové platne sa
vrátili len na nášľapnú časť schodov, tzv. podstupnice zostali betónové. Oprava schodov vyšla na 12
200 eur, na jar magistrát na lokálnu opravu schodov minul 720 eur.
V zlom stave neboli len schody
vedúce z Rybného námestia,
poškodené sú aj točité schody na
opačnej strane, ktoré vedú na
nástupište autobusov MHD pod
mostom. Schodisko je popraska-

né, mramorové platne podstupníc
sú na mnohých schodoch zlomené, odštiepené alebo úplne chýbajú. Okrem toho sa tu šíri zápach
moču. Zábradlie sa stalo terčom
grafiti, „našťastie“ omietka z bočných stien schodiska odpadáva a s
ňou aj grafity. Zostáva veriť, že
magistrát nájde peniaze aj na opravu tohto schodiska.
V zlom stave však sú do tretice aj
schody vedúce zo Židovskej
ulice, ktoré sú súčasťou mostného telesa. Sú rozbité, špinavé a
zapáchajúce. Toto schodisko
však spravuje mestská časť Staré
Mesto, ktorá na ich opravu zatiaľ

nevyčlenila žiadne peniaze.
Schody vedú zo Židovskej ulice
pod most a napájajú sa na pešiu
zónu. Pre turistov a návštevníkov
Hradu to je najkratšia cesta z
centra mesta na hradný kopec.
„Na jar bola vykonaná oprava
havarijného stavu schodov. V
týchto dňoch bude vykonaná
obhliadka schodov a podľa potreby budú uskutočnené opravy. V
súčasnosti mestská časť sanuje
opravy schodov v horšom stave,“
uviedla hovorkyňa miestneho
úradu Staré Mesto Alexandra
Obuchová.
(mch, ado)
Foto - Slavo Polanský

Bazár v Malackách
na Dielenskej ulici 14
ponúka návštevníkov všetko
potrebné v zachovalom
stave a za málo peňazí!
Telefón: 034/ 772 6654
Mobil: 0905 961 685
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Náhradné
výživné môže
určiť len súd
Náhradné výživné je inštitút,
ktorým štát zabezpečuje minimálne požiadavky na zabezpečenie výživy nezaopatreného
dieťaťa. Dieťa má nárok na náhradné výživné, ak si rodič alebo iná osoba, ktorej bola súdom
uložená povinnosť platiť výživné na dieťa, túto povinnosť
neplní po dobu najmenej troch
mesiacov po sebe, a ak dieťa
nemá nárok na sirotský dôchodok alebo jeho výška nedosahuje zákonom určenú hranicu.
Dieťa musí mať trvalý pobyt na
území Slovenska a musí sa na
tomto území zdržiavať. Priemerný
mesačný príjem dieťaťa za šesť
mesiacov pred podaním žiadosti o
náhradné výživné nesmie presahovať 2,2 násobok životného
minima. Na tento účel sa spoločne
posudzuje príjem dieťaťa a zákonom určených osôb, s ktorými
dieťa žije v domácnosti.
O náhradné výživné môže požiadať dieťa (ak je plnoleté) alebo jeho zákonný zástupca. Náhradné
výživné sa poskytuje vo výške
určenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou
dohodou, najviac však vo výške
1,2 násobku sumy životného
minima na nezaopatrené dieťa.
Maximálna výška náhradného
výživného je k dnešnému dňu
108,50 €.
Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne, náhradné výživné sa poskytne vo
výške rozdielu medzi sumou
výživného, určenou rozhodnutím
súdu alebo súdom schválenou
dohodou (najviac vo výške 1,2násobku sumy životného minima
na nezaopatrené dieťa) a zaplatenou sumou výživného.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prehodnocuje trvanie nároku
na náhradné výživné každých šesť
mesiacov. Nárok na náhradné
výživné zanikne, ak dieťa prestane
spĺňať zákonné požiadavky. Ak
bolo vyplatené vo vyššej sume
ako dieťaťu patrilo, musí sa vrátiť.
JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917 822 723
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Pavol Frešo: Chcem ďalej bojovať
za Bratislavu a Bratislavský kraj
Vaša kampaň v roku 2009 bola
postavená na aktívnom županovi. Čo si máme pod tým
predstaviť po štyroch rokoch
vo funkcii?
- Ako župan som nechcel robiť
len to, čo musí formálne robiť
župan a jeho úrad zo zákona.
Robil som to, čo som považoval
za dôležité pre tento región a jeho
obyvateľov. Prekročili sme tieň
tradičného vnímania, že župan je
len reprezentatívna funkcia v systéme verejnej správy.
Ako sa to prejavilo v Bratislavskom kraji?
- Viac sme začali komunikovať
priamo s obyvateľmi, s predstaviteľmi miest, mestských častí a
obcí v regióne, rovnako aj s občianskymi združeniami. Reflektovali sme na problémy tak rýchlo, ako sa len dalo, hoci priame
kompetencie sme na to nemali.
Len jeden príklad. Už dlhšie je v
kraji problém s nízkymi kapacitami škôlok. Spôsobuje to problémy mladým rodinám. Preto sme
30 obciam a mestám poskytli
dotácie na zvýšenie kapacít. Do
konca roka tak pribudne 600
nových miest v škôlkach.
O školstve sa často vedú diskusie v súvislosti s nízkymi mzdami učiteľov. Ako sa Bratislavský kraj vyrovnáva s touto
situáciou?
- Ďalší z príkladov, ktorý „župy
nemajú v kompetencii“. Pred rokom sme nastavili mechanizmus
a kritériá riaditeľom škôl, na
základe ktorých si na mzdovej
položke mohli školy prilepšiť o
14%. V tomto roku sme v rozpočte schválili pre učiteľov navyše o 146-tisíc eur oproti minulému roku. Nie je to veľa, ale v
rámci možností sa s tým postupne vyrovnávame.
Hovorilo sa o učiteľských bytoch, v akom stave je tento projekt?
- Už dnes poskytujeme ubytovacie kapacity pre viac ako 100
pedagógov v rámci kapacít internátov. Prvé dva dvojizbové učiteľské byty sú už takmer hotové v
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časti stredoškolského internátu v
Dúbravke. Už registrujeme prvé
žiadosti.
Aké iné možnosti máte k dispozícii ?
- Myslím, že sme jediným regiónom, ktorý napríklad poskytuje
50 eur telocvikárom k platu za
vedenie športového krúžku na
škole v popoludňajších hodinách.
V našich školách pôsobí 2600
zamestnancov a zvyšovanie ich
miezd zostáva naďalej našou prioritou. Urobili sme prvé kroky a
v tých systémovejších chceme
pokračovať.
Nedávno ste vyhlásili, že z
dôvodu zavedenia kvót hrozí 8ročným gymnáziám v kraji
zánik. Aké máte riešenia?
Úradníci na ministerstve školstva
sa stávajú pre nás najväčšou
bariérou. Vymysleli si model s
kvótami, čo obmedzuje slobodnú
voľbu rodičov a ich detí pri výbere školy. Pre nás sú tieto limity
likvidačné. Ak vám na gymnáziá
chodí okolo 30% všetkých žiakov daného populačného ročníka
a zrazu tam má chodiť len 5%, to
je zásadný rozdiel. To je jeden z
dôvodov, pre ktorý by mal mať
samosprávny kraj legislatívnu
iniciatívu. Výhodu župana, ktorý
je v parlamente, som pocítil práve v tejto súvislosti, najmä ak
treba zachraňovať školy.
Stav ciest sa v tomto roku stal
jednou z dominantných tém a
ich úroveň je stále neuspokojivá. Čoho sa motoristi dočkajú
po blížiacej sa zime?
- Ani ja nie som z našich ciest
nadšený a chápem reakcie motoristov. Za uplynulé obdobie sme
do opráv a rekonštrukcií ciest a
mostov investovali viac ako 18
miliónov eur, čo je 5-násobne
viac ako v období do roku 2009.
Bratislave sme na opravu ciest
poskytli v tomto roku pomoc vo
výške 1 milión eur. Povodeň v
Karpatoch nám zničila cesty za 8
miliónov eur. Tie sme však opravili a sprejazdnili do 5 mesiacov,
iné kraje čakali v týchto situáciách na nové cesty aj roky.

Ak motoristi platia cestnú daň,
mali by jazdiť po dobrých cestách. Kedy sa toho dočkajú?
- V prvom rade treba zredukovať
počet správcov ciest v kraji zo súčasných 5 na dvoch, a to na štát a
kraj. Nebudú sa viesť spory a diskusie o tom, komu cesta patrí. Z
dane za motorové vozidlá, čo je
ročne okolo 33 miliónov eur, ide
takmer 60% do opráv a rekonštrukcií ciest a na zabezpečenie
verejnej osobnej dopravy, zvyšok
ide na financovanie školstva a
sociálnej starostlivosti pre seniorov a hendikepovaných.
Kedy sa dočkáme obchvatu D4
a cesty R7?
- Pripomeniem len, že už pribudol pripájač D4 na Stupavu. My
sme schválili po trojročnej práci
nový územný plán regiónu a
odstránili prekážky, ktoré by
mohli výstavbu týchto projektov
brzdiť. Spoločne s Podunajskými
Biskupicami, hlavný mestom
Bratislava a štátom sa podarilo
rozšíriť problémovú Ulicu svornosti. V smere Bratislava - Komárno začal jazdiť taktový vlak
súkromného prepravcu a pribudli
menšie záchytné parkoviská.
Verím, že posun bude v budúcom
roku a R7 sa začne stavať.
Ako sa osvedčil štart integrovanej dopravy?
- Tak ako už viackrát zaznelo v
médiách, o predplatné karty na

integrovanú dopravu prejavilo
záujem 50-tisíc cestujúcich. Jej
štart nebol jednoduchý a sprevádzali ho technické problémy.
Napriek tomu oceňujem, že sa
nám podaril prvý úspešný krok.
Zatiaľ sme zintegrovali okres
Malacky s Bratislavou. V najbližšom období pribudne ešte Senec
a Pezinok. Jeden lístok v celom
kraji sa tak stáva realitou.
Bude v Bratislave Filiálka?
- Projekt mal už stavebné povolenie, no štát ho zastavil. Namiesto
stanice sa majú kúpiť nové električky a trolejbusy. Stratili sme
podľa mňa zbytočne niekoľko
rokov. Nám Filiálka zapadá aj do
konceptu integrovanej dopravy.
Budúcnosť je najmä v posilnení
koľajovej dopravy. Ak bude viac
ľudí cestovať po koľajach, menej
áut bude jazdiť po cestách.
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do VÚC sa čoraz častejšie
objavujú rebríčky, ktoré porovnávajú hospodárenie žúp
najmä v súvislosti s dlhmi. Ako
je na tom Bratislavský kraj?
- Náš kraj je v dobrej finančnej
kondícii a má dobré finančné
zdravie. Je pravdou, že ak hovoríme o roku 2012, dlh nám dočasne stúpol z dôvodu, že sme uznali tzv. skrytý dlh v podobe záväzkov, ktoré nám zanechali predchodcovia. Oficiálny dlh bol na
úrovni 19,8 milióna eur a ten

skrytý, alebo ak chcete čierny, je
25 miliónov. Rovnaký postup v
hre so štatistikami, ako malo na
začiatku Grécko. Niečo je na
papieri a iné je skutočnosť. Čo je
najpodstatnejšie, zadlženie sme
znížili za 4 roky o 20%. V tomto
trende budeme pokračovať.
Koľko stojí obyvateľa ročne
chod župy?
- V roku 2009, keď sme začínali,
to bolo takmer 20 eur mesačne na
obyvateľa. Dnes je to 16,5, inými
slovami, výdavky na chod župy
sme znížili o 3 eur na hlavu.
Aká je úspešnosť Bratislavského kraja v čerpaní eurofondov?
- V rámci cezhraničnej spolupráce sme získali prostriedky na výstavbu Cyklomosta slobody. Dôležitý je Operačný program Bratislavský kraj (OPBK). Realizovali sme 60 projektov v regióne
za 41 miliónov eur. Išlo prevažne
o obnovy námestí a verejných
plôch v mestách a obciach regiónu.
Na čo ste po štyroch rokoch
najviac hrdý?
- Asi na samotnú skúsenosť štyri
roky pracovať v regióne a zanechať aspoň niečo málo, čo
naozaj zlepšuje úroveň verejných služieb obyvateľov v kraji.
Potešil ma cyklomost a jeho príbeh, ako sme dospeli k jeho
názvu. To je stavba, ktorá mne
osobne priniesla radosť. A keď
sme už pri cyklistike, okrem
toho pribudlo 300 km nových
cyklotrás, nové cyklostojany,
urobili sme pár piknikov pre
cyklistov, Župnú dvadsiatku,
Župný pohár a podobne.
Aké sú plány na najbližšie obdobie?
- Chcem určite dokončiť integrovanú dopravu, rovnako projekt rodinných kariet na zľavy v turistických službách pre obyvateľov
regiónu. Projekt materských škôlok chceme urobiť trvalejším do
budúcnosti. Dokončíme finančnú
konsolidáciu a rozbehneme nové
projekty. Veľké športovisko v
Petržalke bude jedným z nich. 
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Monika Flašíková Beňová:
Údery pod pás ma neodradia
Čo je najdôležitejšia veľká
investícia pre Bratislavský kraj
v najbližších rokoch?
- V Bratislavskom kraji je cítiť, že
už 15 rokov nám chýbajú veľké
investície. Máme čo doháňať, ale
v spolupráci s vládou a EÚ môžeme investovať viac ako 1 miliardu eur do rozvojových projektov.
V prvom rade do dopravy, ale
konečne aj do rekonštrukcie škôl
či sociálnych zariadení. Popri
investíciách do dopravy však
bude mojou osobnou prioritou aj
vybudovanie nového zeleného
Bratislavského Central Parku ako
súčasti novej železničnej stanice
na Trnavskom mýte.
Tento rok vyčlenila župa 1 milión eur na opravu ciest v Bratislave. Plánujete naďalej dotovať opravy ciest v hlavnom
meste?
- Áno, župa musí spolupracovať s
mestom a vládou pri údržbe ciest.
Nie tak ako tento rok, kedy župan
uvoľnil peniaze až začiatkom
jesene, a tak si väčšina výtlkov
počkala na ďalšiu zimu. Údržba a
oprava ciest nie je ľavicová či
pravicová – nemožno z nich robiť
politiku. Preto som s primátorom
Bratislavy predstavila zámer vytvorenia spoločného podniku,
ktorý by mal na starosť opravu
krajských a mestských ciest. Spojením kapacít a hlavne spojením
financií budeme vedieť opraviť
viac ciest a rýchlejšie.
Šoférom a cestujúcim prekáža
zlá dopravná situácia, problémy s parkovaním, deravé cesty,
zápchy, nepreviazanosť hromadnej dopravy. Ako to chcete
zlepšiť?
- V prvom rade to nebudem riešiť
vo forme politického súboja s primátorom alebo vládou, ako to
robí dnešný župan. V spolupráci s
vládou, inštitúciami EÚ, ale aj
hlavným mestom musíme konečne naštartovať investície do
dopravy, najmä veľké infraštruktúrne projekty, ktoré v našom
kraji 15 rokov chýbajú. Ministerstvo dopravy už začalo s projektmi nových regionálnych vlakov,
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trolejbusov a električiek, minulý
týždeň sa odovzdalo stavenisko
na rekonštrukciu Starého mosta.
Potrebujeme začať čo najskôr s
výstavbou nultého obchvatu Bratislavy napojeného na R7, aby
sme uľahčili dopravu na vjazdoch
do Bratislavy. Ak odkloníme tranzitnú dopravu, výrazne to odľahčí
dopravu aj v meste. Okrem dobudovania integrovanej dopravy v
kraji, na ktorú sme získali financie už v roku 2007 no dodnes nie
je dokončená, chcem v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou zaviesť v kraji projekt
SMART region zameraný na
využívanie najmodernejších skúseností z európskych veľkomiest.
Jedným z problémov tohto
volebného obdobia bol havarijný stav stredných škôl. Ako
chcete pomôcť školám?
- Najväčším problémom tohto
volebného obdobia bolo, že Frešo
neriešil komplexné rekonštrukcie,
ale prostredníctvom vymyslených havárií obchádzal zákon a
prideľoval zákazky schránkovým
firmám napojeným na SDKÚ. Za
13 miliónov eur sa dalo komplexne opraviť niekoľko škôl.
Namiesto vymyslených havárií
musíme konečne aj v Bratislavskom kraji investovať do kvality

