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Hasiči sa zrazili s autobusom MHD

Zrážka hasičského auta s autobusom MHD si vyžiadala zranenie 17 ľudí. Foto - TASR/HAZZ

Najviac hlasov

získali Kňažko,

Kiska, Mezenská
BRATISLAVA
Už o týždeň budú voľby nového
slovenského prezidenta. Podľa
nereprezentatívneho hlasova-
nia čitateľov webstránky Brati-
slavských novín by najviac hla-
sov spomedzi Bratislavčanov
získal Milan Kňažko (32%)
pred Andrejom Kiskom (28%)
a Helenou Mezenskou (15%). 
Na štvrtom mieste by skončil
Radoslav Procházka (13%). Hlav-
ný favorit týchto prezidentských
volieb Robert Fico by podľa tohto
hlasovania získal len 7% hlasov
Bratislavčanov. Výsledky hlaso-
vania sú len orientačné.
Za prezidenta kandiduje 14 kan-
didátov, z toho 13 mužov a jedna
žena -  Gyula Bárdos, Jozef Be-
hýl, Ján Čarnogurský, Robert Fi-
co, Viliam Fischer, Pavol Hrušov-
ský, Ján Jurišta, Andrej Kiska,
Milan Kňažko, Stanislav Mar-
tinčko, Milan Melník, Helena
Mezenská, Radoslav Procházka a
Jozef Šimko.
Prezidentské voľby budú v sobo-
tu 15. marca 2014 od 7.00 do
22.00 h. Za prezidenta je zvolený
kandidát, ktorý získa nadpolovič-
nú väčšinu platných hlasov všet-
kých oprávnených voličov. Ak
ani jeden kandidát nezíska potreb-
nú väčšinu, v sobotu 29. marca
2014 bude druhé kolo, kde postu-
pujú dvaja kandidáti s najvyšším
počtom hlasov. Za nového prezi-
denta bude zvolený ten, ktorý
získa nadpolovičnú väčšinu plat-
ných hlasov. (brn)

Demontáž 

Starého mosta

sa predlžuje
STARÉ MESTO
Tento týždeň by sa mala začať
demontáž tretieho mostného
poľa. Začiatkom týždňa však
nebola ešte ukončená demontáž
druhého mostného poľa, pri-
tom podľa pôvodných predpo-
kladov mala trvať 14 dní a
skončiť mala v posledný feb-
ruárový deň. Hovorkyňa spo-
ločnosti Eurovia SK, a.s., Lucia
Komanická tvrdí, že konečný
termín demontáže celej mostnej
konštrukcie - koniec marca -
zostáva nezmenený.
Vo štvrtok 20. februára 2014 stav-
bu navštívili premiér Róbert Fico
a primátor Milan Ftáčnik. Primá-
tor priznal, že demontáž mosta je
v sklze. O štyri dni nato z mosta
na pontón spadol 46-ročný robot-
ník. S ťažkými zraneniami ho
previezli do nemocnice, kde leží v
kritickom stave. „Má vážne zra-
nenia hlavy, krvácanie do mozgu,
zlomené obe ruky a nohu,“ uvied-
la hovorkyňa univerzitnej nemoc-
nice Petra Stano Maťašovská.
Ako pre Bratislavské noviny
uviedla hovorkyňa spoločnosti
Eurovia SK, pondelková nehoda
nemá žiaden vplyv na postup
prác na Starom moste. Po neho-
de došlo iba ku krátkodobému
prerušeniu prác na časti stavby,
ktoré nijako neovplyvní celkový
postup prác.
Práce na ostatných úsekoch
stavby tzv. Petržalskej električky
na oboch brehoch Dunaja pokra-
čujú podľa plánu. (ado)
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LAMAČ
V sobotu 22. februára 2014 o
16.14 h  došlo k zrážke hasič-
ského auta s autobusom MHD.
Výsledkom je 17 zranených - z
toho 11 mužov a 6 žien. Väčši-
nou išlo o pasažierov MHD,
zranení však boli aj traja hasi-
či. Stredne ťažké zranenia
utrpelo sedem ľudí, ostatní
mali ľahšie zranenia. Štyria
cestujúci museli byť hospitali-
zovaní. Na autobuse vznikla
škoda 120-tisíc eur, na hasič-
skom aute zhruba 10-tisíc eur.
O vinníkovi nehody sa špekulu-
je. Hasiči sa bránia tým, že auto
išlo so zapnutým výstražným a
svetelným zariadením, Doprav-
ný podnik Bratislava, a.s., opo-
nuje, že autobus odbočoval sme-
rom na Patrónku po tom, ako

vošiel do križovatky na zelenú.
„Vyšetrovateľ policajného zboru
už začal v tejto súvislosti trestné
stíhanie vo veci prečinu všeo-
becného ohrozenia. Presné príči-
ny a okolnosti nehody sú v
súčasnosti predmetom vyšetro-
vania a znaleckého skúmania,“
uviedla hovorkyňa krajského
policajného riaditeľstva Karina
Považanová.
Ako povedala hovorkyňa DPB
Adriana Volfová, z analýzy
palubného počítača autobusu
MHD vyplýva, že vodič išiel od
obchodného domu zo zastávky
Tesco Lamač smerom k svetelnej
signalizácii v križovatke Lamač-
ská cesta, kde zastavil na červe-
nú. Keď zasvietila zelená, poma-
ly sa pohol a prechádzal križo-
vatkou v smere jazdy. Keď sa

prednou časťou vozidla nachá-
dzal v križovatke v ľavom jazd-
nom pruhu za deliacim ostrovče-
kom, uvidel hasičské auto, ktoré-
ho vodič sa usiloval prudko brz-
diť. Zrážke však už nedokázal
zabrániť a prednou časťou hasič-
ského vozidla narazil do strednej
časti autobusu.
Polícia pátra po svedkoch, ktorí
by mohli pomôcť objasniť prie-
beh zrážky. „Svedkovia, ktorí sa
v čase nehody nachádzali na
mieste alebo v jeho bezprostred-
nej blízkosti a videli zrážku vozi-
diel, prípadne udalosti pred zráž-
kou, sa môžu prihlásiť na tele-
fónnom čísle 09610 34 155, na
bezplatnom čísle 158 alebo
osobne na ktoromkoľvek poli-
cajnom oddelení,“ uviedla Pova-
žanová. (ado)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Grafiti sú väčší
problém, ako
by sa zdalo
Grafiti a rôzne iné čarbanice sú,
žiaľ, už niekoľko rokov súčas-
ťou vzhľadu bratislavských ulíc.
Pritom nejde len o zničené fasá-
dy budov, ide tu aj o zničený
obraz tohto mesta v očiach jeho
návštevníkov. V civilizovaných
krajinách sveta sú totiž grafiti,
writing a tagy na stenách budov,
na múroch a mostoch znakom
kriminálneho prostredia.
Kým si pouliční umelci a vandali
svoju frustráciu vybíjali na želez-
ničných vagónoch, múroch a ste-
nách priemyselných objektov, či
sa snažili spestriť nevľúdnu šeď
betónových stien panelákov a
múrov, bolo to vnímané ako sú-
časť mestskej subkultúry. V po-
slednom období však najmä tvor-
covia tagov prekročili hranicu.
Ničia všetko, čo im príde pod
ruku. Nevynímajúc kultúrne pa-
miatky, kostoly, dvere a okná sta-
rých aj nových budov. Perma-
nentne je poškodzovaný exteriér
aj interiér vozidiel MHD. 
Spoliehať sa v tomto prípade na
políciu, či už mestskú alebo štátnu,
je naivné. Nevedia alebo nechcú
páchateľov pochytať, aj keď na to
majú všetky legislatívne aj mate-
riálne podmienky. Od roku 2005
sa totiž každý, kto poškodí cudziu
vec tým, že ju pomaľuje, postrieka
či popíše farbou alebo inou lát-
kou, dopúšťa trestného činu.
Odstránenie všetkých čarbaníc z
fasád bratislavských domov bude
stáť státisíce eur. Mestskí poslanci
na odstraňovanie grafiti vyčlenili
z rozpočtu 50-tisíc. Verme, že to je
začiatok, a že nás to bude motivo-
vať, aby sme si začali svoje mesto
viac chrániť. Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Mestskí poslanci vyčlenili z roz-
počtu na tento rok 50-tisíc eur
na odstraňovanie grafiti. Ako
upozornil predseda poslanecké-
ho klubu SDKÚ-DS a Most-
Híd Ivo Nesrovnal, peniaze
majú byť poskytnuté vlastní-
kom nehnuteľností formou
dotácie na odstránenie nelegál-
nych grafiti a čarbaníc.
„Bratislavské ulice sú posprejo-
vané tisíckami grafiti, nejde však
o žiadny streetart, ale o obyčajný
vandalizmus. Fasády budov sú
zdevastované, pričom nie je zni-
čený len majetok Bratislavčanov,
ale aj celkový obraz mesta. Pri-
mátor sa tvári, že sa ho to netýka.
Štyri roky nič v tomto smere ne-
robil a takáto pasivita je neprija-
teľná. Žiadne európske mesto sa k

vandalizmu takto pasívne nesprá-
va, naopak, samosprávy v Európe
aktívne pomáhajú obyvateľom
čistiť fasády,“ uviedol Ivo Ne-
srovnal.
S návrhom, aby mesto vyčlenilo
50-tisíc eur na odstraňovanie gra-
fiti prišiel práve Nesrovnal ako
predseda najsilnejšieho poslanec-
kého klubu v mestskom zastupi-
teľstve. „Má to byť motivácia pre
Bratislavčanov, ktorým nie je
ľahostajné, ako vyzerajú ich do-
my. Dotácia je určená tým, ktorí
nechcú len sedieť, ale chcú niečo
s grafiti aj urobiť,“ dodal Nesrov-
nal. „Vyzývam Bratislavčanov,
občanov aj firmy, aby na magis-
trát posielali žiadosti o dotácie.
Peniaze na to sú, primátor Ftáčnik
o tom už niekoľko mesiacov vie a
jeho ľudia na magistráte musia

urýchlene dopracovať technický
postup, ako to spraviť,“ uviedol
ďalej poslanec Nesrovnal.
Podľa zákona sú za stav fasád
domov zodpovední vlastníci.
Postihovať ich za posprejované
a popísané steny budov by však
bolo nespravodlivé. Poškodzo-
vanie cudzieho majetku sprejo-
vaním je síce trestným činom,
ale len v prípade, že je páchateľ
známy, a že sa ho podarí aj chy-
tiť pri čine. „V drvivej väčšine
prípadov sa to však nestane, pre-
tože mestská ani štátna polícia to
nedokážu riešiť a pre majiteľa
domu to znamená, že poisťovňa
mu nepreplatí škodu. Tým
pádom zostáva majiteľ nehnu-
teľnosti s týmto problémom
sám,“ vysvetľuje poslanec Ivo
Nesrovnal. (ado)

Vlastníci budov budú môcť požiadať
o príspevok na odstránenie grafiti

STARÉ MESTO
Na Staromestskej ulici vandali
popísali dopravné značenie.
Návesť pred križovatkou sa
pritom nachádza vysoko nad
cestou. Pripevnená je k nadcho-
du, ktorý vedie zo Židovskej
ulice k mestským hradbám. 
Dopravné značenie je počmárané
už dlhší čas. Navyše spodná časť
návesti je poškodená. Nikomu z
kompetentných to, zdá sa, nevadí.
Upozornili sme preto na situáciu
bratislavský magistrát, ktorý je
správcom Staromestskej ulice a
zodpovedá aj za dopravné znače-
nie a jeho údržbu na tejto ulici. 
Hovorca magistrátu Stanislav
Ščepán prisľúbil, že mesto čarba-
nice z dopravného značenia od-
stráni. „Mesto bojuje s grafiti

dlhodobo prostriedkami, ktoré
má k dispozícii. Mesto bojuje s
grafiti osvetou, prevenciou, dotá-
ciami aj represiou. Mesto okrem
iného navrhne zvýšenie pokuty
za poškodzovanie majetku van-
dalmi a zvažuje alternatívy, ako

účinne zvýhodniť vlastníkov ob-
jektov, ktorí preukážu pravidelné
odstraňovanie grafiti, respektíve
ktorí budú používať účinné anti-
grafitové nátery,“ uviedol Stani-
slav Ščepán. (mch)

