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Na pravom brehu má byť Alfa Park

Alfa Park majú tvoriť dve veže, každá bude mať 26 nadzemných podlaží. Vizualizácia - CEPM

Štefan Holčík

14. apríla oslávil 

sedemdesiatku
BRATISLAVA
V pondelok 14. apríla oslávil ar-
cheológ, historik, propagátor
starej Bratislavy a bratislav-
ských pamiatok PhDr. Štefan
Holčík, CSc., okrúhlych 70 ro-
kov. Keďže od vzniku Brati-
slavských novín v roku 1998 je
ich stálym prispievateľom, do-
voľujeme si aj touto cestou za-
želať mu všetko najlepšie ku
krásnemu životnému jubileu.
Štefan Holčík viac ako 30 rokov
pracoval v Archeologickom mú-
zeu SNM, bol jeho riaditeľom a
do 1. apríla 2014 jeho kurátorom.
V rokoch 2002-2006 bol námest-
níkom primátora Bratislavy, bol
dlhoročným poslancom mestské-
ho zastupiteľtsva, v súčasnosti je
poslancom miestneho zastupiteľ-
stva Starého Mesta. Je autorom
viacerých kníh o histórii Bratisla-
vy a autorom stoviek textov o bra-
tislavských pamiatkach, ktoré
uverejňuje na pokračovanie v
Bratislavských novinách. V roku
1999 bol ocenený Cenou primá-
tora,v roku 2005 získal aj Brati-
slavskú čučoriedku Júliusa Sa-
tinského.
Štefana Holčíka poznám ako
skromného, vzdelaného, múdre-
ho a otvoreného človeka. Je mi
cťou s ním spolupracovať pri pro-
pagácii dejín Prešporka a Brati-
slavy, pri posilňovaní lokalpatrio-
tizmu obyvateľov tohto mesta.
Štefan, želáme veľa zdravia, spo-
kojnosti a mnoho síl do ďalších
rokov. Radoslav Števčík

Manipuláciu 

so znalcami 

preverí polícia
BRATISLAVA
Manipulácia s výberom znalcov
nehnuteľností na bratislav-
skom magistráte, zdá sa,
nekončí výpoveďou vedúceho
oddelenia správy nehnuteľností
Ivana Krištofa. To, čo sa dialo
pri výbere znalcov, ktorí oceňo-
vali mestský majetok určený na
prenájom a predaj, môže mať
aj trestnoprávnu dohru. Pod-
predseda hnutia NOVA Gábor
Grendel totiž v tejto veci podal
trestné oznámenie.
Grendel podal trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa pre
podozrenie zo spáchania troch
trestných činov - machinácie pri
verejnom obstarávaní, porušova-
nia povinnosti pri správe cudzie-
ho majetku a nepravdivého zna-
leckého posudku.
Krištof mal manipulovať náhod-
ný elektronický výber znalcov
tak, že mal byť vybratý znalec,
ktorý v zozname znalcov nebol
zaradený. Naopak, v zozname bo-
li dve znalkyne, ktoré pracujú vo
firme bývalého Krištofovho spo-
ločníka. „Uvedené informácie za-
kladajú dôvodné podozrenie, že
výber znalcov bol manipulovaný
úmyselne pre dosiahnutie nižšej
predajnej ceny mestského majet-
ku, čo mohlo mať za následok
poškodenie hlavného mesta na
úkor fyzických a právnických
osôb, ktoré mestský majetok
nadobudli za takto stanovené
ceny,“ uviedol Gábor Grendel v
trestnom oznámení. (ado)
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PETRŽALKA
Na pravom brehu Dunaja me-
dzi Mostom Apollo, Einsteino-
vou a Klokočovou ulicou majú
vyrásť dve 26-poschodové veže
administratívneho komplexu
Alfa Parku. Ide o spoločný pro-
jekt spoločností INLOGIS V,
s.r.o., a Popper Capital, s.r.o., za
ktorými stoja developeri HB
Reavis Slovakia, a.s., a J&T
Real Estate, a.s.
Na pozemkoch sú dnes záhradky
a bývalé stavenisko mosta, ktoré v
uplynulých rokoch využívali sta-
vebné firmy na uskladnenie  ze-
miny. Vlani sa tu plánovala vý-
stavba mobilnej cementárne, kto-
rú magistrát najskôr odobril, po
protestoch ochranárov však vede-
nie mesta názor zmenilo.
Oblé veže so zasklenou fasádou

majú byť vysoké 101,5 metra, vy-
rastať majú zo spoločnej dvojpod-
lažnej podnože. V nej má byť
centrálna pasáž s obchodmi, služ-
bami a gastro prevádzkami. Jedna
veža bude mať dve podzemné
podlažia, druhá až tri. Parkovanie
bude v podzemí a čiastočne na
prvých dvoch nadzemných podla-
žiach. Celkovo tu majú byť par-
kovacie miesta pre 1340 áut.
V oboch vežiach má byť admini-
stratíva, celkovo na ploche 69-
tisíc štvorcových metrov, obchod
a služby zaberú vyše 2200 štvor-
cových metrov.
Výstavba Alfa Parku je prvou eta-
pou ďalšieho rozvoja zóny Celo-
mestské centrum Petržalka, ktoré
je ohraničené z východu Prístav-
ným mostom a zo západu Jantá-
rovou cestou.

Magistrát sa k zámeru vyjadril už
v roku 2011, keď investora upo-
zornil, že je v rozpore s územným
plánom zóny Celomestské cen-
trum Petržalka. Zámer totiž dosta-
točne nerieši dopravnú infraštruk-
túru. Mesto má obavu, aký by
mala výstavba vplyv na dopravné
zaťaženie Mosta Apollo a Einstei-
novej ulice. Investori tvrdia, že
Alfa Park bude pohodlne napoje-
ný na automobilovú aj mestskú
hromadnú dopravu či cyklotrasy a
chodníky.
Náklady na každú z veží majú
byť vyše 45 miliónov eur, spolu to
má byť 91,5 milióna eur. Predpo-
kladaný začiatok výstavby je v
júni 2015, výstavba má trvať 20
mesiacov. Zatiaľ nie je jasné, či sa
budú stavať obe veže súčasne ale-
bo postupne. (ado)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Krajskí
poslanci si 
asi robia alibi
Novozvolení bratislavskí župní
poslanci poriadne prekvapili.
Návrh na zákonnú sankciu bý-
valého poslanca Milana Ftáč-
nika pre porušenie zákona o
konflikte záujmov neschválili.
Len desiati hlasovali v duchu
zákona, až 28 ich nenašlo odva-
hu zobrať bývalému kolegovi
tri mesačné platy, ako to stano-
vuje zákon. 
Na konflikt záujmov už Milan
Ftáčnik doplatil, keď ako primá-
tor nepriznal členstvo v dozornej
rade súkromnej poisťovne a bral
za to ešte aj finančnú odmenu.
Porušenie zákona pred rokom
priznal a prišiel o šesť primátor-
ských platov. Podobný osud zrej-
me čaká aj ružinovského staros-
tu Dušana Pekára. Aj ten pri-
znal, že porušil zákon, keď v ma-
jetkovom priznaní neuviedol
členstvo v dozornej rade Trans-
petrolu a poberal za to odmenu.
Aj on príde zrejme o šesť staros-
tovských platov.
Ak verejný funkcionár poruší
zákon o konflikte záujmov, musí
byť potrestaný. A je úplne jedno,
či o porušení zákona nevedel
alebo len zabudol priznať nejaký
pozemok. Poslanci majú skú-
mať, či bol porušený zákon, a
nie, prečo k porušeniu došlo. 
V prípade hlasovania nových
krajských poslancov možno išlo
len o ich neskúsenosť, možno si
však už teraz robia alibi pre bu-
dúce rozhodovanie o sebe sa-
mých. Radoslav Števčík

PETRŽALKA
Bratislavský magistrát minulý
týždeň zverejnil výsledky súťa-
že na urbanistické riešenie cen-
trálnej rozvojovej osi v brati-
slavskej Petržalke, inými slova-
mi, ako má vyzerať okolie elek-
tričkovej trate v Petržalke. Me-
dzinárodná odborná porota vy-
brala jedného víťaza - návrh
Bohuša Kováča a Ladislava
Benčeka s tímom spoluautorov.
Druhú a tretiu cenu porota
neurčila.
Električkovú trať od Bosákovej
po Janíkov dvor nelemuje štvor-
prúdová cesta, s ktorou sa počíta
v územnom pláne. Jediným kon-
tinuálnym prepojením Starého
mosta s juhom Petržalky má byť
električková trať. Okolo trate má
vzniknúť mestské prostredie -
námestia, parky, pešie zóny, ale
aj nová výstavba - administratív-
ne budovy, bytové domy, galé-
ria, múzeum, nový miestny
úrad.
Porota pri víťaznom návrhu oce-
nila, že ideové riešenie ponúka
vznik verejných a poloverejných
priestorov a zelených plôch v roz-
vojovej osi Petržalky, ktoré v rôz-
nych priestorových formách vstu-
pujú do mestskej štruktúry vzá-
jomne na seba nadväzujúcimi
polyfunkčnými centrami, ktoré sú
priestorovo viazané na električko-
vú trať s novonavrhnutými za-
stávkami. 
Iný názor má Martin Kugla, z Ini-
ciatívy za efektívnu a ekologickú
dopravu. Ten považuje výsledok
súťaže za zmarenú príležitosť a
nesplnenie sľubov, ktoré Petržal-

čania od vedenia mesta dostali.
„Priebeh súťaže nie je len exem-
plárnym príkladom, ako zlyháva
koordinácia dopravných a urba-
nistických zámerov na magistrá-
te. Je príkladom cynickej manipu-
lácie verejnosti,“ tvrdí Kugla.
Súťaž vznikla ako reakcia na
nespokojnosť verejnosti. Tá bola
vyzvaná na predloženie pripo-
mienok. O pár mesiacov však
magistrát odmietol diskutovať, čo
z nich zaradí do zadania súťaže.
Nestali sa ani jej prílohou, ako
primátor verejne sľúbil. Petržal-
ská verejnosť žiadala zredukovať
zastavané územie, ktoré pripúšťa
platný územný plán, a vytvoriť
súvislý severo-južný park. Sám
primátor sľuboval výrazný zelený
pás s cyklotrasami pozdĺž Chor-
vátskeho ramena.
„Bola to len hra - nič z toho sa do
zadania nedostalo. Naopak,
súčasťou záväzných podmienok
súťaže sa stal platný územný plán
a dokonca štúdie developerov.
Verejnosť tak bola cynicky okla-
maná. Výsledok tomu zodpove-
dá. Bez hodnotenia kvality víťaz-

ný návrh nie je požadovanou kon-
cepčnou zmenou, ale len rozvitím
existujúceho územného plánu a
plánov developerov. Zastavané
územie zostalo rovnaké, žiaden
líniový Central Park návrh neob-
sahuje. S malou výnimkou
vypustenia časti cesty je výsled-
kom súťaže presne to, čo verej-
nosť nechcela,“ tvrdí Martin
Kugla.
Upozorňuje, že pre 130-tisícovú
Petržalku obyčajná električka
nestačí a dopravný kolaps na
mostoch sa tak len oddiali o pár
rokov. Koncepčným, dlhodobým
riešením je viesť trať ako bezko-
líznu s cestnou dopravou, čo
významne zvýši rýchlosť a inter-
val súprav. 
„Architekti sa mohli pohrať s naj-
rozličnejšími riešeniami takej
trate. Nestalo sa, primátor vidí len
po najbližšie voľby. Celá súťaž je
tak zmarenou príležitosťou, prak-
ticky nepoužiteľnou pre budúc-
nosť,“ konštatuje Martin Kugla z
Iniciatívy za efektívnu a ekologic-
kú dopravu. (brn)
Vizualizácia - B. Kováč, L. Benček

