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Twin City chcú stavať už tento rok

Dominantou Twin City sa má stať 24-podlažná veža Twin City Tower. Vizualizácia  - HB Reavis

Bratislavčania sú

za Kisku, Kňažka 

a Mezenskú
BRATISLAVA
Keďže termín prezidentských
volieb sa blíži, zaujímalo nás,
koho budú za hlavu štátu voliť
Bratislavčania. Tentoraz sme sa
rozhodli pre nereprezentatívny
prieskum verejnej mienky na
vzorke čitateľov Bratislavských
novín. Tí môžu od 9. februára
2014 hlasovať v ankete na web-
stránke www.banoviny.sk
Podľa doterajšieho hlasovania by
čitatelia www.banoviny.sk volili
najmä Andreja Kisku (27%), Mi-
lana Kňažka (26%), Helenu Me-
zenskú (20%) a Radoslava Pro-
cházku (14%). Ostatní kandidáti
za touto štvoricou v hlasovaní vý-
razne zaostávajú.
Hlasovanie na webstránke Brati-
slavských novín pokračuje. Kaž-
dý čitateľ môže dať hlas jednému
zo 14 potvrdených kandidátov.
Hlasovať je možné iba raz,
výsledky hlasovania sú orientač-
né. Veríme, že priaznivci žiadne-
ho z kandidátov sa nebudú snažiť
hlasovanie ovplyvniť. Hlasovanie
vyhodnotíme v nasledujúcom vy-
daní 6. marca 2014.
Prezidentské voľby budú v so-
botu 15. marca 2014. Prípadné
druhé kolo volieb bude o dva týž-
dne 29. marca 2014. Novým pre-
zidentom sa stane ten kandidát,
ktorý získa nadpolovičnú väčšinu
zúčastnených voličov. Ak nebude
prezident zvolený v prvom kole,
do druhého kola postupujú dvaja
kandidáti s najvyšším počtom
hlasov z prvého kola. (brn)

Demontáž 

Starého mosta

zatiaľ mešká
BRATISLAVA
Zo zverejneného harmonogra-
mu prác na výstavbe tzv. Petr-
žalskej električky vyplýva, že
demontáž Starého mosta
mešká. Súlodie, z ktorého má
byť demontované 2. mostné po-
le, dorazilo pod Starý most s
týždňovým oneskorením, teda
až v piatok 14. februára 2014.
Napriek aktivite na stavenisku
sa však s demontážou starej
mostnej konštrukcie nezačalo v
nedeľu ani v pondelok.
Pod 2. mostným poľom bolo
ukotvené súlodie troch lodí Slo-
venskej plavby a prístavov, a.s.,
ktoré sem dotlačil tlačný čln Spiš.
Na súlodí sú časti mostnej kon-
štrukcie z petržalskej strany, ktoré
budú tvoriť podporu mosta pri de-
montáži mostného poľa. Nosná
konštrukcia mosta sa potom bude
rozoberať páleným plameňom.
Na jedno pole sa počíta zhruba 14
dní. Odstrániť treba ešte štyri
mostné polia.
Podľa harmonogramu pokračujú
práce na Štúrovej ulici aj na petr-
žalskej strane. Na Štúrovej ulici
už bol odstránený povrch vozov-
ky aj koľajnice, ktoré majú byť
použité pri rekonštrukcii električ-
kovej trate na Hlavnú stanicu.
Tento týždeň majú pokračovať
výkopové práce.
Na petržalskej strane bol odstrá-
nený násyp medzi Starým mos-
tom a odbočku na Jantárovej ces-
te. Teraz začnú s hĺbením prvej z
podpier estakády Artmedia. (brn)
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STARÉ MESTO
Ešte tento rok chce spoločnosť
HB Reavis Group, a.s., začať
výstavbu komplexu Twin City,
ktorá má vyrásť na mieste au-
tobusovej stanice na Mlyn-
ských nivách a na mieste býva-
lého areálu Kablo. V prvej fáze
sa začnú stavať administratív-
ne budovy v južnej časti územia
medzi ulicami Karadžičova,
Mlynské nivy a Továrenská. 
Pôjde o štyri administratívne
bloky s výškou do 8 podlaží, ktoré
už vlani získali územné rozhod-
nutie a mali by sa začať stavať
ako prvé už tento rok. Investor
čaká na nadobudnutie právoplat-
nosti územného rozhodnutia. Ná-
sledne požiada o stavebné povo-
lenie. Konkrétny termín začatia
výstavby síce nie je známy, podľa

dostupných informácií by to malo
byť ešte tento rok. 
Na rohu Karadžičovej ulice a
Mlynských nív sa má o dva roky
začať výstavba výškovej budovy,
ktorá má patriť k najvyšším v
meste. Výšková budova má mať
24 podlaží a 93 metrov, o 5
metrov tak prevýši oproti stojacu
budovu VÚB. Po vysunutí stožia-
ra dosiahne až 105 metrov.  Má to
byť administratívna budova, kde
bude pracovať vyše 3000 ľudí.
V podzemí má byť trojpodlažná
garáž pre 483 áut. S vjazdom do
garáže výškovej budovy sa počíta
priamo z Mlynských nív. Garáž
bude prepojená s garážami pod
ostatnými objektmi Twin City s
vjazdom cez Továrenskú ulicu.
Celkovo tu bude 2803 parkova-
cích miest.

Výstavba výškovej budovy je
naplánovaná na jún 2016, dokon-
čená má byť do konca roku 2019.
Náklady na výstavbu sú odhado-
vané na 46 miliónov eur. Projekt
výškovej budovy označovaný ako
A1 budú štátne orgány posudzo-
vať z pohľadu jeho vplyvov na
životné prostredie.
Začiatok výstavby severnej časti
Twin City, kde má byť aj nová
autobusová stanica, je zatiaľ otáz-
ny. Investor tvrdí, že ho brzdili
problémy s pozemkami. Oproti
pôvodnému zámeru totiž žiadal
dva neobývané mestské obytné
domy na rohu Mlynských nív a
Svätoplukovej ulice, kde sídli aj
mestské pohrebníctvo Marianum.
Koncom minulého roka mestskí
poslanci súhlasili s predajom bu-
dov aj s pozemkami. (ado)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Komu policajti
pomáhajú a
koho chránia?
Situácia, keď si dopravné znače-
nie inak vysvetľujú štátni a
mestskí policajti alebo policajti a
chodci, je absurdná. Žiaľ, v Bra-
tislave to nie je nič výnimočné.
Najnovšie sa o tom môžeme pre-
svedčiť na Dostojevského rade či
Ružinovskej ulici. Čo robia na
magistráte, ktorý je správcom
oboch ciest? Ako je možné, že
tento chaos okamžite neodstrá-
nia, ale tolerujú ho, aj keď vedia,
že je niečo zlé v tomto meste?
Na Dostojevského rade pribudla
dopravná značka, ktorá označuje
začiatok zóny, kde je možné par-
kovať len na vyznačených parko-
vacích miestach. Pre štátnych po-
licajtov to však neplatí, vraj tu
vzniká zóna v zóne, a tak je to celé
sporné. So staromestskou zónou s
dopravným obmedzením to je celé
na hlavu postavené už niekoľko
rokov. Kdesi na Karadžičovej ulici
je tabuľa označujúca začiatok zó-
ny, kde je parkovanie povolené len
na vyznačených parkovacích
miestach. Kým prídete na Vajan-
ského nábrežie, tak v spleti záka-
zových, príkazových, informač-
ných a reklamných tabúľ ľahko
zabudnete, kde sa môže parkovať.
Najmä mimobratislavskí vodiči
preto bez ostychu zaparkujú na
chodníku, kde sa parkovať nesmie.
Namiesto toho, aby na začiatku
každej ulice bola tabuľa, ktorá by
vodiča informovala, že je v zóne s
dopravným obmedzením, radšej
budú policajti dávať papuče.
Policajti majú pomáhať a chrániť.
Úplne opačne vyzerá ich sprá-
vanie na Ružinovskej ulici, kde
autá parkujú na chodníku ur-
čenom pre chodcov a cyklistov.
Štátni policajti to tolerujú s tým, že
v tejto lokalite je málo parkova-
cích miest a autá na chodníku
medzi stromami nikomu nepreká-
žajú. Aj na Vajanského nábreží je
nedostatok parkovacích miest a
autá medzi stromami neprekážajú.
Komu teda pomáhajú a koho
vlastne chránia policajti? Tých,
ktorí porušujú zákony a vyhlášku
ministerstva vnútra? Alebo záko-
ny platia len vtedy, keď sa im to
hodí? Radoslav Števčík

RUŽINOV
Na Ružinovskej ulici v úseku
od Herlianskej ulice po Štrko-
vecké jazero lemujú chodník
zaparkované autá. Platí tu však
dopravné značenie, ktoré
umožňuje pohyb len chodcom a
cyklistom. Chodník sa však
nachádza oproti ružinovskej
nemocnici, pri ktorej nedávno
spoplatnili parkovisko.
Na problém nás upozornil Ruži-
novčan Martin Kosír, ktorý sa
obrátil aj na políciu. „Parkovanie
vozidiel je tolerované z nedosta-
točného počtu parkovacích miest
v danej lokalite,“ informovali ho
z oddelenia komunikácie a pre-
vencie Krajského riaditeľstva Po-
licajného zboru SR v Bratislave.
Argument, že v lokalite je nedo-
statok parkovacích miest, je
podľa M. Kosíra klamstvo. „Par-
kovacích miest v uvedenej lokali-
te je dostatok, ale nedávno boli
spoplatnené. To ale neznamená,
že sa má rozširovať počet nespo-
platnených parkovacích miest na
úkor verejného priestoru a iných
účastníkov cestnej premávky,“
oponuje policajtom M. Kosír.
Štátna polícia tvrdí, že dopravno-
technický stav chodníka umožňu-
je parkovanie vozidiel tak, že dôj-
de k zachovaniu dostatočnej šírky
chodníka pre vyznačených užíva-
teľov a pri zaparkovaní vozidla
pozdĺžne, nedochádza k vytvore-
niu prekážky cestnej premávky.

Policajti podľa vyjadrenia kraj-
ského riaditeľstva pokutujú iba
tých vodičov, ktorí parkujú na
chodníku inak ako pozdĺžne. 
Na chodníku je osadená príkazo-
vá dopravná značka C12, podľa
ktorej ide o cestičku pre vyznače-
ných užívateľov. V tomto prípade
pre chodcov a cyklistov. „Značka
prikazuje vyobrazeným význa-
movým symbolom vyznačeným
užívateľom, napríklad chodcom a
cyklistom, použiť v predmetnom
smere takto označenú spoločnú
cestičku alebo pruh. Cyklista pri-
tom nesmie ohroziť chodca...
Iným účastníkom cestnej pre-
mávky je používanie cestičky
alebo pruhu zakázané,“ uvádza sa
vo vyhláške Ministerstva vnútra
SR, ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke.
Vodiči, ale ani policajti to však
nerešpektujú. Tolerovanie parko-
vania napriek dopravnému znače-

niu, ktoré to zakazuje, sa dá pova-
žovať za výsmech chodcom, cyk-
listom a ministerskej vyhláške.
Situáciu by vraj mali vyriešiť sta-
vebné úpravy, ktoré tu plánuje
Správa telovýchovných a rek-
reačných zariadení mesta Bratis-
lavy (STaRZ). Má tu byť totiž
vybudovaná samostatná cestička
pre cyklistov.
Hovorca bratislavského magis-
trátu Stanislav Ščepán nám na
otázku, ako chce mesto ako
správca chodníka situáciu riešiť
a kedy sa tu vybuduje cestička
pre cyklistov, odpovedal, že „v
spomínanom priestore sú nevy-
jasnené majetkové vzťahy a z
tohto dôvodu sa tento rok
nepredpokladá začatie akých-
koľvek prác. Problémy doprav-
ného značenia a parkovania rieši
Krajský dopravný inšpektorát v
Bratislave.“ (mch)

Foto - Martin Kosír

Na Ružinovskej ulici polícia toleruje
parkovanie, značka to však zakazuje

O podobe Steinu

majú rozhodnúť

pamiatkari
STARÉ MESTO
Súčasne s posudzovaním vply-
vov na životné prostredie posu-
dzujú projekt prestavby areálu
pivovaru Stein aj pamiatkari.
Presnejšie pamiatková inšpek-
cia ministerstva kultúry, ktorá
sa zaoberá odvolaním investora
proti rozhodnutiu Pamiatkové-
ho úradu SR vyhlásiť za národ-
né kultúrne pamiatky štyri
objekty bývalého pivovaru.
Investor v projekte prestavby
areálu na administratívno-obytný
komplex počíta len so zachova-
ním kvasiarne z roku 1944 s cha-
rakteristickou kupolou, tzv. Spil-
ka. Pamiatkari však chcú chrániť
aj ďalšie tri objekty - varňu so si-
lom, vodnú vežu so strojovňou a
ležiacke pivnice.
Investor pohrozil, že ak pamiat-
ková inšpekcia potvrdí rozhodnu-
tie pamiatkarov, obráti sa na súd.
To bude znamenať ďalšie oddia-
lenie začiatku prestavby celého
areálu pivovaru. (ado)

PIETA
pohrebná služba
Pomáhame 24 hodín
denne už 24 rokov,

poskytujeme
zľavu 240 eur

na smútočný obrad
v našej obradnej sieni
Smútočný obrad Pieta za 777 eur.
Súčasťou balíka je truhla, čalúne-
nie, obliekanie, úprava, smútočný
obrad 1/2-1 hodina v našej obrad-
nej sieni, vybavenie matriky a
kremácia so štandardnou urnou.
Ako jediná pohrebná služba po-
núkame tieto bezplatné služby:
- prepožičanie 4 umelých vencov
už aj so štandardnými stuhami,
- zobrazenie fotografie zosnulé-
ho na LCD monitore,
- prehratie foto - prezentácie zo
života zosnulého,
- kondolenčnú listinu.

