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Osem reklám stojí mesto 111 558 €

Jedno reklamné zariadenie CITYTOWER je aj na Námestí Ľudovíta Štúra. Foto - Slavo Polanský

Bratislavčania

za prezidenta

„zvolili“ Kňažka
BRATISLAVA
Najviac hlasov v prezident-
ských voľbách 15. marca 2014
získal v Bratislave Milan Kňaž-
ko. Dalo mu hlas 54 719 Brati-
slavčanov, kým druhý Andrej
Kiska získal 52 983 hlasov. Tre-
tieho Radoslava Procházku vo-
lilo 50 794 Bratislavčanov, štvr-
tý skončil s odstupom Robert
Fico, ktorému by dalo hlas 33
605 bratislavských voličov.
Volebná účasť bola v Bratislave
nadpriemerná - kým celosloven-
ský priemer bol 43,40 %, v Brati-
slave volilo o takmer desať per-
cent viac voličov (53,25 %). Prie-
beh sobotných volieb v hlavnom
meste bol bezproblémový. Vý-
nimkou bol aktivista, ktorý odvo-
lil trikrát - raz na občiansky pre-
ukaz vo volebnom okrsku v mies-
te trvalého bydliska a potom dva-
krát v iných volebných okrskoch
na dva svoje cestovné pasy, pri-
čom tvrdil, že nemá trvalé bydlis-
ko na Slovensku.
Video dokazujúce trojité hlasova-
nie zverejnil aktivista na internete.
Jeho konanie už vyšetruje Národ-
ná kriminálna agentúra. Čelí trest-
nému stíhaniu vo veci podozrenia
zo spáchania trestných činov
marenia priebehu volieb a refe-
renda a poškodzovania cudzích
práv. Za spomínané trestné činy
môže ísť aj do väzenia.
Druhé kolo prezidentských volieb
bude v sobotu 29. marca 2014,
voliči si vyberú z dvojice Robert
Fico a Andrej Kiska. (ado)

Poslanci nechcú

legalizovať 

405 bilbordov
BRATISLAVA
Mestskí poslanci odmietli ná-
vrh primátora Milana Ftáčnika
(nezávislý s podporou Smer-
SD), aby siedmim reklamným
spoločnostiam, ktoré majú v
Bratislave bilbordy, mesto na
dva roky prenajalo pozemky
pod týmito bilbordmi. Ako
uviedol predseda poslaneckého
klubu SDKÚ-DS a Most-Híd
Ivo Nesrovnal, poslanci nesú-
hlasia s návrhom zlegalizovať
405 nelegálnych bilbordov.
„V žiadnom modernom európ-
skom meste som nevidel toľko
bilbordov ako v Bratislave. Navy-
še mnohé reklamné nosiče, ktoré
stoja na pozemkoch mesta, sú bez
nájomnej zmluvy postavené na-
čierno,“ uviedol Nesrovnal.
Primátor tvrdí, že ani v jednom
prípade by nešlo o legalizáciu
čierneho zariadenia. „Chceme
dať všetkým dvojročnú nájomnú
zmluvu, a ak sa mesto potom roz-
hodne, že bude reklamné zariade-
nie pokračovať, plocha bude pre-
najatá na základe verejnej súťa-
že,“ vysvetlil Ftáčnik.
Faktom je, že začiatkom roka ma-
lo mesto uzatvorené platné ná-
jomné zmluvy k vyše 130 rek-
lamným zariadeniam. Ďalším 458
bilbordom či bigboardom nájom
počas posledných troch rokov
vypršal. A hoci v minulosti boli
oficiálne povolené, mesto zmluvy
neobnovilo. Znamená to, že stoja
na mestských pozemkoch bez
platnej nájomnej zmluvy. (brn)
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STARE MESTO
Keď mestská časť Staré Mesto
nedávno vyzvala primátora,
aby dal odstrániť osem mest-
ských reklamných „veží“ z ve-
rejných priestranstiev, riaditeľ
primátorovovej kancelárie Ľu-
bomír Andrassy sa ohradil, že
mestu patria len 4 a využíva ich
na propagáciu kultúrnych či
športových projektov, ktoré
organizuje samo alebo je ich
partnerom a často majú chari-
tatívny účel.
Riaditeľ primátorovej kancelárie
nehovoril pravdu. Podľa zmluvy z
9. 12. 2011, ktorú uzavrel primátor
Milan Ftáčnik s firmou UNISER-
VICES SK, s.r.o., si mesto prena-
jalo 8 reklamných zariadení
CITYTOWER za 1,20 € mesač-
ne. Platnosť zmluvy sa síce mala

skončiť 31. 12. 2013, ale dodat-
kom z 20. 12. 2013 ju primátor za
rovnakých podmienok predĺžil do
konca roka 2015. Pritom týchto
osem reklamných zariadení nesto-
jí mesto len 1,20 € mesačne, ale
ročne UNISERVICES SK vyfak-
turuje magistrátu za prevádzku 8
reklamných zariadení v priemere
9120 € mesačne. V roku 2012
zaplatilo mesto firme UNISERVI-
CES SK celkom 111 558 €, za
prvý polrok 2013 to bolo 54 720 €,
prehľad faktúr za druhý polrok
mesto zatiaľ nezverejnilo.
Zaujímavosťou je, že všetky fak-
túry, ktoré firma UNISERVICES
SK vystavila magistrátu, sú číslo-
vané jedna za druhou. Znamená
to, že magistrát je zrejme jediným
obchodným partnerom UNISER-
VICES SK, čo potvrdzuje aj

výkaz ziskov a strát za rok 2012.
Tržby s DPH mala firma 112
057,20 €, čo je len o 499,20 € viac,
ako fakturovala magistrátu. 
História firmy nasvedčuje, že v
roku 2010 bola založená práve na
takýto účel. V prvom roku exis-
tencie mala tržby 600 eur, v roku
2011 to bolo 10 450 €, skončila
však v strate. Začalo sa jej dariť až
po podpise spomínanej zmluvy.
Spoločníkom a konateľom UNI-
SERVICES SK, s.r.o., je Vladimír
Šimna. Napriek vysokým tržbám
mala firma zisk len 1226 €, pri-
čom na mzdy išlo iba 652 €. Zato
vo výdavkoch na služby uvádza
42 943 € bez DPH.
Zmluva s firmou UNISERVICES
SK, ktorá zarába len na magistrá-
te, je sporná. Apre mesto zrejme aj
nevýhodná... Radoslav Števčík

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 6/2014

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

Falošný boj
s  reklamným
smogom
Po dvoch rokoch vo funkcii zor-
ganizoval bratislavský primátor
konferenciu o vonkajšej reklame
a zavelil do boja s nelegálnou
reklamou. „Dajme dole všetky
čierne stavby,“ navrhol majite-
ľom reklamných agentúr. A tak
zo 450 nelegálnych bilbordov
dalo súčasné vedenie mesta od-
strániť 10 kusov, začiatkom toh-
to roka reklamné agentúry od-
stránili 11 legálnych bilbordov,
do konca roka ich má byť 40. Z
celkového počtu asi 1500 legál-
nych a 450 nelegálnych.
Na marcové zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva primátor pred-
ložil návrh na dvojročný prená-
jom pozemkov pre 405 bilbordov.
Na výhradu, že tým chce legalizo-
vať nelegálne bilbordy, vyhlásil,
že by nešlo o legalizáciu načierno
postaveného zariadenia. V dô-
vodovej správe jeho návrhu sa
uvádza, že v uplynulých 3 rokoch
vypršali zmluvy k 458 zariade-
niam bolo v minulosti povolených
v riadnom stavebnom konaní. Pre
405 z nich preto navrhuje prena-
jom na dva roky. Nie je teda prav-
da, že tie bilbordy boli postave-
ných načierno. Im sa len skončil
nájom a na mestských pozemkoch
ostali bez platnej nájomnej zmlu-
vy, teda vlastne načierno.
Primátor môže bez súhlasu zastu-
piteľstva uzatvárať zmluvy do 10
rokov. Nič mu nebránilo, aby dvoj-
ročný prenájom pre 405 bilbordov
aj podpísal. Zrejme v tom nechcel
zostať sám a tak sa pokúsil do
tohto čudného obchodu zatiahnuť
poslancov. Tí však falošný boj s
reklamným smogom odmietli.
V decembri primátor v tichosti
predĺžil o dva roky zmluvu, vďaka
ktorej je v centre mesta osem gi-
gantických reklamných veží CI-
TYTOWER. Predĺžil zmluvu, kto-
rú pred dvoma rokmi sám uzatvo-
ril. O dodatku, ktorý 20. decem-
bra 2013 podpísal, mestskí po-
slanci určite netušili, pretože na
webstránke mesta bol zverejnený
až 17. marca 2014, teda skoro po
3 mesiacoch a len niekoľko dní
pred tým, ako by zo zákona stratil
platnosť. Radoslav  Števčík

STARÉ MESTO
Minulý týždeň sa skončila
demontáž druhého poľa Staré-
ho mosta a súlodie so žeriavom
sa presunulo pod tretie mostné
pole. Demontáž druhého most-
ného poľa trvala 26 dní, pokiaľ
týmto tempom pôjdu práce aj
pri rozoberaní konštrukcie
ďalších troch mostných polí,
Starý most bude celý rozobra-
ný možno až v máji. Pritom
zhotoviteľ a vedenie mesta v
polovici februára sľubovali, že
celý Starý most bude rozobratý
do konca februára!
Vinou silného vetra cez víkend
boli práce na demontáži Starého
mosta zastavené. Meškanie sa
teda ešte zväčšilo. Kým práce na

ostatných úsekoch tzv. Petržal-
skej električky pokračujú podľa
plánu, Starý most môže celý pro-
jekt nielen predĺžiť, ale aj predra-
žiť. „Čím dlhšie sme na stavbe,
tým máme aj väčšie náklady,“
priznal riaditeľ výstavby Eurovia
SK Peter Tekeľ. Aj preto mestská
časť Staré Mesto vyšla v ústrety
zhotoviteľovi stavby - spoločnosti
Eurovia SK, a.s., a súhlasila s
tým, aby sa na demontáži Starého
mosta mohlo pracovať sedem dní
v týždni a aj v noci, na Štúrovej
ulici a Šafárikovom námestí sa od
apríla bude môcť pracovať v pra-
covných dňoch a v sobotu od 7.00
do 20.00 h, v nedeľu a v dňoch
pracovného pokoja od 9.00 do
17.00 h.

Na staromestskej strane pokraču-
jú práce na prekládke kanalizácie,
na úseku budúcej petržalskej esta-
kády kopú a betónujú základy na
podpery estakády. Na petržalskej
strane za Einsteinovou pokračujú
práve na železničnom spodku
úseku Bosáková - obratisko.
Od apríla čaká Bratislavčanov
ďalšie obmedzenie dopravy v
súvislosti s výstavbou električky
do Petržalky. Čiastočne sa uzat-
vorí Šafárikovo námestie - v
oboch smeroch sa doprava zúži
do jedného jazdného pruhu.
Tranzit po staromestskom nábre-
ží sa tým výrazne skomplikuje.
Dokedy bude toto obmedzenie
trvať, bratislavský magistrát ne-
zverejnil. (ado)

Silný vietor cez víkend znemožnil
práce na demontáži Starého mosta 

BRATISLAVA
Bratislavskej samospráve sa
nepodarí v tomto volebnom
období určiť nové pravidlá
parkovacej politiky v meste. A
to aj napriek tomu, že najväčšie
mestské časti ako Petržalka,
Staré Mesto a Nové Mesto po-
trebujú statickú dopravu regu-
lovať, väčšina mestských častí
nechce riešiť problém s parko-
vaním v meste.
Primátor Milan Ftáčnik (nezávis-
lý s podporou Smer-SD) ani na
druhý pokus nedokázal v mest-
skom zastupiteľstve presadiť
schválenie zmeny štatútu mesta,
ktoré by umožnilo mestským čas-
tiam vyberať poplatky za parko-

vanie na svojom území. Primátor
potom stiahol s tým súvisiaci
návrh nariadenia o vymedzení
komunikácií na dočasné parkova-
nie motorových vozidiel, o výške
úhrady za dočasné parkovanie a o
spôsobe jej platenia.
Poslanci návrhu vyčítali, že nie je
dobre pripravený. Najväčší prob-
lém však mali s poplatkom 30 eur
za parkovaciu kartu Bratislavča-
na. „Je to asi 8,5 centa na deň.
Ako môže niekto mať auto a pre-
vádzkovať ho, ak nemá 8,5 centa
na deň?“ upozornil poslanec Pe-
ter Osuský (SaS). Mestskí poslan-
ci pritom určovali len maximálnu
sadzbu poplatku. „Karta môže
byť aj zadarmo, my dávame len

mantinely. Človek v MHD má
pritom omnoho vyššie náklady na
električenku,“ povedal šéf dop-
ravnej komisie Jozef Uhler
(SDKÚ-DS).
Nové pravidlá parkovania tak bu-
de môcť prijať až nové mestské
zastupiteľstvo, ktoré vzíde z kon-
coročných komunálnych volieb.
„Som sklamaný z toho, že nová
parkovacia politika neprešla.
Bola výsledkom trojročnej práce
mesta, mestských častí, odborní-
kov a mala priniesť väčší poria-
dok v parkovaní a výhody pre
Bratislavčanov,“ priznal primátor
Ftáčnik. Novú parkovaciu politi-
ku nepodporili poslanci za KDH
a Smer-SD. (brn)

Novú parkovaciu politiku neschválili
mestskí poslanci ani na druhýkrát

Primátor

dal prestavbe

prístavu zelenú
STARÉ MESTO
Prestavba osobného prístavu
na Fajnorovom nábreží dostala
od primátora Milana Ftáčnika
(nezávislý s podporu Smer-SD)
zelenú. Magistrát dal k projek-
tu vydal súhlasné záväzné sta-
novisko a investor Slovenská
plavba a prístavy - lodná osob-
ná doprava, a.s., tak môže po-
žiadať o územné rozhodnutie.
Prestavba osobného prístavu sa
však stretla s nesúhlasom iniciatí-
vy Bratislava otvorene, ktorá
upozorňuje, že nejde len o rekon-
štrukciu prístavu, ako to prezen-
tuje investor a vedenie mesta, ale
aj o dostavbu budovy prístavu o
hotelovú časť so 48 izbami. „Do-
stavba komerčného hotela zvýši
objem a výšku budovy v podsta-
te skoro o 100 % a výrazne zatie-
ni budovu Slovenského národ-
ného múzea. Ide pritom o budovu
jednej z hlavných, erbových kul-
túrnych inštitúcií štátu, ktorú
významný slovenský architekt
Milan M. Harminc projektoval
ako dominantu nábrežia,“ upo-
zorňuje iniciatíva Bratislava
otvorene.
Plánovaná dostavba budovy prí-
stavu podľa nich narúša tradičnú
panorámu a siluetu nábrežia a je v
rozpore s platným územným plá-
nom mesta, ktorý stanovuje po-
vinnosť „rešpektovať najvýznam-
nejšie diaľkové priehľady, ktoré
poskytujú charakteristické identi-
fikačné, významové a orientačné
vnímanie mesta, priehľady na his-
torické a významové dominanty
mesta, či inak hodnotné stavby“.
Projekt navyše počíta so zastava-
ním zelenej plochy na Vajanského
nábreží a s odstránením pomníka
sovietskej dunajskej flotily.
Aktivisti vyzvali primátor Ftáč-
nika, aby ich požiadavky boli
zapracované do projektu a ten
bol riadne predložený na verejnú
diskusiu. (bao)

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848
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Vianoce sa pre

OLO skončili

až v marci
BRATISLAVA
Mestská obchodná spoločnosť
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.,
(OLO) odvážala až do 7. marca
2014 vianočné stromčeky, ktoré
Bratislavčania odkladali k sto-
jiskám s nádobami na komu-
nálny odpad. Od 13. januára do
7. marca vozidlá OLO odviezli
83,62 ton stromčekov, ktoré boli
spracované ako biologicky roz-
ložiteľný odpad a skončili v
kompostárni.
Oproti rovnakému obdobiu minu-
lého roka je to nárast o cca 31 ton,
čo môže byť signál, že v Bratisla-
ve rastie popularita živých strom-
čekov, ktoré sú priateľskejšie k
životnému prostrediu ako umelé.
Po 7. marci končia všetky vianoč-
né stromčeky v spaľovni odpadu.
Vzhľadom na skorší príchod jari a
jarného upratovania OLO pripo-
mína, že zberný dvor na Starej
Ivánskej ceste je otvorený každý
deň okrem nedele a sviatkov od
8.00 do 18.00 h. (olo)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Bajan chce, aby

primátor konal

rýchlejšie 
PETRŽALKA
Petržalská samospráva navr-
huje zmenu štatútu hlavného
mesta Bratislavy, aby primátor
mesta musel o žiadosti starostu
mestskej časti rozhodnúť do 30
dní, resp. 60 dní pri rozhodova-
ní v zložitých veciach. Petržal-
ský starosta Vladimír Bajan
(nezávislý) sa sťažuje, že samo-
správa mesta nereaguje na pod-
nety mestskej časti dostatočne
rýchlo, a to najmä vo veciach, v
ktorých podľa zákona rozho-
duje primátor.
Petržalský starosta ešte vlani v
septembri podal návrh na doplne-
nie štatútu, pričom ho podporili
viacerí starostovia. „Už dlhšie sa
viaceré mestské časti boria s ne-
primerane dlhým rozhodovaním
hlavného mesta. Aby verejná sprá-
va mestských častí bola efektívna,
rozhodol som sa podať návrh na
doplnenie štatútu,“ uviedol Bajan.
Návrh prerokovala mestská rada,
súhlasné stanovisko k nemu ako
prví prijali petržalskí poslanci.
Vyjadriť sa musia zastupiteľstvá
všetkých mestských častí. (brn)