škôl tak, aby to v prvom rade
pocítili študenti a učitelia. Nestačí
však len opraviť budovy. Vo
vzdelávaní musíme zaviesť programy, ktoré naše deti lepšie pripravia na to, aby si našli prácu.
Napríklad aj v oblasti finančnej a
ekonomickej gramotnosti.
Čo ponúkate seniorom, ktorí sa
o seba dokážu postarať, ale aj
tým, ktorí využívajú sociálne a
opatrovateľské služby?
- Hneď prvým opatrením bude
zrušenie nezákonných poplatkov
v domovoch sociálnych služieb.
Chcem využiť podporu Štátneho
fondu rozvoja bývania na výstavbu podporovaného bývania pre
seniorov a zároveň oživiť zanedbanú starostlivosť v domácom
prostredí. Seniorom dávam záruku, že sa o nich župa postará, bez
ohľadu na to, či majú peniaze
alebo nie. Aj preto zavedieme
sociálny príspevok pre tých
najodkázanejších. A v neposlednom rade vytvorím pracovníkom,
ktorí sa o seniorov starajú, stabilné a dôstojné podmienky na
prácu. Pri príprave programu v
sociálnej oblasti som spolupracovala s Asociáciou poskytovateľov
sociálnych služieb v SR, aby sme
spoločne pretavili aj ich skúsenosti z praxe do spravodlivého

nastavenia sociálneho systému v
prospech seniorov.
Kraj má niekoľko zdravotníckych zariadení. Aké sú vaše
predstavy o zdravotníctve?
- Musíme otvoriť rokovania so
všetkými prenajímateľmi našich
zdravotníckych zariadení, aby
služby, ktoré poskytujú, boli v
prvom rade v záujme obyvateľov
a aby boli hlavne bezplatné. Lebo
Ústava hovorí o bezplatnej zdravotnej starostlivosti za štandardné
zdravotnícke úkony a tento stav
by som čo najrýchlejšie chcela dosiahnuť v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Úzko
spolupracujem s Regionálnou
lekárskou komorou. Považujem
za veľkú škodu, že doterajší župani si nenašli čas prijať odborných
zástupcov lekárov. Možno aj preto
sa z našich polikliník stali viac
zdroje biznisu pre vyvolených ako
miesta, kde je dostupná zdravotná
starostlivosť pre všetkých.
Chcete zaviesť bezplatnú dopravu cez víkendy a podporiť
seniorov. Dá sa to urobiť aj bez
zadlžovania?
- Samozrejme, že áno. Stačí lepšie hospodárenie a zodpovedné
riadenie. Namiesto navyšovania
výdavkov na kanceláriu župana a
dohadzovania kšeftov cez vymy-

slené havárie schránkovým firmám v Nitrianskom kraji.
Prečo kandidujete na županku?
Ste europoslankyňa, nestačí?
- Lebo vidím, ako veci fungujú v
Európe, a je najvyšší čas, aby fungovali aj v Bratislavskom kraji.
Sme siedmym ekonomicky najvyspelejším krajom Európy, no
obyvatelia to stále reálne nepociťujú. Som presvedčená, že Bratislavský kraj má najväčšiu šancu
priblížiť sa európskej úrovni služieb. Za 12 rokov existenice župy
som však nenadobudla pocit, že
by politici niekam kraj posunuli.
Dá sa vôbec stíhať byť europoslankyňou a ešte aj župankou?
- Samozrejme, je veľa ľudí, ktorí
majú dve povolania. Príkladom je
banskobystrický župan Vlado
Maňka, ktorý to stíha perfektne.
Práve Banskobystrický kraj bol
viackrát vyhodnotený ako najlepšie fungujúci. Vnímam to ako
výhodu, pretože mi to umožňuje
priniesť európske peniaze do Bratislavy. Presne to som robila vo
funkcii vicežupanky.
V kraji naplno beží predvolebná kampaň. Ako ju hodnotíte?
- Od štandardných strán som očakávala porovnávanie programov
a priorít - štandardnú európsku
kampaň. Možno aj preto, že vidím, ako fungujú kampane v
iných krajinách, a dúfala som, že
sa naša politická scéna viac posunula k európskej kultúre. Očakávala som, že úradujúci župan
spraví odpočet, ktorý pred štyrmi
rokmi sľuboval, a budeme diskutovať o riešeniach pre kraj a obyvateľov. Namiesto toho je kampaň plná útokov, invektív a podpásoviek, napr. na Facebook-u,
ale aj v niektorých médiách. Až
takú vulgárnosť som nečakala a
myslím, že to neprospieva kampani. Za tie roky som si však už
zvykla aj na údery pod pás. Denne ma však väčšina ľudí, ktorých
stretávam na mítingoch, presviedča o tom, že má zmysel zabojovať
za to, aby sa konečne aj náš kraj
posunul k lepšiemu. Údery pod

pás ma neodradia.
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Daniel Krajcer: Chcem bratislavskú
župu bez káuz a takzvaných havárií
Volebná kampaň sa končí.
Počas nej ste sa stretli s tisíckami obyvateľov kraja. Čo ich
najviac trápi?
- Ľudí, či už sú zo Senca, z Pezinka, z Malaciek alebo z Bratislavy,
najviac trápia ich každodenné starosti a životná úroveň v kraji:
vysoké ceny, nízke dôchodky,
nízke platy v porovnaní s výškou
životných nákladov. Zároveň
však chápu, že to sú problémy, na
ktoré župan nemá priamy vplyv.
Napriek tomu ani on nie je úplne
bezmocný. Na úrovni samosprávneho kraja sa dajú zaviesť adresné projekty pre vybrané skupiny
obyvateľov, ako sú dôchodcovia
alebo študenti, ktorým pomocou
rôznych zliav, napríklad na cestovnom, dokáže znížiť životné
náklady. V tomto môže pomôcť
tzv. Karta obyvateľa kraja, ktorú
by som chcel zaviesť.
Bratislavský kraj však má
kompetencie v iných oblastiach, ktoré sú pre obyvateľov
dôležité.
- Presne tak. Z týchto oblastí ľudí
jednoznačne najviac trápi dopravná situácia v kraji: kvalita ciest a
zápchy. Kvalita ciest je otázkou
peňazí. Považujem za choré, aby
údržba ciest bola v Bratislavskom
kraji päťnásobne predražená
oproti Prešovskému kraju. Považujem za choré, aby Bratislavská
župa míňala na vlastnú propagáciu pol milióna eur, teda rovnakú
sumu, akú má hlavné mesto Bratislava k dispozícii na opravu
ciest. Považujem za choré, aby
umelými haváriami župa obchádzala verejné obstarávanie a rekonštrukciu budov zverila spriazneným firmám.
Čo tým chcete povedať?
- V Bratislavskom kraji unikajú
peniaze nesprávnym smerom. To
je hlavný problém. Chcem župu
bez káuz a takzvaných havárií.
Len v takom prípade tu bude dosť
peňazí na kvalitné cesty, na vybudovanie mestských vlakov, ktoré
spoja celý kraj a odbremenia
automobilovú dopravu. Potom
bude dosť peňazí na starostlivosť
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o seniorov. V kraji pribudnú v
najbližších rokoch tisícky ľudí v
dôchodkovom veku. Bratislavský
kraj by mal pre nich vytvoriť
dôstojné podmienky: moderné,
ale zároveň cenovo dostupné
zariadenia, ktoré budú otvorené
nielen pre obyvateľov zariadenia,
ale aj pre všetkých seniorov.
Dočkajú sa obyvatelia kraja
rýchlostnej cesty R7?
- Okrem posilňovania verejnej
dopravy, spustenia riečnej dopravy a vybudovania mestských vlakov je práve dostavba cesty R7
prioritou. Doteraz sa akoby len
hľadali výhovorky, už treba konať. Kvalitná cestná infraštruktúra je základná podmienka na prilákanie zahraničných investorov.
A ako chcete prilákať turistov,
aby po jednom dni pobytu
neodišli z kraja?
- Obnova kultúrnych pamiatok a
spustenie projektu Via Pálffy
spolu s ďalšími projektmi na prepojenie zážitkovej a kultúrnej
turistiky pomôžu nielen rozvíjať
turizmus, ale aj vytvoriť nové pracovné miesta. Vinárstvo a gastronómia majú v tomto kraji nielen
tradíciu, ale aj meno. Som presvedčený o tom, že vytvorenie
jednotnej marketingovej značky
zdvihne záujem nielen zahraničných ale aj domácich turistov o
Bratislavský kraj. Atraktívne bu-

de aj sprevádzkovanie riečnej
dopravy po Dunaji, ktoré chceme
prepojiť so susedným Rakúskom
v rámci cezhraničnej spolupráce.
S vaším pôsobením v politike
nie sú spojené žiadne kauzy.
Jediné, čo vám vyčítajú súperi,
je fakt, že ste nepodporili spoločného kandidáta pravice.
Prečo?
- Hnutie NOVA nikdy nedostalo
oficiálnu ponuku od Pavla Freša.
Takáto výčitka je preto nekorektná a okrem jedného politika som
ju od žiadneho iného nepočul.
Druhý fakt je, že moju kandidatúru oficiálne podporila časť Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO), a to práve z
dôvodu, že s mojím menom sa
nespája žiadne podozrenie z netransparentného nakladania s verejným majetkom. Podporu
OĽaNO si veľmi vážim. Je to dôkazom, že nie sme sami, ktorí
chcú bratislavskú župu bez káuz a
tzv. havárií.
Čo urobíte ako prvé, ak budete
zvolený za predsedu Bratislavského samosprávneho kraja?
- V takom prípade dodržím sľub a
okamžite sa vzdám poslaneckého
mandátu v národnej rade. Obyvatelia kraja si zaslúžia, aby riešeniu
ich problémov sa župan venoval
naplno. To sa ani z európskeho,
ani zo slovenského parlamentu

nedá. Samozrejme, okamžite by
som sa pustil do kľúčových projektov, na ktorých som postavil
svoju kandidatúru: vybudovanie
mestských vlakov, spustenie riečnej dopravy na Dunaji, vytvorenie moderných zariadení pre
seniorov, spustenie obnovy hradov a pamiatok pomocou pracovnej sily nezamestnaných a vybudovanie Nového LIDA - športovo-oddychovej zóny na petržalskej strane Dunaja.
Môže si župa takéto projekty
dovoliť?
- Niektoré sa dajú financovať z
eurofondov a pri niektorých je
nevyhnutné spolupracovať so
súkromým sektorom. Bratislavský kraj má k dispozícii pozemky
a budovy, ktoré nevyužíva a chátrajú. Prečo ich teda neposkytnúť
investorovi, ktorý sa zaviaže, že
na danom mieste vybuduje
moderné zariadenie pre seniorov,
ktoré bude cenovo prístupné
práve preto, že základnú infraštruktúru poskytla župa? Podobne
si to predstavujem aj v prípade
Nového Lida. Je hanbou Bratislavy, že jej obyvatelia tu nemajú
priestor na športové vyžitie, hoci
každá iná metropola, ktorá leží na
brehu Dunaja, podobnú oddychovú zónu má.
Prečo je to tak?
- Základná chyba je v tom, že za

uplynulých 12 rokov sa každý župan tohto kraja správal ako údržbár. Áno, treba sa venovať aj
údržbe, ale nikto tu doteraz nemal
odvahu myslieť vo veľkom. Potom nech sa nikto nečuduje, že
volebná účasť je taká, aká je. Ak
ľudia nepocítia na vlastnej koži,
čo pre nich dokáže kraj urobiť,
nebudú motivovaní voliť. Druhá
vec je, že nízka účasť môže niektorým stranám aj vyhovovať.
Ktorým?
- Tým, ktoré majú najdisciplinovanejších voličov. V praxi to spôsobuje to, že takmer všetky kraje
sú jednofarebné.
Bratislava je zatiaľ výnimkou.
Nehrozí, že kvôli dvom pravicovým kandidátom sa to zmení?
- Som si istý, že práve vďaka spojeniu síl NOVA a OĽaNO príde k
urnám v Bratislavskom kraji viac
stredopravých voličov, ako keby
tu bol len jeden kandidát proti
kandidátke Smeru.
Prečo?
- Strany starej pravice stratili v
predchádzajúcich parlamentných
voľbách vyše 400-tisíc voličov.
Asi polovica z nich nešla voliť
vôbec a približne polovica volila
Obyčajných ľudí. Títo voliči boli
sklamaní a znechutení a stará pravica ich už nedokázala osloviť.
Teraz je šanca, že k urnám prídu.
To považujem za kľúčové. Pritiahnuť do volebných miestností
čo najviac ľudí. Ak prídu v prvom
kole, lebo budú mať pocit, že
majú koho voliť, je väčšia šanca,
že prídu aj v druhom kole.
Trúfnete si tipnúť výsledok
volieb v kraji?
- Ako bývalý novinár sa rád držím
faktov. Faktom je, a to potvrdili aj
prieskumy, že tieto voľby majú
troch vyrovnaných súperov. Rozhodne to, či si obyvatelia kraja
budú želať zmenu, alebo aby župa fungovala po starom. O tom
budú rozhodovať 9. novembra. V
jednej veci som si však úplne istý:
na čele kraja zostane stredopravicový župan. Preto je dobré, že si
voliči budú môcť vybrať medzi

viacerými kandidátmi.
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Kandidáti NOVA na poslancov

