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STARÉ MESTO
Ako sme už informovali v pred-
chádzajúcom vydaní, bratislav-
ský magistrát tento rok skrátil
termín na podanie ponúk na
prenájom stánkov na Vianoč-
ných trhoch na Hlavnom ná-
mestí oproti vlaňajšku o viac
ako dva týždne. Jedným z
dôsledkov tejto zmeny je menší
počet záujemcov, ale aj nižšie
ceny nájomného za jednotlivé
stánky. 
Obrátili sa na nás viacerí trhovní-
ci, ktorí sa o zmene termínu uzá-
vierky dozvedeli neskoro. „Mám
pocit, že si to naše krásne mesto
robí, čo len chce, a vždy je to na
príkaz zopár vyvolených, ktorí na
tom zrejme profitujú. Aj tento rok
sme mali záujem podať prihlášku
na Vianočné trhy. Aký som však
zostal zaskočený, keď som zistil,
že tento rok vznikla zmena ohľa-
dom dátumu prihlásenia. V minu-
losti bolo treba prihlásiť sa začiat-
kom októbra, tento rok bez aké-
hokoľvek upozornenia (okrem

uvedenia na webstránke) sa ma-
gistrát rozhodol zmeniť dátum do
23. septembra. Osobne si myslím,
že to spravili na príkaz zopár jed-
notlivcov, ktorí sa báli, že ich sľú-
bené miesta na trhoch môžu byť
ohrozené,“ napísal nám jeden z
bývalých trhovníkov, ktorý si
nepraje zverejniť svoje meno. 
Do súťaže o 80 stánkov sa tento
rok zapojilo 131 záujemcov, čo je
o štvrtinu menej ako bolo vlani.
Tých 46 trhovníkov, ktorí sa vlani
o stánky uchádzali, tento rok
nestihli uzávierku. Vo výhode tak
boli tí, ktorí skrátenie termínu
„predpokladali“. Okrem toho,
oproti vlaňajšku magistrát za pre-
nájom stánkov vyberie o vyše
150-tisíc eur menej.
Zaujímali sme sa, ako magistrát
vysvetlí skrátenie uzávierky. Vy-
jadril sa hovorca magistrátu Sta-
nislav Ščepán: „Skrátenie uzá-
vierky na predkladanie ponúk
oproti minulému roku bolo v sú-
lade s dlhodobým plánom príprav
Vianočných trhov, aby bol dosta-

tok času na vyhodnotenie súťaže
a na realizáciu trhov, pričom rea-
govalo na kritiku neskorej uzá-
vierky súťaže z roku 2012.“
Spýtali sme sa, kto a prečo kriti-
zoval „neskorú uzávierku“ v roku
2012, kedy bolo o tomto „dlhodo-
bom pláne“ rozhodnuté, kedy bol
zverejnený, prečo neboli o tejto
zmene informovaní všetci uchá-
dzači z minulého či predminulého
roka a aký čas potreboval magi-
strát na vyhodnotenie ponúk?
Dostali sme však opäť len všeo-
becné vyjadrenie bez konkrét-
nych odpovedí na naše otázky s
dôvetkom, že „včasným vyhláse-
ním a vyhodnotením súťaže sa
mesto snaží predchádzať poku-
som o podvodné získanie, prípad-
ne kšeftovanie s prenájmom via-
nočných stánkov z minulosti“.
Je otázne, čo urobí magistrát na
budúci rok po tohtoročnej kritike
trhovníkov, ktorým mestskí úrad-
níci znemožnili zúčastniť sa súťa-
že o prenájom vianočných stán-
kov. Radoslav Števčík

Vianočné trhy v tieni pochybností

Vianočné trhy na Hlavnom námestí sa začínajú v piatok 22. novembra 2013. Foto - Slavo Polanský

V pondelok

sa bude hovoriť

o Kamennom
STARÉ MESTO
V pondelok 25. novembra 2013
od 18.00 h bude v Zrkadlovej
sále Primaciálneho paláca ve-
rejná prezentácia Urbanistickej
štúdie Kamenné námestie. Štú-
dia definuje pravidlá pre budú-
ci rozvoj lokality a bude slúžiť
ako podklad pre spracovanie
zmien a doplnkov Územného
plánu zóny Dunajská.
Prezentácia štúdie súvisí s plá-
novaným predajom mestských
pozemkov na Kamennom ná-
mestí investorovi zo skupiny
Lordship, ktorá vlastní hotel
Kyjev a väčšinu pozemkov v
bloku ohraničenom ulicami Du-
najská, Rajská, Špitálska a Štú-
rova ulica. (brn)

Ospravedlnenie 

hovorcovi

primátora
STARÉ MESTO
V Bratislavských novinách č.
19/2013 sme 10. októbra 2013
informovali o oprave schodov
vedúcich z Rybného námestia
na Most SNP. Mylne sme
uviedli, že „na otázku, prečo v
apríli schody neopravili kom-
plexne a mesto tak vyhodilo
vyše 700 eur do „luftu“, hovor-
ca primátora neodpovedal.“
Pravdou je, že takúto otázku re-
daktorka Bratislavských novín
hovorcovi primátora nepoložila,
za čo sa mu ospravedlňujeme.
Ešte 10. júla 2013 sa však redak-
torka Bratislavských novín spýta-
la hovorcu Stanislava Ščepána,
prečo sa v apríli schody neopravi-
li tak, aby oprava vydržala viac
ako tri mesiace. Na túto otázku do
dnešného dňa od neho nedostala
odpoveď. Radoslav Števčík

V dueli o kreslo

župana Frešo

a Flašíková
BRATISLAVA
Väčšinu v zastupiteľstve Brati-
slavského kraja (župy) budú
mať najbližšie štyri roky po-
slanci z volebnej sedemkoalície
SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, Strana
zelených, ktorí zo 44 kresiel v
župnom zastupiteľstve získali
až 34. Po jednom kresle získalo
Nezávislé fórum, Naše Sloven-
sko - Naša strana, Smer-SD,
Zmena zdola DÚS, šiesti po-
slanci budú nezávislí.
Z koaličných strán má najviac de-
väť poslancov KDH, po sedem
majú Most-Híd a SaS, šesť je za
SDKÚ-DS, troch má SMK-MKP
a dvaja sú z OKS. (Zoznam po-
slancov župného zastupiteľstva
uverejňujeme na 2. strane, kom-
pletné volebné výsledky nájdete
na banoviny.sk)
Kým volebná tajnička je v prípa-
de krajských poslancov vyrieše-
ná, otvorená zostáva otázka pred-
sedu krajskej samosprávy (župa-
na). Keďže v prvom kole žiadny z
kandidátov nezískal nadpolovič-
nú väčšinu hlasov, v sobotu 23.
novembra 2013 bude druhé kolo
volieb. Postúpili do neho dvaja
kandidáti s najväčším počtom hla-
sov - Pavol Frešo (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ) a Monika Flaší-
ková Beňová (Smer-SD).
Kým Frešo získal v prvom kole
57 777 hlasov (48,38%), Flašíko-
vú volilo 28 781 voličov (24,10%).
Tretí Daniel Krajcer (Nová väčši-
na - Dohoda) získal 16 205 hlasov
(13,56%).
Prevaha kandidátov sedemkoalí-
cie bola prekvapivá, rovnako aj
prepad vládnej strany Smer-SD,
ktorá oproti predchádzajúcemu
volebnému obdobiu stratila v za-
stupiteľstve 13 kresiel. (brn)

Streda 20. novembra 2013 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia � � � � � Ročník XVI. ~ Číslo 22



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 22/2013

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35712058

V sobotu ráno
to bude opäť
nerozhodne
Voľby predsedu a poslancov
krajskej samosprávy dopadli pre-
kvapujúco jednoznačne. Brati-
slavskí voliči uprednostnili kan-
didátov opozičnej sedemkoalície
pred prísľubom svetlých zajtraj-
škov v réžii vládnej strany. Zostá-
va veriť, že všetko, čo vláda v
predvolebnom období Bratislav-
čanom nasľubovala, aj splní,
inak vládnej strane hrozí podob-
ný scenár aj o rok pri komunál-
nych voľbách.
Krajské voľby pred dvoma týžd-
ňami tak boli v Bratislave skôr
protestom proti vláde, ako víťaz-
stvom lepšieho programu či pre-
svedčivejších kandidátov. Napriek
nízkej volebnej účasti, prišli naj-
mä tí, ktorí podobne ako v minu-
losti, chceli dať najavo nespokoj-
nosť z politikou vlády. 
Koalícia siedmych stredopravých
strán a hnutí získala v 44-člen-
nom župnom parlamente až 34
kresiel. Keďže vládna strana
získala len jeden mandát, opozí-
ciu budú v bratislavskej župe
musieť nasledujúce štyri roky
zrejme robiť nezávislí poslanci.
Očakáva sa, že koaličná sedmič-
ka získa aj kreslo župana, Pavlovi
Frešovi totiž chýbali len necelé
dve percentá, aby obhájil mandát
už pred dvoma týždňami. V dru-
hom kole ho vyzve europoslanky-
ňa Monika Flašíková Beňová, od
ktorej sa v prvom kole očakával
lepší výsledok. Zdá sa však, že si
nedokázala získať srdcia všetkých
voličov vládnej strany v meste.
Bez ohľadu na to, koho kandidát
na župana v prvom kole uspel,
Bratislavčania by si určite nema-
li nechať ujsť druhé kolo a príle-
žitosť vybrať si z dvojice kandidá-
tov to väčšie dobro či menšie zlo.
Voliť treba určite ísť, lebo nič nie
je isté a v sobotu ráno to bude
opäť 0:0. Radoslav Števčík

Staré Mesto

opravuje deravé

mestské cesty
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto zača-
la s opravou poškodeného povr-
chu Mostovej ulice a Námestia
Eugena Suchoňa. Tá je v sprá-
ve magistrátu mesta Bratislavy,
ten však na opakované výzvy
staromestskej samosprávy na
opravu poškodenej vozovky
nereagoval. Preto sa mestská
časť Staré Mesto rozhodla
opraviť Mostovú ulicu a Ná-
mestie E. Suchoňa na vlastné
náklady.
„Rozhodli sme sa konať, keďže
nejde iba o estetický vzhľad, ale
v prvom rade o hroziace nebez-
pečenstvo pre chodcov. Hoci
komunikáciu má v správe ma-
gistrát, kvôli dlhodobej nečin-
nosti sa mestská časť pustila do
opráv,“ uviedla starostka mest-
skej časti Staré Mesto Táňa
Rosová (SDKÚ-DS).
V piatok 22. novembra 2013 sa
totiž na Hviezdoslavovom ná-
mestí začínajú Staromestské via-
nočné trhy a očakáva sa, že sem
prídu tisíce Bratislavčanov a
návštevníkov mesta. Mnohí pri-
chádzajú práve cez Mostovú
ulicu, a keďže sa ulica nachádza
v Starom Meste, výčitky za
neopravený povrch dlažby budú
adresovať práve staromestskej
samospráve.
V uplynulých mesiacoch sa
mnohí Staromešťania obracali
práve na starostku Starého Mesta
so sťažnosťami na stav dlažby
Mostovej ulice a Námestia E.
Suchoňa . Na viacerých miestach
chýbali alebo boli uvoľnené dla-
žobné kocky, chodcom hrozilo
nebezpečenstvo úrazu. Opakova-
ne tu v minulosti došlo k vykoľa-
jeniu električiek.
Ako potvrdila staromestská rad-
nica, pracovníci miestneho úradu
opakovane vyzývali pracovníkov
magistrátu na opravu dlažby. Tí
na výzvy nereagovali. (stn)

VOLEBNÝ OBVOD č. 1
Mgr. Ondrej Dostál (42), socio-
lóg, právnik (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS,
SZ) 4124 hlasov
RNDr. Marta Černá (77), pred-
sedníčka Fóra spotrebiteľov (Ne-
závislé fórum) 3158
Ing. Pavol Baxa (55), prednosta
miestneho úradu (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 2835

VOLEBNÝ OBVOD č. 2
Ing. Mgr. Dušan Pekár (49), sta-
rosta (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 7994
JUDr. Ivo Nesrovnal (49), práv-
nik, podpredseda BSK (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 6679
Ing. Zuzana Schwartzová (47),
manažérka (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS,
SZ) 6088
Mgr. Lukáš Pokorný (43), živnost-
ník (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 5432
Ing. Vladimír Sloboda (34),
zástupca starostu (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 5372
Mgr. Attila Horváth (46), riaditeľ
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ) 4381 

VOLEBNÝ OBVOD č. 3
PhDr. Alžbeta Ožvaldová (52), sta-
rostka (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 2423
Ing. Ildikó Virágová (46), podnika-
teľka (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 1402

VOLEBNÝ OBVOD č. 4
Mgr. Rudolf Kusý (37), starosta
MČ Nové Mesto (nezávislý) 4427
Ing. Pavol Galamboš (49), eko-
nóm (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 2452
Peter Ágoston (40), protikorupčný
aktivista (nezávislý) 2022

VOLEBNÝ OBVOD č. 5
Mgr. Juraj Lauko, PhD. (34) ria-
diteľ neziskovej organizácie Cen-
trum vzdelávania a kultúry (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ) 2298

RNDr. Anna Zemanová (54),
manažérka (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS,
SZ) 1711

VOLEBNÝ OBVOD č. 6
Ing. Martin Berta, CSc. (53), pod-
predseda BSK (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS,
SZ) 3654
Ing. Igor Bendík (37), elektroinži-
nier (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 3624
Jana Cigániková (30), zriaďova-
teľka detských jaslí (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 3576
Mgr. DiS. Juraj Kadnar (41),
manažér športových zariadení,
olympionik (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP, OKS,
SZ) 3448

VOLEBNÝ OBVOD č. 7
RNDr. Martin Zaťovič (41), stre-
doškolský pedagóg (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 4083
Ing. Peter Šramko (58), starosta
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ) 3461
Ing. Juraj Káčer (28), ekonóm
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ) 3290

VOLEBNÝ OBVOD č. 8
PhDr. František Šebej, CSc. (66),
psychológ, publicista (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ) 6475
Mgr. Ladislav Snopko (63), dra-
maturg (SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, SaS, SMK-MKP, OKS,
SZ) 5878
Ing. Tatiana Mikušová (57), sta-
vebný inžinier (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 4415
Ing. Eduard Demel (31), ekonóm
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ) 4363
Gabriela Ferenčáková (59), eko-
nómka (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 4228
RNDr. Peter Mach (62), štatistik
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ) 4105
Ing. Arch. Mgr. Art. Elena Päto-

prstá (53), dizajnérka, protiko-
rupčná aktivistka (Zmena zdola,
DÚS) 4075
Ing. Ján Karman (31), stavebný inži-
nier (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 4068

VOLEBNÝ OBVOD č. 9
MUDr. Marián Haramia (54),
lekár, chirurg (nezávislý) 2306
Oskar Dobrovodský (42), strojár
(Národ a Spravodlivosť - naša
strana) 1927
Mgr. et Mgr. Martin Macejka
(31), historik – učiteľ (SDKÚ-DS,
KDH, Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 1445
VOLEBNÝ OBVOD č. 10