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

ELEKTROINŠTALÁCIE
SERVIS

STAVEBNÉ PRÁCE
www.alia.sk

Tel.: 0903 406 205

Na Belopotockého ulici sa stavať
nebude, Pod záhradami však áno
BRATISLAVA
Po 18 rokoch sporu o bývalý
parčík na Belopotockého ulici
mestskí poslanci rozhodli, že
pozemok zachránia pred vý-
stavbou  a zamenia ho so sta-
vebníkiom za iné pozemky v
Dúbravke na ulici Pod záhra-
dami a v Starom Meste na Dro-
társkej ceste. Napriek tomu, že
hodnota pozemkov je podľa
znalcov neporovnateľná a zá-
mena pre mesto nevýhodná.
Zámenu pozemkov odsúhlasilo
30 zo 41 prítomných poslancov.
Investor ZIPP Bratislava, s.r.o.,
dostane za vyše 3400 štvorco-
vých metrov v centre mesta me-
dzi ulicami Belopotockého a
Lehotského asi 11 400 štvorco-
vých metrov v Dúbravke na ulici
Pod záhradami a ešte takmer
2700 štvorcových metrov v Sta-
rom Meste na Drotárskej ceste.
Znalec ohodnotil cenu pozemku
na Belopotockého ulici na vyše
385-tisíc eur. Zamieňané mestské
pozemky však majú cenu takmer
2,59 milióna eur! „Dnešná trhová
hodnota parčíka na Belopotocké-
ho ulici je výsledkom úsilia akti-

vistov. Tí sa snažili, aby súdy
uznali, že ide o zeleň a nie o sta-
vebný pozemok. Investor ho však
nadobúdal za cenu stavebného
pozemku,“ obhajovala zámenu
starostka Starého Mesta Tatiana
Rosová (SDKÚ-DS). Ak by išlo
o stavebný pozemok, jeho hodno-
ta by podľa znalca bola okolo
1,77 milióna eur. Aj tak však
mesto na zámene stráca - rozdiel
oproti zamieňaným mestským
pozemkom je 820-tisíc eur. Suma
sa má však podľa mesta vyrov-
nať, lebo zhruba 5000 štvorco-
vých metrov Pod záhradami bude
tvoriť verejný park, ktorý investor
o viac ako tri roky vráti mestu.
„Na tomto získajú vlastne všetci,
nikto viac, nikto menej. Mojou
starosťou bude, aby sa tam stava-
lo v súlade s územným plánom,“
bránil zámenu a výstavbu Pod
záhradami starosta Dúbravky Ján
Sandtner (nezávislý). 
Staromešťania z okolia Belopo-
tockého ulice si vydobyli svoje,
Dúbravčania však nie sú spokoj-
ní, aj keď investor prisľúbil vybu-
dovanie parku. Ten má najneskôr
do konca roka 2017 bezodplatne

previesť do správy mesta, ktoré
ho následne zverí mestskej časti
Dúbravka. Ak investor záväzok
nedodrží, mesto bude môcť od
zámennej zmluvy odstúpiť alebo
si uplatniť pokutu vo výške 950
300 eur.
Dúbravčania, ktorí proti výstavbe
Pod záhradami spísali petíciu,
navrhovali kompromis, aby za
pozemok na Belopotockého pos-
lanci radšej vymenili iný poze-
mok v Dúbravke - parcelu s roz-
lohou 13 450 štvorcových metrov
medzi ulicami Nejedlého, Na
vrátkach a Dúbravčická. Mestskí
poslanci sa však týmto návrhom
nezaoberali a rozhodli, že sa síce
byty nebudú stavať na Belopotoc-
kého, ale Pod záhradami. 
Jamu na Belopotockého investor
prisľúbil zasypať na vlastné nák-
lady. Staré Mesto sa chystá oslo-
viť obyvateľov lokality, čo by v
parčíku privítali. Na revitalizáciu
parku je v mestskom rozpočte vy-
členených 70-tisíc eur a mestská
časť k nim plánuje pridať svoj po-
diel. Podľa starostky Rosovej by
mali zmenu Bratislavčania vidieť
do konca roka. (mch,  ado)
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Bezdomovci

robia z lesíka

smetisko
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si skrátil cestu a
prešiel som lesíkom za Roma-
novou ulicou smerom na Bra-
dáčovu. Počítal som s nejaký-
mi PET fľašami, igelitkami,
ale čo som videl, bolo horšie,
ako som čakal. V okruhu asi
150 m leží v lese množstvo od-
padkov, od plastových fliaš,
igelitových tašiek, kartónov,
starých paplónov, zvyškov
oblečenia až po... nechcem na-
písať čo, ale od psov to nebolo.
Človek musí dávať pozor, kam
stúpa.
Často tam vidím bezdomovcov,
ktorí vyberajú blízke kontajnery.
Ale prečo musia to, čo vyberú,
rozhadzovať po okolí? Chápem,
majú starosti ako prežiť, niekde
musia vykonávať svoju potrebu,
niečo musia jesť a niekde musia
aj spať. Nie všetci sa do tejto
situácie dostali vlastným priči-
nením. Ale prečo týmto svojím
správaním znepríjemňujú život
ostatným ľuďom?
Samozrejme, že sa to netýka
všetkých, sú aj takí, ktorí sa sna-
žia žiť lepšie, ale sú aj takí, kto-
rým je to absolútne jedno, že
niekde niekomu znečisťujú pro-
stredie. Keď im to vyhovuje,
nech sa tam v noci pokojne
vyspia, minimálne jedného som
tam videl spať, keď som tadiaľ
prechádzal, ale nech nerobia
okolo seba smetisko!
Bolo by žiadúce, aby sa v tejto
lokalite prešli aspoň raz do
týždňa mestskí policajti. Stačí
vystúpiť na 5 minút z auta, ne-
vysedávať v ňom pravidelne na
parkovisku pri dostihovej dráhe
alebo pri Malom Draždiaku a
prejsť si to tam peši, aby sa tam
časom nenašiel mŕtvy bezdo-
movec ako nedávno hneď vedľa
na Romanovej ulici rovno pod
panelákom.

Tomáš Husár, Petržalka

Na Obchodnej ulici sme v krát-
kom čase objavili ďalšiu novú
reštauráciu. Z pohľadu terénu
sa nachádza v hornej časti, z
pohľadu číslovania v dolnej
časti ulice. V parteri domu s čís-
lom 7 je Restaurant & Cafe &
Wine Bar RUSTIQUE. Ako už
názov napovedá, ide o reštau-
ráciu s francúzskou kuchyňou,
vôbec však nepôsobí vidieckym
dojmom, ako naznačuje názov.
Reštaurácia je situovaná do ulice,
v prednej časti je veľká miestnosť
s barom, vo vnútri sa však nachá-
dzajú ďalšie zákutia pre intímnej-
šie posedenie. Orientáciu na fran-
cúzsku kuchyňu naznačuje aj
mobiliár a dekorácie. Okrúhle
stolíky slúžia nielen na posedenie
pri káva, ale aj na obed či večeru.
Na stenách sú zavesené repliky
starej francúzskej plagátovej tvor-
by, nechýbajú aj insitné maľby.
Nechýba ani reklamný plagát na
slávneho parížskeho kabaretu Le
Chat noir.
Steny sú béžové, drevená palu-
bovka je upravená, aby pôsobila
ošúchaným dojmom. Na bare je
staré drevené rádio, nefrancúzska
hudba však znie zo zabudova-
ných reproduktorov v strope. Na-
priek tomu sa tu môžete cítiť ako

v parížskom bistre. A ochutnať aj
francúzsku kuchyňu.
V jedálnom lístku Rustique ponú-
ka, raňajky (otvárajú o 8.00 h),
predjedlá (vrátane troch  polie-
vok), minútky, špeciality podniku
a šaláty. Okrem menu A la Carte
tu majú aj niekoľko špecialít me-
siaca a denné obedové menu za
6,90 €. Raňajky sme vynechali,
len pre zaujímavosť, Croque Ma-
dame (dva chleby vo vajci so šun-
kou, syrom a volským okom) sto-
jí 4,90 €, Croque Monsieur (bez
volského oka) vyjde na 4,50 €.
Z polievok sme ochutnali fran-
cúzsku cibuľačku so syrovým
krutónom (2,80 €). Servírujú ju v
malom smaltovanom kastróliku,
kde len veľmi pomaly chladne.
Dostali sme ju na stôl takmer vria-
cu a dala sa jesť len veľmi, veľmi
pomaly. Oproti cibuľačke, ktorú
nedávno mali v grile na Rybnej
bráne, bola tá z Rustique o pozna-
nie lepšia, ale ani toto nebolo
žiadne terno. Najmä, ak ide o
„francúzsku“ reštauráciu.
Z predjedál sme si ďalej dali gri-
lovaný kozí syr na krutóne s mie-
šaným šalátom, olivami a červe-

nou paprikou (5,50 €). Boli to
vlastne len dva krúžky kozieho
syra, takže príznačnejší názov by
bol šalát s kozím syrom.
To, že nám šalát doniesli v hlbo-
kom tanieri sme chápali, prečo
nám však v hlbokom tanieri do-
niesli aj hlavné špeciality sme ne-
pochopili. Vyzerá to možno efekt-
ne, je však vrcholne nepraktické
krájať si mäso v hlbokom tanieri.
Dali sme si kuracie rolky plnené
údeným syrom, špargľou a parms-
kou šunkou s gratinovanými ze-
miakmi (8,90 €) a hovädzie kocky
v hustej vínovo-zeleninovej omáč-
ke s  dauphinoise zemiakmi a zele-
nou fazuľkou (13,50 €). Chuťovo
sme proti jedlu nemali výhrady, aj
keď cibuľačka jedného z nás
doslova vyhnala na toalety.
Prístup personálu je nekonvenč-
ný. Pri prvej návšteve (hodinu po
otvorení) čašníčka ešte len zame-
tala podlahu po predchádzajúcom
večere, pri druhej návšteve nás v
nedeľu krátko popoludní poslali
rovno preč, vraj dnes upratujú.
Veľká škoda.
Naše hodnotenie:���

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

Inšpektori Slovenskej obchod-
nej inšpekcie (SOI) skontrolo-
vali predajcu výpočtovej tech-
niky Shark Online, a.s., ktorý
sa prezentuje ako najväčší pre-
dajca výpočtovej techniky na
slovenskom trhu. Pri kontrole
zo septembra minulého roka
dostal predajca pokutu 700 eur.
Možno si „žraloci“ mysleli, že
už majú od inšpektorov pokoj,
no mýlili sa. V októbri prišla
inšpekcia SOI opäť a Shark
dostal pokutu 300 eur.
Na nepresné a dvojzmyselné
údaje o netbooku upozornil SOI
zákazník. Inšpektori preverili
podnet a 27. septembra 2013
skontrolovali prevádzku na
Tuhovskej ulici 1, ktorá okrem
kamenného predaja zodpovedá i
za nákup cez internet.  Zistili, že
v popise výrobku na webovej
stránke obchodu uvádzal predá-
vajúci iné parametre netbooku
Acer One v hodnote 239 eur ako

v špecifikácii parametrov výrob-
ku. Na internete sa uvádzalo, že
netbook disponuje najnovším
operačným systémom od Micro-
softu Windows 8, pričom v špeci-
fikácii jednotlivých parametrov
výrobku bol uvedený operačný
systém Linux. Za klamanie zá-
kazníkom inšpektori SOI dali
spoločnosti Shark Online, a.s.,
pokutu 700 eur.
O takmer mesiac neskôr 18.
októbra 2013 inšpektori SOI kon-
trolovali prevádzku Shark Online,
a.s., na Tuhovskej ulici 1 opäť. Na
porušenie povinnosti voči predá-
vajúcemu upozornil inšpektorov
opäť zákazník, ktorý si u predajcu
kúpil počítač Lenovo v hodnote
529 eur. Počítač kúpil online cez
internet a prevzal si ho v prevádz-
ke na Tuhovskej 31. júla 2013. Do
siedmich pracovných dní od pre-

vzatia tovaru 5. augusta 2013 sa
kupujúci  rozhodol od zmluvy
odstúpiť, počítač vrátiť a žiadal
vrátenie peňazí. Predajca tak mal
urobiť do 15 dní, ale až 27. augus-
ta 2013 vystavil kupujúcemu dob-
ropis na 529 eur, ktorý však ani do
dňa podania podnetu na SOI, teda
5. septembra 2013, nebol uhrade-
ný. Peniaze za počítač poslal
kupujúcemu na účet až 6. sep-
tembra 2013.
Manažér prevádzky sa bránil tým,
že v počítačovom systéme na-
miesto vrátenia tovaru „niekto“
zadal reklamáciu tovaru, a tak ich
systém neupozornil na končiacu
15-dňovú lehotu na vrátenie
peňazí. Inšpektori SOI to neak-
ceptovali a spoločnosti Shark
Online, a.s., dali ďalšiu pokutu,
tentoraz 300 eur.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Shark dostal za mesiac dve pokuty

Rustique s francúzskou kuchyňou

NA PREDAJ
2i byt, Petržalka - Bosákova,

novostavba, 65 m2, 17/19, balkón,
nádherný výhľad, blízkosť centra,
výborná občianska vybavenosť
� 00990055  447722  880088

112255..000000  €€

Sused, a prečo

nie do modrého

kontajnera?
LIST ČITATEĽA
Triedený zber komunálneho
odpadu je činnosť vyplývajúca
zo zákona o odpadoch, založená
na uvedomelosti občanov, ktorí
primárne triedia príslušné se-
parovateľné druhotné surovi-
ny, ale i na podmienkach sepa-
rácie, ktoré majú vytvárať ob-
ce. V Bratislave tento systém
funguje už od roku 1994 a riadi
sa podmienkami nariadení
mesta a mestských častí. Občan
je teda povinný triediť odpad a
samospráva zase vytvoriť pod-
mienky na separáciu.
V prípade zberu separovaného
papiera sú vytvorené podmienky
fakticky na každej druhej či tretej
ulici aj v mestskej časti Nové
Mesto. Je samozrejmé, že zberné
nádoby na papier (modré kontaj-
nery) vrátane kontajnerov na iné
separovateľné zložky, nemôžu
byť umiestnené pri každom stojis-
ku kontajnerov pre zmesový ko-
munálny odpad. Je preto potrebné
premôcť lenivosť či prehodnotiť
environmentálne cítenie, urobiť
pár krokov navyše a dať separo-
vateľný odpad tam, kam patrí.
No je zrejmé, že takýto postoj je
pre suseda z Robotníckej ulice asi
cudzí... (a nie je sám). Zrejme
predpokladal, že kartóny stačí
uložiť vedľa stojiska kontajnerov
zmesového odpadu a tie len niek-
to odnesie. No nestalo sa a kartó-
ny sú tam už týždeň. Čo vy na to,
susedko..? Alebo si myslíte, že
„sa to“ napokon spraví? Ak to
neurobia bezdomovci, tak to zrej-
me bude musieť byť odstránené
na náklady mestskej časti. Ale
chceme takto fungovať aj v
budúcnosti?
Je potrebné byť všímavý vo svo-
jom okolí, kritizovať nedostatky,
navrhovať možné riešenia, a to aj
v spolupráci so svojím poslan-
com. Blížia sa komunálne voľby,
a aj preto je potrebné v nich zvá-
žiť, koho si zvolíme, komu dáme
svoju dôveru. Mali by sme také-
mu, ktorého dobre a dlhodobo
poznáme, ktorého činy vo svo-
jom okolí aj cítime, ktorý napo-
kon má záujem riešiť veci verej-
né a záležitosti spoluobčanov.

Peter Flaškár, Nové Mesto
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užite si dôležité
momenty spolu

spoločné zážitky môžu byť lepšie

www.orange.sk | 0905 905 905

s tabletom aj so smartfónom

už od 1 €

Ponuka platí do 30. 6. 2014, pričom spoločnosť Orange Slovensko, a.s., je oprávnená ponuku zmeniť alebo predĺžiť. Ponuka platí pri uzatvorení kombinácie dvoch dodatkov k zmluvám o poskytovaní verejných 
služieb s viazanosťou 24 mesiacov a s vybranými účastníckymi programami, ktorých súhrnný mesačný poplatok je vo výške minimálne 19,99 € s DPH. Spojenie dát je možné využiť pod jedným variabilným 
symbolom. Zobrazená kombinácia tabletu a mobilného telefónu za kúpnu cenu 1 € zodpovedá súhrnnému mesačnému poplatku 37,99 €. Viac informácií o ponuke na www.orange.sk a u predajcov.

spoločné zážitky môžu byť lepšie

Buďte so svojimi blízkymi v spojení vždy, keď to potrebujete. Príďte si do Orangeu 
po internet a paušál, ktoré využijete naozaj naplno so skvelým tabletom Huawei 
MediaPad 7 Youth a so smartfónom LG Optimus L3 II už od 1 €.

OR Tablety, smartfon Euro BratislavskeNoviny.indd 1 28.2.2014 10:50

Robert Fico objavil Bratislavu.
Jeho vláda priklepla hlavnému
mestu 3,5 miliónovú dotáciu a
pôžičku vo výške 2,5 milióna
eur. Je to hodné chvály, veď
ktorý primátor by sa nepotešil
takému štedrému daru. O to
viac, že vzťah premiéra k našej
metropole doteraz charakteri-
zovali dva výroky:
1. Bratislava nie je Slovensko.
2. Keď chce ísť medzi normálnych
ľudí, musí opustiť Bratislavu.
Čo sa zmenilo, že zrazu dopraje
hlavnému mestu toľko peňazí?
Je to jednoduché: blížia sa komu-
nálne voľby. A Smer chce mať
opäť primátora. Nestačí mu, že
má plnú kontrolu nad vládou,
národnou radou, nad väčšinou
vyšších územných celkov, snaží
sa dobyť prezidentský palác a
chce obhájiť pre svoju stranu a
jej sponzorov aj post primátora
Bratislavy. Najlepšia cesta, ako
to urobiť, je dať šancu Milanovi

Ftáčnikovi, aby sa mohol po-
chváliť rozvojovými projektmi.
Medzi najväčšie problémy hlav-
ného mesta nepochybne patrí
kvalita ciest. Na ich opravu má
Bratislava iba okolo pol milióna

eur ročne, teda zlomok toho, čo
župa, hoci veľká časť ciest v kra-
ji leží na jej území. Vďaka pos-
lancom hnutia NOVA v mest-
skom zastupiteľstve sa predseda
VÚC vlani „zľutoval“ a vo

volebnom roku posunul Bratisla-
ve milión eur. Tento rok sa zatiaľ
netvári ochotne. Bratislavčanov
však paradoxne môže tešiť, že
časť „Ficových peňazí“ pôjde na
čistotu a údržbu ciest. Ďalšie
milióny sú určené na veľké
dopravné stavby (električkové a
trolejbusové trate, rekonštrukcia
Starého mosta), na nových mest-
ských policajtov a na cestovný
ruch.
Bratislava potrebuje peniaze ako
soľ. Teda viac ako soľ - tú až tak
tento rok nepotrebovala vďaka
teplejšej zime. Ale práve pri zim-
nej údržbe ciest (800-tisíc eur
mesačne, aj keď nepadne ani mi-
limeter snehu) ukázala, kde naj-
viac tlačí magistrát topánka a čo
bude najväčšie riziko pri čerpaní
dotácie: po akých cestičkách
peniaze prúdia a kde presne
skončia. 
Obávam sa, že štedrosť Úradu
vlády SR si zase nájde svojho

nesprávneho adresáta. Ako pri
trolejbusovom tendri, ktorý bol
šitý na jednu finančnú skupinu,
často spájanú práve so súčasnou
garnitúrou. A z toho vyplýva aj
moja ďalšia obava: ak by v tomto
meste rozhodovala kvalita a nie
kontakty, verejný záujem a nie
súkromný, možno by si vystačilo
aj bez darov a pôžičiek od vlády.
Dokonca by tu mohlo byť viac
zelene, miest na parkovanie a
čistejších ulíc. 
Premiér tejto krajiny veľmi
dobre vie, že aj Bratislava je Slo-
vensko. A má smolu: žije tu veľa
normálnych ľudí, ktorým záleží
na tom, ako toto mesto vyzerá a
najmä, ako by mohlo vyzerať,
keby ho riadili politici a úradníci,
ktorým ide o vec a nie o biznis.
Hnutie NOVA takých ponúka. A
viacerých predstaví aj na strán-
kach Bratislavských novín.