01

01

Ing. arch. Ľubomír Boháč, 56

Mgr. Gábor Grendel, 33

architekt, Bratislava – Staré
Mesto

živnostník, Bratislava – Staré
Mesto

Ing. Martin Chren, 32

02

poslanec NR SR, Bratislava –
Ružinov

Daniel Hudec, 49

04

manažér výrobnej ﬁrmy,
Bratislava – Nové Mesto

07

02

poslanec NR SR, Bratislava –
Staré Mesto

02

Damián Kováč, MBA, 30

Michal Muránsky, 31

projektový manažér, Bratislava
– Ružinov

poslanec MsZ, projektový
manažér, Bratislava – Ružinov

04

05

02

02

JUDr. Henrich Haščák, 37

Mgr. Ľubica Janegová, 41

Martin Miškov, 30

konateľ spoločnosti, Bratislava
– Ružinov

právnik, Bratislava – Petržalka

pedagogička, manažérka pre
kultúru, Bratislava – Petržalka

zástupca starostu MČ Bratislava –
Petržalka, Bratislava – Petržalka

Ing. Marta Švihrová, 57

02

ﬁnančná manažérka, Bratislava
– Ružinov

06

04

Ing. Katarína Augustinič, 31
dopravná inžinierka, Bratislava
– Nové Mesto

06

Ing. Vladislav Hečko, 51

Bc. Ľuboš Krajčír, 27

manažér logistiky, Bratislava
– Rača

manažér, Bratislava – Devínska
Nová Ves

obchodný manažér, Bratislava –
Devínska Nová Ves

Kornélia Jelašičova, 46

koordinátorka, Bratislava –
Dúbravka

podnikateľka, Bratislava –
Záhorská Bystrica

voľby do VÚC 2013 | 9. november 2013

08

Mgr. Rudolf Hauzer, MBA, 47

Ing. Róbert Pajdlhauser, 45

07

08

poslanec NR SR, Bratislava –
Ružinov

konateľ, majiteľ CK, Bratislava –
Nové Mesto

07

08

Mgr. Juraj Droba, MBA M.A., 42

Mgr. Marek Norovský, 33

PhDr. Erika Ďuricová, 56

zoznam_poslancov_432x268.indd
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PhDr. Juraj Miškov, 40

01

Bratislavského samosprávneho kraja

08

08

MUDr. Rudolf Poruban, 36

Ing. Mária Fratričová, 53

Marián Greksa, 54

detský kardiochirurg, Bratislava
– Záhorská Bystrica

tlmočníčka, manažérka,
Bratislava – Petržalka

hudobník, Bratislava – Petržalka

08

Mgr. art. Ľubica Rybárska, doc.,
ArtD., 55

09

JUDr. Rastislav Halla, 37

Juraj Jurkovič, 37

podnikateľ, Plavecký Štvrtok

manažér, Malacky

09

Bc. Daniel Moško, 33

08

IT špecialista, Bratislava –
Petržalka

08

Ing. Viliam Ovsepian, 25

projektový manažér, Bratislava
– Petržalka

11

12

Ing. Alžbeta Ondrušová, 53

Ing. Ľudovít Jurčík, 55

záhradná architektka, Marianka

projektový manažér, Svätý Jur

vysokoškolská pedagogička,
Bratislava – Petržalka

12

Ing. PhD. Jozef Kollár, 52

Mgr. Milan Kajan, 44

poslanec NR SR, Viničné

riaditeľ medzinárodného
holdingu, Modra

18

PhDr. Blažej Slabý, CSc., 59
riaditeľ kultúrneho strediska,
Dunajská Lužná

13

Bc. Ján Šalát, 25

14

konateľ spoločnosti, Budmerice

Eva Takácsová, 38
živnostníčka, Senec

15

Ing. Juraj Rýdzi, 40
projektový manažér,
Bernolákovo

obvod č. 1 -

Staré Mesto

obvod č. 11 - Borinka, Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor

obvod č. 2 -

Ružinov, Vrakuňa

obvod č. 3 -

Podunajské Biskupice

obvod č. 12 - Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur,
Viničné

obvod č. 4 -

Nové Mesto

obvod č. 5 -

Rača, Vajnory

obvod č. 6 -

Devín, Devínska Nová Ves, Karlova Ves

obvod č. 7 -

Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica

obvod č. 8 -

Čunovo, Rusovce, Jarovce, Petržalka

obvod č. 9 -

Gajary, Jakubov, Kostolište Láb, Malacky, Malé Leváre,
Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre,
Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod

obvod č. 10 - Jablonové, Kuchyňa, Pernek, Plavecké podhradie,
Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica

17

obvod č. 13 - Modra, Šenkvice, Vinosady
obvod č. 14 - Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec,
Píla, Štefanová, Vištuk
obvod č. 15 - Senec
obvod č. 16 - Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr,
Hurbanova Ves, Igram, Kaplna, Kostolná pri Dunaji,
Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel
obvod č. 17 - Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji,
Malinovo, Zálesie
obvod č. 18 - Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslav,
Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

www.krajcerzupanom.sk
1.11.2013 13:19:15
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Mláďa pandy
červenej sa
bude volať Aiko
BRATISLAVA
Mláďa pandy červenej, ktoré
sa v Zoologickej záhrade Bratislava narodilo ešte v júni,
dostalo meno Aiko, čo v preklade znamená Malá milovaná.
Meno vybrali Bratislavčania v
ankete na webstránke bratislavskej ZOO. Do hlasovania sa
zapojilo 513 ľudí, za meno Aiko
sa vyslovilo 155 z nich. Rodičmi
mláďaťa sú trojročná samica
Coco a trojročný samec Pung.
Pandy červené pochádzajú z oblasti Himalájí, žijú v nadmorskej
výške 2200 - 4800 metrov nad
morom. Patria medzi všežravce.
V ZOO Bratislava ich kŕmia
bambusom, ovocím, zeleninou,
ale aj kuracím mäsom a rôznymi
druhmi hmyzu.
(zoo)

15

V buspruhoch budú jazdiť taxíky,
mesto tam chce aj elektromobily
BRATISLAVA
Od nového roka budú môcť
taxíky jazdiť vo vyhradenom
jazdnom pruhu pre autobusy
alebo trolejbusy. Vyplýva to zo
zmeny zákona o cestnej premávke, ktorú na návrh poslancov Juraja Drobu a Martina
Chrena (obaja Nová väčšina)
schválila Národna rada SR. S
návrhom zaviesť pri predbiehaní bicykla odstup 1,5 metra
medzi automobilom a bicyklom
neuspeli.
„Pokiaľ ide o jazdu taxíkov v buspruhoch, ide o bežnú prax v mnohých európskych metropolách.
Najmä vo väčších mestách ako je
Bratislava, sú osobitne vyznačené
jazdné pruhy pre vozidlá MHD.
Máme za to, že využívanie taxislužby je tiež jedna z foriem ve-

rejnej dopravy osôb, ktorá odľahčuje cesty a znižuje počet účastníkov cestnej premávky,“ uviedol
Juraj Droba. Bratislavský magistrát najnovšie prišiel so zámerom,
aby v buspruhoch mohli jazdiť aj
elektromobily. Mesto podpísalo
memorandum so Slovenskou
asociáciou pre elektromobilitu,
kde sa zaviazala pripraviť stratégiu na podporu elektromobility.
Samospráva tým chce podporiť
Bratislavčanov, aby kupovali
elektromobily.
Drobov a Chrenov návrh, aby
mali motoristi pri predbiehaní
cyklistov povinnosť dodržať 1,5metrový odstup, však nezíska
podporu parlamentu. „Platný zákon definuje povinný odstup ako
dostatočný bočný odstup, čo je
pre niektorých slovenských maj-

strov za volantom aj 20 cm. Kto
jazdí na bicykli, určite pozná ten
pocit, keď ho zblízka vo veľkej
rýchlosti ofúkne auto tak, že tlak
vzduchu ním aj bicyklom doslova zamáva,“ uviedol Martin
Chren.
Zavedením povinného odstupu
chceli podľa vlastných slov zmeniť správanie vodičov tak, aby pri
predbiehaní bicykla neohrozili
cyklistu ani teoreticky. „Jeden a
pol metra je niečo, čo si každý vie
predstaviť, a logika nám vraví, že
ak by o tejto zmene verejnosť
hovorila, vodiči by spozorneli a
začali by si uvedomovať, že na
ceste sú okrem nich aj bicykle,
skútre a motorky. A už to by bol
posun vpred v hlavách niektorých
slovenských vodičov,“ zhodli sa
poslanci Droba a Chren. (pol)

SġAHOVANIE
S VÁŠĕOU

02/6020 1711
0905 319 509
www.stahovaniesvasnou.sk

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE,
TREZORY, DOPRAVA
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Starosta
vymenil svojho
vicestarostu
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Starosta Devínskej Novej Vsi
Milan Jambor (SDKÚ-DS) odvolal z funkcie vicestarostu
Martina Čoreja (SaS) na vlastnú žiadosť. Na jeho miesto
vymenoval od 1. novembra
2013 nezávislého poslanca
Petra Kruga.
Odchod z funkcie zdôvodnil
Čorej dlhodobým nesúhlasom so
starostovými metódami riadenia
miestneho úradu aj celej mestskej
časti. „Štýl vašej práce je v hlbokom protiklade s mojím osobným
a aj profesionálnym presvedčením o tom, ako riadiť ľudí a realizovať projekty, ktoré sa dotýkajú
všetkých obyvateľov našej mestskej časti. Nemožnosť čokoľvek
na chode miestneho úradu
ovplyvniť alebo zmeniť je ďalším
nemenej vážnym dôvodom mojej
rezignácie,“ uviedol Čorej. Naďalej zostáva poslancom miestneho
zastupiteľstva.
Starosta Jambor naopak tvrdí, že o
vzdanie sa funkcie vicestarostu
požiadal Čoreja on. V opačnom
prípade by ho vraj odvolal, pretože nebol spokojný s jeho prácou.
Novému vicestarostovi Petrovi
Krugovi vlani hrozila strata poslaneckého mandátu. Ako poslanec
sa totiž stal miestnym kronikárom
a zamestnancom mestskej časti,
čo zákon zakazuje. Napokon sa
vzdal práce kronikára.
(dnv)
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MONIKA FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ: „NÁŠ KRAJ SI ZASLÚŽI VIAC“
V našom kraji žije viac ako pol milióna šikovných ľudí, ktorí ho svojou prácou zveľaďujú. Kraj im to však
nevracia v zlepšovaní poskytovaných služieb. Dlhodobo v ňom vládnu tí istí politici, ktorí nedokážu región
posúvať vpred. A nielen to. Sú navzájom prepletení do hustého klbka vzťahov, cez ktoré vyciciavajú rozpočet
kraja. Je najvyšší čas to zmeniť a dať nášmu kraju skutočne európsku úroveň. Funguje to v Európe a
bude to fungovať aj u nás. Len treba po desiatich rokoch členstva v Európskej únii konečne začať využívať
európske peniaze aj v prospech obyvateľov Bratislavského kraja. Preto som sa rozhodla kandidovať na
županku Bratislavského samosprávneho kraja. Chcem vám predstaviť priority môjho programu pre náš kraj.

NOVÁ ŽELEZNIČNÁ STANICA
A NOVÝ BRATISLAVSKÝ CENTRAL PARK
Skončime s Frešovými výmyslami o Filiálke. Ponúkam reálny projekt novej železničnej stanice Central určenej pre
regionálnu dopravu. Stanica bude vedľa Istropolisu umiestnená pod zemou a nad ňou vyrastie nový zelený BRATISLAVSKÝ CENTRAL PARK. Žiadne biznis centrá, ako chcel župan Frešo a jeho developerskí kamaráti, ale zelený park – po rokoch konečne nová zelená plocha pre Bratislavčanov. Nepôjde o nereálne 2,5 miliardy eur, ale
300 miliónov. Za týmto projektom stojí minister dopravy Ján Počiatek a vieme ho zaplatiť z európskych peňazí.