Mgr. Peter Švaral (38), učiteľ,
právnik (nezávislý kandidát) 749
VOLEBNÝ OBVOD č. 11

Ing. Roman Maroš (28), projekto-
vý manažér (nezávislý) 974
VOLEBNÝ OBVOD č. 12

Mgr. Oliver Solga (59), primátor
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ) 2950
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
(53), vysokoškolský učiteľ (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ) 2483
VOLEBNÝ OBVOD č. 13

Mgr. Peter Fitz (38), starosta
(SMER-SD) 847
VOLEBNÝ OBVOD č. 10

Ing. Ivan Patoprstý (48), starosta
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
SMK-MKP, OKS, SZ) 817
VOLEBNÝ OBVOD č. 15

Mgr. Gabriella Németh, PhD (56),
sociálny poradca, podpredsed-
níčka BSK (SDKÚ-DS, KDH,
Most-Híd, SaS, SMK-MKP,
OKS, SZ) 1366
VOLEBNÝ OBVOD č. 16

Ing. Ladislav Gujber (55), staros-
ta (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
SaS, SMK-MKP, OKS, SZ) 1366
VOLEBNÝ OBVOD č. 17

Mgr. Richard Červienka (34),
živnostník (nezávislý) 1249
VOLEBNÝ OBVOD č. 18

Ing. István Pomichal, PhD. (48),
poľnohospodársky inžinier (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, SaS, SMK-
MKP, OKS, SZ) 1059

Zoznam poslancov zastupiteľstva BSK

RÝCHLA PÔŽIČKA

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

pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
www.proficredit.sk

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848



Maľba stále žije! Presvedčí vás
o tom tradičná jesenná pre-
hliadka najlepších diel finalis-
tov súťaže Maľba, ktorú orga-
nizuje Nadácia VÚB. V galérii
Nedbalka ich môžete vidieť do
18. decembra 2013.
Príďte si pozrieť kolekciu naj-
lepších obrazov zo súťaže, vrá-
tane ocenených víťazov aktuál-
neho ročníka. Na výstavu ich
vybrala medzinárodná porota
pod vedením Amy Dickson,

kurátorky Tate Modern Gallery
v Londýne. Medzi finalistami
sú autori už etablovaní na
výtvarníckej scéne, ale aj úplní
nováčikovia a vychádzajúce
hviezdy. Zastúpenie majú ate-
liéry všetkých výtvarných škôl
na Slovensku. Vystavená kolek-
cia tak ponúka zaujímavý pre-
hľad o súčasnej mladej maliar-
skej scéne. 
Súťaž na podporu talentov do
35 rokov organizuje Nadácia

VÚB už ôsmy rok. Projekt je
dôkazom, že podpora pôvodnej
slovenskej tvorby, a predovšet-
kým nových talentov, má veľký
význam.
Výstava potrvá do 18. decembra
2013 v priestoroch Galérie
Nedbalka na Nedbalovej ulici v
Bratislave. Galéria je otvorená
denne okrem pondelka od 13:00
do 19:00 h. Diela je možné si
pozrieť aj vo virtuálnej galérii na
www.malbaroka.sk.
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Primátor a jeho

ľudia prevolali

tisíce eur
BRATISLAVA
V čase, keď primátor Milan
Ftáčnik (nezávislý s podporou
Smer-SD) ohlásil úspory vo vý-
davkoch mesta na čistenie ulíc a
údržbu zelene, on a jeho ľudia
minuli tisíce eur na mobilné te-
lefonovanie. Potvrdzujú to zve-
rejnené faktúry, na ktoré upo-
zornil mestský poslanec Ján
Hrčka (nezávislý).
Bratislavský magistrát v rokoch
2011 a 2012 zaplatil za mobilné
telefóny celkom 110 162 eur. Tak-
mer 50% z tejto sumy podľa Hrč-
ku pretelefonovalo 21 úradníkov,
pričom niektorí dokázali za me-
siac pretelefonovať až 2761 eur.
Najviac za prvé dva roky pôsobe-
nia súčasného primátora pretele-
fonoval bývalý riaditeľ magistrá-
tu Viktor Stromček (5591 eur).
Ďalej súčasný riaditeľ primátoro-
vej kancelárie a jeho hovorca Ľu-
bomír Andrássy (4824 eur), býva-
lý riaditeľ kancelárie primátora
Marián Miškanin (4796 eur) a sa-
motný primátor Milan Ftáčnik
(4495 eur). Títo štyria mestskí
úradníci pretelefonovali za dva
roky spolu 19 707 eur, čo je 18
percent nákladov na mobilné tele-
fóny celého magistrátu.
Najviac za mesiac pretelefonoval
M. Miškanin - v júni 2011 to bolo
2761 eur. Primátor Ftáčnik v sep-
tembri 2011 pretelefonoval z
mestských peňazí 1996 eur. V
súčasnosti má magistrát telefónne
paušály nastavené inak. Primátor
od januára do septembra 2013
údajne pretelefonoval len 173 eur
a za internet minul 367 eur. (pol)

STARÉ MESTO
Bratislavský magistrát po vy-
hlásení výsledkov verejnej sú-
ťaže na dodávateľa rekon-
štrukcie Starého mosta zverej-
nil iba meno víťaza. Kto boli
ďalší uchádzači, magistrát ne-
uviedol. Až po opakovaných
žiadostiach nám poskytli zoz-
nam všetkých uchádzačov. Ich
cenové ponuky však mesto pre-
zradiť nechce, pretože ide vraj
o dôverné informácie, ktoré si
účastníci verejnej súťaže neže-
lajú zverejniť.
Ešte v auguste primátor mesta
prisľúbil, že pokiaľ to bude
možné, mesto zverejní zoznam
vštekých uchádzačov a ich ceno-
vé ponuky. Po opakovaných žia-
dostiach sme zoznam dostali až
15. novembra 2013. Ponuky ve-
rejného obstarávania predložili
ôsmi uchádzači:
- Združenie MHD - Starý most
(Eurovia SK, a.s., Eurovia CS,
a.s., SMP CZ, a.s.),

- Bögl a Krýsl, k.s.,
- Združenie Rizzani De Eccher
a Cimolai,
- Váhostav SK, a.s., s partnermi,
- Združenie Grandi Lavori Fin-
cosit a Taddei,
- Skupina DI - Starý most
(Doprastav, a.s., Ingsteel, s.r.o.),
- Skupina Skanska, a.s.,
- Skupina Zipp Bratislava, s.r.o.
(Strabag, s.r.o.).
Začiatkom októbra nám mesto
nevedelo zoznam poskytnúť
preto, že ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
súťaž vyhodnocovalo a kontrolo-
valo. „Ponuky a kalkulácie účast-
níkov súťaže boli označené ako
dôverné,“ uviedol hovorca brati-
slavského magistrátu Stanislav
Ščepán. Keď sme sa pýtali, kto
označil ponuky a kalkulácie
účastníkov súťaže za dôverné,
odpovedal, že samotní účastníci
súťaže. Tí však mali byť už pred
zapojením sa do súťaže obozná-
mení s tým, že ide o verejnú

súťaž. Paradoxne však, výsledky
verejnej súťaže transparentného
mesta sú tajné a ponuky si verej-
nosť porovnať nemôže. „O vý-
sledkoch súťaže rozhodovala od-
borná komisia za prítomnosti zá-
stupcov poslaneckých klubov
mestského zastupiteľstva a hlav-
ného dopravného inžiniera mes-
ta,“ uviedol Ščepán.
Magistrát tají aj projektovú doku-
mentáciu. Občianska iniciatíva
Lepšia doprava po uzavretí zmlu-
vy so zhotoviteľom o ňu požiada-
la magistrát. Ten ju však odmietol
sprístupniť s tým, že projektant
ovi za ňu ešte nezaplatili. Keď
sme sa hovorcu magistrátu opýta-
li, kedy mesto zverejní projekto-
vú dokumentáciu, uviedol: „Zve-
rejnenie projektovej dokumentá-
cie je v rukách zhotoviteľa rekon-
štrukcie a víťaza súťaže.“
Napriek tomu, že mesto si dalo
projekt vypracovať, sprístupniť
ho nechce a odkazuje na  združe-
nie MHD - Starý most. (mch)

Výsledky verejnej súťaže na opravu
Starého mosta sú podľa mesta tajné

DPB sa vzdáva

odťahovacej

služby
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., sa chce vzdať odťahovacej
služby, ktorú vykonáva na
mestských cestách I. a II. triedy,
na zastávkach MHD a vyhrade-
ných BUS pruhov. DPB vyhlásil
preto verejnú súťaž na uzavre-
tie koncesnej zmluvy na odťa-
hovaciu službu na dobu 4 roky
za 1,5 milióna eur bez DPH.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 25. novembra 2013.
Mestský dopravca tvrdí, že odťa-
hovacia služba je stratová. Za
uplynulé 3 roky vraj na odťahova-
ní DPB prerobil takmer 85 500
eur. Kritériom na vyhodnotenie
súťažných ponúk bude celková
cena za úhradu nákladov za vyko-
nanie predpokladaného počtu
odťahovaní za jeden rok.
Odťahovanie vozidiel je lukratív-
na obchodná činnosť, po zavede-
ní nových pravidiel parkovania
bude odťahovaní pribúdať. Je
preto otázne, ako môže byť odťa-
hovacia služba pre DPB stratová,
keď pri súťaži mestský dopravca
počíta so ziskom koncesionára
najmenej vo výške 375 000 eur
bez DPH ročne. (ado)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Urobte si obraz o mladej maľbe

Finalistka súťaže Maľba Ivana Oroszová: Princ Antónius z domova sociálnych
služieb spieva svojej vyvolenej. Olej na plátne, 2012.
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V Poľsku je

politická kultúra

vyššia ako u nás
LIST ČITATEĽA
Napriek tomu, že za porušenie
zákona o konflikte záujmov zo
strany primátora Ftáčnika
dalo mestské zastupiteľstvo
bodku, keď mu podľa zákona
zobralo šesť mesačných platov,
nedá mi vrátiť sa k tomuto pre-
šľapu pána primátora. Jedna
vec je zákonná sankcia, ktorú
poslanci voči nemu uplatnili,
iná je politická a morálna zod-
povednosť, ktorú mal vyvodiť
on sám.
V uplynulých dňoch odstúpil z
funkcie poľský minister vnútra,
pretože v majetkovom priznaní
zatajil hodinky za 5000 eur. Brati-
slavský primátor zatajil členstvo v
dozornej rade súkromnej poisťov-
ne a príjem vyše 5000 eur, odstú-
piť z funkcie sa však nechystá.
Zdá sa, že u severných susedov je
politická kultúra vyššia ako na
Slovensku a v Bratislave.

Ladislav Lacko, Bratislava

Je Bratislava

stále atraktívne

mesto?
LIST ČITATEĽA
Bratislava by bola aj turisticky
atraktívna, keby jej obyvatelia
boli kultúrnejší a dbali na čisto-
tu prostredia, v ktorom žijú.
Veď sa len pozrime na zastávky
MHD, napríklad na Šafáriko-
vom námestí, na Mlynských
nivách a iných! A všimnite si,
ako ohýbajú po uliciach smetné
nádoby, takže prejdete aj kilo-
meter cesty, no nenájdete ani
jednu. Tých zopár je preplne-
ných odpadkami a znečisťujú
okolie.
Nedávno som navštívila nepo-
merne menšiu Dunajskú Stredu,
no čistotou  mesta som bola milo
prekvapená. A nielen tým! Moto-
risti jazdia pomalšie, chodec je
pre nich rovnocenným partnerom
na ceste, preto mu ochotne dávajú
prednosť. V obchodoch sa tam
stretnete s väčšou ochotou než v
Bratislave, platí tam dôsledne:
Náš zákazník, náš pán!
Prekvapilo ma, že zostali verní
tradícii používania knihy prianí a
sťažností, kde možno postrehy
zaznačiť. Obyvatelia mesta si do
centra nevpustili supermarkety,
uprednostnili domácich drobných
obchodníkov a supermarkety
umiestnili hodne mimo centra.
Celý deň, prežitý v tomto meste,
mi dal možnosť porovnávať.
Nášmu hlavnému mestu chýba
dobrá výchova obyvateľov, hlav-
ne tých mladších. Im len málo
záleží na atraktívnosti, o ktorej
svedčí čistota a kultúra správania.
Darmo budú v meste pribúdať
atrakcie rôzneho typu, keď úro-
veň čistoty nepokročí vpred.
Na stránkach Bratislavských
novín sa zásluhou ich malej, ale
schopnej skupinky redaktorov
často píše o nešvároch, ktoré
kazia vzhľad a povesť mesta s
veľmi bohatou históriou a tradí-
ciami, ktoré cudzincov priťahujú.
Právom im patrí poďakovať, pre-
tože im nie je ľahostajná situácia
v meste, čo dokazujú zaujímavé a
poučné noviny, ktoré nemožno
nečítať, lebo v nich obsiahnuté
aktuality vyzývajú ku aktívnej
účasti na zveľaďovaní nášho
mesta Bratislavy.

Lýdia Galbičková, Bratislava

Pôvodne sme na tomto mieste
mali hodnotiť celkom inú reš-
tauráciu, pri opakovaných náv-
števách však bola zatvorená bez
akéhokoľvek vysvetlenia. Preto
sme navštívili neďaleký Restau-
rant Café Bar PULITZER. Kto
by nevedel, podľa amerického
novinára a vydavateľa maďar-
ského pôvodu je nazvaná reš-
taurácia v Dome novinárov na
Župnom námestí.
Kedysi bol Pulitzer na poschodí,
už nejaký čas je však v parteri
domu s výkladom do ulice, v prie-
storoch, kde bola kedysi predajňa
nábytku zosnulej hviezdy brati-
slavského divadla a kabaretu.
Interiér reštaurácie je originálne
doplnený kopami starých novín.
Je nimi vyplnený bar, ale aj skle-
nené vitríny na stenách. Na stene
za barom a okolo vchodových
dverí sú na čiernom podklade bie-
lou kriedou popísané jedlá z ponu-
ky denného či týždenného menu.
Okrem  stále jedálneho lístka a´la
carte tu majú totiž týždenné akcie
aj tradičné denné obedové menu.
Ahlavne tu majú dosť plno. Anie-
len v pracovné dni v čase obeda,
ale dokonca aj v nedeľu.
V jedálnom lístku majú predjed-

lá, polievky, špeciality kuchyne,
ryby, rizotá a cestoviny, šaláty. Z
polievok sme ochutnali  všetky
štyri - domácu slepačiu s rezan-
cami, zeleninou a mäsom (2,20
€), tradičnú držkovú podávanú s
grilovanou bagetkou (2,50 €),
typickú taliansku paradajkovú so
strúhanou mozzarellou a čer-
stvou bazalkou (2,50 €) a hríbi-
kový krém servírovaný v chlebo-
vom bochníku s plátkami grilo-
vanej slaniny (3,50 €). Najlepšia
z nich bola držková - chuťovo
výrazná, možno len tých držiek
mohlo byť viacej. Zlá nebola ani
slepačia, možno trochu slaná.
Paradajková bola chuťovo nevý-
razná, do hríbovej by viac „sadli“
sušené huby ako sterilizované
hríbiky.
Zo špecialít kuchyne sme si dali
tradičnú českú sviečkovú na smo-
tane špikovanú so slaninkou a
podávanú s parenou knedľou,
citrónom a brusnicami (7,90 €).
Bola to síce pravá sviečková aj
pekne prešpikovaná, omáčka však
bola chuťovo nevýrazná a knedle
gumené - zrejme staršieho dáta.