NA TÝCHTO SLUŽBÁCH
UŠETRÍTE 240 €

Mlynské nivy 8, Bratislava
Telefón: 02/ 526 311 81,

0903 713 258
www.pieta.sk

Oslnivé dizajnérske modely sú-
časných top návrhárov, 200 ex-
kluzívnych kúskov historickej
obuvi a dych vyrážajúce topánky
budúcnosti. Do bratislavského
Auparku vstupuje jedinečná
výstava, ktorú si môžete v priesto-
roch obchodného centra vychut-
nať do 2. marca 2014. 

VÝNIMOČNÁ KOLEKCIA
Návštevníci unikátnej výstavy v
Auparku ocenia dizajnérsku rozma-
nitosť, dobovosť modelov i extrava-
ganciu budúcnosti. „Výstava vznik-
la v spolupráci s holandskou dizaj-
nérkou a zakladateľkou Virtual
Shoe Museum – Lizou Snook. Je
zbierkou stoviek exkluzívnych

modelov svetových top dizajnérov.
Súčasťou výstavy je aj tvorba slo-
venských autorov – Petra Jakubíka,
Patrika Illa, Zuzany Serbák a mode-
ly značky Novesta,“ dopĺňa kurátor-
ka Katarína Trnovská. 

POTEŠIA VÁS AJ CENY
Jedinečnú výstavu topánok sprevá-
dzajú výrazné zľavy a špeciálne
ponuky obuvi. Pri návšteve centra
tak získate nielen inšpiráciu, ale svo-
jim nohám budete môcť dopriať štý-
lovú obuv za zvýhodnené ceny.
„Veríme, že našich návštevníkov
oslovia jedinečné modely unikátnej
výstavy aj široká ponuka našich pre-
vádzok obuvi,“ hovorí Katarína For-
sthuber, marketingová manažérka

Auparku Bratislava. Zľavové kupó-
ny na obľúbené značky ako Geox,
Mixer, Reno, Högl, Aldo a kupóny
ďalších predajcov nájdete rozložené
na stojanoch v priestoroch centra. 

ŠPECIÁLNY
VÍKENDOVÝ PROGRAM

Deti si počas víkendov vyskúšajú
rolu malých dizajnérov. Svoj talent
si otestujú v rámci kreatívnych diel-
ní. Zaujímavý je i sprievodný prog-
ram, napríklad magnetická stena s
rôznymi typmi modelov oblečenia a
topánok, detský kútik „Zaviaž si
topánku“ alebo topánkové pexe-
so. K dispozícii bude aj oddycho-
vá zóna s pohodlnými tuli vakmi
v tvare tenisiek.

Do Auparku vkročila unikátna výstava
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Diskusie mesto

zvoláva až na

poslednú chvíľu
BRATISLAVA
Vedenie mesta v krátkom čase
zvolalo do Primaciálneho palá-
ca dve verejné diskusie - o ná-
vrhu na zmenu dopravy na ná-
breží a o zámere na prestavbu
osobného prístavu. Obe disku-
sie boli v pondelok večer, v
oboch prípadoch ich magistrát
ohlásil v stredu, teda len tri pra-
covné dni pred ich konaním.
Nie je to prvý prípad, podobne
postupuje magistrát už tri roky.
Podľa občianskej iniciatívy Brati-
slava otvorene vzniká dojem,
akoby samospráva Bratislavy stá-
le nepočítala s názormi občanov.
Formálne totiž magistrát zorgani-
zuje diskusiu, zvolá ju však na
poslednú chvíľu, a tak sa o mož-
nosti vyjadriť názor dozvie len
obmedzený okruh ľudí.
V prípade zmeny organizácie do-
pravy v súvislosti s výstavbou tzv.
Petržalskej električky verejnú dis-
kusiu magistrát ani nezvolal, mu-
selo to urobiť Staré Mesto. (brn)

STARÉ MESTO
Pred budovou Umeleckej bese-
dy na Dostojevského rade a v
jej okolí pribudli dopravné
značky, ktorými vznikla zóna s
dopravným obmedzením. Vo-
diči v nej tak smú parkovať iba
na vyznačených parkovacích
miestach. Realita je však často
iná. Mestská polícia pokutuje,
štátna pritom tvrdí, že značenie
je zmätočné a nejednoznačné,
pretože nová zóna sa nachádza
v inej zóne s dopravným obme-
dzením.
Po rozšírení chodníka pri Umel-
ke, kadiaľ má viesť cyklopruh,
na ňom pribudli vyznačené par-
kovacie miesta, na ktorých
môžu vodiči autá odstaviť.
„Mnohí motoristi to však nereš-
pektujú a vozidlá zaparkujú aj
mimo týchto miest, napríklad pri
Umelke,“ uviedol hovorca mest-
skej polície Peter Pleva. Rovna-
ká situácia je aj na Pribinovej
ulici, najmä pred ministerstvom
vnútra. Autá tu lemujú chodníky
a parkujú, kde sa len dá. „Len v
priebehu januára tu naše hliadky
riešili 30 takýchto porušení a za
spáchaný priestupok je možné
priestupcu riešiť na mieste blo-
kovou pokutou do výšky 50
eur,“ uviedol Pleva.
Z krajskej polície nás však hovor-
ca Michal Szeiff informoval, že v
danej lokalite nie je možné pries-
tupky v statickej doprave jedno-

značne riešiť, pretože význam
novej zóny s dopravným obme-
dzením je spochybniteľný a pre
účely dokazovania priestupkov
nejednoznačný. Značky na Dos-
tojevského rade a Pribinovej ulici,
ktoré určujú zónu s dopravným
obmedzením, sú totiž nekoncepč-
né a zmätočné. V rámci Klemen-
sovej, Lomonosovovej a Bezru-
čovej ulice po ich vyústenia na
Dostojevský rad sa totiž nachádza
pôvodná zóna. „Následkom toho
sa nachádza jedna zóna s doprav-
ným obmedzením v ďalšej zóne s
dopravným obmedzením, čo je v
rozpore so zásadami umiestňova-
nia značenia, pretože zóna je cha-
rakterizovaná ako ucelená časť
územia,“ uviedol Szeiff. Prekrý-
vanie zón je tak chaotické.
„Neúčelnosť značenia možno
poukázať na príklade, keď vodiči

vychádzajúci z Lomonosovovej
ulice na Dostojevského rad
vychádzajú z jednej zóny, kde je
zakázané státie, okrem vyznače-
ných parkovacích miest, a vchá-
dzajú do inej zóny so zákazom
státia, pričom ich o tom neinfor-
muje žiadna dopravná značka,“
uviedol Szeiff.  Medzi ulicami
Landererova a Mlynské nivy sa
taktiež nachádza značenie zóny s
dopravným obmedzením, ktoré
ale nedostatočne vystihuje svoj
účel a pre vodičov je nezrozumi-
teľné. 
„Polícia v minulom období už
upozornila príslušného správcu
komunikácie na predmetné záva-
dy v dopravnom značení, pričom
dodnes nedošlo k náprave a zosú-
ladeniu vzájomnej nadväznosti,“
uviedol Szeiff. (mch)

Foto - Slavo Polanský

Mesto urobilo chaotickú zónu v zóne,
mestská polícia tu pokutuje vodičov

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Ľudia značenia

na chodníku

pre autá vítajú
NOVÉ MESTO
Novomestská samospráva má
pochopenie pre „dopravné zna-
čenie“ 1,5-metrového odstupu
pri parkovaní áut na chodníku,
ktoré pred mesiacom na Ria-
zanskej ulici urobil Martin
Čupka zo Zelenej hliadky. 
„Keďže je s dodržiavaním poža-
dovanej vzdialenosti pri parkova-
ní dlhodobý problém a nevie si s
tým dať rady ani polícia, máme
pochopenie pre túto formu protes-
tu,“ uviedol hovorca Nového
Mesta Marek Tettinger.
Na webstránke mestskej časti zor-
ganizovali anketu, ktorou chcú
zistiť, či by Novomešťania po-
dobné značenie privítali aj v iných
lokalitách. „Nemyslíme si, že je to
riešenie, ktoré by bolo treba nasa-
diť plošne na území celého mesta,
v niektorých zónach by však
mohlo pomôcť vodičom, ktorí ne-
vedia pri parkovaní odhadnúť 1,5
metra,“ uviedol Tettinger.
V rámci ankety sa mestská časť
zatiaľ stretla len s pozitívnymi re-
akciami. „Okrem dvoch sú aj na
sociálnej sieti všetky ohlasy pozi-
tívne,“ uviedol Tettinger.
Samospráva sa prikláňa k jedno-
duchému značeniu odstupu áut
pri parkovaní na chodníku. Vie si
predstaviť, že takto budú označe-
né chodníky, kde vodiči dlhodobo
nedodržiavajú zákonom stanove-
nú vzdialenosť. (mch)



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Radšej mohli

obrátiť Kúpeľnú

ako Medenú
LIST ČITATEĽA
Keď chodím pešo po Štúrovej
ulici, pozerám sa na tú slučku v
križovatke ulíc Grösslingová,
Medená a Štúrova a žasnem...
Všetky autá prichádzajúce na
Štúrovu ulicu dočasné doprav-
né značky otáčajú späť alebo
smerujú na Špitálsku ulicu.
Dokonca ktosi vymyslel „obrá-
tiť“ aj jednosmernú Medenú
ulicu smerom do Štúrovej.
Logika mi hovorí, že tvorcovia
tejto dočasnej  zmeny vôbec ne-
mysleli na to, že keby ponechali
Medenú ulicu v tom stave, ako
bola, mohli sa napr. vodiči smeru-
júci na Viedeň a na Brno pohodl-
ne dostať na Vajanského nábrežie
ako doposiaľ. Myslím, že keď už
chceli „mudrci“ meniť smer jaz-
dy, mohli „obrátiť“ časť Kúpeľnej
ulice (od Vajanského nábrežia po
Medenú), čo by bolo najjednodu-
chším a najpriamejším riešením
pre vodičov smerujúcich „na zá-
pad“. Podobne by sa vodiči dosta-
li aj na Dostojevského rad cez
Tobruckú a Dobrovičovu. Ľutu-
jem vodičov, ktorí sa v Bratislave
nevyznajú...
Nie som dopravný analytik ani
odborník na dopravu, no mám
pocit, že existuje lepšie riešenie.

Vlado Rihák, Bratislava

Kedysi boli 

otcovia mesta

obozretnejší
LIST ČITATEĽA
Zaujal ma článok „Reminis-
cencia k stavbe električky Pre-
šporok - Viedeň“ (BN 3/2014),
kde sa začiatkom minulého sto-
ročia v dobovej tlači začalo
písať o senzačnej výstavbe tra-
te Prešporok - Viedeň. Už v tom
čase tu boli snahy rôznych pod-
vodníkov, vydávajúcich sa za
odborníkov a staviteľov uko-
ristiť niečo z mestských peňazí.
Evokovalo to vo mne podobnosť
so súčasnou reminiscenciou ob-
novy električkovej trate na Hlav-
nú stanicu. Sú tu ale podstatné
rozdiely. V tom čase boli zástup-
covia mesta oveľa viac obozret-
nejší ako teraz, aj keď by to pri
dnešných sofistikovaných spôso-
boch vykrádania mestských pe-
ňazí malo byť skôr naopak. To by
ale naozaj museli hájiť záujmy
mesta a jeho obyvateľov, nielen
svoje. Vtedajší údajný projektant
nestihol narobiť veľké škody a
nakoniec bol zadržaný.
A aj keď sa od tých čias trestné
zákony mnohokrát zmenili, dnes
by si ani ten najväčší optimista
nepomyslel, že zneužitie ve-
rejných peňazí sa môže skončiť
podobne, ako v tom čase napísali
v Pressburger Zeitung o údajnom
projektantovi: „Po uplynutí viace-
rých týždňov bol vo Viedni zat-
knutý a zneškodnený“.   

M. Brunovský, Bratislava

Veľká vďaka 

za Viedenskú

električku
LIST ČITATEĽA
Touto cestou by som sa chcel
poďakovať za všetko, čo robíte
pre Bratislavu. Ďakujem za
Bratislavské noviny, články o
jej histórii, ako aj informácie o
záchrane rušňa Viedenskej
električky.
Veľká vďaka vám patrí aj za sa-
mostatnú prílohu k storočnici
električky. Vďaka patrí aj Klubu
priateľov mestskej hromadnej a
regionálnej dopravy, ktorý za-
chránil storočný rušeň a opravujú
ho. Už sa naň tešíme.