Súťaž na urbanistické riešenie okolia
petržalskej električky má už víťaza

Prvé dva nové 

trolejbusy 

sú v Bratislave
BRATISLAVA
V bratislavskej vozovni Hrobo-
ňova sú už dva z osemdesiatich
nových trolejbusov. Na prvých
dvoch nových vozidlách Škoda
30Tr sa zaučia vodiči dopravné-
ho podniku a od 1. mája 2014
by malo v uliciach jazdiť už 15
nových trolejbusov.
Bratislavský dopravca nakúpil v
rámci Operačného programu dop-
rava od spoločnosti Škoda Elec-
tric 15 sólo trolejbusov, 15 trolej-
busov s APU agregátom a 50 kĺ-
bových trolejbusov s možnosťou
opcie na dodávku ďalších 40 tro-
lejbusov. Po dodaní všetkých vo-
zidiel tak dopravný podnik Bra-
tislava vymení celý vozový park
trolejbusov v meste.
Celkové náklady na nové financie
bez opcie predstavujú 49,94 mi-
liónov eur, pričom z eurofondov a
príspevku štátneho rozpočtu sa fi-
nancuje 39,54 mil. eur.
Všetky trolejbusy budú nízkopod-
lažné, klimatizované a vybavené
ďalšími modernými funkciami,
napríklad vnútorným či vonkaj-
ším kamerovým systémom. Kaž-
dý trolejbus bude mať navyše
namontované i zariadenie na
počítanie cestujúcich, ktorí nastú-
pili a vystúpili, čo má mestu po-
môcť využívať dôležité dopravné
informácie v prospech cestujú-
cich.
Vďaka finančnej pomoci Európ-
skej únie má do roku 2015 pri-
budnúť v Bratislave aj 30 nových
električiek. V súčasnosti brati-
slavský dopravca obstaráva i 50
nových autobusov. (mch)

Permanentný ANTI GRAFFITI náter
- vydrží min. 30 čistení od grafitov alebo 5 rokov

- nanáša sa iba v 1 vrstve bez potreby ho obnovovať

- jednoduché a ľahké odstránenie grafitov

- po očistení grafitov náter nemusíte obnovovať

NANO FARBY – NÁTERY, Gagarinova 10 B, Bratislava
Email: info@nanotrade.sk Mobil: 0903 425 584
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Bratislavský

župan má päť

podpredsedov
BRATISLAVA
Až po štyroch mesiacoch po
voľbách predsedu a poslancov
Bratislavského samosprávneho
kraja má bratislavský župan
Pavol Frešo (SDKÚ-DS) svo-
jich vicežupanov, resp. pod-
predsedov.
Kým doteraz mala krajská samo-
správa troch podpredsedov, tá no-
vá ich má až piatich. Ide o dôsle-
dok výsledku novembrových
volieb, keď drvivú väčšinu získa-
la koalícia siedmich strán a hnutí
(SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD,
SaS, SMK, OKS a Strana zele-
ných).
Po mesiacoch rokovaní sa väčšina
zastupiteľstva a predseda Frešo
dohodli, že šéf samosprávy bude
mať piatich podpredsedov - Mar-
tina Bertu (KDH), Igora Bendíka
(SaS), Gabriellu Némethovú
(SMK), Alžbetu Ožvaldovú
(Most-Híd) a Martina Zaťoviča
(SDKÚ-DS). 
Poslední dvaja menovaní nebudú
poberať plat podpredsedu. Ožval-
dová je starostkou mestskej časti
Podunajské Biskupice, Zaťovič je
zástupcom riaditeľa gymnázia na
Bílikovej ulici v Dúbravke.
Vzastupiteľstve sú poslanecké klu-
by SaS, OKS, Zmena zdola (10),
KDH (9), SDKÚ-DS (9), Most-
Híd (6) a SMK-MKP (4). (brn)

Primátor môže

prenajímať

len do 10 dní
BRATISLAVA
Primátori a starostovia môžu
prenajímať obecný majetok len
na dobu trvania 10 dní, dlhšie
prenájmy musia schvaľovať
obecné zastupiteľstvá - v Brati-
slave to je mestské zastupiteľ-
stvo a miestne zastupiteľstvá
mestských častí. V minulosti
mohli primátori a starostovia
bez vedomia zastupiteľstva pre-
najímať majetok do 10 rokov,
zmenou zákona o majetku obcí
sa to v roku 2009 zmenilo.
V súvislosti s návrhom primátora
Milana Ftáčnika (nezávislý s pod-
poprou Smer-SD) na predĺženie
nájmu pozemkov v okolí americ-
kého veľvyslanectva sme v pred-
chádzajúcom vydaní nesprávne
uviedli, že primátor má, podobne
ako jeho predchodca, právo uzat-
várať nájomné zmluvy na menej
ako 10 rokov a že pokiaľ nezíska
podporu mestského zastupiteľ-
stva, bude môcť nájomnú zmluvu
predĺžiť aj sám. Primátor Bratisla-
vy toto právo už nemá. Za nepres-
nú informáciu sa ospravedlňuje-
me. (brn)

Starý most rozoberajú tri žeriavy,
snažia sa znížiť doterajšie meškanie
STARÉ MESTO
Od pondelka 7. apríla 2014
opäť pokračuje demontáž sta-
rej konštrukcie Starého mosta.
Eurovia SK, a.s., aktuálne
odstraňuje mostné pole č. 4, na
prácach sa podieľajú dva žeria-
vy z lodnej plošiny a jeden mo-
bilný žeriav, ktorý je na želez-
ničnej časti mosta.
Pôvodne predstavitelia spoloč-
nosti Eurovia SK, ako aj vedenie
mesta hovorili, že starú konštruk-
ciu mosta chcú odstrániť do kon-
ca februára, hovorkyňa Eurovia
SK Lenka Kubejová však v pon-
delok uviedla, že podľa oficiálne
schváleného harmonogramu je
ukončenie demontáže Starého
mosta plánované na koniec apríla
2014. Napriek tomu sú práce v
sklze. „V prípade priaznivého
počasia a stálej hladiny Dunaja by
sa sklz, ktorý vznikol  z dôvodu
pozastavenia prác pre chýbajúce

povolenie dopravného úradu, dal
zredukovať na minimum,“ uvied-
la hovorkyňa Eurovia SK.
Demontáž mosta musel zhotovi-
teľ 31. marca na týždeň prerušiť,
pretože včas nepožiadal o zmenu
plavebnej dráhy. Na otázku, či to
neohrozí celkovú rekonštrukciu
mosta a výstavbu nosného systé-

mu, hovorkyňa uviedla, že nie,
pretože „demontáž mosta sa
nenachádza na kritickej ceste v
rámci schváleného harmonogra-
mu prác“. Prípadné meškanie
prác na odstraňovaní mosta podľa
nej nebude mať vplyv na financo-
vanie stavby. (ado)

Foto - Slavo Polanský

KURZYKURZY
jazdy na koni
CLUB IPPICO-DUNAJ
� 0911 230 846

dunaj@ippico-dunaj.sk

www.ippico-dunaj.sk

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848 www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

PETRŽALKA
Obyvateľov okolia Námestia
hraničiarov bude val zemniny
z násypu na Jantárovej ceste
trápiť do konca roka. V týchto
dňoch však spoločnosť Euro-
via SK, a.s., mala začať s
postupným odvozom zeminy
od Chorvátskeho ramena.

Asi 60% zeminy použijú na
vybudovanie koľajového spod-
ku električkovej trate, zvyšných
40% je možné použiť na terénne
úpravy, napr. na zarovnanie teré-
nu medzi budúcou koľajovou
traťou a Jantárovou cestou, resp.
podľa požiadavky samosprávy. 
Zemina bude na Námestí hrani-

čiarov maximálne do konca roka
2014. Až do likvidácie skládky
musí zhotoviteľ minimalizovať
prašnosť a zabezpečiť bezpeč-
nosť obyvateľov.
Ďalší val zeminy vznikol v Sta-
rom Meste na Dostojevského
rade, kde navážajú zeminu z
podložia Štúrovej ulice. (ado)

Val zeminy majú začať odvážať preč
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Komunitné

záhrady pomaly

pribúdajú
LIST ČITATEĽA
Podstatou myšlienky komunit-
ných záhrad je využitie vnútro-
blokových a inak nevyužíva-
ných priestorov v blízkosti
obytných súborov, kde na takto
vyčlenenej ploche si občania
vytvoria podmienky pre drobné
hospodárenie na pôde (napr.
pre pestovanie zeleniny, ovocia,
okrasných drevín či kvetov).
Je to vhodná činnosť pre isté
komunitné skupiny občanov –
dôchodcov, matky na materskej
dovolenke, s možnosťou spoloč-
ného obrábania pôdy, pestovania
plodín pre vlastnú spotrebu a
následného spracovania týchto
produktov. Podporujú sa pritom
nielen sociálne vzťahy týchto
skupín občanov (zlepšovanie su-
sedských vzťahov, pracovné zruč-
nosti a schopnosti, a to aj v príkla-
de pre deti), ale aj ich pozitívny
postoj k pôde a samotnej prírode
podporou podmienok pre existen-
ciu drobných živočíchov (opeľu-
júceho hmyzu a včiel, vtáctva,
jašteričiek, ježkov a pod.). Neho-
voriac o skultúrnení obytného
mestského prostredia, čo môže
byť napokon inšpiratívne aj pre
iné skupiny ľudí. 
Prvé prejavy založené na týchto
ideách už fungujú aj v Bratisla-
ve, napríklad v Devínskej Novej
Vsi. Možno s podporou a poro-
zumením miestnej samosprávy
bude nasledovať aj Nové Mesto.
Na niečo podobné môže byť
návodom aj prístup pána Cucora
z Robotníckej ulice, ktorý aj
napriek pokročilému veku, má
84 rokov, sa príkladne stará o
skrášlenie verejného priestoru
vytvoreného medzi ulicami Pl-
zenská a Sliezska, čím dáva
svojmu okoliu na vedomie, že
často ani vek nemôže byť pre-
kážkou k nenáročnej fyzickej
aktivite. Ako mi ale sám pove-
dal, niekedy je, žiaľ, vystavený
aj posmešným a pohŕdavým po-
známkam okoloidúcich či sa-
motných susedov... 
Žiaľ, ľudia vedia byť aj takí. Pri-
tom stačí tak málo, len priložiť
ruku k dielu a aj oko človeka sa
poteší. Peter Flaškár,

Nové Mesto

Na Laurinskej ulici oproti kri-
žovatke s Radničnou ulicou bo-
la donedávna trochu nóbl reš-
taurácia ponúkajúca steaky a
whisky. Ako mnohé iné skra-
chovala a na jej mieste je už
nová reštaurácia. Presnejšie pi-
váreň, ale opäť nie obyčajná.
THE PUB BRATISLAVA je sú-
časťou siete pivární Pilsner
Unique Bar, ktoré sú zatiaľ v
Česku, Nemecku, Rakúsku a v
Rumunsku.
Ako už názov napovedá, za kon-
ceptom je známe plzenské pivo,
ktoré tu čapujú. Interiér je moder-
ný, na stenách sú televízne obra-
zovky, na ktorých púšťajú športo-
vé prenosy a priebežný stav kon-
zumácie piva pri jednotlivých sto-
loch v reštauráciách siete PUB.
Interiér je členený na tri časti - vý-
čap s tromi menšími stolmi, po-
tom je to priestor s väčšími stolmi
a lavicami, pričom na každom
stole je samoobslužné čapovacie
zariadenie. Samostatný priestor je
aj v podzemí, kde sa nachádzajú
aj toalety. Niekoľko stolov je aj v
pasáži z Laurinskej na Gorkého.
Možno očakávať, že čoskoro sa
rozšíri aj o letnú uličnú terasu.
Keďže ide o pivnú reštauráciu, je
tomu prispôsobený aj jedálny lís-

tok. Polievky, jedlá k pivu a pred-
jedlá, šaláty a cestoviny, špeciálna
ponuka burgrov, rebier a krídelok,
steaky a štandardné jedlá, ako vy-
prážaný bravčový rezeň, guláš,
divinové ragú, teľacie pečené
mäso, pečené kačacie stehno.
Polievky sme si dali cesnakovú z
údeného rebra s krutónmi a zrejú-
cim syrom (3,80 €) a slaninovú
krémovú s parmezánom a peče-
ným hrachom (3,80 €). Cesnako-
vá bola príliš slaná a málo cesna-
ková. Slaninová bola skôr smota-
nová, síce originálna, ale príliš nás
nenadchla.
Z predjedál a  pivných špecialít
sme ochutnali syrový tatarák
podávaný s pivnou penou a
hriankami (3,50 €) a cibuľové
krúžky v pivnom cestíčku s
dvoma dipmi (3,90 €). Tatarák
bola vlastne nastrúhaná zmes nie-
koľkých syrov a k tomu mletá
paprika, mleté čierne korenie,
nadrobno nakrájaná cibuľa a ste-
relizovaná uhorka. Všetko sme to
zmiešali, zaliali pivnou penou a
natierali na hrianky. Teda skôr
skúšali natierať, lebo sa nám to
veľmi nepodarilo. Nápad je to

originálny, možno by to chcelo
viac pivnej peny.
Z hlavných jedál sme si dali man-
galica steak z krkovičky s grilova-
nou zeleninou, pečenými zemiak-
mi a bylinkovým maslom (13,80
€). Bolo to vynikajúce. To isté
však nemôžeme povedať o PUB
Smoked Ribs, čiže pečených
rebrách marinovaných v BBQ
omáčke a podávané s dvoma dip-
mi, domácou čalamádou, uhor-
kou, baraními rohmi, chrenom a
chlebom (10,50 €). Na náš vkus
bola na rebrách príliš hrubá vrstva
tuku. Porcia je to poriadna, ale už
sme v Bratislave jedli aj lepšie.
Sklamaním pre nás bol aj plzen-
ský pivný guláš  s domácou vare-
nou knedľou (7,80 €). Chuťovo
guláš nebol najhorší, porcia však
bola malá - na jednu zo štyroch
knedieľ nám už nezostala omáčka
ani mäso.
Nedostatky v kuchyni nám však
plne nahradilo perfektne načapo-
vané pivo. Tak vynikajúco nača-
povanú „plzeň“ sme v Bratislave
dávno nepili.
Naše hodnotenie:����

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

Minuloročné letné dovolenky
nedopadli pre každého podľa
očakávaní. Aj keď si niektorí
zaplatili luxusné pobyty pri
mori so službami all inclusive,
na mieste sa kvality vyplývajú-
cej zo zmluvy nedočkali. Po ná-
vrate sa sťažovali, u predajcov
však neuspeli. Za pravdu im
však dala Slovenská obchodná
inšpekcia (SOI).
Účastníci zájazdu do Egypta od
12. júna do 22. júna 2013 podali
dva dni po návrate na Slovensko
spoločnú reklamáciu do cestov-
nej kancelárie Azur Reizen Slo-
vakia, a.s., na Drieňovej ulici.
Reklamácia sa týkala kvality týž-
dňového pobytu v päť hviezdič-
kovom hoteli Al Nabila Grand
Makadi. Reklamáciu nespokojní
dovolenkári podali 24. júna 2013,
pričom predajca ju mal vybaviť
do 30 dní. Urobil tak však až po
zákonom stanovenej lehote, kedy
1. augusta 2013 odpovedal kupu-

júcim listom, v ktorom reklamá-
ciu zamietol. Dovolenkári sa tak
obrátili na SOI. Tá začala prípad
riešiť, cestovnú kanceláriu skon-
trolovali 24. septembra a 14. no-
vembra 2013. Inšpektori SOI
poslali 30. januára 2014 cestov-
nej kancelárii list s informáciou o
začatí správneho konania.
Zástupca cestovky sa k výsledku
kontroly nevyjadril, inšpektori
preto 21. februára 2014 rozhodli
o udelení pokuty 500 eur cestov-
nej kancelárii Azur Reizen Slo-
vakia, a.s.
Nespokojná s dovolenkou v
Egypte bola aj kupujúca zájazdu
do päťhviezdičkového hotela
Sharm el Sheikh od 22. júna do 7.
júla 2013. Pobytový zájazd kupo-
vala v spoločnosti ETI Sloven-
sko, s.r.o. Deň po prílete 8. júla
2013 poslala kupujúca e-mailom

predajcovi reklamáciu týkajúcu
sa kvalitatívnych nedostatkov
zájazdu. Následne zaslala rekla-
máciu aj 16. júla 2013 doporuče-
nou zásielkou. Reklamáciu mal
predajca vybaviť do 30 dní, uro-
bil tak však až po tejto lehote -
27. augusta 2013, keď poslal
kupujúcej e-mail, v ktorom ju
informoval, že jej reklamáciu
zamieta. Kupujúca sa taktiež
obrátila na Slovenskú obchodnú
inšpekciu. Inšpektori spoločnosť
ETI Slovensko skontrolovali 14.
novembra 2013 na Michalskej
ulici a kontrolu dokončili 2.
decembra 2013 na inšpektoráte,
kam prišla manažérka spoločnos-
ti. Slovenská obchodná inšpekcia
preukázala pochybenie zo strany
predávajúceho, a preto jej 5.
marca 2014 udelila pokutu 500
eur. Marián Brezňanský

(Spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Dve cestovky klamali, dostali pokuty

The PUB lepšie čapuje pivo, ako varí Bratislava

je špinavá 

krásavica
LIST ČITATEĽA
V nedeľu 6. apríla 2014 kvôli
maratónu mala MHD v meste
obmedzený režim a ja som
musela ísť dosť dlhý úsek pešo.
Z takého špinavého mesta, ako
som ho videla, som sa zhrozila.
Ako chceme prilákať turistov?
Na túto špinu?
Poviem vám presne, ako som išla.
Z Kollárovho námestia cez Ma-
riánsku ulicu tam okrem „špakov“
bolo výrazne cítiť moč. Potom cez
Špitálsku na Rajsku ulicu. V okolí
kina Lumiere a na zastávke Rajs-
ká bolo neskutočné množstvo
„špakov“ a odpadkov. A ani Laza-
retská nebola čistá. To som sa už
dostala k Eurovea na maratón.
Spomeniem ešte zastávku na auto-
busovej stanici Mlynské nivy, tá je
hotovým smetiskom.
To nikto z kompetentných sa
neprejde po meste, aby skontrolo-
val poriadok? Je ťažké dávať
pokuty tým, ktorí odhadzujú
ohorky cigariet? Veď nejako ich
treba naučiť, kam ohorky patria.
Bývam v Devínskej Novej Vsi a
pravidelne chodím cez cyklomost
do Rakúska. Tam teda dbajú a
hlavne majú čistotu, treba ísť tam
na skusy, ako to tam u nich fungu-
je. Zuzana Vitkovičová,

Devínska Nová Ves

Cez víkendy

je na nábreží

viac smetí
LIST ČITATEĽA
Dovolím si upriamiť pozornosť
Bratislavských novín, ale aj
kompetentných na magistráte
na množstvo odpadkov, ktoré
sa na nábreží vyprodukuje od
piatka do nedele. Smetné koše
však vyprázdňujú až v ponde-
lok, plné ale bývajú už v sobotu.
Návštevníci chcú odpadky há-
dzať do košov, tie sú však malé
alebo preplnené. Tak ich hádžu
na koše a okolo nich. Potom sta-
čí silnejší vietor a nábrežná pro-
menáda je plná odpadkov. Naj-
mä cez víkend je dunajské
nábrežie plné turistov. Prečo sa
musíme hanbiť za tú špinu?

Richard Tóth, Bratislava
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110 SVETOVÝCH MÓDNYCH ZNAČIEK, 2 REŠTAURÁCIE, 3 KAVIARNE, DETSKÝ KÚTIK, RELAX PRI JAZIERKU PRE CELÚ RODINU

CELOROČNÉ ZĽAVY 30–70%

OUTLET
VODERADY
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Vyporiadanie

BSM po jeho

zrušení 
Zánikom manželstva zanikne i
bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov (BSM). Zo závažných
dôvodov, najmä ak by ďalšie
trvanie bezpodielového spolu-
vlastníctva odporovalo dobrým
mravom, môže súd na návrh
niektorého z manželov toto spo-
luvlastníctvo zrušiť i za trvania
manželstva. Za závažný dôvod
sa považuje napr. gamblerstvo,
nehospodárne nakladanie so
spoločným majetkom alebo
podnikanie jedného zo spolu-
vlastníkov s neobmedzeným ru-
čením.
Po zániku, resp. zrušení BSM na-
sleduje vyporiadanie, teda reálne
rozdelenie majetku, ktorý do
BSM patril, medzi spoluvlastní-
kov. K vyporiadaniu môže dôjsť
na základe dohody alebo rozhod-
nutím súdu. Pri vyporiadaní sa
vychádza z toho, že podiely
oboch manželov sú rovnaké. Kaž-
dý z manželov je oprávnený po-
žadovať, aby sa mu uhradilo, čo
vynaložil na spoločný majetok, a
je povinný nahradiť, čo sa zo spo-
ločného majetku vynaložilo na
jeho ostatný majetok. Ďalej sa pri-
hliadne predovšetkým na potreby
maloletých detí, na to, ako sa kaž-
dý z manželov staral o rodinu a
ako sa zaslúžil o nadobudnutie a
udržanie spoločných vecí. Pri ur-
čení miery pričinenia sa berie zre-
teľ na starostlivosť o deti a na ob-
starávanie spoločnej domácnosti.
Ak do troch rokov od zániku
BSM nedošlo k jeho vyporiada-
niu dohodou, alebo nebolo na ná-
vrh podaný do troch rokov od
jeho zániku vyporiadané rozhod-
nutím súdu, platí, pokiaľ ide o
hnuteľné veci, že sa manželia
vyporiadali podľa stavu, v akom
každý z nich veci z bezpodielové-
ho spoluvlastníctva pre potrebu
svoju, svojej rodiny a domácnosti
výlučne ako vlastník používa. O
ostatných hnuteľných a nehnuteľ-
ných veciach platí, že sú v podie-
lovom spoluvlastníctve a že po-
diely oboch spoluvlastníkov sú
rovnaké. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917 822 723

Krajskí poslanci

Ftáčnikovi

odpustili pokutu
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik ešte
ako poslanec Bratislavského
samosprávneho kraja podal
vlani neúplné majetkové pri-
znanie za predchádzajúci rok.
V majetkovom priznaní neuvie-
dol pozemky, ktoré zdedil po
otcovi. Napriek tomu, že išlo o
preukázateľné porušenie ústav-
ného zákona o ochrane verejné-
ho záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, kraj-
skí poslanci minulý týždeň ná-
vrh na pokutu bývalému po-
slancovi neschválili. 
Podľa Ftáčnika nešlo o úmysel,
ale o nedopatrenie, keď ako bý-
valý poslanec zabudol do majet-
kového priznania uviesť aj po-
zemky, ktoré zdedil po otcovi.
Noví poslanci konštatovali, že
neúplným majetkovým prizna-
ním došlo k porušeniu zákona, za
ktoré sa ukladá finančná sankcia.
Komisia na ochranu verejného
záujmu navrhla bývalému poslan-
covi Ftáčnikovi pokutu vo výške
trojnásobku mesačného platu.
Krajskí poslanci však tento návrh
nepodporili. Z 38 prítomných po-
slancov bolo za 10, zdržalo sa 25,
proti bol 1 a nehlasovali 2.
Napriek tomu, že zákon jasne ho-
vorí, akú sankciu má dostať verej-
ný funkcionár, ktorý poruší zákon
o konflikte záujmov, novozvolení
poslanci nenašli odvahu naplniť
ustanovenie zákona. Bývalý kraj-
ský poslanec Milan Ftáčnik aj na-
priek tomu, že porušenie zákona
priznal, nebol za to podľa zákona
potrestaný. Radoslav Števčík

Neseď doma.
Zdieľaj

mesto svoje.