Poľovnícky divinový guláš zo
srnca a jeleňa na tymiane a boriev-
kach servírovaný v chrumkavom
chlebovom bochníku (8,90 €)
nebol zlý, akurát tá porcia v boch-
níku bola trochu malá - na tanieri
by sa zrejme stratila celkom. Skla-
maním pre nás boli grilované
medailóniky z bravčovej panenky
s barbeque omáčkou a skarameli-
zovanou cibuľkou (7,90 €). V
omáčke bolo cítiť glutaman a
cibuľka bola až prisladká, navyše
bola studená.
Drvivá väčšina návštevníkov však
do Pulitzera chodí na akciové
jedlá, či už denné obedové za 4,20
€ (na výber sú dve polievky a dve
hlavné jedlá) alebo týždennú
akciu trojice jedál do 5,90 €, ku
ktorým cez víkend servírujú slepa-
čiu polievku zadarmo. Dali sme si
kurací Mc Pulitzer Burger so sla-
ninkou, gouda syrom, paradajkou,
zeleným šalátom a chilli podáva-
ný s hranolčekmi. Kuracie bolo
chutné, žemľa však bola zospodu
spálená do čierna.
Naše hodnotenie:���

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

Iba šéfredaktor Bratislavských
novín by mohol prezradiť, koľ-
ko ma naháňa, aby som si kaž-
dé dva týždne sadla k napísaniu
príspevkov, ktoré som pre seba
pokrstila ako „pastierske listy“.
Je to totiž také písanie do tmy,
bez ozveny. A to je dosť depre-
sívne.
Výsledky minulotýždňových vo-
lieb samosprávy Bratislavského
kraja ma - priznám - potešili. To,
že mi bez veľkého predvolebného
cirkusu dalo svoj hlas  vyše tritisíc
spoluobčanov Starého Mesta, si
totiž vykladám tak, že tieto články
sú vnímané ako užitočné. A to je
balzam na moju dušu, nezvyknu-
tú na prejavy uznania či vďačnos-
ti. Takže vyslovujem veľké poďa-
kovanie každému, kto sa vybral k
volebným urnám a dal mi svoj
hlas! Nič svetoborného asi v župe
nevykonám, ale budem očami
gazdu pomáhať, kde to bude
potrebné - a tentokrát nie iba v
Starom Meste.

Mám však na svojich priaznivcov
ešte jednu veľkú prosbu. Nie je
vôbec jedno, kto na čele župy bu-
de stáť. Prosím, obetujte sa a
choďte v túto sobotu ešte raz vo-
liť. A pri voľbe nepodľahnite sľu-
bom, ktoré jednoducho nie sú
splniteľné, lebo vôbec nie sú v
kompetencii župy! Hovorí sa síce,
že nová metla dobre metie, skúse-
nosť nás však za 23 rokov nauči-
la, že to nemusí byť pravda. Takže
nezabudnite pri krúžkovaní zapo-
jiť aj pamäť. Toľko k politike.
S dušičkovým šialenstvom sme
na rok skončili. Pred nami sú
onedlho Vianoce. Pred nimi
advent - a čoraz obľúbenejšie
adventné vence. Trhoviská sú ich
už plné, v rôznych cenách. Pri-
znám, nie som fanúšička „načan-
čaných“ umelých zázrakov. Ale
nestojím ani o už napoly spŕchnu-
té - aj keď umne nazdobené smre-

kové vence. A prehnane vysoké
ceny ma tiež nelákajú.
Východiskom sú nezdobené ven-
ce, ktoré predávajú za prijateľnú
cenu. A ozdobiť si takýto veniec
je detská hračka. Potrebujete iba
štyri sviečky a kúsok stuhy. Ak
chcete, aby bol venček ozdobený
bohatšie - pozrite do kuchyne, ur-
čite tam máte škoricu v celku,
klinčeky alebo iné korenie, ktoré
sa dá napichať napríklad do men-
šieho pomaranča. A v prírode sú
šípky, trnky a farebné lístie. Uis-
ťujem vás, že vlastnoručne vy-
robený adventný veniec stojí iba
zlomok ceny kupovaného a ešte
môže byť aj krajší a voňavý.
Viem, že väčšina mojich čitateľov
má hlbšie do vrecka. Táto rada je
teda pre nich. A ten, kto na to má,
si môže podľa ľúbosti vybrať v
kvetinárstvach!
Prajem príjemný začiatok adven-
tu a ešte raz ďakujem.

Marta Černá,
Fórum spotrebiteľov

Obetujte sa a choďte voliť znovu

Pulitzer je plný aj v nedeľu na obed

DREVENÉ
ROLETY
predokenné
ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy, 
navíjače - obnova,
generálne opravy

Poradíme, ako zachovať
drevené rolety

pri výmene okien.
Mobil: 0903 349 274

E-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk
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Viac na www.bratislava.sk

25. 11. 2013
LUSKÁČIK

13. - 15. 12. 2013
DETSKÉ DIELNE

15. 12. 2013
TAKÁ BOLA NOVÁ SCÉNA

1. 12. 2013
CARMINA BURANA

6. 12. 2013
MIKULÁŠ V MESTE

Portfólio rakúskej BKS Bank v Bratislave,
ktorá do jesene 2012 ponúkala služby
výhradne pre firemných klientov, bolo
koncom roka 2012 rozšírené o služby pre
retailových klientov. Táto nová ponuka
bola vnímaná veľmi pozitívne. Zodpove-
dajúc filozofii BKS Bank, pobočka v Bra-
tislave sa sústreďuje aj na osobné a in-
dividuálne poradenstvo. Spokojnosť
klientov dokazuje aj vysoká miera ich od-
porúčaní. Aktuálna ponuka banky zahŕňa
bežné účty, sporiace produkty (termíno-
vané vklady a online sporiace účty), spo-
trebné úvery, ako aj úvery na bývanie. 

„Klasický prepážkový systém banky je
veľmi náročný na náklady. Mnohé z dneš-
ných bežných bankových služieb možno
realizovať bezhotovostne v rovnako vysokej
kvalite. Tento princíp využívame pri zavá-
dzaní našich retailových produktov. Na dru-
hej strane však kladieme dôraz na osobný
kontakt s klientom, ktorému pri jeho rozhod-
nutiach stoja po boku veľmi dobre vyškole-
ní poradcovia,“ hovorí Peter Malo, vedúci
BKS Bank na Slovensku.

Ako jediná banka na Slovensku ponúka
BKS Bank svojim klientom v oblasti finan-
covania projektové financovanie v podobe
tzv. Kontokorentu na bývanie. 

Kontokorent na bývanie je úverový produkt
určený na financovanie výstavby domu,
kúpy domu, bytu, rekonštrukcie domu alebo
bytu. Klientovi sa na základe jeho zámeru
poskytne za adekvátneho zabezpečenia
úverový rámec na 12 mesiacov s možnos-
ťou predĺženia. Poskytnutý úverový rámec je
účelovo viazaný, pričom klient je povinný
vyúčtovať použitie prostriedkov. Tento pro-
dukt je vhodný v prípade krátkodobého
nedostatku finančných prostriedkov (napr. ak
kúpa nového bytu predbieha predaj starého
bytu, z ktorého mala byť kúpa financovaná),
pri výstavbe domu alebo pri rekonštrukcii
domu alebo bytu (keď nie je známa presná
potreba cudzích zdrojov na financovanie).

Kontokorent na bývanie od BKS Bank
poskytuje počas výstavby flexibilné a pre-
hľadné financovanie šité na mieru, ktoré sa
odvíja od aktuálnej potreby a životnej situá-
cie klienta. Klient počas doby trvania úvero-
vého rámca spláca úroky len z vyčerpanej
časti schváleného úverového rámca. Po
vypršaní schváleného rámca má klient mož-
nosť svoj úver bez poplatku transformovať
na klasický úver na bývanie od BKS Bank,
alebo ho bez poplatku splatiť, prípadne refi-
nancovať, cez inú úverovú inštitúciu. 
Úver na bývanie si v BKS Bank môžete
zobrať v štandardných prípadoch na 25
rokov. „Našim úverovým klientom ponúka-
me v BKS Bank financovania s variabilnou
úrokovou sadzbou. Táto konštrukcia reflek-
tuje v plnej miere aktuálne dianie na trhu a
je pre klienta férovým a transparentným rie-
šením,“ dodal Peter Malo. Výška splátok a
dĺžka splácania úveru sú prispôsobené
aktuálnej situácii klienta a hodnote zabezpe-
čenia. Počas celej doby trvania financova-
nia je klientom poskytnuté odborné a osob-
né poradenstvo v moderných priestoroch
pobočky, ako aj priamo u klienta. Minimálna
výška úveru je 5.000 EUR, pričom klient je
povinný vyúčtovať účel použitia. Klienta po
zaplatení spracovateľského poplatku už
nečaká žiadny ďalší skrytý poplatok.

„Koncepcia odlíšiť sa zvlášť kvalitným
poradenstvom od iných bánk vyšla. Nesta-

viame na kvantitu, ale na kvalitu a profituje-
me z vysokej úrovne nášho poradenstva,“
vysvetľuje Peter Malo. „Veľkej obľube sa
tešia aj naše vkladové produkty. Vklady
uložené v BKS Bank podliehajú rakúskej
ochrane vkladov, pričom už teraz pozoruje-
me, že naši vkladatelia vedia oceniť vyso-
kú bonitu Rakúska,“ dodáva vedúci BKS
Bank Bratislava.

Slovensko je najmladším medzinárodným
trhom  koncernu  BKS Bank, ktorý má sídlo
v rakúskom meste Klagenfurt. BKS Bank
má na Slovensku jednu pobočku v Bratisla-
ve, kde zamestnáva 19 pracovníkov. 

Solídny rakúsky koncern
K 30. 6. 2013 zamestnávala BKS Bank AG
so sídlom v Rakúsku 919 zamestnancov v
56 pobočkách v Rakúsku, Slovinsku, Chor-
vátsku a Slovensku a k polroku dosiahla
bilančnú sumu 6,70 mld. €. Ukazovatele,
ako je miera vlastného kapitálu, ktorá do-
siahla vynikajúcu hodnotu 15,53 %, a miera
základného kapitálu vo výške 13,14 %,
predstavujú pre banku a tým aj pre jej klien-
tov, najvyššiu možnú istotu.

www.bksbank.sk

Recept na správne financovanie bývania podľa BKS Bank
BKS Bank ponúka klientom, ako jediná banka na Slovensku, kontokorentný úver na bývanie
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Čo robiť, keď

sa nájomník

nevysťahuje?
Nájomná zmluva sa skončí
uplynutím doby, na ktorú bola
dojednaná, v prípade, že sa pre-
najímateľ nedohodne s nájom-
com inak. Ak nájomná zmluva
skončila a nájomca byt naďalej
užíva, ide o neoprávnené užíva-
nie nehnuteľnosti. 
Prenajímateľ by mal nájomcu
najskôr písomne vyzvať, aby ne-
hnuteľnosť vypratal v lehote, kto-
rú mu určí. Pokiaľ na výzvu na
vypratanie nereaguje a užíva byt
naďalej, prenajímateľ je oprávne-
ný podať návrh na vypratanie
nehnuteľnosti na príslušný okres-
ný súd. Nakoľko nájomca užíval
nehnuteľnosť neoprávnene, má
prenajímateľ právo žiadať o vrá-
tenie bezdôvodného obohatenia
(napr. úhrada spotrebovaných
energií). Jeho vrátenie je možné
žiadať spolu s návrhom na vypra-
tanie nehnuteľnosti.
Súd formou rozsudku rozhodne o
povinnosti nájomcu vypratať byt
v lehote určenej súdom, ktorá je
spravidla 3 dni. Pokiaľ nedôjde v
tejto lehote k dobrovoľnému vy-
prataniu, je nevyhnutné obrátiť sa
na exekútora, ktorý bude postupo-
vať v zmysle ustanovení Exekuč-
ného poriadku. Právoplatný roz-
sudok, na základe ktorého nebolo
dobrovoľne plnené (byt nebol
vyprataný), je exekučným titu-
lom, na podklade ktorého začne
exekútor s výkonom exekúcie –
vyprataním nehnuteľnosti. 
Občiansky zákonník v ustanovení
§ 6 pripúšťa svojpomocné kona-
nie, ale len pri bezprostredne hro-
ziacom neoprávnenom zásahu do
práv. Samotný zásah prenajímate-
ľa, teda fyzické vypratanie alebo
výmena zámku na dverách nie je
právnym riešením. Prichádza do
úvahy iba vtedy, ak by nájomca
byt ničil, alebo svojím správaním
nadmieru rušil iných vlastníkov
bytov, ktorí by využili svoje práva
vyplývajúce zo zákona o vlastníc-
tve bytov a nebytových priesto-
rov, a tým by prenajímateľovi hro-
zila škoda.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

BRATISLAVA
Podľa informácií TASR má
bratislavské mestské zastupi-
teľstvo na najbližšom zasadnu-
tí 21. novembra 2013 rokovať
aj o návrhu zadania pre spraco-
vanie územného plánu zóny
Bratislavské nábrežie, pričom
vedenie mesta chce, aby bol
územný plán nábrežia spraco-
vaný v troch variantoch.
V programe zasadnutia mest-
ských poslancov sa však žiadny
návrh zadania pre spracovanie
územného plánu Bratislavského
nábrežia nenachádza. Z nezná-
mych dôvodov je skrytý v Infor-
mácii o rokovaniach so spoloč-
nosťou Henbury Development,
s.r.o. Ato aj napriek tomu, že spra-
covanie územného plánu zóny so
sporom mesta a vlastníka po-
zemkov pod PKO nijako nesúvisí.
Rozvoj územia na dunajskom
nábreží od Mosta Lafranconi po
električkový tunel v súčasnosti re-
guluje územný plán mesta Brati-
slava. Ten definuje ako stabilizo-
vané územie areál Fakulty teles-
nej výchovy a športu UK a areál
Výskumného ústavu vodného
hospodárstva. Zvyšok, vrátane
PKO, definuje mestský územný
plán ako rozvojové územie.
Územný plán zóny má za cieľ
špecifikovať regulatívy veľkého
územného plánu v podrobnejšej
mierke pre dané územie. Podľa
návrhu, ktorý sa skrýva v Infor-

mácii o rokovaniach s Henbury
Development, však ide zjavne o
rozpor s územným plánom mesta.
Všetky varianty zadania totiž ma-
jú v menšej či väčšej miere stabi-
lizovať územie, ktoré územný
plán mesta považuje za rozvojo-
vé. Prvý variant má počítať s
úplným zachovaním PKO, druhý
s čiastočným zachovaním PKO
so zbúraním jednej haly a tretí s
čiastočným zachovaním PKO s
využitím koeficientov zástavby,
ktoré umožňuje územný plán
mesta Bratislavy.
Určite nie je obvyklé, aby mestskí
poslanci rozhodovali o zadaní
územného plánu v rámci preroko-
vania informácie o súdnom spore
s vlastníkom pozemkov, najmä ak
existuje samostatný materiál
Územný plán zóny Bratislavské
nábrežie – návrh zadania, o kto-
rom  11. novembra 2013 rokova-
la komisia územného a strategic-
kého plánovania, životného pros-
tredia a výstavby mestského za-
stupiteľstva.
Pri zdôvodnení, prečo chce vede-
nie mesta stabilizovať časť rozvo-
jového územia nábrežia, sa opiera
o uznesenie mestského zastupi-
teľstva č. 166 z 30. júna 2011.
Podľa neho mestskí poslanci
schválili zachovanie celého PKO.
Súčasťou úznesenia je aj žiadosť,
aby primátor zabezpečil uvedenie
PKO do verejnej prevádzky, čo sa
doteraz nestalo.