Rudolf  Mozoľa, Bratislava

Na Zámockej ulici došlo v
posledných rokoch k výraznej
obmene reštaurácií. Napriek
tomu, že táto ulica spájajúca
Hrad s centrom mesta má všet-
ky predpoklady byť dobrou
lokalitou, nie vždy to platí.
Mnohé prevádzky sú zatvo-
rené, niektoré obchodné pries-
tory ešte neotvorili. To celkom
neplatí o hornej časti ulice, kto-
rá ústí na Palisády. Už nejaký
čas je tu pomerne malá, ale o to
príjemnejšia REŠTAURÁCIA
POD HRADOM.
Priestor je tu mimoriadne malý -
vojde sem len kuchyňa, bar a štyri
stoly. Na poschodí nad kuchyňou
sú ďalšie dva stoly, vedú tam
strmé točité schody a chodia tam
zrejme len štamgasti. Interiér pri-
pomína skôr kaviareň či nočný
bar - čierne steny malý priestor
ešte zmenšujú, čierne kožené
kreslá sú zbytočne široké a hodili
by sa do väčšieho priestoru. V
prednej časti hneď za vchodový-
mi dverami sú toalety - dámske aj
pánske. Navštívili sme pánske a
neodpustíme si výhradu - svetlo
sa rozsvecuje zvonka, ak ste na
toalete a niekto omylom zhasne,
zostanete v absolútnej tme.

V jedálnom lístku sme našli po-
merne pestrú ponuku, aj keď tých
jedál tam nebolo zbytočne veľa.
Pokiaľ chcete variť z čerstvých
surovín a nemáte priestor  vytvá-
rať si zbytočné zásoby surovín,
býva málo určite viac.
Otvorené majú už od 8.30 h, takže
v ponuke majú aj raňajky. Za jed-
notnú cenu 4,90 € ponúkajú he-
mendex, anglické raňajky (volské
oká, slaninka, klobáska), praženi-
cu na cibuľke, toasty s maslom,
džemom a nutelou.
Polievky majú tri za jednotnú
cenu 2,90 € - kurací vývar s rezan-
cami a mäsom, kurací vývar  ako
číra cesnaková polievka s krutón-
mi a syrom, paradajková Cuppa di
pomodoros parmezánom a čer-
stvou bazalkou, k tomu denná
polievka z obedového menu za
1,90 €. Ochutnali sme všetky.
Kurací vývar bol mútny, ale inak
chutný - zrejme v ňom varili re-
zance. Paradajková polievka bola
z pretlaku, cesnaková bola poctivá
a „menúčková“ karfiolová zodpo-
vedala nižšej cene.
Oveľa spokojnejší sme boli s hlav-

nými jedlami. Chvália sa tu hovä-
dzou roštenkou, ktorú vraj pripra-
vujú podľa starého rodinného re-
ceptu. Dali sme si ju v žemli s ru-
kolou, domácou majonézou a su-
šenými paradajkami s hranolček-
mi (9,90 €) - bola fakt vynikajúca.
Rovnako sme si pochutili na do-
mácom hovädzom burgri v žemli
s ľadovým šalátom, paradajkou,
červenou cibuľou, domácou majo-
nézou, kečupom a čedarom s hra-
nolčekmi (7,90 €), kuracom stea-
ku, obalenom v parmskej šunke,
na cuketovo-olivovom ragú s
paradajkovou omáčkou (11,90 €)
a grilovanej bravčovej panenke,
plnenej sušenými paradajkami so
slivkovou omáčkou (10,90 €) a
zemiakovou kašou (2,90 €).
Vynikajúca kuchyňa, milá a po-
zorná obsluha, lahodné červené
víno. Za barom sme narazili na
syna aj otca. Na oboch vidno, že
ich to baví. Nehrajú sa na nóbl
reštauráciu, ale varia chutne a
dobre. A to je niekedy viac, ako
veľa prázdnych stoličiek.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Na záhrade mám záplavu sne-
žienok. Kvitne vŕba a vystrkujú
sa skoré tulipány. Zdá sa, že jar
je za dverami. Kiežby! Mám už
plné zuby tej depresívnej šedi
za oknom. Varuje ma iba pred-
poveď meteorológa pána Jur-
čoviča, že zimná pliaga môže
prísť aj v máji. Veď aj ľudová
múdrosť hovorí, že pes zimu
nezožerie. Môžem iba dúfať, že
to nebude pravda.
V máji mám narodeniny a rada by
som ich oslávila na chalupe.
Láskavý čitateľ si už zaiste myslí,
že mi šibe. Prečo by som inak
začínala tak divne?! Nuž poviem.
Keď idem po autostráde smerom
na Malacky, desí ma pohľad na
kilometre vyrúbaných zdravých
stromov a kríkov po oboch stra-
nách cesty. Nemám poňatia, prečo
sa toto barbarstvo koná. Keď si v
Bratislave vo svojej vlastnej záhra-
de chcete vyrúbať strom, potrebu-
jete na to súhlas príslušného úradu.
Inak vás čaká mastná pokuta.

Pápež František aj Európska
únia zdôrazňujú ochranu život-
ného prostredia. Zrejme na Slo-
vensko pojem ekológia ešte
nedošiel. S údesom čakám na
návrat sťahovavých vtákov,
keď vidím, ako pilčíci bez
zábran likvidujú ich prirodzené
hniezda. Dokonca už aj na
vidieku sa okraje ciest menia
na vyholenú púšť. Nepátrala
som, a preto neviem, v čej
hlave sa takýto plán zrodil. Ak
by takto totiž mali vyzerať
verejnoprospešné práce, potom
Boh s nami.
Vetrolamy predsa nie sú zbytoč-
né. Zastavte sa napríklad na Záho-
rí, keď fúka vietor, a uvidíte ako
sa piesok na poli presúva, že brús-
ny papier nad rastúcimi priesada-
mi. Kde zoberieme prostriedky na
likvidáciu komárov a iného hmy-
zu, ak neumožníme hniezdenie

užitočnému vtáctvu? Žalostný je
pohľad na takúto spúšť.
Argument, že niekoľko kaskadé-
rov sa pri náraze do stromu
dokaličí, je podľa mňa irelevant-
ný. Veď úplne stačí náraz do
zvodidiel, aby z auta zostala iba
kopa šrotu. A cynicky povedané,
pri náraze do stromu sa skaličí
iba osadenstvo jedného auta. Ale
pri náraze do zvodidiel je
dôsledkom hromadná havária.
Sama šoférujem už skoro 40
rokov bez havárie. Možno práve
preto mi je tak veľmi ľúto toho
barbarského výrubu zdravých
stromov a kríkov.
Zemeguľa nám nepatrí! Dostali
sme ju iba do prenájmu a mali by
sme ju odovzdať budúcim poko-
leniam v užívania schopnom
stave. Nie ako ten neslávne-sláv-
ny „vybývaný“ Luník IX! Ak
som vás, mierne povedané, dneš-
ným príspevkom otrávila, pre-
páčte! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Zemeguľu máme len v prenájme

Reštaurácia Pod hradom je rodinná

Rehabilitácia doma
po úraze, výmene kĺbu,   
cievnej príhode a iné

Informácie a objednávanie:

Telefón: 02/6224 5607
E-mail: rhb@harris.sk

www.rehabilitaciadoma.sk



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Objavte vznešenú minulosť,  bohatú súčasnosť
a odvážnu budúcnosť topánok na výnimočnej výstave.
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Kedy žiadať

vrátenie daru -

nehnuteľnosti?
Darovať nehnuteľnosť je po-
merne ľahké, o vrátení to však
neplatí. Získať dar späť v prí-
pade, že ho obdarovaný nevráti
dobrovoľne, nie je vôbec jedno-
duché. Pretože darovanie je
bezodplatným právnym úko-
nom, darca nemôže požadovať
vrátenie daru len preto, že sa
mu obdarovaný neodvďačil.
V zmysle ustanovenia § 630 Ob-
čianskeho zákonníka má darca
právo domáhať sa vrátenia daru.
Avšak domáhať sa vrátenia daru je
možné len vtedy, ak sa obdarova-
ný správa k darcovi alebo členom
jeho rodiny tak, že tým hrubo
porušuje dobré mravy. To musí
byť značnej intenzity, príp. musí
ísť o sústavné porušovanie dob-
rých mravov (napr. osočovanie,
fyzické násilie alebo neposkytnu-
tie potrebnej pomoci darcovi). Za
hrubé porušovanie dobrých mra-
vov sa nepovažuje napr. nenavšte-
vovanie darcu, opomenutie jubileí
alebo predaj daru tretej osobe.
Ak darca chce, aby mu bol vráte-
ný dar, musí najskôr obdarované-
mu zaslať písomnú výzvu, v kto-
rej uvedie potrebné skutočnosti. V
prípade, že obdarovaný súhlasí s
vrátením daru, uzatvoria dohodu
o vrátení daru, na základe ktorej
okresný úrad - katastrálny odbor
vykoná zápis vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti späť v prospech
darcu. Pokiaľ obdarovaný s dô-
vodmi darcu nesúhlasí, prípadne
ich popiera, bude potrebné podať
žalobu  na súd.
V priebehu súdneho konania musí
darca preukázať, že správanie ob-
darovaného je v rozpore s dobrý-
mi mravmi. Právo na vrátenie da-
ru musí uplatniť bezodkladne,
keďže toto právo sa premlčuje v
trojročnej premlčacej dobe, ktorá
začína plynúť momentom, keď
obdarovaný porušil dobré mravy.
Ak darca uspeje v súdnom kona-
ní, okresný úrad na základe prá-
voplatného rozhodnutia súdu
vykoná zápis vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti v prospech darcu.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Pozývame Vás na prednášku
MUDr. Igor Bukovského, PhD.

Ako viac jesť a menej vážiť?
Prednáška sa uskutoční v hoteli PONTEO v Rusovciach

Pondelok 3. 3. 2014 o 17.30 h
Zľavnené vstupné: 9 €

Viac informácií nájdete na www.akv.sk
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu doporučujeme rezerváciu na slovaklavyl@gmail.com

Blíži sa jar a znovu sa prebudí v
mnohých ľuďoch túžba vážiť o
niečo menej a zbaviť sa počas
zimy nabratých prebytočných
kíl . Práve pre Vás je určený
seminár Ako viac jesť a menej
vážiť?, ktorý bude v pondelok
3. marca 2014 o 17.30 h v hoteli
Ponteo v Rusovciach.
Spolu nájdeme praktické riešenia
k večnému problému s kilami
navyše. Dozviete sa, že k chudnu-
tiu nepotrebujete pevnú vôľu. Ale
aj to, prečo nevyspatý človek

nemôže schudnúť. MUDr. Igor
Bukovský, PhD., poradí, ako a čo
raňajkovať, aby ste naštartovali
svoje metabolické gény, prečo je
dlhé sedenie horšie ako klobása a
krémeše dokopy, čo treba mať v
práci „poruke“ a ako zmeniť svoj
obed. Prezradí, ako správne
použiť kávu a prežiť úskalia
poobedného útlmu, čo urobiť
pred odchodom z práce. Na záver
objasní, ako zastaviť večeru v tej
správnej chvíli, či ktorá časť tela
vás po večeri klame.

K chudnutiu nepotrebujete pevnú vôľuZuckermandel

už nebudú

posudzovať
STARÉ MESTO
Ministerstvo životného prostre-
dia rozhodlo, že nebude posu-
dzovať vplyv polyfunkčného
centra Zuckermandel na život-
né prostredie. Podľa minister-
stva už bola posudzovaná doku-
mentácia pre vydanie územné-
ho rozhodnutia a zmenená do-
kumentácia pre  stavebné povo-
lenie nebude mať podstatný
nepriaznivý vplyv na životné
prostredie.
V praxi to znamená, že investor
môže požiadať o stavebné povo-
lenie na výstavbu v časti Podhra-
dia zvanej ako Zuckermandel.
V predchádzajúcom vydaní sme
informovali, že plocha terénnej ze-
lene sa oproti územnému rozhod-
nutiu znižuje o 1591 štvorcových
metrov. Vyplýva to zo stanoviska
bratislavského magistrátu z 3.
decembra 2013. Investor tvrdí, že
k zmene vo výmere zelene nedoš-
lo. Číselný rozdiel spočíva v tom,
že kým v dokumentácii pre územ-
né rozhodnutie bola všetka zeleň,
ktorá sa nachádza na území, v
dokumentácii pre stavebné povo-
lenie je len zeleň, ktorá je predme-
tom sadových úprav v rámci jed-
notlivých objektov. (brn)
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túry a športu Mgr. Ve-
ronika Redechová. Z cel-
kového počtu budú ot-
vorené dve triedy, v kto-
rých sa budú vzdelávať 
žiaci so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími 
potrebami na ZŠ Černy-
ševského a ZŠ Tupolevo-
va. Presné počty žiakov 
I. ročníka ako aj celkový 
počet žiakov v jednotli-
vých školách budú zná-
me až 2. septembra 2014, 
kedy sa otvoria brány 
nového školského roka 
2014/2015.