Daniel Lipšic
predseda hnutia NOVA

Aj Bratislava je Slovensko
NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava
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Dedičstvo

možno aj

odmietnuť
Stáva sa, že dedičstvo spôsobí de-
dičom viac problémov ako úžit-
ku, čo platí najmä vtedy, ak dedič
zdedí po poručiteľovi viac dlhov
ako majetku. Z tohto dôvodu
zakotvuje Občiansky zákonník v
ustanovení § 463 a nasledujúcich
možnosť dedičstvo odmietnuť.
Odmietnutie dedičstva je jedno-
stranným právnym úkonom, musí
byť vykonané buď ústnym vyhláse-
ním na súde, alebo písomným
vyhlásením zaslaným na súd. Ak
toto vyhlásenie robí zástupca dedi-
ča, môže tak urobiť len na základe
plnomocenstva, ktoré ho na odmiet-
nutie dedičstva výslovne oprávňuje.
Zákonný zástupca maloletej osoby,
alebo osoby, ktorej spôsobilosť na
právne úkony je obmedzená, môže
dedičstvo odmietnuť len so súhla-
som príslušného súdu. 
Vyhlásenie dediča o odmietnutí
dedičstva nesmie obsahovať žiadne
výhrady alebo podmienky. Dedič-
stvo možno odmietnuť len ako
celok, nie je možné sa ho vzdať len
čiastočne. 
Zákonom stanovená lehota na
odmietnutie dedičstva je jeden
mesiac odo dňa, keď súd dediča
informoval o jeho práve dedičstvo
odmietnuť. Ak na to existujú vážne
dôvody, môže súd túto lehotu pre-
dĺžiť pred uplynutím pôvodnej
lehoty. Vyhlásenie o odmietnutí
dedičstva je neodvolateľným úko-
nom, preto dedič, ktorý dedičstvo
odmietol, stratí postavenie účastní-
ka v dedičskom konaní. Odmietnu-
tie dedičstva má účinky len voči
dedičovi, ktorý dedičstvo odmietol,
nevzťahuje sa na jeho potomkov či
iných dedičov. Pokiaľ ide o vyhlá-
senie dediča o tom, že dedičstvo
neodmieta, resp. prijíma, tiež ho nie
je možné odvolať. 
Odmietnuť dedičstvo nemôže ten
dedič, ktorý svojím konaním dal
najavo, že dedičstvo odmietnuť
nechce. Za také konanie možno
považovať napr. uplatňovanie po-
hľadávok zomrelého, platenie dl-
hov za poručiteľa, nakladanie s
majetkom poručiteľa a pod.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Riazanská ulica

je čiastočne

uzavretá
NOVÉ MESTO
Riazanská ulica je od nedele 16.
marca 2014 čiastočne uzavretá.
Ide asi o 240-metrový úsek
medzi Úradníckou a Hálkovou
ulicou smerom od Vajnorskej
ulice k Račianskej. Dôvodom sú
výkopové práce v rámci rekon-
štrukcie vodovodu a kanalizá-
cie v novomestskej lokalite Ľu-
dová štvrť.
Cesta bude čiastočne uzatvorená
do nedele 20. apríla. Následne od
21. apríla do 20. júna 2014 bude
ulica čiastočne uzatvorená v pri-
bližne 100-metrovom úseku od
Halašovej po Hálkovu. Prejazdný
je len jeden jazdný pruh v smere
jazdy od Račianskej po Vajnorskú
ulicu. Obchádzková trasa vedie
cez ulice Hálkova, Kukučínova a
Jarošova. 
Autobusové linky MHD číslo 50
a 51 premávajú po obchádzko-
vých trasách cez Jarošovu a Vaj-
norskú ulicu v smere do Auparku,
resp. do vozovne Krasňany.(brn)

BRATISLAVA
Úradníkom bratislavského ma-
gistrátu nič a nikto nebráni v
tom, aby si privyrábali aj
bokom. Niektorí stihnú popri
práci vo verejnej správe robiť
pre vlastné či cudzie firmy.
Vedenie magistrátu na tom
nevidí nič zlé. „Bokovky“ totiž
majú aj niektorí najvyšší magi-
strátni úradníci.
Mnohí Bratislavčania boli zasko-
čení, keď pri sledovaní televíz-
nych prenosov z olympijských
hier v Soči počuli hlas hovorcu
magistrátu Stanislava Ščepána.
Ako upozornil Nový Čas, okrem
toho, že je vedúcim oddelenia
marketingu a vzťahov s verejnos-
ťou magistrátu, vlani od apríla do
septembra pre RTVS komentoval
tenisové zápasy, majstrovstvá
sveta v plávaní a v atletike. Bo-
kom tak zarobil 4560 eur. Koľko
zarobil za komentovanie olym-
piády, nechcel prezradiť. Jeho
nadriadeným to však neprekáža.
„Bolo by hanbou pre hlavné mes-

to, ak by zabránilo zamestnanco-
vi využiť celoživotné, vysoko
profesionálne skúsenosti. Ko-
mentovanie jedného z najprestíž-
nejších športových sviatkov bolo
udalosťou, keď vedenie mesta
bez váhania umožnilo Stanislavo-
vi Ščepánovi prinášať divákom
zážitok z krasokorčuliarskych
disciplín,“ povedal jeho priamy
nadriadený - riaditeľ kancelárie
primátora Ľubomír Andrassy.
Riaditeľ primátorovej kancelárie
s „bokovkou“ podriadeného ne-
má problémy, veď on sám si pri-
lepšuje radami ministrovi škol-
stva. Od mája 2012 dostáva od
ministerstva každý mesiac 1500
eur. Do 1. mája 2014, keď mu
končí ministerská zmluva, zarobí
šéf primátorovej kancelárie „bo-
kom“vyše 33 000 eur.
S vedľajšími príjmami nemal
pred rokom problém ani primátor
Milan Ftáčnik, ktorý si privyrábal
členstvom v dozornej rade súk-
romnej poisťovne. Po odhalení sa
funkcie vzdal, odmeny vrátil a od

mestského zastupiteľstva dostal
pokutu vo výške šiestich primá-
torských platov.
Aktivni mimo pracovných po-
vinností na magistráte sú však aj
ďalší úradníci, ktorí súčasne s
prácou vo verejnej správe zostá-
vajú spoločníkmi a konateľmi v
súkromných firmách.
Napríklad zástupkyňa riaditeľa
magistrátu a vedúca oddelenia
územných systémov Ing. arch.
Jela Plencnerová je stále aj jedi-
nou spoločníčkou a konateľkou
spoločnosti JELA, s.r.o., so síd-
lom na Brnianskej 25. Afirme zá-
stupkyne riaditeľa magistrátu s
platom 2700 € mesačne sa darí aj
po nástupe do verejnej správy.
Vlani stúpli tržby jej firmy oproti
roku 2012 o vyše 100% - zo 45
662 € na 95 951 €, pričom vlaňaj-
ší firemný zisk po zdanení vzrás-
tol oproti predchádzajúcemu roku
dokonca 2,5-násobne z 23 321 na
61 451 €. Namieste je otázka, či je
takéto podnikanie mestských
úradníkov v poriadku. (ado)

Úradníci majú „bokovky“, vedeniu
magistrátu to nevadí, robí to tiež

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
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Mimoriadne úspešná novostavba pri Horskom parkuPONUKA SA ZUŽUJE. UŽ LEN 61 VOĽNÝCH BYTOV!NEZMEŠKAJTE!
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Starosta Petržalky Vladimír
Bajan a konateľ spoločnosti Pre-
spor s.r.o., Pavol Kečkeš podpí-
sali nájomnú zmluvu na objekt
bývalého LUDUSu na Tupolevo-
vej ulici. Budova prejde kom-
pletnou rekonštrukciou a Petr-
žalčania získajú moderné bow-
lingové centrum.
Po tom, ako poslanci v septembri
2013 jednohlasne odsúhlasili pre-
nájom tejto už roky chátrajúcej
budovy, podpísal nájomca s mest-
skou časťou zmluvu a požiadal o
stavebné povolenie. Stavebné
povolenie nadobudlo právoplat-
nosť práve v uplynulých dňoch a
investor s ohľadom na termíny
dohodnuté v zmluve plánuje začať
so stavebnými prácami už v prie-
behu nasledujúceho týždňa. Za
účasti starostu Vladimíra Bajana a
zástupcov firmy Prespor odštarto-
vali stavebné práce v utorok18.
marca 2014 o 10.00 h na Tupole-
vovej ulici pred budovou LUDU-
Su. Do jedného roka by na mieste
chátrajúceho objektu malo stáť
prvé petržalské bowlingové cen-

trum, ktoré bude okrem súťaží or-
ganizovaných Slovenským bow-
lingovým zväzom k dispozícii pre-
dovšetkým verejnosti.
Samospráva sa už od roku 2009
snažila opakovanými verejnými
súťažami o prenájom objektu, ale
až v minulom  roku prejavila
záujem o prenájom budovy spo-
ločnosť Prespor, ktorá ponúkla
investovať do rekonštrukcie budo-
vy 1 milión eur a do jej vnútorné-
ho zariadenia ďalších 300-tisíc. Zo
zničenej a bezdomovcami okupo-
vanej budovy by sa malo stať mo-
derné bowlingové centrum s prí-
slušenstvom. Okrem bowlingo-
vých dráh ponúkne centrum aj

priestory na spoločenské využitie,
školenia a semináre. Petržalskej
samospráve sa tak podarilo vyrie-
šiť ďalší z dlhodobo neriešiteľ-
ných problémov na jej území, čo
uvítajú najmä obyvatelia z priľa-
hlých ulíc, ktorí sa už niekoľko
rokov museli pozerať na chátrajú-
ci objekt. Ten slúžil len vandalom,
bezdomovcom a drobným hlodav-
com. 
Starosta Vladimír Bajan sa v tejto
súvislosti vyjadril, že je čas, aby sa
LUDUS vrátili slušným ľuďom.
„Dnes si už dovolím tvrdiť, že sme
pre tento projekt získali solídneho
partnera, ktorý tento objekt vráti
slušným Petržalčanom,“ dodal.

LUDUS je už v rekonštrukcii

Mestská časť Bratislava-Petr-
žalka organizuje v tomto roku
už 17. ročník Dní Petržalky. Tak
ako po iné roky, tak aj tento si
môžu záujemcovia o stánkový
predaj podať žiadosť o vydanie
povolenia. Záujemcovia o pre-
daj v stánkoch na celodennom
podujatí Dni Petržalky 2014,
ktoré sa každoročne koná na
Dostihovej dráhe v Petržalke, si
už môžu podávať žiadosti na
miestnom úrade. 
Pokiaľ majú záujem byť zaradení
do výberu, je potrebné, aby svoje
žiadosti o vydanie povolenia na
predaj podali písomne alebo osob-
ne (v podateľni) na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava-
Petržalka najneskôr do 9. mája
2014.
Za účelom vyhnúť sa zbytočným
komplikáciám pri spracovaní
vybraných záujemcov je potrebné,
aby žiadosť obsahovala nasledov-
né údaje:

- fyzická osoba – meno a priezvis-
ko, adresa bydliska, IČO, tel. kon-
takt;
- právnická osoba – obchodné
meno, sídlo spoločnosti, IČO, tel.
kontakt;
- súhlas Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva s preda-
jom v stánku počas konania hro-
madného podujatia;
- záznam daňového úradu z knihy
elektronickej registračnej poklad-
nice – fotokópia tejto strany;
- rozmery stánku, prípadne predaj-
ného pultu;
- sortiment predaja;
- požiadavku na zabezpečenie
zdroja elektrickej energie.

Záujemcovia sa počas úradných
hodín môžu informovať o pod-
mienkach telefonicky u pani Šebe-
kovej na čísle 02/68 288 868 alebo
e-mailom alena.sebekova@petr-
zalka.sk alebo emil.chlebec@petr-
zalka.sk

Záujemcovia o predaj 
v stánkoch na Dňoch Petržalky
si už môžu podať žiadosť
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Druhá etapa integrovanej dopravy
napriek sľubu už tri mesiace mešká
BRATISLAVA
Pred župnými voľbami sľubo-
val bratislavský župan Pavol
Frešo (SDKÚ-DS), že od decem-
bra sa integrovaný dopravný
systém rozšíri aj do bratislav-
skej MHD a okresov Pezinok a
Senec. Je koniec marca a druhá
etapa integrovanej dopravy nie
je stále spustená. Má sa tak stať
najskôr v apríli.
Problémy a nesplnené sľuby spre-
vádzali už spustenie prvej etapy
integrovanej dopravy v kraji.
Pôvodne to malo byť 1. marca
2013, pre náhle technické nedo-
statky sa spustenie systému posu-

nulo až o tri mesiace. V prípade
spustenia druhej etapy BID sa
situácia, zdá sa, opakuje. „Od de-
cembra sa bude môcť lacnejšie a
rýchlejšie cestovať na jeden lístok
v rámci celého kraja. To už je
moderný spôsob dopravy, na aký
sme zvyknutí vo všetkých veľ-
kých aglomeráciách okolo hlav-
ných miest v Európe,“ sľuboval
koncom októbra Pavol Frešo. Na
jeden lístok sa zatiaľ jazdí len na
Záhorí s čiastočným presahom na
bratislavskú MHD.
Bratislavská integrovaná doprava,
a.s., v polovici marca ohlásila, že
na prelome marca a apríla sa má

skončiť overovanie pripravenosti
dopravcov a ich systémov na
spustenie druhej etapy. „Konečné
rozhodnutie o termíne spustenia
druhej etapy padne po skončení a
vyhodnotení testovacej fázy a po
súhlasnom stanovisku všetkých
prepravcov,“ uviedla hovorkyňa
BID Viktória Lancošová.
V rámci druhej etapy majú cestu-
júci jazdiť na predplatný cestovný
lístok v bratislavskej MHD, v
regionálnych autobusoch Slovak
Lines a vo vlakoch Železničnej
spoločnosti Slovensko v okresoch
Senec a Pezinok a v niektorých
obciach Trnavského kraja. (bid)

Z Devína do

Bratislavy sa

beží 13. apríla
BRATISLAVA
Už 67. ročník Národného behu
Devín - Bratislava bude v nede-
ľu 13. apríla 2014. Online sa
možno prihlásiť na webstránke
www.starz.sk do 4. apríla, osob-
ne 10. a 11. apríla od 14.00 do
18.00 h vo vstupnej hale plavár-
ne Pasienky.
Aj tento rok sa hlavný pretek dlhý
11 625 metrov pobeží v štyroch
mužských a v troch ženských ka-
tegóriách, Malý Devín (2600 m)
pobežia dve chlapčenské a dve
dievčenské kategórie a rekreační
bežci od 16 rokov. (ado)

J&T-03-Stromova_inzercia_BN_206x85.indd 1 5.3.2014 14:43

Auto Palace na Panónskej ceste ponúka popri
autorizovanom servise Mazda a Mitsubishi
tiež servis všetkých značiek so špecializáciou
na vozidlá Hyundai, s ktorými má Auto Pala-
ce viac než 10-ročné skúseností. Ako bývalý
autorizovaný zmluvný servis Hyundai v Bra-
tislave Auto Palace disponuje nielen dlhoroč-
nými skúsenosťami a vyškoleným personá-
lom, ale aj rýchlym prístupom k cenovo veľmi
zaujímavým originálnym náhradným dielom
Hyundai a súčasne ponúka svojim zákazní-
kom veľmi rozumné ceny.
Váš Hyundai, ale aj iné vozidlo akejkoľvek znač-
ky, tak môžete servisovať v serióznom servise,
plniacom náročné štandardy importéra, pre ktoré
je autorizovaný, a užívať si tak všetky výhody
autorizovaného servisu - za podmienok zodpove-
dajúcich cenovej hladine neautorizovaných servi-

sov. Zapožičanie náhradného vozidla, odtiahnutie
nepojazdného vozidla, pick-up vozidla do servisu
a garancia vopred dohodnutej ceny sú samozrej-
mosťou.
O záruku neprídete! Je už všeobecne známe, že
tieto situácie reguluje tzv. „bloková výnimka“.
Výrobcovia a importéri nesmú odmietnuť prijatie
reklamácie, ani nijako obmedziť záruku na
vozidlo, pokiaľ bolo servisované za dodržania
postupu a rozsahu práce predpísaných výrobcom
a pri použitiu originálnych, alebo kvalitatívne
rovnocenných náhradných dielov (Nariadenie
Komisie (ES) č. 1400/2002). 