V súvislosti s prípravou zadania
územného plánu zóny dunajského
nábrežia by určite bolo zaujímavé
poznať názor vlastníka pozemkov
pod PKO. To v informácii, ktorú
mestským poslancom predkladá
primátor Milan Ftáčnik, chýba.
Možno však predpokladať, že
vlastník pozemkov nebude súhla-
siť so stabilizáciou PKO v rozpo-
re s územným plánom mesta. V
prípade súdneho sporu mesta s
Henbury Development to bude
zrejme o dôvod viac, prečo si in-
vestor v prípade úspechu bude
uplatňovať od mesta náhradu
škody. A o tom, že vlastníkovi
pozemkov, ktorý ich kupoval so
zámerom stavať, takýmto kona-
ním škoda nepochybne vzniká.
Pokiaľ chce súčasné vedenie
mesta stabilizovať územie PKO v
celom jeho rozsahu, najskôr by
malo zmeniť územný plán mesta
Bratislavy. Ak na to ide zmenou
územného plánu zóny, vyrába si
ďalší problém, ktorý však podob-
ne ako všetky doterajšie problé-
my okolo PKO, budú vzhľadom
na obvyklý čas súdných konaní
musieť riešiť až budúce samo-
správy mesta.
Pokiaľ chce vedenie mesta naozaj
zachovať PKO, malo by sa pokú-
siť pozemky pod PKO konečne
kúpiť. Pretože „bývať“ na cu-
dzom je neslušné. Navyše ak ide
o samosprávu hlavné mesta kraji-
ny. Slavo Polanský

Zachovanie PKO v územnom pláne
zóny narazí na územný plán mesta 

O spornom

dome rozhodne

okresný úrad
STARÉ MESTO
Spornú stavbu domu na Bebla-
vého ulici síce staromestský sta-
vebný úrad 23. septembra 2013
dodatočne povolil, stavba je
stále pozastavená. Dôvodom je
odvolanie sa mesta Bratislavy
ako účastníka konania proti
rozhodnutiu stavebného úradu
mestskej časti Staré Mesto.
Staromestský stavebný úrad roz-
hodol, že stavba v mestskej
pamiatkovej rezervácii je v súlade
s územným plánom zóny. „V
tomto územnom pláne je zjavná
chyba, o ktorej magistrát už nie-
koľko rokov vie, a ako obstaráva-
teľ územného plánu neurobil do-
posiaľ nič pre jej nápravu,“ uvied-
la hovorkyňa Starého Mesta Ale-
xandra Obuchová. A to aj napriek
tomu, že mesto má zo zákona po-
vinnosť každé štyri roky prehod-
notiť územný plán a chyby v ňom
odstrániť.
Aj keď magistrát plánuje zmenu
územného plánu, s opravou chy-
by výškovej kvóty na Beblavého
ulici nepočíta. Primátor mesta
Milan Ftáčnik začiatkom roka
pripustil, že územný plán môže
mať chybné výškové kóty, ale
vyjadril sa, že sa aj tak má do-
držiavať. „Pokiaľ by bola chyba
odstránená a bolo by to dané do
súladu s územným plánom mesta,
bola by povolená výška stavby
ešte o 1,2 metra vyššia, ako je
výška realizovanej stavby,“
uviedla Obuchová. Dodala, že
pôvodná zástavba bola kedysi
vyššia, ako je súčasná stavba. 
„Výšková kóta ulice pri severnom
vstupe je podľa územného plánu
170,5 metra nad morom. V sku-
točnosti je tam technická chyba a
nadmorská výška je na danom
mieste o 2,5 metra vyššia,“ uvie-
dol architekt Dušan Fischer s tým,
že ak by postupoval podľa staveb-
ného povolenia, vchod by musel
byť dva metre pod zemou. Ešte
pred rokom povedal, že znáša
fatálne následky chybného územ-
ného plánu zóny a dom by pritom
mohol byť ešte vyšší.
O odvolaní mesta Bratislavy voči
rozhodnutiu Starého Mesta roz-
hodne odvolací orgán, ktorým je
Okresný úrad v Bratislave. (mch)

Chcete zlepšiťdopravu?dopravu?
Pomôžte námPomôžte nám  aj sebe!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

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
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VIANOČNÝ
PREDAJ TOPÁNOK

1 PÁR -20%
2 PÁRY -30%
3 PÁRY -40%
OKREM TOPÁNOK FIRMY ARA

SUPER KVALITA + TVAR
DÁMSKE TOPÁNKY AŽ DO VEĽKOSTI 44

Hainburg
Wienerstraße 21

(früher Meinl und Schlecker beim Wienertor)

PONDELOK 25. 11. AŽ PIATOK 13. 12.
PONDELOK AŽ PIATOK OD 9. DO 17. HOD

SOBOTA OD 9. DO 17. HOD

Po troch mesiacoch, počas ktorých žil
podujatiami celý Bratislavský kraj,
vyvrcholí Župná jeseň v sobotu 14.
decembra Župnou zabíjačkou. Tá sa
bude tento rok konať v bratislav-
skom Fresh Markete. 
„Tretí ročník jesene plnej zážitkov sa
chýli ku koncu a ja rád konštatujem, že
aj tento raz bola Župná jeseň úspešnou
akciou. Obyvatelia kraja aj jeho
návštevníci spoznali regionálne tradí-
cie a špeciality. Bratislavská župa má
ľuďom čo ponúknuť a aj vďaka Žup-
nej jeseni je atraktívnou turistickou
destináciou,“ povedal predseda BSK
Pavol Frešo.
Župná zabíjačka sa v bratislavskej far-
márskej tržnici Fresh Market začne o
deviatej ráno, potrvá do piatej popoludní.
Na výnimočnom podujatí bude možné
ochutnať pravé zabíjačkové a vianočné
špeciality, ale aj regionálne dobroty:
huby, med, medovinu či víno. Na predaj
budú aj remeselné výrobky. Aj tento rok
sa na akcii predvedú študenti zo škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí
budú prezentovať svoje výrobky a vlast-
noručne pripravené špeciality.
V Bratislavskom kraji boli od začiatku

jesene viaceré vinobrania či hody, na
začiatku októbra obyvatelia regiónu aj
jeho návštevníci ochutnali kapustu na už
tradičnom Dni zelá v Stupave, púšťali

šarkany na Župnej šarkaniáde vo Vajno-
roch a na Jablkovom hodovaní vo viace-
rých obciach župy si pochutnali na špe-
cialitách z jabĺk.

V polovici novembra sa milovníci vína
prešli po pivniciach Malokarpatskej vín-
nej cesty a počas celej jesene sa gurmáni
tešili zo sezóny husacích špecialít. �

Župná jeseň vyvrcholí už tradične zabíjačkou

Fresh Market, Tomášikova 46,
Bratislava - Nové Mesto
(Budova bývalej IKEA)
www.freshmarket.sk
www.facebook.com/FarmarskaTrznica
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Verejné toalety v

Devíne opravia

do konca roka
DEVÍN
Pod hradom Devín boli verejné
toalety v dezolátnom stave a
nefunkčné. Mesto ich chcelo
opraviť ešte vlani, 80-tisíc eur
nakoniec poslanci presunuli na
výstavbu sklenenej steny pri
Dóme sv. Martina. Pôvodne
totiž malo byť súčasťou toaliet
aj informačné centrum, vyčle-
nené peniaze by však na to
nestačili.
Oprava verejných toaliet sa nako-
niec začala tento rok v auguste s
tým, že dokončená má byť do
konca roku 2013. Náklady sa
tento rok vyšplhali na 123-tisíc
eur, z čoho 80-tisíc platí mesto,
zvyšok mestská časť Devín. Toa-
lety budú bezbariérové, ale bez
informačného centra. (mch)

STARÉ MESTO
Stavebník Zelenej kocky - spo-
ločnosť Green Cube, s.r.o., - po-
rušil stavebné povolenie a na
mestskom pozemku pristavil
nad rámec stavby na Hodžo-
vom námestí betónové schody,
ktoré zaberajú priestor zastáv-
ky MHD. Stavebný úrad stav-
bu neskolaudoval, pre mesto je
zabratie verejného priestran-
stva neprijateľné.
„Zdá sa, že aj v tomto prípade bol
zisk súkromnej investície povýše-
ný nad záujmy obyvateľov a
návštevníkov mesta. Bezhlavá
výstavba bez zapojenia verejnosti
do rozhodovania, nekoncepčnosť
a nerešpektovanie strategických
záujmov mesta - to je výsledok
metód, s ktorými pracuje samo-
správa. Developeri s tým drzo po-
čítajú a neplánované zmeny si
nechávajú schvaľovať až dodatoč-
ne,“ uviedol Matej Vagač z
občianskej iniciatívy Bratislava
otvorene.
Stavba Zelenej kocky dostala sta-
vebné povolenie ešte v roku 2006.
Počas stavby sa presunula zastáv-
ka MHD spolu s prístreškom pre
čakajúcich cestujúcich bližšie k
hotelu Crown Plaza. „Mesto v
stanoviskách k investičnej činnos-
ti súhlasilo so stavbou len za pod-
mienky, že nesmie byť ohrozená
ani obmedzená prevádzka na
vtedy jestvujúcej zastávke MHD
nad podchodom. Pripúšťala sa

možnosť posunu zastávky len
počas výstavby. Už pri žiadosti o
demontáž prístreška investor
tvrdil, že zastávka je v definitív-
nom riešení projektovaná na tom
istom mieste, a bude prekrytá
samotnou stavbou a teda prístre-
šok už nebude potrebný,“ uviedol
hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán.
Zastávka sa síce po dokončení
stavby presunula na pôvodné
miesto nad podchod, avšak pri-
budli tu betónové schody, ktoré
zúžili chodník až o dve tretiny je-
ho šírky. Pre chodcov a cestujú-
cich MHD zostal chodník široký
asi dva metre a vznikajú tu kolí-
zie. Nielen počas rannej a popo-
ludňajšej špičky sa tu zrážajú
chodci a cestujúci MHD. Ak sa
na zastávke ocitnú napríklad dva
kočíky, ide doslova o prekážko-
vú dráhu. Stavebník síce vytvoril
na betónových schodoch pre

čakajúcich aj priestor na sedenie
a nad horným schodom striešku,
štandardnú zastávku však tento
priestor nenahradí a na osadenie
striešky už nie je miesto. „Sta-
vebník požiadal o kolaudačné
rozhodnutie, keďže neboli splne-
né všetky podmienky, stavba ne-
bola skolaudovaná. Staré Mesto
musí konať v súlade so staveb-
ným zákonom,“ uviedla hovor-
kyňa Starého Mesta Alexandra
Obuchová.
Ak nebude možné bariéry na
zastávke odstrániť legálne, magi-
strát vraj začne uvažovať o iných
riešeniach. „Napríklad o opätov-
nom posune zastávky na miesto,
kde bola počas výstavby. Mo-
mentálne je však každé riešenie
zastávky MHD, ktoré by malo
byť v neprospech cestujúcich, pre
mesto neprijateľné,“ uviedol Šče-
pán. (mch)

Foto - Slavo Polanský

Zelená kocka je postavená nad rámec
povolenia, ubrala časť zastávky MHD

Sklenenú stenu

dokončia 

v decembri
STARÉ MESTO
Magistrát začal s výstavbou
sklenej protihlukovej steny pri
Katedrále sv. Martina, ktorú
schválili staromestskí poslanci
ešte vlani. Bariéra má chrániť
katedrálu od špliechajúcej vody
a snehu, ktorej novú fasádu
počas zimy ničí najmä soľ. Do-
končiť ju majú do 7. decembra
2013.
Mesto vybralo na realizáciu pro-
jektu spoločnosť Eurovia SK, a.s.,
na základe najnižšej ponúknutej
ceny vo verejnej súťaži. Projekto-
vá dokumentácia vyšla na 10-tisíc
eur a výstavba na 70-tisíc eur.
„Momentálne sa na stavbe robia
zemné práce, spevňuje sa zákla-
dový múr, následne sa budú klásť
dlažby, úpravovať obrubníky,
krajníce, zeleň a trávnaté plochy,“
uviedla Simona Tančáková zo
spoločnosti Eurovia SK. Potom
sa majú pripraviť kotviace prvky
protihlukovej steny. Poslednou
etapou bude montáž steny a jej
skiel. Sklenená bariéra sa má tiah-
nuť od Rudnayovho námestia až
po výjazd z Kapitulskej na Staro-
mestskú ulicu.
Stenu mali postaviť ešte vlani,
mesto však nestihlo urobiť pro-
jekt ani súťaž na dodávateľa. Na
vybudovanie bariéry sa použili
peniaze, ktoré boli pôvodne urče-
né na výstavbu verejných toaliet
pod hradom Devín. (mch)
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pridajte sa, aj váš hlas aj váš hlas 
rozhodne!
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STARÉ MESTO
Od začiatku novembra v kine
Mladosť na Hviezdoslavovom
námestí opäť premieta aj kino
Romantika. Organizuje ho Bra-
tislavský okrášľovací spolok s
podporou ministerstva kultúry
a Ústavu pamäti národa.
Ide o zhruba hodinové pásmo
krátkych dokumentárnych filmov
z archívu Slovenského filmového
ústavu. Bratislavčania doteraz
videli Povojnové časy a Prvé
máje z 50-tych rokov minulého
storočia. V stredu 20. novembra

2013 o 18.00 h je na programe
tematické premietanie pod ná-
zvom Pionieri a poľovníci. Opäť
pôjde o dokumenty z 50-tych ro-
kov minulého storočia - Pionier-
sky palác (1953), Múzeum V. I.
Lenina (1954), Ľady na Dunaji
(1956), Čo nezažil Kolumbus
(1957), Celoslovenská poľovníc-
ka výstava (1958).
V stredu 27. novembra 2013 kino
Romantika premieta Budovanie
nového mesta - ...a siedmy deň v
týždni (1958), Tvár novej Brati-
slavy (1959), Príďte všetci na De-

vín! (1959), Sviatok umenia (1960)
a Slávnosť na Devíne (1961).
Atraktívny program kina Ro-
mantika bude aj v pondelok 2.
decembra 2013, pásmo Jarný
odmäk bude venované 60.
rokom 20. storočia. Budú to
filmy Bratislava: mesto na Duna-
ji (1963), Slovan Bratislava –
Celtic Glasgow (1964), Bratisla-
va očami Taliana (1965), Preme-
ny (1966), Návšteva prezidenta
(1968), Bratislavský Dóm sv.
Martina (1970). Premieta sa
vždy od 18.00 h. (bos)

BRATISLAVA
Víťazom ceny časopisu ARCH
za rok 2013 sa stal petržalský
bytový komplex Slnečnice.
Medzinárodná porota ocenila
koncept využitia spoločných
priestorov a premyslené prepo-
jenie detailov do funkčného a
praktického celku, ktorý vytvá-
ra vzor mestského bývania.