Zákonní zástupcovia detí majú 

možnosť podať žiadosť o prijatie 

dieťaťa na predprimárne vzdelá-

vanie do materskej školy v zria-

ďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Petržalka pre škol-

ský rok 2014/2015 od 3. marca do 

14. marca 2014. Podaná žiadosť 

musí byť riadne vyplnená a po-

tvrdená všeobecným lekárom 

pre deti a dorast. Do materskej 

školy sa spravidla prijímajú deti 

s trvalým prípadne prechodným 

pobytom na území mestskej časti 

vo veku od troch do šesť rokov. 

Uprednostnené sú deti, ktoré do-

vŕšili päť rokov veku a majú v na-

sledujúcom školskom roku plniť 

povinnú školskú dochádzku, deti 

s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a deti s dodatočne 

odloženou povinnou školskou 

dochádzkou. Každá materská 

škola zverejňuje na všeobecne 

prístupnom mieste nielen termín 

a miesto, ale aj podmienky prijí-

mania žiadostí. Tlačivo žiadosti si 

môžu rodičia stiahnuť aj na www.

petrzalka.sk v oblasti školstvo. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

umožňuje podať si žiadosť aj ro-

dičom dieťaťa so špeciálnymi vý-

chovno-vzdelávacími potrebami 

s trvalým bydliskom v mestskej 

časti. Ľahko mentálne, zmyslovo 

alebo telesne postihnuté deti, 

s narušenou komunikačnou 

schopnosťou, deti s poruchami 

správania prijíma MŠ Turnianska, 

deti s autizmom (poruchou autis-

tického spektra) zas MŠ Iľjušinova 

a deti s poruchami výživy prijíma 

MŠ Pifflova. V tomto prípade zá-

konní zástupcovia detí predložia 

okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do 

MŠ aj potvrdenie o zdravotnom 

stave dieťaťa a aj vyjadrenie Cen-

tra pedagogicko-psychologické-

ho poradenstva a prevencie alebo 

Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva, ktoré sú zaradené 

do siete školských zariadení SR. 

Rozhodnutie o prijatí respektíve 

neprijatí dieťaťa na predprimárne 

vzdelávanie do materskej školy 

oznámi zákonným zástupcom ria-

diteľka materskej školy najneskôr 

do 30. mája 2014.

Žiadosť o prijatie do materskej školy 
si rodičia podajú v marci

porovnaní všetkých je-
denástich základných 
škôl je to najvyšší nárast 
počtu zapísaných žiakov 
za posledné 4 školské 
roky. Zákonní zástupco-
via avizovali 93 odkladov 
plnenia povinnej školskej 
dochádzky, čo je o 18 od-
kladov viac než minulý 
školský rok. „Predpokla-
dáme, že do 1. ročníka 
nastúpi v septembri 630 
až 640 žiakov, ktorí budú 
zaradení do 29 prvých 
tried,“ prezradila vedúca 
oddelenia školstva, kul-

Vdňoch 7. a 8. februá-
ra 2014 sa uskutoč-

nili slávnostné zápisy bu-
dúcich prváčikov v 11 zá-
kladných školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratisla-
va-Petržalka. Na plnenie
povinnej školskej do-
chádzky v školskom roku
2014/2015 zapísali rodi-
čia 754 detí, čo je o 36 
detí viac ako v predchá-
dzajúcom roku. Aj pri 
zápise prváčikov v tomto 
roku prevažovali chlapci 
nad dievčatami. Najväčší 
počet detí zapísali v ZŠ 
Budatínska, ZŠ Pankú-
chova a ZŠ Lachova. Po-
slednú menovanú školu 
by sme mohli označiť ako 
„skokan roka“, keď v po-
rovnaní so zápisom pre 
školský rok 2013/2014 
zapísali zákonní zástup-
covia do tejto školy až o 
tretinu viac žiakov. Pri 

Na petržalské školy zapísali rodičia
754 detí

0911 77 99 00
info@tuchcembyt.skwww.tuchcembyt.sk

POSLEDNÉ VOĽNÉ BYTY
výnimočne úspešná novostavba pri Horskom parkuNEZMEŠKAJTE!

BRATISLAVA 5
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Futbalisti Slovana  začnú jarnú časť
ligy 1. marca proti Banskej Bystrici
BRATISLAVA
Sériu štrnástich zápasov jarnej
časti Corgoň ligy odštartujú
hráči ŠK Slovan Bratislava v
sobotu 1. marca 2014 o 15.00 h
domácim zápasom proti Dukle
Banská Bystrica. Predtým ešte
odohrajú v piatok 21. februára
2014 na Pasienkoch posledný
prípravný zápas proti rakúske-
mu SV Mattersburg.
Bratislavským futbalistom sa mi-
moriadne darilo na sústredení v
Turecku, kde zdolali osemfinalis-
tu Ligy majstrov Zenit Petrohrad
2:1 (1:1), keď góly Slovana  strie-
ľali Igor Žofčák a Seydouba Sou-
mah. Výborne si slovanisti počí-
nali aj v ďalšom tureckom zápase
proti dánskemu klubu Odense
BK, keď zvíťazili 3:2 (1:0). Góly
Slovana strieľali Juraj Halenár,
Nicolas Gorosito a Dávid Hudák. 

V poslednom zápase na sústrede-
ní v tureckom letovisku Belek
nastúpili slovanisti v pondelok
17. februára 2014 proti ukrajin-
skému tímu FK Volyn Lutsk.
Belasí síce vyhrali prvý polčas
1:0, keď presne strieľal Juraj
Halenár, v polovici  druhého pol-
času však Ukrajinci vyrovnali a
zápas sa skončil nerozhodne 1:1
(1:0). Ani v jednom z trojice prí-
pravných zápasov nenastúpili
zranené opory belasých Marko
Milinkovič a Robert Vittek.
Slovanistov po návrate z Turec-
ka čaká v piatok 21. februára
posledný prípravný zápas proti
rakúskemu SV Mattersburg. V
prvý marcový deň nastúpia do
ligového kolotoča, keď na
Pasienkoch privítajú Duklu
Banská Bystrica. V pondelok
10. marca nasleduje zápas v

Nitre a potom v nedeľu 16.
marca 2014 čaká Bratislavu tra-
dičné ligové derby ŠK Slovan
Bratislava - Spartak Trnava.
Slovanisti sú po jesennej časti
Corgoň ligy na čele tabuľky s
náskokom šiestich bodov pred
druhým Trenčínom a s odstu-
pom jedenástich bodov pred
Ružomberkom a Senicou. Oča-
káva sa, že o majstrovský titul
bude túto sezónu Slovan Brati-
slava bojovať najmä s Trenčan-
mi, ktorí na bratislavských fut-
balistov vedia zahrať. Oba
zápasy v tejto sezóne totiž slo-
vanisti prehrali - ešte v júli v
Trenčíne 2:4 a potom v októbri
na domácej pôde zahanbujúco
0:3. Do konca tejto ligovej
sezóny sa obe mužstvá stretnú
ešte raz - 5. apríla 2014 v Tren-
číne. (ado)

HC Slovan 

o týždeň opäť

v kolotoči KHL
BRATISLAVA
Po olympijskej prestávke po-
kračuje Kontinentálna hokejo-
vá liga (KHL) poslednými štyr-
mi zápasmi základnej časti. Ho-
kejisti HC Slovan Bratislava ju
ukončia doma zápasmi proti
Dinamu Minsk (26. februára),
Donbassu Doneck (28. februá-
ra), Spartaku Moskva (2. mar-
ca) a Medveščaku Záhreb (4.
marca 2014).
Slovanisti okrem sledovania zá-
pasov olympijského hokejového
turnaja v Soči usilovne trénujú.
Okrem toho minulý týždeň na
domácom ľade odohrali príprav-
ný zápas proti Kométe Brno.
Remizovali 2:2 (0:1, 1:0, 1:1), na
samostatné nájazdy potom Brati-
slavčania prehrali 1:2. Góly strie-
ľali Tomáš Mikúš a Bruno Mráz,
samostatný nájazd premenil Mi-
roslav Šatan. Vo štvrtok 20. feb-
ruára 2014 hrajú slovanisti odvetu
v Brne. (ado)

Basketbalisti

Interu na pohár

nedosiahli
BRATISLAVA
Uplynulý víkend patril v Hant
Aréne na Pasienkoch Sloven-
skému poháru v basketbale
mužov a žien. Bratislavský bas-
ketbal mal zastúpenie v podobe
BK Inter Incheba Bratislava, v
ženskom súboji sa v pezinskej
skupine o 5.-8. miesto predsta-
vili dievčatá BK Petržalka a BK
Slovan Bratislava.
Slovanistky nakoniec skončili
šieste, keď v boji o 5. miesto pre-
hrali s ŠBK Šamorín 68:78. Petr-
žalčanky skončili na poslednom
8. mieste, keď podľahli prvoligo-
vej Banskej Bystrici 51:53.
Basketbalisti Interu Bratislava
skončili v semifinále, keď na do-
mácej palubovke podľahli Iskre
Svit 86:87. Žlto-čierni sa už môžu
sústrediť na obhajobu majstrov-
ského titulu. V stredu 19. februára
hrajú v Nitre, v sobotu 22. februá-
ra 2014 o 18.00 h na Pasienkoch
privítajú Handlovú. (ado)

Chcete vidieť 27 sôch z kociek
LEGO v nadživotnej veľkosti?
Máte chuť ukázať, že ste naj-
rýchlejší LEGO staviteľ? To
všetko a oveľa viac môžete zažiť
na najväčšom LEGO festivale,
ktorý sa kedy konal na Sloven-
sku či v Čechách a nemá obdo-
bu ani v okolitých krajinách.
V dňoch 10. februára až 9. marca
2014 sa bratislavský CENTRAL
premení na unikátnu výstavu,
kde môžete zažiť spojenie neko-
nečnej hry, súťaží a obdivovania
zručnosti tých najlepších LEGO
majstrov. 
Súčasťou výstavy v CENTRAL-e
je aj 27 LEGO sôch a 15 umelec-

kých predmetov od jedného z
mála certifikovaných LEGO
Profesionálov na svete. V jedi-
nečnej hernej zóne sa všetci
milovníci najobľúbenejšej det-
skej stavebnice môžu tešiť na
turnaje LEGO Chima speedorov
alebo LEGO Technic dráhy.

V LEGO Friends zóne sa bude
každý deň stavať z obrovského
množstva LEGO kociek, ktorých
budú doslova plné bazény. Každý
víkend počas trvania festivalu
čaká na deti program plný aktivít
a hier o skvelé ceny. 

Ukážte, že sa viete hrať!

sobota 22. a nedeľa 23. 2. 2014:
12.00- 18.00 - LEGO Chima tur-
naje & LEGO Friends + voľné
stavanie  
14.00 - 18.00 - LEGO súťaže
sobota 1.  a nedeľa 2. 3. 2014:
12.00 - 18.00 - stavanie sochy
medveďa v nadživotnej veľkosti
14.00 - 18.00 - súťaže v stavaní

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA

Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti 

Bratislava - Jarovce
VVYYHHLLAASSUUJJEE

vvýýbbeerroovvéé  kkoonnaanniiee
nnaa  ffuunnkkcciiuu

mmiieessttnneehhoo  kkoonnttrroollóórraa
nnaa  ddeeňň  1188..  33..  22001144

Podrobnosti na www.jarovce.sk
alebo na tel.: 02/6286 0178

Najväčší LEGO festival prichádza do Bratislavy 
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Americký džez

v podaní 

Kurta Ellinga
STARÉ MESTO
V sobotu 8. marca 2014 vystúpi
v Bratislave americký džezový
spevák Kurt Elling. Bratislav-
skému publiku sa predstaví vo
Veľkom koncertnom štúdiu
Slovenského rozhlasu.
Ellingovu pozíciu medzi džezo-
vými spevákmi potvrdzuje anketa
kritikov časopisu Down Beat,
ktorý ho 13-krát za sebou označil
za najlepšieho vokalistu roka. V
roku 2010 získal cenu Grammy.
Dve vstupenky na koncert Kurta
Ellinga môžu vyhrať čitatelia
Bratislavských novín v súťaži na
www.banoviny.sk. (ado)

V bratislavskej

ZOO sa narodil

žirafí samček
KARLOVA VES
V bratislavskej Zoologickej zá-
hrade sa v polovici januára na-
rodilo mláďa žirafy Rothschil-
dovej. Je to samček, ktorý má
už dva metre, ale nemá ešte me-
no. Rozhodnú o ňom opäť náv-
števníci ZOO.
U žiráf prebieha pôrod postojač-
ky, pričom mláďa padá z výšky
dvoch metrov. Matkou je Tejla,
ktorú priviezli v roku 2011 z Ústí
nad Labem. Otcom je Jimmy zo
ZOO v Olomouci. Chovatelia tvr-
dia, že samček je odvážny a rých-
lo si na nich zvykol. Za mesiac sa
naučil behať aj skákať. (zoo)