Proste prídete, vyskúšate a ušetríte!
Pre vozidlá všetkých značiek tak ponúkame:
- bežnú údržbu a opravy vozidla,
- inšpekčné prehliadky vozidla podľa servisného
plánu,

- diagnostiku systému vozidla diagnostickým prí-
strojom,
- mechanické opravy motora a prevodoviek,
- mechanické opravy podvozku (brzdy, riadenie,
pérovanie, tlmiče, výfuky),
- kontrolu a nastavenie geometrie náprav a riadenia,
- opravy autoelektriky,
- servis a opravy klimatizácie,

- pneuservis a sezónne uskladnenie pneumatík,
- autoklampiarske a lakovnícke práce,
- odstraňovanie preliačin,
- montáž ťažných zariadení a mechanického za-
bezpečenia,
- predaj originálnych aj neoriginálnych náhrad-
ných dielov a príslušenstva,
- ručné umytie vozidiel. www.autopalace.sk

Kvalita bez kompromisu

Súsošie svätého

Floriána sa má

vrátiť v máji
STARÉ MESTO
Súsošie sv. Floriána by sa malo
po sedem rokov trvajúcej reš-
taurácii vrátiť na pôvodné
miesto na Floriánskom námestí
najneskôr v máji. Osadenie by
sa mohlo spojiť s oslavou sviat-
ku sv. Floriána 4. mája.
S reštaurovaním súsošia sa začalo
v roku 2007, v roku 2009 sa práce
pre nedostatok peňazí zastavili.
Dokončenie obnovy vzácneho sú-
sušia schválili mestskí poslanci
vlani. Tento rok pôjde z rozpočtu
mesta na reštauračné práce a osa-
denie súsošia 163 400 eur. (brn)
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Od apríla

budú v Rači 

farmárske trhy
RAČA
Od apríla do októbra budú v
Rači pred Nemeckým kultúr-
nym domom každú sobotu far-
márske trhy. Sezónne čerstvé
produkty priamo od farmárov
si budú môcť Račania  kúpiť
vždy od 8.00 do 14.00 h.
„Farmárske trhy majú slúžiť ako
predajné miesto pre poľnohospo-
dárov. Zaručíme, že všetky predá-
vané výrobky sú pestované, cho-
vané, nakladané, údené alebo
inak pripravené priamo našimi
výrobcami,“ povedal Vladimír
Novotný z firmy Farmárske trhy,
s.r.o.
Ponuka trhovníkov má byť pest-
rá: sezónne produkty, mliečne vý-
robky, chlieb a pečivo, domáce
koláče, klobásy, údeniny, mäsové
výrobky, domáce cestoviny, slo-
venské sladkovodné ryby, ovocie,
zeleniny, čerstvé, rezané a sušené
kvety, čerstvé aj sušené bylinky,
koreniny, sadenice, semená, do-
máce sirupy, ovocné šťavy, muš-
ty, slovenské vína, med, medovi-
na, včelie produkty, kvasená ka-
pusta, domáce zaváraniny. 
„Jedným z cieľov trhov je ukázať,
že nie je potrebné dovážať na Slo-
vensko to, čo máme možnosť si
vyrobiť sami. Priamy predaj záro-
veň farmárom dáva šancu lepšie
prežiť v globalizovanej ekonomi-
ke,“ uviedol račiansky starosta
Peter Pilinský. (mch)

Nákupná horúčka, ktorú prednedávnom spôsobil bytový
projekt Rezidencie MACHNÁČ, rezonuje dodnes. Po-
súďte sami. Táto novostavba v Starom Meste pri Hor-
skom parku sa pýši rekordným predajom bytov v prvých
rezidenciách Breza a Borovica. Práve tie zmenili štatisti-
ky realitného trhu. Všetky byty sa tu predali len za tri
mesiace. Ešte pred štartom výstavby!  
Predaj nových bytov v posledných štyroch rezidenciách
Gaštan, Jaseň, Javor a Jedľa odštartoval ešte lepšie. Reziden-
cia MACHNÁČ, jeden z vyhľadávaných referenčných byto-
vých projektov, si tak vďaka svojej výnimočnosti získala prí-
vlastok „Mimoriadne úspešná novostavba“. 
Vďaka kombinácii výhod, ako je kvalita, lukratívna lokali-
ta a výhodná cena, si projekt získal priazeň kupujúcich, ktorí
vyhľadávajú kvalitné a nadštandardné bývanie s dlhodobou
perspektívou. 
Napriek vysokému záujmu o byty na Machnáči investor pro-

jektu v súčasnosti ponúka nehnuteľnosti za veľmi výhodné
ceny. Limitovaná ponuka nádherných slnečných 2-, 3- a 4-
izbových bytov s výmerou od 63,07 do 114,48 m2 v reziden-
ciách Gaštan, Jaseň, Javor a Jedľa ostáva silným lákadlom
pre kupujúcich. Výstavba týchto rezidencií začala v októbri
minulého roka a už dnes sú podzemné podlažia dokončené.
„Projekt Rezidencie MACHNÁČ nadčasovo a veľmi citlivo
stavil na preferencie a súčasné požiadavky kupujúcich. Našim
cieľom je ponúknuť priateľské bývanie, kde sa človek bude
dobre cítiť a do ktorého sa oplatí investovať. Z celkového
počtu 170 nových bytov je v ponuke už len 61 voľných. Byty
v rezidencii Jaseň sú už takmer vypredané. Pre Bratislavča-
nov sa naskytá posledná príležitosť na kúpu nehnuteľnosti v
jednej z najvyhľadávanejších lokalít Bratislava I. za zvýhod-
nených cenových podmienok,“ uviedol Michal Mrník,
zástupca investora Rezidencie MACHNÁČ.
„O tento druh prestížneho bývania je naozaj veľký záujem.

Silnou devízou tohto projektu sú kvalitná architektúra,
občianska vybavenosť, okolitá zeleň, výhodný platobný
kalendár, až 80% ceny kupujúci platí až po kolaudácii bytu.
Voľné byty si môžu záujemcovia pozrieť na www.tuchcem-
byt.sk,“ uviedol Norbert Hrnčiar, manažér predaja z maklér-
skej kancelárie PonukaByvania.sk.

V Bratislave rastie mimoriadne úspešná novostavba!
Ponuka voľných bytov v Rezidencii MACHNÁČ za mimoriadne skvelé ceny sa zužuje...

BRATISLAVA 5

Petržalčania 

rozhodovali

o rozpočte
PETRŽALKA
Petržalčania sa aj tento rok
aktívne zapojili do rozhodova-
nia o použití 35-tisíc eur v parti-
cipatívnom rozpočte mestskej
časti. Rozhodli sa pre opravu
schodiska na Námestí hraničia-
rov, obnovu športoviska na
Hrobákovej 25 a úpravu zelene
vo vnútrobloku na Budatínskej
ulici 41-53. 
Podobne ako vlani, aj tento rok
vyberali projekty v troch oblas-
tiach - schodiská, vnútrobloky a
športoviská.
Spomedzi športovísk získal naj-
väčšiu podporu projekt obnovy
verejného športového ihriska na
Hrobákovej ulici. Pôjde o jeho
celkovú obnovu, pričom sa vyme-
ní asfaltový povrch, opravia man-
tinely, pribudnú bránky pre hokej-
bal, obnovia detskú preliezačku,
doplnia lavičky. 
Schodisko na Námestí hraničia-
rov vedie na terasu, ktorá slúži
ako prístupová komunikácia pre
obyvateľov priľahlých bytových
domov, a mestská časť investuje
do opravy  schodov napriek tomu,
že je to úloha mesta Bratislava,
ktoré je vlastníkom pozemku pod
schodiskom.
Vo vnútrobloku na Budatínskej
41-53 vytvoria záhon trvaliek,
osadia 6 lavičiek, 2 nové odpad-
kové koše a umiestnia 2 detské
prvky. (pet)

Primátor Ftáčnik zablokoval snahu
zastaviť rozšírenie výstavby v Čunove

Podnikové noviny DPB neplatí mesto
BRATISLAVA
Čitateľka Anna Kováčová nás
upozornila na zimné číslo pod-
nikových novín Dopravného
podniku Bratislava (DPB), a.s.,
s názvom Dopravák, ktorý
objavili na bratislavskom ma-
gistráte.  Zarazilo ju, že časopis
vychádza na kvalitnom papieri
a má asi 40 strán, kým doprav-
ný podnik pracuje dlhodobo v
strate, pričom každý rok treba
jeho prevádzku dotovať. Zis-
ťovali sme, ako to s podnikový-
mi novinami mestského do-
pravcu vlastne je.
Dopravák bol už za socializmu,
teraz vychádza štvrťročne.

„Všetky náklady sú z výnosov
časopisu, nie z prevádzkových
prostriedkov a teda dotácií zo
strany mesta, pretože sa nám
úspešne darí predávať  inzertný
priestor. Časopis je dokonca
ziskový, takže do časopisu nein-
vestujeme žiadne prostriedky,“
uviedla hovorkyňa DPB Adriana
Volfová. Dodala, že vďaka príj-
mu z inzercie môžu v prípade
potreby dať vytlačiť informačné
skladačky pre cestujúcich v
rámci dlhodobých výluk či iných
zmien. „Dokonca náklady na tlač
10-tisíc kusov skladačiek pre
cestujúcu verejnosť boli nižšie
ako výnosy z časopisu,“ uviedla

Volfová. Tlač 10-tisíc kusov skla-
dačiek vyšla dopravný podnik na
približne 600 eur.
Na otázku, či je nutné tlačiť časo-
pis na vysokokvalitný papier,
keď DPB je dlhodobo v strate,
nás hovorkyňa informovala, že
„rozdiel medzi kvalitnejším
papierom a obyčajným na celý
náklad je necelých 200 eur, a
keďže ide len o štvrťročník a je
žiadaný aj bývalými zamestnan-
cami, rozhodli sme sa pre variant
kvalitnejšieho papiera, aj vzhľa-
dom na to, že podnikový časopis
je v zisku.“ Podnikový časopis
vychádza v náklade okolo 3-tisíc
kusov. (mch)

ČUNOVO
Primátor Milan Ftáčnik (nezá-
vislý s podporou Smer-SD) ve-
toval rozhodnutie mestských
poslancov zastaviť rozširovanie
územia na výstavbu v mestskej
časti Čunovo. Poslanci v januá-
ri vyhoveli petícii 3510 občanov
a rozhodli o vypustení čunov-
ských lokalít z návrhu zmien a
doplnkov územného plánu
mesta.
Primátor tvrdí, že podpísaním
uznesenia by sa ohrozil proces
obstarávania zmien a doplnkov
pre nový územný plán mesta.
Tvrdí, že ak by mesto z procesu
obstarávania zmien vypustilo

Čunovo, celý materiál by sa mu-
sel prerobiť. „Posunie sa to o me-
siac a už vlastne nič v tomto
volebnom období nestihneme
urobiť. Máme rozpracovaný pro-
ces, ktorý máme šancu dokon-
čiť,“ podotkol Ftáčnik.
Funkčné využitie niektorých
lokalít v Čunove sa má zmeniť z
ornej pôdy na málopodlažnú
zástavbu. „Primátor uznesenie
nepodpísal, lebo je pre mesto
zjavne nevýhodné. Je nevýhodné,
že dvom developerom nebude
orná pôda preklasifikovaná na
málopodlažnú zástavbu, že pre
právnickú osobu nebude vyklčo-
vaný les. Zjavne nevýhodné asi

bolo, že som doniesla petíciu s
3810 podpismi a nie šušťavé
papieriky,“ reagovala na rozhod-
nutie primátora zástupkyňa signa-
tárov petície Renáta Čaplová.
„V katastri Čunova je nezastava-
ných asi 70 percent pozemkov,
ktoré sú podľa platného územné-
ho plánu určené na výstavbu,“
argumentovala starostka Čunova
Gabriela Ferenčáková, ktorá
nevidí dôvod, aby sa územie pre
výstavbu ešte rozširovalo. Sta-
rostka žiadala vypustiť Čunovo
ešte v júni 2013, keď poslanci
schvaľovali rozsah zmien a do-
plnkov územného plánu. Vtedy to
však neurobili. (brn)
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Milí motoristi, koho by nezaují-
mala ekonomika jazdy? Tu je
niekoľko rád, ako znížite spotre-
bu a náklady na prevádzku vozid-
la. 
Jazda: Počas jednej jazdy skús-
te vybaviť čo najviac záležitostí.
Teplý motor má nižšiu spotrebu
ako studený. Naštartujte auto a
hneď sa rozbehnite. Motor sa
rýchlejšie zahreje, keď pracuje
pod záťažou, pritom sa vyhnete
jalovej spotrebe počas čakania
na zahriatie pri zvýšených otáč-
kach. Rozbehnite sa pomaly,
bez prudkej akcelerácie. Zrý-
chľujte pozvoľne, hlavne na
štrku a mokrej ceste. Vždy, keď
stlačíte akcelerátor, zvyšujete
dávku paliva do motora. Poma-
lým stláčaním plynového pedála
dávate motoru práve toľko pali-
va, koľko stihne dobre spáliť pri
adekvátnej akcelerácii. Rozbie-
hanie s pretáčaním kolies veľmi
negatívne vplýva na spotrebu (a
opotrebovanie pneumatík).
Motor vtedy dostáva maximál-

nu dávku paliva bez adekvátne-
ho zrýchľovania. Majte zarade-
ný prevodový stupeň zodpove-
dajúci rýchlosti. Nadradením
alebo podradením sa motor
dostáva do otáčok nevýhodných
pre spotrebu paliva. Optimálne
otáčky sa pohybujú pri benzíno-
vých motorov od 2500 do 3500
za minútu u dieselových o čosi
nižšie. Preraďte na vyšší
rýchlostný stupeň hneď, ako
dosiahnete dostatočnú rýchlosť.
Vytáčanie motora k maximál-
nym otáčkam rapídne zvyšuje
spotrebu. Platí: čím vyšší rých-
lostný stupeň, tým nižšia spotre-
ba paliva. Snažte sa udržiavať
stálu rýchlosť. Jazdite radšej
rýchlosťou 90 km/h ako 100
km/h, môžete ušetriť až 10 per-
cent. Nevozte zbytočne veľa
vecí, zvyšovaním hmotnosti sa
zvyšujú aj jazdné odpory. 
Brzdenie: Vyhnite sa zbytočné-
mu brzdeniu. Predvídané brzde-
nie a vyhnutie sa prudkému
brzdeniu znižuje spotrebu a záro-

veň šetrí pneumatiky a brzdy.
Radšej využite valivý odpor
pneumatík pri brzdení, než prud-
ké brzdenie. Brzdenie valivým
odporom je jednou z najlepších
metód znižovania spotreby.
Neotáčajte zbytočne kolesami.
Každý pohyb do strany zvyšuje
ťah a trenie zvyšujúce spotrebu
paliva a opotrebovanie pneuma-
tík. 
Aerodynamika: Vyhnite sa na-
kladaniu batožiny na strechu. Ba-
tožina na streche zvyšuje spotre-
bu o 5% pri vyšších rýchlostiach.
Aj prázdny nosič zvyšuje spotre-
bu o 1%. Ak je možné nosič
odmontovať zo strechy, odmon-
tujte ho. A počas jazdy nemajte
dokorán otvorené okná. Zvyšujú
aerodynamický ťah, čo hlavne
pri vyšších rýchlostiach zvyšuje
spotrebu. 
Kolesá a pneumatiky: Majte
odborne nastavenú geometriu
prednej nápravy. Zle nastavené
kolesá medzi sebou bojujú, čím
zvyšujú spotrebu paliva a opotre-

bovanie pneumatík. Pravidelne
kontrolujte tlak v pneumatikách.
Vždy ich nahustite na tlak odpo-
rúčaný výrobcom automobilu.
Podhustené pneumatiky zvyšujú
valivé trenie a zvyšujú spotrebu
(až 5%) a opotrebenie pneuma-
tík. Pri rozbiehaní s pretáčaním
kolies sa silne opotrebúvajú
pneumatiky. 
Palivo a olej: Používajte kvalit-
né, energiu uchovávajúce moto-
rové oleje so správnou viskozi-
tou. Natankovanie najdrahšieho
paliva nezaručuje lepší beh
motora. Používajte palivá s oktá-
novým číslom odporúčaným
výrobcom. Použite palivo s čo
najnižším oktánovým číslom.
Dodržiavajte odporúčania vý-
robcu!