Foto - Slavo Polanský

Sprejeri počmárali dopravnú značku,
mesto to vyčistí až po upozornení

Autobusová

linka X13 opäť

zmenila trasu
STARÉ MESTO
Vedenia bratislavského magis-
trátu a dopravného podniku od
pondelka 3. marca 2014 predĺ-
žili trasu autobusovej linky X13
až k novej budove SND, resp.
nákupnému centru Eurovea.
Urobili tak na  základe požiada-
viek cestujúcich. Ide už o štvrtú
zmenu trasy linky X13, ktorá
má byť náhradou za električku
č. 13 spájajúca Námestie Ľ. Štú-
ra s hlavnou stanicou.
Pred uzatvorením Štúrovej ulice
jazdila linka X13 až po nové
SND, po začiatku výstavby tzv.
Petržalskej električky jazdila táto
autobusová linka len po Rajskú
ulicu. Od pondelka 3. marca
pokračuje cez Dunajskú ulicu,
Mlynské nivy, Dostojevského
rad, Landererovu a Olejkársku
ulicu až k novému SND.
Cesta z Hlavnej stanice k SND
potrvá približne 12 minút, čím sa
predĺžila oproti pôvodnej trase o
päť minút. (dpb)

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

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
15.3. Zámok v Rájci s kaméliami + prehl. pivovaru Černá Hora, doprava = 15 €
22.3. Sárvár – kúpanie v termáli (slaná voda) + prehl. hradu, doprava = 18 €
29.3. Hustopeče – mandľové trhy + prechádzka mandľ. sadmi, doprava = 12 €
5.4. Prehl. mesta Sopron + zámok Fertod (maďarské Versailles), doprava = 18 €
26.-27.4. Miskolctapolca (kúpanie v jaskyni) + Košice + Betliar, doprava+ubyt = 88 €
8.-11.5    Zámok Godollo + Maďarská Pusta s bohatým programom + prehliadka

Debrecenu, doprava + ubytovanie + strava + všetky vstupy = 198 €
Ďalšie zájazdy  Praha + Konopiště, Červený kláštor + Dunajec + Spišský hrad,

Jindřichuv Hradec + České Budějovice + Hluboká, Legoland,
Festival Východná + Pribylina + Oravský hrad

nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave
www.jednodenne-vylety.sk 0903 122 438, 0918 987 224

!! Vypýtajte si plán výletov na celý rok 2014 – pošlem vám ho poštou !!

��
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Vďaka miernej

zime ušetrilo 

mesto 2 milióny
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva v so-
botu 1. marca 2014 ukončila
zimnú pohotovosť, ktorá trvala
od 1. decembra 2013. Magistrát
odhaduje, že 3 mesiace zimnej
pohotovosti ho stálo vyše tri
milióny eur, ďalšie takmer dva
milióny sa však podarilo ušet-
riť. O tom, ako sa peniaze
použijú, rozhodnú mestskí
poslanci. 
Zimná pohotovosť mesta sa tento
rok stala predmetom kritiky mest-
ských poslancov, ktorí zistili ne-
dostatky vo fakturácii za vykona-
né práce a upozornili, že mesto
platí za zimnú údržbu státisíce, aj
keď nesneží, je sucho a teplo. 
Počas troch mesiacov samosprá-
va vykonala 7 celomestských a
111 lokálnych posypov. Mesto sa
s dodávateľom prác, spoločnos-
ťou A.R.K., s.r.o., dohodlo, že pri
fakturácii prác sa zohľadnia upra-
vené výmery podľa nanovo pre-
počítaných údajov. (ado)

BRATISLAVA
Bratislavský magistrát tvrdí, že
v Bratislave je asi 1500 bilbor-
dov, z čoho tretina stojí na mest-
ských pozemkoch. Ďalších 500
sú čierne stavby. Nie je známe,
či ide o odhad, ale magistrát
konečne urobil pasport vonkaj-
šej reklamy v meste. Faktom je,
že okrem bilbordov sú v brati-
slavských uliciach aj ďalšie re-
klamné zariadenia. A sú ich
možno tisíce. To všetko vytvára
reklamný smog, ktorý je v Bra-
tislave vyšší ako v ktorejkoľvek
inej európskej metropole. 
Súčasné vedenie mesta začiatkom
roku 2011 tvrdilo, že pripravuje
koncepciu umiestňovania vonkaj-
šej reklamy. „Bude veľmi prísne
definovať, za akých podmienok
bude mesto poskytovať svoj prie-
stor pre umiestnenie vonkajšej
reklamy,“ uviedol vtedajší hovor-
ca primátora Ľubomír Andrassy.
Uplynuli tri roky a mesto nielenže
nemá žiadnu koncepciu, ale
reklamných zariadení skôr pribú-
da, ako ubúda.
V lete 2012 nechal magistrát od-
strániť 10 nelegálnych bilbordov z
Petržalky, Ružinova a Starého
Mesta. Až po poldruha roku zmiz-
li z ulíc ďalšie bilbordy. Tentoraz
nešlo o nelegálne, ale o legálne. A
neodstránilo ich mesto, ale ich
majitelia na vlastné náklady. Zo
stredového zeleného pásu na Baj-
kalskej ulici odstránili prevádzko-

vatelia vonkajšej reklamy 11 bil-
bordov. Do konca roka by ich
malo byť 40. „Našli sme partne-
rov, ktorí majú záujem o poriadok
vo vonkajšej reklame, a dohodli
sme sa na tom, že niektoré zaria-
denia budú odstránené na dobro-
voľnom princípe,“ vysvetlil pri-
mátor Milan Ftáčnik (nezávislý s
podporou Smeru-SD). O reklam-
né  zariadenia tak prišli spoločnos-
ti Ispa, BigBoard a Akzent Media.
Namiesto reklamy chce mesto
vysadiť stromy a kríky. „Spoloč-
nosti sú nám ochotné samy pri-
spieť na to, aby sme stromy mohli
vysadiť,“ uviedol Ftáčnik.
Aj tentoraz primátor zopakoval,
že mesto chce urobiť poriadok vo
vonkajšej reklame. Nástroje, ktoré
mu dáva stavebný zákon, sú však
obmedzené. „Ak totiž stojí re-
klamné zariadenie na súkromnom
pozemku a má povolenie, tak ho
nie je možné odstrániť,“ uviedol
Ftáčnik. Okrem toho bývalé ve-
denie mesta v júni 2009 prenajalo
reklamným agentúram na 10 ro-
kov pozemky pre desiatky, ba
stovky reklamných zariadení.
Podľa zverejnených zmlúv o
nájme časti pozemkov pre re-
klamné panely platnosť niekto-
rých končí v roku 2016, ďalších v
roku 2019. K 31. 12. 2014 však
končí zmluva o nájme stožiarov
verejného osvetlenia na umiestne-
nie informačných zariadení. Ide o
tisícky komerčných tabúľ, ktorý-

mi sú ovešané stĺpy verejného
osvetlenia v celom meste. Exklu-
zívny prenájom získala v júni
2009 na 5 rokov ROS reklamno
obchodná spoločnosť, s.r.o., z Pe-
zinka. Pokiaľ to súčasné vedenie
mesta myslí s bojom proti reklam-
nému smogu vážne, túto zmluvu
nepredĺži, ani neuzavrie novú s
touto alebo inou reklamnou spo-
ločnosťou. Primátor Ftáčnik má
príležitosť zbaviť Bratislavu
aspoň časti reklamy - tej zo stĺpov
verejného osvetlenia.
O tom, že aj súčasné vedenie
magistrátu má podiel na reklam-
nom smogu v meste, svedčí výz-
va staromestskej samosprávy, aby
magistrát začal odstraňovať veľ-
korozmerné reklamy, tzv. hyper-
cubes, z centrálnych verejných
priestranstiev. „Denne sa stretá-
vam so sťažnosťami a názorom,
že tieto reklamné nosiče nepatria
pred historickú budovu. Sú
umiestnené na nevhodných mies-
tach v tesnej blízkosti pamiatok,“
vraví starostka Starého Mesta
Tatiana Rosová (SDKÚ-DS).
„Na jednej strane predstavitelia
mesta pred kamerami pília bilbor-
dy a na druhej strane sami umož-
ňujú existenciu omnoho horších
zariadení,“ tvrdí. Mesto tvrdí, že
pomocou tzv. hypercubes propa-
guje kultúrne či športové projek-
ty, ktoré organizuje samo alebo je
ich partnerom, a často majú chari-
tatívny účel. Radoslav Števčík

Mesto nedokáže odstrániť nelegálnu
reklamu, tak odstraňuje tú legálnu

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Súbor Domino 

na Jasovskej

asi dostavajú
PETRŽALKA
Pri schvaľovaní výstavby poly-
funkčného súboru Domino na
Jasovskej ulici zrejme nastala
kancelárska chyba. Petržalský
stavebný úrad výstavbu zasta-
vil, pretože stavba bola posunu-
tá bližšie k jestvujúcej bytovke.
Stavebník tvrdí, že stavbu ne-
priblížili a chybu urobil úrad-
ník stavebného úradu, ktorý k
územnému rozhodnutiu prilo-
žil nesprávnu architektonickú
štúdiu.
Proti výstavbe len 15 metrov od
bytovky na Jasovskej ulici protes-
tovali jej obyvatelia. Keď sa do-
zvedeli, že stavba je posunutá bliž-
šie o viac ako dva metre, vytvorili
okolo staveniska živú reťaz.
Stavebník tvrdí, že časť doku-
mentácie v územnom rozhodnutí
je chybná. „Nevieme, akým
nedopatrením bol nesprávny
výkres pripojený k územnému
rozhodnutiu. Všetky ostatné
výkresy, ktoré sú relevantné v sta-
vebnom konaní, sú v súlade,“
uviedol Miroslav Skovajsa zo
spoločnosti Aquaterm, s.r.o. Sta-
vebník tvrdí, že podľa právnej
analýzy postupujú v súlade so
zákonom.
Petržalský starosta Vladimír
Bajan pripustil, že „môže byť roz-
hodnuté, že stavba je v súlade s
územným rozhodnutím aj staveb-
ným povolením“. (mch)
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Už na Palackého

ulici sa tvoria

zápchy
LIST ČITATEĽA
Rada by som reagovala na List
čitateľa, pána Vlada Riháka v
predchádzajúcom vydaní (BN
4/2014). Pán Rihák popísal si-
tuáciu, ktorá vznikla v dô-
sledku stavebných prác na Štú-
rovej ulici úplne presne! Viace-
rí obyvatelia Palackého ulice
sme nepochopili, prečo zmenili
smer jazdy na Medenej.
Každý večer počas pracovných
dní je na našej ulici dopravná
„zápcha“, ktorá vzniká preto,
lebo vodiči o niekoľko sto met-
rov ďalej dávajú prednosť chod-
com pred bývalým Tescom (čo
je v poriadku), a hoci tam asistu-
jú aj dopravní policajti, vytrubu-
júcim vodičom pod našimi ok-
nami to nevysvetlíte.
Napr. dnes večer, keď som zatá-
čala z Kúpeľnej na Palackého
ulicu, išiel oproti (v jednosmer-
nej ulici!) vodič z Martina,
keďže ho zrejme omrzelo stáť v
zápche a tak sa otočil. Čo robil
potom na jednosmernej Kúpeľ-
nej ulici, neviem…
Je neprijateľné, aby takáto situá-
cia trvala ešte rok, a ak viete v
tejto veci osloviť kompetent-
ných alebo poradiť, čo by sme
mohli urobiť, snáď by to
pomohlo. Za pokus by stálo vrá-
tiť pôvodný smer jazdy na
Medenej, aby sme mali možnosť
dostať sa na Vajanského nábre-
žie kratšou cestou! Aj kvôli zmä-
teným zahraničným a mimobra-
tislavským vodičom.