PETRŽALKA
Pri petržalskej cyklistickej a
korčuliarskej hrádzi sa nachá-
dzajú mnohé vysoké a staré
stromy. Toto územie je však aj
domovom bobrov. Preto vysoké
topole v úseku od bufetu Gra-
nát po bufet Výza v spodnej
časti kmeňa pripomínajú veľké
zastrúhané ceruzky. Pre náv-
števníkov hrádze predstavujú
ohlodané stromy pri silnejšom
vetre či búrke hrozbu. Správca
preto prisľúbil stromy odstrá-
niť.
Ohlodané topole, ktoré lemujú
úsek hrádze od bufetu Granát po
bufet Výza približne štyri km od

Ekonomickej univerzity, majú
priemer kmeňa okolo 40 cm a
viac. Pri silnom vetre môžu spad-
núť priamo na hrádzu a spôsobiť
zranenie cyklistom či korčulia-
rom. Preto sme zisťovali, či
správca neplánuje ohlodané stro-
my odstrániť počas zimy, kedy sa
na hrádzi nenachádza až toľko
športovcov.
Stromy pri petržalskej hrádzi pat-
ria do katastrálneho územia Jaro-
viec. Situáciu však musí riešiť
správca lokality a nie samosprá-
va. Správcom je Poľnohospodár-
ske družstvo Dunaj so sídlom v
Rusovciach. „Riaditeľ Poľnohos-
podárskeho družstva Dunaj Ladi-

slav Róka zabezpečí likvidáciu
stromov v najbližších dňoch.
Podľa môjho názoru nie je zatiaľ
situácia vážna, ale uznávam, že to
treba riešiť teraz,“ uviedol staros-
ta Jaroviec Pavel Škodler.
Bobor európsky sa živí takmer
výlučne kôrou stromov, pričom
za rok spotrebuje približne 4-tisíc
kíl dreva s kôrou. Pretože na Slo-
vensku je bobor chráneným zvie-
raťom, nie je možné mu stromy
nejako odopierať. Podľa environ-
mentalistu Petra Nováčika je
ohlodávanie stromov bobrami
signálom, že si hľadajú partnerky
a druhým bobrom tak dávajú na
vedomie, že sú tu. (mch)

Bobry pri hrádzi ohlodali stromy,
kvôli možnému pádu ich odstránia

FAMILIÁDA
–2014–
Rodinné zimné hry
každú sobotu od 8. do 22. 2.

dajte šancu športovať aj deťom  v krízových centrách 
na Slovensku! Stačí, ak svoje nepotrebné športové 
potreby a oblečenie prídete vhodiť do 
nadrozmerného snehuliaka.

PODPORTE DOBRÚ VEC

www.shoppingpalace.sk

V júni 2014 sa začne na Sloven-
sko dodávať najväčší osobný
Mercedes-Benz nová Trieda V.
Ponúka až osem miest na se-
denie s nespočetnými konfigu-
ráciami pre každú potrebu. Po-
čiatočne príde vo verzii dlhej
5140 mm, s rázvorom 3200 mm
a predĺženým previsom. Ná-
sledne pribudne i kompaktný
(4895 mm) a extra dlhý (5370
mm) variant.
Novinka vyniká vo svojom seg-
mente veľkou ponukou priestoru,
štýlu, komfortu, vysokou bezpeč-
nosťou a výnimočným dizajnom.
Rovnako ako množstvom inová-
cií. Nová Trieda V tak spĺňa naj-

rôznejšie nároky. Je rovnako
atraktívna pre rodiny, ako aj tých,
čo vyžadujú variabilný a priestor-
ný interiér. Či hľadajú vozidlo pre
športové aktivity a voľný čas,
alebo ideálny luxusný prostrie-
dok hotelovej a VIP prepravy.
Veľkopriestorová Trieda V využí-
va pri svojom uvedení dvojstup-
ňovo preplňovaný štvorvalcový
turbodiesel 2,1 litra v troch pre-
vedeniach s výkonom od 100 kW
(136 k) do 140 kW (190 k).
Sériovo sa dodáva so 6-stupňo-
vou manuálnou prevodovkou a
na želanie s automatickou 7G
TRONIC PLUS (sériovo pre V
250 BlueTEC). O bezpečnosť sa

stará jedenásť asistenčných sys-
témov založených na moderných
radarových, kamerových a
ultrazvukových snímačoch, ktoré
boli zavedené v triedach E a S. V
sérii obsahuje Trieda V asistent
jazdy pri bočnom vetre a asistent

sledovania pozornosti ATTEN-
TION ASSIST. Na želanie je k
dispozícii aktívny parkovací asis-
tent, 360-stupňová kamera, tem-
pomat s reguláciou odstupu DIS-
TRONIC PLUS v kombinácii so
systémom COLLISION PRE-

VENTION ASSIST, asistent sle-
dovania dopravných značiek s
funkciou varovania pri jazde v
protismere a ďalšie. Väčšina asis-
tenčných systémov je v tejto trie-
de vozidiel dostupná po prvýkrát.
Pre ešte vyššiu bezpečnosť je na
želanie dodávaný PRE-SAFE®.
Trieda V disponuje dvomi líniami
výbavy, jedným exteriérovým
športovým a jedným interiéro-
vým dizajnovým balíkom. Zá-
kazník získa v cene vozidla 6-roč-
ný (alebo do 160 000 km) servis
a povinné zmluvné a havarjiné
poistenie na 3 roky.
Viac na www.mercedes-benz.sk 

alebo www.motor-car.sk

Trieda V: Mercedes medzi veľkopriestorovými vozidlami
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štvrtok 20. februára
� 19.00 - D. Harrower: Nožmi do
sliepok, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - T. Letts: August - stratení
v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - P. Quilter: Je úžasná!, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škulté-
tyho ulica
� 19.00 - Ľ. Čekovská, K. Pullin-
ger: Dorian Gray, Historická budo-
va SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - Šansónový večer J. Bed-
nárika s Viktorom Horjánom, Štú-
dio Olympia, Kollárovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Sado,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
�20.00 - Jazz v Aréne: Michal Mo-
týľ Tentet, Divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta

piatok 21. februára
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
�19.00 - G. Puccini: Turandot, Sá-
la opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
LOFTAréna, Viedenská cesta
� 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - R. Lewandowski: Ham-
let dnes nebude, Malá scéna STU,
Dostojevského rad

sobota 22. februára
�14.30 - F. Hrubín: Kráska a zvie-
ra, Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Slávia EU Bratislava -
Oktan Kežmarok, ŠH Mladosť
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mi-
mo, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - Ch. Brontëová: Jane Eyrová,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Jahelka a Paleček, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 23. februára
�10.00 - F. Hrubín: Kráska a zvie-
ra, Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�10.00 - J. Bielik, A. Korenči: Sne-
hová kráľovná, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�14.30 - F. Hrubín: Kráska a zvie-
ra, Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 16.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
�17.00 - M. Gavran: Hľadá sa nový
manžel, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto
�18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-
ne let me go, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie

pondelok 24. februára
� 19.00 - R. Harwood: Gardero-
bier, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a
staré dámy, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - H. Maurice: Podfuk,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Martin Geišberg a
UMK, Divadlo pod kostolom,
Tomášikova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 25. februára
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - S. Benchetrit: Mínus dvaja,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škulté-
tyho ulica
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - R. Rolland, A. Vášová, J.
Štrasser, D. Ursiny: Peter a Lucia,
Malá scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - E. Gindl: Karpatský thril-
ler, Štúdio SND, Pribinova ulica

streda 26. februára
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
�19.00 - G. Donizetti: Nápoj lásky,
Historická budova SND, Hviezdo-
slavovo námestie
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato:
DUO, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica

�19.00 - D. Ives: Venuša v kožuchu,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - E. Jelinek: Rechnitz - An-
jel skazy, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škulté-
tyho ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Dinamo Minsk, Slovnaft Aréna,
Ulica odbojárov
� 19.30 - B. H. Thorsson: Ocko,
Spoločenský dom NIVY, Súťažná
ulica

štvrtok 27. februára
�19.00 - S. Benchetrit: Mínus dva-
ja, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
�19.00 - M. Macourek: Hra na Zu-
zanku, Divadlo Ívery, Školská ulica
�19.00 - R. Thomas: Mandarínko-
vá izba, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škulté-
tyho ulica
�19.00 - Peter Pavlac: Moja mama
mala brata, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kollárovo
námestie

piatok 28. februára
� 18.00 - Zlatý Slávyk in memo-
riam, HANTAréna, Trnavská cesta
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. B. P. Moliere: Lako-
mec, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škulté-
tyho ulica

�19.00 - Justine del Corte: Komé-
ta, Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - A. Camus: Caligula, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - Music a la cARTe, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Donbass Doneck, Slovnaft Aréna,
Ulica odbojárov
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Štúdio Olympia, Kollárovo námes-
tie

sobota 1. marca
� 17.00 - ŠK Slovan Bratislava -
Banská Bystrica, Štadión Pasien-
ky, Trnavská cesta
� 17.00 - VŠK Paneurópa Brati-
slava - Komárno, Športová hala
FEI STU
� 17.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - A. Camus: Caligula, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP

nedeľa 2. marca
� 11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 17.00 - HC Slovan Bratislava -
Spartak Moskva, Slovnaft Aréna,
Ulica odbojárov
� 18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica

pondelok 3. marca
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
19.00 - G. Puccini: Bohéma, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica

utorok 4. marca
� 19.00 - Halina Pawlowská: Ba-
nánová veľryba, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
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Viedenská

električka má

100 rokov (IV.)
Druhým dôležitým povolením
pre výstavbu Viedenskej električ-
ky bol súhlas od Uhorských krá-
ľovských štátnych železníc
(Magyar Királyi Államvasutak,
MÁV) s tzv. peážnou dopravou
po železničnej časti na moste
Františka Jozefa. Keďže k doho-
de neprišlo, musela byť pre po-
treby spoločnosti P.O.H.É.V. po-
užitá cestná časť mosta a z bez-
pečnostných dôvodov bola trať
vedená dvojkoľajne.
Predpokladalo sa, že konštrukcia
cestného mosta znesie hmotnosť
koľajových súprav bez problé-
mov. Od jeho výstavby v rokoch
1889-1890 sa však predpisy zme-
nili, preto bolo potrebné vykonať
na moste úpravy, ktoré sa týkali
jeho zosilnenia. Ani potom sa
však vlakové súpravy nesmeli na
moste stretávať, vlaky mohli jaz-
diť len po jednej koľaji, a to vľavo
v smere jazdy. Firma Ganz Buda-
pešť vykonala 30. novembra 1910
výpočet zaťaženia mosta s vlako-
vou súpravou, ktorá bola zložená
z lokomotívy, dvoch osobných a
jedného poštového vozňa. 
Na základe týchto výpočtov a po-
žiadaviek boli špeciálne pre Prešpo-
rok vyvinuté a vyrobené firmou
Ganz Budapešť dve jednosmerné
elektrické lokomotívy, ktoré dostali
(v rámci číslovania vozidiel pre
dráhu Viedeň – Prešporok) evidenč-
né označenie Eg 5 a Eg 6. Tieto
lokomotívy museli vyhovovať pre-
vádzke na šírej (medzimestskej)
trati, ako aj električkovej premávke
v centre mesta.
Vybavené boli železničnými a  elek-
tričkovými spriahadlami. Na odber
elektrického prúdu z troleja slúžili
dva pantografy na streche vozidla,
na odber elektrického prúdu z tretej
napájacej koľaje, ktorá sa používala
vo výmennej stanici lokomotív v
Kopčanoch, kde bol v troleji strie-
davý prúd, slúžilo „smykadlo“
umiestnené z každej strany na jed-
nom z podvozkov lokomotívy (ten-
to spôsob odberu elektrického prú-
du sa dnes často používa v podzem-
ných dráhach, napríklad vo Viedni
alebo Prahe). Peter Martinko

(Pokračovanie nabudúce)

NA ČIERNOVODSKEJ ULI-
CI fyzicky napadol 20-ročný Ju-
raj 19-ročnú ženu a 23-ročného
muža. Ženu udieral päsťou do ra-
mena, muža do tváre, a ten spadol
na zem. Juraj sa snažil udrieť aj
ďalšieho 26-ročného muža, to sa
mu však nepodarilo. Pri bitke im
vulgárne nadával a vyhrážal sa, že
ich zabije. Policajti krátko po
bitke mladíka chytili a odviezli ho
na policajnú stanicu. Hrozí mu
väzenie na tri roky.
NA TEHELNEJ ULICI v poli-
klinike 39-ročný Branislav prepa-
dol 24-ročnú Bratislavčanku.
Nastúpil k nej do výťahu a žiadal,
aby vymazala vzájomnú komuni-
káciu zo sociálnej siete. Keď žena
odmietla, snažil sa jej mobil nájsť
v kabelke a vo vreckách obleče-
nia. Po tom, čo mobil našiel, utie-
kol. Policajti ho vypátrali neďale-
ko polikliniky. Hrozí mu väzenie
na 3 až 8 rokov.
NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI
na čerpacej stanici neznámy pá-
chateľ ukradol zo zaparkovaného
auta stravné lístky za vyše 39 650
eur. Polícia začala trestné stíhanie
vo veci zločinu krádeže.
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI
horela záhradná chatka. Znalec na
mieste zistil, že požiar bol založe-
ný úmyselne. Počas požiaru utr-
pela jedna žena popáleniny prvé-
ho a druhého stupňa, ktorú pre-
viezli do nemocnice. Polícia prí-
pad vyšetruje.
NA ŠPORTOVEJ ULICI pred
vchodom do bytovky prepadol
17-ročný Martin o rok mladšieho
mladíka. Z vrecka nohavíc mu
ukradol peňaženku s hotovosťou
vo výške 300 eur. Mladému zlo-
dejovi hrozí väzenie na 3,5 až 6
rokov.
NA IVANSKEJ CESTE v ob-
chodnom dome ukradol 25-ročný
Alžírčan v jednej z reštaurácií z
vrecka bundy prehodenej na sto-
ličke istému Bratislavčanovi 4000
eur. Ten ho okamžite chytil a odo-
vzdal policajtom, ktorí prípad
vyšetrujú. (mch)