25.– 27. 04. 2014 v Starej tržnici

www.facebook.com/brandfestival

RUŽINOV
Ružinovský starosta Dušan
Pekár (KDH) podľa všetkého
porušil zákon o konflikte záuj-
mov, keď v majetkovom pri-
znaní za rok 2011 neuviedol
členstvo v dozornej rade spoloč-
nosti Transpetrol, a.s., ani prí-
jem z toho plynúci. Porušenie
ústavného zákona o ochrane
verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
konštatovala ružinovská komi-
sia miestneho zastupiteľstva na
ochranu verejného záujmu.
Starosta Dušan Pekár, ktorý je tiež
krajským predsedom KDH v Bra-
tislave, bol členom dozornej rady
Transpetrolu od 10. novembra
2010 do 4. júna 2012. Za roky
2010 a 2012 priznal príjem za
členstvo v dozornej rade, za rok
2011 nepriznal členstvo ani prí-
jem z neho plynúci.
Starosta Pekár tvrdí, že o mož-
nom rozpore so zákonom neve-
del. „Nemal som žiadnu vedo-
mosť o tom, že by súbežný výkon

týchto funkcií mohol byť v nesú-
lade so znením ústavného záko-
na,“ uviedol Pekár.
Podľa ústavného zákona o ochra-
ne verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
nesmie byť verejný funkcionár
členom dozornej rady spoločnos-
ti, ktorá bola zriadená na výkon
podnikateľskej činnosti. Zákaz sa
podľa zákona nevzťahuje na za-
stupovanie štátu v orgánoch spo-
ločností s majetkovou účasťou
štátu. Pekár sa bráni tým, že on
bol v dozornej rade Transpetrolu
nominantom štátu. Aby to však
nebol konflikt záujmov, nemohol
by za členstvo v dozornej rade
poberať finančnú odmenu.
„Po otvorení majetkových prizna-
ní starostu Pekára komisia zistila,
že za roky 2010 a 2012 priznal
príjem za členstvo v dozornej
rade Transpetrolu. Za rok 2011
nepriznal členstvo v dozornej
rade,“ uviedol predseda ružinov-
skej komisie na ochranu verejné-
ho záujmu Peter Hrapko (Smer-

SD). Na zasadnutí komisie  sa sta-
rosta priznal, že aj za členstvo v
dozornej rade za rok 2010 poberal
finančnú odmenu.
Komisia podľa Hrapka dospela k
záveru, že starosta porušil zákon o
konflikte záujmov dvakrát. Prvý-
krát, keď nepriznal členstvo v do-
zornej rade, a druhýkrát tým, že
za členstvo v rade poberal finanč-
nú odmenu. Na zasadnutí ruži-
novského miestneho zastupiteľ-
stva v máji by mali poslanci roz-
hodnúť o návrhu na pokutu pre
Pekára vo výške šesťnásobku
mesačného platu starostu.
Vlani Bratislavské noviny v po-
lovici júla upozornili, že zákon o
konflikte záujmov porušuje pri-
mátor Milan Ftáčnik (nezávislý s
podporou Smer-SD), ktorý ne-
priznal členstvo v dozornej rade
súkromnej poisťovne a poberal
za to finančnú odmenu. Ftáčnik
zaplatil pokutu šesť mesačných
platov v celkovej výške 27 010
eur a poisťovni vrátil vyplatenú
odmenu. Radoslav Števčík

Starosta Pekár nepriznal konflikt
záujmov a príjem z dozornej rady
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Myšlienkou obnovenia rozária
na území Sadu Janka Kráľa sa
mestská časť Bratislava - Petr-
žalk zaoberá už niekoľko rokov.
Pretože je sad zákonom chráne-
ný v kategórii historická zeleň,
bolo nevyhnutné nesmierne citli-
vo zvážiť všetky zásahy do jeho
krehkého biotopu.
Po mimoriadne dôsledných prípra-
vách sa Bratislavčania dočkajú

obnovenia pôvodného rozária v
najstaršom verejnom parku v
strednej Európe.
V centrálnej časti pri soche Janka
Kráľa sa nachádza sedem záho-
nov, na ktorých boli doteraz kaž-
doročne vysádzané letničky. Na
štyri z nich vysadí špecializovaná
firma viac ako 1500 ruží. Použi-
tých bude až jedenásť rôznych
kultivarov vysokých od 60 do 80

cm a vyberaných odborníkmi na
pestovanie ruží, pričom pri výbere
uprednostnili kultivary, ktoré sú
veľmi odolné voči hubovým cho-
robám, čím sa výrazne zníži počet
postrekov počas ďalšej údržby.
Na ploche 450 štvorcových
metrov tak budú môcť návštevníci
sadu obdivovať farebné spektrum
červených, žltých, ružových, oran-
žových a bielych ruží. �

Petržalská samospráva po 80 rokoch
obnoví rozárium v Sade Janka Kráľa

Do petržalských materských
škôl nastúpi v septembri 689 no-
voprijatých detí. Deti, ktoré
spĺňajú podmienky a neboli pri-
jaté, budú postupne umiestňova-
né na uvoľnené miesta od sep-
tembra počas celého školského
roka. Plánované je aj rozširova-
nie kapacít.
Na základe demografického vývo-
ja by mestská časť Bratislava -
Petržalka potrebovala vytvoriť

minimálne 400 ďalších miest, aby
mohla vyhovieť všetkým žiadate-
ľom, ktorých dieťa spĺňa podmien-
ky na prijatie na predprimárne
vzdelávanie.
Od roku 2010 pritom rozšírila
mestská časť kapacity už o viac
ako 200 miest. Len v minulom
roku vybudovala samospráva dve
elokované triedy v ZŠ Holíčska
pre 48 detí a v MŠ Bzovícka triedu
pre 12 detí. Petržalská samospráva

má rozpracovaných viacero
variantov, ako v tomto trende
pokračovať. Momentálne je už v
procese prípravy realizácie vybu-
dovanie ďalších elokovaných tried
- tentokrát na ZŠ Nobelovo námes-
tie pre Materskú školu na Röntge-
novej a na ZŠ Budatínskej pre
Materskú školu na Strečnianskej
ulici. Tieto triedy musia spĺňať iné
parametre ako triedy základnej
školy, preto je zo strany mestskej

časti nevyhnutné triedy prebudo-
vať a vhodne zariadiť. Petržalka
nemá vlastné voľné vhodné budo-
vy, preto svoju pozornosť upria-
muje aj na objekty vo vlastníctve
hlavného mesta, ktoré sú momen-
tálne nevyužité – napríklad ide o
objekt na Vyšehradskej ulici.
„Tieto objekty sú v dezolátnom
stave a vyžadujú si veľké finančné
náklady. Verím však, že pri dobrej
vôli ich bude možné v spolupráci s

mestom aj s podnikateľskými sub-
jektmi prebudovať na funkčné
materské školy,“ dodal starosta
Petržalky Vladimír Bajan. Okrem
toho, z hľadiska potreby riešiť
tento problém aj do budúcnosti,
starosta vymedzuje pri rozsiahlej-
šej výstavbe bytových domov na
území Petržalky ako jednu z pod-
mienok územného rozhodnutia aj
vybudovanie predškolských a
školských zariadení. �

Kapacity materských škôl samospráva rozširuje všetkými dostupnými spôsobmi
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Na osvetlenú

Vajnorskú si

ešte počkajú
NOVÉ MESTO
Čitateľ Martin Kobyľan nás
upozornil na zarastené verejné
osvetlenie v korunách stromov
na Vajnorskej ulici. V úseku od
Trnavského mýta po Bajkalskú
ulicu smerom na Zlaté piesky
sú svetlá lámp zarastené v
korunách stromov a za tmy ne-
majú vodiči dostatočne osvetle-
nú cestu.
„Svetlo lámp sa stráca v korunách
stromov a na mnohých miestach
je z pohľadu vodiča úplná tma.
Vodorovné dopravné značenie
tomu vôbec nepomáha,“ uviedol
čitateľ Martin Kobyľan.
Na kilometrovom úseku Vajnor-
skej ulice od Trnavského mýta po
križovatku s Bajkalskou ulicou
sme napočítali trinásť lámp, ktoré
sa nachádzajú medzi konármi
stromov, a ich svetlo dostatočne
neosvetľuje motoristom cestu.
Bratislavského magistrátu, ktorý
má na starosti tento problém rie-
šiť, sme sa opýtali, či a kedy plá-
nujú konáre stromov orezať, aby
lampy poriadne osvetľovali vodi-
čom cestu. Hovorca magistrátu
Stanislav Ščepán nás informoval,
že „orezávanie konárov stromov
v danom úseku je v pláne oddele-
nia správy komunikácii hlavného
mesta, ale jeho realizácia závisí
od výšky pridelených finančných
prostriedkov, respektíve od
postupnosti riešenia akútnejších
úsekov v meste.“
Zostáva len dúfať, že mesto nájde
peniaze skôr, ako lampy zarastú
do korún stromov tak, že ich
nebude vidno vôbec. (mch)

Bratislava bude

štyri dni opäť

pre všetkých 
BRATISLAVA
Zážitok z nevšednej atmosféry
ponúka aj tento rok štvordňo-
vý sled podujatí pod názvom
Bratislava pre všetkých. Od
24. do 27. apríla 2014 Bratisla-
va otvorí pomyselné dvere
obyvateľom i návštevníkom
do všetkých organizácií a
zariadení mesta.
Každý môže dôvernejšie spoz-
nať Primaciálny palác aj s primá-
torovou pracovňou, Mestskú
knižnicu, Galériu mesta Bratisla-
vy, Starú tržnicu, Múzeum mesta
Bratislavy, Zoologickú záhradu,
športoviská STaRZ, Mestské
divadlo P. O. Hviezdoslava a
ďalšie. Pripravený je bohatý, po-
učný aj zábavný program. Na-
príklad odpečatenie mestských
brán, Korunovačná Bratislava v
tieni tureckého polmesiaca v Pri-
maciálnom paláci, Bratislava
Brand Festival – Zdieľaj svoje
mesto v Starej tržnici alebo Det-
ský deň v divadle. Lákadlom sú
jazdy loďou, historickým autíč-
kom Prešporáčik či historickou
električkou.
Podobne prehliadky bratislav-
skej zoologickej záhrady, Les-
nícke dni na Partizánskej lúke,
tvorivé dielne a koncertné vystú-
penia detí na Hlavnom námestí.
Oživovať históriu pomôže pro-
gram, v ktorom sa Bratislavča-
nia stanú turistom vo vlastnom
meste a pozrú si Bratislavu so
sprievodcami. So „zatajeným
dychom“ možu návštevníci
vstúpiť do podzemia Kaplnky
sv. Jakuba, dobrá zábava sa
chystá na Svätojurskej veselici v
Starej tržnici, koncerty zasa aj na
Nádvorí letnej čitárne... 
„Sú to chvíle, keď prenikáme do
histórie Bratislavy v starých aj
nových súvislostiach mesta. Do
jeho životopisu aj  kultúry a spoz-
návame vzácne predmety minu-
losti. Sú to zároveň chvíle na
poznanie súčasnosti, kreativity
mestských organizácií, noviniek
metropoly. Dni Bratislavy sú
naším vzájomným sviatkom, a
preto vás srdečne pozývam na
stretnutia plné zážitkov,“ hovorí
bratislavský primátor Milan Ftáč-
nik. (mag)

BRATISLAVA
V bratislavských uliciach sa zo
dňa na deň objavili nadrozmer-
né 3D makety červených jabĺk.
Každé môže vážiť približne 200
kíl a niektoré sú priskrutkova-
né do chodníkov. Ide o kampaň
potravinárskej značky Moja,
potravinových sietí Terno a
Moja Samoška.
V bratislavských uliciach sa na-
chádza najmenej osem jabĺk s
nápisom Moja v červenom sr-
diečku, a to na frekventovaných
verejných priestranstvách. Jablko
spred hotela Carlton na podnet
starostky Starého Mesta Tatiany
Rosovej už odstránili. Reklamnú
kampaň zabezpečuje spoločnosť
BigMedia, s.r.o., jej zástupca Pa-
vol Čery počet reklamných jabĺk
nepotvrdil, pretože klient si to ne-
želá. BigMedia začala s kampa-
ňou koncom marca. Okrem dves-
tokilových jabĺk zviditeľnili
značku Moja aj nálepky jabĺk na
zemi.
Podľa stavebného zákona si po-

volenie stavebného úradu vyža-
dujú informačné, reklamné a pro-
pagačné zariadenia, pokiaľ sa
umiestňujú na miestach viditeľ-
ných z verejných priestorov a po-
kiaľ sú spojené so stavbou alebo
pozemkom. „Stavebný úrad do-
posiaľ nezaevidoval žiadosť o vy-
danie povolenia v prípade týchto
reklamných zariadení. Stavebný
úrad situáciu preveruje a podľa

potreby začne konanie o dodatoč-
nom povolení alebo odstránení
zariadenia,“ uviedla hovorkyňa
Starého Mesta Alexandra Obu-
chová.
„Mesto nevydalo súhlas na osa-
denie reklamných pútačov ani
povolenie na využitie verejných
účelových komunikácií. Preveru-
jeme, kto a na základe čoho spus-
til podobnú reklamnú kampaň, a
mesto pristúpi v tejto veci k
správnemu konaniu,“ uviedol
hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán.
Pavol Čery z BigMedie však tvr-
dí, že na reklamné pútače vo for-
me jabĺk povolenie netreba. Niek-
toré jablká sú k zemi pripevnené
skrutkami. Či diery po nich po
ukončení kampane niekto opraví,
aby sa vplyvom počasia nezväč-
šovali, je otázne. Pavol Čery ar-
gumentuje, že skrutky majú prie-
mer menej než centimeter, čím k
poškodeniu asfaltového povrchu
dôjsť nemá. (mch)

Foto - Martina Chudá

V uliciach pribudli dvestokilové
jablká, magistrát o nich nič nevie
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Ako Petržalčan som niekedy zúfalý
Zahusťovanie Petržalky obytnými domami ma vytáča asi najviac

NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava

V Petržalke bývam od roku 1982.
Za ten čas sa veľa zmenilo. Veľa
vecí sa zmenilo k lepšiemu. Už to
nie je iba ubytovňa pre vyše stotisíc
ľudí s niekoľkými obchodmi s
potravinami, ale sídlisko, kde v
podstate nájdete skoro všetko, čo
potrebujete k životu a relatívne spo-
kojnému bývaniu. Teda až na niek-
torých bláznivých a hlučných suse-
dov. Máme tu aj veľa zelene, teda
ani nie priamo v Petržalke, ale skôr
tesne vedľa. Je tu hrádza, kde sa dá
korčuľovať alebo bicyklovať alebo
sa prechádzať či už so psami, alebo
bez nich.  
Niektoré veci sa ale, žiaľbohu, zme-
nili k horšiemu. Pomaly až k nerieši-
teľnému, či skôr k neriešenému stavu.
Parkovanie, parkovanie, parkovanie.
Každodenné zápchy na mostoch.
Napchaté autobusy. A iné záležitosti,
ktoré hnevajú nás, obyvateľov Petr-
žalky.
Dnes by som sa ale chcel venovať len

jednému problému, ktorý ma vytáča
asi najviac. A to je neustále zahusťo-
vanie Petržalky ďalšími a ďalšími
obytnými domami. Ja chápem, že
mladé rodiny chcú bývať, ale prečo sa

musia stavať ďalšie paneláky v Petr-
žalke, a to, aspoň mám ten pocit, na
každom voľnom kúsku zeme, kde ešte
niečo nestojí. A o to viac, keď je ten
kúsok zelený. Či už tam rastú nejaké
stromy, kríky, alebo aspoň tráva.
Myslím si, že každý Petržalčan by rád
videl z okna aspoň tie zvyšky zelene,
ktoré tu stavitelia nechali, a nechce sa
pozerať do okna susedovi, ktorý je tak
blízko, že si môžete hádzať loptu z
okna do okna. A tým, že sa povoľuje
výstavba NOVÝCH panelákov v
medzerách, ktoré nám zanechali ešte
socialistickí stavitelia, tento scenár
naozaj hrozí. A niekde sa aj stáva sku-
točnosťou.
Jeden z najvypuklejších príkladov je
blok obytných budov na Jasovskej
ulici, kde stavebník začal stavať iba
cca 16 metrov od najbližšieho teraso-
vého domu, a keď sa mu to podarí
dostavať, tak ľudia bývajúci na Jasov-
skej ulici až do tretieho poschodia
uvidia iba zadnú prázdnu stenu, pár

metrov od svojich okien. Našťastie sa
vďaka úsiliu obyvateľov podarilo
stavbu zastaviť a teraz sa čaká, čo
bude ďalej. Bolo to niekoľkomesačné
behanie po úradoch, petícia a na záver
živá ľudská reťaz, vďaka ktorej si
tento problém začali všímať médiá a
následne vďaka ich tlaku úrady začali
konať.
Je to víťazstvo, aj keď zatiaľ iba čias-
točné, zdravého rozumu a práva Petr-
žalčanov na slušné bývanie nad egoiz-
mom developerov, ale ja sa pýtam,
koľko ešte takých „Jasovských,“ nás
čaká. Dokedy ešte budú nejakí dobrá-
ci stavať na posledné voľné miesta
ďalšie a ďalšie paneláky? Priznám sa,
že ak by som ja mal tú silu a možnosť,
tak to nepovolím. Už stačilo! Ale ako
nám ukazuje príklad ľudí z Jasovskej,
dá sa to. Len musíme chcieť a musí
nás byť VEĽA. Marian Greksa,

právnik, hudobník
a poslanec za Petržalku

v mestskom zastupiteľstve

BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH 25. – 27. 4. 2014
sprievodné programy, atrakcie, zážitky
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.BRATISLAVA.SK 27. 4. o 18.00

BRATISLAVA 5
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Podľa DPB je

dôležitá cena,

nie spotreba
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava,
a.s., plánuje tento rok rozšíriť
vozový park o nové autobusy.
Súťaž na nákup 25 nízkopod-
lažných  autobusov za 25 milió-
nov eur vyhlásil ešte vo feb-
ruári, uchádzači mohli ponuky
predkladať do 4. apríla 2014.
Na rozdiel od nových trolejbu-
sov však na ne neprispieva
Európska únia, ale mestský
dopravca ich bude platiť z
úveru. Zrejme preto na nákup
autobusov stanovil nižšie krité-
riá.
Hlavným kritériom na výber
dodávateľa v súťaži na dodávku
autobusov je cena. Výkon moto-
ra, dodanie, počet cestujúcich,
ktorí sa do vozidla zmestia, či
počet dverí nie sú až tak dôleži-
té. Medzi rozhodujúce kritériá
na víťaza súťaže nepatrí však ani
to, koľko emisií autobus vypúš-
ťa, či akú má spotrebu. Zdá sa,
že bez európskych peňazí môže
súťaž prebehnúť aj s nižšími ná-
rokmi.
Pre porovnanie, pri minuloroč-
nom nákupe autobusov v Koši-
ciach či Žiline vyhodnocovali
ponuky aj na základe emisií či
spotreby. Dopravný podnik Brati-
slava však iba stanovil, že autobu-
sy musia spĺňať európsku normu
Euro6 pre moderné motory s niž-
šími emisiami.
Bratislavský dopravca hľadá v
dvoch súťažiach spolu päťdesiat
autobusov s možnosťou dokúpiť
ďalších 25 dokopy približne za 25
miliónov eur. Dlhé kĺbové majú
tvoriť polovicu z nich . Víťazov
súťaže určia elektronickou aukci-
ou. Prvé z nových autobusov by
mali byť v Bratislave krátko pred
komunálnymi voľbami, teda do
konca novembra. V Bratislave v
súčasnosti jazdí 447 autobusov, z
ktorých je už 154 po dobe život-
nosti. (mch)

Búrajú sa aj

malé technické

pamiatky
VAJNORY
Okrem veľkých technických a
industriálnych pamiatok ako
boli fabriky Kablo, Gumon,
mlyn a pekáreň Jedľa, časť
Cvernovky na Paričkovej a
ďalšie, postupne miznú aj men-
šie industriálne pamiatky v
okrajových častiach Bratislavy.
Klub ochrancov technických
pamiatok napríklad pred nie-
koľkými rokmi upozorňoval na
„riadené“ chátranie mlyna vo
Vajnoroch. 
Aj keď nebol pamiatkovo chráne-
ný, podľa charty industriálneho
dedičstva aj v tomto prípade išlo o
pozostatok industriálnej kultúry.
Patria sem rôzne stavby a strojové
zariadenia, dielne, továrne, mlyny,
skladiská, obchody, bane, miesta,
kde sa spracovávajú a čistia suro-
viny, a objekty, kde sa vyrába, pre-
náša a využíva energia.
A takým prípadom bol aj vajnor-
ský mlyn. V rokoch 2006 - 2007
bol relatívne v dobrom stave,
potom mu však zmizla strecha a o
jeho osude bolo rozhodnuté. Bu-
dovu nechal vlastník VI Group,
s.r.o., zbúrať a dal tu postaviť
mestsku vilu s dvanástimi bytmi,
nazvanú Starý mlyn. Autorkou
„atrapy“ mlyna, ktorá nahradila
skutočnú technickú pamiatku, bo-
la Ing. arch. Ingrid Konrad, ktorá
je dnes hlavnou architektkou
mesta Bratislavy.
Aj v malých obciach sa nájdu čas-
to veľmi pekné industriálne stav-
by, pre ich zachovanie je však po-
trebný dobrý nápad na ich budúce
využitie a iniciatívny prístup
vlastníka. Búrať je však jedno-
duchšie, ako dokazuje aj príklad
vajnorského mlyna, ktorý nemal
to šťastie... (brn)

25.– 27. 04. 2014 v Starej tržnici

www.facebook.com/brandfestival

Zdieľaj
pohľady jagavé

STARÉ MESTO
Ministerstvo kultúry vyhovelo
vlastníkovi bývalého pivovaru
Stein a revidovalo rozhodnutie
Pamiatkového úradu SR vyhlá-
siť za národné kultúrne
pamiatky štyri objekty areálu.
Ministerstvo rozhodlo, že
pamiatkou bude len kvasiareň s
kupolou z roku 1944. Varňa so
silom z roku 1943, strojovňa s
vodnou vežou z roku 1929 a
ležiacke pivnice z roku 1896
pamiatkami podľa minister-
stva nebudú.
Klub ochrany technických pamia-
tok v Bratislave v tejto súvislosti
podal na generálnu prokuratúru
protest proti rozhodnutiu minis-
terstva kultúry, pretože je v rozpo-
re s verejným záujmom. Klub
obvinil ministerstvo, že názor
vlastníkov je pre ministerstvo
relevantnejší ako názor pamiatko-
vého úradu.
Ministerstvo kultúry tvrdí, že svo-
jím rozhodnutím sleduje nielen
funkčnú ochranu pamiatok, ale aj

verejný záujem rozvoja lokality, v
ktorej sa objekty nachádzajú.
„Odmietame obvinenia z ten-
denčného rozhodovania či
uprednostňovania súkromného
záujmu pri objekte bývalého
pivovaru Stein, ktorý chátra už
takmer 10 rokov, a bez racionál-
neho prístupu by mohlo dôjsť k
jeho úplnej devastácii,“ uviedol
hovorca ministerstva kultúry
Jozef Bednár. Vlastník navyše
písomne vyjadril ochotu spolu-
pracovať s Krajským pamiatko-
vým úradom Bratislava pri
zachovaní fragmentov ostatných
budov, ktoré by odkazovali na
pôvodné využitie areálu. „Toto
rozhodnutie chráni objekt a
zároveň umožňuje vlastníkovi
vdýchnuť celej lokalite život a
novú funkčnosť,“ konštatuje ho-
vorca ministerstva kultúry.
Ochranári pamiatok sú presved-
čení, že rozhodnutia ministerstva
kultúry je v rozpore so zákonný-
mi náležitosťami rozhodnutia
podľa správneho poriadku ako aj

s verejným záujmom na ochranu
kultúrneho dedičstva. Generálna
prokuratúra potvrdila, že dostala
podnet Klubu ochrancov technic-
kých pamiatok. Prokurátor si od
ministerstva vyžiadal kompletný
spisový materiál, preskúma zále-
žitosť a zaujme stanovisko.
Areál bývalého pivovaru vlastní
bratislavská spoločnosť Dream-
Field Property, s.r.o., ktorá ho
vydražila za 8,5 milióna eur. Spo-
ločne s fínsko-slovenským deve-
loperom YIT Reding, s.r.o., chce
väčšiu časť areálu zbúrať a posta-
viť tu polyfunkčný komplex New
Stein. Má tu vo viacerých etapách
pribudnúť 350 bytov, 50 obchod-
ných prevádzok, 11-tisíc štvorco-
vých metrov kancelárií a 900
miest v podzemnej garáži. Tretinu
územia areálu má tvoriť park s
detskými ihriskami a škôlkou.
Zeleň sa má prepojiť s existujú-
cim parkom na Kmeťovom
námestí a zeleňou pri evanjelic-
kom kostole. Termín začiatku
výstavby nie je známy. (brn)

Ministerstvo revidovalo rozhodnutie
pamiatkarov, preverí to prokuratúra

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

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

Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk
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0905 30 31 32www.primapark .skCRESCO Ružinov s.r.o.CRESCO Invest Group s.r.o. Tatra banka a.s.

Spoločnosť CRESCO Ružinov s.r.o. – člen skupiny 
CRESCO Invest Group s.r.o. predstavuje  
novinku na trhu nehnuteľností - 
komplex PRIMA PARK.

Nový reprezentant príjemného mestského bývania komplex PRIMA PARK 
je situovaný na Jašíkovej ulici, v absolútnom centre Ružinova. Lokalita patrí 
k jednej z najvyhľadávanejších mestských častí v Bratislave. Realizácia 
projektu bude prebiehať v dvoch etapách. Plánovaný termín zahájenia 
I. etapy je apríl 2014.

I. etapa projektu disponuje 48 bytovými jednotkami. Prevažnú časť  tvoria 
1 a 2-i byty s balkónmi, najvyššie podlažia ponúkajú šesť 3 a 4-i mezonetových 
bytov s veľkými terasami na obidvoch podlažiach. 

K vysokej atraktivite projektu prispieva neštandardná výška miestností 3,1m 
a výška okien cca 2,0m. Atypický projekt PRIMA PARK je výsledným efektom 
kompletnej  premeny bývalej administratívnej budovy.