Cenu Arch 2013 tak získali autori
Slnečníc Juraj Benetin, Lenka
Beňušová, Peter Cibulka, Miro-
slav Čatloš, Juraj Česelský, Ján
Droždiak, Miroslava Gašparová,
Matej Grébert / COMPASS.
„Všetci sme sa zhodli, že Slnečni-
ce sú vynikajúci projekt. Vyzdvi-
hoval som, aký spoločný priestor
vytvárajú, a to nielen vonku, ale aj

vo vnútri domu,“ povedal člen
predstavenstva Slovenskej komo-
ry architektov Juraj Šujan.
„Skutočnosť, že investor upustil
od predzáhradiek, hodnotím ako
veľkú prednosť, pretože tak vzni-
kol verejný priestor, ktorý je hod-
notou pre všetkých obyvateľov,“
uviedol rakúsky architekt Dieter
Henke. (ado)

Víťazom Ceny ARCH 2013 sa stal 
bytový komplex Slnečnice Petržalka

Kino Romantika opäť premieta

Svet podľa

Julesa Verna

v Bratislave
RUŽINOV
Putovanie do neznámych kra-
jín, technické vynálezy, ktoré
predbehli o celé desaťročia
dobu a neuveriteľné dobro-
družstvá do stredu Zeme či na
Mesiac. To všetko ponúkol vo
viac než 60 románoch spisova-
teľ Jules Verne. Jeho geniálne
vízie a výpravy sú predmetom
výstavy Svet podľa Julesa
Verna, ktorá je do 15. decem-
bra 2013 v nákupnom centre
Shopping Palace. 
Výstava ponúka vizuálne preve-
denia vybraných motívov z jeho
najznámejších románov. Návštev-
níci budú môcť obdivovať aj pra-
covňu Julesa Verna s písacím sto-
lom, knihami a ďalekohľadom. V
jej priestoroch čaká na deti aj prí-
jemný program.
Počas sobôt od 15.00 do 17.00 h
sa tu bude čítať z Verneho najzná-
mejších románov. (kuv)

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

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

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

V Nedeľu bude

opäť Koncert

pre Afriku
STARÉ MESTO
V nedeľu 24. novembra 2013,
keď katolícka cirkev slávi Svia-
tok Krista Kráľa, bude v  Jezu-
itskom kostole na Františkán-
skom námestí ďalší benefičný
Koncert pre Afriku.
Na koncerte, ktorý sa začína o
19.30 h,  vystúpia spevácky zbor
Chorus Augustini, inštrumentálne
teleso Collegium Musicum Sal-
vatoris a spevácke zbory Magis a
Chorus Salvatoris.
Aj tento rok pôjde výťažok bene-
fície na pomoc jezuitským misiám
v Afrike, presnejšie v Južnom
Sudáne. Ide najmä o vzdelávanie
miestnych obyvateľov, na ktoré
nemajú financie, pretože vzdela-
nie je pre nich bránou k lepšiemu
a kvalitnejšiemu životu. (ado)
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V MHD pribudla

nová zastávka -

Ulica svornosti
RUŽINOV
V bratislavskej mestskej hro-
madnej doprave pribudla od
18. novembra nová zastávka.
Na Slovnaftskej ulici zriadi
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., zastávku Ulica svornosti.
Zastávka je na znamenie a je
umiestnená medzi zastávkami
Závodná a Slovnaftská na trase
autobusových liniek č. 70 a 87.
Vybudovanie tejto zastávky
MHD bolo jednou z podmienok
pri výstavbe obchodného centra
Kaufland, ktoré sa nachádza
medzi Slovnaftsku ulicou a Uli-
cou svornosti. (dpb)

BRATISLAVA
Do 22. decembra 2013 trvá
dopravno-sociologický pries-
kum mobility obyvateľstva
BRAWISIMO na území obcí a
miest Bratislavského a Trnav-
ského kraja. Prieskum mapuje
dopravné zvyklosti a potreby
respondentov, ktorí vypĺňajú
dotazníky o cestovaní celej do-
mácnosti.
„Svojimi odpoveďami môžu
oslovené domácnosti prispieť ku
skvalitneniu dopravy v regióne,“
povedal hovorca ministerstva
dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja Martin Kóňa. „Len
vtedy, keď vieme odkiaľ, kam,

kedy a prečo ľudia cestujú, môže-
me cielene zlepšovať ponuku
dopravy a reagovať tak na sku-
točné potreby ľudí,“ dodal.
Výsledky prieskumu sa majú
využiť na zlepšenie efektívnosti
súčasného dopravného systému,
napríklad pri úpravách cestov-
ných poriadkov či optimalizácii v
rámci integrovanej dopravy.
Zároveň budú podkladom pri prí-
prave investícií do cestnej a
železničnej dopravy. 
Cieľom je zistiť aj reálny počet
ľudí využívajúcich jednotlivé
druhy dopravy a ich potreby v
rámci cezhraničných ciest, aby sa
mohol zlepšovať dopravný sys-

tém v cezhraničnom regióne Bra-
tislava – Viedeň. Odpovede môžu
prispieť napríklad k zlepšeniu
spojenia hromadnou dopravou aj
do iných oblastí Rakúska ako do
Viedne a poslúžiť môžu tiež na
odôvodnenie investícií do
dopravnej infraštruktúry, naprík-
lad do ciest, mostov či železníc.
Prieskum prebieha od septembra
do 22. decembra, realizuje ho viac
ako dvadsiatka anketárov Štatis-
tického úradu SR. Realizuje sa
paralelne aj v Rakúsku podľa spo-
ločnej metodiky a s obsahovo
identickými otázkami. Zisťova-
nie bude vyhodnotené v prvej
polovici roku 2014. (bws)

Bratislavčania  sa môžu vyjadriť
k budúcnosti dopravy v kraji

Podobná Ulica svetla nie je
nikde inde na svete. Nový
technologicko-náučný projekt
približuje históriu, ale aj
moderné technológie verejné-
ho osvetlenia v Bratislave. Je
určený žiakom základných a
stredných škôl, ako aj všet-
kým obyvateľom a návštevní-
kom mesta.
Celkovo 14 zastávok prostred-
níctvom svetelných tabúľ v Sta-
rom Meste atraktívnym spôso-
bom približuje prekvapivé fakty
o verejnom osvetlení. Všetky
informácie možno získať aj cez
mobilnú aplikáciu, ktorá ich pri

konkrétnej lampe odomkne
pomocou geolokácie. Každý,
kto prejde celou Ulicou svetla,
sa môže zapojiť do súťaže o
svetelné produkty v hodnote
200 €. Každý mesiac až do
konca júna 2014 bude vyžrebo-
vaný jeden víťaz.
Ulica svetla prináša do centra
Bratislavy celkom novú, zábav-
no-náučnú atrakciu. Na každej z
lámp je umiestnená svetelná
informačná tabuľa. Súčasne sú
na týchto lampách inštalované
svietidlá s rôznym dizajnom a s
rôznymi svetelnými zdrojmi.
Tieto zdroje kombinujú naprík-

lad tradičné sodíkové výbojky s
najnovšími LED technológiami.
Takzvaný Nultý bod sa nachá-
dza na nábreží Dunaja, niekoľ-
ko metrov od kaviarne Propeler,
posledná stojí na Fajnorovom
nábreží. 
„Realizácia projektu Ulica svet-
la ma veľmi potešila nielen
vďaka možnosti lepšie pozná-
vať ďalšiu mozaiku z histórie
nášho mesta ale aj vďaka obo-
hateniu turistických lákadiel pre
návštevníkov Bratislavy. Ulica
svetla je navyše hmatateľným
dôkazom dobrej spolupráce
mesta so spoľahlivým partne-

rom,“ vyjadril sa primátor mesta
Bratislava Milan Ftáčnik.
„Ako dlhodobý technologický
partner Bratislavy sme hľadali
spôsob priblíženia príbehu verej-
ného osvetlenia v meste jeho
obyvateľom. Verím, že história a
technológia osvetlenia Bratisla-
vy budú teraz obyvateľom bližšie
a že na Ulici svetla budem stretať
veľa ľudí, dívajúcich sa smerom
k lampám,“ povedal Vladimír
Slezák, generálny riaditeľ Sie-
mens, s.r.o., a predstaviteľ kon-
cernu Siemens na Slovensku.

Viac informácií nájdete na
www.ulicasvetla.sk

Ulica svetla je novou atrakciou Bratislavy

Devínsky portál

získal peniaze

na obnovu
DEVÍN
Portál farského Kostola sv.
Kríža v Devíne bude opravený
aj s peňazí grantu, ktorý vyhlá-
sila Nadácia VÚB. Spomedzi
deviatich portálov získal devín-
sky 21% hlasov, čo stačilo na
tretie miesto. Peniaze z Nadácie
VÚB pôjdu aj na opravu portá-
lov v Košiciach a Levoči.
Kamenný portál devínskeho kos-
tola vybudovali v roku 1772.
Ukončuje ho tympanón, nad ním
sú barokové kamenné plastiky. Po
stranách sú postavy sv. Františka
a sv. Floriána, ktorí sa obracajú k
plastike Panny Márie. (brn)
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Hokejisti Slovana otočili dva domáce
zápasy, Astana už bola nad ich sily

Basketbalisti

Interu opäť

na čele ligy
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Incheba
Bratislava už päť kôl neprehra-
li a keďže vedúci Edymax Nitra
zaváhal v Handlovej, Bratislav-
čania sa dotiahli na čelo ligovej
tabuľky. V dôležitom zápase
zdolali v sobotu na domácej pa-
lubovke tretí Svit 96:82 (22:18,
19:19, 34:23, 21:22).
„Mám radosť z toho, že nám
vyšiel celkom dobrý zápas. Všet-
ko, čo sme si pripravili, sa ukáza-
lo. Len zase tie výkyvy nahor a
nadol! Chápem, že sa nedá stále
hrať na rovnakej úrovni, ale
nemožno viesť o desať- jedenásť
bodov a hneď dovoliť súperovi
vyrovnať. Ale vravím, som spo-
kojný s výsledkom aj so zápasom,
a verím, že to bolo atraktívne aj
pre divákov,“ povedal po zápase
tréner Interu Oleg Meleščenko.
Najlepším hráčom domácich bol
kapitán Justin Graham, ktorý
nastrieľal súperovi 20 bodov. V
žlto-čiernom drese sa prvýkrát
predstavila aj nová posila, Kana-
ďan Olumuyiwa Famutimi, kto-
rý zaznamenal 10 bodov.
Interistov teraz čaká trojica ná-
ročných zápasov na palubov-
kách súperov -  20. novembra v
Komárne, 23. novembra v Prie-
vidzi a 27. novembra v Nitre.
V Hant Aréne na Pasienkoch pri-
víta Inter v sobotu 30. novembra
2013 MBK Handlová. (ado)

BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
prehrávali v domácich zápa-
soch KHL proti Jugre Chanty-
Mansijsk a Avtomobilistu Jeka-
terinburg na začiatku 3. tretiny
0:2, resp. 0:1. V oboch zápasoch
však dokázali otočiť skóre
zápasu a vyhrali nad Jugrou
3:2 po samostatných nájazdoch
a nad Avtomobilistom 3:1.
Zásluhou zisku piatich bodov
sa Slovanisti konečne odlepili
zo dna tabuľky Západnej kon-
ferencie KHL.
Tretia tretina rozhodla aj tretí
domáci zápas bratislavských ho-

kejistov. Po dvoch tretinách pre-
hrávali s Barysom Astana 2:3 a
zdalo sa, že by mohli do tretice
otočiť aj skóre tohto zápasu. Slo-
van však prehral túto tretinu 0:3 a
celkovo 2:6. „Vždy sa nedá sú-
strediť len na tretie tretiny, musí-
me odohrať celých šesťdesiat mi-
nút kvalitne. Dnes nám tretia tre-
tina vôbec nevyšla, vyskytli sa v
nej chyby, ktorých by sme sa mali
vyvarovať. Astana je ofenzívne
mužstvo, majú dobre korčuľujú-
cich hráčov, ktorí popritom tvrdo
pracujú, takže sa proti nim ťažko
hrá,“ povedal po zápase kapitán
domácich Milan Bartovič.