Mgr. Božena Hajduová, vedúca
oddelenia predaja nových a jaz-
dených vozidiel ŠKODA, spo-
ločnosti IMPA Bratislava, a. s.,
Dealer roka 2012 a 2013 za zn.
ŠKODA www.impa.sk

„Meníme zajtrajšok, pretože zajtrajšok začína už dnes“
- IMPA zo života na cestách

BRATISLAVA 5

Deti z Petržalky

pôjdu do srdca

Európy
PETRŽALKA
Trom talentovaným súroden-
com z Petržalky sa naskytla
šanca navštevovať zaujímavý a
nevšedný kurz kreativity,
vďaka ktorému sú dnes Mar-
tin, Sebastian a Scarlet sebave-
domejší a odvážnejší. 
Zapojili sa do projektu na podporu
talentovanej mládeže zo sociálne
znevýhodneného prostredia Na
palube jednorožca, ktorý organi-
zuje združenie Moonlight Camp.
Možnosti podporiť nadané petr-
žalské deti využila aj tunajšia sa-
mospráva, ktorá deťom financuje
celoročný kurz kreativity vrátane
jarného sústredenia  v srdci Euró-
py - na Skalke pri Kremnici. 
Kurz kreativity učí deti tvorivo sa
vyjadrovať, kriticky myslieť a
neunikať od problémov, ale pri
ich riešení spolupracovať. Deti
svoj talent predstavia aj na výsta-
ve prác počas vyvrcholenia celé-
ho projektu na Deň detí v júni v
Sade Janka Kráľa. (pet)
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Zámer revitalizácie kúpaliska Železná studnička
má súhlas samosprávy, ochranári sú stále proti
NOVÉ MESTO
Zámer Revitalizácie kúpaliska
Železná studnička predložil
investor opäť na posúdenie
jeho vplyvov na životné pro-
stredie. Kým v roku 2011 proti
zámeru stáli samosprávy mesta
Bratislava a mestskej časti
Nové Mesto, tentoraz investor
získal kladné stanovisko mesta
aj mestskej časti. Proti zámeru
sa však zdvihla vlna kritiky zo
strany občianskych aktivistov a
miestnych politikov.
Za revitalizáciou kúpaliska Želez-
ná studnička je spoločnosť Želez-
ná studnička, a.s., a za ňou Arca
Capital Slovakia, a.s. Revitalizá-
cia kúpaliska je súčasťou širšieho
projektu  Relaxačnej a rezidenč-
nej zóny Železná studnička. Ide o
prestavbu areálu bývalého Štátne-

ho sanatória na areál zdravia s
centrálnou budovou, rekreačnými
domami, rekreačnou budovou a
športoviskami za 25 miliónov eur.
S revitalizáciou kúpaliska chce
investor začať v máji 2015. Ná-
klady sa majú vyšplhať na 1,5
milióna eur. Revitalizácia má
zahrnúť rekonštrukciu veľkého
bazéna, detského bazéna, pribud-
núť majú detský bazén so šmy-
kľavkou, plážové ihrisko, lanové
lezecké steny, detské preliezačky,
lavičky, ohniská či náučné dreve-
né chodníky na koloch. Obnoviť
by sa malo aj pôvodné premoste-
nie ponad potok Vydrica. Plánujú
tu vybudovať aj saunu, bufet a
odstavnú plochu pre asi 60 bicyk-
lov.
Ochranári sa obávajú prípadného
úniku chlórovanej vody do Vydri-

ce. Lokalita totiž nie je od-
kanalizovaná. Investor tvrdí, že
voda bude filtrovaná v uzavretom
systéme, kde sa vracia naspäť do
bazénov vyše 80 percent bazéno-
vých vôd. Bazény by sa vypúšťa-
li len jedenkrát ročne.
Mesto a mestská časť Nové
Mesto pred tromi rokmi odmietli
veľmi podobný zámer, dnes už
nemajú voči nemu pripomienky.
„Odmietli sme niekoľko návrhov,
ktoré predpokladali vytvorenie
najrôznejších apartmánových do-
mov a iných funkcií, s ktorými
nesúhlasíme. Znamenali by
neprimeraný zásah do územia,“
povedal hovorca Nového Mesta
Marek Tettinger. Samospráva
chce, aby bol areál revitalizovaný
do podoby zo 40. rokov so všet-
kými nutnými zásahmi, ktoré si

vyžaduje 21. storočie, súčasné
potreby a normy.
Ochranári varujú, že revitalizácia
kúpaliska je len prvou etapou roz-
siahlej prestavby areálu sanatória,
ktorá si možno vyžiada aj vybu-
dovanie kanalizácie. To môže
naštartovať neželanú výstavbu na
území Bratislavského lesoparku.
Proti zámeru revitalizácie kúpa-
liska už spisujú petíciu.
Ďalším problémom je individuál-
na automobilová doprava. Inves-
tor tvrdí, že autá pri kúpalisku
nechce, hovorí o posilnení MHD.
Aj zamestnancov tam má vraj
voziť mikrobus. Ochranári tomu
neveria a obávajú sa, že revitali-
záciou kúpaliska a vybudovaním
relaxačnej a rezidenčnej zóny sa
trvalo znehodotí táto časť mest-
ského lesoparku. (ado)

Svätomartinská

zbierka pôjde na

novú kotolňu
BRATISLAVA
Do vlaňajšej Svätomartinskej
zbierky prispeli bratislavskí
katolíci sumou 84 460 eur. Tieto
peniaze pôjdu na novú kotolňu
a zariadenie na ohrev vody v
Nocľahárni sv. Vincenta de
Paul v Bratislave.
Symbolický šek neziskovej orga-
nizácii Depaul Slovensko odo-
vzdal bratislavský arcibiskup Sta-
nislav Zvolenský. Výťažok po-
chádza zo všetkých 122 farností
arcidiecézy. 
Nová kotolňa je súčasťou celkovej
rekonštrukcie nocľahárne, ktorá
vyjde na 1 milión eur. Strechu
opravili už v roku 2012, okrem
kotolne sa vybuduje aj čistiareň
odpadových vôd a kúpi sa nové
zariadenie ubytovne. (abu)

PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE

  VZOROVÉ BYTY

Vyberte si byt s praktickými dispozíciami za rozumnú cenu. Novostavbu 

www.ruzinovska44.sk

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bys-
trica podľa §9 ods.9 zák.č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a zmene a dopl-
není niektorých zákonov zverejňuje

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
NA ZÁKAZKU POSKYTOVANIE

TLAČOVÝCH SLUŽIEB
PERIODIKA ,,NAŠA BYSTRICA“
O konkrétne  informácie môžete požia-
dať písomne, alebo e-mailom do termínu
31. 3. 2014 do 12.00 h.
Kontakt: Miestny úrad Bratislava –
Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1, 843
57 Bratislava, tel. číslo: 02/ 6920 4914,
e-mail: prednosta@zahorskabystrica.sk
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Už aj Pohár

nádeje bez

HC Slovan
BRATISLAVA
Po tom, ako hokejisti HC Slo-
van Bratislava nepostúpili do
bojov o Gagarinov pohár, vy-
padli aj z bojov o Pohár nádeje,
ktorý je určený najslabším
tímom Kontinentálnej hokejovj
ligy. Inými slovami, sezóna sa
pre hokejistov Slovana skončila
a môžu sa nerušene pripravo-
vať na tú nasledujúcu.
Hlavnými dôvodmi, prečo HC
Slovan túto sezónu nepostúpil
do play-off KHL, boli podľa tré-
nera Rostislava Čadu užší káder,
menej skúseností a časté zrane-
nia kľúčových hráčov. „Táto
sezóna bola oveľa ťažšia ako
predchádzajúca. Hlavný rozdiel
bol v tom, že sme mali užší,
menej vyzretý a menej skúsený
káder a počas celej sezóny nás
sprevádzali zranenia, ktoré nám
nedovolili dosiahnuť plnú
výkonnosť,“ priznal tréner Čada.
Slovanisti v 54 zápasoch základ-
nej časti nazbierali 67 bodov s
výrazne negatívnym skóre
120:160, v minulej sezóne v 52
zápasoch získali 78 bodov a mali
skóre 124:127. Čada napriek
tomu hráčov pochválil. „Všetci
hráči, ktorí zasiahli vo farbách
Slovana do tohtoročnej sezóny
KHL, odovzdávali vždy poctivé,
bojovné a profesionálne výkony.
Bol to silný a pracovitý tím,
ktorý sa v žiadnom zápase
nevzdával. Bohužiaľ, play-off sa
nám nepodarilo dosiahnuť ani
vďaka týmto vlastnostiam,“ uza-
vrel tréner Slovana.
Slovanisti však po skončení
základnej časti KHL už nemali
chuť bojovať o Pohár nádeje,
ktorý je určený najlepšiemu z naj-
slabších tímov súťaže. Po prehre
v Bielorusku 0:1 prehrali s Dina-
mom Minsk aj na domácom ľade
1:2, keď jediný gól Slovana strelil
Miroslav Šatan. Pre toho to bol
nateraz posledný zápas v kariére
na klubovej úrovni. Vedenie Slo-
vana má záujem uzavrieť s ním
zmluvu aj na ďalšiu sezónu, no on
sám sa dávnejšie vyjadril, že toto
bola jeho posledná sezóna v hoke-
jovej kariére. Fanúšikovia aj
vedenie Slovana dúfajú, že si to
ešte rozmyslí. (ado)

Basketbalisti

Interu postúpili

do semifinále
BRATISLAVA
Levickí Patrioti, ktorí po
základnej časti basketbalovej
extraligy mužov skončili na 8.
mieste, neboli pre hráčov BK
Inter Incheba Bratislava váž-
nym súperom. Vo štvrťfinále
play-off si Bratislavčania z pozí-
cie víťaza základnej časti pora-
dili s Levičanmi hladko 4:0,
keď všetky štyri zápasy vyhrali
rozdielom triedy.
Priebeh série naznačili už prvé
dva domáce zápasy, ktoré vyhrali
interisti 100:61 a 106:64. Na
levickej palubovke potom len
potvrdili rozdiel v kvalite tímu,
keď vyhrali  73:93 a 71:101. Naj-
lepším strelcom série bol center
Michal Baťka, ktorý Levičanom
nastrieľal 63 bodov.
Bratislavčania urobili ďalší krok k
obhajobe majstrovského titulu.
„Chceli sme postúpiť čo najrých-
lejšie, to sa nám aj podarilo, na-
priek tomu to ale nebolo jednodu-
ché. Museli sme hrať na sto per-
cent, a aj napriek štyrom víťaz-
stvám to boli ťažké zápasy. Bude-
me mať teraz pauzu, ktorú sa
pokúsime vyplniť nejakými prí-
pravnými zápasmi, aby sme sa
dobre pripravili na súpera v semi-
finále,“ povedal tréner Inter Brati-
slava Oleg Meleščenko.
Rovnako suverénne postúpila do
semifinále play-off aj Prievidza
(2.), ktorá štyrikrát bez problé-
mov porazila Banskú Bystricu
(7.). Svit (3.) vedie nad Handlo-
vou (6.) na zápasy 3:1 a je len krô-
čik od postupu. Séria Nitry (4.) a
Komárna (5.) je zatiaľ vyrovnaná
a stav na zápasy je 2:2.
Bratislavskí basketbalisti si teraz
počkajú na súpera, ktorým bude
podľa všetkého jeden z dvojice
Nitra - Komárno. Semifinálová
séria play-off sa začne 4. apríla
2014. Inter bude mať oproti mi-
nulej sezóne výhodu domáceho
prostredia. Prvé dva zápasy semi-
finálovej série odohrá na domácej
palubovke na Pasienkoch v piatok
4. a v sobotu 5. apríla 2014 o
18.00 h. Odveta bude 11. a 12.
apríla 2014 na palubovke súpera,
prípadný piaty zápas sa bude hrať
opäť v Bratislave v piatok 18.
apríla 2014. (ado)

BRATISLAVA
ŠK Slovan Bratislava sa rozho-
dol prilákať fanúšikov na tri-
búny a masívnou kampaňou
propagoval nedeľné derby s
Trnavou. Ako sú slovanisti spo-
kojní s priebehom zápasu, na to
sme sa spýtali projektového
manažéra ŠK Slovan Bratisla-
va Stanislava KRAMARIČA.
- Zápas sme podporili masívnou
reklamnou kampaňou a aktivita-
mi, ktoré toto derby povýšili na
futbalový sviatok. Jozefovská
diskusia na futbalové aj nefutba-
lové témy s legendami sloven-
ského športu - pánmi Jozefom
Adamcom, Jozefom Ščibránym,
Jozefom Čapkovičom a Jozefom
Golonkom - mala úspech, najmä
u staršej generácie fanúšikov. Sa-
motnú diskusiu okorenila bon-
motmi  legenda spoza mikrofónu
- pán Karol Polák. Touto cestou
sa chceme poďakovať fanklubu
slovenskej futbalovej reprezentá-
cie, vďaka ktorej sme mohli túto
aktivitu spoločne zorganizovať.
Polčasovú prestávku zatraktívnili
Fotolab jedenástky za účasti čer-
veno-čiernych a belasých legiend
a zástupcov oboch fanklubov.
Reakcie priamo na štadióne boli
veľmi pozitívne, fanúšikovia
pochopili a ocenili, že nám záleží
na tom, aby sme pozdvihli slo-
venský futbal a povýšili zápas na

kultúrnu udalosť tak, ako to
bývavalo aj v minulosti. Sme
radi, že aj napriek nepriaznivému
počasiu si našlo cestu do hľadis-
ka viac ako 5300 fanúšikov. Patrí
im za to veľká vďaka.
Ďalší zápas hrá Slovan túto
sobotu opäť doma, keď privíta
rivala z Dunajskej Stredy, ktorý
v prvých troch jarných zápa-
soch získal sedem z deviatich
bodov. Chystáte na zápas po-
dobnú zábavu ako v nedeľu?
- Samozrejme áno, naším cieľom
je vrátiť fanúšika na tribúny, a to
prostredníctvom rôznych aktivít v
rámci zápasu. Veľkým lákadlom
bude predzápasové hudobné
vystúpenie, pre niekoho možno
kontroverzného speváka a zabá-
vača Martina Jakubca, ktorý si pre
slovanistov pripravil prekvapenie
v podobe cover verzie piesne Slo-
van je lepší, ktorú preslávil Karol
Duchoň. Možno to o Martinovi
nikto nevie, ale Martin je fanúši-
kom nášho klubu. Na pomoc si
prizval osem sexi slovanistických
chearleaderiek, ktoré určite roz-
búchajú belasé srdcia v hľadisku.
Polčasovú prestávku vyplníme
opäť Fotolab jedenástkami. 
Trnavu prišlo podporiť do Bra-
tislavy skoro 900 fanúšikov.
Očakáva sa aj návšteva fanúši-
kov z Dunajskej Stredy?
- Podľa niektorých zdrojov ich

má prísť okolo 1000, čo je na
slovenské pomery vysoké číslo.
Tak ako sme vytvorili dôstojné
podmienky pre fanúšikov z Trna-
vy, pripravíme ich aj fanúšikom
DAC. Ako som už povedal, teší-
me sa na každého fanúšika futba-
lu. Veď futbal sa hrá predovšet-
kým pre nich. Čím viac fanúši-
kov hostí príde, tým lepšia
atmosféra sa dá očakávať.
Hráči Slovana sľúbili, že ak
príde na zápas s Trnavou viac
ako 6000 fanúšikov, budú pre
nich čapovať a roznášať pivo.
Stávku teda fanúšikovia pre-
hrali?
- Neprehrali, fanúšikovia prišli
na zápas, ale nepriaznivé poča-
sie ovplyvnilo ich vyššiu účasť,
čo potvrdzujú zrušené rezervá-
cie vstupeniek tesne pred zápa-
som. Hráčska kabína sa preto
rozhodla, že stávku predlžuje, a
teda ak príde na zápas s Dunajs-
kou Stredou viac ako 6000 fanú-
šikov, budú im s radosťou čapo-
vať a roznášať pivo. Sami hráči
sa nevedia dočkať, keď kopačky
vymenia za pult s čapovacím
zariadením. Snáď nás tentokrát
počasie nesklame a fanúšikovia
prelomia šesťtisícovú hranicu,
ktorá im umožní vychutnať si
dobre načapované pivo od
našich hráčov. 

Zhováral sa Slavo Polanský

Stávka slovanistov s fanúšikmi platí
aj na zápas s Dunajskou Stredou

BRATISLAVA
Nedeľné 126. ligové derby
medzi ŠK Slovan Bratislava a
Spartak Trnava zvládli lepšie
belasí, ktorí aj keď neboli
výrazne lepším mužstvom, roz-
hodne boli efektívnejší, o čom
svedčia aj oba strelené góly. Slo-
van zdolal Spartak 2:0 a zostá-
va na čele ligovej tabuľky s
náskokom 6 bodov pred dru-
hým Trenčínom.
„Chceli sme od úvodu diktovať
tempo, hrať kombinačne a ofen-
zívne. Hrali sme po vetre a sám
som bol prekvapený, že nám to
uškodilo. Chlapcom lopta uteka-
la od nohy, neboli sme schopní
kombinovať. Prvý polčas bol

obojstranne opatrný, hralo sa
medzi šestnástkami. Trnava bola
disciplinovaná a držala si svoje
pozície,“ zhodnotil prvý polčas
tréner Slovana Jozef Valovič.
O výsledku zápasu sa rozhodlo v
druhom polčase. V 53. minúte
do šestnástky Spartaka vnikol
Marko Milinkovič a trnavský
brankár ho faulova. Jedenástku
premenil Robert Vittek. „Zápas
sa zlomil na penalte. Slovan má
svoju kvalitu a nepotrebuje
pomoc rozhodcu. Podľa mňa
Milinkovičovi naletel. Chlapcov
tento moment rozhádzal,“ pove-
dal po zápase trnavský tréner
Juraj jarábek
Už o tri minúty sa Seydouba

Soumah pekne uvoľnil v strede
ihriska, vysunul do uličky Leste-
ra Peltiera, ktorý prešprintoval
brániaceho hráča a obstrelil
trnavského brankára. „Víťazstvo
v derby si ceníme a chcem
poďakovať aj divákom, ktorí v
nepriaznivom počasí prišli v hoj-
nom počte. Oba tábory vytvorili
solídnu atmosféru a verím, že to
v takomto trende bude pokračo-
vať nielen u nás, ale aj na ostat-
ných štadiónoch na Slovensku,“
skonštatoval tréner Valovič.
ŠK Slovan Bratislava hrá naj-
bližšie ligový zápas v sobotu 22.
marca 2014 o 15.00 h na Pasien-
koch proti DAC Dunajská Stre-
da. (ado)

Futbalisti Slovana v derby zdolali
Spartak 2:0 a zostávajú na čele ligy
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Dvojdverový Mercedes-Benz S
kupé oslávil premiéru na že-
nevskom autosalóne. Dodávať
sa začne v druhej polovici roka.
Uvádzacím modelom bude S
500 kupé s pohonom V8 bitur-
bo 4,663 litra (335 kW/ 455 k;
700 Nm). Neskôr mu pribudnú
ďalšie motorizácie.
Nové dvojdverové kupé ponúka
ako prvé na svete systém podvoz-
ka MAGIC BODY CONTROL
doplnený funkciou nakláňania v
zákrutách. V závislosti od polo-
meru zákruty a rýchlosti vozidlo
nakloní až o 2,5 stupňa. Zákruty
sleduje stereokamera za čelným
sklom vozidla  a prídavný snímač

priečneho zrýchlenia. Funkciu
nakláňania možno prepínačom
ABC nastaviť do jedného z troch
jazdných režimov. Aktívna je v
rýchlostiach od 30 do 180 km/h. 
„Vozidlo sa podobne ako moto-
cyklista vloží do zákruty a zníži
tak priečne zrýchlenie pôsobiace
na cestujúcich. Najmä na ces-
tách nižšej triedy to znamená
viac pôžitku z jazdy a komfortu
pre našich zákazníkov,“ vysvet-
ľuje princíp a výhody tejto funk-
cie profesor Thomas Weber, člen
predstavenstva Daimler AG,
zodpovedný za výskum koncer-
nu a vývoj divízie Mercedes-
Benz Cars.