Európa prežívala 16. storočie v
znamení neustáleho nebezpe-
čenstva tureckej okupácie. Tu-
recké vojská pomaly, ale roz-
hodne postupovali na severozá-
pad od Konštantínopolu, doby-
tého v roku 1453. V roku 1526
porazili kresťanské vojská pri
Moháči, čím sa im otvorila
cesta na územie uhorského krá-
ľovstva. Už v roku 1529 si bol
turecký sultán Sülejman I. taky
istý svojou silou, že sa rozhodol
obsadiť Viedeň, sídlo rímskeho
cisára nemeckého národa. Jeho
pokus sa síce skončil neúspe-
chom, ale hrozba návratu
tureckej armády trvala. Preja-
vila sa aj v Prešporku.
Turecké vojská sa pohybovali v
teréne južne od Dunaja, zabrali
celé územie dnešného Maďarska.
Obyvatelia mesta a blízkych obcí
sa snažili zachrániť útekom na
západ. Po neúspechu Turkov pri
Viedni sa vrátili domov, ale zača-
li horúčkovite pripravovať obranu
mesta pre prípad možného turec-
kého útoku. Kráľovskí komisári
grófi Lamberg a Salm vyzvali
magistrát, aby dal odstrániť spred
hradieb vnútorného mesta všetky
pevné stavby. Nielen domy meš-
ťanov, ale aj kostoly. Stavebný
materiál zrúcaných objektov po-
užili na zvýšenie hradbových mú-
rov a veží. Na Michalskej veži do-
teraz vidno, o koľko ju vtedy zvý-
šili. 
Napriek primárnej potrebe opev-
ňovacích stavieb v meste neutí-
chala ani stavebná činnosť na
mestských, kráľovských a meš-
tianskych objektoch. Po polovici
16. storočia postavili na nádvorí
radnice (terajšej Starej radnice),
pozdĺž steny pôvodného domu
richtára Jakuba zo 14. storočia,
kamennú arkádovú chodbu v
úrovni prízemia a prvého poscho-
dia. Stĺpy arkády dodal kamenár
Bartolomej z neďalekého Wolf-
sthalu. Z Wolfsthalu alebo z Hain-
burgu boli asi aj stĺpy renesanč-
ných arkádových chodieb , ktoré
lemovali nádvorie Snemovne,
Landhausu, ktorá stála do roku
1922 na mieste neskoršieho ban-
kového obytného domu na Lau-
rinskej 10. Podobná arkáda bola v
16. storočí aj na nádvorí pred
rokom 1906 zbúraného stredove-
kého domu na mieste neskoršej

secesnej stavby banky na Hlav-
nom námestí 5 (na fotografii).
Dôkazy o existencii spomenutých
arkád sú zachované vo fotoarchí-
ve Múzea mesta Bratislavy. Po-
dobné arkády možno predpokla-
dať aj na nádvoriach dávno zbúra-
ných stavieb na mieste Mirba-
chovho paláca (Weitenhof, zbúra-
ný pred 1760) a na mieste dnešné-
ho jezuitského kostola (Armprus-
terov dom, zbúraný pred rokom
1636). Bohatá stavebná činnosť
vo vnútornom meste bola zrejme
odleskom prestavby hradného
paláca, kde talianski majstri po-
stavili okolo roku 1560 trojpod-
lažnú arkádovú stenu pri severnej
fasáde južného krídla. Otvory
arkád na poschodiach najneskôr v
roku 1632 zamurovali, lebo situo-
vanie otvorenej chodby na sever
sa ukázalo ako nevhodné.
Vo vnútornom meste boli arkády
situované najčastejšie na juh
(Stará radnica, dom na Uršulín-
skej 6), na východ alebo na západ.
Aj z nich mnohé v nasledujúcich
storočiach zamurovali. O tom, že
bola arkádová chodba na dvore
domu Michalská 20, sa nevedelo,
až kým dom po roku 1980 nespa-
dol. Podobná chodba sa zachova-
la na dvore domu na Bielej 6.
Arkádami na prvom poschodí
presvetlený schodišťový prísta-
vok na nádvorí domu na Michal-
skej 14/16 pred 2. svetovou voj-
nou zbúrali, dnes je podľa zacho-
vaných fotografií zrenovavaný.
Obnovené sú aj arkádové fasády
dvorných traktov domov na Sed-
lárskej ulici 5 a 8. Arkády boli aj
pri dvorných traktoch domov na

nároží Klariskej a Farskej, na
Františkánskej 3 a na Františkán-
skom námestí 10. 
Dá sa predpokladať, že kamen-
ných arkádových architektúr bolo
v centre mesta oveľa viac, zanikli
však pri neskoršej stavebnej čin-
nosti. Známe sú aj príklady dnes
už zbúraných renesančných arkád
mimo opevneného centra mesta,
na Zuckermandli a na Vydrici.
Výnimočný príklad arkádových
chodieb predstavovalo riešenie na
miniatúrnom otvorenom dvorče-
ku najvyššie situovaného domu
na Zámockých schodoch (nárožie
Beblavého ulice), ktorý slúžil v
18. a v 19. storočí ako radnica
kráľovského podhradia (Schlos-
sgrund). Po roku 1970 objekt pre-
šiel tzv. pamiatkovou rekonštruk-
ciou, ktorá síce arkády z nového
materiálu obnovila, ale nerešpek-
tovala pôvodný rytmus ani situo-
vanie arkádových oblúkov. 
Renesančná arkáda na nádvorí
kráľovského paláca na Hrade,
ktorý bol od požiaru v roku 1811
ruinou, sa rozpadla, ostali z nej
zachované len kamenné piliere na
prízemí. Počas rekonštrukcie po
roku 1954 bolo možné originálne
nosné piliere zachovať. Vtedajší
zodpovední pracovníci rozhodli o
ich odstránení. Vybudovali cel-
kom novú arkádovú stenu z betó-
nu. Arkádové chodby na troch
nadzemných podlažiach sa uká-
zali ako nepraktické. Počas ne-
dávnej rekonštrukcie paláca arká-
dové otvory zamurovali a na
mieste studených a neudržiava-
teľných „renesančných“ arkádo-
vých chodieb sú dnes prakticky
použiteľné priestory ako v časoch
Márie Terézie. Štefan Holčík

Foto - fotoarchív MMB

Mnohé arkády boli neskôr zničené

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848
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vyjdú o dva týždne
6. marca 2014

Astorka uvedie

Kamene

vo vreckách
STARÉ MESTO
Župné divadlo Astorka Kor-
zo´90 uvedie v sobotu 1. marca
premiéru divadelnej hry Ka-
mene vo vreckách z pera írskej
dramatičky Sarah Marie Jones.
Je to síce hra pre 17 postáv, ale
hrajú v nej len dvaja herci. V
tomto prípade Boris Farkaš a
Miroslav Noga.
Kamene vo vrecku je komédia z
filmárskeho prostredia plná vtip-
ných situácií. Príbeh sa odohráva
v malebnom prostredí prekrásnej
prírody, ktorú si filmári vybrali
ako kulisy k hranému filmu z his-
torického obdobia. Obyvatelia z
okolitých dedín dostali príležitosť
zarobiť si ako štatisti. Vzájomné
stretnutia profesionálneho filmo-
vého štábu so svojráznymi kom-
parzistami vedú k rôznym komic-
kým i tragikomickým situáciám.
Všetkých 17 rôznych postav (vrá-
tane jedného psa) hrajú Boris Far-
kaš a Miroslav Noga. Z postavy
do postavy sa premieňajú behom
okamihu a niekedy sa stane, že
vedú dialóg i sami so sebou.
Režisérom komédie Kamene vo
vreckách je Patrik Lančarič.(ado)

STARÉ MESTO
Nová situačná komédia s nezvy-
čajnou zápletkou, ktorú ponú-
ka Činohra SND, má názov
Pán Mimo. Jej autor Johann
Nepomuk Nestroy, ktorý žil v
19. storočí, je dodnes považova-
ný za rakúskeho Shakespeara,
čím nielen laickí diváci, ale aj
divadelní kritici vyzdvihujú
jeho spisovateľské kvality.
Nestroy však bol nielen dramatik,
ale aj operný spevák a herec, do-
konca hrával aj v Prešporku. Na-
písal vyše 80 divadelných hier,
najmä komédií, v mnohých účin-
koval, takže niet divu, že viaceré
úlohy si písal priamo na telo.
Hlavnú postavu - bohatého kapi-
talistu Lipsa, ktorý bol z nesmier-
neho bohatstva priam „mimo“, si
tiež zahral na viacerých javiskách. 
V SND ho stvárňuje mladý herec,
možno povedať, divadelný multi-
talent Dano Heriban, ktorý nie-
lenže činoherne hrá, ale aj spieva,
sprevádza sa na klavíri a dokonca
napísal pre túto komédiu žartovné
texty - kuplety. V našich konči-
nách sme ešte donedávna  takýto
typ človeka nepoznali, rozdiely
medzi chudobnými a boháčmi
nastávajú až po revolúcii v no-
vých hospodársko-trhových pod-
mienkach, keď niektorí zbohatlíci
nevedia, čo robiť od dobroty.
Aj pán Mimo je vlastne nešťastný
z toho, že nedokáže  byť šťastný.
Namiesto toho je zámožný pán

Mimo unudený, jeho city sú otu-
pené, nič ho nebaví, jeho život je
prázdny. Až mu napadne, že z
tejto ničoty ho môže vyviesť len
láska. Ibaže kde ju zohnať? A tak
sa rozhodne oženiť sa s prvou
ženou, ktorá mu príde do cesty.
Ona mu síce do cesty prišla - vdo-
va madam Schleyer, ktorú očaru-
júco stvárňuje Diana Mórová,
lenže je natoľko zaťažená na pe-
niaze, že pán Mimo veľmi rýchlo
zistí, že to nie je to pravé orecho-
vé. Nebyť istej dramatickej uda-
losti, tak nespozná, čo je ozajstný
život. Spadne do rieky spoločne
so zámočníkom Gluthammerom,
ktorého s pôvabnou, no najmä
grotesknou živelnosťou predsta-
vuje Tomáš Maštalír.
Fraška je preto fraškou, aby sa
publikum zasmialo a pobavilo. Z
niekdajšieho pána sa odrazu stane

sluha na vlastnom statku, na kto-
rom sa ukrýva pred žandármi, len
aby sa nedostal do väzenia za to,
že utopil zámočníka. Zámočník
sa tiež ukrýva, lebo si myslí, že
utopil pána Mima. Ako to už v
rozprávkach a veselohrách býva,
obaja utopenci žijú. A nielen to -
pán Mimo napokon nájde skutoč-
nú životnú lásku Kathi, ktorú
stvárňuje poslucháčka herectva
na VŠMU Jana Kovalčíková. 
Keďže sa príbeh na javisku odo-
hráva pred zrakom skúseného re-
žiséra Ľubomíra Vajdičku, možno
dúfať, že sa udrží na prvej scéne
mnoho sezón tak, ako to bolo aj v
prípade inscenácií Chrobák v hla-
ve či Tak sa na mňa prilepila. A
ktožehovie, koľkí z tých novodo-
bých znudených a samým sebou
otrávených zbohatlíkov sa v nej
nájdu? Anna Sláviková

Pán Mimo je veru celkom mimo
alebo rakúsky Shakespeare v SND
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Sloboda je príťažlivá
Nová trieda GLA
www.mercedes-benz.sk/trieda-gla

Trieda GLA: Kombinovaná spotreba paliva: 4,4 - 6,6 l/100 km; Emisie CO₂: 115 - 154 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk, prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