Cieľom II. etapy je vybudovať ďalšie nové byty a parkovacie státia v garáži 
na dvoch podzemných podlažiach. Komplexným  projektovým  riešením vznikne 
vnútroblok, ktorý bude poskytovať novodobý polyfunkčný a oddychový 
priestor so zeleňou a vodnou plochou. Architektonický návrh projektu, 

farebné prevedenie, vhodne zvolená kombinácia materiálov a čisté rovné 
línie predurčujú projekt PRIMA PARK k príjemnému 

esteticky usporiadanému životnému 
priestoru.

nové byty v Ružinove

BRATISLAVA
Nedávno sme upozorili, že via-
cerí vysokí úradníci bratislav-
ského magistrátu sú nielenže
spoločníkmi v súkromných fir-
mách, ale niektorí z nich sú aj
ich konateľmi, sedia v predsta-
venstvách či dozorných radách.
Zaujímalo nás, ako tieto ich
aktivity vníma primátor Milan
Ftáčnik, ktorý vlani pre člen-
stvo v dozornej rade súkromnej
poisťovne prišiel o šesť mesač-
ných platov.
Na otázku, či považuje za správ-
ne, ak sú vrcholoví úradníci ma-
gistrátu konateľmi súkromných
spoločností, ktorých predmet čin-
nosti môže byť v konflikte s ich
náplňou práce na magistráte, pri-
mátorov hovorca Stanislav Šče-
pán uviedol: „Primátor Milan
Ftáčnik nepovažuje za správne,
ak by vrcholoví uradníci magi-
strátu boli konateľmi spoločností,
ktorých predmet činnosti by bol v
konflikte s ich náplňou práce na
magistráte.“

Napriek tomu, že to primátor ne-
považuje za správne, toleruje to
hneď u niekoľkých zástupcov ria-
diteľa magistrátu, ktorí sú súčasne
aj vedúcimi oddelení. Na otázku,
aké vyvodí voči nim konzekven-
cie, primátorov hovorca uviedol:
„Všetci vedúci zamestnanci pri
nástupe do zamestnania nahlásili
svoje členstvo v súkromných spo-
ločnostiach s tým, že tieto spoloč-
nosti sa nebudú uchádzať o žiad-
ne zákazky ani iné aktivity vo
vzťahu k mestu. Toto bolo do-
držané, takže z ich strany neprišlo
ku konfliktu záujmov, a preto
nebolo ani  opodstatnené vyvo-
dzovanie konzekvencií.“
Od 1. októbra 2013 sú zamest-
nanci magistrátu viazaní Etickým
kódexom zamestnancov magis-
trátu. Namieste je otázka, prečo
primátor toleruje magistrátnym
úradníkom, že sú konateľmi spo-
ločností, ktorých predmet činnos-
ti by bol v konflikte s ich náplňou
práce na magistráte, keď to nepo-
važuje za správne. Prečo Etický

kódex nerieši aj tento problém a
prípadný konflikt záujmov nechá-
va na posúdení dotknutých úrad-
níkov?
Podľa etického kódexu zamest-
nanec bezodkladne oznámi nad-
riadenému a etickému kanceláro-
vi akýkoľvek reálny alebo možný
konflikt záujmov. Ukazuje sa, že
to, čo pre niekoho môže byť kon-
flikt záujmov, pre úradníka nemu-
sí. A zrejme ani nie je.
Jedným z úradníkov, ktorí boli
podľa všetkého v konflikte záuj-
mov, bol aj bývalý vedúci odde-
lenia správy nehnuteľností Ivan
Krištof. Okrem toho, že je kona-
teľom viacerých firiem, jeho bý-
valý spoločník je majiteľom fir-
my, ktorá získavala mestské zá-
kazky na oceňovanie nehnuteľos-
tí, pričom znalci neboli žrebova-
ní, ale vyberaní podvodným spô-
sobom. Ide o reálny konflikt
záujmov. Tento úradník to však
primátorovi, ako sám uviedol,
nenahlásil a nenahlásil ani mož-
ný konflikt. Radoslav Števčík

Primátor úradníkom magistrátu
toleruje, že sú aj konateľmi firiem

Dary do 50 eur

sú na magistráte

dovolené
BRATISLAVA
Etický kódex zamestnanca ma-
gistrátu umožňuje mestským
úradníkom prijímať úplatky
do výšky 50 eur. Primátor
Milan Ftáčnik však tvrdí, že to
je zavádzajúce, pretože „etický
kódex netoleruje a nedefinuje
žiadne úplatky“.
V kódexe sa uvádza, že „akýkoľ-
vek dar alebo službu, ktoré za-
mestnanec preberie od tretích
osôb, je povinný bezodkladne
nahlásiť nadriadenému a etické-
mu kancelárovi, ktorý vedie
register darov. Tieto dary sú chá-
pané ako dary venované sa-
mospráve a stávajú sa majetkom
samosprávy. To sa nevzťahuje na
ocenenia poskytnuté zamestnan-
com za zásluhy a na dary a služby
v hodnote do 50 eur.“
Čo je to, ak nie úplatok, keď sa na
dar do 50 eur nevzťahuje povin-
nosť nahlásiť ho nadriadenému. A
prečo by úradník mal a mohol
nejaký dar prijímať? (ado)

Do Bratislavy

zavíta výstavný

Woodbox
STARÉ MESTO
Od 25. apríla do 5. mája 2014
bude bratislavské Námestie Ľ.
Štúra patriť mobilnej výstave
progresívnej drevenej architek-
túry v Európe Wood - Building
the Future (Drevo - výstavba
budúcnosti).
Bratislava bude po Miláne druhou
zastávkou kontajnera Woodbox, v
ktorom budú môcť návštevníci
spoznať približne 50 realizova-
ných architektonických projektov
z dreva.
Súčasťou výstavy bude aj mest-
ský dialóg medzi Bratislavou a
Viedňou o možnostiach dreva ako
stavebného materiálu v mest-
ských oblastiach (25. apríla 2014
o 14.00 h v Novej radnici) a archi-
tektonický kongres o dreve ako
stavebnom materiáli pre zahusťo-
vanie bývania (28. apríla o 14.00
h v Primaciálnom paláci).
Ďalšou zastávkou výstavy Wood -
Building the Future bude slovin-
ská Ľjubľjana. (brn)
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Súťaž na opravu

dúbravskej 

trate mešká
DÚBRAVKA
Súťaž na výber dodávateľa
rekonštrukcie električkovej
trate do Dúbravky už druhý-
krát mešká. Pôvodne chcelo
mesto začať s rekonštrukciou
trate od Hanulovej ulice po
ulicu Pri kríži ešte vlani na
jeseň, nestihlo však vyhlásiť sú-
ťaž. Koncom roka napokon
súťaž vyhlásilo s tým, že kon-
com januára mal byť známy
víťaz a práce sa mali začať v
apríli. Dodnes však víťaz sú-
ťaže nebol vybratý.
Dôvodom trojmesačného sklzu
bola námietka jedného z uchá-
dzačov proti kritériám súťaže.
Námietkou sa zaoberal úrad pre
verejné obstarávanie tak dlho, až
nespokojný uchádzač námietku
stiahol. Kto bol tým uchádzačom
a prečo sa rozhodol námietku
stiahnuť, nie je známe. Magistrát
tak môže obnoviť obstarávanie
dodávateľa rekonštrukcie elek-
tričkovej trate.
Predpokladaná hodnota zákazky
je 12,6 milióna eur s DPH.
Okrem električkového telesa a
koľajníc bude súčasťou kom-
plexných opráv aj výmena trakč-
ného vedenia, zastávok i prístre-
škov MHD. Stavebné a rekon-
štrukčné práce sú naplánované na
5 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy. Pokiaľ magi-
strát súťaž nevyhodnotí čo naj-
skôr a nezačne sa v máji stavať,
modernizácia trate sa dokončí
zrejme až na budúci rok.
Rekonštrukcia električkovej trate
do Dúbravky bude z väčšej časti
financovaná z finančnej pomoci
európskej únie (85%), vláda
zaplatí 10% a bratislavská samo-
správa 5%. Okrem dúbravskej
radiály chce magistrát  tento rok
zrekonštruovať aj električkovú
trať z Radlinského ulice po Ký-
čerského, ktorá je už 2,5 roka
uzavretá. (brn)

Nový typ

zastávky MHD

v Bratislave
STARÉ MESTO
Na prvý pohľad to môže vyze-
rať chaoticky až nezmyselne.
Mesto obmedzuje vodičov v
súvislosti s rekonštrukciou
Starého mosta a súčasne
uzavrie časť Radlinského
ulice. Na stereotypy jazdenia
po Bratislave môžete na čas
zabudnúť. 
Kým na práce na Štúrovej ulici
si už Bratislavčania v súvislosti
s prvou etapou nosného doprav-
ného systému postupne zvykli,
zmeny na Radlinského ulici ich
napriek včasným upozorneniam
mohli prekvapiť. Osobitne, ak
ju dočasne uzatvorili „len“
kvôli novej zastávke tzv. vie-
denského typu. Načo nám ju
vlastne treba?
„Ide o integrovanú zastávku pre
električkové aj autobusové lin-
ky a budujeme ju v snahe cen-
tralizovať viaceré zastávky
MHD, ktoré boli doteraz roztrú-
sené v blízkom okolí,“ vysve-
tľuje hlavný dopravný inžinier
mesta Bratislavy Tibor Schlos-
ser. 
Cestujúci doteraz museli často
prejsť pri prestupovaní desiatky
až stovky metrov. Po vybudo-
vaní integrovanej zastávky sa
ich prestupovanie zjednoduší.
Na prezentácii projektu verej-
nosti zazneli najmä od obyvate-
ľov danej lokality pochybnosti,
či bude novinka prospešná a
hlavne na ako dlho skomplikuje
miestnym život.
„Ide o prvú zastávku viedenské-
ho typu v Bratislave a jej prínos
by mohla cestujúca verejnosť
zaregistrovať hneď po jej odo-
vzdaní do prevádzky. Dodáva-
teľ stavby sa zaviazal zrealizo-
vať projekt do 6. júla 2014,“
povedal hovorca Bratislavy
Stano Ščepán. „Mesto sa počas
doby realizácie uchádza o
pochopenie zo strany vodičov,
ako aj obyvateľov danej lokali-
ty. Integrovaná zastávka MHD
na Radlinského ulici sa financu-
je z Operačného programu Bra-
tislavský kraj s prispením
európskych fondov, a ak sa
osvedčí, v budúcnosti by mohli
pribudnúť ďalšie.“ (mag)

WWW.MODERNAUNIVERZITA.SK
facebook.com/unisevs youtube.com/unisevs

SEVS

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

PETRŽALKA
Penta Investments, a.s., plánuje
prostredníctvom spoločnosti
Digital Park Einsteinova, a.s.,
výstavbu parkovacieho domu
na Röntgenovej ulici. V lokalite
bola pripravovaná stavba par-
koviska s 99 parkovacími stojis-
kami. Na stavbu už vydala
mestská časť Petržalka územné
rozhodnutie. Investor sa však
rozhodol zvýšiť počet parkova-
cích miest v priestore, kde je
problém parkovania osobných
áut veľmi akútny. Riešením má
byť parkovací dom pre vyše
400 áut.
Hromadná šesťpodlažná nadzem-
ná garáž by mala vyrásť na
pozemku, ktorý sa nachádza me-
dzi viaduktom Panónskej cesty a
Röntgenovou ulicou. V súčasnos-
ti je tam tráva a stromy.
Investor predložil zámer na posú-
denie jeho vplyvov na životné
prostredie. Predložil ho vo dvoch
variantoch. V prvom navrhuje v
parkovacom dome 399 parkova-

cích stojísk a na vonkajšom par-
kovisku ďalších 16, čo je spolu
415 stojísk. Druhý variant počíta
so 408 stojiskami v garáži a 16
vonku, celkom teda navrhuje 424
miest na parkovanie.
Celkové náklady na realizáciu
stavby investor odhaduje na 1,7
milióna eur. Predpokladaným
termínom začiatku výstavby je
december 2014, výstavba by
mala trvať najviac rok.
Stav statickej dopravy na Rönt-

genovej ulici je dlhodobo kritic-
ký. Dôvodom sú autá návštevní-
kov a zamestnancov administra-
tívneho komplexu Digital Park,
ktorý sa nachádza na druhej stra-
ne Panónskej cesty. Investor vo
svojom zámere uvádza, že
výstavba parkovacieho domu má
riešiť problém s parkovaním
osobných áut obyvateľov, náv-
števníkov a zamestnancov v tejto
lokalite. (brn)