Zovňajšok vozidla charakterizuje
plynulá silueta dokonalých pro-
porcií. Dojem umocňuje dlhá
kapota motora s výraznými línia-
mi a prelismi, prikrčená kabína s
vysokou hornou hranou oblože-
nia dverí, zvýraznené podbehy

kolies, ako aj veľké disky (18-
20"). Kupé Triedy S je ako jediné
sériovo vybavené panoramatic-
kou strechou. Na želanie je k dis-
pozícii systém MAGIC SKY
CONTROL umožňujúci zapnu-
tie a vypnutie transparentnosti

panoramatickej strechy. Expre-
sívnu voľbu na želanie predsta-
vujú predné svetlomety, každý z
nich so 47 kryštálmi Swarovski. 
Komfort a bezpečnosť jazdy
nového kupé, rovnako ako pri
sedane triedy S,  zvyšuje množ-
stvo nových asistenčných systé-
mov. Na želanie sú i balíky, ku
ktorým patrí aromatizácia a ioni-
zácia vzduchu, elektrické ohrie-
vanie lakťovej opierky alebo tiež
masáž akoby lávovými kameň-
mi. Nechýba ponuka mimoriad-
ne kvalitných audiosystémov
Burmester®.
Viac na www.mercedes-benz.sk 

alebo www.motor-car.sk

Nové kupé Triedy S kompenzuje zákruty nakláňaním

Hrošia samička

v ZOO dostala

meno Dášenka
KARLOVA VES
Samička hrošíka libérijského,
ktorá je najnovším prírastkom
bratislavskej Zoologickej zá-
hrady, dostala meno Dášenka.
Meno pre mesačného hrošíka
vybrala väčšina z 1316 Brati-
slavčanov, ktorí hlasovali na
webstránke ZOO.
Samička sa narodila 24. januára v
ranných hodinách. Mláďatko
merali až po týždni, keď malo
vyše desať kilogramov, denne ale
hrošík priberie 400 až 600 gra-
mov. Podľa ošetrovateľov je mlá-
ďa vo výbornom zdravotnom sta-
ve a matka sa oň vzorne stará.
Pozrieť si ju už môžu aj návštev-
níci. V Bratislave však Dášenka
nezostane, po roku až dvoch
poputuje do inej ZOO. (zoo)

STARÉ MESTO
Divadelné predstavenie Tanec
medzi črepinami bude mať o
niekoľko dní bratislavskú der-
niéru. Dušou celého projektu je
Marek ŤAPÁK, ktorého sme sa
spýtali, ako prežíva tieto posled-
né predstavenia.
- Vždy sa niečo začína a aj končí.
Keď sme Črepiny so SĽUK-om
pred dvoma rokmi začínali,
veľmi som sa tešil na tanečníkov,
na predstavenia, na samotné tan-
covanie. Toto všetko zavŕšilo
nadšené prijatie od divákov. Čo
by si človek mohol viac želať?
Dva roky ubehli ako voda a je tu
derniéra. A verte mi, teším sa z
celého srdca na tancovanie s
mojimi kamarátmi. 
Tvrdíte, že folklór sa dá prezen-

tovať aj zaujímavým spôsobom.
V čom sú „črepiny“ atraktívne
pre súčasného diváka? 
- V prevedení, interpretácii, v sa-
motnej forme predstavenia a v ne-
poslednom rade v myšlienke, kto-
rú folklór nesie. A čo ma nesmier-
ne napĺňa, je to, s akou radosťou a
energiou SĽUK-ári dokážu toto
predstavenie odohrať. Tá energia
doslova preskakuje medzi javis-
kom a hľadiskom. 
Tanečné vystúpenia sú fyzicky
náročné. Ako zvládate tanco-
vanie s mladými? Stačíte s dy-
chom?
- Pri všetkej úcte, s kondíciou
nemám problémy, skôr s regene-
ráciou. Už to trvá dlhšie. Ale
samotný výkon by sa určite dal
prirovnať k vrcholovému športu. 

Tanec medzi črepinami je bilan-
covaním života muža s piatimi
krížikmi na chrbte. Na aké oka-
mihy nikdy nezabudnete, keby
ste mali zhodnotiť ten svoj?
- Samotné črepiny sú mojím
bilancovaním, nakoniec je to i o
mne. Moje míľniky sú napríklad
filmy s mojím otcom, krásne, ale
krátke pôsobenie v Lúčnici,
VŠMU, filmovanie na Mount
Evereste a divadelné črepiny.

Zhovárala sa
Martina Padušňáková

~     ~     ~
Bratislavskú derniéru hudobno-
tanečného projektu Mareka Ťapá-
ka a SĽUK-u Tanec medzi črepi-
nami uvedie 28. a 29. marca 2014
o 19.00 h Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava.

Tanec medzi črepinami má derniéru 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

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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štvrtok 20. marca
� 10.00 - J. Šebesta, J. Mikitková:
Pozor, dobrý pes, Divadlo LU-
DUS, Pribinova ulica
� 19.00 - Vojtech Dyk a B - Side
Band, koncert, Hant Aréna, Pa-
sienky
� 19.00 - Dalibor Janda, koncert k
60. narodeninám, Istropolis, Tr-
navské mýto
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to
slovo padne, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - D. Tristram: Opačné po-
hlavie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
�19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - A. Strindberg: Otec, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - W. Shakespeare: Mac-
beth, Divadlo Ívery, Školská ulica

piatok 21. marca
� 19.00 - Soňa Horňáková a Troj-
ka Zuzany Homolovej, Divadlo
Ticho a spol, Školská ulica
� 19.00 - S. Benchetrit: Mínus
dvaja, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Mizan-
trop, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - W. A. Mozart: La cle-
menza di Tito, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - E. Bryll, K. Gärtnerová:
Na skle maľované, Heineken
Tower Stage, Pribinova ulica
�19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Štúdio Olympia, Kollárovo
námestie

sobota 22. marca
� 10.30 - J. Cíger Hronský: Bud-
káčik a Dubkáčik, Bábkové divad-
lo, Dunajská ulica
�14.30 - J. Romanovský: Princez-
ná Kukulienka, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica

� 15.00 - ŠK Slovan Bratislava -
FK DAC Dunajská Streda, futba-
lová Corgoň liga, Šatdión Pasien-
ky, Vajnorská ulica
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé
manželské zločiny, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - W. A. Mozart: La cle-
menza di Tito, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - E. Bryll, K. Gärtnerová:
Na skle maľované, Heineken To-
wer Stage, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 23. marca
� 10.00 - J. Bielik, A. Korenči:
Snehová kráľovná, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
�10.00 - J. Romanovský: Princez-
ná Kukulienka, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�14.30 - J. Romanovský: Princez-
ná Kukulienka, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�17.00 - Sima Martausová & The
Band, Divadlo pod kostolom,
Tomášikova ulica
� 18.00 - M. Porubjak/M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 18.00 - S. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - E. Bryll, K. Gärtnerová:
Na skle maľované, Heineken
Tower Stage, Pribinova ulica

pondelok 24. marca
� 18.00 - T. Frešo: Narodil sa
chrobáčik Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - P. Kolečko: Poker face,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.00 - Čínsky národný cirkus
2014, Hant Aréna, Pasienky
� 19.00 - Hamlet, alebo nález
lebky, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie

utorok 25. marca
�11.00 - T. Frešo: Narodil sa chro-
báčik, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. B. P. Moliere: Lako-
mec, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - Peter Pavlac: Moja ma-
ma mala brata, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-
ne let me go, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie

streda 26. marca
� 19.00 - T. Letts: August - strate-
ní v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
�19.00 - Justine del Corte: Komé-
ta, Divadlo Astorka, Námestie SNP

štvrtok 27. marca
� 10.00 - T. Letts: August - strate-
ní v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 10.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 10.00 - B. Spiro, D. Nagy:
Obchod na korze, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - Vlasta Redl + 5P Lubo-
še Pospíšila, koncert, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova ulica
� 19.00 - W. Saroyan: Tracyho
tiger, Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - M. Lasica: Na fašírky
mi nesiahaj, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - R. Thomas: Mandarín-
ková izba, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - B. Spiro, D. Nagy: Ob-
chod na korze, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta

� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

piatok 28. marca
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen
Onegin, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - B. H. Thorsson: Ocko,
Divadlo Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica
� 19.00 - B. Spiro, D. Nagy:
Obchod na korze, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - M. Ťapák: Tanec medzi
črepinami, Mestské divadlo, Lau-
rinská ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie
� 19.00 - Music a la cARTe, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája

sobota 29. marca
� 14.30 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bábkové divadlo, Dunajská
ulica
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Verdi: Aida, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
LOFTAréna, Viedenská cesta
� 19.00 - B. Spiro, D. Nagy:
Obchod na korze, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - M. Ťapák: Tanec medzi
črepinami, Mestské divadlo, Lau-
rinská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 30. marca
� 10.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bábkové divadlo, Dunajská
ulica
� 14.00 - Devínovo, prehliadka,
Hrad Devín
� 14.30 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bábkové divadlo, Dunajská
ulica
� 15.00 - Dobšinského rozprávky,
Malá scéna STU, Dostojevského rad
�16.00 - Ondřej Havelka a Melo-
dy Makers: Perly swingu, Veľká
sála Reduty, Námestie E. Suchoňa
� 17.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto

� 19.00 - Š. Kršňák: S brokovni-
cou na manžela, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.00 - G. Spiró: Prach alebo
dvaja Maďari sa zbláznili..., Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - V. Klimáček: Sado
(Láska v Európe), Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

pondelok 31. marca
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 18.30 - ŠK Slovan Bratislava -
FK Senica, futbalová Corgoň liga,
Šatdión Pasienky, Vajnorská ulica
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
� 19.00 - A. Camus: Caligula, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - A. Fugard: Ostrov, Di-
vadlo TICHO a spol., Školská
ulica

utorok 1. apríla
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - G. Puccini: Bohéma, Sá-
la opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - 6. Večer tanečného hu-
moru, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova ulica 
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 2. apríla
� 10.00 - J. B. P. Moliére: Mizan-
trop, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Mizan-
trop, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
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Medzimestský

úsek električky

bol železničný
Pôvodný návrh prepojenia Pre-
šporka a Viedne vychádzal zo
vzoru električkovej dráhy Vie-
deň - Baden. Keďže vtedy nebo-
lo možné vyrobiť električky, kto-
ré by na medzimestskom úseku
dokázali premávať rýchlosťou
minimálne 40 km/h a prepraviť
požadované množstvo ces-
tujúcich, bol medzimestský úsek
koncipovaný ako železničný.
Počítanie kilometrov trate sa začí-
nalo vo Viedni. Trať z Viedne od
Veľkej tržnice (Wien Grossmarkt-
halle) do Prešporka na Námestie
Korunovačného pahorka (Pozsony
Koronázási Domb tér) bola jedno-
koľajná s výhybňami, s rozchodom
1435 mm, dlhá 70 kilometrov, ria-
dila sa podľa rakúskych predpisov
a delila sa na tri úseky. 
Prvý, viedenský mestský úsek,
začínal pri mestskej tržnici a viedol
do Gross Schwechatu, mal dĺžku
12,5 km, bol elektrifikovaný jed-
nosmerným prúdom s napätím
600V. Druhý, medzimestský úsek,
viedol z Gross Schwechatu (kde
bola výmenná stanica lokomotív z
jednosmerného na striedavý prúd)
do stanice Köpcsény (Kopčany).
Bol dlhý 50,5 km, elektrifikovaný
striedavým prúdom s napätím
15kV 16,2/3 Hz.
Tretí, prešporský mestský úsek,
začínal v stanici Köpcsény (kde
bola výmenná stanica lokomotív
zo striedavého na jednosmerný
prúd), viedol cez obec Ligetfalu
(dnešná Petržalka) po Moste Fran-
tiška Jozefa (dnes Starý most) na
prešporské Námestie Korunovač-
ného pahorka, kde bola konečná
stanica. Tento úsek napájaný jed-
nosmerným napätím 550V sa delil
na dve časti, a to časť od výmennej
stanice Köpcsény po ľavú stranu
Dunaja na Moste Františka Jozefa
s dĺžkou 6,86 km a časť od mosta
po Námestie Korunovačného pa-
horku (dnes Námestie Ľudovíta
Štúra). Ďalej viedol cez ulice Mos-
tová, Ružová (dnes Jesenského) a
Barossa Gabora (Štúrova), čím trať
vytvorila okruh a vrátila sa na
most. Tento úsek mal dĺžku 1,63
km. Peter Martinko

(Pokračovanie nabudúce)

V PODUNAJSKÝCH BISKU-
PICIACH v Dunaji pri hrádzi
našiel náhodný okoloidúci mŕtve
telo. Privolaní policajti zistili, že
ide o muža približne vo veku 50
až 55 rokov. Príčinu smrti určia až
po pitve.
NA PRIBINOVEJ ULICI fy-
zicky napadol 24-ročný Michal
policajta, ktorého museli ošetriť
lekári. Útočníkovi hrozí väzenie
na jeden až päť rokov.
NA KAZANSKEJ ULICI pre-
padli dvaja ozbrojení a maskova-
ní muži banku. Pracovníčkam sa
vyhrážali, že ak im nedajú penia-
ze, použijú zbrane. Odniesli si tak
z pobočky okolo 8-tisíc eur. Polí-
cia po nich pátra.
NA BEŇADICKEJ ULICI
sprejoval  34-ročný Roman v jed-
nom vchode bytovky nákladný
výťah a schodisko od suterénu až
po druhé poschodie. Vlastníkom
bytov tak spôsobil škodu asi tisíc
eur. Polícia sprejera vypátrala a
teraz mu hrozí väzenie na jeden
až päť rokov.
NA PRIBINOVEJ ULICI v
nákupnom centre Eurovea ukra-
dol 24-ročný Tomáš make-up v
hodnote 32,98 eur. Pracovníci
SBS ho chytili a odovzdali poli-
cajtom, ktorí ho dali do cely na
policajnej stanici. Hrozí mu väze-
nie na dva roky, pretože za
posledný rok už raz kradol.
NA SEBERÍNIHO ULICI
nezaplatila 30-ročná Zuzana účet
v reštaurácii hotela za nápoje a
cigarety za 28 eur a odišla.
Zamestnanci hotela nahlásili ženu
polícii, ktorá ju vypátrala a
odviezla na policajnú stanicu.
Keďže za posledný rok kradla,
pôjde do väzenia. (mch)

Už čoskoro po rozpade Hab-
sburskej monarchie a vzniku
Československej republiky sa
objavila myšlienka vybudovať
v práve premenovanom meste
Bratislave múzeum venované
histórii poľnohospodárstva.
Bol to záujem pomerne silnej
strany agrárnikov, ktorí chceli
múzeum využívať pre svoju
stranícku propagandu.
Silných podporovateľov výstav-
by múzea našli v politikoch
Milanovi Hodžovi a Vavrovi
Šrobárovi. Myšlienka získala
podporu aj v Prahe, takže no-
vovzniknuté bratislavské mú-
zeum sa dalo považovať za
dcéru pražského Zemědělského
musea.
Výrazná finančná podpora štátu
umožnila v pomerne krátkom
čase vybudovať v Bratislave re-
prezentačnú budovu. Pozemok
na brehu Dunaja, ktorý bol pred-
tým nezastavateľný, lebo ležal v
inundácii, navrhol M. M. Har-
minc, určite dohodnutý s Vav-
rom Šrobárom, že budúca budo-
va sa bude stavať podľa jeho
projektu. 
Harmincova projekčná kancelá-
ria v predstihu vypracovala pro-
jekt, ktorý bol inšpirovaný stav-
bami niektorých moderných
európskych múzeí. Harminc na-
vrhol veľmi pompézny objekt s
bohato členenými fasádami, via-
cerými trojuholníkovými štítmi
a vežovitou nadstavbou nad
západnou fasádou. Užšia komi-
sia návrh neprijala. Projektanto-
vi vyčítala zbytočnú pompéz-
nosť, zbytočne predimenzované
schodište, ale napríklad aj nedo-
statok reprezentačnej vstupnej
haly či vestibulu.
Československé zemědelské
museum v Prahe vypísalo v júni
roku 1924 riadnu súťaž. Vybrali
a oslovili desať renomovaných
architektov. Napriek neuveriteľ-
ne krátkemu termínu sa 30. 10.
1924 uskutočnilo komisionálne
posúdenie projektov. Víťazný
bol projekt pražského architekta
Pavla Janáka. Medzi ocenenými
bol projekt Bohumila Hüb-
schmanna. Napriek tomu sa
žiadny súťažný projekt nereali-
zoval. Harminc dostal možnosť
svoj projekt prepracovať, pri-
čom sa neostýchal prevziať

dobré nápady projektov pražskej
súťaže. V ešte nie celkom
dokončenej budove bola už v
auguste roku 1927 prezentovaná
jedna časť výstavy Župa Brati-
slavská, ktorú usporiadali v
rámci medzinárodného Dunaj-
ského veľtrhu.
Novostavba bola dlho najrepre-
zentatívnejšou novostavbou na
nábreží Dunaja. Aj keď ešte
nebola dodaná sochárska výzdo-
ba (F. Uprka, S. Paukert), budo-
va pôsobila impozantným doj-
mom, najmä pri pohľade z lodí
alebo z južného brehu Dunaja.
Ešte málo pevné a neusadnuté
podložie sa počas stavby pohlo a
praskla betónová základová
doska. Dňa 16.  júna 1944 pred-
nú časť budovy zasiahli bomby,
čo sa prejavilo na porušenej sta-
tike budovy. Po nákladnej opra-
ve sa objekt stal sídlom Sloven-
ského múzea, ktoré sa neskoršie
včlenilo do Slovenského národ-
ného múzea.
Keď budovu stavali, nachádzal
sa pred ňou nákladný prístav.
Len malá časť prístavu pri
západnej bráne bola vyhradená
na osobnú dopravu cestujúcich.
Prvá Dunajská paroplavebná
spoločnosť (Erste Donaudampf-
schifffahrtsgesellschaft) mala pri
vstupnej bráne do prístavu vybu-
dovaný už od začiatku 20. storo-
čia prízemný secesný pavilón s
kanceláriou a čakárňou. Ten po
druhej svetovej vojne zbúrali a v

60. rokoch postavili približne na
jeho mieste odbavovaciu budo-
vu osobného prístavu. 
Už tá len málo rešpektovala Har-
mincovu budovu Slovenského
národného múzea, medzičasom
zahrnutú do zoznamu Národ-
ných kultúrnych pamiatok. V
minulosti bývalo zvykom vyhla-
sovať v okolí Národných kultúr-
nych pamiatok takzvané ochran-
né pásma. Boli to zóny, kde sa
buď nesmelo stavať, alebo len za
určitých podmienok.
Voči budove Slovenského
národného múzea už aj tak škod-
livú budovu osobného prístavu
chce nový majiteľ nielen
„rekonštruovať“, ale aj prestavať
a zvýšiť natoľko, že z niektorých
pohľadov úplne zakryje jeden z
najreprezentatívnejších a naj-
vzácnejších objektov slovenskej
kultúry. Lebo podľa názoru nie-
koho je hotel potrebnejší ako
múzeum. Akoby v Bratislave
nebolo dosť hotelov!
Bolo by vhodné túto akciu v zá-
rodku zamietnuť, a nie vyjedná-
vať s investorom či sľubovať mu
ústupky. Všetci vidíme, ako zle
opticky pôsobia nasilu a bez
vkusu zvyšované jestvujúce
stavby (napríklad na Hviezdo-
slavovom námestí, Mostovej
ulici, Palackého ulici). Je nesko-
ro kritizovať, keď už nepropor-
čne (hoci so stavebným povole-
ním) zvýšená budova stojí a
konkuruje či už Redute, alebo
Slovenskému národnému mú-
zeu. Štefan Holčík