Utorňajší zápas proti Avantgardu
Omsk ukončil prvú polovicu
základnej časti KHL. Oproti vla-
ňajšku je na tom Slovan v polča-
se horšie. Veď trojbodové víťaz-
stvo proti Jekaterinburgu prišlo až
po mesiaci. A každý bod v takej
náročnej súťaži je potrebný.
Najmä tie v zápasoch proti súpe-
rom zo Západnej konferencie.
Od piatka  Bratislavčania začína
jú odvetu na klziskách posledných
súperov - Chanty-Mansijsk, Jeka-
terinburg, Astana, Omsk. V Slov-
naft Aréne hrajú opäť v pondelok
2. decembra, keď o 19.00 h priví-
tajú Severstaľ Čerepovec. (ado)

Slovanisti v boji

o kráľa jesene

úspešnejší
BRATISLAVA
Do konca jesennej časti futbalo-
vej Corgoň ligy zostávajú dve
kolá a futbalisti ŠK Slovan Bra-
tislava majú blízko k zisku
kráľa ligovej jesene. V posled-
nom kole pred reprezentačnou
prestávkou totiž belasí zvíťazili
v zápase o čelo ligovej tabuľky
v Ružomberku 3:2 a zvýšili tak
náskok práve pred Ružomber-
čanmi na 4 body.
Bratislavčania viedli pod Čebra-
ťom po prvom polčase 2:0 po
góloch Vitteka a Žofčáka. Na
začiatku druhého polčasu sa síce
domácim podarilo znížiť, v 69.
minúte však Róbert Vittek strelil
tretí gól a premenená penalta
domácich v 84. minúte nezmenila
nič na víťazstve belasých.
„Bol to veľmi dobrý zápas s dob-
rou atmosférou, ktorú vytvoril pl-
ný štadión. Diváci videli päť gó-
lov a ďalšie pekné akcie. Naším
cieľom je hrať tak, aby sa fanúši-
kovia mali na čo dívať, a dnes sme
to dokázali. Je to dôležité víťaz-
stvo, ale body sa budú rátať až na
jar. Kľúčové pre nás je, aby muž-
stvo na dnešný výkon nadviazalo
aj v zostávajúcich dvoch jesen-
ných zápasoch doma proti Žiline a
v Zlatých Moravciach,“ povedal
tréner Slovana Jozef Valovič.
ŠK Slovan Bratislava hostí Žilinu
v nedeľu 24. novembra 2013 o
17.00 h na Pasienkoch. (ado)
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Opravili terasu

aj nadchod

na Jasovskej
PETRŽALKA
Po tom, ako mestská časť Petr-
žalka v lete zrekonštruovala
nadchod na Jasovskej ulici,
opravila aj časť priľahlej tera-
sy. V súčasnosti pokračuje
oprava zvyšnej časti terasy. O
oprave tohto nadchodu a terasy
rozhodli Petržalčania v interne-
tovom hlasovaní v rámci tzv.
participatívneho rozpočtu.
Zničenú pochôdznu vrstvu nahra-
dí nová asfaltobetónová vrstva,
nová bude aj hydroizolácia, opra-
vou musia prejsť aj všetky dažďo-
vé odvodňovacie vpusty. 
„Po rekonštrukcii toaliet v Dome
kultúry Lúky, ktorú sme urobili na
podnet obyvateľov, dokončujeme
aj opravu prístupového schodiska
k domu kultúry. Petržalku mení-
me kúsok po kúsku k lepšiemu a
som rád, že sa k nám pridávajú aj
samotní obyvatelia a priložia ruku
k spoločnému dielu,“ pochválil
aktívny prístup Petržalčanov sta-
rosta Vladimír Bajan. (pet)
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Vyšetrenia bez čakania

Konečne ambulancia
na ktorú ste čakali

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

02/6224 0154    www.praktickaambulancia.sk

Kopčianska 8, Vienna Gate, Petržalka

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

BRATISLAVA
Po dlhých rokoch hľadania je
na svete tzv. nová trasa pre
cyklistov medzi Karlovou Vsou
a Devínom. Hlavné mesto pre-
zentovalo výsledky anonymnej
ideovej urbanisticko-architek-
tonickej súťaže. Víťazný návrh
od firmy Dopravoprojekt, a.s.,
predstavil riešenie, ktoré má
nahradiť doteraz spracovanú
projektovú dokumentáciu. Má
ju nahradiť hlavne z dôvodu
vysokých finančných nárokov
na riešenie, ktoré táto doku-
mentácia predstavovala.
Finančná náročnosť realizácie
bola hlavným dôvodom vyhláse-
nia súťaže. Vyjadrené v zaokrúh-
lených číslach: víťazný návrh
skresal pôvodnú výšku odhado-
vaných nákladov z 5,5 milióna
eur na 1 milión eur ! To je naozaj
radikálne zlacnenie, vzácne hlav-
ne v dnešnej neľahkej dobe.
Skúsme sa pozrieť, ako sa to dalo
dosiahnuť.

DILEMA č. 1
Ak vychádzame z predpokladu,

že predošlú dokumentáciu spra-
covávali odborníci, tak bolo
treba niečo obetovať. Treba na
rovinu priznať, že obetovaná
bola bezpečnosť cyklistov. Totiž
už v zadaní, v rámci súťažných
podmienok, mali súťažiaci voľ-
nejšie ruky ako projektanti v
roku 2007. Vtedy bola bezpeč-
nosť na prvom mieste a bola
vyjadrená požiadavkou na bez-
kolíznosť celej cyklotrasy s
cestnou premávkou. Trasa preto
ani raz nekrižovala Devínsku
cestu. Zároveň mala minimálne
výškové rozdiely, takže vyho-
vovala aj požiadavke na tzv.
rodinnú cyklistiku. Teraz bola v
súťažných podmienkach požia-
davka na bezpečnosť, vyjadrená
v percentách (bodoch) na 0 - 20
percent (bodov). Výsledok?
Cyklotrasa bude na štyroch
miestach križovať frekventova-
nú Devínsku cestu! V troch prí-
padoch úrovňovo, v jednom do-
konca v kombinácii so známy-
mi Zlatými schodmi. Budú tieto
križovania vybavené semafor-

mi? Dovolia to „dopraváci“?
Umožní to zvyšujúca sa auto-
mobilová premávka na Devín-
skej ceste? Zvládnu rodičia
vyniesť a zniesť deťom aj sebe
zároveň bicykle po schodoch ?
Zvládnu to starší cyklisti?

DILEMA č. 2
Počet semaforov pri tomto
navrhovanom riešení nemusí byť
konečný. Ďalším neuralgickým
bodom je totiž KAMEŇOLOM!
Napriek tomu sa v návrhu ani len
nespomína. Jeho prevádzka však,
okrem iného, znamená preváža-
nie spracovaného kameňa veľko-
tonážnymi mechanizmami do
prístavu cez Devínsku cestu. Slú-
žia na to tri brány oproti kameňo-
lomu. Frekvencia prevozov je
niekedy až 10 vozidiel za 15 min.
Križovať ale budú musieť aj
budúcu cyklotrasu. Budú aj tieto
križovania vybavené semaformi?

DILEMA č. 3
V máji 2012 zástancovia trasova-
nia cyklotrasy cez ostrov Sihoť
zdôvodňovali nereálnosť vedenia
trasy v obytnej zóne kontroverz-

nou zástavbou pozdĺž Devínskej
cesty. Teraz už tú nereálnosť vidia
asi reálnejšiu, lebo víťazný návrh
s touto trasou uvažuje. Ako sa
však cyklotrasa vysporiada s
vjazdmi na súkromné pozemky?
Zohľadní aj ich extrémne výško-
vé rozdiely? 

DILEMA č. 4
Najväčšou dilemou je však sku-
točnosť, že sa nikto nezaoberá
stavom Devínskej cesty. Tá je
totiž z geostatického hľadiska
časovanou bombou. „Každú
chvíľu“ sa môže zosunúť svah v
smere od Kobyly, „každú chvíľu“
môže byť svah od Dunaja pod-
mytý a zosunúť sa tiež.

RIEŠENIE
Odborníci - geológovia - dokážu
na počkanie poskytnúť dôkazy o
tom, že Devínska cesta má naozaj
zlé geologické pomery a že
Devínsku cestu je potrebné čo
najskôr sanovať. Mala by sa
dostať do zoznamu prioritných
stavieb mesta, prípadne župy.
Lebo je nelogické, aby konštruk-
cia cyklotrasy vlastne „podopie-

rala“ cestu a riešila problémy,
ktoré by mali byť riešené v rámci
rekonštrukcie cesty ! 
Bolo by možno zaujímavé a
zmysluplné, keby Dopravopro-
jekt, ako špecialista na projekto-
vanie dopravných stavieb, v rám-
ci ďalšieho stupňa projektovania
naprojektoval sanáciu (rekon-
štrukciu) Devínskej cesty spolu s
cyklotrasou. To by vo viacerých
úsekoch umožnilo aj rozšírenie
dopravného koridoru tak, aby sa
získala potrebná šírka priestoru aj
pre cyklotrasu. Neboli by potom
potrebné ani drahé konštrukcie na
pilótach, ktoré predražovali pô-
vodné riešenie. Aj ten 1 milión
eur  by potom riešil dva problémy
naraz. Možno by takáto „kombi-
novaná“ (kumulovaná) investícia
bola zaujímavá a priechodná aj
pre prípadné poskytnutie dotácie
z eurofondov, o čo by sa mohli
pokúsiť kompetentné inštitúcie.
Ing. arch. Ľubomír Lapšanský,

spoluspracovateľ technickej
štúdie Cyklotrasa Devínska

cesta (2007) a DÚR (2009)

Na bicykli do Devína konečne bezpečne?

BRATISLAVA 5
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streda 20. novembra
� 19.00 - P. I. Čajkovskij, V. Ma-
lakhov: Spiaca krásavica, balet,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - Traja spolu, tanečné
predstavenie, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
�19.00 - F. Dürrenmatt, J.Pražmá-
ri Posledný rozhovor, Divadelná
kaviareň - Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - V. Klimáček: Bubliny v
betóne, iný muzikál, Divadlo
GUnaGU a Elledanse, Miletičova
ulica

štvrtok 21. novembra
�19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Macbeth,
opera, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - P. Quilter: Boyband, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.30 - Prezentujeme: Ľubica
Krénová a jej hostia Emil Horváth
a Alexander Bárta, Modrý salón
SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Jazz v Aréne: Ron Affif
Trio, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta

piatok 22. novembra
� 11.00 - HOLLYROTH, anebo
Robert Roth spívá Jana Hollého
mrzkoti a pomerkováňá, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Seidler: Kráľova reč,
hosťovanie Národného divadla
Brno, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - HOLLYROTH, anebo
Robert Roth spívá Jana Hollého
mrzkoti a pomerkováňá, Štúdio
SND, Pribinova ulica

� 19.00 - J. B. P. Moliére: Lako-
mec, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - G. Gorgey: Na koho to
slovo padne, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Bill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 23. novembra
� 15.00 - Dobšinského rozprávky,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad 
� 19.00 - Ľ. Čekovská, K. Pullin-
ger: Dorian Gray, opera, Historic-
ká budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - T. Bernhard: Pred od-
chodom na odpočinok, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
muzikál, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let Me Go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

nedeľa 24. novembra
� 11.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 14.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 16.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, muzikál, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 17.00 - ŠK Slovan Bratislava -
MŠK Žilina, Corgoň liga, Štadión
Pasienky
�18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 25. novembra
� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
�19.00 - F. Dürrenmatt: Komplic,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Bill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 26. novembra
� 10.00 - F. L. Baum, M. Náhlík:
Čarodejník z krajiny OZ, Divadlo

Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Verdi: Otello, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Smoček: Čudné po-
poludnie dr. Z. Burkeho, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - A. Jarry: Kráľ Ubu, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
�19.30 - Tušené ostáva v tieni, re-
citál poézie Štefana Bučka, Modrý
salón SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 27. novembra
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého
dňa do noci, Divadlo Astorka,
Námestie SNP

štvrtok 28. novembra
� 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, verejná generálka, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - E. Suchoň: Svätopluk,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - W. Shakespeare: Romeo
a Júlia, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
�19.00 - A. Strindberg: Otec, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.30 - Šansónový večer Jozefa
Bednárika s Marcelou Laiferovou
a jej hosťami, Štúdio Olympia,
Kollárovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Bill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

piatok 29. novembra
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica

� 19.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, premiéra, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Divadlo Nová scé-
na, Kollárovo námestie
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Več-
ný manžel, Malá scéna STU, Dos-
tojevského rad
� 19.30 - John Godber: Vyhadzo-
vači, Štúdio Olympia, Kollárovo
námestie
�19.30 - K. Vosátko: Modelky II.,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 30. novembra
� 17.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, premiéra, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
�18.00 - BK Inter Incheba Bra-
tislava - MBK Handlová, basket-
balová extraliga mužov, Hant
Aréna, Trnavská cesta
� 19.00 - M. Porubjak, M.Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Sh. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let Me Go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

nedeľa 1. decembra
�18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad

pondelok 2. decembra
�11.00 - Justine del Corte: Komé-
ta, verejná generálka, Divadlo A-
storka, Námestie SNP
� 19.00 - J. Strauss: Netopier,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.00 - Shifts - 30 1 30 1 Is It Me
- Ending-Beginning, balet, hos-
ťovanie, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - A. Jarry: Kráľ Ubu, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackery, homlesáci a manažéri,

Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 3. decembra
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, opera, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - G. Verdi: Rigoletto,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.00 - T. Letts: August: Stratení
v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.30 - Tvoríme: Večer rockovej
poézie, Modrý salón SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - Justine del Corte: Komé-
ta, premiéra, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Več-
ný manžel, Malá scéna STU, Dos-
tojevského rad
�19.00 - HC Slovan Bratislava -
Severstaľ Čerepovec, zápas
KHL, Slovnaft Aréna, Ulica odbo-
járov
�19.30 - K. Vosátko: Modelky II.,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 4. decembra
�10.00 - T. Letts: August: Stratení
v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 10.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - Justine del Corte: Komé-
ta, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
�19.00 - HC Slovan Bratislava -
SKA Petrohrad, zápas KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
� 19.30 - Koncert Thomasa
Hampsona a Lucu Pisaroniho, Sá-
la opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie
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Prešporáci

sa zabávali

v Petržalke I.
Blší cirkus, vojenská hudba,
vzducholoď a obria dáma, ktorá
dokáže čítať myšlienky. Takéto a
podobné programy lákali v roku
1909 Prešporákov na Jarné sláv-
nosti do Petržalky (Ligetfalu).
Západomaďarský spravodajca
uverejnil o podujatí celostranové
inzeráty, no ani tak sa mu nepo-
darilo spomenúť všetky atrakcie,
ktoré boli pripravené.
Inzeráty sa podrobne venovali
najmä zahraničným atrakciám,
ktoré boli prezentované ako sve-
tové senzácie. Najväčším ťahá-
kom mala byť pravdepodobne
obria Miss Alice, ktorá vedela
čítať myšlienky. „Miss Alice –
najkrajšia obria dáma na svete.
Táto pekná Švajčiarka obrieho
vzrastu je najlepšou čítačkou
myšlienok všetkých čias. Miss
Alice zistí všetko. Miss Alice sa
dotkne vášho čela a uhádne naj-
hlbšiu myšlienku ktoréhokoľvek z
vás. Miss Alice prečíta písaný aj
tlačený text bez toho, aby ho vide-
la, a zaspieva pieseň, na ktorú
človek práve myslí.“
Podľa novín navštívil Prešporok
prvýkrát blší cirkus Cirque aux
Puces s dvoma stovkami cvičených
bĺch. „Nie je to humbug ani klam.
Všetky blchy sú pripútané k zlatej
retiazke, takže útek je vylúčený,“
upozorňuje reklama, ktorá blší cir-
kus odporúča ako dôstojný prog-
ram pre celú rodinu. Mimocho-
dom, v tej dobe sa už spomínaná
atrakcia nepovažovala – minimálne
medzi predstaviteľmi zábavného
priemyslu – za novinku.  Podľa do-
bových prameňov „krotenie bĺch“
predvádzali zabávači z Budína a
Pešti už  v prvej polovici 19. storo-
čia. Zlatá éra tohto žánru trvala od
polovice 19. storočia do 50. rokov
20. storočia, no niekoľko blších cir-
kusov funguje dodnes. Podstata
výcviku spočíva v tom, že hmyz sa
aktivizuje pomocou svetla, tepla
alebo istých výrazných vôní, a tak
skackajúce blchy vzbudzujú
dojem, že vedome ťahajú voz,
ktorý na ne pripevnili, alebo hrajú
na miniatúrnych hudobných nástro-
joch. OZ Bratislavské rožky