Vizualizácia - PUDOS-PLUS

Penta ide na Röntgenovej stavať
parkovací dom pre vyše 400 áut
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O pamätníku

Novembra 1989

ešte nerozhodli
BRATISLAVA
Vedenie mesta Bratislava opa-
kovane deklarovalo, že pri prí-
ležitosti 25. výročia nežnej revo-
lúcie chce odhaliť pamätník
Novembra 1989. Napriek tomu,
že výročie bude o sedem me-
siacov, nie je rozhodnuté, kde
pamätník bude, ani ako bude
vyzerať.
Námestník primátora Ján Budaj
(Zmena zdola, DÚ) vlani na jeseň
ohlásil zámer mesta vypísať súťaž
na výtvarné riešenie pamätníka.
Súťaž však stále nebola vypísaná.
Vedenie mesta považuje za naj-
vhodnejšie miesto Námestie slo-
body, mestskí poslanci však o tom
doteraz nerozhodli.
Vedenie mesta tvrdí, že stále je
času dosť, aby sa stihla súťaž aj
vytvorenie pamätníka a jeho osa-
denie. Fiasko so súsoším sv. Go-
razda, Cyrila a Metoda, ktoré ma-
la Matica slovenská vlani umiest-
niť na Hurbanovom námestí, by
sa vraj nemalo opakovať. (brn)

Mesto dostane

od štátu 

6 miliónov eur
BRATISLAVA
Mesto Bratislava dostane tento
rok zo štátneho rozpočtu fi-
nančnú podporu 6 miliónov
eur.  Ešte v polovici marca o
tom rozhodla slovenská vláda.
Na plnenie funkcií hlavného
mesta pôjde dotácia 3,5 milióna
eur, zvyšných 2,5 milióna eur je
návratná výpomoc štátu. 
Z dotácie má mesto financovať
výdavky na čistenie a údržbu
ciest, mestská polícia má dostať
240-tisíc eur, na krytie výkonov
vo verejnom záujme pri zavedení
integrovaného dopravného systé-
mu pôjde 600-tisíc eur, Brati-
slavská organizácia cestovného
ruchu dostane 260-tisíc eur.
Peniaze z návratnej pomoci majú
zabezpečiť spoluúčasť mesta na
financovaní projektov hradených
z európskych fondov. Ide o vý-
stavbu tzv. Petržalskej električky,
modernizáciu električkovej trate
do Dúbravky či nákup nových
trolejbusov a električiek. (brn)

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
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Mesto sa vzdalo

svojho podielu 

v prístave
BRATISLAVA
Mestskí poslanci na marcovom
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva schválili návrh vedenia
mesta na predaj vyše 7-percent-
ného podielu v Slovenskej plav-
be a prístavoch, a.s. Mesto pre-
dá 178 430 akcií za 800-tisíc eur
väčšinovému vlastníkovi, kto-
rým je londýnska spoločnosť
Budamar Transport Limited.
Mesto Bratislava pritom v spoloč-
nosti vlastní akcie v celkovej me-
novitej hodnote 4 549 965 eur,
jedna akcia má hodnotu 25,50
eura. Rozdiel medzi menovitou a
predajnou hodnotou  je 3 749 965
eur v neprospech predaja. Znalec-
kým posudkom  boli akcie mesta
ohodnotené na 688 393 eur. 
Podnik bol posledné tri roky v
zisku a na účte má približne 14,2
milióna eur nerozdeleného zisku,
v pokladni hotovosť 5,2 milióna
eur. Predstavenstvo spoločnosti
však rozhodlo, že sa zisk desať
rokov nebude rozdeľovať, ale
preinvestuje sa do rozvoja spo-
ločnosti. Slovenská plavba a prí-
stavy, a.s., vlastní vyše 200 lodí,
prístavy v Bratislave a v Komár-
ne a pozemky okolo nich. Svoj
podiel v Slovenskej plavbe a prí-
stavoch, a.s., začiatkom apríla
predalo aj mesto Komárno. Svo-
jich 2,9 percenta akcií predalo za
cenu 3,91 eura za akciu, ktorú
určil znalec. Z tohto pohľadu
predala Bratislava svoj podiel
výhodnejšie. Komárňanskí po-
slanci sa uspokojili s cenou za
akciu o 0,57 eura nižšou, ako
predávala Bratislava.
Ako upozornil týždenník Týž-
deň, britská spoločnosť Budamar
Transport Limited totiž ovláda
slovenskú spoločnosť Budamar
Logistics, podozrivú z daňových
podvodov za vyše dvadsať milió-
nov eur. Budamar je navyše per-
sonálne prepojený s viacerými
podnikateľmi blízkymi Smeru-
SD.
Bratislavskí poslanci predali po-
diel v prístavnej spoločnosti ako
prípad osobitného zreteľa. Roz-
hodnutie mestského zastupiteľ-
stva môže ktorýkoľvek obyvateľ
mesta do jedného roka napadnúť
na súde. (brn)

Ďalší úsek R7

má územné

rozhodnutie
BRATISLAVA
Po troch mesiacoch získala Ná-
rodná diaľničná spoločnosť,
a.s., územné rozhodnutie o
umiestnení stavby Rýchlostnej
cesty R7 Bratislava - Dunajská
Lužná. Ide o napojenie cesty z
križovatky s plánovanou diaľ-
nicou D4 v lokalite Ketelec v
mestskej časti Podunajské Bis-
kupice.
Diaľničiari tak už majú územné
rozhodnutia na úseky Dunajská
Lužná - Holice. V opačnom sme-
re naň nadviaže úsek Prievoz -
Ketelec, kde ešte nepožiadali o
vydanie územného rozhodnutia.
Rýchlostná cesta R7 je jedným z
očakávaných dopravných projek-
tov, ktorý má zlepšiť a odľahčiť
cestovanie v okolí Bratislavy. Po-
môže najmä obciam Podunajské
Biskupice, Rovinka, Dunajská
Lužná a Šamorín. V súčasnosti sa
jazdí po ceste I/63, po ktorej prej-
de denne vyše 27-tisíc áut, čo je
kapacita diaľnice, cesta však tech-
nickými parametrami nevyhovuje
tomuto zaťaženiu. 
„Všetci vieme, že R7 a D4 sú dva
projekty, ktoré môžu výrazným
spôsobom zlepšiť dopravnú situá-
ciu v Bratislave. To znamená
obchvat okolo mesta D4 a cesta
R7, ktorá rieši ten najviac zaťaže-
ný úsek od Šamorína, ktorý je
doslova plný áut,“ povedal brati-
slavský župan Pavol Frešo.
„Cesta I/63 medzi Bratislavou a
Dunajskou Lužnou je jedna z naj-
vyťaženejších v meste. Hlukom a
exhalátmi znehodnocuje životné
prostredie, ohrozuje bezpečnosť
obyvateľov a je to dlhodobo
neudržateľná dopravná situácia,“
upozornila  vicežupanka a starost-
ka Podunajských Biskupíc Alžbe-
ta Ožvaldová.
Podľa Freša by sa mohlo začať s
výstavbou R7 koncom roka 2015,
pričom výstavba by mala trvať asi
dva roky. V územnom pláne Bra-
tislavského kraja je ako R7 znače-
ný variant A, ktorý je najoptimál-
nejší. Trasa vedie južne od Slov-
naftu, obíde Podunajské Biskupi-
ce a obchádza aj chránené územie
NATURA 2000, biocentrum Lu-
čina a jazierko Kamenný pasie-
nok. (brn)

25.– 27. 04. 2014 v Starej tržnici

www.facebook.com/brandfestival

Zdieľaj
móresy

korunovačné

BRATISLAVA
Posledný aprílový víkend sa už
tradične otvoria pre verejnosť
brány nášho mesta. Symbolicky,
ale aj doslovne. V rámci poduja-
tia Bratislava pre všetkých si už
nielen Bratislavčania, ale aj
mnohí návštevníci zvykli využiť
príležitosť nazrieť do inak len
ťažko prístupných zákutí, alebo
možnosť bezplatne navštíviť
expozície mestských kultúrnych
inštitúcií.
Bratislavská organizácia cestovné-
ho ruchu (Bratislava Tourist Board)
sa rozhodla po prvýkrát zorganizo-
vať netradičné podujatie – Bratisla-
va Brand Festival, ktorým chce
upriamiť pozornosť a vyvolať živú
diskusiu medzi obyvateľmi o naj-
významnejších symboloch a znač-
kách, ktoré robia Bratislavu Brati-
slavou. Ako organizácia zodpoved-
ná za koordináciu a propagáciu
mesta ako turistickej destinácie sa
snaží definovať najvýznamnejšie
atribúty a jedinečnosti, ktoré by
mali atraktívnou formou prilákať

návštevníkov. Vytvoriť nezameni-
teľnú značku destinácie, ktorú po
určitom čase dokážu dobre rozpoz-
nať aj v zahraničí, je jedna z najťaž-
ších úloh. Pre krajinu, určitý región,
ako aj pre mesto. 
Podľa jedného z najväčších sveto-
vých odborníkov na tvorbu značky
krajiny Simona Anholta, miesta sa
posudzujú podľa toho, čo robia a
vytvárajú, a nie podľa toho, čo o
sebe hovoria. Pokiaľ sa v turistic-
kom sprievodcovi cudzinec dočítal,
že typickým pečivom prešporskej
kuchyne je bratislavský rožok, kto-
rý však nemal kde ochutnať, potom
sa tento jedinečný produkt nikdy
nestane značkou symbolizujúcou
Bratislavu. Tak to bolo ešte done-
dávna. 
Podobne ako víno. Kým budeme v
reštauráciách ponúkať zahraničné
vína, nemôžme očakávať, že v
zahraničí si stotožnia Bratislavu a
Slovensko s krajinou produkujúcou
vína svetovej kvality, vyhrávajúce
najprestížnejšie súťaže. Tým sa
sami ochudobňujeme o dôležitý

segment cestovného ruchu, ktorý je
spojený s čoraz väčšou záľubou –
cestovať za regionálnou kuchyňou a
vinárskou tematikou.
Na prilákanie väčšieho počtu turis-
tov nestačí len propagácia destiná-
cie na „fiktívne“ atraktivity a jedi-
nečnosti bez toho, aby reálne existo-
vali, boli na trhu dostupné, spoloč-
nosťou vnímané a bol po nich
dopyt. Tá istá alebo veľmi podobná
vec, črta, hodnota sa môže, ale aj
nemusí stať značkou (brandom).
Nezávisí to od nej samotnej. Musí
byť v spoločnosti „žitou“, komuni-
kačne vhodne živenou a dlhodobo
vedome rozpracovávanou. 
Stará tržnica bude počas festivalu
značiek od piatku 25. do nedele 27.
apría 2014 plná vôní, chutí, zážit-
kov, symbolov, poznania, krásnych
dizajnových vecí, ktoré symbolizu-
jú Bratislavu a dávajú jej jedinečnú,
nezameniteľnú príchuť. Každý ju
môže prísť ochutnať – zmyslami i
srdcom. Ochutnať, zdieľať s druhý-
mi a diskutovať. Veď mesto tvoria
predovšetkým ľudia. (btb)