Lubica Salamonová,
Staré Mesto

Otočenie 

Medenej je

správne riešenie
LIST ČITATEĽA
Kto v centre nemá čo hľadať,
nemá tade ani prechádzať, na
tranzit sú určené obvodové
kapacitnejšie komunikácie. V
súčasnosti mnohí neinformova-
ní vodiči, mysliac si, že cez mesto
prejdú, zbytočne „zahlcujú“
Špitálsku i časť Štúrovej ulice.
Sú to ignoranti, ktorí nečítajú
noviny, internet a nevšímajú si
ani upozornenia, že Štúrova je
neprejazdná a Medená otočená.
Tých ale postupne ubudne. 
Predstavme si, že by centrum bolo
prejazdné tak, ako to navrhuje či-
tateľ (BN 4/2014). Čo by sa stalo?
Tranzitujúci vodiči by „zahltili“
Medenú, Kúpeľnú a priľahlé uli-
ce. Viete si predstaviť, ako „ľah-
ko“ by sa dalo z Kúpeľnej ulice
zaradiť na Vajanského nábrežie,
kde v špičke prechádzajú dva
prúdy dopravy bez medzery? Len
tu a tam by sa niekomu z Kúpeľ-
nej podarilo „pichnúť sa“ na hlav-
nú ulicu a medzitým by sa vytvo-
rila zápcha od Kúpeľnej, ktorej
koniec by siahal až na Špitálsku. A
chudáci miestni by sa o slabú
kapacitu uvedených komunikácií
museli ešte deliť s vodičmi, ktorí
tade prechádzajú úplne zbytočne.
Preto sú prijaté opatrenia správne
a ich zmysel je práve v tom, aby
do Špitálskej ulice v smere zo
Záhradníckej, Krížnej, resp. Mic-
kiewiczovej odbočili len tí vodiči,
ktorí majú v uvedenej oblasti cieľ.
Zdá sa však, že mnohí vodiči sú
naozaj ignoranti, keď si z infor-
mácie, že Štúrova ulica je nepre-
jazdná a Medená otočená, neve-
dia vyvodiť, že do Špitálskej od-
bočujú zbytočne, že sa ocitnú v
pasci a budú sa musieť vrátiť. 
Takže mám vlastne výhradu len
k slabej a nejednoznačnej infor-
mácii. Mnoho vodičov nepozná
centrum Bratislavy ani názvy
ulíc. Pre týchto je potrebné infor-
máciu o uzatvorení ulíc v centre
podať úplne „polopatisticky“:
Centrum mesta je neprejazdné,
ak odbočíte, nikam sa nedostane-
te a budete sa musieť vrátiť. Prí-
padne najneskôr na križovatku
ulíc Špitálska - Rajská dať znač-
ku „Slepá ulica“. (krátené)

Mikuláš Hrubiško, Ružinov

Na Rybnej bráne v tesnom
susedstve americkej reštaurácie
rýchleho občerstvenia už bolo
všeličo - luxusná reštaurácia,
balkánska reštaurácia, grécka
reštaurácia, kaviareň. Niekoľ-
ko týždňov tu je reštaurácia
HURRICANE´S GRILL. Po-
núkajú tu grilované rebrá,
hamburgery, steaky, kurča,
morské špeciality. Paradoxne
tento nový bratislavský grill
prevádzkuje známa rakúska
firma, ktorá predáva kávu a
prevádzkuje v Bratislave aj sieť
kaviarní.
Dispozícia interiéru sa oproti ka-
viarni, ktorá tu bola ešte začiat-
kom roka, vôbec nezmenila. Na
poschodí je fajčiarska časť, na prí-
zemí bar a „nefajčiar“, v podzemí
toalety. Vchod nie je z ulice, ale
zboku z priechodu. Kaviarenské
stoly a stoličky nahradili drevené
rustikálne stoly a jednoduché dre-
vené stoličky. Vo výklade sme-
rom do ulice pribudol drevený
pult s barovými stoličkami. Bar aj
steny obložili drevenými doskami
a z kaviarne sa razom stal trochu
pub, trochu saloon. Na stenách sú
televízne obrazovky, na ktorých
bežia športové televízne prenosy.
Štvorcové stoly umožňujú efek-

tívnu variabilitu upraviť sedenie
pre dvoch alebo štyroch hostí.
Personál to však nevyužíva, a tak
sme pri prvej návšteve mali pro-
blém nájsť stôl pre štyroch - sede-
li pri nich totiž vždy dvaja zákaz-
níci  a blokovali tak kapacitu reš-
taurácie. Je však vecou personálu,
aby hostia neodchádzali už vo
dverách pre nedostatok voľných
stoličiek.
V jedálnom lístku Hurricane´s
Grill ponúka „rýchlovky pre nie
veľmi hladných“ s porciami od
150 do 200 g, od 2,99 do 7,59 €.
Možno pre veľmi hladných to nie
je, ale bežného zákazníka aj tieto
jedlá dokážu nasýtiť. Ochutnali
sme vyprážané kalamáre, podáva-
né s ryžou a tatárskou omáčkou
(7,59 €). Voči jedlu sme nemali
výhrady, len ryža bola príliš slaná.
Dali sme si aj polievku dňa (2,99
€), ktorou tu je zrejme zväčša
francúzska cibulačka. Pre nás to
bolo veľké sklamanie. Servírovali
úplne vriacu a cibuľa nebola
vôbec skaramelizovaná, chutilo to
skôr ako cibuľový vývar na ocho-
renie horných ciest dýchacích.
Z ponuky hamburgerov sme

ochutnali hneď dva - Hurricane´s
hamburger so syrom a grilovanou
slaninkou (10,49 €) a kurací ham-
burger (8,99 €), oba podávané v
žemli s ľadovým šalátom, para-
dajkou, cibuľou, uhorkou a dre-
singom. K tomu podávajú pečený
zemiak alebo zemiakové hranol-
čeky. Dali sme si oba, zemiak
nám však raz deň predtým s iným
jedlom priniesli bez smotany -
vraj na to asi v kuchyni zabudli.
Pochutili sme si aj na grilova-
ných bravčových rebrách s peče-
ným zemiakom (12,99 €/900 g).
Ponúkajú tu aj polovičnú porciu
(8,99 €/400 g), tu je však horší
pomer ceny a množstva. Voči
rebrám sme nemali žiadnu vý-
hradu.
Najdrahším jedlom v Hurrica-
ne´s je hovädzí steak s pečeným
zemiakom alebo hranolčekmi
(19,90 €/300 g). Ochutnali sme,
ale niečo tomu chýbalo. Nedá sa
to presne popísať, ale nebolo to
ono. Celkovo hodnotíme Hurri-
cane´s ako reštauráciu s dobrou
kuchyňou a vyššími cenami. 
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Dôveruj, ale preveruj. Vieme
to všetci veľmi dobre, napriek
tomu sú obchodníci, ktorí sa
zahrávajú s dôverou zákazní-
kov. Keď potom inšpektori
SOI zistia nedostatky, býva
často už neskoro. A neraz to
skončí poriadnymi pokutami.
Vlani v  auguste a septembri sa
o tom presvedčili hneď dve
ružinovské prevádzky.
Inšpektori SOI pri kontrole z 13.
augusta 2013 v stánku s občer-
stvením Ružinovské langoše v
Areáli športu na Drieňovej ulici
nedostali doklad o kúpe výrob-
kov. Predávajúci ďalej nedodržal
deklarované a účtované množ-
stvo jedál, v tomto prípade hra-
nolčekov, čím došlo k predraže-
niu o 0,43 eur, a zaúčtoval iné ce-
ny nápojov, čím sa nákup predra-
žil o ďalších 50 centov. Ďalej v
ponuke pre spotrebiteľov nebola
uvedená hmotnosť či množstvo
chleba a citrónu. Na základe

týchto porušení uložil Inšpekto-
rát SOI prevádzkovateľovi, spo-
ločnosti Premium Gastro, s.r.o.,
pokutu vo výške 700 eur.
Inšpektorát 14. októbra 2013 za-
slal prevádzkovateľovi list s
oznámením o začatí správneho
konania. Ten sa o štyri dni vrátil
s tým, že adresát je neznámy.
List tak poslali na adresu štatu-
tárneho zástupcu spoločnosti,
ktorý bol doručený 25. októbra
2013. K oznámeniu o začatí
správneho konania a o uložení
pokuty sa prevádzkovateľ nevy-
jadril. Ešte pri kontrole k in-
špekčnému záznamu uviedol, že
na cenníku doplnil hmotnosti a
dohodol sa s technikom na vyčis-
tení pamäte pokladne, ktorá bola
plná, a v deň kontroly nemohol
vykonať zmenu ceny. Tak vlast-
ne došlo k predraženiu nákupu.

To však prevádzkovateľa ne-
zbavilo zákonnej zodpovednosti.
Spotrebiteľovi totiž spôsobil
majetkovú ujmu.
Pri ďalšej kontrole, tentoraz v
prevádzke Pub u advokáta na
Miletičovej ulici, inšpektori SOI
pri kontrolnom  nákupe 21. sep-
tembra 2013  tiež nedostali dok-
lad o zaplatení. Navyše nemali
možnosť prekontrolovať si
množstvo zakúpených výrobkov,
pretože váha v tejto prevádzke
mala neplatné úradné overenie
orgánom metrológie z roku
1997. Prevádzkovateľovi Rober-
tovi Šarníkovi inšpektorát SOI
uložil pokutu 850 eur. Prevádz-
kovateľ sa v lehote stanovenej
orgánom dozoru k pokute nevy-
jadril a zistenia inšpektorov žiad-
nym spôsobom nespochybnil.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Ružinovské langoše mali menšie porcie

Namiesto kávy grilujú hamburgery
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dokladov a plnenia si svojich 
povinností. Na základe od-
porúčania Finančnej správy 
radia pracovníci Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka 
aj ostatným obciam, ako sa 
s touto novou povinnosťou 
vysporiadať, za čo si vyslú-
žili pochvalu Ministerstva 
hospodárstva SR. 

V súvislosti s rekonštrukciou 
Starého mosta a výstavbou 
prvej etapy nosného systému 
MHD zorganizovala samo-
správa mesta na tejto stavbe 
kontrolný deň. Zúčastnil sa ho 
aj petržalský starosta Vladimír 
Bajan a stavebníkom predostrel 
nevôľu obyvateľov s rastúcim 
valom zeminy pri Chorvátskom 
ramene v blízkosti Námestia 
Hraničiarov, o ktorom neboli 
informovaní Petržalčania ani 
petržalská samospráva. „Obyva-
telia sa sťažujú na vysokú praš-
nosť, a to nielen v tejto lokalite. 
Je potrebné už teraz zabezpečiť 
pravidelné kropenie a údržbu 
prípadných zosuvov navezenej 

zeminy, aby boli Petržalčania 
v čo najmenšej možnej miere 
vystavení negatívnym vplyvom 
realizovanej stavby,“ povedal 
na stretnutí starosta Bajan. So 
zástupcami stavebnej skupiny  
EUROVIA SK sa mu podarilo do-
hodnúť, že urobia také opatre-
nia, aby zabránili šíreniu prachu 
v sídlisku. O konkrétnych po-
stupoch bude spoločnosť ešte 
s mestskou časťou rokovať.

Val zeminy na Námestí Hraničiarov 
odstránia až na jeseň

je povinný používať elektro-
nickú registračnú pokladnicu, 
predloží obci čestné prehláse-
nie. Petržalský miestny úrad 
z vlastnej iniciatívy vypraco-
val vzor takéhoto čestného 
prehlásenia, aby bola nielen 
zabezpečená litera zákona ale 
aby aj obyvateľom zjednodušil 
postup pri vybavovaní týchto 

Zjednodušene povedané 
predávajúci – trhovník 

musí od nového roku pred-
ložiť obci fotokópiu strany 
„ZÁZNAM DAŇOVÉHO 
ÚRADU“ z knihy elektronic-
kej registračnej pokladnice, 
na ktorom je zaznamenané 
pridelenie daňového kódu po-
kladnice. Ak predávajúci nie 

Prvé dotácie pomôžu
deťom a mladým ľuďom zo sociálne slabšieho prostredia

v Kopčanoch. Ďalších tisíc
eur dostane Občianske zdru-
ženie Kaspian, peniaze tak 
poputujú na podporu pre-
vencie zlých životných ná-
vykov, vzdelávacie a voľno-
časové aktivity mladých ľudí 
z rizikového prostredia. 

Dotáciu 3-tisíc eur dostalo 
Občianske združenie Ulita, 
ktoré sa dlhodobo a intenzív-
ne venuje zabezpečovaniu te-
rénnej sociálnej práci a orga-
nizovaniu klubových aktivít 
pre deti a mládež zo sociálne 
znevýhodneného prostredia

Najväčšia bratislavská 
mestská časť Petržalka 

prerozdelila prvé dotácie zo 
svojho rozpočtu. Občianske 
združenia, ktoré ich dostali, 
peniaze využijú na zabezpe-
čenie sociálnych služieb pre 
deti a mládež z Petržalky. 