NOVÁ DIAĽNICA A DÔLEŽITÉ KRIŽOVATKY
Nový bratislavský diaľničný obchvat D4 s napojením na južný ťah R7 (smer Dunajská Lužná) je kľúčový pre odbremenenie dopravy na južnom ťahu. Dohodli sme sa s ministrom dopravy Jánom Počiatkom, že výstavba nového obchvatu D4 začne úsekom, ktorý bude napojený na R7. Takto budú môcť práce na R7 začať už O DVAROKY SKÔR.
Už na budúci rok začneme s výstavbou dvoch dôležitých diaľničných križovatiek na diaľnici D1 – TRIBLAVINA
a BLATNÉ, čím uľahčíme život mnohým šoférom a obciam pozdĺž diaľnice D1.
V spolupráci s vládou vieme investovať viac ako miliardu eur - najviac od roku 2001. Aby sme dobehli 10 rokov
zanedbané investície a začali riešiť katastrofálnu dopravnú situáciu.

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

SPRAVODLIVÝ SOCIÁLNY SYSTÉM
Žijeme v siedmom najbohatšom regióne EÚ a nevieme sa slušne postarať o našich seniorov. Župa od nich vyberá
nezákonné poplatky za služby v sociálnych zariadeniach a keď sa bránia, podáva na nich žaloby! Pri príprave môjho
programu pre túto oblasť som spolupracovala s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb SR a viem presne, ako
nastaviť sociálnu politiku kraja tak, aby sme sa za ňu nemuseli pred našimi starými rodičmi hanbiť, preto presadím:
• záruku pre každého seniora, že kraj sa o neho postará bez ohľadu na to, či má, alebo nemá peniaze,
• okamžité zrušenie nezákonných poplatkov pre seniorov v sociálnych zariadeniach,
• klienti sociálnych zariadení budú platiť iba za služby, ktoré reálne potrebujú a využívajú,
• obnovenie trestuhodne zanedbanej starostlivosti v domácom prostredí, pretože tá je často lepšou alternatívou ako
sociálne zariadenia,
• vytvorenie dôstojných a stabilných podmienok na prácu tým, ktorí sa o seniorov starajú.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

TOTO JE MOJA VÍZIA A MOJE ZÁVÄZKY VOČI VÁM.
SÚ REÁLNE A VIEME NA NE ZÍSKAŤ FINANCIE.
BEZ VAŠEJ PODPORY TO VŠAK NEBUDE MOŽNÉ.
CHCEM VÁS PRETO POPROSIŤ, ABY STE
V SOBOTU 9. NOVEMBRA PRIŠLI VOLIŤ.
ĎAKUJEM
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Zábradlie
dali opraviť
po 6 týždňoch
NOVÉ MESTO
Zábradlie schodiska v podchode na Trnavskom mýte ešte
začiatkom septembra neznámi
vandali zničili. Bratislavskému
magistrátu trvalo šesť týždňov,
kým ho dal opraviť. Vraj úradníčka, ktorá to mala na starosti,
odišla na dovolenku.
Zábradlie pri východe smerom na
Šancovú ulicu bolo vylomené z
mramorových schodov a naklonené do schodiska tak nebolo
chodcom oporou, ale dokonca
prekážkou. Jeden muž si tu podľa
televízie Markíza zlomil ruku, aj
keď priznal, že predtým pil alkohol.
Na opravu zábradlia čakali Bratislavčania až do druhej polovice
októbra. Hovorca bratislavského
magistrátu Stanislav Ščepán povedal, že skôr to nebolo možné,
pretože pracovníčka magistrátu,
ktorá to mala na starosti, bola na
dovolenke. Zdá sa, že bratislavský magistrát má pri odstraňovaní
havárií času dosť. Nové zábradie
je už osadené, ale je viditeľne iné
ako tie ostatné. Je subtílnejšie a je
natreté len základnou farbou.
Podchod na Trnavskom mýte sa
stáva terčom vandalov opakovane. Už päťkrát zničili plagáty
portrétov ľudí ku Dňu optimistov,
grafitmi pokreslili všetko, čo sa
dalo - od lavičiek, cez stropy nástupiští až po eskalátory. (mch)
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Kocúrkovo s čipovaním psov od januára bude opäť nepovinné
BRATISLAVA
Do konca septembra 2013 mali
majitelia psov, mačiek a fretiek
dať povinne začipovať svojich
miláčikov. Mnohí tak urobili,
pričom za jeden čip zaplatili aj
50 eur. O tri týždne po tomto
termíne však poslanci Národnej
rady SR zmenili zákon a od
januára čipovanie opäť nebude
povinné. Domnievajú sa, že Slováci majú hlboko do vrecka
alebo z nich robia bláznov.
V roku 2011 zaviedol minister
pôdohospodárstva Zsolt Simon
povinné čipovanie zvierat na základe nariadenia Európskej únie.

Vysvitlo však, že únia nikdy nepožadovala čipovanie všetkých
psov, mačiek a fretiek, ale iba
tých, ktoré prechádzajú hranicami
členských štátov únie. Zvieratá,
ktoré necestujú, čipy mať nemusia. Bývalý minister dnes tvrdí, že
sa to nevzťahovalo na všetkyzvieratá. Štátna veterinárna a potravinová správa mu oponuje, že
podľa platných predpisov majú
byť čipované všetky zvieratá.
Národní poslanci síce zákon zmenili, účinný však bude až od nového roka. Dovtedy musia byť čipované všetky psy, mačky a fretky,
aj keď majitelia vedia, že o dva

mesiace túto povinnosť už mať
nebudú. Preto tí, ktorí zákon porušili a porušujú, ušetrili a vyhrali.
Problém by teoreticky mohol
nastať vtedy, ak by zviera potrebovalo ošetrenie. Zverolekár do
konca roka môže ošetriť iba psy,
mačky a fretky, ktoré majú čip.
Mnohí sa však vyjadrili, že zviera
ošetria aj bez neho, akoby mali
stratiť klienta. Po správnosti by
mal veterinár majiteľa nezačipovaného zvieraťa nahlásiť úradom.
Tie budú do konca roka majiteľov
nezačipovaných zvierat pokutovať, od 1. januára 2014 však sankcie pominú.
Martina Chudá

Chcete zlepšiť
dopravu?
Pomôžte nám aj sebe!

Už v týchto dňoch vás môžu navštíviť anketári
Štatistického úradu, ktorí budú v rámci rakúsko-slovenského
projektu BRAWISIMO zisťovať vaše dopravné zvyklosti.
Vyplnením dotazníkov máte jedinečnú možnosť ovplyvniť
rozvoj dopravy vo vašom kraji.
Viac informácií môžete získať na adrese www.statistics.sk/mobilita alebo info@mindop.sk
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Staré Mesto
zakázalo fajčiť
v záhradách
STARÉ MESTO
Staromestská
samospráva
sprísnila pravidlá pre fajčiarov.
Úplný zákaz fajčenia bude
napríklad v Medickej či Grassalkovichovej záhrade. Nové
všeobecne záväzné nariadenie
obmedzujúce fajčiarov bude
platné od 15. novembra 2013.
Okrem oboch staromestských
záhrad je fajčenie obmedzené aj
pri vstupoch do škôl, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, kultúrnych zariadení a úradných budov, kde je zakázané fajčiť až do vzdialenosti 4
metrov. Odstup 8 metrov budú
musieť fajčiari dodržiavať pri detských ihriskách. Za porušenie
hrozí pokuta 33 eur.
„Vychádzali sme z požiadaviek
občanov, s ktorými som sa stretávala už ako poslankyňa a teraz sa
s nimi stretávam ako starostka.
Ide o progresívny krok a verím, že
budeme príkladom aj pre ďalšie
mestské časti,“ uviedla starostka
Tatiana Rosová.
Zdá sa však, že najmä v prípade
Medickej záhrady Staromešťanov
trápi niečo úplne iné. „Som zvedavá, kedy odstránia bezdomovcov a ožranov, ktorí si zo záhrady
spravili nocľaháreň a verejný
záchod. Nech sa idú po záhrade
prejsť a potom uvidia a zacítia,“
reagovala čitateľka Nadežda
Hradská.
(mch)
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BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vrátili z výjazdu po klziskách súperov zo Západnej
konferencie KHL len so skalpom Atlantu Mytišči. Ostatné
tri zápasy v Čerepovci, Jaroslavli a v Petrohrade prehrali.
Aj preto zostávajú Bratislavčania v Západnej konferencii
na poslednom mieste.
Prvý zápas v Čerepovci prehrali
slovanisti 0:2, ďalší v Jaroslavli
1:2, pričom v oboch zápasoch
chytal Miroslav Kopřiva. Až v
treťom zápase dokázali vybojovať víťazstvo, keď Mytišči zdolali futbalovým výsledkom 1:0.
To už v bráne stál Jaroslav Janus
a víťazný gól strelil Juraj Mikúš.
V Petrohrade proti favorizovanému SKA odohrali bratislavskí
hokejisti dobrý zápas a v prvej
tretine dokázali vyrovnať na 1:1.
V druhej tretine však v oslabení
inkasovali druhý a o minútu tretí
gól. Napokon Slovan v Petrohrade prehral 2:4.
Po reprezentačnej prestávke čaká
hráčov Slovana kvarteto domácich zápasov. V stredu 13. novembra 2013 o 19.00 h privítajú
Jugru Chanty-Mansijsk, v piatok
15. novembra o 19.00 h Avtomobilist Jekaterinburg, v nedeľu 17.
novembra o 17.00 h Barys Astana
a v utorok 19. novembra o 19.00
h Avangard Omsk.
(ado)
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Inter Bratislava je po prvej tretine
druhý, na Nitru stráca jeden bod
BRATISLAVA
Sériu víťazstiev basketbalistov
BK Inter Incheba Bratislava
prerušili predminulý týždeň
Handlovčania, keď na domácej
palubovke zdolali žlto-čiernych
80:74 (17:24, 19:17, 20:26,
24:7). Bratislavčania síce po
troch štvrtinách viedli sľubne
67:56, v záverečnej štvrtine
však prepadli vo všetkých činnostiach a zápas prehrali rozdielom šiestich bodov.
V poslednom zápase prvej tretiny
základnej časti extraligy privítali
interisti na Pasienkoch tím Spišskej Novej Vsi, ktorý presvedčivo

zdolali 94:57 (32:24, 23:7, 16:15,
21:11). O výsledku sa rozhodlo
prakticky už v prvej polovici
stretnutia, keď si domáci vytvorili rozhodujúci náskok. „Viem, že
sa od nás teraz očakávajú len víťazstvá, ale prial by som si, aby
som mal zdravých hráčov. To je
pre mňa ešte dôležitejšie a vtedy
môžeme hovoriť o tom, čo sa
nám podarilo alebo nepodarilo.
Postupne sa zlepšujeme, ale niekedy sa stane, že nemáme hráčov
na rotáciu. Dnes sme splnili, čo
sme chceli. Bola aj dobrá rotácia a
hráči neboli takí unavení, možno
aj preto to tak vyšlo. Mančaftu by

som poprial len zdravie,“ povedal
po zápase tréner Interu Oleg
Meleščenko.
Po prvej tretine základnej časti
najvyššej domácej súťaže sú interisti na druhej priečke so stratou
jedného bodu na vedúcu Nitru.
Druhú tretinu zápasov začnú Bratislavčania v sobotu 9. novembra
2013 v Leviciach, potom ich
čakajú dva zápasy na domácej
palubovke. V stredu 11. novembra privítajú ŠKP Banská Bystrica a v sobotu 17. novembra BK
Iskra Svit. Oba domáce zápasy sa
začínajú o 18.00 h v Hant Aréne
na Pasienkoch.
(ado)

CODES CREATIVE 2013

Slovanisti sa
vrátili len so
skalpom Mytišči
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KAPRUN

www.bkinter.sk

Futbalisti
Slovana strácajú
v lige náskok
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
dokázali za tri ligové kolá stratiť sľubný osembodový náskok
pred Myjavou a Ružomberkom. Po domácej prehre s
Trenčínom (0:3), remízach v
Myjave (2:2) a v nedeľu doma
s Košicami (1:1) majú pred
Ružomberkom náskok už len
dva body.
V nedeľu sa na Pasienkoch očakávalo víťazstvo belasých, ktorí
na začiatku súťaže vyhrali v Košiciach 1:0 a pred súperom mali v
ligovej tabuľke 14-bodový náskok. Navyše tréneri mali v nedeľu k dispozícii aj Vitteka, Soumaha aj Žofčáka. Napriek tomu
náskok z prvého polčasu neudržali a Košičanom darovali dva body.
„Z našej strany to bol slabý výkon
v slabom zápase bez šancí. Bol to
nudný futbal. Nezaslúžili sme si
vyhrať. Nemôžeme byť spokojní
s výsledkom ani s hrou. Mali sme
šnúru, keď sme vyhrávali. Teraz
na nás, naopak, doľahla určitá kríza a ťažko sa dostávame do vedenia. Veríme mužstvu, že sa spamätá a dotiahne jeseň do úspešného konca,“ povedal po zápase tréner Slovana Jozef Valovič.
V stredu 6. novembra o 18.00 h
čaká Slovan domáca odveta štvrťfinále Slovnaft Cupu proti Žiline a
v sobotu 9. novembra ťažký zápas
v Ružomberku.
(ado)
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V Petržalke boli
dva falošné
bombové útoky
PETRŽALKA
Návštevníci nákupného centra
Aupark na Einsteinovej ulici
museli v utorok 22. októbra
2013 predčasne ukončiť nákupy. Mužský hlas totiž pred
14.45 h ohlásil, že v Auparku je
bomba. Polícia následne celé
nákupné centrum evakuovala.
Policajti pri prehliadke neobjavili
žiadnu bombu. Začali však po
volajúcom pátrať a v sobotu 26.
októbra ráno zadržali 32-ročného
Branislava z Pezinka. Je obvinený
zo šírenia poplašnej správy.
V krátkom čase ide už o druhý
falošný bombový útok v Petržalke. Vo štvrtok 3. októbra podvečer ohlásil bombu na toaletách
hypermarketu TESCO na Panónskej ceste 21-ročný Daniel z
Bratislavy. Aj v tomto prípade
museli policajti objekt evakuovať. Páchateľa polícia vypátrala
ešte večer v ten istý deň.
Obom mužom hrozí väzenie na
jeden až päť rokov.
(pol)
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Na Rovniankovej ulici vyrúbali päť
stromov, vysadia však šesť nových
PETRŽALKA
Čitateľ z Rovniankovej ulice
nás predminulý týždeň upozornil na výrub piatich vzrastlých
stromov v blízkosti zdravotného strediska zo strany Romanovej ulice. Ako nás informovala
samospráva mestskej časti
Petržalka, výrub bol riadne
povolený na žiadosť zdravotného strediska.