Daniel Heriban ako pán Mimo a Diana Mórová ako madam
Schleyer v inscenácii Pán Mimo. Foto - Braňo Konečný
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Kedy žiadať

vrátenie daru -

nehnuteľnosti?
Darovať nehnuteľnosť je po-
merne ľahké, o vrátení to však
neplatí. Získať dar späť v prí-
pade, že ho obdarovaný nevráti
dobrovoľne, nie je vôbec jedno-
duché. Pretože darovanie je
bezodplatným právnym úko-
nom, darca nemôže požadovať
vrátenie daru len preto, že sa
mu obdarovaný neodvďačil.
V zmysle ustanovenia § 630 Ob-
čianskeho zákonníka má darca
právo domáhať sa vrátenia daru.
Avšak domáhať sa vrátenia daru je
možné len vtedy, ak sa obdarova-
ný správa k darcovi alebo členom
jeho rodiny tak, že tým hrubo
porušuje dobré mravy. To musí
byť značnej intenzity, príp. musí
ísť o sústavné porušovanie dob-
rých mravov (napr. osočovanie,
fyzické násilie alebo neposkytnu-
tie potrebnej pomoci darcovi). Za
hrubé porušovanie dobrých mra-
vov sa nepovažuje napr. nenavšte-
vovanie darcu, opomenutie jubileí
alebo predaj daru tretej osobe.
Ak darca chce, aby mu bol vráte-
ný dar, musí najskôr obdarované-
mu zaslať písomnú výzvu, v kto-
rej uvedie potrebné skutočnosti. V
prípade, že obdarovaný súhlasí s
vrátením daru, uzatvoria dohodu
o vrátení daru, na základe ktorej
okresný úrad - katastrálny odbor
vykoná zápis vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti späť v prospech
darcu. Pokiaľ obdarovaný s dô-
vodmi darcu nesúhlasí, prípadne
ich popiera, bude potrebné podať
žalobu  na súd.
V priebehu súdneho konania musí
darca preukázať, že správanie ob-
darovaného je v rozpore s dobrý-
mi mravmi. Právo na vrátenie da-
ru musí uplatniť bezodkladne,
keďže toto právo sa premlčuje v
trojročnej premlčacej dobe, ktorá
začína plynúť momentom, keď
obdarovaný porušil dobré mravy.
Ak darca uspeje v súdnom kona-
ní, okresný úrad na základe prá-
voplatného rozhodnutia súdu
vykoná zápis vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti v prospech darcu.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Zuckermandel

už nebudú

posudzovať
STARÉ MESTO
Ministerstvo životného prostre-
dia rozhodlo, že nebude posu-
dzovať vplyv polyfunkčného
centra Zuckermandel na život-
né prostredie. Podľa minister-
stva už bola posudzovaná doku-
mentácia pre vydanie územné-
ho rozhodnutia a zmenená do-
kumentácia pre  stavebné povo-
lenie nebude mať podstatný
nepriaznivý vplyv na životné
prostredie.
V praxi to znamená, že investor
môže požiadať o stavebné povo-
lenie na výstavbu v časti Podhra-
dia zvanej ako Zuckermandel.
V predchádzajúcom vydaní sme
informovali, že plocha terénnej ze-
lene sa oproti územnému rozhod-
nutiu znižuje o 1591 štvorcových
metrov. Vyplýva to zo stanoviska
bratislavského magistrátu z 3.
decembra 2013. Investor tvrdí, že
k zmene vo výmere zelene nedoš-
lo. Číselný rozdiel spočíva v tom,
že kým v dokumentácii pre územ-
né rozhodnutie bola všetka zeleň,
ktorá sa nachádza na území, v
dokumentácii pre stavebné povo-
lenie je len zeleň, ktorá je predme-
tom sadových úprav v rámci jed-
notlivých objektov. (brn)

STARÉ MESTO
Bratislavská samospráva na
konci minulého roka zrevitali-
zovala kvetinové záhony na
Hodžovom námestí, Kamen-
nom námestí a pred Starou trž-
nicou. Na výsadbu necelých šty-
roch tisíc rastlín minula takmer
29-tisíc eur. Podľa odborníkov
sa rastliny v zime vysádzať ne-
majú, väčšina z nich totiž vply-
vom teplôt pod nulou zamrzne.
Keď sme sa pýtali botanikov, čo
si myslia o vysádzaní rastlín
počas novembra a decembra
2013, zhodli sa, že na výsadbu
rozhodne nebol zvolený správny
čas. „Termín realizácie bol limito-
vaný návrhom na odpredaj
Kamenného námestia. Koncom
októbra bol tento návrh stiahnutý
z mestského zastupiteľstva. Aj na
základe tohto sme sa rozhodli oži-
viť Kamenné námestie,“ uviedol
hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán. Dodal, že
výberom suchomilných trvaliek a
tráv sa pokúsili oživiť verejný
priestor od jari do jesene, pričom
na jar plánujú na Kamennom
námestí osadiť i lavičky.
„Rastliny sa majú vysádzať na jar,
keď už je teplo a nehrozia dlhodo-
bé mrazy,“ uviedol vedecký pra-

covník Botanického ústavu Slo-
venskej akadémie vied Marek
Slovák. Na otázku ohľadne ceny
viacerí odborníci reagovali, že ide
o astronomickú sumu, pýtali sa
nás, či v Bratislave vysadili státi-
síce kvetov na každej ulici, do-
konca si niektorí mysleli, že si ro-
bíme žarty. Výsadba 4000 rastlín
za 29-tisíc eur sa zdá byť prehna-
ná. Navyše vysadením v zime ide
podľa odborníkov i Bratislavča-
nov o vyhodené peniaze.
Magistrát nechala na troch brati-
slavských námestiach vysadiť 20
druhov rastlín, napríklad levandu-
ľu, astru či echinaceu. Ivana Fia-
lová, Marek Slovák i Viera Ferá-
ková z Botanického ústavu SAV
potvrdili, že v rámci suchomil-
ných trvaliek ide o správne zvole-
né druhy rastlín. „Vždyzelené,
prípadne v zime kvitnúce druhy či
nejaké odolné trávy a jarné cibu-
ľoviny by sa mohli vo vegetač-
nom období doplniť najskôr sirôt-
kami či prvosienkami, a až neskôr
rôznymi  letničkami. V závesných
nádobách sú osvedčené muškáty.
Vlani na Kamennom námestí sor-
timent v betónových kontajne-
roch inovovali, ale údržba bola
mizerná,“ uviedla botanička Viera
Feráková.

Na otázku, či by nebolo efektív-
nejšie v lete za sumu takmer 29-
tisíc eur vysadiť v centre mesta
letničky, nás hovorca magistrátu
informoval, že „vzhľadom na
nároky letničkových výsadieb sa
jedná o výsadbu, ktorá nie je v
dnešnej situácii pre mesto ekono-
micky výhodná, aj z dôvodu šet-
renia mestských výdavkov.“ 
Vysadením rastlín počas zimy
však mnohé zamrzli a nezdá sa
tak, že mestské výdavky sa ušetri-
li. Podľa magistrátnych pracovní-
kov je na starostlivosť o letničky
potrebných viac peňazí, pretože
sú náchylné na sucho, hnojenie a
ide o jednoročné záhony. Za
výhodu vysadenia trvaliek na
konci roka 2013 považuje mesto
najmä trvácnosť.
„Aj na základe toho sa mesto roz-
hodlo investovať finančné pros-
triedky efektívnejšie, a to do skrá-
šlenia verejného priestoru s dlho-
dobejším efektom. Výsadbou let-
ničkových záhonov, respektíve
závesných letničkových košov by
dochádzalo ku každoročnému
navyšovaniu finančných pros-
triedkov,“ uviedol Ščepán. 
Výsadba by možno efektívnejšia
bola, keby  sa rastliny sadili na jar,
a nie v zime. (mch)

Mestskí úradníci dali vysadiť kvety, 
ktoré sa však nemusia dožiť jari
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Protihlukovú

stenu postavia

až o dva roky 
LAMAČ
Protihluková stena, ktorá by
chránila obyvateľov mestskej
časti Lamač pred hlukom z
diaľnice D2, bude vybudovaná
najskôr na konci roka 2016. In-
formovala o tom Národná diaľ-
ničná spoločnosť, a.s.
NDS v súčasnosti pripravuje pro-
jektovú dokumentáciu pre staveb-
né povolenie. Podľa NDS sa na
zhruba trojkilometrovom úseku
diaľnice uvažuje o mobilnej proti-
hlukovej stene, ktorá bude spoje-
ná s betónovými zvodidlami. Tá
by mala byť vybudovaná od tune-
la Sitina po križovatku zvanú Dia-
mant v blízkosti krematória.
Rokovania lamačskej samosprá-
vy s diaľničiarmi o vyudovaní
protihlukovej streny trvajú už
viac ako 10 rokov a termín vý-
stavby sa podľa Lamačanov stále
odďaľuje. Najnovšie sa má začať
s výstavbou protihlukovej steny
koncom roka 2015, dokončená
má byť do 12 mesiacov. (lam)

KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves zo-
stáva v rozpočtovom provizó-
riu. Nezávislí a nezaradení po-
slanci miestneho zastupiteľstva
už po tretíkrát odmietli schváliť
návrh rozpočtu mestskej časti
ktorý predložila starostka Iveta
Hanulíková (Smer-SD).
Podľa nezávislých a nezarade-
ných poslancov starostkin návrh
nezohľadňoval zámery miestneho
zastupiteľstva vo výdavkovej čas-
ti. Poslanci trvajú na hľadaní re-
zerv v bežnom rozpočte. Uz-
nesenie miestneho zastupiteľstva
nepodporili len poslanci za Smer-
SD a SDKÚ-DS.
Návrh tohtoročného rozpočtu
predložila starostka prvýkrát ešte
v novembri. Nezávislí a nezarade-
ní poslanci kritizovali, že rozpo-
čet nebol navrhovaný, ako je vy-
rovnaný, ale starostka Hanulíková
chcela na vykrytie schodku
využiť peniaze z rezervného
fondu, ktorý je určený na kumulo-
vanie prostriedkov na investície,

ako sú výstavba lodenice, stacio-
nára pre dôchodcov či oprava kul-
túrneho centra.
Napriek tomu, že návrh rozpočtu
nezískal podporu poslancov, sta-
rostka Iveta Hanulíkvá ho v
nezmenenej podobe predložila
poslancom aj v decembri. Poslan-
ci ho opäť odmietli a požiadali
starostku, aby predložila návrh
prebytkového rozpočtu bez po-
užitia rezervného fondu. Výkon
tohto uznesenia mietsneho zastu-
piteľstva starostka pozastavila.
Karloveskí poslanci sa tak návr-
hom rozpočtu zaoberali do tretice
11. februára 2014, keď starostka
predložila návrh so zreálnenou
časťou príjmov. Poslanci ju kriti-
zovali, že sa nesnaží hľadať úspo-
ry v bežných výdavkoch, tie
naopak rastú. Ako príklad uviedli
rastúce výdavky na karloveské
hody, ples, majáles a ďalšie kul-
túrne podujatia, ale aj výdavky na
činnosť stavebného úradu.
„Takzvané úsporné opatrenia
obstaraním stravy pre dôchodcov

dodávateľským spôsobom sa
zmenili na finančne ešte náročnej-
šie ako pôvodné varenie vlastným
personálom. Karloveský športový
klub si neplní svoje úlohy, v spra-
vovaných objektoch pripúšťa ne-
legálnu výstavbu, čierny odber
elektriny, porušuje zákon nedodr-
žiavaním pravidiel pri verejnom
obstarávaní, uzatvára zmluvy
zjavne nevýhodné pre Karlovu
Ves a v rozpore s dobrými mrav-
mi,“ uviedli nezávislí poslanci
Marcel D. Zajac a Branislav Zá-
hradník.
Poslanci kritizovali aj obrovské
výdavky za zimnú údržbu, keďže
od polovice novembra 2013 sa-
mospráva vypláca súkromnej fir-
me vyše 700 eur denne bez ohľa-
du na počasie.
Na záver miestne zastupiteľstvo
opäť schválilo uznesenie, v kto-
rom žiada prebytkový  rozpočet
bez použitia rezervného fondu.
Uznesenie opäť nepodporili
miestni poslanci za Smer-SD a
SDKÚ-DS. (kav)

Karlova Ves zostáva v rozpočtovom
provizóriu, starostka nemá podporu

Lamačania

majú schválený

rozpočet
LAMAČ
Mestská časť Lamač minulý
týždeň ukončila rozpočtové
provizórium, keď miestni pos-
lanci schválili rozpočet na tento
rok. Lamačania budú  hospo-
dáriť s vyrovnaným rozpočtom
vo výške 2,824 milióna eur.  
Vyše 40 percent výdavkov pôjde
na školstvo a vzdelávanie (1,241
milióna eur). Na výstavbu parko-
vacích miest dajú 20-tisíc eur, na
výstavbu prístupovej cesty na
ulici Záhrady 10-tisíc eur. Viac
ako 6-tisíc eur pridali poslanci na
kultiváciu verejných priestran-
stiev, v rámci čoho sa plánuje vy-
tvorenie parku pre psov, kúpa fo-
topascí na tvorcov čiernych sklá-
dok, revitalizáciu kopca Háj a ú-
pravu jazierka na ulici Na barine.
Oproti pôvodnému návrhu sa naj-
viac znížili výdavky na prevádz-
ku úradu a energie, vodu a teleko-
munikačné služby, kde pôvodný
návrh rozpočtu znížili o viac ako
16-tisíc eur. (lam)