Za ukážkové zvládnutie novej povinnosti obcí
pochválili petržalských úradníkov

Za necelé dva mesiace tohto 
roka požiadalo mestskú časť o 
účelovú dotáciu 13 subjektov, 
ich finančné nároky predsta-
vujú sumu vyššiu ako 40-tisíc 
eur. To nasvedčuje tomu, že 
ani tento rok predstavitelia 
petržalskej samosprávy ne-

budú mať ľahkú úlohu pri
prerozdeľovaní účelových do-
tácií. O tie môžu požiadať
združenia, organizácie, firmy
i podnikatelia prostredníc-
tvom podania žiadosti v troch
termínoch - do 31. marca, do
30. júna a do 31. septembra. 

Od januára t.r. vyplynula pre obce nová povinnosť s vydávaním povolenia na zriadenie 
trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Nove-
lou príslušného zákona, ktorý upravuje používanie elektronickej registračnej poklad-
nice, musia obce informovať Finančné riaditeľstvo SR o vydaní takéhoto povolenia.
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Vydržanie

nehnuteľnosti

ako ochrana II.
V Právnej poradni Bratislav-
ských novín v čísle 3/2014 z 5.
februára 2014 sme pozornosť
venovali základným otázkam
týkajúcich sa vydržania ne-
hnuteľnosti. Na túto tému by
sme chceli nadviazať a priblížiť
čitateľom proces preukázania
vlastníckeho práva osvedčením
o vydržaní, ktoré je dokumen-
tom potrebným na zápis vlast-
níckeho práva k nehnuteľnosti
do katastra nehnuteľností. 
Osvedčenie o vydržaní vydáva
notár vo forme notárskej zápisni-
ce, ktorá musí obsahovať vyhlá-
senie osoby, že splnila podmienky
vydržania, teda okolnosti odôvod-
ňujúce začatie oprávnenej držby,
trvanie a nepretržitosť držby. Me-
dzi okolnosti odôvodňujúce zača-
tie oprávnenej držby môžeme
uviesť napr. domnelé nadobudnu-
tie nehnuteľnosti na základe
zmluvy, v ktorej absentujú určité
zákonné náležitosti, a následné
užívanie takto nadobudnutej ne-
hnuteľnosti.
K vyhláseniu osoba dokladá vy-
jadrenia osôb, ktorým posledný
zápis v katastri nehnuteľností pre-
ukazuje vlastnícke právo k ne-
hnuteľnosti, alebo ich právnych
nástupcov, že nemajú k vzniku
vlastníckeho práva výhrady. Tak-
tiež je k vyhláseniu potrebné do-
ložiť vyjadrenie obce, v ktorej ka-
tastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza, že nemá k vzniku vlast-
níckeho práva výhrady.
V prípade, že vlastník nehnuteľ-
nosti nie je známy alebo nie je
známe jeho sídlo alebo trvalý
pobyt, alebo v iných zákonom
predpokladaných prípadoch je
potrebné doložiť aj vyjadrenie
právnickej osoby, ktorá je prí-
slušná na nakladanie a správu
nehnuteľností, že nemá k vzniku
vlastníckeho práva výhrady. Me-
dzi tieto právnické osoby patrí
napr. Slovenský pozemkový
fond, ktorý okrem iného spravu-
je nehnuteľnosti, ktorých vlastní-
ci nie sú známi.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Prezentácia 
Burgenlandu - Bratislava

Vel‘kolepé vína Burgenlandu!

Štvrtok, 10. apríla 2014
Radisson Blu Carlton Hotel

811 02 Bratislava, Hviezdoslavovo námestie 3
15:00 -  20:00 hod.  |  Vstupné 15 € 

Bližšie informácie na www.weinburgenland.at alebo www.burgenland.info/sk 
partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237

Zničenú dlažbu

na Michalskej

ulici opravia
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva chys-
tá tento rok opravu dlažby na
Michalskej ulici. Koncom feb-
ruára začala hľadať, kto práce
za zhruba 104 400 eur s DPH
urobí. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť do 14. marca 2014.
Rozhodne najnižšia cena.
Pôjde o generálnu opravu dlažby
na Michalskej ulice od premoste-
nia Vodnej priekopy po križovat-
ku so Sedlárskou ulicou. Minulý
rok samospráva lokálne opravo-
vala rozpadajúcu sa dlažbu na kri-
žovatke ulíc Michalská a Sedlár-
ska. Veľkú opravu avizovala vlani
po letnej sezóne, napokon k nej
nedošlo. 
S obnovou sa má začať hneď po
skončení verejného obstarávania
a podpise zmluvy.  Rekonštrukcia
ulice sa nezaobíde bez obmedze-
ní. Časovo i technologicky pôjde
o mimoriadne náročnú rekon-
štrukciu. Práce by sa mali skončiť
do začiatku letnej sezóny. (bsm)

STARÉ MESTO
Kto denne chodí po východnej
lávke Mosta SNP a schodoch z
mosta na Rybné námestie, po-
tvrdí, že sklo z rozbitých fliaš
silvestrovského sektu tu bolo aj
dva mesiace po oslave príchodu
nového roka. Preto sme sa opý-
tali mesta, ktoré schodisko v
októbri minulého roka opravilo
a aký je režim jeho údržby.
Hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán nás informo-
val, že sa mýlime a nešlo o črepy
z rozbitých fliaš zo silvestrovskej
noci. Od Nového roku sme scho-
disko a lávku Mosta SNP denne
monitorovali a môžeme potvrdiť,
že črepy pochádzajú zo silves-
trovskej noci.  „Črepy z fľaše boli
odstránené a schody vyčistené,“
uviedol Ščepán. Dodal, že mesto
pravidelne kontroluje čistotu v
danej lokalite a  na čistenie využí-
va zamestnancov v rámci zimnej
pohotovosti.
Na otázku, aká firma most upra-
tuje, ako často a koľko jej mesto

platí, hovorca magistrátu uviedol,
že mesto „neobjednáva osobitné
výkony na upratovanie Mosta
SNP od ďalšej firmy a neplatí za
ne osobitne. Údržba a čistenie sa
realizuje v rámci dlhodobej zmlu-
vy mesta na zimnú a letnú údržbu
podľa aktuálnej potreby.“
Magistrát sme upozornili len na
črepy na schodoch z Rybného ná-
mestia na Most SNP. Tie skutoč-
ne po našom upozornení niekto
odstránil, aj keď o kvalite takého-

to čistenia by sme mohli diskuto-
vať, pretože menšie črepinky tam
zostali. Len niekoľko desiatok
metrov odtiaľ, na lávke mosta,
však črepiny zostali. Väčšina síce
za dva mesiace postupne popada-
la popod zábradlie na cestu, znač-
ná časť tu však vydržala až dote-
raz. Na plechovom prístrešku nad
trakčným vedením električiek do-
konca zostala od Silvestra ne-
rozbitá fľaša sektu. (mch, ado)

Foto - Martina Chudá

Silvestrovské črepy na schodoch a
lávke Mosta SNP zostali dva mesiace
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PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE

  VZOROVÉ BYTY

Vyberte si byt s praktickými dispozíciami za rozumnú cenu. Novostavbu 

www.ruzinovska44.sk

Žirafiemu 

samčekovi dali

meno Melman
KARLOVA VES
Samčekovi žirafy Rothschildo-
vej, ktorý sa narodil 18. januára
2014 v bratislavskej ZOO, dali
meno Melman. Rozhodli o tom
Bratislavčania v ankete na web-
stránke zoologickej záhrady.
V bratislavskej ZOO sa 24. ja-
nuára 2014 narodilo ďalšie
mláďa. Ide o samičku hrošíka li-
bérijského, ktorá váži asi 20 kilo-
gramov a meria vyše 60 centime-
trov. Aj o jej mene rozhodnú Bra-
tislavčania v hlasovaní na web-
stránke www.zoobratislava.sk. Pre-
tože matkou je samica Dina, všet-
ky navrhované mená sa začínajú
na D. Vyberať môžu z mien Dani-
ka (ranná hviezda), Daya (vtáčik),
Daphne (víťazstvo), Dabi (vrúcne
milovaná) a Dášenka. (zoo)

Zelená výstavbe

vedeckého

parku 
KARLOVA VES
V Mlynskej doline minulý týž-
deň položili základný kameň
nového vedeckého parku, ktorý
vybuduje Univerzita Komen-
ského z eurofondov a príspevku
štátu. Vedecký park s vybave-
ním na špičkovej úrovni by mal
stáť do polovice roka 2015.
Náklady na výstavbu majú do-
siahnuť 42 miliónov eur, z toho
35,6 milióna pôjde z eurofondov,
4,2 milióna zo štátneho rozpočtu a
zvyšok doplatí univerzita.
Vedecké pracovisko má slúžiť na
výskum v oblastiach environmen-
tálnej  a molekulárnej medicíny.
Ponúkne 250 pracovných miest.
Mladí vedci – doktorandi tak
budú môcť nájsť uplatnenie v
špičkovej vede. Vybudujú tu pri-
bližne 80 laboratórií pre biotech-
nológiu, molekulárnu biológiu,
genetiku, chémiu, mikrobiológiu
či virológiu.
Vedecký park bude miestom,
ktoré pod jednu strechu spojí roz-
trieštené jednotky výskumu na
univerzite. Do aktivít sa neskôr
zapoja aj firmy. (uk)

V rezidenčnej štvrti Pod vŕš-
kami v bratislavskej mest-
skej časti Záhorská Bystrica
sa pripravuje ďalšia  výstav-
ba. Na pozemku s rozlohou
4096 m2 pri vstupe do jej
zóny pri kruhovom objazde
tu vlani spoločnosť Billa
vystavala a na Vianoce otvo-
rila supermarket. Dnes in-
vestor finišuje s predajom
posledných pozemkov a by-
tov v existujúcich bytových
domoch a plánuje ďalšiu fá-
zu predaja a výstavby. 
Pod vŕškami s hotovými komu-

nikáciami, cyklistickými cesta-
mi a ulicami, so vstupným kru-
hovým objazdom a parkovou
zeleňou sa okrem supermarketu
rozbieha aj príprava ďalšej
výstavby bytových domov. 
Do predaja pôjdu aj nové po-
zemky na výstavbu rodinných
domov.  V rozpracovanom pro-
jekte sú v príprave jedno- až troj-
izbové byty, ktoré cenou i rozlo-
hou zodpovedajú súčasným tren-
dom a požiadavkám trhu. 
Pod vŕškami pribudnú v troch
bytových domoch, ktoré budú
stáť povyše už existujúceho

klastra A. „Rokujeme s financu-
júcou bankou, intenzívne pracu-
jeme s architektmi a projektant-
mi. 
Okrem bytov pripravujeme aj
ďalšie pozemky, bude ich skoro
päťdesiat. K novej výstavbe by
sme radi prikročili čo najskôr,
keďže momentálne dopredáva-
me posledné byty a voľných
pozemkov máme tiež už len
zopár. Štvrť postupne ožíva a od
jari by ňou mala prechádzať aj
autobusová linka MHD so
zastávkou pri supermarkete,“
hovorí zástupca developera.

Pod vŕškami sa bude stavať ďalej 
Záhorská Bystrica využíva naplno nový supermarket

NA PREDAJ
2i byt, Petržalka - Bosákova,

novostavba, 65 m2, 17/19, balkón,
nádherný výhľad, blízkosť centra,
výborná občianska vybavenosť
� 00990055  447722  880088
113300..000000  €€ - dohoda

STARÉ MESTO
Na Gorkého ulici 8 a 10 vlastní-
ci obchodných priestorov v par-
teri domov stavebne uzavreli
dva vchody. Jedny dvere zamu-
rovali, druhé zatarasili želez-
ným plechom. V oboch prípa-
doch stavebníci podľa všetkého
konali v rozpore so stavebným
zákonom.
Prestavbu neohlásili staromest-
skému stavebnému úradu, ani
Krajskému pamiatkovému úradu
v Bratislave. Oba domy z 30.
rokov minulého storočia sa pri-
tom nachádzajú v Pamiatkovej
zóne centrálnej mestskej oblasti.