„Stromy sa nachádzali vo veľmi
zlom zdravotnom stave a boli
výrazne preschnuté. To narušilo
ich stabilitu, mohli sa zlomiť,
takže ohrozovali zdravie a bezpečnosť obyvateľov, prípadne
mohli spôsobiť škodu na majetku,“ uviedla petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová. Dodala,
že o výrub požiadalo Zdravotné
stredisko Rovniankova.

„Za výrub stromov na Romanovej ulici bola v uznesení uložená
náhradná výsadba v počte šesť
kusov listnatých stromov, ktoré
mestská časť vysadí na susednej
parcele so súhlasom vlastníka
pozemku, ktorým je hlavné
mesto, v termíne do dvoch rokov
od realizácie výrubu,“ uviedla
hovorkyňa petržalskej samosprávy.
(mch)

Keď sa kontajner na jesenný zber
zaplní, treba to ohlásiť, dovezú nový
PETRŽALKA
Obyvatelia Blagoevovej ulice
14 a 16 nemajú šťastie na poriadok okolo nádob na domový
odpad, keďže do ich stojiska na
odpad vozia smeti aj ľudia a
firmy z okolia. Patálie mali aj s
jesenným zberom rozmerného
odpadu, ktorý organizuje petržalská samospráva.
Odpad, ktorý sa nezmestil do
kontajnera totiž pracovníci samo-

správy nechali v okolí stojiska.
Mestská časť tvrdí, že ľudia sa
mali ozvať, aby pristavili ďalší
veľkokapacitný kontajner. Petržalčanov informovala, aby nekládli odpad mimo pristavené
kontajnery. „Odpratávaním takto
položeného odpadu totiž vznikajú
mestskej časti dvakrát vyššie náklady ako pri samotnom odvoze,“
uviedla Katarína Macenková z
miestneho úradu. Niektorí obyva-

telia túto požiadavku nerešpektovali a vzápätí sa obyvatelia Blagoevovej sťažovali na znečistené
okolie, pričom mali priamo kontaktovať mestskú časť, ktorá by
pristavila ďalší kontajner.
Namieste je tiež otázka, či by pristavenie ďalšieho kontajnera nemali skôr iniciovať pracovníci
odvozu, ktorí nadbytočný odpad
opretý o kontajner odložili do stojiska na domový odpad. (mch)

V Zrkadlovom
háji bude opäť
Festival slobody
PETRŽALKA
Ústav pamäti národa organizuje od 12. do 17. novembra
2013 už tretí filmový Festival
slobody, ktorý bude v Dome
kultúry Zrkadlový háj. Jeho
cieľom je pripomínať a analyzovať obdobie neslobody na
Slovensku. Podrobný program
festivalu je na webstránke
www.festivalslobody.sk.
Súčasťou spomienok na obdobie
neslobody bolo minulý týždeň aj
odhalenie pamätnej tabule na
múre bratislavskej väznice v
Justičnom paláci. Pamätnú tabuľu na pamiatku útrap nespravodlivo väznených a odsúdených za
bývalého režimu v rokoch 1948
až 1989 tu odhalili predstavitelia
Klubu politických väzňov Slovenska a Ústavu pamäti národa.
Len v rokoch 1949 – 1953 bolo
v Justičnom paláci vykonaných
32 popráv, v prevažnej väčšine
odsúdených na trest smrti za politické trestné činy.
(ado)

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

© Maňo Štrauch
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Na Račianskej
vysadia nové
stromy
NOVÉ MESTO
Jedna z najfrekventovanejších
ulíc v meste – Račianska – bude
zelenšia. V novembri tu pribudnú ďalšie nové stromy. S ich
výsadbou v spolupráci so samosprávou bratislavského Nového
Mesta pokračuje na jeseň
občianske združenie Biely kríž,
ktoré s iniciatívou prišlo. Zapojiť sa môžu všetci, „stretávka“
pred výsadbou bude v sobotu
16. novembra 2013 na parkovisku pred Pedagogickou fakultou UK na Račianskej ulici 59.
Výsadba nadviaže na jarnú akciu,
keď do stromoradia na Račianskej
ulici pribudlo 20 jaseňov štíhlych.
Iniciatívu občianskeho združenia
Biely Kríž podporil magistrát
hlavného mesta z tzv. participatívneho rozpočtu sumou 8700 eur.
Mestská časť Nové Mesto prispela prostredníctvom organizácie
EKO-podnik verejnoprospešných
služieb. Jej pracovníci odstránili
zo zeme staré korene pôvodných
stromov a zabezpečili nákup a
dovoz nových jaseňov.
(stn)

Na Pasienkoch
sa bude v sobotu
tancovať
NOVÉ MESTO
V sobotu 9. novembra 2013
bude v Hant Aréne na Pasienkoch jubilejný 10. ročník
tanečnej súťaže H&T CUP.
Zídu sa tu tanečníci od Bratislavy až po Michalovce, ale i z
Česka, aby súťažili v 4 vekových kategóriách - od detičiek
predškolského veku až po
dospelých tanečníkov.
Tradične sa bude súťažiť v hiphope, disco, súťažiaci predvedú
show choreografie, v ktorých prevládajú techniky baletu, jazzu, v
štýle kabaret či revue. Eleganciu
prinesie ladies, scénický tanec,
street choreografie prinesú tanečný štýl ulice. A napokon kategória
open otvorí dvere ostatným tanečným štýlom ako step, latino,
country, španielske , brušné a
národné tance.
Súťažiť sa začne o 8.00 h, víťazi
budú vyhlásení o 20.00 h. (htc)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Petržalský vicestarosta navrhuje
sprejazdniť Kopčiansku až do Kittsee
PETRŽALKA
Kopčianska ulica pôvodne spájala Petržalku s rakúskou obcou Kittsee (Kopčany). Po spustení železnej opony bola cesta z
oboch strán uzavretá a rozdelil
ju ostnatý drôt. Po vstupe Slovenska do Schengenského priestoru sa Kopčianska ulica otvorila Bratislavčanom až do
susednej rakúskej obce. Zatiaľ
však len pre chodcov a cyklistov. To by sa mohlo zmeniť.
S iniciatívou sprejazdnenie Kopčianskej ulice až do Kittsee prišli
petržalský vicestarosta Martin
Miškov a petržalský mestský
poslanec Marián Grexa (obaja
NOVA). Obrátili sa na primátora
Bratislavy a starostku Kittsee so
žiadosťou, aby zvážili sprejazdnenie cesty spájajúcej Petržalku a
Kittsee. Kopčianska sa na rakú-

skej strane nazýva Alte Nordsüd
Landesstrasse, ktorá ďalej pokračuje ako Pressburger Strasse.
V Kittsee žije početná komunita
Bratislavčanov, jazdí sem nakupovať mnoho obyvateľov mesta,
ľudia z rakúskej obce zase pravidelne jazdia do Bratislavy. Práve
im by sa cesta poriadne skrátila.
„Dnes musia obyvatelia Petržalky
pri ceste do Kittsee a obyvatelia
Kittsee pri ceste do Petržalky ísť
cez obec Jarovce alebo cez obec
Berg a pritom je tu už vybudovaná plnohodnotná cesta, ktorá
spája Petržalku a Kittsee, stačí iba
odstrániť značky zákazu vjazdu
na oboch stranách,“ uviedol vicestarosta Miškov. Sprejazdnenie
cesty pre motorové vozidlá by
podľa neho malo aj ekologický
prínos. „Sprístupnením prejazdu
touto cestou by sme významne

skrátili dĺžku cesty, to znamená,
že vozidlá by spotrebovali menej
paliva a tým by sa znížilo aj
množstvo výfukových plynov,“
uviedol Miškov.
Cesta z Petržalky do Kittsee bola
pôvodne postavená ako hlavná
spojnica medzi oboma obcami.
Po spustení železnej opony slúžila na stráženie hraníc a dopravnú
obsluhu poľnohospodárskej pôdy
na oboch stranách hranice. V súčasnosti ju vyžívajú najmä cyklisti. Tí sa obávajú, že sprejazdnením by sa zhoršili podmienky pre
cyklistov. Kopčianska ulica na
slovenskej strane je však už dnes
prístupná autám v takmer celej
dĺžke, rovnako Pressburger Strasse na opačnej strane. Zákaz vjazdu tak platí len pre niekoľko
desiatok metrov v okolí spoločnej
hranice.
(ado)

Nové Mesto
opäť rozdalo
tisícky cibuliek
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto na
budúcu jar opäť rozkvitne tisíckami tulipánov. Miestna samospráva aj túto jeseň pripravila
pre obyvateľov akciu 50 000
tulipánov pre Nové Mesto, v
rámci ktorej každý záujemca
dostal bezplatne balíček s
cibuľkami. Nimi si obyvatelia
môžu skrášliť okolie príbytkov.
„Po minuloročnom veľkom záujme Novomešťanov sme sa rozhodli v tejto milej tradícii pokračovať. Teším sa, že ľuďom záleží
na tom, ako vyzerá ich okolie, a
snažia sa ho kultivovať,“ povedal
starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý. Podľa jeho slov je zveľaďovanie zelene jednou z priorít
vedenia mestskej časti.
Cibuľky mestská časť rozdávala
Novomešťanom v pondelok 4.
novembra pred Domom kultúry
na Kramároch a v stredu 6. novembra v parku na Račianskom
mýte. Podľa starostu Kusého je
tulipán typickým kvetom histórie
Bratislavy, na ktorý boli obyvatelia zvyknutí, preto sa Nové Mesto
rozhodlo na túto tradíciu nadviazať.
(brn)

Na obranný val
upozorňujú
v sade tabule
PETRŽALKA
Na miesto v dnešnom Sade
Janka Kráľa, kde začiatkom
roka 1809 obyvatelia Prešporka
a Engerau vybudovali obranný
val proti francúzskej armáde
cisára Napoleona I, upozorňujú
dve informačné tabule. Osadil
ich tam Petržalský okrášľovací
spolok.
„Protinapoleonský val je jedna z
historických pamätihodností, ktorá azda najviac charakterizuje sad.
Hoci sa tu každý rok odohrávajú
pripomienky bojov z roku 1809,
medzi ľuďmi je stále málo vedomostí o tom, kde sa val nachádza,
ako vyzerá,“ uviedla Iveta Plšeková z okrášľovacieho spolku.
Pozostatkom valu je vyvýšenina
zeminy, ktorá obkolesuje sad z
juhu a z východu.
(pos)
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streda 6. novembra
 13.00 - Slovak Open 2013, teni-

sový turnaj, Aegon Aréna, Príkopova 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, Pribinova ulica
 19.00 - Všechnopartička, talkshow, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto
 19.00 - L. Málková: You happy
me happy, Festival českého divadla, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
 19.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
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 19.00 - E. Albee: Koza alebo
Kto je Sylvia?, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
 19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Malá scéna STU, Dostojevského rad
 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači, Štúdio Olympia, Kollárovo
námestie

sobota 9. novembra
 14.00 - Semifinále Slovak Open

2013, tenisový turnaj, Aegon Aréna, Príkopova ulica
 15.00 - Rómeo a Júlia, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
 19.00 - Ľ. Čekovská, K. Pullinger: Dorian Gray, opera, premiéra, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - O. McCafferty: Práskni
do bot, Festival českého divadla,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.00 - Rómeo a Júlia, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie

štvrtok 7. novembra
 10.00 - J. Godber: Vyhadzova-

nedeľa 10. novembra

či, generálka, Štúdio Olympia,
Kollárovo námestie
 13.00 - Slovak Open 2013, tenisový turnaj, Aegon Aréna, Príkopova ulica
 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - P. Pavlac: Moja mama
mala brata, Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.30 - Joyce DiDonato: Drama
Queens, koncert sólistky Metropolitnej opery v New Yorku, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači, premiéra, Štúdio Olympia,
Kollárovo námestie

 16.00 - Finále Slovak Open 2013,

piatok 8. novembra
 13.00 - Slovak Open 2013, tenisový turnaj, Aegon Aréna, Príkopova ulica
 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica Túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
 19.00 - Ľ. Čekovská, K. Pullinger: Dorian Gray, opera, premiéra, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.00 - P. Kolečko: Zakázané
uvolnení, Festival českého divadla, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

tenisový turnaj, Aegon Aréna, Príkopova ulica
 17.00 - P. Quilter: Ráno po, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - L. Lagronová: Z prachu
hvězd, Festival českého divadla,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.00 - Rómeo a Júlia, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
 19.30 - Šansónový večer Jozefa
Bednárika, Štúdio Olympia, Kollárovo námestie
 19.30 - V. Klimáček: Sado
(láska v Európe), Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie
pondelok 11. novembra
 19.00 - G. Rossini: Barbier zo

Sevilly, opera, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - E. Murphyová: Tři
holky jako květ, Festival českého
divadla, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
 19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Game Over, divadlo Do Houslí,
Loď v podpalubí, Tyršov nábrežie
utorok 12. novembra
 10.00 - F. L. Baum, M. Náhlík:

Čarodejník z krajiny OZ, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

 19.00 - G. Verdi: Rigoletto,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, predpremiéra, Štúdio
SND, Pribinova ulica
 19.00 - Traja spolu, tanečné
predstavenie, Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
 20.00 - PROGRES 2, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica

 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac

pondelok 18. novembra

na dedine, Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.00 - P. Löhle: Das Ding (To),
Loft Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - HC Slovan Bratislava Avtomobilist Jekaterinburg, zápas KHL, Slovnaft Aréna, Ulica
odbojárov
 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači, Štúdio Olympia, Kollárovo
námestie

 19.00 - Elán: Ôsmy svedatiel,

streda 13. novembra
 19.00 - E. Gindl: Karpatský

sobota 16. novembra

thriller, premiéra, Štúdio SND,
Pribinova ulica
 19.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
 19.00 - HC Slovan Bratislava Jugra Chanty-Mansijsk, zápas
KHL, Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
 19.00 - ARAKAIN Trash Club
Tour, koncert, V-klub, Námestie
SNP
 19.00 - R. Becker: Caveman,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto

 11.00 - P. Dobšinský, A. Koren-

štvrtok 14. novembra
 11.00 - S. Civáňová, P. Vlčko:

Bajaja, hudobná rozprávka, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
 19.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, premiéra, Štúdio SND,
Pribinova ulica
 19.00 - J. Strauss: Netopier,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie dr. Z. Burkeho, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
 19.00 - J. Schmid: Škaredá středa aneb teta z Halifaxu, Festival
českého divadla, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
 19.00 - M. Uzelac: Cigáni idú
neba, muzikál, Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
 20.00 - Laura a její tygři, koncert, Rock Café, Ulica M. Sch.
Trnavského
piatok 15. novembra
 19.00 - P. I. Čajkovskij, M. Peti-

pa, L. I. Ivanov: Labutie jazero,
balet, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, predpremiéra, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica

či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
 11.00 - Opera je zábava!, prierez operou Nápoj lásky pre najmenších divákov, Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 15.00 - Elán: Ôsmy svedatiel,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
 17.00 - Novembrové ideály a
realita, diskusia, Malá scéna STU
 18.00 - R. Wagner: Lohengrin,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, premiéra, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, balet, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
 19.00 - J. Novak: Tolstoj a peniaze, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
 19.00 - E. Borušovičová: 69
vecí lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
 19.00 - Elán: Ôsmy svedatiel,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
20.00 - Marián Čekovský &
Henry Tóth, koncert, Rock Café,
Ulica M. Sch. Trnavského
nedeľa 17. novembra
 17.00 - HC Slovan Bratislava -

Barys Astana, zápas KHL, Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
 17.00 - H. Galron: Mikve, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 17.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
 18.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, premiéra, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
 18.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica

muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
 19.00 - O. Wilde, R. Ross: Lordi,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
 19.00 - Ewa Farna, koncert,
Hant Aréna, Trnavská cesta
 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackery, homlesáci a manažéri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
utorok 19. novembra
 10.00 - G. Flaubert: Madame

Bovary, Sála činohry SND, Pribinova ulica
 10.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, opera, Historická budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - G. Verdi: Aida, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - D. Ives: Venuša v kožuchu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna STU, Dostojevského rad
 19.00 - HC Slovan Bratislava Avangard Omsk, zápas KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
streda 20. novembra
 19.00 - P. I. Čajkovskij, V. Ma-

lakhov: Spiaca krásavica, balet,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz Anjel skazy, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astorka, Námestie SNP
 19.00 - Traja spolu, tanečné
predstavenie, Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
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NATRNAVSKEJ CESTE niekto na Martinskom cintoríne ukradol náhrobný kameň. Krádežou
ružového mramorového náhrobku vznikla majiteľke škoda vo
výške 500 eur. Polícia po páchateľovi pátra.
NA TRHOVEJ ULICI smetiari
pri odvážaní domového odpadu
našli telo muža v počiatočnom
štádiu rozkladu. Presné príčiny
smrti budú známe po pitve.
Podľa polície by malo ísť o bezdomovca, okolnosti smrti vyšetruje.
NASEDMOKRÁSKOVEJ ULICI prepadol neznámy páchateľ
fitnes štúdio. Majiteľke a dvom
zákazníčkam sa vyhrážal použitím zbrane, ak mu ihneď nedajú
peniaze, čo majú pri sebe. Ženy
odmietli, následne lupič spod
pultu schmatol dva mobily, notebook, 10 eur a ušiel. Polícia po
lupičovi pátra.
NA ŠÁŠOVSKEJ ULICI niekto
úmyselne podpálil auto Maserati
Quattroporte. Majiteľovi vznikla
škoda okolo 60-tisíc eur. Polícia
po podpaľačovi pátra.
NA KRIŽOVATKE ULÍC
KADNÁROVA A HEČKOVA
polícia chytila 28-ročného Michala, keď odčerpával benzín z áut.
Michal poškodil nádrže dvoch
áut, z ktorých odčerpal viac ako
15 litrov benzínu. Majiteľom áut
vznikla škoda viac ako 622 eur.
Polícia muža pustila na slobodu,
hrozí mu väzenie na dva roky.
BLÍZKO NÁMESTIA SLOBODY našli policajti v kríkoch
mužské telo v značnom štádiu
rozkladu. Presné príčiny a okolnosti smrti budú známe po pitve.
Polícia prípad vyšetruje. (mch)
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Kamenné námestie bolo pôvodne
najmenšie námestie v celom meste
Remeselníci sa v minulosti nemohli na sídliskách usadzovať
kdekoľvek. Ak remeslo znamenalo potencionálny zdroj nebezpečenstva, napríklad ohňa
či požiaru, musel sa remeselník
(alebo skupina remeselníkov)
usadiť v bezpečnej vzdialenosti od osídlenej oblasti (napríklad hrnčiari). Ďalej od
husto osídlenej časti sídliska
bývali vykazovaní aj remeselníci, ktorí spôsobovali mimoriadny hluk (napríklad kováči), alebo mimoriadny zápach
(mäsiari, garbiari), ktorých
prevádzky sa obyčajne umiestňovali blízko vodných tokov.
V jadrách sídlisk, v centrálnych
osídlených oblastiach, obyčajne
vyrábali svoje výrobky krajčíri,
šustri, tkáči, remenári, sedlári,
stolári. Povrazníci neboli síce pre
svoje okolie nebezpeční či nepríjemní, ale pre svoju prácu potrebovali pomerne dlhé prázdne
priestranstvo, preto sami obyčajne vyhľadávali plochy mimo
hradieb miest.
V centrálnej oblasti sídliska by
asi ťažko mohli nastálo pracovať
kamenári. V Prešporku sa kamenári hádam už v stredoveku usadili na východnom predmestí za
Laurinskou bránou, pri Špitálskej ulici. Možno tam sídlili už
od 13. storočia, od výstavby špitálov a Kostola svätého Laurinca, ktorý bol v 16. storočí demolovaný (stál na mieste pred
neskoršou tržnicou). Kamenárska výroba vyžadovala pomerne
rozsiahle dvory, kde sa pracovalo
celý rok pod holým nebom.
Jeden taký dvor sa nachádzal
ešte v polovici 18. storočia v tesnej blízkosti alžbetínskeho kostola a kláštora, neskôr zanikol.
Iný bol pri Špitálskej ulici (medzi
Špitálskou a Dunajskou ulicou),
naproti vyústeniu Kolárskej
ulice. Ten bol pôvodne súkromným pozemkom a od ulice bol
oddelený plotom. Okolo dvora
stáli štyri domy. Z juhozápadu na
dvor vyúsťovala zadná brána
zájazdného hostinca Zum Metzen (U merice), neskoršieho
hotela Rudolf. Mnohí starší Bratislavčania sa ešte pamätajú na
typický zápach, ktorý charakteri-

Pôvodné Kamenné námestie pred demoláciou, asi okolo roku 1960.
Rumpelmayerovský dom z konca 18. storočia, pred ním stánok predajne ovocia a zeleniny ZELOVOC.

zoval obchod RYBA na dolnom
konci Námestia SNP, na prízemí
vtedy už zrušeného hotela.
Priestor kamenárskeho dvora sa
už v 18. storočí označoval ako
Kamenárske námestie (Steinmetzplatz), v roku 1879 dostal
oficiálne názov Kamenné námestie (Kö-tér, Steinplatz).
Okolo námestia stáli domy,
ktoré boli výraznými príkladmi
bohatej meštianskej architektúry konca 18. a začiatku 19. storočia s množstvom vynikajúcich
architektonických detailov (kamenárske práce, umelecky kuté
mreže, maľovaná výzdoba interiérov, vyrezávané drevené obloženie stien).
Domy patrili významnej kamenárskej rodine Rumpelmayerovcov, z ktorej pochádzali aj dvaja
architekti. Jeden z nich (Friedrich) projektoval stavbu Blumentálskeho kostola. Na Kamennom námestí tesali aj do
tohto kostola architektonické
články. Jeden stĺp z ušľachtilého
kameňa, ktorý nebol v kostole
nakoniec použitý, leží v zemi
pod vozovkou a zastávkou električky. Bolo to rozlohou najmenšie bratislavské námestie, ani nie
50 x 50m. V poslednom čase na
ňom stáli stánky malého trhoviska, kde sa predávala predovšetkým zelenina.

Vzácne domy zbytočne zbúrali v
roku 1964 a námestie zničili pred
výstavbou obchodného domu
Prior. Vzniknutá prázdna plocha
bez logického ohraničenia, na
ktorú vyúsťuje len nikdy nepoužité, predimenzované a zbytočne
monumentálne vonkajšie schodište na poschodie obchodného
domu, dostala v roku 1977 názov
Kyjevské námestie. V Bratislave
však bola ešte aj Kyjevská ulica,
preto mu neskôr vrátili pôvodný
názov, už však nie pôvodného
verejného priestranstva.
Je tu najvyšší čas zaceliť socialistickú dieru v urbanizme jadra
mesta, obnoviť intímne Kamenné námestie, vybudovať architektúru, ktorá by korešpondovala
s okolím, a nebojovať za zachovanie stavu, ktorý pripomína
zásah bomby z druhej svetovej
vojny. Logické doplnenie radovej zástavby na miestach zbúraných domov pozdĺž Dunajskej
ulice a na nároží Špitálskej ulice
a Námestia SNP by určite výrazu
mesta pomohlo.
Treba si brať príklad z výstavby
na podobných miestach v cudzine (napríklad z Berlína, Potsdamy, Viedne, Budapešti), kde
zacelením „dier“ povojnovej výstavby vznikajú krásne príklady
vzťahu dnešnej generácie k
danostiam historického urbanizmu moderných miest.
Štefan Holčík
Foto - archív autora

Astorka nebola
len hocijaká
kaviareň 2.
„Vykrúcaj, tancuj, dievča z
Myjavy, až biele nohy pieseň
osladia, ochorie mnohý Cigán,
ja i vy. Rozteká stolom víno
bezcenné. Hajajáj, kto to len
bude mať z nás doma krštenie?“ Takúto báseň zložil Laco
Novomeský po tom, čo tancom
rozgurážená Zuzka Zguriška
rozliala v Astorke pohár vína.
Okrem Zuzky Zgurišky a Laca
Novomeského sa medzi pravidelných štamgastov počítali
Janko Jesenský, Fraňo Kráľ,
Jozef Gregor Tajovský, Milo
Urban, Gejza Vámoš či Vladimír Roy.
Spisovateľ Josef Rybák Astorku
tituloval ako politickú a umeleckú univerzitu svojej generácie,
Emil Boleslav Lukáč tu viedol
krúžok filatelistov, čo operný
spevák Štefan Hoza stoicky okomentoval: "...na galérii predsedal týždennej schôdzi bratislavských filatelistov, ktorých boxy zhodou okolností - susedili bezprostredne s boxami miestnych
pouličných Venuší." Zaujímavý
je aj príbeh svetochýrneho Paula
Éluarda, ktorý navštívil Bratislavu v roku 1946. Literárny kritik
Alexander Matuška neskôr spomínal: „Bol spokojný s prijatím,
ale naraz znetrpezlivel, voľačo
mu začalo chýbať. Čo? "Les tziganes." Éluard chcel počuť
cigánsku hudbu; veľa totiž o nej
počul ... A tak sme ho zaviedli do
Astorky." To už bolo tesne predtým, než sa nad ňou začali sťahovať mračná.
Po zmene režimu ju napokon stihol osud väčšiny bratislavských
kaviarní. Dnes, aj keď v zúboženom stave, naša Astorka ešte
stojí. Držme jej palce, aby
nepadla.
Ján Vyhnánek,
OZ Bratislavské rožky
(Koniec)

Nevyhadzujte
knihy
- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Svätokatarínske
víno otvoria už
v tento piatok
STARÉ MESTO
V piatok 8. a sobotu 9. novembra bude v bratislavskej
Starej tržnici tretí ročník Svätokatarínskej koštovky, na ktorej
viac ako dve desiatky slovenských vinárov otvoria mladé
Svätokatarínske víno.
Okrem tradičných štyroch bielych
odrôd Irsai Oliver, Müller Thurgau, Veltlínske červené skoré a
Muškát moravský pribudne tento
rok tokajská odroda Lipovina.
Novinkou tohto ročníka Svätokatarínskej koštovky bude súťaž o
najlepšie mladé víno.
„Chceme postupne zaviesť tradíciu, akou je napríklad Svätomartinské víno a podobne, keďže, a
som o tom presvedčený, sú slovenské vína plne konkurencieschopné svetovým vínam. Svätokatarínske vína sú vyrobené
výhradne z hrozna urodeného v
slovenských viniciach,“ zdôraznil
manažér značky Svätokatarínske
víno Adam Sýkora.
Svätokatarínska koštovka bude v
piatok 8. novembra od 14.00 h a v
sobotu 9. novembra od 12.00 h, v
oba dni až do 24.00 h.
(ado)

vyjdú o dva týždne
21. novembra 2013
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Víťazi Slovak Press Photo sa nechali
tento rok inšpirovať aj Bratislavou
BRATISLAVA
Bratislavou a životom v nej sa
nechali inšpirovať viacerí súťažiaci v druhom ročníku súťaže
novinárskej fotografie Slovak
Press Photo. Tohtoročná výstava ocenených fotografií v Starej
radnici Múzea mesta Bratislavy
sa tak do istej miery stáva aj
bratislavskou kronikou uplynulých mesiacov.
V kategórii Aktualita získala 2.
miesto séria fotografií Borisa Németha - Z rozvodneného Dunaja
sa stala atrakcia. V kategórii Životné prostredie získal 1. miesto
za sériu Bratislava Green City fotograf Peter Korček. Ten istý fotograf získal aj 2. miesto v kategórii
Každodenný život za sériu fotografií Zlaté - Red - Piesky.
Za fotografiu Michel Miklík 19
získal 2. miesto v kategórii Šport
fotograf Miroslav Bartánus, v tej
istej kategórii získal 3. miesto Dušan Dukát za fotografiu Svetový
pohár vo vodnom slalome – Čunovo.
Bratislava oslovila aj súťažiacich
v kategórii Mladí fotografi do 25
rokov a študenti fakúlt žurnalistiky - 1. miesto získala séria fotografií Rodina v sociálnej ubytovni
Modrý dom, ktoré nafotil študent
Borislav Bunčák, 2. miesto získal
študent VŠVU Tomáš Manina za
sériu Rekonštrukcia, premeny
hlavného mesta.
Grand Prix získal Milan Illík s fo-

Peter Korček – Bratislava Green City (zo série), kategória Životné
prostredie, 1. miesto.