0911 77 99 00
info@tuchcembyt.skwww.tuchcembyt.sk

POSLEDNÉ VOĽNÉ BYTY
výnimočne úspešná novostavba pri Horskom parkuNEZMEŠKAJTE!
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Piatu sociálnu

výdajňu v meste

otvorili v Rači
RAČA
Piatu sociálnu výdajňu v Bra-
tislave otvorila račianska sa-
mospráva v Tržnici na rohu
Detvianskej ulice. Sociálnu vý-
dajňu potravín pre ľudí v
hmotnej núdzi majú aj ďalšie
mestské časti Petržalka, Nové
Mesto, Staré Mesto a Karlova
Ves.
Len v prvý deň si prišlo balíček
základných potravín - pečivo,
zemiaky, olej, múka, cestoviny a
podobne - vyzdvihnúť vyše 50
Račanov. Podmienkou na vyda-
nie balíčka je trvalý pobyt na
území Rače a dôchodok či prí-
jem nepresahujúci 300 eur. 
„Som rád, že už aj Rača patrí do
skupiny tých mestských častí,
ktoré sa starajú  o sociálne slab-
ších obyvateľov,“ povedal sta-
rosta Rače Peter Pilinský (SZ). 
Ďalší záujemcovia o túto formu
pomoci sa môžu prihlásiť na
sociálnom oddelení miestneho
úradu na Kubačovej 21. (rac)

RAČA
V bytovom dome na Kadnáro-
vej ulici sú vybudované dva
podjazdy, ktoré spájajú Kadná-
rovú a Hagarovu ulicu. Cez
jeden podjazd môžu prechá-
dzať aj autá, druhý je určený
chodcom. V podjazde určenom
pre peších však často parkujú
autá a ľudia nemajú kadiaľ
prejsť. Mestská časť prisľúbila,
že zabráni autám v podjazde
parkovať osadením stĺpikov.
V bytovke na Kadnárovej 51, 53 a
55 slúži jeden z podjazdov na
obojsmerný prejazd áut, pričom
druhý má byť k dispozícii len
chodcom, pretože sa pred ním z
Kadnárovej ulice nachádza pás
zelene a živý plot. Vodiči však
často pod podjazdom parkujú a
využívajú toto miesto ako parko-
visko s prístreškom. Chodci však
tadiaľ nemôžu prejsť, pretože
priestor je príliš úzky a ísť v dru-
hom podjazde je kvôli autám
nebezpečné.
„Vzhľadom na to, že v tomto

podchode nie je vytvorený chod-
ník pre chodcov a vzhľadom na
to, že v tomto obytnom dome je
prevádzka pošty, nechala mestská
časť 4. februára 2014 v operatív-
nej komisii pri oddelení dopravy
magistrátu, odsúhlasiť osadenie
pevných dopravných stĺpikov na

zabránenie parkovania v podjaz-
de,“ uviedla hovorkyňa Rače Eva
Miklánková. Dva stĺpiky by mali
byť osadené približne do mesiaca
a pol po tom, čo mestská časť
absolvuje verejnú súťaž na dodá-
vateľa. (mch)

Foto - Slavo Polanský

Divokému parkovaniu áut v podjazde 
na Kadnárovej ulici zabránia stĺpiky

Na Sibírskej

vynovili klub

dôchodcov
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto mi-
nulý týždeň otvorila vynovené
Denné centrum seniorov na Si-
bírskej ulici, ktoré prešlo kom-
pletnou rekonštrukciou. Tento
rok chce novomestská samo-
správa zmodernizovať aj Den-
né centrum seniorov na Športo-
vej ulici.
„V rámci rekonštrukcie pribudli v
centre seniorov nové sociálne za-
riadenia, výdajňa stravy, kuchyn-
ka, nový nábytok, stoly, stoličky,
podlaha, obklady, dvere,“ povedal
starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý (nezávislý). Klub dôchod-
cov je chránené novým zabezpe-
čovacím systémom. Rekonštruk-
cia stála vyše 40-tisíc eur.
Bratislavské Nové Mesto má v
správe osem denných centier
seniorov, klub na Sibírskej patrí
medzi najväčšie – má 197 členov,
ktorí tu aktívne trávia svoj voľný
čas. Mnohí využívajú aj možnosť
stravovania sa. (bnm)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na bankový účet

č. 0635505694/0900, variabilný symbol: 1914
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX

alebo darovaním 2 % z dane z príjmu v prospech
Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave
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V Ružinove 

bude viac miest

v škôlkach
RUŽINOV
V budúcom školskom roku by
sa kapacita ružinovských ma-
terských škôl mohla rozšíriť o
80 miest. Zvýši sa totiž kapacita
obecných škôlok a mestská časť
súčasne však podporí aj rozší-
renie kapacity cirkevnej mater-
skej školy.
V budove Materskej školy na Ha-
burskej ulici 4 vznikne nová trie-
da pre vyše 20 detí. Okrem toho
chce samospráva vytvoriť ďalšie
priestory pre Materskú školu na
Miletičovej ulici. Ružinovskí pos-
lanci súčasne schválili dotáciu pre
Materskú školu sv. Vincenta de
Paul na Chlumeckého ulici, ktorá
vytvorí novú triedu pre 20 detí v
pavilóne, ktorý treba zrekonštruo-
vať. Prevádzku bude škola finan-
covať sama. 
V tomto školskom roku chýbalo v
ružinovských materských školách
asi 45 miest. Záujem je však väč-
ší, najmä u rodičov z iných častí
Bratislavy a okolitých obcí. (ruz)

Samospráva

bude regulovať 

ďalšiu výstavbu
RUŽINOV
Ružinovská samospráva má
pripravené zadania územných
plánov troch zón - a to Štrko-
vecké jazero, Bajkalská - roh a
Bajkalská - Drieňová. Návrhy
odsúhlasila miestna rada a
tento týždeň ich má schváliť aj
miestne zastupiteľstvo.
S prípravou územných plánov
zón začala už predchádzajúca sa-
mospráva mestskej časti. Bývalý
starosta Slavomír Drozd (Smer-
SD) ešte 26. novembra 2010 pod-
písal s ateliérom A1 ReSpect,
s.r.o., osem zmlúv na zhotovenie
územných plánov zón. Nové ve-
denie mestskej časti v tom však
nepokračovalo. Tvrdí, že žiadne
zmluvy podpísané neboli. Para-
doxne však o tri roky neskôr ob-
novilo spoluprácu s tým istým
zhotoviteľom na príprave tých
istých územných plánov.
Mestská časť Ružinov nemá do
dnešného dňa schválený ani
jeden územný plán zóny. (brn)

BRATISLAVA
Prvej bezpečnostnej kamery
mestského kamerového systé-
mu sa po rokoch konečne doč-
kala aj Vrakuňa. Kamera bude
monitorovať jedno z najnebez-
pečnejších miest v Bratislave -
okolie obytného domu Penta-
gon na Stavbárskej ulici 34 - 42.
Prvú vrakunskú kameru dali do
prevádzky minulý týždeň spoloč-
ne s novými kamerami v Ružino-
ve, Podunajských Biskupiciach a
vo Vajnoroch. Mestský kamerový
systém v Bratislave tak má už 82
kamier. V Ružinove pribudli štyri
kamery, vo Vajnoroch tri a v
Podunajských Biskupiciach dve. 
Nové kamery pribudli na mies-
tach, kde ich ako najpotrebnejšie
označila mestská polícia spoločne
so starostami mestských častí.
„Keď sa pozerám na výstup z
kamery, som presvedčený, že jej
umiestnenie bude mať efekt na
identifikovanie a zníženie krimi-
nality v okolí Pentagonu,“ uvie-
dol vicestarosta Vrakune Ladislav

Kugler (SDKÚ-DS). Mestská
časť už má podľa neho vytypova-
né ďalšie tri miesta, kde by mali
byť umiestnené kamery. Vrakuňa
už požiadala o dotáciu Radu
vlády pre prevenciu kriminality.
Ak budú úspešní, v mestskej časti
by malo pribudnúť ďalších päť
kamier.
V Ružinove sa počet kamier roz-
šíril na jedenásť. „Nové kamery
sme umiestnili napríklad pri ve-
čierke na Radničnom námestí i v
parku na Palkovičovej ulici, kde
sme mali problémy s vandaliz-
mom i bezdomovcami,“ povedal
starosta Ružinova Dušan Pekár
(KDH). Kamery pribudli aj na
Bajkalskej pri supermarkete i na
rohu ulíc Svätoplukova - Záhrad-
nícka.
Vo Vajnoroch mali doteraz vlast-
ný kamerový systém s piatimi ka-
merami, teraz im pribudli ďalšie
tri, ktoré dostali od mesta.
„Umiestnili sme ich pri dvoch
školách a na začiatku ulice Na
doline. Dúfam, že umiestnením

ďalších kamier sa podarí vytlačiť
a úplne eliminovať vandalizmus,“
uviedol starosta Vajnôr Ján Mrva
(SDKÚ-DS).
Primátor Bratislavy Milan Ftáč-
nik (nezávislý s podporou Smeru-
SD) tvrdí, že kamerový systém už
počas doterajšej existencie ukázal
svoj potenciál. „Používame ho pri
odhaľovaní priestupkov či trest-
ných činov, ale aj ako efektívny
nástroj prevencie pred nekalou
činnosťou,“ uviedol primátor
Ftáčnik.
Opačné skúsenosti s mestským
kamerovým systémom však má
staromestská samospráva. V
uplynulých rokoch došlo najmä v
historickom jadre k viacerým prí-
padom vandalizmu, keď mestská
polícia nedokázala zabrániť
poškodeniu verejného majetku či
identifikovať páchateľov. Ide o
prípad krádeže smerovníka pod
Michalskou bránou či opakované
krádeže železných roštov okolo
stromov na Námestí SNP a Fran-
tiškánskom námestí. (brn)

Bezpečnostnej kamery sa dočkala
aj Vrakuňa, monitoruje Pentagon

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné prispením na bankový účet

č. 0635505694/0900, variabilný symbol: 1914
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX

alebo darovaním 2 % z dane z príjmu v prospech
Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 1

7BRATISLAVSKÉ NOVINY 4/2014

Mestská časť Staré Mesto pri-
pravuje spustenie vynoveného
trhu na Poľnej ulici. Trhovisko
bude pozostávať z ôsmich no-
vých menších stánkov, ktoré
budú otvorené, a z dvoch veľ-
kých, uzatvorených. Hoci pô-
vodne tu bolo 12 stánkov, fun-
govalo z nich len šesť. 
Pôvodné stánky pultového cha-
rakteru boli zlikvidované. Na

Poľnú do okolia trhoviska pri-
budne aj nový mobiliár - lavičky
a smetné koše.
Trh Staré Mesto otvorí, keď bude
spustená nová kamera mestskej
polície v tejto oblasti, zrejme v
apríli. Predtým sa ešte budú
upravovať chodníky. Mestská
časť v tejto chvíli hľadá predaj-
cov, najmä farmárskych produk-
tov. „Oslovili sme už tých pre-

dajcov, ktorí sú tam dnes a všetci
sa už prihlásili. Hľadáme ďal-
ších,“ povedala hovorkyňa Staré-
ho Mesta Alexandra Obuchová.
Charakter trhu na Poľnej ulici
zostane rovnaký, bude verejným
trhoviskom, rovnako sa nezme-
nia ani podmienky pre trhovní-
kov – nájom zostane na úrovni
20 centov za m2/deň. (basm)

Vizualizácia - Staré Mesto

Vynovený trh otvoria na jar Poznaj Staré Mesto pokračuje
Staré Mesto aj v tomto roku pokračuje s projektom Poznaj
Staré Mesto. Vďaka Nadácii VÚB bude môcť opäť organizo-
vať prednášky, vychádzky i program pre školákov.

Aj v roku 2014 čakajú Brati-
slavčanov bezplatné tematické
prehliadky mesta, prednášky
so zaujímavými hosťami či
projekt pre staromestských
školákov, ako sa zábavnou for-
mou dozvedieť niečo o histórii. 
Staré Mesto vďaka podpore
Nadácie VÚB od februára
spúšťa 4. ročník projektu
Poznaj Staré Mesto. Jeho cie-
ľom je formou súťaže zvýšiť
povedomie o histórii Starého
Mesta a populárnou formou ju
sprístupniť širšej verejnosti.
Naším zámerom je spestriť
vyučovanie dejepisu o praktic-
ké spoznávanie mesta. A
takouto nenásilnou formou
doviesť deti k záujmu o Staré
Mesto a jeho dejiny.
Obľúbené bezplatné prehliad-
ky so sprievodkyňou Helenou

Navrátilovou sa začnú na jar,
podľa počasia, prednášky sa
začínajú už tento mesiac. Úvod
projektu bude patriť Modrému
kostolíku, ktorý na jeseň oslá-
vil svoju storočnicu. Záujem-
cov ním prevedie dôstojný pán
Marián Kráľ, správca Farnosti
sv. Alžbety. Prehliadka sa koná
27. februára 2014 (štvrtok) o
16.30 h v kostole. Pokračovať
budeme aj prehliadkou exterié-
ru Dómu sv. Martina s mons.
Jozefom Haľkom. 
V tomto ročníku bude novin-
kou spolupráca so známymi
osobnosťami, ktoré budú spo-
mínať na „ich Staré Mesto“ na
verejných diskusiách. Projekt
na staromestských školách
bude pokračovať prehliadkami
a kreatívnou časťou, rovnako
ako minulý rok. (basm)
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