Staromestský stavebný úrad už
kontaktoval správcovskú spo-
ločnosť VSD, s.r.o., ktorá má
mestskej časti nahlásiť vlastní-
kov obchodných priestorov.
„Mestská časť vykoná štátny
stavebný dohľad a vyzve staveb-
níka na vykonanie nápravy.
Vzhľadom na to, že úpravy
vykonal stavebník, respektíve
vlastník bez predchádzajúceho
súhlasu stavebného úradu, usku-
toční sa priestupkové konanie,
výsledkom ktorého môže byť
udelenie pokuty,“ uviedla hovor-
kyňa Starého Mesta Alexandra
Obuchová.

Vlastníci obchodov sa neobrátili
ani na Krajský pamiatkový úrad v
Bratislave. Pamiatkari z vonkajšej
obhliadky skonštatovali, že pri
zamurovaní vstupu neboli poško-
dené kamenné prvky fasády. Mra-
morový prah pred pôvodnými
dverami však nezniesol váhu
muriva a popraskal. „Krajský pa-
miatkový úrad v Bratislave bude
jednoznačne požadovať odstráne-
nie nepovolenej zámurovky, ktorá
výrazne narúša pôvodné architek-
tonické riešenie parteru - príze-
mia,“ uviedol odborný radca
Krajského pamiatkového úradu v
Bratislave Viktor Ferus. (mch)

Na Gorkého prestavovali bez súhlasu 
stavebného úradu aj pamiatkarov
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Futbalisti Slovana začali jar víťazne,
chcú double a na tribúny divákov
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
začali jarnú časť Corgoň ligy
suverénnym víťazstvom nad
Duklou Banská Bystrica 2:0
(1:0). Góly Slovana strelili v 10.
minúte Seydouba Soumah a v
59. minúte Igor Žofčák.
Jednotkou v belasej bráne bude
na jar Dušan Perniš, náhradníkom
bude Martin Polaček. Doterajšia
jednotka Matúš Putnocký odišiel
na hosťovanie do Nitry.
Proti Banskej Bystrici nastúpili
slovanisti v bráne s Pernišom, so
štvoricou zadákov Bagayoko,
Kolčák, Niňaj, Josimov, v strede
poľa hrali Žofčák, Grendel, Klad-

rubský, Soumah, Halenár, v
útoku nastúpil Peltier.
„Zápas bol o nasadení a bojov-
nosti, keďže terén bol ťažký na
technickú hru, ktorá nám vyho-
vuje. Herne sme boli lepší a vy-
tvorili sme si viac šancí. Dve sa
nám podarilo premeniť, a tak je
víťazstvo zaslúžené. Dnes nám
chýbali špičkoví hráči do ofenzí-
vy - Vittek a Milinkovič, ale
ostatní ich zastúpili. Na hrote
odviedol kus roboty Peltier a
hráči zo stredovej formácie sa
snažili doplniť ho. Vyzdvihnúť
treba Soumaha. Jeho forma ras-
tie, začína pracovať pre kolektív,
čo je veľmi cenné,“ povedal po

zápase tréner Slovana Jozef
Valovič.
Hráči bratislavského Slovana
začali jarnú časť Corgoň ligy s
jasným cieľom: obhájiť maj-
strovský titul a získať opäť aj
Slovenský pohár. „Ďalšou veľ-
kou výzvou je boj o priazeň
diváka. Do nešťastného súboja s
Ružomberkom nám chodili cel-
kom slušné návštevy, od tohto
okamihu chodia ľudia na futbal
v menšom počte. Pre hráčov je
domotivujúce, keď je na tribú-
nach menej ľudí a my to chceme
zmeniť. Verím, že ľudí priláka-
me pekným futbalom,“ povedal
tréner Valovič. (ado)

Basketbalistov

Interu vyzvú

Levičania
BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava suverénne zvíťazili v
základnej časti extraligy. Pred
druhým BC Prievidza skončili s
náskokom troch bodov, pred
treťou Iskrou Svit a štvrtým
Edymaxom SPU Nitra dokonca
s náskokom šiestich bodov.
O víťazstve základnej časti slo-
venskej extraligy rozhodli interis-
ti už 19. februára 2014, keď suve-
rénne vyhrali v Nitre 104:73. Zví-
ťazili však aj v posledných dvoch
zápasoch doma nad Handlovou
83:61 a v poslednej Spišskej
Novej Vsi 80:73.
Znamená to, že v prvom kole
play-off privítajú Bratislavčania
na domácej palubovke ôsmy BK
Levickí Patrioti. Prvé dva zápasy
hrajú žlto-čierni v piatok 7. a v
sobotu 8. marca 2014 v Hant Aré-
ne na Pasienkoch, zápasy sa začí-
najú tradične o 18.00 h. Odveta
nasleduje 14. a 15. marca v Levi-
ciach. Hrá sa na štyri víťazné zá-
pasy, prípadné ďalšie zápasy pr-
vého kola play-off budú 22. mar-
ca v Bratislave, 26. marca v Levi-
ciach a 29. marca v Bratislave.
Dvojice štvrťfinalistov play-off
tvoria BK Inter Incheba Bratisla-
va (1) - BK Levickí Patrioti (8),
BC Prievidza (2) - ŠKP Banská
Bystrica (7), Iskra Svit (3) - MBK
Handlová (6), Edymax SPU Nitra
(4) - MBK Rieker Com Therm
Komárno (5). (ado)

HC Slovan

bude hrať len 

o Pohár nádeje
BRATISLAVA
Piskot vypredanej Slovnaft
Arény ukončil predposledný
zápas HC Slovan Bratislava v
základnej časti KHL. Brati-
slavskí hokejisti totiž s posled-
ným tímom Západnej konfe-
rencie Spartakom Moskva pre-
hrali 0:3. Napriek tomu, že už
nešlo prakticky o nič, pretože
ani jeden z tímov nepostúpil do
play-off zápasov o Gagarinov
pohár, pre domáci tím bol za-
hanbujúci nielen výsledok, ale
aj predvedený výkon.
Pred štvoricou posledných zápa-
sov základnej časti mali slova-
nisti teoretickú šancu na postup.
Ako sa ukázalo, nemali to už vo
vlastných rukách, pretože Loko-
motiv Jaroslavľ už piatkovým
víťazstvom nad Jugrou zmaril
nádeje Bratislavčanov. Pripo-
meňme, že výkony slovanistov
po olympijskej prestávke boli
slabé - Dinamo Minsk zdolali
4:3 po nájazdoch a podľahli
Donbassu Doneck 1:2. V utorok
4. marca 2014 ukončili základnú
časť domácim zápasom proti
Medveščaku Záhreb.
Aj keď to znie akokoľvek ko-
micky, hokejisti Slovana túto
sezónu opäť nedosiahnu na Ga-
garinov pohár, ale prvýkrát majú
šancu získať Pohár nádeje, ktorý
je určený najlepšiemu spomedzi
8 najslabších tímov celej konti-
nentálnej ligy. (ado)
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Volejbalistky

idú do finále

extraligy
BRATISLAVA
Nadstavbová časť extraligy
žien vo volejbale sa skončila
podľa očakávania triumfom
hráčok Doprastavu Bratislava,
na druhom mieste skončila Slá-
via EU Bratislava. Do play-off
teda nastupujú oba bratislav-
ské tímy z najlepších pozícií.
Vo štvrťfinále nastúpia doprasta-
váčky proti COP Nitra a slávistky
proti Spišskej Novej Vsi. Ďalšie
dvojice tvoria UKF Nitra - Paneu-
rópa Bratislava a Kežmarok - Pe-
zinok. Prvý zápas play-off hrá
Doprastav v stredu 12. marca o
16.00 h v PKO a Slávia EU začne
v sobotu 8. marca o 17.00 h v
Športovej hale Mladosť.
Doprastaváčky ešte pred finále
extraligy odohrajú cez víkend 7. a
8. marca 2014 turnaj Final Four
Stredoeurópskej ligy MEVZA v
Maribore. V semifinále ich čakajú
hráčky slovinského Calcit Kam-
nik. (ado)

BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., informuje cestujúcich o
zmenách v MHD aj oznammi
vylepenými vo vozidlách či na
zastávkach. Vytlačené bývajú
na papieri formátu A4. Mno-
hým cestujúcim sa však nezda-
jú prehľadné a od dopravcu
čakajú vyššiu kvalitu.
„Informovať o výluke na obyčaj-
nom papieri s otrasnou grafikou a

neprehľadným súvislým textom s
výrazmi ako z paragrafov záko-
nov vylepenom na oknách v auto-
buse či električke je v dnešnej
dobe nepochopiteľné. Oznamy
pritom pripomínajú skôr cirku-
santské pútače ako oznamy mest-
ského dopravcu,“ napísala nám
Michala Chlebíková.
Dopravca však tvrdí, že prioritou
je čas. „Ide o operatívne oznamy,
ktorými potrebujeme verejnosť

rýchlo informovať,“ uviedla ho-
vorkyňa DPB Adriana Volfová.
Vedúca odboru marketingu a
komunikácie Zuzana Vachová
dodala, že DPB sa snaží v čo naj-
kratšom čase vylepiť oznamy vo
vozidlách a na zastávkach, keď sa
udeje nečakaná zmena v MHD.
Oznamy v tejto forme však infor-
mujú aj o dlhodobých výlukách,
napríklad keď víkendové akcie
narušia trasy liniek.

„Ak by sme investovali prostried-
ky do grafiky a kvalitnej tlače,
dopravný podnik by to stálo fi-
nancie navyše a nebolo by možné
poskytnúť informáciu okamžite,
pretože vytlačenie môže trvať
niekoľko dní,“ tvrdí Z. Vachová. 
Dlhodobé informácie sú tlačené
vo forme skladačky a sú financo-
vané z výnosov DPB. Skladačky
sú k dispozícii v predajniach
DPB. (mch)

Prioritou oznamov MHD je čas, nie ich grafika

W+E06.ai 5 21.2.2014 12:19

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky
je možné darovaním 2 % z dane z príjmu

v prospech Klubu priateľov mestskej hromadnej
a regionálnej dopravy v Bratislave

alebo prispením na bankový účet č. 0635505694/0900, variabilný symbol: 1914 
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy
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štvrtok 6. marca
� 9.00 - 18. majstrovstvá SR
mužov a žien v squashi, Aupark
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�10.00 - R. Rolland, A. Vášová, J.
Štrasser, D. Ursiny: Peter a Lucia,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - J. Novák: Tolstoj a penia-
ze, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, LOFT Aréna, Viedens-
ká cesta

piatok 7. marca
� 9.00 - 18. majstrovstvá SR
mužov a žien v squashi, Aupark
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - Patrioti Levice, štvrťfinále
basketbalovej extraligy mužov,
Hant Aréna, Pasienky
� 18.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
�19.00 - W. Shakespeare: Rómeo
a Júlia, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
�19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica

sobota 8. marca
� 9.00 - 18. majstrovstvá SR
mužov a žien v squashi, Aupark
� 14.30 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Slávia EU Bratislava -
Spišská Nová Ves, štvrťfinále vo-
lejbalovej extraligy žien, Športová
hala Mladosť, Trnavská cesta

� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - Patrioti Levice, štvrťfinále
basketbalovej extraligy mužov,
Hant Aréna, Pasienky
�19.00 - Kurt Elling, jazzový kon-
cert, Veľké koncertné štúdio Slo-
venského rozhlasu, Mýtna ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. S. von Lovenskjold:
Sylfida, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kollárovo
námestie
�19.00 - E. Gindl: Karpatský thril-
ler, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP

nedeľa 9. marca
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 14.30 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 16.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 18.00 - M. Porubjak/M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 18.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Koncert pre Ukrajinu,
Moyzesova sieň, Vajanského ná-
brežie
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta

pondelok 10. marca
� 19.00 - W. A. Mozart: Čarovná
flauta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - H. Ibsen: Rosmersholm,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - A. Camus: Caligula, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Šansóny Jozefa Bednári-
ka, Divadlo Astorka, Námestie SNP

utorok 11. marca
� 18.00 - Imt Smile & Desmod,
koncert, Incheba Expo Aréna, Vie-
denská cesta
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
�19.00 - A. Jarry: Kráľ Ubu, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:

Julio a Romea, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - G. Verdi: Rigoletto, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

streda 12. marca
� 10.00 - G. Tóth: Aladinova
čarovná lampa, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 16.00 - VK Doprastav Bratisla-
va - COP Nitra, štvrťfinále volej-
balovej extraligy žien, Športová
hala PKO, Nábrežie amr. gen. L.
Svobodu
� 18.00 - Prešporské večery,
Balassiho inštitút, Palisády
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - J. C. Hronský: Túlavé srd-
ce, Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.09 - Boky citom a J. Fardová,
koncert folk-rockovej kapely, Art
klub Kafe Scherz, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

štvrtok 13. marca
� 10.00 - G. Tóth: Aladinova
čarovná lampa, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - W. Russel: Shirley Va-
lentine, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
�19.00 - F. Kafka: Zámok, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - E. Gindl: Karpatský thril-
ler, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Szidi Tobias, koncert, V-
Klub, Námestie SNP
� 19.00 - José Cura, koncert, Ae-
gon aréna NTC, Príkopova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homelesáci & manažeri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - Šansónový večer Jozefa
Bednárika so Zorom Laurincom a
jeho hosťami, Štúdio Olympia,
Kollárovo námestie

� 20.00 - Jazz v Aréne: Dapart
Refire, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta

piatok 14. marca
� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj
lásky, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - Justine del Corte: Komé-
ta, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - J. Nvota: Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
�19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Štúdio Olympia, Kollárovo ná-
mestie

sobota 15. marca
� 14.30 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Slávia EU Bratislava -
Spišská Nová Ves, prípadný 3. zá-
pas štvrťfinále volejbalovej extrali-
gy žien, Športová hala Mladosť,
Trnavská cesta
�18.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - J. N. Nestroy: Pán
Mimo, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Turandot,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kollárovo
námestie

nedeľa 16. marca
� 10.00 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 14.30 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - G. Tóth: Aladinova
čarovná lampa, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 17.00 - ŠK Slovan Bratislava -
FC Spartak Trnava, futbalový
zápas, Štadión Pasienky
� 17.00 - Profilový koncert FOR
Bratislava, Istra Centrum

�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 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kollárovo
námestie

pondelok 17. marca
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája

utorok 18. marca
� 10.00 - R. Lewandowski:
Hamlet dnes nebude, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 11.00 - J. Ďurovčík, Ľ. Feldek,
A. Popovič: Popolvár, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého
dňa do noci, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - A. Christie: Bod nula,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - R. Lewandowski:
Hamlet dnes nebude, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.09 - Prešporok, koncer folk-
rockovej kapely pri príležitosti 35.
výročia vzniku, Art klub Kafe
Scherz, Palisády

streda 19. marca
� 19.00 - B. Smetana: Predaná
nevesta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - F. Dürrenmatt: Kom-
plic, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
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Uhorské vozne

parkovali

v Kopčanoch
Vozový park spoločnosti
P.O.H.É.V. tvorili dve elektrické
jednosmerné lokomotívy Eg 5 a
Eg 6, štyri motorové električko-
vé vozy CMg 1610 až 1613, tri
vlečné električkové vozy Ch
1534 až 1536, tri kryté náklad-
né vozy Gk 201 až 203, dva
otvorené nákladné vozy Jk 102
a 102. Tieto vozidlá vyrobila a
dodala firma Ganz Budapešť.
Vo vlastníctve spoločnosti bola aj
jedna striedavá elektrická loko-
motíva Ewp 6 vyrobená v Rakús-
ku. Osobné vozne pre diaľkovú
dopravu Viedeň – Prešporok boli
vo vlastníctve spoločnosti L.W.P.
Všetky uhorské vozne parkovali
(tzv. remízovali) vo vozovni (de-
pe) Kopčany, pri ktorej bol pre-
chod medzi napäťovými sústava-
mi na jednej z dvoch staničných
koľají. Medzi trolejovým vedením
oboch systémov na vchodovej
koľaji od Prešporka bol 50-metro-
vý úsek troleja bez napätia. Prívod
jednosmerného prúdu na tomto
úseku a ďalej až za krajnú výme-
nu staničného zhlavia sa realizo-
val bočnou, treťou napájacou
koľajou. Preto boli uhorské loko-
motívy Eg 5 a Eg 6 okrem panto-
grafu vybavené aj šmýkadlami na
odber prúdu z tretej koľaje.
Z prešporskej strany bol vchod do
depa pre jednosmerné vozne, zo
strany rakúskej bola jedna koľaj
na striedavé napätie. Striedavá
lokomotíva Ewp 6 bola do roku
1919 deponovaná v depe Gross
Schwechat.  Po roku 1919 bola
deponovaná v Kopčanoch. Vozne
rakúskeho úseku mali depo v sta-
nici Gross Schwechat.
Všetky lokomotívy a nákladné
vozne, ktoré jazdili z Prešporka
do Viedne, mali zvláštnosť –
malé polomery oblúkov tratí v
mestách vylučovali použitie nor-
málneho vlakového spriahacie-
ho a narážacieho ústrojenstva.
Vozidlá boli vybavené aj zosil-
neným centrálnym spriahadlom
električkového typu. Osobné
vozne pre diaľkovú dopravu
mali len spriahadlá električkové-
ho typu. Peter Martinko

(Pokračovanie nabudúce)

NA KRÁSNEJ ULICI prepadli
dvaja mladíci novinový stánok.
Predavačke sa vyhrážali použi-
tím zbrane, tá im vydala 200 eur
a dva kartóny cigariet. Mladí
lupiči ušli, polícia po nich pátra.
V JAROVCIACH v lesnom
poraste Jarovská bažantnica na-
šiel náhodný okoloidúci mŕtve
telo. Privolaní policajti zistili, že
ide o muža, ktorého nevládne
telo sa nachádzalo zavesené na
strome. I keď zatiaľ všetko na-
svedčuje tomu, že muž sa mal
obesiť, policajti začali trestné
stíhanie a nariadili pitvu.
NA HEYROVSKÉHO ULICI
dvaja mladí muži prepadli stáv-
kovú kanceláriu. Od zamestnan-
kyne žiadali peniaze pod hroz-
bou, že použijú zbraň. Tá im v
obave o svoj život vydala 680
eur. Páchatelia ušli, polícia po
nich pátra.
NA STAVBÁRSKEJ ULICI
39-ročný muž fyzicky napadol v
jednom z bytov 48-ročnú Brati-
slavčanku. Pred útokom sa jej
najprv vyhrážal ublížením a vul-
gárne jej nadával cez SMS sprá-
vy. Privolaní policajti 39-ročné-
ho Romana z okresu Nové
Mesto v byte zadržali a umiest-
nili do policajnej cely. Po pre-
ukázaní viny hrozí mužovi väze-
nie na šesť mesiacov až tri roky.
V MLYNSKEJ DOLINE vstu-
poval autám do cesty opitý muž.
Privolaní policajti ho našli na
blízkom parkovisku, kde sa
pokúšal vlámať do auta značky
Ford Toumeo. Išlo o 28-ročného
muža z okresu Levíce, ktorého
policajti zadržali a odviedli. Mu-
žovi hrozí väzenie až na dva
roky. (mch)

V druhej polovici 16. storočia
bolo mesto Prešporok praktic-
ky úplne protestantské. Pápežo-
vi ostali verní len niektorí z naj-
bližšieho okolia ostrihomského
arcibiskupa, ktorý oficiálne síd-
lil v Trnave, a možno niektorí
obyvatelia kláštorov. Ale pro-
testantizmus sa šíril aj naprík-
lad z radov mníchov, predovšet-
kým františkánov. Sám refor-
mátor, doktor Martin Luther,
bol pôvodne mníchom a jeho
manželka mníškou. 
Obyvateľstvo mesta vtedy hovo-
rilo výlučne po nemecky. Boli to
potomkovia prisťahovalcov, kto-
rých v polovici 13. storočia po-
zval uhorský kráľ, aby sa usadili
na jeho pôde, ktorá bola po voj-
nách a epidémiách čiastočne
vyľudnená. Ich zásluhou sa z pod-
hradia hradu Pressburg vyvinulo
bohaté obchodné stredisko. Stále
sem prichádzali ďalší z nemecky
hovoriacich krajín a zakladali si tu
rodiny. A nemecky hovoriacemu
obyvateľstvu bolo Lutherovo
reformačné učenie veľmi blízke a
zrozumiteľné.
Protestantom bol naklonený aj
vtedajší uhorský kráľ, prvý v Pre-
šporku korunovaný uhorský
panovník Maximilián. Protes-
tantská mestská rada sa rozhodla
okolo roku 1560 zrušiť vtedy už
vyše sto rokov starú „domácu“
radničnú kaplnku. Prestavali ju na
radnú sieň. Kráľ povolil roku
1564 prijímanie „pod obojím“.
Ako všade v strednej Európe, tak
aj v Prešporku sa čoskoro hlásila
k slovu protireformácia. Postave-
nie protestantov v Uhorsku sa
zhoršilo pred koncom storočia
najmä kvôli tureckej invázii, lebo
protestantov upodozrievali, že
spolupracujú s Turkami a podpo-
rujú ich víťazný postup na sever.
V roku 1600 vznikla s podporou
vtedajšieho kráľa Rudolfa rekato-
lizačná komisia. Už o pár rokov
neskôr (1606) prišlo k mestu pov-
stalecké vojsko sedmohradského
kniežaťa Štefana Bocskaya, do
centra mesta sa však nedostalo.
Až Bethlenove vojská v roku
1619 prenikli do centra mesta.
Bethlen poskytol protestantom
úplnú slobodu prejavu. Snem ho
zvolil za kráľa, ale Bethlen korunu
neprijal. Niekoľko mesiacov po-
užívali evanjelici aj hlavný mest-

ský chrám. V roku 1622 prišili do
mesta na pozvanie arcibiskupa
Petra Pázmánya jezuiti, aby tu
obnovili katolicizmus. Evanjelickí
mešťania dlho zotrvávali vo svojej
viere. V rokoch 1636 - 1638 si
postavili podľa projektu Hansa
Stossa z Augsburgu tesne vedľa
radnice chrám, ktorý rozmermi
zodpovedal strednej časti dómu,
vtedy ešte Chrámu Najsvätejšieho
Spasiteľa a svätého Martina. 
Používali ho len niečo viac než 30
rokov. Protihabsburská nálada
vyvrcholila ďalším povstaním
uhorskej šľachty. Po jeho potlače-
ní boli zase obviňovaní protestan-
ti. Mimoriadny súd zriadený v
roku 1671 poslal vodcov povsta-
nia na popravisko a jeho účastní-
kov na galeje. Chrám evanjeli-
kom odobrali a v roku 1672 ho
cisár a kráľ na odporúčanie kardi-
nála Leopolda Karla von Kolloni-
cha daroval rádu jezuitov. 
Jezuiti dali vnútro kostola čiastoč-
ne prestavať. Jednoduché prieče-
lie kostola vyhovovalo jezuitskej
snahe po potláčaní vonkajšej ho-
nosnosti. Aj centrálny kostol rádu
Spoločnosti Ježišovej - kostol Il
Gesů v Ríme - sa od ostatných
rímskych kostolov odlišuje
skromnosťou dekorácie a je bez
veže. Strohú fasádu prešporské-
ho, pôvodne protestantského kos-
tola ozdobili len štukovým reliéf-
nym štítom nad hlavným portá-
lom (na fotografii). V strede štítu
pod vencom s monogramom IHS
a krážom sa nachádzal dvojhlavý
orol – symbol svätej ríše rímskej
nemeckého národa. Čierny orol
bol korunovaný cisárskou koru-

nou, v drápoch niesol žezlo a
meč. Vľavo od orla (heraldicky
na pravej strane) bol v kartuši
umiestnený znak uhorského krá-
ľovstva, na pravej strane (heral-
dicky ľavej) bol rodinný znak kar-
dinála Kollonicha. Kardinál zo-
mrel v roku 1707 vo Viedni, ale
jeho telo previezli do Prešporka.
Želal si byť pochovaný v tomto
„svojom“ kostole.
V roku 1919 vyšlo vládne naria-
denie, ktorým sa prikazovalo zni-
čiť všetky pamiatky, pripomínajú-
ce bývalú habsburskú monarchiu.
V Bratislave boli „ničitelia“ mi-
moriadne aktívni. Rozbili súsošie
Márie Terézie, ničili tabuľky s
„nevhodnými“ názvami ulíc,
opreteky likvidovali znaky Uhor-
ska či cisárstva. Zo zamurovanej
Leopoldovej hradnej brány niekto
ukradol kamennú kráľovskú koru-
nu. Znaky Uhorska na portáloch a
fontánach buď osekali, alebo
zakryli vrstvou omietky či umelé-
ho kameňa. Maľovaný znak kráľo-
vstva na budove súdu, pôvodne
Uhorskej kráľovskej dvorskej
komory (Univerzitná knižnica),
zatreli vápnom.
Jezuiti sa rozhodli symboly nad
bránou kostola zničiť a nahradiť
nápisom s náboženským obsa-
hom. Namiesto orla a dvoch
erbov, ktoré boli umeleckými die-
lami z druhej polovice 17. storo-
čia, vítajú už deväťdesiat rokov
návštevníkov kostola slová SIC
DEUS DILEXIT MUNDUM, a
medzi nimi symbol „Najsvätejšie
srdce Ježišovo“, rozšírený od
konca 19. storočia. Štít upravoval
s veľkou pravdepodobnosťou
niekto z okolia sochára Alojza
Rigeleho. Štefan Holčík