Miroslav Bartánus – Michel Miklík 19 (samostatná fotografia),
kategória Šport, 2. miesto.
tografiou zo série Crew Teens,
Grant Bratislavy vyhrala študentka Martina Šimkovičová s projektom Pressburg.

Ocenené fotografie súťaže Slovak
Press Photo sú vystavené v Starej
radnici Múzea mesta Bratislavy
do 27. novembra 2013.
(ado)
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V Petržalke boli
dva falošné
bombové útoky
PETRŽALKA
Návštevníci nákupného centra
Aupark na Einsteinovej ulici
museli v utorok 22. októbra
2013 predčasne ukončiť nákupy. Mužský hlas totiž pred
14.45 h ohlásil, že v Auparku je
bomba. Polícia následne celé
nákupné centrum evakuovala.
Policajti pri prehliadke neobjavili
žiadnu bombu. Začali však po
volajúcom pátrať a v sobotu 26.
októbra ráno zadržali 32-ročného
Branislava z Pezinka. Je obvinený
zo šírenia poplašnej správy.
V krátkom čase ide už o druhý
falošný bombový útok v Petržalke. Vo štvrtok 3. októbra podvečer ohlásil bombu na toaletách
hypermarketu TESCO na Panónskej ceste 21-ročný Daniel z
Bratislavy. Aj v tomto prípade
museli policajti objekt evakuovať. Páchateľa polícia vypátrala
ešte večer v ten istý deň.
Obom mužom hrozí väzenie na
jeden až päť rokov.
(pol)

Oprava kaštieľa
sa má začať na
budúci rok
RUSOVCE
Začiatkom tohto roka sa slovenský štát sa stal definitívnym
vlastníkom kaštieľa v Rusovciach a vláda začala prípravy
na jeho rekonštrukciu. Vyše
šestnásť rokov trvajúci súdny
spor s maďarským Rádom svätého Benediktína vyhralo Slovensko, pričom štátu pripadlo
90 percent panstva a do vlastníctva rádu prešla časť parku s
blízkym kostolíkom.
Do jari budúceho roka sa má
začať verejná súťaž na dodávateľa rekonštrukcie. Dovtedy by
mala vláda mať jasnú predstavu aj
o finacovaní záchrany tejto kultúrnej pamiatky. Oprava by sa
mohla začať už na budúci rok.
Celková oprava vyjde na 35 miliónov eur. Z nórskych fondov
pôjde 5 miliónov eur, Slovensko k
tomu doplatí 750 000 eur. Zvyšok
bude podľa vlády financovaný zo
štátneho rozpočtu, alebo z darov a
zdrojov tretích subjektov. (brn)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Na Rovniankovej ulici vyrúbali päť
stromov, vysadia však šesť nových
PETRŽALKA
Čitateľ z Rovniankovej ulice
nás predminulý týždeň upozornil na výrub piatich vzrastlých
stromov v blízkosti zdravotného strediska zo strany Romanovej ulice. Ako nás informovala
samospráva mestskej časti
Petržalka, výrub bol riadne
povolený na žiadosť zdravotného strediska.

„Stromy sa nachádzali vo veľmi
zlom zdravotnom stave a boli
výrazne preschnuté. To narušilo
ich stabilitu, mohli sa zlomiť,
takže ohrozovali zdravie a bezpečnosť obyvateľov, prípadne
mohli spôsobiť škodu na majetku,“ uviedla petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová. Dodala,
že o výrub požiadalo Zdravotné
stredisko Rovniankova.

„Za výrub stromov na Romanovej ulici bola v uznesení uložená
náhradná výsadba v počte šesť
kusov listnatých stromov, ktoré
mestská časť vysadí na susednej
parcele so súhlasom vlastníka
pozemku, ktorým je hlavné
mesto, v termíne do dvoch rokov
od realizácie výrubu,“ uviedla
hovorkyňa petržalskej samosprávy.
(mch)

Keď sa kontajner na jesenný zber
zaplní, treba to ohlásiť, dovezú nový
PETRŽALKA
Obyvatelia Blagoevovej ulice
14 a 16 nemajú šťastie na poriadok okolo nádob na domový
odpad, keďže do ich stojiska na
odpad vozia smeti aj ľudia a
firmy z okolia. Patálie mali aj s
jesenným zberom rozmerného
odpadu, ktorý organizuje petržalská samospráva.
Odpad, ktorý sa nezmestil do
kontajnera totiž pracovníci samo-

správy nechali v okolí stojiska.
Mestská časť tvrdí, že ľudia sa
mali ozvať, aby pristavili ďalší
veľkokapacitný kontajner. Petržalčanov informovala, aby nekládli odpad mimo pristavené
kontajnery. „Odpratávaním takto
položeného odpadu totiž vznikajú
mestskej časti dvakrát vyššie náklady ako pri samotnom odvoze,“
uviedla Katarína Macenková z
miestneho úradu. Niektorí obyva-

telia túto požiadavku nerešpektovali a vzápätí sa obyvatelia Blagoevovej sťažovali na znečistené
okolie, pričom mali priamo kontaktovať mestskú časť, ktorá by
pristavila ďalší kontajner.
Namieste je tiež otázka, či by pristavenie ďalšieho kontajnera nemali skôr iniciovať pracovníci
odvozu, ktorí nadbytočný odpad
opretý o kontajner odložili do stojiska na domový odpad. (mch)

V Zrkadlovom
háji bude opäť
Festival slobody
PETRŽALKA
Ústav pamäti národa organizuje od 12. do 17. novembra
2013 už tretí filmový Festival
slobody, ktorý bude v Dome
kultúry Zrkadlový háj. Jeho
cieľom je pripomínať a analyzovať obdobie neslobody na
Slovensku. Podrobný program
festivalu je na webstránke
www.festivalslobody.sk.
Súčasťou spomienok na obdobie
neslobody bolo minulý týždeň aj
odhalenie pamätnej tabule na
múre bratislavskej väznice v
Justičnom paláci. Pamätnú tabuľu na pamiatku útrap nespravodlivo väznených a odsúdených za
bývalého režimu v rokoch 1948
až 1989 tu odhalili predstavitelia
Klubu politických väzňov Slovenska a Ústavu pamäti národa.
Len v rokoch 1949 – 1953 bolo
v Justičnom paláci vykonaných
32 popráv, v prevažnej väčšine
odsúdených na trest smrti za politické trestné činy.
(ado)

Konečne ambulancia
na ktorú ste čakali
Vyšetrenia bez čakania
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
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!
02/6224 0154

www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka
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Čo všetko priniesol projekt Poznaj Staré Mesto?
Verejnosť aj školáci absolvovali prehliadky, prednášky, súťaž i kvíz
Viac ako 1500 záujemcov, ktorí
sa chceli dozvedeli viac o zaujímavej histórií Starého Mesta.
Viac ako 500 staromestských
školákov, ktorí majú odteraz
bližšie k mestskej časti, kde žijú
či chodia do školy. Aj tak by sa
dal zhrnúť druhý ročník projektu Poznaj Staré Mesto, ktorý
organizuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto a tento rok sa
stretol s veľkým úspechom.
„Keď sme štartovali prvý ročník
projektu Poznaj Staré Mesto,
verili sme, že nielen verejnosť, ale
aj školákov história zaujíma, len
im ju treba priblížiť pútavým spôsobom. Tento ročník je pre nás
dôkazom, že sa nám to naozaj
podarilo. Hovorí o tom nielen
vysoká návštevnosť na prednáškach či prehliadkach, ale napríklad aj krásne projekty, ktoré
vytvorili žiaci staromestských
škôl,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava Staré Mesto
Táňa Rosová. Projekt odštartoval
vo februári a symbolicky ho
ukončil októbrový televízny kvíz
staromestských školákov. Projekt
Starého Mesta sa uskutočnil
vďaka podpore Nadácie VÚB.
REKORDNÁ PREDNÁŠKA
O DÓME SV. MARTINA
V rámci časti pre verejnosť sa
uskutočnilo päť tematických
prednášok. Uznávaní historici či

archeológovia rozprávali na tému
archeologického výskumu Bratislavského hradu, stavebnej minulosti Vydrice či o palácoch v Starom Meste. Absolútne rekordnou
bola prednáška pomocného biskupa Jozefa Haľka o zaujímavostiach Dómu sv. Martina, ktorá sa
uskutočnila priamo v katedrále.
Prišlo na ňu viac ako 450 ľudí.
PREHLIADKY
S OZVUČENÍM
Tak ako minulý rok, aj tento rok
sprevádzala ulicami Starého Mesta uznávaná a veľmi obľúbená
sprievodkyňa Helena Navrátilová. Návštevníci sa mohli dozvedieť viac o Korze, Prešporku za
Márie Terézie, bratislavských ka-

toch či Dunajskom nábreží. O
prednášky bol taký záujem, že
mestská časť musela zabezpečiť
špeciálne ozvučenie, aby všetci
návštevníci dobre počuli.
ŠKOLÁCI AKO PÁTRAČI
Do školskej časti projektu, ktorá
odštartovala v marci a skončila v
októbri televíznym kvízom, boli
zapojení žiaci staromestských
škôl zo 4. a 7. ročníka. Tak ako
„dospeláci“, aj oni sa vďaka
sprievodkyniam dozvedeli viac o
zaujímavostiach Starého Mesta, tí
menší spoznali centrum a jeho
najvýznamnejšie pamiatky, tí
väčší sa pozreli do Dómu sv. Martina, niektorí z nich mali možnosť
nahliadnuť aj do podzemných

krýpt. Neskôr sa vďaka brožúrke
Walking Monuments zahrali na
pátračov, lúštili krížovky, na
základe indícií prideľovali správne odpovede.
ZA KRÁSNE PROJEKTY
BOLA ODMENA
Aj na základe vedomostí, ktoré
získali počas prehliadok, školáci
vypracovali projekty. Žiaci k
tomu pristúpili naozaj kreatívne,
vytvorili modely pamiatok, nakrútili video alebo zahrali krátke
scénky. Na slávnostnom vyhodnocovaní 29. mája sedel v porote
okrem starostky Starého Mesta či
sprievodkyne Heleny Navrátilovej aj obľúbený komik a herec
Roman Pomajbo. Okrem pek-

ných cien bol snaživým školákom
odmenou koncert za vysvedčenie,
ktorý sa uskutočnil na Hviezdoslavovom námestí. Prišlo viac ako
600 detí, zaspievala im Zdenka
Predná a prišiel aj kúzelník.
AJ CEZ LETO SPOZNÁVALI
Tí, ktorí sa chceli vzdelávať hravou formou počas leta, mohli tak
spraviť v denných letných táboroch s programom Poznaj Staré
Mesto. Pozreli sa do kostnice, na
staromestský úrad alebo si mohli
vyrobiť zaujímavé suveníry s
motívom Starého Mesta. Denných táborov sa v štyroch turnusoch zúčastnilo viac ako 150 detí.
TELEVÍZNY KVÍZ
MÁ VÍŤAZOV
Symbolickou bodkou bol televízny kvíz, ktorý sa nakrúcal 29.
októbra a odvysiela ho Staromestská televízia. Súťažou sprevádzal obľúbený moderátor
Matúš Krnčok. Tímy boli zložené
z dvojíc – zo žiakov z 5. a 8. ročníka. Prvenstvo si vďaka svojim
vedomostiam, pohotovosti a
rýchlym reakciám napokon odniesli školáci zo Základnej školy
M. Hodžu: Adam Gábriš z 5. ročníka a Markus Blahuta z 8. ročníka, ktorí získali tablety. Všetci zúčastnení dostali za svoju odvahu a
snahu MP3 prehrávače a knihy s

poviedkami o Bratislave.
FOTO – RASŤO MIŠÍK

Premiéra Staromestského vínneho trhu na výbornú
Už dlho nebolo na Šafárikovom
námestí tak živo, ako druhú októbrovú sobotu. Staré Mesto tu
v rámci osláv storočnice Modrého kostolíka zorganizovalo
12. októbra Staromestský vínny
trh. Hoci išlo o prvý ročník, premiéra dopadla na výbornú.
Ľudia, ktorých prišlo viac ako
3000, si vychutnávali dobré vínko v príjemnej atmosfére.
Svoj lahodný mok ponúkali nielen vinári zo Slovenska, ale aj z
Čiech, Maďarska, Rakúska či
Francúzska. Celým dňom sprevádzal ľudí aj kultúrny program,
na pódiu sa vystriedali skupiny
Fidlikanti, Afrodité, C. a k.
dychový komorný orchester a
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

večer ukončil Vlado Vizár Jazz
Quartet. „Hoci som dúfala, že
myšlienka Staromestského vínneho trhu ľudí nadchne, až takúto pozitívnu reakciu som nečakala. Počas celého dňa tu vládla
vynikajúca atmosféra. Aj to je
pre mňa dôkazom, že ľudia
chcú, aby Šafárikovo námestie
žilo,“ povedala starostka Starého
Mesta Táňa Rosová.
Podujatie pri príležitosti osláv storočnice Modrého kostolíka – Tri
dni so svätou Alžbetou – trvalo od
11. do 13. októbra. V rámci nich
sa uskutočnili omše, ale aj Staromestský charitatívny trh. Akciu
organizovalo Staré Mesto v spolupráci s Farnosťou sv. Alžbety v