(Dokončenie nabudúce)

NATOPOĽČIANSKEJ ULICI
neznámy páchateľ poškodil štyri
autá. V nádrži auta Citroën Nemo
urobil otvor, z ktorého vytiekol
benzín a auto začalo horieť. Zho-
relo do tla, škoda je vyčíslená na
5000 eur. Oheň poškodil aj dve
vedľa stojace autá. Niekto rovna-
ko poškodil aj nádrž štvrtého auta
o 40 metrov ďalej na tej istej ulici.
NA KOPČIANSKEJ ULICI
niekto ukradol 16 tabletov. Poško-
denej spoločnosti so sídlom na
Prievozskej ulici vznikla škoda vo
výške 11 820 eur. Polícia začala
trestné stíhanie vo veci krádeže.
NA PÁRIČKOVEJ ULICI sa
pokúsili 42-ročná Gizela a 36-
ročný Ivan vybrať v banke zo štu-
dentského účtu, patriacemu 24-
ročnej žene na základe rukou na-
písaného splnomocnenia, 296 eur.
Privolaná hliadka ich však stihla
zadržať skôr, ako sa dostali k
peniazom. Obvineným hrozí
väzenie na dva roky.
NA BEŇADICKEJ ULICI 28-
ročný Michal napadol 30-ročného
muža nožom. Bodol ho do brucha,
pričom zraneného museli záchra-
nári odviezť do nemocnice. Polícii
sa podarilo vinníka chytiť. Hrozí
mu väzenie až na desať rokov.
NA HRANIČNEJ ULICI v
Centre pre liečbu drogových závi-
slostí sa mala nachádzať bomba.
Tvrdil to anonym v telefóne. Polí-
cia vykonala pyrotechnickú pre-
hliadku, výbušninu nenašla. Vola-
júceho sa však podarilo chytiť. Je
ním 29-ročný muž z Košíc.
NA PRÍTAVNEJ ULICI v jed-
nej z garáží našli mŕtve telo. Išlo o
36-ročného muža z Bratislavy.
Príčiny a okolnosti smrti budú
známe až po pitve. (mch)

V 11. storočí vzniklo uhorské
kráľovstvo. Jeho severná časť
sa rozprestierala na území
terajšieho Slovenska. Novo-
vzniknuté kráľovstvo v mno-
hom nadviazalo na staršiu
osvedčenú územnú organizá-
ciu krajiny. Bola rozdelená na
územia, často prírodou deter-
minované útvary (napríklad
údolia) okolo významných
pevných hradov, do ktorých sa
obyvateľstvo okolia mohlo v
prípade napadnutia nepriate-
ľom uchýliť.
Pre majiteľa či kráľom dosadené-
ho správcu takého hradného
okrsku alebo hradného panstva
používali Slovania termín
„špan“, z čoho sa vyvinulo
maďarské ispán aj nemecké Ges-
pan (pozor, nesúvisí to s nemec-
kým výrazom pre záprah). Slovo
„špan“ dodnes žije v slovenčine
v spojení Špania dolina (nem.
Herrengrund). Nemci také hrad-
né územie označovali slovom
Gespanschaft, Maďari mu dali
názov vármegye.
V slovanských jazykoch sa zo
špana stal župan a ním spravova-
né územie sa nazývalo župou.
Slovo je dodnes rozšírené v češ-
tine, v polštine, v slovenčine, aj
v slovinčine. Tam slovo župan
označuje starostu či mešťanostu
(u nás veľmi nesprávne primá-
tor), slovo župnik znamená farár.
V latinskej reči, ktorá bola na
území Uhorska až do 18. storo-
čia úradným jazykom, sa župa
označovala slovom comitat
(grófstvo) a jej hlavou bol comes
(gróf). 
V Prešporskej župe boli od 17.
storočia dedične županmi členo-
via grófskej rodiny Pálffyovcov.
Župným znakom sa stal ich
rodinný erb, prevzatý od rodiny
Erdödy. Župné zastupiteľstvo, do
polovice 19. storočia len prísluš-
níci v župe usadenej šľachty, sa
obyčajne schádzalo na pôde
županovho sídla. V Prešporku je
ako župný dom v druhej polovici
18. storočia označený dom suse-
diaci s palácom župana grófa
Pálffyho na Panskej ulici. Stál na
mieste terajšej Strakovej ulice a
predtým patril grófom z rodiny
Esterházy. 

Kráľ Jozef II. historicky overenú
župnú samosprávu v roku 1785
zrušil. Na území neskoršieho
Slovenska namiesto žúp prikázal
zriadiť tri dištrikty, v čom ho
pred polstoročím nasledovali
komunisti. Dnes sa tu rovnaká
snaha objavuje znova. Po Jozefo-
vej smrti župnú samosprávu
obnovili. V prvej polovici 19.
storočia, za vlády slabého Ferdi-
nanda V., význam žúp a ich
bohatstvá mimoriadne stúpli.
Skoro všetky župy si vtedy
postavili nové administratívne
sídla, župné domy. V Prešporku
vznikol nový Župný dom pre-
stavbou a rozšírením bývalého
kláštora križovníkov. Priestran-
stvo pred ním a pred kostolom
kapucínov dostalo názov Župné
námestie (pôvodne Komitathau-
splatz). Dnešnú podobu dostal
Župný dom prestavbou Ignaza
Feiglera v roku 1844 podľa pro-
jektu, ktorý upravil peštiansky
architekt Josef Hild.
V období druhej svetovej vojny v
budove zasadal Slovenský snem,
potom sa stala sídlom Slovenskej
národnej rady. Po rozdelení Čes-
koslovenskej republiky vznikli
na Slovensku vlastne dodnes
nepomenované vyššie územné
celky či samosprávne kraje. Slo-
váci sa už skoro 20 rokov úspeš-
ne bránia zavedeniu historického
názvu župa. Žeby len preto, že si
akási pani nevie predstaviť iný
význam slova župan ako svoj
umazný plášť, v ktorom sa celý
deň motá po byte? Umelo sa tu
pestujú legendy o Cyrilovi a

Metodovi či o Svätoplukovi.
Predstavitelia demokratického
štátu v Deň ústavy kladú vence
pred nepodarenú sochu fantastic-
kého feudálneho vládcu (údajne
kráľa) susednej krajiny. Namiesto
toho, aby sa šli pokloniť pa-
miatke Štefánika či Dubčeka,
vďaka ktorým dnes vládnu. V
sídlach „vyšších územných cel-
kov“ = „samosprávnych krajov“
sa ich funkcionári a úrady vrátili
do historických župných domov
(Košice, Nitra). Malo sa tak stať
aj v Bratislave, kde dali socialis-
tickí pohlavári postaviť pre SNR
nový objekt parlamentu ako novú
dominantu, konkurujúcu historic-
kému palácu uhorských kráľov. 
Obnovený barokový, pôvodne
hospodársky objekt, pristavaný
k západnej strane stredovekého
paláca, poskytuje dostatočný
priestor pre poslancov Národnej
rady SR. Aj kancelárií pre perso-
nál parlamentu je dosť v budo-
vách pri hradnom opevnení. Na-
priek tomu Ľubomír Roman, pr-
vý bratislavský župan po roku
2001, s požiadavkou o vrátenie
budovy na Župnom námestí ne-
uspel. V hlavnom meste Brati-
slave je to inak ako inde na Slo-
vensku. Ani mesto, ani župa, na
rozdiel od iných miest na Slo-
vensku, svoje historické objekty
či inštitúcie, znárodnené v roku
1948, nemohli v rámci reštitúcií
dostať späť. Ani Mestské divad-
lo, ani Redutu, ani vodáreň, ani
Mestský archív, ani Župný ar-
chív, ani Župný dom. Ani vyš-
ším územným celkom sa doteraz
nevrátil historický (a bezpochy-
by slovenský) názov župa.

Štefan Holčík 

Vyšším územným celkom sa nevrátil
slovenský historický názov župa

Ľudová veselica pred Župným domom v roku 1830.

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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vyjdú o dva týždne
5. decembra 2013

V Bratislave opäť

poradia, ako žiť

zdravo a chutne
BRATISLAVA
Každý sa chce stravovať zdrav-
šie, no dobrých rád nikdy nie je
dosť.  V novembri a decembri
sa bude v Bratislave počas 6.
ročníka najväčšej slovenskej
kampane Zdravo a chutne
opäť variť a ochutnávať.
V bratislavských obchodných
centrách i v Primaciálnom paláci
v rámci kampane Zdravo a chutne
čakajú Bratislavčanov nielen
stretnutia s odborníkmi na kvalitu
potravín, lekármi, kuchármi, ale
aj novinky pre alergikov, celiati-
kov, diabetikov a športovcov. Na
všetkých návštevníkov čaká i Bod
zdravia, miesto, kde zmerajú
obsah tuku v tele, hladinu cukru v
krvi či krvný tlak.
Príďte, ochutnajte alebo vyhrajte
ceny v hodnote 4000 eur. V piatok
29. novembra 2013 od 16.00 h v
Avion Shopping Park, v sobotu
30. novembra od 13.30 h v Atriu
na Einsteinovej, v stredu 4.
decembra od 16.30 h v Centrali
na Metodovej ulici a v piatok 6. a
v sobotu 7. decembra od 15.30 h
v Primaciálnom paláci. Viac na
zdravoachutne.sk (zch)

Prvá premiéra v Činohre SND
po prázdninách nesie príznač-
ný názov Karpatský thriller a je
z pera dlhoročného publicistu
Eugena Gindla. Odohráva sa u
nás, v karpatskom oblúku, a
napísal ju na základe skutočnej
udalosti. Najprv sa mu v telefó-
ne ozval človek, ktorý tvrdil, že
má dôkazy o tom, že vláda pri-
pravila tento štát o miliónové
sumy peňazí. Svoje podozrenie
doložil aj štrnástimi faktúrami,
ktoré priniesol na osobné stret-
nutie.
Autora Gindla tieto skutočnosti
vtiahli do sveta korupcie, kliente-
lizmu a tieňovej ekonomiky na
najvyšších miestach. Nesmierne
pútavým spôsobom dokázal pre-
tlmočiť tento zamotaný a zdrvujú-
ci príbeh novinárky Zuny publiku
tak, aby sa stal pre neho čitateľ-
ným a zrozumiteľným.
Možno si niektorý z divákov po-
vie, že nechce o takýchto prakti-
kách nič vedieť. Ibaže tie nekalé
praktiky sa nás, bežných občanov,
dotýkajú na každom kroku. Urči-
te si nejeden z nás kladie otázku,
prečo pri takom bohatom ekono-
mickom potenciáli, keď patríme
medzi automobilové veľmoci, sa
mnohí z nás nedostanú na prepo-
trebnú magnetickú rezonanciu
alebo ďalšie vyšetrenia? A prečo
v zdravotníctve vôbec chýbajú
prostriedky? Asi sa niekde stráca-
jú. Takže politika už nie je len pre

politikov, už je, žiaľ aj pre obyčaj-
ných radových občanov. 
Takýmito a podobnými úvahami
sa zaoberá autor, ale aj režisér
Roman Polák, ktorý do hlavnej
úlohy novinárky Zuny obsadil
nebojácnu a emocionálne bohatú
Zuzanu Fialovú. Bravúrne stvár-
ňuje ženu, vtiahnutú do nekalých
praktík. Chce sa dopátrať pravdy
a odhaliť machinácie prefíkaných
maklérov, no takmer ju toto odha-
lenie stojí život.
Aj keď na javisku prvej divadel-
nej scéne nejde o upírsky horor,
surovosť prostredia a vyciciava-
nie štátnej ekonomiky tieto prak-
tiky silne pripomínajú. Prvýkrát
sa na javisku divadla hovorí otvo-
rene o takýchto politických pro-
blémoch, ktoré doteraz boli per-
traktované iba v náznakoch, ino-

tajoch a metaforách. Stále hovorí-
me o demokracii, uvidíme, či
takúto demokraciu a slobodu
slova prijme aj publikum.
Okrem Zuzany Fialovej (Zuna) sa
v Karpatskom thrilleri predstavia
Petra Vajdová (Naďa), Daniel
Fischer (Deus a reinkarnácie),
Milan Ondrík (Bubo a reinkarná-
cie), Jozef Vajda, resp. Ľubomír
Paulovič (Džony), Dušan Jamrich
(Fonundcu), Ján Gallovič (Har-
mata), Štefan Bučko (Hlavatý),
Leopold Haverl (Hrobár) a Marta
Maťová (Una).
Premiéra bola 13. a 14. novembra
2013 v Štúdiu SND na Pribinovej
ulici, najbližšie predstavenia budú
v piatok 29. novembra, v utorok
10. decembra a v sobotu 28. de-
cembra 2013, vždy o 19.00 h.

Anna Sláviková

Karpatský thriller ako divadlo bez
romantiky premiérovo v Štúdiu SND 

Ján Gallovič ako Harmata a Zuzana Fialová ako Zuna v Gindlo-
vom Karpatskom thrilleri. Foto - Ctibor Bachratý
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BRATISLAVA
Po dlhých rokoch hľadania je
na svete tzv. nová trasa pre
cyklistov medzi Karlovou Vsou
a Devínom. Hlavné mesto pre-
zentovalo výsledky anonymnej
ideovej urbanisticko-architek-
tonickej súťaže. Víťazný návrh
od firmy Dopravoprojekt, a.s.,
predstavil riešenie, ktoré má
nahradiť doteraz spracovanú
projektovú dokumentáciu. Má
ju nahradiť hlavne z dôvodu
vysokých finančných nárokov
na riešenie, ktoré táto doku-
mentácia predstavovala.
Finančná náročnosť realizácie
bola hlavným dôvodom vyhláse-
nia súťaže. Vyjadrené v zaokrúh-
lených číslach: víťazný návrh
skresal pôvodnú výšku odhado-
vaných nákladov z 5,5 milióna
eur na 1 milión eur ! To je naozaj
radikálne zlacnenie, vzácne hlav-
ne v dnešnej neľahkej dobe.
Skúsme sa pozrieť, ako sa to dalo
dosiahnuť.