Foto - archív MMB

Pamiatky na monarchiu sa zničili

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
20. marca 2014

V sobotu budú

deti maľovať

dejiny Bratislavy
STARÉ MESTO
V sobotu 8. marca 2014 bude v
Starej radnici už tretie tohto-
ročné stretnutie bratislavských
detí s historikom Pavlom Dvo-
řákom. Ten im rozpovie tri prí-
behy z histórie mesta a deti k
nim následne namaľujú obráz-
ky. Tie najlepšie budú ilustro-
vať knihu Maľované dejiny
Bratislavy.
Od januára do decembra sa s
Pavlom Dvořákom stretnú brati-
slavské deti vo veku od 4 do 16
rokov, aby si po deväť sobôt vy-
počuli vždy po tri príbehy z histó-
rie Bratislavy. V januári to boli
najstaršie dejiny, vo februári sta-
rovek. Na marcovom stretnutí to
budú príbehy o Slovanoch v Bra-
tislave - o slovansko-avarskej
dobe bude príbeh Strážcovia
Devínskej brány, o Veľkej Mora-
ve príbeh Dovina nie je Dievča a
o príchode starých Maďarov a
najstaršom názve Bratislavy roz-
povie príbeh Veľmi strašná bitka.
Sobotné stretnutie Rozpoviem ti
tri príbehy... bude v Detskom ate-
liéri Múzea mesta Bratislavy v
Starej radnici od 14.30 h. (mmb)

STARÉ MESTO
Bratislavské Štúdio L+S v polo-
vici  februára uviedlo premiéru
hry Jakuba Nvotu s názvom
Spomínam na Paríž. Ide o diva-
delnú komédiu inšpirovanú
pesničkovým dielom Jara Fili-
pa a Milana Lasicu.
„Nie je to príbeh Jara Filipa. Je to
normálny regulárny divadelný
príbeh, piesne sa stali jeho inšpi-
račným zdrojom. To zvláštne spo-
jenie textára a hudobníka, humoru
a melanchólie považujem v tejto
kultúre za jedinečné, pretože
vystihuje podstatu našej duše a
toho, čo tu žijeme,“ uviedol autor
a režisér Jakub Nvota.
Piesne dvojice Filip - Lasica boli
účelovo napísané pre divadelné
predstavenia a televízne relácie.
„Nehrávali sa v rozhlase, lebo ich
nikto nebral ako hity. Po rokoch
sa ukazuje, že nielenže to boli
hity, ale že sa z toho stali ever-
greeny,“ priznal Milan Lasica.
Spomínam na Paríž je komédia o
vzťahových a srdečných kompli-

káciách muža po tridsiatke. Obja-
vuje zákonitosti a kolobehy vzťa-
hov, logiku prelietavých vtákov,
dnešné zmeny v modeloch vzťa-
hov a vtipne a s humorom prežíva
„život muža popri ženách“. Prí-
beh rozpráva pomocou monoló-
gov a piesní mladá herecká gene-
rácia - Ivana Kuxová, Eva Saká-
lová, Ondrej Kovaľ, Štefan Marti-
novič a Zuzana Mauréry. O nové
aranžmány trinástich piesní autor-
skej dvojice Filip - Lasica sa pos-
taral hudobník a producent Oskar
Rózsa. „Jarov duch bol pri tom

nahrávaní tak silne prítomný, že
ma to nepúšťalo do prílišnej úpra-
vy tých pesničiek. Snažil som sa
udržať „balans“ medzi tým, aby
to bolo dobré, aby som zadosťuči-
nil svojmu perfekcionizmu, ale
zas zároveň nedostať tam viac
môjho egoperfekcionizmu než
Jarovej prirodzenosti,“ uviedol
Oskar Rózsa.
Hudobné predstavenie Spomí-
nam na Paríž je v Štúdiu L+S na
programe  v piatok 14. marca
2014 o 19.00 h. (ado)

Foto - Ctibor Bachratý

V Štúdiu L+S sa spomína na Paríž a
na piesne Jara Filipa a Milana Lasicu

NOVÉ MESTO
V AEGON Aréne  NTC sa vo
štvrtok 13. marca 2014 o 19.00 h
predstaví svetová hviezda oper-
ného neba José Cura. Sprevá-
dzať ho bude orchester opery
Divadla České Budějovice s
dirigentom Mariom De Rose.

Tento argentínsky operný spevák,
s tenorovým typom hlasu, je
známy charakteristickou interpre-
táciou úloh v talianskych a fran-
cúzskych operách, zvlášť Othella
od Verdiho. Na koncertoch často
predvedie aj druhú umeleckú tvár
– osobne diriguje orchester, v

niektorých skladbách diriguje i
spieva. Na Slovensku sa predstaví
na takomto koncerte, kde odznejú
jeho najlepšie „kúsky“ po prvý-
krát. Hudobným hosťom koncer-
tu bude na vyžiadanie samotného
Curu slovenská operná hviezda
Linda Ballová. (ado)

V Bratislave bude spievať José Cura
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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



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 5/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 4

V Záhorskej

Bystrici žije viac

ako 4000 ľudí
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Počet obyvateľov mestskej
časti Záhorská Bystrica vlani
prekročil hraicu 4000. V prie-
behu štyroch rokov sa tak po-
čet obyvateľov mestskej časti
zvýšil takmer o 900 ľudí.
Kým v roku 2010 v Záhorskej
Bystrici evidovali 3192 obyvate-
ľov, koncom roka 2013 to bolo
4042 ľudí. V priebehu štyroch
rokov tak počet obyvateľov
Záhorskej Bystrice vzrástol o 33
percent! Z deklarovaného počtu
415 00 Bratislavčanov tvoria
Bystričania jedno percento oby-
vateľov mesta.
Ako informovala Božena Kubí-
ková z miestneho úradu v Zá-
horskej Bystrici, ročne sa v tejto
mestskej časti narodí približne
60 detí. „Ďalšie  maloleté deti v
Záhorskej Bystrici pribudnú
spolu s rodičmi, ktorí sa k nám
prisťahujú,“ uviedla B. Kubíko-
vá z miestneho úradu v Záhor-
skej Bystrici. (bzb)

Z miestneho

kina chcú

kultúrny dom
LAMAČ
Mestská časť Lamač pripravu-
je územný plán zóny Malokar-
patské námestie, v ktorom počí-
ta so zmenou prístupovej cesty
pre zásobovanie obchodov a
reštaurácií, s vytvorením  amfi-
teatrálneho sedenia, doplnením
zelene na nevyužitej asfaltovej
ploche v hornej časti námestia,
ale aj s rozšírením priestorov
pre kultúrne akcie.
Jednou z možností revitalizácie
Malokarpatského námestia je aj
rozšírenie priestoru lamačského
kina a jeho pretvorenie na kultúr-
ny dom, ktorý v Lamači chýba.
Rozšírenie by si však vyžiadalo
zmenšenie zelenej plochy pri ulici
Podháj, s čím niektorí Lamačania
nesúhlasia. Ďalšou možnosťou je
nadstavba kina o jedno podlažie
poschodia.
Pripomienky k územnému plánu
zóny, ktorý určí regulatívy rozvo-
ja námestia, mohli Lamačania
podať do 3. marca 2014. (lam)

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Špecializovaný trestný súd v
Pezinku odsúdil za podvody a
falšovanie dokladov piatich
podvodníkov s pozemkami v
Devínskej Novej Vsi. Z pôvod-
ne siedmich obžalovaných bol
jeden oslobodený, pretože mu
nebolo dokázané falšovanie
dokladov, jedna obžalovaná
pred skončením procesu
zomrela.
Radoslav Z., ktorý stál na čele
skupiny podvodníkov, by si mal
odsedieť 12 rokov vo väzení so
stredným stupňom stráženia.
Gabrielu L. odsúdili na 10 rokov
v najmiernejšom väzení, Stani-
slava W. za podvod a falšovanie
na 12,5 roka vo väzení s naj-

miernejšim režimom, Ivan Š.
dostal za podvod a falšovanie 11
rokov vo väzení s minimálnym
stupňom stráženia a Zuzana H.
by si mala odsedieť 12 rokov v
najmiernejšom väzení.
Siedmi obžalovaní si koncom
roka 2007 vytypovali nehnuteľ-
nosti v katastrálnom území
Devínskej Novej Vsi s rozlohou
približne 284-tisíc štvorcových
metrov, ktorých hodnota v
korunách bola vtedy približne
pol miliardy, teda asi 15,5
milióna eur. Pozemky previedli
na takzvaných hercov, ktorí
mali falošné doklady totožnosti
a na úradoch sa vydávali za
majiteľov nehnuteľností. Ďal-
ším krokom mal byť prevod

nehnuteľností z tzv. hercov na
spriaznené osoby.
Korunným svedkom bol päť ráz
súdne trestaný Jozef D., pričom
súd označil jeho výpoveď za
nosnú a skonštatoval, že nebol
tým, kto celý podvod zorganizo-
val. Pred súdom sa riešilo aj to,
či bol Jozef D. príslušníkom
Policajného zboru SR, ako sám
tvrdil. „Súd dospel k záveru, že
bol príslušníkom polície,“ skon-
štatoval predseda senátu. 
Jozef D. bol pôvodne obvinený,
avšak bol vylúčený na samostat-
né konanie, potom vypočutý ako
svedok a nasledovalo prerušenie
jeho trestného stíhania, keďže sa
mal významne podieľať na
odhalení trestnej činnosti. (dnv)

Súd odsúdil piatich podvodníkov
s pozemkami v Devínskej Novej Vsi
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Časť Vernosti

chce mestská

časť prenajať
NOVÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Nové
Mesto chce časť spoločenského
domu Vernosť na Nobelovej
ulici prenajať. Miestna samo-
správa už vyhlásila verejnú ob-
chodnú súťaž na prenájom
časti vernosti, pričom za prená-
jom žiada najmenej 46 000 eur
ročne.
Na prenájom je časť spoločenské-
ho domu s rozlohou 4624 štvor-
cových metrov a parcelu s rozlo-
hou 3463 štvorcových metrov.
Môžu tu byť administratívne prie-
story či obchod, prípadne služby.
Nájomná zmluva bude uzatvore-
ná na dobu určitú, najmenej na 10
rokov. Rozhodujúcim kritériom
pre vyhodnotenie ponúk bude
najvyššie ročné nájomné.
Súťažné návrh je potrebné doru-
čiť poštou alebo podať osobne
do podateľne novomestského
miestneho úradu na Junáckej
ulici 1 do stredy 30. apríla 2014
do 12.00 h. (bnm)