Foto - archív autora

Dostane prednosť hotel či múzeum?
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vyjdú o dva týždne
3. apríla 2014

Bratislavčania

opäť pomáhajú

ropuchám
NOVÉ MESTO
Na Železnej studienke uplynulý
víkend začali ochranári stavať
zábrany proti jarnej migrácii
žiab cez cestu. V rámci akcie
Pomoc ropuchám tu ochranári
postavili fóliové zábrany, ktoré
majú zamedziť masovému zrá-
žaniu a zabíjaniu žiab autami
na ceste. 
Na Železnej studienke ide o dva
úseky dlhé 300-400 metrov, resp.
1,5 kilometra. Každoročne sa tu
podarí zachrániť 6000-8000 žiab.
Ochranárom pravidelne pri jarnej
migrácii žiab pomáhajú aj brati-
slavskí školáci. Dĺžka migrácie
žiab závisí od počasia a môže
trvať aj vyše mesiaca. Ochranári,
dobrovoľníci a školáci budú cho-
diť zábrany kontrolovať a prená-
šať žaby do jazera.
Pomoc ropuchám pri jarných
migráciách organizujú v Bratisla-
ve Základná organizácia Sloven-
ského zväzu ochrancov prírody a
krajiny Miniopterus a Štátna och-
rana prírody SR. Na Železnej stu-
dienke ochranári budujú zábrany
už 29. rok. Viac informácií je na
www.miniopterus.sk (brn)

BRATISLAVA
V nedeľu 30. marca 2014 otvorí
bežeckú sezónu v Bratislave
cestný beh na populárnej be-
žeckej trati na Partizánskej
lúke v rámci 3. ročníka série
Beh si ty. Novinkou je Mud
Run, teda beh po blate cez pre-
kážky.
Pôjde o meraný tréning, na kto-
rom si po zime môžu bratislavskí
rekreační bežci otestovať kondí-
ciu pred blížiacimi sa bežeckými
podujatiami. Trať cestného behu
vedie po certifikovanej polmara-
tónovej trati, ktorá je atraktívnym
miestom každodenných trénin-
gov širokej bežeckej komunity.
Mud Run je cross-country beh
cez umelo vytvorené prekážky,
ktorý bude hlavne o zábave, pre-
konaní seba samého a nezabud-
nuteľnom zážitku. Podujatia sa
môžu zúčastniť aj deti do 10

rokov lesným behom na 500
metrov. 
Prezentácia bežcov všetkých
kategórií bude pri amfiteátri na
Partizánskej lúke od 8.00  do 9.30
h. Na športový výkon bežcov pri-
praví spoločná rozcvička pod
vedením trénera Martina Vrábela.
Deti vyštartujú na trať o 9.50 h,
štartovný výstrel pre cestný beh
zaznie o 10.00 h. Bežci si môžu
vybrať dĺžku trate podľa vlastnej
kondície, a to 6 alebo 10 kilomet-
rov. Mud Run na 5 km štartuje o
10.10 h. Dobeh do cieľa bude pre
všetky kategórie dospelých spo-
ločný.
Organizátori - agentúra Quinta
Essentia v spolupráci s mestom
Bratislava - pripravili 7 kategórií:
ženy na 10 km a 6 km, muži na 10
km a 6 km, muži Mud Run, ženy
Mud Run a deti do 10 rokov.
Minulý rok si prišlo zabehať viac

ako 200 bežcov. Víťazom v kate-
górii muži sa stal minulý rok Ján
Domeny, ktorý 10-kilometrovú
trať zvládol za 34,58 min. V kate-
górii ženy si vybojovala prven-
stvo Diana Tešovičová s časom
42,45 min. Príďte a pokúste sa
prekonať tieto časy alebo porov-
najte svoju kondíciu s minulým
rokom!
Online registrácia je na webstrán-
ke www.mojevent.sk. Každý
bežec dostane darček. Partnerom
pitného režimu je Saguaro.
Medailou a vecnými cenami budú
ocenení prví traja bežci s najlep-
ším časom v každej kategórii.
Víťazi oboch kategórií Mud Run
získajú GoPro HERO3 White
Edition! Štartovné je symbolické
vo výške 3 € pre dospelých a 5 €
Mud run, štartovné pre deti je
zadarmo. Viac informácii nájdete
na www.behsity.sk (ado)

Bežeckú sezónu v Bratislave otvorí
v nedeľu 30. marca beh po blate

STARÉ MESTO
Do 27. apríla 2014 je v Múzeu
mesta Bratislavy sprístupnená
panelová výstava Ikona moder-
nej architektúry v Brne, ktorá
predstavuje príbeh funkciona-
listickej Villy Tugendhat.
Putovnú výstavu pripravilo
Muzeum města Brna, ktoré
túto pamiatku spravuje. 
Villu Tugendhat si dali postaviť v
rokoch 1929 – 1930 manželia

Greta a Fritz Tugendhatovci
podľa projektu nemeckého archi-
tekta Ludwiga Miesa van der
Rohe. Tugendhatovci boli rodáci
z Brna, pochádzali z finančne
dobre situovaných nemeckých
židovských rodín a v ich majetku
boli prevažne významné vlnárske
a textilné továrne.
Dom patril už v čase vzniku k
pokrokovým a unikátnym stav-
bám z viacerých hľadísk v zmys-

le konštrukcie, priestorového
usporiadania, interiérového vyba-
venia, technického zázemia, ako
aj začlenenia stavby do bohatej
zelene.
Panelová výstava mapuje dejinný
kontext, históriu, filozofiu a sta-
vebné osudy vily Tugendhat od
jej vzniku až po súčasnosť, ako aj
životné peripetie rodiny, ktorá vo
vile strávila len necelých osem
rokov. (mmb)

Spoznajte príbeh Villy Tugendhat
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Úplne nový pocit
Nová trieda V. Viac zo života
www.mercedes-benz.sk/trieda-v

Trieda V: Kombinovaná spotreba paliva: 6,3 – 5,7 l/100 km; emisie CO2: 164 – 149 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
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Mimoriadne úspešná novostavba pri Horskom parkuPONUKA SA ZUŽUJE. UŽ LEN 61 VOĽNÝCH BYTOV!NEZMEŠKAJTE!

OSPRAVEDLNENIE
Ing. Peter Šramko sa týmto ospravedlňuje Mgr. Oľge Keltošovej za
tvrdenia uvedené vo volebných letákoch distribuovaných aj počas voleb-
ného moratória v dňoch 25. 11. 2010 a 26. 11. 2010, s nadpisom „Transpa-
rentné nakladanie s Vašimi peniazmi a nie nekontrolovateľné hospodáre-
nie“, kde v súvislosti s predajom pozemkov vo vlastníctve Hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v správe Mestskej časti Bratislava
– Lamač, uviedol na adresu Mgr. Oľgy Keltošovej, že „takto sa udial naj-
väčší podvod z éry súčasnej starostky a jej blízkych poslancov“.
Toto jeho tvrdenie je nepodložené a nepravdivé, pričom zároveň
neoprávnene zasiahlo do cti Mgr. Oľgy Keltošovej.

Lamačania

vystúpia na

úvod zasadnutia
LAMAČ
Od marca majú Lamačania
možnosť vystúpiť na začiatku
každého zasadnutia miestneho
zastupiteľstva tejto mestskej
časti. Doteraz dostali občania
slovo vždy až na záver zasadnu-
tia, často však vtedy už chýbali
v sále poslanci. 
Samotní lamačskí poslanci to pre-
to zmenili a dali občanom mož-
nosť vystúpiť na začiatku každé-
ho zasadnutia, pričom im vyhra-
dili polhodinu. (lam)

Námestie majú

dokončiť do

konca marca
KARLOVA VES
Revitalizácia Školského ná-
mestia na Dlhých dieloch má
byť dokončená do konca mar-
ca. Rekonštrukcia, ktorá je
financovaná z väčšej časti z
eurofondov, sa začala vlani na
jeseň, v zime bola pre nízke
teploty dočasne prerušená. 
Ako potvrdili predstavitelia karlo-
veskej samosprávy, všetky sta-
vebne náročnejšie práce boli už
urobené vlani, na tento rok zosta-
la úprava okolia. Majú byť
dokončené zemné práce, vysade-
ná tráva a zrenovované staršie
hracie prvky, ktoré na námestí
ostanú. Na detskom ihrisku polo-
žili asfalt a liatu gumu.
Projekt revitalizácie Školského
námestia je financovaný z euro-
fondov. Pôvodná výška nákladov
511-tisíc eur sa v velektronickej
aukcii znížila na 311-tisíc eur. Až
95 percent nákladov zaplatí
Európska únia, zvyšných 5 per-
cent zaplatí mestská časť. (kav)

LAMAČ
Výstavba voľnočasového areá-
lu pri Základnej škole na Malo-
karpatskom námestí v Lamači
sa predraží o 29 529 eur. Vyžia-
dajú si to dodatočné zemné
práce, ktorých potreba vznikla
iba necelý mesiac po začatí vý-
stavby. Oproti pôvodnému pro-
jektu bude potrebné zhutniť
podložie pod budúcim multi-
funkčným ihriskom a zbúrať
existujúcu tenisovú stenu, ktorá
mala byť súčasťou areálu.
Predraženie projektu, ktorý má

byť financovaný z eurofondov,
zaskočilo miestnych poslancov.
Tí žiadajú analýzu zodpovednosti
spracovateľov projektu a pýtajú
sa, prečo sa neurobila geologická
sonda pred nacenením staveb-
ných prác. 
Situáciou zostal zaskočený aj sta-
rosta Peter Šramko (KDH). „Za
to, že spracovali projekt v termí-
ne, sme získali peniaze z eurofon-
dov, no ukazuje sa, že je v niekto-
rých otázkach nedotiahnutý,“ pri-
znal. Prisľúbil, že bude hľadať
peniaze na dofinancovanie. Zasta-

viť projekt nechce, pretože uvede-
nie do pôvodného stavu by mest-
skú časť stálo 50-tisíc eur.
Multifunkčný areál s umelým
povrchom a osvetlením sa stavia
na mieste nevyužitého priestoru
vedľa základnej školy. Areál s
novými vstupmi a vynoveným
chodníkom ponúkne športové
možnosti nielen pre mládež, ale aj
seniorov. Pôvodná cena 526-tisíc
sa v tendri znížila na 367-tisíc eur
bez DPH. O ďalšom postupe roz-
hodne miestne zastupiteľstvo na
mimoriadnom rokovaní. (lam)

Voľnočasový areál v Lamači má byť
drahší, samospráva je zaskočená
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Zvalené oplotenie na Ružinovskej
zatiaľ stavebník odstrániť nemusí
RUŽINOV
Na trávnatej ploche ohraniče-
nej ulicami Ružinovská, Chlu-
meckého a Ivana Horvátha sa
už niekoľko rokov nachádzajú
zvalené železné stĺpy s betóno-
vými základmi a pletivo. Zniče-
né oplotenie križuje prechod
chodcom cez chodník i vyšlia-
panú cestičku na trávniku, kto-
rými dennodenne prechádzajú
k zastávkam MHD či svojim
bytom. Zistili sme však, že zva-
lený plot na mieste ešte nejaký
ten čas určite zostane.
Pozemok, na ktorom sa zničené
oplotenie nachádza, patrí spoloč-
nosti Viscon, s.r.o. Tá plánuje na
mieste vystavať bytový dom zlo-
žený z dvoch navzájom posunu-
tých hmôt s rozdielnym počtom
nadzemných podlaží. Z Ružinov-
skej ulice má ísť o šesťpodlažnú
časť, zo strany od hromadných
garáží o osempodlažnú časť
bytovky. V prvom nadzemnom
podlaží sú navrhnuté komerčné
priestory  a sklady a v ostatných
podlažiach 71 bytov. Dopravne
má byť bytovka napojená z Chlu-

meckého ulice s možným výjaz-
dom z časti pozemného parkovis-
ka priamo na Ružinovskú ulicu.
Kvôli plánovanej výstavbe si
pozemok spoločnosť Viscon oplo-
tila. Ale keďže sa s výstavbou
nezačalo, oplotenie niekto zvalil.
Okrem zvaleného oplotenia na
trávniku sa pozostatky plota
nachádzajú aj na asfaltovej ploche
pri Ružinovskej ulici vedľa Hote-
la Four4in, ktorá je súčasťou
pozemku spoločnosti Viscon.
„Stavebný úrad prerušil minulý

rok konanie na vydanie územné-
ho rozhodnutia na stavbu byto-
vého domu Ružinovská 2010,
spis sa nachádza na  Okresnej
prokuratúre Bratislava II. Záro-
veň stavebný úrad zamietol sta-
vebné konanie na oplotenie,
Okresný úrad Bratislava však
rozhodnutie stavebného úradu
zrušil a vrátil na nové prejedna-
nie,“ uviedla hovorkyňa ružinov-
skej samosprávy  Miroslava
Štrosová. (mch)

Foto - Martina Chudá

Mestskí poslanci sa postavili proti
tzv. revitalizácii sídliska Ostredky
RUŽINOV
Bratislavskí mestskí poslanci sa
na marcovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva postavili
proti novej výstavbe v ružinov-
ských Ostredkoch. Odmietli zá-
mer projektu Revitalizácie síd-
liska Ostredky s tým, že tento
projekt nie je v súlade s územ-
ným plánom mesta.
V zámere počíta spoločnosť Ris-
ton, s.r.o, s výstavbou nových by-
tových a polyfunkčných domov,
kultúrneho objektu, vytvorením
námestia i doplnením parku. Proti
jej zámerom sa ozvali obyvatelia
Ostredkov, ktorí spísali petíciu.
Upozorňujú, že zámery develope-
ra a navrhované stavby budú zna-
menať neadekvátne zahustenie
obytnej zóny, výrub stromov,
úbytok zelených plôch a zhorše-
nie dopravnej situácie.
Petíciou, ktorú podpísalo takmer
4000 občanov, sa začal zaoberať
bratislavský magistrát. Oddelenie

územného rozvoja mesta v po-
sudku k sťažnosti skonštatovalo,
že plánovaný návrh výstavby
narušuje prírodný charakter úze-
mia a už existujúcej zástavby a
nespĺňa princípy stabilizovaného
územia tak, ako je zadefinované v
územnom pláne mesta.
Mestské zastupiteľstvo požiadalo
mestskú časť Ružinov o vyhláse-

nie stavebnej uzávery v tejto loka-
lite. Taktiež zaviazalo primátora
Milana Ftáčnika (nezávislý s pod-
porou Smer-SD), aby poslancom
predložil na schválenie zmeny
územného plánu mesta Bratislavy
v lokalite Ostredky, ktoré navrhla
mestská časť Ružinov a ktoré
majú špecifikovať a chrániť zeleň
na danom území. (brn)

Vajnorčania

rozhodujú o

časti rozpočtu
VAJNORY
Obyvatelia mestskej časti Vaj-
nory môžu do konca marca
hlasovať o použití participa-
tívneho rozpočtu vo výške
5000 eur. Hlasovaním na web-
stránke mestskej časti môžu
rozhodnúť o ich použití na
niektoré z desiatich projektov,
ktoré sami navrhli.
Ide o revitalizáciu parčíka medzi
ulicami Na doline, Za farou,
Kratiny a Zátureckého, vytvore-
nie výbehu pre psov z časti tohto
parčíka, vybudovanie doskoko-
vej zóny pod preliezkami na
školskom dvore, prevádzku let-
ného open-air kina v Parku Pod
lipami, prevádzku Vajnorského
trhoviska na Osloboditeľskej
ulici, vybudovanie Piknikovej
lúky na začiatku Jurskej cesty,
osadenie cyklostojana pri želez-
ničnej stanici Vajnory či umiest-
nenie desiatich smetných košov
na uliciach Šachorová a Buzal-
kova. (vaj)

Aby viac 

pre dôchodcov

nebolo menej
RUŽINOV
Každoročná valorizácia dôchod-
kov môže mnohým dôchodcom
v konečnom dôsledku paradox-
ne priniesť menej eur v peňa-
ženke. Poberateľom nízkych
starobných dôchodkov prispie-
vajú samosprávy na zabezbeče-
nie spoločného stravovania. V
Ružinove je suma, rozhodujúca
pre priznanie príspevku na stra-
vu, ale aj na populárne výlety se-
niorov, od roku 2012 určená
všeobecne záväzným nariade-
ním vo výške 500 eur. 
„Odvtedy sa však dôchodky dva-
krát valorizovali spolu o 20 eur
navrhujem preto posunúť hranicu
o 20 eur, s tým, že v budúcich ro-
koch by minimá automaticky ko-
pírovali valorizáciu dôchodkov,“
vysvetľuje vicestarosta Ružinova
Ján Buocik (SDKÚ-DS), ktorý
pripravil novelu príslušného
nariadenia.
Príspevok na spoločné stravova-
nie pre jedného dôchodcu s dô-
chodkom do 500 eur je podľa
terajšieho nariadenia 0,50 eura na
každý  odobratý obed, nad 500
eur je to 0,30 eura. Ešte výraznej-
šie sa ,,rast“ dôchodkov prejavil u
záujemcov o výlety, ktoré pre
seniorov pripravuje samospráva
Ružinova. Záujemca s dôchod-
kom nad 500 eur sa zájazdu môže
zúčastniť len vtedy, ak zostanú
voľné miesta a hradí náklady v
plnej výške. ,,Svojím návrhom
preto chcem dosiahnuť, aby sa
ľudia mohli zapájať do aktivít
mestskej časti, aj keď im pridajú
pár eur,“ uzatvára Buocik. (mil)