DILEMA č. 1
Ak vychádzame z predpokladu,

že predošlú dokumentáciu spra-
covávali odborníci, tak bolo
treba niečo obetovať. Treba na
rovinu priznať, že obetovaná
bola bezpečnosť cyklistov. Totiž
už v zadaní, v rámci súťažných
podmienok, mali súťažiaci voľ-
nejšie ruky ako projektanti v
roku 2007. Vtedy bola bezpeč-
nosť na prvom mieste a bola
vyjadrená požiadavkou na bez-
kolíznosť celej cyklotrasy s
cestnou premávkou. Trasa preto
ani raz nekrižovala Devínsku
cestu. Zároveň mala minimálne
výškové rozdiely, takže vyho-
vovala aj požiadavke na tzv.
rodinnú cyklistiku. Teraz bola v
súťažných podmienkach požia-
davka na bezpečnosť, vyjadrená
v percentách (bodoch) na 0 - 20
percent (bodov). Výsledok?
Cyklotrasa bude na štyroch
miestach križovať frekventova-
nú Devínsku cestu! V troch prí-
padoch úrovňovo, v jednom do-
konca v kombinácii so známy-
mi Zlatými schodmi. Budú tieto
križovania vybavené semafor-

mi? Dovolia to „dopraváci“?
Umožní to zvyšujúca sa auto-
mobilová premávka na Devín-
skej ceste? Zvládnu rodičia
vyniesť a zniesť deťom aj sebe
zároveň bicykle po schodoch ?
Zvládnu to starší cyklisti?

DILEMA č. 2
Počet semaforov pri tomto
navrhovanom riešení nemusí byť
konečný. Ďalším neuralgickým
bodom je totiž KAMEŇOLOM!
Napriek tomu sa v návrhu ani len
nespomína. Jeho prevádzka však,
okrem iného, znamená preváža-
nie spracovaného kameňa veľko-
tonážnymi mechanizmami do
prístavu cez Devínsku cestu. Slú-
žia na to tri brány oproti kameňo-
lomu. Frekvencia prevozov je
niekedy až 10 vozidiel za 15 min.
Križovať ale budú musieť aj
budúcu cyklotrasu. Budú aj tieto
križovania vybavené semaformi?

DILEMA č. 3
V máji 2012 zástancovia trasova-
nia cyklotrasy cez ostrov Sihoť
zdôvodňovali nereálnosť vedenia
trasy v obytnej zóne kontroverz-

nou zástavbou pozdĺž Devínskej
cesty. Teraz už tú nereálnosť vidia
asi reálnejšiu, lebo víťazný návrh
s touto trasou uvažuje. Ako sa
však cyklotrasa vysporiada s
vjazdmi na súkromné pozemky?
Zohľadní aj ich extrémne výško-
vé rozdiely? 

DILEMA č. 4
Najväčšou dilemou je však sku-
točnosť, že sa nikto nezaoberá
stavom Devínskej cesty. Tá je
totiž z geostatického hľadiska
časovanou bombou. „Každú
chvíľu“ sa môže zosunúť svah v
smere od Kobyly, „každú chvíľu“
môže byť svah od Dunaja pod-
mytý a zosunúť sa tiež.

RIEŠENIE
Odborníci - geológovia - dokážu
na počkanie poskytnúť dôkazy o
tom, že Devínska cesta má naozaj
zlé geologické pomery a že
Devínsku cestu je potrebné čo
najskôr sanovať. Mala by sa
dostať do zoznamu prioritných
stavieb mesta, prípadne župy.
Lebo je nelogické, aby konštruk-
cia cyklotrasy vlastne „podopie-

rala“ cestu a riešila problémy,
ktoré by mali byť riešené v rámci
rekonštrukcie cesty ! 
Bolo by možno zaujímavé a
zmysluplné, keby Dopravopro-
jekt, ako špecialista na projekto-
vanie dopravných stavieb, v rám-
ci ďalšieho stupňa projektovania
naprojektoval sanáciu (rekon-
štrukciu) Devínskej cesty spolu s
cyklotrasou. To by vo viacerých
úsekoch umožnilo aj rozšírenie
dopravného koridoru tak, aby sa
získala potrebná šírka priestoru aj
pre cyklotrasu. Neboli by potom
potrebné ani drahé konštrukcie na
pilótach, ktoré predražovali pô-
vodné riešenie. Aj ten 1 milión
eur  by potom riešil dva problémy
naraz. Možno by takáto „kombi-
novaná“ (kumulovaná) investícia
bola zaujímavá a priechodná aj
pre prípadné poskytnutie dotácie
z eurofondov, o čo by sa mohli
pokúsiť kompetentné inštitúcie.
Ing. arch. Ľubomír Lapšanský,

spoluspracovateľ technickej
štúdie Cyklotrasa Devínska

cesta (2007) a DÚR (2009)

Na bicykli do Devína konečne bezpečne?
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od firmy Dopravoprojekt, a.s.,
predstavil riešenie, ktoré má
nahradiť doteraz spracovanú
projektovú dokumentáciu. Má
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vysokých finančných nárokov
na riešenie, ktoré táto doku-
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nia súťaže. Vyjadrené v zaokrúh-
lených číslach: víťazný návrh
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vaných nákladov z 5,5 milióna
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ne v dnešnej neľahkej dobe.
Skúsme sa pozrieť, ako sa to dalo
dosiahnuť.

DILEMA č. 1
Ak vychádzame z predpokladu,

že predošlú dokumentáciu spra-
covávali odborníci, tak bolo
treba niečo obetovať. Treba na
rovinu priznať, že obetovaná
bola bezpečnosť cyklistov. Totiž
už v zadaní, v rámci súťažných
podmienok, mali súťažiaci voľ-
nejšie ruky ako projektanti v
roku 2007. Vtedy bola bezpeč-
nosť na prvom mieste a bola
vyjadrená požiadavkou na bez-
kolíznosť celej cyklotrasy s
cestnou premávkou. Trasa preto
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rodinnú cyklistiku. Teraz bola v
súťažných podmienkach požia-
davka na bezpečnosť, vyjadrená
v percentách (bodoch) na 0 - 20
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miestach križovať frekventova-
nú Devínsku cestu! V troch prí-
padoch úrovňovo, v jednom do-
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mi Zlatými schodmi. Budú tieto
križovania vybavené semafor-
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Umožní to zvyšujúca sa auto-
mobilová premávka na Devín-
skej ceste? Zvládnu rodičia
vyniesť a zniesť deťom aj sebe
zároveň bicykle po schodoch ?
Zvládnu to starší cyklisti?

DILEMA č. 2
Počet semaforov pri tomto
navrhovanom riešení nemusí byť
konečný. Ďalším neuralgickým
bodom je totiž KAMEŇOLOM!
Napriek tomu sa v návrhu ani len
nespomína. Jeho prevádzka však,
okrem iného, znamená preváža-
nie spracovaného kameňa veľko-
tonážnymi mechanizmami do
prístavu cez Devínsku cestu. Slú-
žia na to tri brány oproti kameňo-
lomu. Frekvencia prevozov je
niekedy až 10 vozidiel za 15 min.
Križovať ale budú musieť aj
budúcu cyklotrasu. Budú aj tieto
križovania vybavené semaformi?
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zdôvodňovali nereálnosť vedenia
trasy v obytnej zóne kontroverz-

nou zástavbou pozdĺž Devínskej
cesty. Teraz už tú nereálnosť vidia
asi reálnejšiu, lebo víťazný návrh
s touto trasou uvažuje. Ako sa
však cyklotrasa vysporiada s
vjazdmi na súkromné pozemky?
Zohľadní aj ich extrémne výško-
vé rozdiely? 
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Najväčšou dilemou je však sku-
točnosť, že sa nikto nezaoberá
stavom Devínskej cesty. Tá je
totiž z geostatického hľadiska
časovanou bombou. „Každú
chvíľu“ sa môže zosunúť svah v
smere od Kobyly, „každú chvíľu“
môže byť svah od Dunaja pod-
mytý a zosunúť sa tiež.

RIEŠENIE
Odborníci - geológovia - dokážu
na počkanie poskytnúť dôkazy o
tom, že Devínska cesta má naozaj
zlé geologické pomery a že
Devínsku cestu je potrebné čo
najskôr sanovať. Mala by sa
dostať do zoznamu prioritných
stavieb mesta, prípadne župy.
Lebo je nelogické, aby konštruk-
cia cyklotrasy vlastne „podopie-

rala“ cestu a riešila problémy,
ktoré by mali byť riešené v rámci
rekonštrukcie cesty ! 
Bolo by možno zaujímavé a
zmysluplné, keby Dopravopro-
jekt, ako špecialista na projekto-
vanie dopravných stavieb, v rám-
ci ďalšieho stupňa projektovania
naprojektoval sanáciu (rekon-
štrukciu) Devínskej cesty spolu s
cyklotrasou. To by vo viacerých
úsekoch umožnilo aj rozšírenie
dopravného koridoru tak, aby sa
získala potrebná šírka priestoru aj
pre cyklotrasu. Neboli by potom
potrebné ani drahé konštrukcie na
pilótach, ktoré predražovali pô-
vodné riešenie. Aj ten 1 milión
eur  by potom riešil dva problémy
naraz. Možno by takáto „kombi-
novaná“ (kumulovaná) investícia
bola zaujímavá a priechodná aj
pre prípadné poskytnutie dotácie
z eurofondov, o čo by sa mohli
pokúsiť kompetentné inštitúcie.
Ing. arch. Ľubomír Lapšanský,
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Na bicykli do Devína konečne bezpečne?
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Zažiť tú pravú predsviatočnú
atmosféru a ochutnať tradičné
dobroty, zakorčuľovať si pod
vianočným stromčekom alebo
zabaviť sa na jednom z mno-
hých podujatí. To všetko a ešte
oveľa viac môžete zažiť od 22.
novembra na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré sa opäť stane
miestom Staromestských via-
nočných trhov. Staré Mesto pre
vás tento rok navyše pripravilo
mnoho noviniek.
Staromestské vianočné trhy sláv-
nostne odštartujú v piatok, 22.
novembra 2013 o 18.00 h. Spolu
s trhmi sa pre vás otvorí aj klzisko
a všetci návštevníci to doslova
„odpália“. Uskutoční sa pokus o
prekonanie rekordu v počte zapá-
lených prskaviek. Tie si so sebou
nosiť nemusíte, dostanete ich na
mieste. 
Tento rok bude na Hviezdoslavo-
vom námestí spolu tridsaťštyri
stánkov, v štrnástich z nich si
môžete pochutnať na skvelých
vianočných dobrotách – varenom
vínku, punči, lokšiach, cigánskej
či zemiakových plackách. V

dvadsiatich stánkoch si kúpite
pekný vianočný suvenír alebo
darček pod stromček pre svojich
blízkych. Tento rok vás na Staro-
mestských vianočných trhoch
čaká novinka. 
V každom stánku s občerstve-
ním si budete môcť za dve eurá
kúpiť vianočný hrnček Staro-
mestských vianočných trhov.
Nielenže si z neho  môžete
vychutnávať varené vínko
alebo punč priamo na Hviezdo-
slavovom námestí, zároveň vám
ostane ako pekná pamiatka.
Jedným z najväčších lákadiel
bude aj tento rok klzisko, aj tu je

pripravených niekoľko noviniek.
Ľadová plocha s rozmermi 15 x
38 metrov bude tento rok otvore-
ná dlhšie a to až do 2. marca 2014,

k dispozícií bude aj požičovňa
korčúľ. Navyše, na Hviezdosla-
vovo námestie pribudne veľko-
plošná obrazovka, kde si budete

môcť pozrieť športové výkony zo
zimnej olympiády. Na klzisko
príde Mikuláš, Staré Mesto na
ľade oslávi Silvestra, v januári vás
čaká exhibícia hokejistov Slova-
nu a mnohé ďalšie podujatia. 
Staromestské vianočné trhy budú
aj tento rok pomáhať. „V stánku
Punč pomoci dostane každý deň
od 16.00 do 18.00 priestor jedna
organizácia či nadácia, väčši-
nou si na pomoc privolajú aj
známe osobnosti. Výťažok z pre-
daja punču a vareného vínka
poputuje na činnosť týchto
organizácií,“ uviedla starostka
Starého Mesta Táňa Rosová.
Tento rok budete môcť pomôcť
napríklad občianskemu združe-
niu Vagus, neziskovej organizácií
Plamienok a mnohým ďalším. V
roku 2011 sa takto podarilo
vyzbierať 3500 eur, vlani to bolo
neuveriteľných 8339 eur.
Pravú vianočnú atmosféru na
Hviezdoslavovom námestí tento
rok dotvára takmer 16-metrová
strieborná jedlička, ktorá má 38
rokov. �
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Staromestské vianočné trhy tento rok
opäť s klziskom aj novými hrnčekmi

Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto už tretí raz za sebou
bodovala na medzinárodnom
kongrese ITAPA – Informačné
technológie a verejná správa.
Tento raz jej mobilná apliká-
cia iObčan obsadila III. miesto
v kategórii Nové služby. Navy-
še mestská časť získala aj
Cenu publika, ktorá sa v histó-
rií ITAPA udeľovala po prvý
raz. Staré Mesto tak opäť po-
tvrdilo, že patrí medzi lídrov
elektronizácie služieb pre
občanov.
„Ocenenie nás samozrejme
veľmi teší, ešte viac nás teší,
keď tieto služby ľudia využíva-
jú. Zavádzame ich s tým cie-
ľom, aby sme im zjednodušili a
sprehľadnili vybavovanie na

úradoch, ale aj uľahčili prístup
k informáciám,“ uviedla sta-
rostka Starého Mesta Táňa
Rosová.
Mobilnú aplikáciu iObčan si
môže bezplatne stiahnuť a
používať široká verejnosť. Apli-
kácia sprístupňuje širokej verej-
nosti databázu a kontakty obcí a
miest, informácie z ich činnosti
aj aktuálne udalosti a umožňuje

priamu reakciu občana na zve-
rejnené informácie. Prostredníc-
tvom aplikácie môže taktiež
občan poslať podnet priamo
poverenému pracovníkovi úradu
spolu s fotografiou a GPS polo-
hou.
Mestská časť už niekoľko rokov
intenzívne pracuje na elektroni-
zácii služieb pre obyvateľov aj
firmy. Podarilo sa jej zaviesť
prvý systém na elektronickú
komunikáciu s obyvateľmi
mestskej časti, zjednodušil a
urýchlil sa proces vybavovania v
rámci stavebného a územného
konania, veľký úspech zazname-
nala aplikácia Starého Mesta a
mnohé ďalšie. Za tri roky získa-
lo Staré Mesto spolu päť cien v
rámci súťaže ITAPA. �

Staré Mesto boduje s novou
mobilnou aplikáciou iObčan

Na Poľnej je prvý psí park
Na Poľnej ulici je otvorený psí
park pre verejnosť. Ide o
vôbec prvý takýto areál nielen
na území mestskej časti, ale v
rámci celej Bratislavy.
Už existujúci psí výbeh na Poľ-
nej ulici mestská časť oplotila
a pribudli na ňom agility pre-
kážky ako napríklad tunel, sla-
lom či kruh na skákanie.

Vďaka oploteniu a košom tak
samospráva mestskej časti Staré
Mesto prispelo aj k vyššej bez-
pečnosti a čistote v danej lokali-
te. Projekt psieho parku pripra-
vila mestská časť v spolupráci so
spoločnosťou Royal Canin, pod-
porila ho bratislavská aukčná
spoločnosť SOGA. �
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