RAČA
Na Černockého ulici by mal
vyrásť viacúčelový športový
areál. Račianska samospráva v
súčasnosti hľadá investorov,
ktorí by sa chceli na projekte
podieľať, pretože športový
komplex má byť financovaný
zo súkromného sektora.
Na januárovom mestskom zastu-
piteľstve magistrát  zveril mest-
skej časti Rača druhú časť pozem-
kov pod športovým areálom na
Černockého ulici.  Starosta Peter
Pilinský tak začal rokovania za
účelom nájsť investora na finan-
covanie a výstavbu viacúčelovej
športovej haly.
Areál na Černockého ulici je v
súčasnosti v rámci územného
plánu mesta určený na šport, telo-
výchovu a voľný čas. V budúc-
nosti by sa mal stať viacúčelovým
moderným multifunkčným špor-
tovým komplexom, ktorý bude k
dispozícii nielen Račanom, ale aj
ostatným Bratislavčanom.
„Sme otvorení rokovaniam s

investormi, ktorí ponúknu svoju
predstavu o vybudovaní viacúče-
lového športového komplexu. V
minulosti už bol prejavený
záujem o vybudovanie či už teni-
sovej haly, zimného štadióna
alebo krytej plavárne,“ uviedol
starosta Rače Peter Pilinský. 
Rača sa na vybudovaní a ďalšom
prevádzkovaní  areálu nebude fi-
nančne podieľať. „Pôjde o inves-
tíciu zo súkromného sektora.
Investorovi ale ponúkneme dlho-

dobý výhodný nájom,“ uviedol
Pilinský. Návrhy od investorov
majú najskôr prerokovať odborné
komisie, potom sa majú návrhy
verejne prerokovať s občanmi a
následne račianske miestne zastu-
piteľstvo vysloví verdikt.
„Verím, že do konca apríla budem
vedieť miestne zastupiteľstvo
informovať o výsledkoch rokova-
ní s potenciálnymi investormi,“
dodal račiansky starosta Peter
Pilinský. (mch)

Na Černockého chce samospráva
postaviť viacúčelový športový areál ponúka na prenájom formou

verejnej obchodnej súťaže: 
�NEBYTOVÉ PRIESTORY v zdravotnom
stredisku na Tbiliskej ulici č. 6 v Bratisla-
ve - Rači. Voľné priestory ambulancií s
príslušenstvom rôznych veľkostí sú vhod-
né na prenájom pre lekárov v špecializá-
cii praktický lekár pre dospelých, praktic-
ký lekár pre deti a dorast, neurológ, uro-
lóg, prípadne inej. K dispozícii sú voľné
priestory rôznych veľkostí: 65,44 m2,
28,04 m2, 123,7 m2, 19,69 m2, 57,60 m2,
38,90 m2, 37,50 m2, 57,64 m2, 58,14 m2,
51,44 m2, 18,15 m2, 45,64 m2. 
�NEBYTOVÉ PRIESTORY v budove na
Dopravnej ulici č. 57, 831 06 Bratislava,
súpisné číslo II.1593 a to:
- nebytový priestor o výmere 70,72 m2

nachádzajúci sa na prvom nadzemnom
podlaží s parkovacím miestom o výmere
15,00 m2.
- nebytový priestor o výmere 96,40 m2 s
podielom časti chodby o výmere 19 m2

nachádzajúci sa na prvom nadzemnom
podlaží s parkovacím miestom o výmere
15,00 m2.
�NEBYTOVÝ PRIESTOR v budove Ra-
čianskej kúrie na Nám. A. Hlinku č. 3, sú-
pisné č. 6123, o výmere 63,05 m2 nachá-
dzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží v
čelnej budove kúrie, s priamym vstupom
do nebytového priestoru z Nám. A. Hlinku.
Podmienky obchodných verejných súťaží sú zve-
rejnené na internetovej stránke www.raca.sk a
na vývesnej tabuli MÚ Rača, Kubačova 21.
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Roh Uzbeckej a

Kazanskej ulice

chcú zastavať
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Na rohu ulíc Uzbecká a Ka-
zanská má vyrásť nový poly-
funkčný komplex CENTRUM,
ktorého súčasťou majú byť
obchodné prevádzky a byty pre
viac ako 250 obyvateľov. Má ísť
o dva objekty, ktoré by mali
stáť na zeleni medzi predajňou
BILLA a trafostanicou.
Zámer investora SLOVBYT-M,
s.r.o., sa v súčasnosti posudzuje
z pohľadu vplyvov na životné
prostredie. Podobný zámer bol
posudzovaný už v roku 2007,
napokon z neho zišlo.
Podľa súčasného zámeru tu má
byť 133 bytov a 215, resp. 219
parkovacích miest v podzemí a
na vonkajšom parkovisku. Jedna
budova má mať 9 nadzemných
podlaží a desiate ustúpené, dru-
há má byť 7-poschodová.
So začiatkom výstavby sa počíta
v apríli 2014, výstavba má trvať
dva roky. Celkové náklady od-
hadujú na 15 miliónov eur. (brn)

RUŽINOV
Ružinovskí poslanci schválili
zadania troch územných plá-
nov zón v okolí Štrkoveckého
jazera. Ide o tri susediace zó-
ny: Štrkovecké jazero, Baj-
kalská - roh a Bajkalská - Drie-
ňová. Cieľom ich spracovania
je zachovať rekreačný charak-
ter jazera a dať investorom v
okolí detailné mantinely.

Územný plán mesta len mini-
málne určuje pravidlá zástavby v
tomto území. Územné plány zón
sú, naopak, veľmi detailné a
presne povedia, čo, kde a ako
môžu investori postaviť.
Počas spracovania územných
plánov zón bude platiť stavebná
uzávera v dotknutých lokalitách
v okolí jazera. Návrhy územných
plánov zón po ich spracovaní

prerokuje mestská časť s odbor-
nou a občianskou verejnosťou.
Malo by sa tak stať ešte do konca
apríla.
O schválení plánov územných
zón v Ružinove sa usilujú ruži-
novskí poslanci už druhé voleb-
né obdobie. Doteraz žiadny z
návrhov na reguláciu výstavby v
jednotlivých ružinovských loka-
litách v miestnom zastupiteľstve

neprešiel. Aj preto sú niektorí
miestni poslanci skeptickí, či sa
celý proces podarí dotiahnuť do
konca ešte v tomto volebnom
období.
Ešte 26. novembra 2010 podpí-
sal bývalý starosta zmluvy na
zhotovenie ôsmich územných
plánov zón, nové vedenie mest-
skej časti však v ich spracovaní
nepokračovalo. (ruz)

Ružinovskí poslanci schválili zadania troch
územných plánov v okolí Štrkoveckého ramena

Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM

€

www.komhelp.meu.zoznam.sk
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V Starom Meste sa od 1.
marca konajú zápisy detí do
osemnástich materských škôl,
ktorých je mestská časť zria-
ďovateľom. Vyplnené žiadosti
budú riaditeľky príslušných
materských škôl prijímať do
15. marca. Tlačivo žiadosti
dostanú rodičia priamo v ma-
terskej škole, dostupné je aj na
webstránke mestskej časti
Staré Mesto. 
Staromestské škôlky navštevuje

približne 1100 detí. Nová je
Materská škola na Heydukovej
ulici, do moderných priestorov
sa deti presťahovali z Medenej.
Škôlkari staromestských mater-
ských škôl sa zúčastňujú mno-
hých zaujímavých projektov,
oboznamujú sa s cudzími jazyk-
mi, počítačmi, k dispozícii sú
pre nich výtvarné, tanečné, špor-
tové krúžky, poznávacie výlety,
vychádzky, exkurzie a mnohé
ďalšie.

Pri prijímaní detí zákonní
zástupcovia predložia svoj ob-
čiansky preukaz a žiadosť o pri-
jatie dieťaťa do materskej školy
s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa. Pri zápise dieťaťa
s dodatočným odkladom je
potrebné priniesť aj rozhodnutie
o dodatočnom odklade, ktoré
vydala príslušná škola, kde bolo
dieťa na zápise. Podrobnosti náj-
dete na webstránke mestskej
časti www.staremesto.sk (ao)

Začínajú sa zápisy
do materských škôl 

Starostka je spokojná,

že linku X13 predĺžia
Starostka Starého Mesta Táňa Rosová vyjadruje spokojnosť,
že po tlaku, ktorý na Dopravný podnik mesta Bratislava i hlav-
né mesto samospráva vyvinula, dôjde k úprave trasy linky
X13. 
Starostka a Dopravný podnik rokovali o tom, aby linka X13, ktorá pre
uzáveru Štúrovej ulice, súvisiacu s rekonštrukciou Starého mosta, jaz-
dila len po Rajskú ulicu, opäť jazdila až k Slovenskému národnému
divadlu. Vpondelok Rosová zaslala generálnemu riaditeľovi Ľubomí-
rovi Belfimu aj list v tomto znení, na čo mesto promptne zareagova-
lo a oznámilo opätovné predĺženie trasy linky od marca.
„Je to dobrá správa pre Staromešťanov, ktorí ma húfne v tejto veci
oslovovali, nielen prostredníctvom e-mailov, ale aj na stretnutiach
s občanmi v januári i v tomto mesiaci a dokonca aj na verejnej
diskusii o vplyvoch rekonštrukcie Starého mosta na Staré Mesto,
ktorú miestny úrad zorganizoval 21. januára,“ povedala starostka
Rosová.
Linku na trase k divadlu využívali najmä dôchodcovia, ktorí v tejto
husto obývanej lokalite bývajú. (basm)

Poznaj Staré Mesto začína s tradičnými bezplatnými vlasti-
vednými prehliadkami so sprievodkyňou Helenou Navrátilo-
vou. Konať sa budú každú druhú nedeľu v mesiaci o 14.00 h.
Prvá sa začne 16. marca o 14.00 h, stretnutie bude ako vždy na
Hlavnom nám. Témou prvej prehliadky bude Promenáda na
Hviezdoslavovom nám. Ďalšia prehliadka bude 30. marca.
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Volejbalistky

idú do finále

extraligy
BRATISLAVA
Nadstavbová časť extraligy
žien vo volejbale sa skončila
podľa očakávania triumfom
hráčok Doprastavu Bratislava,
na druhom mieste skončila Slá-
via EU Bratislava. Do play-off
teda nastupujú oba bratislav-
ské tímy z najlepších pozícií.
Vo štvrťfinále nastúpia doprasta-
váčky proti COP Nitra a slávistky
proti Spišskej Novej Vsi. Ďalšie
dvojice tvoria UKF Nitra - Paneu-
rópa Bratislava a Kežmarok - Pe-
zinok. Prvý zápas play-off hrá
Doprastav v stredu 12. marca o
16.00 h v PKO a Slávia EU začne
v sobotu 8. marca o 17.00 h v
Športovej hale Mladosť.
Doprastaváčky ešte pred finále
extraligy odohrajú cez víkend 7. a
8. marca 2014 turnaj Final Four
Stredoeurópskej ligy MEVZA v
Maribore. V semifinále ich čakajú
hráčky slovinského Calcit Kam-
nik. (ado)

BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., informuje cestujúcich o
zmenách v MHD aj oznammi
vylepenými vo vozidlách či na
zastávkach. Vytlačené bývajú
na papieri formátu A4. Mno-
hým cestujúcim sa však nezda-
jú prehľadné a od dopravcu
čakajú vyššiu kvalitu.
„Informovať o výluke na obyčaj-
nom papieri s otrasnou grafikou a

neprehľadným súvislým textom s
výrazmi ako z paragrafov záko-
nov vylepenom na oknách v auto-
buse či električke je v dnešnej
dobe nepochopiteľné. Oznamy
pritom pripomínajú skôr cirku-
santské pútače ako oznamy mest-
ského dopravcu,“ napísala nám
Michala Chlebíková.
Dopravca však tvrdí, že prioritou
je čas. „Ide o operatívne oznamy,
ktorými potrebujeme verejnosť

rýchlo informovať,“ uviedla ho-
vorkyňa DPB Adriana Volfová.
Vedúca odboru marketingu a
komunikácie Zuzana Vachová
dodala, že DPB sa snaží v čo naj-
kratšom čase vylepiť oznamy vo
vozidlách a na zastávkach, keď sa
udeje nečakaná zmena v MHD.
Oznamy v tejto forme však infor-
mujú aj o dlhodobých výlukách,
napríklad keď víkendové akcie
narušia trasy liniek.

„Ak by sme investovali prostried-
ky do grafiky a kvalitnej tlače,
dopravný podnik by to stálo fi-
nancie navyše a nebolo by možné
poskytnúť informáciu okamžite,
pretože vytlačenie môže trvať
niekoľko dní,“ tvrdí Z. Vachová. 
Dlhodobé informácie sú tlačené
vo forme skladačky a sú financo-
vané z výnosov DPB. Skladačky
sú k dispozícii v predajniach
DPB. (mch)

Prioritou oznamov MHD je čas, nie ich grafika