Bratislave, TSS Pittel+Brasewetter, s r.o., a Maďarským inštitútom v Bratislave. Akciu podporil
Medzinárodný vyšehradský fond
- International Visegrad Fund,
Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj, ako aj
Bratislava Tourist Board.
Šafárikovo námestie v súčasnosti
ožíva aj vďaka ľuďom z občianskeho združenia Kontakt, ktoré tu
v spolupráci s mestskou časťou
spúšťa projekt takzvaných kontajnerov. V súčasnosti tu nájdete
napríklad cyklokuchyňu, galériu
či ihrisko, v budúcnosti pribudnú
dizajnshop, kaviarnička či verej
né toalety.
FOTO - RASŤO MIŠÍK
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Na Račianskej
vysadia nové
stromy
NOVÉ MESTO
Jedna z najfrekventovanejších
ulíc v meste – Račianska – bude
zelenšia. V novembri tu pribudnú ďalšie nové stromy. S ich
výsadbou v spolupráci so samosprávou bratislavského Nového
Mesta pokračuje na jeseň
občianske združenie Biely kríž,
ktoré s iniciatívou prišlo. Zapojiť sa môžu všetci, „stretávka“
pred výsadbou bude v sobotu
16. novembra 2013 na parkovisku pred Pedagogickou fakultou UK na Račianskej ulici 59.
Výsadba nadviaže na jarnú akciu,
keď do stromoradia na Račianskej ulici pribudlo 20 jaseňov štíhlych. Iniciatívu občianskeho
združenia Biely Kríž podporil
magistrát hlavného mesta z tzv.
participatívneho rozpočtu sumou
8700 eur.
Mestská časť Nové Mesto prispela prostredníctvom organizácie
EKO-podnik verejnoprospešných
služieb. Jej pracovníci odstránili
zo zeme staré korene pôvodných
stromov a zabezpečili nákup a
dovoz nových jaseňov.
(stn)
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Samospráva Nového Mesta zvyšuje
transparentnosť a kontrolu verejnosti
NOVÉ MESTO
Bratislavské Nové Mesto ukrajuje z 80 úloh, ktorých výsledkom má byť transparentnejšia
samospráva. K balíku opatrení
sa mestská časť zaviazala po
nedávnom audite transparentnosti, ktorý vykonala nezávislá
audítorská spoločnosť.
Tri nové opatrenia z auditu
schválilo na októbrovom zasadnutí miestne zastupiteľstvo, ďalšie vstúpili do platnosti po podpise tzv. príkazu starostu. „Na
začiatku sme si povedali, že všetky kroky chceme mať úspešne za
sebou do roka, teda do mája
2014. Na konci chceme mať ešte
transparentnejšiu samosprávu, s
jasnými a nespochybniteľnými

pravidlami hry a s ešte vyššou
kontrolnou právomocou verejnosti,“ zdôraznil novomestský
starosta Rudolf Kusý (nezávislý).
Novinkou z dielne miestneho
úradu, ktorú schválili poslanci, sú
pravidlá pre referendum. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
umožňuje občanom hlasovaním
meniť sféry života obce, doteraz
Novému Mestu chýbalo. Novomešťania po novom tak budú
môcť rozhodovať o zrušení alebo
zavedení miestnych poplatkov,
všeobecne záväzných nariadení,
projektov a pod. Na zmenu bude
potrebná účasť nadpolovičnej
väčšiny zúčastnených voličov.
Ďalšia zmena sa týka prideľovania dotácií. Každý, kto bude žia-

dať o dotáciu, bude musieť podať
čestné vyhlásenie, či je v príbuzenskom vzťahu k starostovi,
poslancovi miestneho zastupiteľstva alebo zamestnancovi miestneho úradu.
Nové pravidlá sa zavádzajú aj do
hospodárenia s tzv. účelovým
mimorozpočtovým fondom, do
ktorého plynú napríklad peniaze
od sponzorov. Bol stanovený
finančný strop – starosta bude
môcť sám rozhodnúť o využití
týchto peňazí na pokrytie rôznych projektov v Novom Meste
do výšky 6639 eur. Nad túto
sumu bude potrebný súhlas príslušnej komisie, ktorý bude
musieť následne potvrdiť aj
miestne zastupiteľstvo.
(brn)

Základnú školu
na Cádrovej
ulici zateplia
NOVÉ MESTO
Žiaci z Kramárov sa môžu tešiť
na vynovenú školu. Základná
škola s materskou školou na
Cádrovej ulici je ďalšou, ktorú
mestská časť Nové Mesto opraví a zmodernizuje. Práce štartujú práve v týchto dňoch.
„V rámci rekonštrukcie pristúpime k zatepleniu a výmene okien
budovy, v ktorej prebieha vyučovanie druhého stupňa základnej
školy,“ informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Zatepliť školu a vymeniť okná
chcela mestská časť ešte počas
letných prázdnin. Celý proces
spomalilo prideľovanie grantu z
Ekofondu, o ktorý samospráva
požiadala. Prideľovanie bolo
pozastavené, preto sa samospráva
rozhodla práce financovať sama.
Výmena okien a zateplenie majú
trvať asi šesť týždňov.
(brn)
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Nové Mesto
opäť rozdalo
tisícky cibuliek
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto na
budúcu jar opäť rozkvitne tisíckami tulipánov. Miestna samospráva aj túto jeseň pripravila
pre obyvateľov akciu 50 000
tulipánov pre Nové Mesto, v
rámci ktorej každý záujemca
dostal bezplatne balíček s
cibuľkami. Nimi si obyvatelia
môžu skrášliť okolie príbytkov.
„Po minuloročnom veľkom záujme Novomešťanov sme sa rozhodli v tejto milej tradícii pokračovať. Teším sa, že ľuďom záleží
na tom, ako vyzerá ich okolie, a
snažia sa ho kultivovať,“ povedal
starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý. Podľa jeho slov je zveľaďovanie zelene jednou z priorít
vedenia mestskej časti.
Cibuľky mestská časť rozdávala
Novomešťanom v pondelok 4.
novembra pred Domom kultúry
na Kramároch a v stredu 6. novembra v parku na Račianskom
mýte. Podľa starostu Kusého je
tulipán typickým kvetom histórie
Bratislavy, na ktorý boli obyvatelia zvyknutí, preto sa Nové Mesto
rozhodlo na túto tradíciu nadviazať.
(brn)

ponúka na predaj formou
verejnej obchodnej súťaže:

Nefunkčné koľajnice z Odborárskej
vďaka aktivite samosprávy zmizli
NOVÉ MESTO
Vodiči, ktorí prechádzali po
ceste na Odborárskej ulici, si
určite neraz zanadávali. Prejazd im tu komplikovali staré
nefunkčné koľajnice, ktoré
prechádzali cez vozovku. V
minulosti ich využíval Istrochem, po rokoch z nich zostala
len „nočná mora“ pre motoristov. Tomu je už koniec – koľajnice z cesty netrčia, prejazd cez
Odborársku je pohodlnejší.
Stalo sa tak vďaka sponzorskej
finančnej pomoci, ktorú sa podarilo získať mestskej časti Brati-

slava – Nové Mesto. „Nefunkčné
koľajnice boli záťažou pre vodičov, podvozky áut si tu odtrpeli
svoje. Dostávali sme viacero
podnetov od občanov, ktorí žiadali nápravu. Problém však spočíval v tom, že ide o územie, ktoré nemá mestská časť v správe.
Patrí magistrátu, preto peniaze z
rozpočtu mestskej časti na odstránenie tohto problému použité nemohli byť. Sme radi, že sa nám
podarilo nájsť sponzora a situáciu
vyriešiť,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Ten ocenil aj spoluprácu a pomoc poslan-

kyne miestneho zastupiteľstva
Edit Pfundtner. „Aj vďaka aktivite pani poslankyne sa podarilo
dlhoročný problém vyriešiť. “
Na rovnaký problém ako na Odborárskej narazilo Nové Mesto aj
v prípade poškodených schodov
na Kolibe. Ani tie nemá mestská
časť vo svoje správe, preto oprava s využitím vlastných finančných prostriedkov nebola možná.
Aj tu preto pri oprave schodov
pomôžu peniaze od sponzora,
ktorý prefinancoval aj cestné
úpravy na Odborárskej.
(lav)
Foto - Slavo Polanský

• Nebytový priestor nachádzajúci sa v
suteréne bytového domu na Hubeného ul.
č. 1, 3, 5, s. č. 2490 na pozemku p. č.
17352/2, 17352/5, 17352/6, v katastrálnom
území Rača, obec Bratislava – Rača, okres
Bratislava o výmere 81,90 m2.
• Nebytový priestor nachádzajúci sa v
suteréne bytového domu na Hubeného ul.
č. 28, 30, 32, s. č. 2502, p. č. 17331/5,
17331/14, 17331/15, v katastrálnom území
Rača, obec Bratislava – Rača, okres Bratislava o výmere 81,90 m2.
• Pozemok - okres Bratislava III, obec Bratislava – m. č. Rača, katastrálne územie
Rača, parc. č. 256/4 - vinica o výmere 89
m2, vedený Správou katastra na LV č. 1,
lokalita Pri vinohradoch 49.
• Pozemok - v okrese Bratislava III, obec
Bratislava – m. č. Rača, katastrálne územie
Rača, parc. č. 433/10 – ostatné plochy o
výmere 568 m2, vedený Správou katastra
na LV č. 1, lokalita Pri vinohradoch 326.
Podmienky obchodných verejných súťaží sú zverejnené na internetovej stránke www.raca.sk a
na vývesnej tabuli MÚ Rača, Kubačova 21. Bližšie informácie poskytne P. Stovíček na t.č.
02/4911 2454.
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Petržalský vicestarosta navrhuje
sprejazdniť Kopčiansku až do Kittsee
PETRŽALKA
Kopčianska ulica pôvodne spájala Petržalku s rakúskou obcou Kittsee (Kopčany). Po spustení železnej opony bola cesta z
oboch strán uzavretá a rozdelil
ju ostnatý drôt. Po vstupe Slovenska do Schengenského priestoru sa Kopčianska ulica otvorila Bratislavčanom až do
susednej rakúskej obce. Zatiaľ
však len pre chodcov a cyklistov. To by sa mohlo zmeniť.
S iniciatívou sprejazdnenie Kopčianskej ulice až do Kittsee prišli
petržalský vicestarosta Martin
Miškov a petržalský mestský
poslanec Marián Grexa (obaja
NOVA). Obrátili sa na primátora
Bratislavy a starostku Kittsee so
žiadosťou, aby zvážili sprejazdnenie cesty spájajúcej Petržalku a
Kittsee. Kopčianska sa na rakú-

skej strane nazýva Alte Nordsüd
Landesstrasse, ktorá ďalej pokračuje ako Pressburger Strasse.
V Kittsee žije početná komunita
Bratislavčanov, jazdí sem nakupovať mnoho obyvateľov mesta,
ľudia z rakúskej obce zase pravidelne jazdia do Bratislavy. Práve
im by sa cesta poriadne skrátila.
„Dnes musia obyvatelia Petržalky
pri ceste do Kittsee a obyvatelia
Kittsee pri ceste do Petržalky ísť
cez obec Jarovce alebo cez obec
Berg a pritom je tu už vybudovaná plnohodnotná cesta, ktorá
spája Petržalku a Kittsee, stačí iba
odstrániť značky zákazu vjazdu
na oboch stranách,“ uviedol vicestarosta Miškov. Sprejazdnenie
cesty pre motorové vozidlá by
podľa neho malo aj ekologický
prínos. „Sprístupnením prejazdu
touto cestou by sme významne

skrátili dĺžku cesty, to znamená,
že vozidlá by spotrebovali menej
paliva a tým by sa znížilo aj
množstvo výfukových plynov,“
uviedol Miškov.
Cesta z Petržalky do Kittsee bola
pôvodne postavená ako hlavná
spojnica medzi oboma obcami.
Po spustení železnej opony slúžila na stráženie hraníc a dopravnú
obsluhu poľnohospodárskej pôdy
na oboch stranách hranice. V súčasnosti ju vyžívajú najmä cyklisti. Tí sa obávajú, že sprejazdnením by sa zhoršili podmienky pre
cyklistov. Kopčianska ulica na
slovenskej strane je však už dnes
prístupná autám v takmer celej
dĺžke, rovnako Pressburger Strasse na opačnej strane. Zákaz vjazdu tak platí len pre niekoľko
desiatok metrov v okolí spoločnej
hranice.
(ado)

DREVENÉ
ROLETY

adresa predajne:

DROGÉRIA
ul. Obchodná 74
Bratislava
(na rohu Obchodnej
a Mariánskej ulice)

predokenné
ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy,
navíjače - obnova,
generálne opravy
Poradíme, ako zachovať
drevené rolety
pri výmene okien.

otváracie hodiny:
pondelok – piatok:

10.00 – 18.00 h

Mobil: 0903 349 274
E-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

sobota:

9.00 – 12.00 h

Bez veľkých sľubov riešim
problémy bežných ľudí
Príďte ma podporiť
v krajských voľbách
9. novembra 2013
v Starom Meste
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