Deti z Petržalky

pôjdu do srdca

Európy
PETRŽALKA
Trom talentovaným súroden-
com z Petržalky sa naskytla
šanca navštevovať zaujímavý a
nevšedný kurz kreativity,
vďaka ktorému sú dnes Mar-
tin, Sebastian a Scarlet sebave-
domejší a odvážnejší. 
Zapojili sa do projektu na podporu
talentovanej mládeže zo sociálne
znevýhodneného prostredia Na
palube jednorožca, ktorý organi-
zuje združenie Moonlight Camp.
Možnosti podporiť nadané petr-
žalské deti využila aj tunajšia sa-
mospráva, ktorá deťom financuje
celoročný kurz kreativity vrátane
jarného sústredenia  v srdci Euró-
py - na Skalke pri Kremnici. 
Kurz kreativity učí deti tvorivo sa
vyjadrovať, kriticky myslieť a
neunikať od problémov, ale pri
ich riešení spolupracovať. Deti
svoj talent predstavia aj na výsta-
ve prác počas vyvrcholenia celé-
ho projektu na Deň detí v júni v
Sade Janka Kráľa. (pet)
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Na parkovisku na Hraničnej ulici 
má vyrásť bytový dom s 59 bytmi
RUŽINOV
Na konci Hraničnej ulice na
mieste parkoviska má vyrásť
nový bytový dom. Obyvatelia z
okolitých bytoviek sa búria,
nemali by kde parkovať. Ma-
gistrát napriek tomu výstavbu
schválil, Ružinovčania žiadajú
primátora mesta o prehodnote-
nie jeho súhlasu s výstavbou.
Pozemok pod parkoviskom patril
do roku 2008 mestu Bratislava.
Mestská samospráva ho v sep-
tembri 2008 predala spoločnosti
Cellstav, s.r.o., ktorá sa v decem-
bri toho istého roku premenovala
na spoločnosť Supreme Develop-
ment, s.r.o. V septembri 2013
vlastník podal na magistrát žia-
dosť o výstavbu bytového domu
na jestvujúcom parkovisku. V
decembri 2013 hlavné mesto
vydalo súhlasné záväzné stano-
visko k investičnej činnosti, ktoré
potvrdilo aj vo februári.
Na otázku Bratislavských novín,
či mesto vedelo o zámere spoloč-
nosti už pri predávaní pozemku,

hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán neodpovedal.
„Hlavné mesto vydalo záväzné
stanovisko k investičnej činnosti
na Hraničnej ulici v decembri
2013 na základe posúdenia pred-
loženej dokumentácie stavby
Bytový dom Hraničná a z posú-
denia vyplynulo, že stavba je v
súlade s územným plánom. Sta-
novisko obsahuje aj podmienky,
ktoré si hlavné mesto uplatňuje v
konaniach vo veci predmetnej
stavby na príslušnom stavebnom
úrade,“ uviedol Ščepán.
Plánovaná bytovka má mať osem
nadzemných podlaží a dve pod-
zemné. Celkovo má pribudnúť 59
bytov, z toho 43 jednoizbových a
16 dvojizbových. Stavebník má
podľa dokumentácie postaviť 93
parkovacích miest - z toho 73 v
podzemnej garáži a 20 na vonkaj-
šom teréne.
Parkovisko na Hraničnej ulici
bolo vybudované v roku 1976 pre
potreby obyvateľov 119 bytov v
jeho okolí. Má 72 parkovacích

miest. „Pozemok s parkoviskom
je zároveň jedinou prístupovou
komunikáciou k rodinným do-
mom na Hraničnej ulici, čo pri
predaji parkoviska nikto neriešil,“
uviedla hovorkyňa Ružinova
Miroslava Štrosová.
Obyvatelia bytoviek a rodinných
domov na Hraničnej sa búria.
Majú plnú podporu ružinovskej
samosprávy. „Obyvatelia, ani
mestská časť Ružinov nesúhla-
sia, aby na parkovisku, kde sú
parkovacie miesta vybudované k
panelákom, stál nový bytový
dom.  Je to nelogické a zarážajú-
ce. Obzvlášť v situácii, keď v
meste chýbajú tisícky parkova-
cích miest, vydá mesto súhlas s
výstavbou bytového domu na
parkovisku. To isté mesto, ktoré
pripravuje parkovaciu politiku
Bratislavy. Vo februári sme
požiadali hlavné mesto, aby
svoje súhlasné záväzné stanovis-
ko zmenilo na nesúhlasné,“ uvie-
dol starosta Ružinova Dušan
Pekár. (mch)

Námestie majú

dokončiť do

konca marca
KARLOVA VES
Revitalizácia Školského ná-
mestia na Dlhých dieloch má
byť dokončená do konca mar-
ca. Rekonštrukcia, ktorá je
financovaná z väčšej časti z
eurofondov, sa začala vlani na
jeseň, v zime bola pre nízke
teploty dočasne prerušená. 
Ako potvrdili predstavitelia karlo-
veskej samosprávy, všetky sta-
vebne náročnejšie práce boli uro-
bené už vlani, na tento rok zostala
úprava okolia. Majú byť dokon-
čené zemné práce, vysadená tráva
a zrenovované staršie hracie
prvky, ktoré na námestí ostanú.
Na detskom ihrisku položili asfalt
a liatu gumu.
Projekt revitalizácie Školského
námestia je financovaný z euro-
fondov. Pôvodná výška nákladov
- 511-tisíc eur - sa v elektronickej
aukcii znížila na 311-tisíc eur. Až
95 percent nákladov zaplatí
Európska únia, zvyšných 5 per-
cent zaplatí mestská časť. (kav)

V Ružinove je

veľký záujem o

paniaze z grantu
RUŽINOV
Až 130 projektov predložili Ru-
žinovčania na výzvu grantové-
ho programu mestskej časti,
ktorá tento rok na tento účel
vyčlenila 140-tisíc eur.  O pride-
lení peňazí z rozpočtu mestskej
časti do konca apríla rozhodne
grantová komisia zložená z
poslancov ružinovského miest-
neho zastupiteľstva.
Granty na verejnoprospešné pro-
jekty, ktoré organizujú obyvatelia,
považuje ružinovská samospráva
za jeden z najlepších nástrojov,
ako zlepšovať vzťah obyvateľov k
lokalite, kde žijú. Tieto aktivity sú
lepšie cielené a ľudia ich oceňujú.
Veľa projektov je zameraných na
skrášlenie sídliska, podporu špor-
tových aktivít a podujatí pre deti.
Na jeden projekt môže ísť až
5000 eur.
Záujem o občianske aktivity v
Ružinove rastie. Na porovnanie v
roku 2011 sa prihlásilo 62 projek-
tov, tento rok 130. (ruz)

BRATISLAVA 2 | BRATISLAVA 3
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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

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE
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Od apríla

budú v Rači 

farmárske trhy
RAČA
Od apríla do októbra budú v
Rači pred Nemeckým kultúr-
nym domom každú sobotu far-
márske trhy. Sezónne čerstvé
produkty priamo od farmárov
si budú môcť Račania  kúpiť
vždy od 8.00 do 14.00 h.
„Farmárske trhy majú slúžiť ako
predajné miesto pre poľnohospo-
dárov. Zaručíme, že všetky predá-
vané výrobky sú pestované, cho-
vané, nakladané, údené alebo
inak pripravené priamo našimi
výrobcami,“ povedal Vladimír
Novotný z firmy Farmárske trhy,
s.r.o.
Ponuka trhovníkov má byť pest-
rá: sezónne produkty, mliečne vý-
robky, chlieb a pečivo, domáce
koláče, klobásy, údeniny, mäsové
výrobky, domáce cestoviny, slo-
venské sladkovodné ryby, ovocie,
zeleniny, čerstvé, rezané a sušené
kvety, čerstvé aj sušené bylinky,
koreniny, sadenice, semená, do-
máce sirupy, ovocné šťavy, muš-
ty, slovenské vína, med, medovi-
na, včelie produkty, kvasená ka-
pusta, domáce zaváraniny. 
„Jedným z cieľov trhov je ukázať,
že nie je potrebné dovážať na Slo-
vensko to, čo máme možnosť si
vyrobiť sami. Priamy predaj záro-
veň farmárom dáva šancu lepšie
prežiť v globalizovanej ekonomi-
ke,“ uviedol račiansky starosta
Peter Pilinský. (mch)

Petržalčania 

rozhodovali

o rozpočte
PETRŽALKA
Petržalčania sa aj tento rok
aktívne zapojili do rozhodova-
nia o použití 35-tisíc eur v parti-
cipatívnom rozpočte mestskej
časti. Rozhodli sa pre opravu
schodiska na Námestí hraničia-
rov, obnovu športoviska na
Hrobákovej 25 a úpravu zelene
vo vnútrobloku na Budatínskej
ulici 41-53. 
Podobne ako vlani, aj tento rok
vyberali projekty v troch oblas-
tiach - schodiská, vnútrobloky a
športoviská.
Spomedzi športovísk získal naj-
väčšiu podporu projekt obnovy
verejného športového ihriska na
Hrobákovej ulici. Pôjde o jeho
celkovú obnovu, pričom sa vyme-
ní asfaltový povrch, opravia man-
tinely, pribudnú bránky pre hokej-
bal, obnovia detskú preliezačku,
doplnia lavičky. 
Schodisko na Námestí hraničia-
rov vedie na terasu, ktorá slúži
ako prístupová komunikácia pre
obyvateľov priľahlých bytových
domov, a mestská časť investuje
do opravy  schodov napriek tomu,
že je to úloha mesta Bratislava,
ktoré je vlastníkom pozemku pod
schodiskom.
Vo vnútrobloku na Budatínskej
41-53 vytvoria záhon trvaliek,
osadia 6 lavičiek, 2 nové odpad-
kové koše a umiestnia 2 detské
prvky. (pet)

Primátor Ftáčnik zablokoval snahu
zastaviť rozšírenie výstavby v Čunove

Podnikové noviny DPB neplatí mesto
BRATISLAVA
Čitateľka Anna Kováčová nás
upozornila na zimné číslo pod-
nikových novín Dopravného
podniku Bratislava (DPB), a.s.,
s názvom Dopravák, ktorý
objavili na bratislavskom ma-
gistráte.  Zarazilo ju, že časopis
vychádza na kvalitnom papieri
a má asi 40 strán, kým doprav-
ný podnik pracuje dlhodobo v
strate, pričom každý rok treba
jeho prevádzku dotovať. Zis-
ťovali sme, ako to s podnikový-
mi novinami mestského do-
pravcu vlastne je.
Dopravák bol už za socializmu,
teraz vychádza štvrťročne.

„Všetky náklady sú z výnosov
časopisu, nie z prevádzkových
prostriedkov a teda dotácií zo
strany mesta, pretože sa nám
úspešne darí predávať  inzertný
priestor. Časopis je dokonca
ziskový, takže do časopisu nein-
vestujeme žiadne prostriedky,“
uviedla hovorkyňa DPB Adriana
Volfová. Dodala, že vďaka príj-
mu z inzercie môžu v prípade
potreby dať vytlačiť informačné
skladačky pre cestujúcich v
rámci dlhodobých výluk či iných
zmien. „Dokonca náklady na tlač
10-tisíc kusov skladačiek pre
cestujúcu verejnosť boli nižšie
ako výnosy z časopisu,“ uviedla

Volfová. Tlač 10-tisíc kusov skla-
dačiek vyšla dopravný podnik na
približne 600 eur.
Na otázku, či je nutné tlačiť časo-
pis na vysokokvalitný papier,
keď DPB je dlhodobo v strate,
nás hovorkyňa informovala, že
„rozdiel medzi kvalitnejším
papierom a obyčajným na celý
náklad je necelých 200 eur, a
keďže ide len o štvrťročník a je
žiadaný aj bývalými zamestnan-
cami, rozhodli sme sa pre variant
kvalitnejšieho papiera, aj vzhľa-
dom na to, že podnikový časopis
je v zisku.“ Podnikový časopis
vychádza v náklade okolo 3-tisíc
kusov. (mch)

ČUNOVO
Primátor Milan Ftáčnik (nezá-
vislý s podporou Smer-SD) ve-
toval rozhodnutie mestských
poslancov zastaviť rozširovanie
územia na výstavbu v mestskej
časti Čunovo. Poslanci v januá-
ri vyhoveli petícii 3510 občanov
a rozhodli o vypustení čunov-
ských lokalít z návrhu zmien a
doplnkov územného plánu
mesta.
Primátor tvrdí, že podpísaním
uznesenia by sa ohrozil proces
obstarávania zmien a doplnkov
pre nový územný plán mesta.
Tvrdí, že ak by mesto z procesu
obstarávania zmien vypustilo

Čunovo, celý materiál by sa mu-
sel prerobiť. „Posunie sa to o me-
siac a už vlastne nič v tomto
volebnom období nestihneme
urobiť. Máme rozpracovaný pro-
ces, ktorý máme šancu dokon-
čiť,“ podotkol Ftáčnik.
Funkčné využitie niektorých
lokalít v Čunove sa má zmeniť z
ornej pôdy na málopodlažnú
zástavbu. „Primátor uznesenie
nepodpísal, lebo je pre mesto
zjavne nevýhodné. Je nevýhodné,
že dvom developerom nebude
orná pôda preklasifikovaná na
málopodlažnú zástavbu, že pre
právnickú osobu nebude vyklčo-
vaný les. Zjavne nevýhodné asi

bolo, že som doniesla petíciu s
3810 podpismi a nie šušťavé
papieriky,“ reagovala na rozhod-
nutie primátora zástupkyňa signa-
tárov petície Renáta Čaplová.
„V katastri Čunova je nezastava-
ných asi 70 percent pozemkov,
ktoré sú podľa platného územné-
ho plánu určené na výstavbu,“
argumentovala starostka Čunova
Gabriela Ferenčáková, ktorá
nevidí dôvod, aby sa územie pre
výstavbu ešte rozširovalo. Sta-
rostka žiadala vypustiť Čunovo
ešte v júni 2013, keď poslanci
schvaľovali rozsah zmien a do-
plnkov územného plánu. Vtedy to
však neurobili. (brn)
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STARÉ MESTO
Ako obyvateľ Starého Mesta s
trvalým pobytom v pešej zóne
dlhšiu dobu pozorujem, že
priestor ktorý bol celé stáročia
motorom rozvoja mesta, za
posledných 5 rokov začína
„strácať dych“. Signály  jeho
dýchavičnosti sa nedajú pre-
hliadnuť - množstvo obchodov
je zatvorených alebo iba preží-
va, kancelárske priestory a byty
sú dlhodobo neobsadené, ulice
sú často vyľudnené, opadané
omietky, rozbité dlažby, chýba-
júce poklopy a postriekané fa-
sády dotvárajú bezútešnú at-
mosféru  historického centra
mesta Bratislavy.
Analýza príčin tohto stavu nie je
jednoduchá a  je predmetom
mnohých diskusií. Najčastejšie sa
spomínajú zlyhania konkrétnych
osôb a územného plánu mesta,
ktorý umožnil v pešej dostupnosti
od historického centra postavenie
obchodných centier, ktoré postup-
ne „nasali“ do svojich priestorov

všetky úspešné obchody a služby
v Starom Meste.
Mesto v boji s nákupnými centra-
mi ťahá za kratší koniec z dôvodu
nevyriešeného bezplatného par-
kovania, z dôvodu nižšieho kom-
fortu nakupovania a tiež z dôvodu
absencie marketingovej  podpory
prevádzok obchodu a služieb. 
Staré Mesto však disponuje výho-
dou, ktorú nie je schopné nado-
budnúť žiadne nákupné centrum -
jedinečnou atmosférou miesta
vytvorenou dlhodobým historic-
kým vývojom - „geniom loci“.
Predstavitelia mesta sa však k
tejto zdedenej konkurenčnej vý-
hode správajú mimoriadne ma-
cošsky. Svojou pasivitou, nezna-
losťou a často aj neschopnosťou
dopomáhajú permanentnému po-
škodzovaniu, resp. rozpredávaniu
tohto „rodinného striebra“. 
Z odbornej praxe a realizovaných
výskumov je známe, že na život
v mestách je mimoriadne dôležité
zastúpenie všetkých generačných
skupín obyvateľstva. Nestačí, aby

v centre bývali iba majetné skupi-
ny obyvateľstva, ktoré bez syner-
gie s ostatnými skupinami obyva-
teľstva nie sú schopné zabezpečiť
požadovaný život v pešej zóne. Je
zrejmé, že regulovanie skladby
štruktúry obyvateľstva nie je
možné direktívnymi zásahmi do
práv vlastníkov nehnuteľností.
Mesto však môže na nich vplývať
cez nástroje, ktorými disponuje,
ako je územný plán zóny, daň z
nehnuteľnosti, ochrana kultúr-
nych pamiatok, aby pri rekon-
štrukciách objektov okrem ná-
vrhu nadštandardných bytov reš-
pektovali aj jestvujúce malome-
trážne byty s nižším štandardom.
Menej radikálna rekonštrukcia by

pre vlastníkov domov mohla zna-
menať výrazne nižšie náklady a
tým aj možnosť znížiť ceny za
prenájom alebo odpredaj týchto
bytov, čím by sa stali dostupnejšie
aj pre staršiu a mladšiu generáciu.
Menej náročné rekonštrukcie by
zároveň nepoškodzovali pôvodné
kultúrnohistorické hodnoty týchto
domov, čím by sa zredukovala tak
ánežiadúca degradácia „génia
loci“ Starého Mesta.
Ukazuje sa, že odumieranie histo-
rického centra Bratislavy nie je
zapríčinené iba novopostavenými
nákupnými centrami, nedostat-
kom bezplatných parkovísk, ale aj
nedostatočne riadenými procesmi
prestavby jeho stavebnej štruktú-

ry. Je najvyšší čas naštartovať sys-
tém intervencií a podporných
opatrení mesta podporujúcich
multigeneračnú skladbu obyva-
teľstva. Tá by iniciovala vznik vý-
razne širšej škály obchodov, slu-
žieb a kultúry, ktoré by tak svojou
činnosťou zabezpečili očakávanú
rôznorodosť a život historickej
časti mesta.
Aj na základe vlastných skúse-
ností so životom „za hradbami“
Starého Mesta som presvedčený,
že na bývanie v tomto priestore je
potrebné disponovať schopnos-
ťou prijať kompromisy životného
štýlu. Z úcty k mestu, ktoré tu pre-
trváva niekoľko storočí, nie je
správne ani zodpovedné pretvárať
ho egoisticky v náš dočasný pros-
pech. Je potrebné urýchlene eli-
minovať deštrukciu historických
hodnôt Starého Mesta, lebo práve
tie sú fundamentom jeho hodnoty,
o ktorú sa môžu oprieť aj procesy
naštartovania jeho oživenia a
budúcej prosperity.  

Ľubomír Boháč, Staré Mesto

Vymieranie centra Starého Mesta
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