Neseď doma a zdieľaj svoje mesto,
pozýva Bratislava Brand Festival
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STARÉ MESTO
Charakteristickú siluetu Bra-
tislavy od čias stredoveku pod-
nes tvorí pohľad na hradný ko-
pec s budovou hradu na vrcho-
le. Hradný kopec a Hrad tvoria
od počiatku osídlenia komplex
pamiatok rôznych vývojových
období, preto bolo celé územie
vyhlásené za pamiatkovo chrá-
nenú zónu, k čomu, samozrej-
me, patrí aj charakteristický
pohľad na hradnú výšinu nad
neskorším mestom.
Beblavého ulica je jednou z mála
zachovaných pôvodných stredo-
vekých ulíc na hradnom kopci,
ktorá má ešte aj ten význam, že je
akoby priamou spojnicou medzi
severojužnou bránou hradného
opevnenia, nazývanou žigmun-
dovskou (predtým tzv. korvín-
skou) a Dómom sv. Martina. V
každom prípade to bola vizuálna,
teda priehľadová spojnica. Pred
pár rokmi začali stavať na Bebla-
vého ulici súkromný dom, ktorý v
tom prostredí pôsobí ako päsť na
oko. Jeho investorom je architekt
Fischer, známy prestavbou brati-
slavského zimného štadióna , kto-
rého lokalizáciu Bratislavčania
poznajú (nič proti tomu), ale to
neznamená, že pán Fischer má
zmysel pre stavbu v pamiatko-
vom prostredí. 
Stavba sa začala realizovať ako
nepovolená, t.j. čierna, pretože
bola v rozpore so znením zákona
o pamiatkach, čo vyvolalo verej-
né protesty. V druhej polovici ro-
ku 2013 došlo k novej ofenzíve
investora a projektantov, ktorí
dosiahli v septembri 2013 doda-
točné schválenie stavby, podpísa-
né starostkou mestskej časti Staré
Mesto pani Tatianou Rosovou. To
vyvolalo niekoľko odvolaní proti
dodatočnému schváleniu a prí-
padnému pokračovaniu a dokon-
čeniu uvedenej čiernej stavby.
Občianski aktivisti z iniciatívy
Bratislava otvorene dali 8. 11.
2013 podnet na prokuratúru proti
dodatočnému povoleniu na zme-
nu rozostavaného objektu na
Beblavého ulici. Napriek tomu,
že zmena je v rozpore s územným
plánom zóny (UPN-Z), že trvalo
narúša pamiatkovú rezerváciu a
panorámu Bratislavského hradu,

stavebný úrad mestskej časti Staré
Mesto vydal súhlasné rozhodnu-
tie, ktoré podpísala starostka
Tatiana Rosová.
Pritom magistrát postupuje veľmi
principiálne, konzistentne a čita-
teľne proti takémuto porušeniu
pamiatkovej zóny. Neustále upo-
zorňuje stavebníka už od roku
2011, ale aj stavebný úrad Starého
Mesta, aj KPÚ, že stavba je v roz-
pore s UPN-Z Podhradie. Osobne
som videla vystúpiť v tomto
zmysle hovorcu magistrátu. Hlav-
né mesto sa voči vyššie uvedené-
mu rozhodnutiu stavebného
úradu mestskej časti odvolalo 23.
septembra a znovu 16. októbra
2013 zatiaľ bezúspešne.
Odvolal sa aj Mestský výbor Slo-
venského zväzu ochrancov príro-
dy a krajiny a 13. novembra 2013
dal podnet na preskúmanie zá-
konnosti vo veci dodatočného
podania na zmenu rozostavanej
stavby č. 748/40743/STA na Beb-
lavého ulici. Hlavné mesto Brati-
slava ako účastník konania vo
veci vyššie uvedeného dodatoč-
ného povolenia na zmenu sa
odvolalo už vyššie uvedeným
odvolaním. Ako hlavný dôvod je
uvedený nárast výšky stavby,
ktorý je v rozpore s UPN-Z, rieše-
nie umiestnenia vzduchotechniky,
a tým zničenie chránených prie-
hľadov. Stavba v plánovanej a,
žiaľ, schválenej podobe ruší a ob-
medzuje chránený urbanistický
priehľad na Dóm sv. Martina, ruší
panorámu mesta z akéhokoľvek
pohľadu a neharmonizuje s histo-
rickými pamiatkovými hodnota-

mi. Je to v rozpore s verejným
záujmom a so záväznou časťou
územného plánu zóny Podhradia,
ktorý bol odsúhlasený mestským
zastupiteľstvom Hlavného mesta
SR Bratislavy uznesením č.
1055/2006 zo dňa 6. 7. 2006.
Občan môže mať pocit, že všetky
uvedené odvolania boli akoby za-
slané na lampáreň, ako sa ľudovo
hovorí. Nerozumiem tomu, ako
je možné, že uznesenie vyššej
organizačnej štruktúry môže byť
negované nižšou štruktúrou. Aké
kompetencie má vlastne hlavné
mesto, keď jeho časť môže vydá-
vať protichodné uznesenia, a to
bez toho, aby sa o nich s občanmi
aspoň diskutovalo? Darmo má
hlavné mesto hlavného architek-
ta, keď o jeho výstavbe rozhodu-
je protichodne okresný stavebný
úrad. To ani nehovorím o kvalite
architektov, ktorí by mali mať
historicko- architektonické a
urbanistické vzdelanie a kultúrny
rozhľad, čo by si vyžiadalo roz-
siahlejšiu štúdiu, v rámci pár
riadkov sa to dá ťažko charakteri-
zovať. 
Kto bol alebo je ten človek na
okresnom stavebnom úrade, ktorý
dal súhlas na zmenu dostavby
uvedeného domu? Vypovedá to
tiež niečo o našej nedomyslenej
legislatíve a v neposlednom rade
o vzťahu ľudí, ktorí spravujú toto
mesto, k jeho hodnotám, ktoré by
sme sa mali snažiť zachovať pre
ďalšie generácie. Zatiaľ z toho
ostáva len smutný pocit bezmoc-
nosti. Tatiana Štefanovičová,

Bratislava

Ostáva smutný pocit bezmocnosti
z novostavby na Beblavého ulici
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V Bratislave

budú týždenne

farmárske trhy
BRATISLAVA
V Petržalke, v Starom Meste a v
Rači budú každý týždeň vždy v
ten istý deň farmárske trhy.
Každý štvrtok prídu farmári
predávať svoje produkty do
Starého  Mesta na Poľnú ulicu,
každý piatok prídu do Petržal-
ky do areálu Závodiska v Sta-
rom háji a každú sobotu zase
budú farmárske trhy v Rači
pred Nemeckým kultúrnym
domom.
Pravidelné farmárske trhy v de-
siatke slovenských miest začala
od apríla organizovať žilinská
firma Farmárske trhy, s.r.o.
„Naším cieľom je realizovať far-
márske trhy, kde budú miestni
pestovatelia, výrobcovia, poľno-
hospodári predávať svoje produk-
ty priamo zákazníkovi. Chceme
vytvoriť miesto plné jedinečných
chutí, vôní a farieb, kde stretnete
mäsiara, pekára, mliekara a bude-
te mať možnosť sa s nimi poroz-
právať, poradiť, ochutnať ich vý-
robky. Práca  poľnohospodárov a
prvovýrobcov na Slovensku je
neviditeľná, nedostatočne ohod-
notená a zaslúži si väčší rešpekt,“
tvrdia organizátori farmárskych
trhov.
Týmto spôsobom môžu aj Brati-
slavčania podporiť nezávislých
pestovateľov, miestnych farmárov
a výrobcov slovenských produk-
tov. Priamy predaj im dáva šancu
lepšie prežiť v globalizovanej
ekonomike. 
Farmárske trhy sú v Petržalke,
Starom Meste a Rači každý týž-
deň od 8.00 do 18.00 h. (brn)

Bratislavský

majáles bude

od 1. do 4 mája
BRATISLAVA
Obľúbený mestský multižánro-
vý festival Bratislavský majáles
napíše svoju ďalšiu kapitolu.
Siedmy ročník bude až počas
štyroch dní od 1. do 4. mája
2014 v tradičnom priestore Tyr-
šovho nábrežia na pravom
dunajskom brehu.
Majáles ponúkne opäť niekoľko
hodín živých koncertov na dvoch
pódiách, ale aj celý rad sprievod-
ných podujatí, z ktorých viaceré
sú neodmysliteľnou súčasťou fes-
tivalu od jeho vzniku v roku 2008.
Už v predvečer festivalu – v stre-
du 30. apríla od 18:00 h – vystú-
pia na Hlavnom námestí Katarzia,
LePayaco a Jana Kirschner na
koncerte, ktorým si pripomenie-
me 10. výročie vstupu Slovenska
do Európskej únie.
Oficiálny program majálesu sa
začína vo štvrtok 1. mája od 18.00
h na tzv. Go2Stage, kde sa pred-
stavia najzaujímavejšie nové ka-
pely z programu Demovnica_FM.
Piatok 2. máj od 18.00 h bude pat-
riť aktuálnej špičke slovenskej
alternatívnej rockovej scény.
Hlavný sobotný koncertný pro-
gram odštartuje krátko po 15.00 h
bratislavská punkrocková legen-
da Slobodná Európa, potom sa
predstaví Václav Neckář so sku-
pinou Bacily a koncertné finále
zariadia Polemic, Hex a Para. 
Súčasťou Bratislavského majále-
su budú opäť viaceré sprievodné
akcie. Kreatívny trh Májový
džem Vol. 2 prinesie prezentácie
slovenského handmade umenia,
dizajnu, módy, DIY či dobrého
jedla. Svoj stan bude mať aj Café
Európa – ideálny priestor na
diskusiu o témach, ktoré sa týkajú
jednotlivca, ale majú európsky
rozmer. V programe nechýba
detská zóna, tradičná akcia mla-
dých bratislavských dobrovoľní-
kov Neleň pre zeleň, priateľská
cyklojazda určená všetkým
hobby cyklistom - Župná dvad-
siatka, bezplatná lodná preprava
medzi staromestským a petržal-
ským brehom, ukážky netradič-
ných športov a stánky viacerých
občianskych aktivít. O pitný
režim návštevníkov majálesu sa
postará veľká gastrozóna. (vjd)

25.– 27. 04. 2014 v Starej tržnici

www.facebook.com/brandfestival

Zdieľaj
úsmevy makové

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA

STARÉ MESTO
Ešte v roku 2012 bratislavský
primátor Milan Ftáčnik so sta-
rostami Starého Mesta a Petr-
žalky Tatianou Rosovou a Vla-
dimírom Bajanom podpísali
so zástupcom spoločnosti
Nautivia memorandum o spo-
lupráci pri obnove Propelera.
Ani v súčasnosti však nie je
isté, či sa podarí projekt zrea-
lizovať ešte tento rok.
Pri navrátení Propelera  na brati-
slavskú hladinu Dunaja sa vy-
skytli dva problémy. Jedným z
nich je vybudovanie prístaviska
na staromestskej strane Dunaja,
druhým finančné zabezpečenie
celého projektu.
Staromestská samospráva pláno-
vala vybudovať prístavisko na
mieste dnešnej kaviarne Prope-
ler. Tieto priestory má však do
roku 2016 prenajaté súkromník.
Keďže starostka Starého Mesta
Tatiana Rosová si myslí, že
nájomná zmluva je neplatná,
pretože ju podpísal bývalý vice-

starosta, ktorý podľa nej na to
nemal kompetenciu, mestská
časť sa obrátila na súd. Ten však
žalobu staromestskej samosprá-
vy zamietol.
Starostka ďalej tvrdí, že spoloč-
nosť Nautivia nepreukázala ani
reálny biznis plán na financova-
nie projektu a chcela preto hľa-
dať ďalších potencionálnych
partnerov na prevádzkovanie
Propelera. Konateľ spoločnosti
Nautivia a autor súčasného pro-
jektu Ľubomír Feješ uviedol, že
od projektu ustúpiť nechcú a
majú pripravenú druhú úspor-
nejšiu alternatívu projektu. Do
výstavby lode sa môže firma
podľa neho pustiť až vtedy, keď
bude mať garantované, že má
kde pristávať.
„V súčasnosti skúma mestská
časť možnosti, ako v projekte
pokračovať v menej náročnej a
lacnejšej verzie. Starostka Táňa
Rosová už rokovala s predstavi-
teľmi firmy Nautivia. Dohodli
sa, že spoločnosť pripraví doku-

mentáciu a v najbližšom období
ju predloží,“ uviedla hovorkyňa
Starého Mesta Alexandra Obu-
chová.
Propeler mal mať pôvodne na
Dunaji štyri prístaviská - pri
Sade Janka Kráľa, Riverparku,
pri centre mesta, kde by sa dalo
prestúpiť na Twin City Liner a
pri Eurovei s možným prestu-
pom na Dunajbus. Cesta z jedné-
ho prístaviska do druhého mala
trvať približne päť minút. Lístok
mal stáť jedno až tri eurá, podľa
dĺžky jazdy. Propeler mal mať
kapacitu 60 cestujúcich a mal
byť prevádzkovaný celoročne, s
výnimkou asi 20 dní odstávky v
zime.
O obnove lodnej linky medzi
staromestským a petržalským
brehom sa hovorí už niekoľko
rokov. Tradícia Propeleru v Bra-
tislave má vyše 120 rokov. Pro-
peler totiž začal premávať v
roku 1891 a prestal v roku 1994,
pričom boli viaceré neúspešné
pokusy o jeho obnovu. (mch)

Budúcnosť Propelera je nejasná,
chýbajú prístavisko aj peniaze
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VRAKUŇA
Obyvatelia Bučinovej ulice 6 a 8
nie sú spokojní s umiestnením
smetných kontajnerov ich suse-
dov. V kontajnerovom stojisku
pred vchodom číslo 8 sa totiž
okrem kontajnerov vchodov
číslo 6 a 8 nachádzajú aj kontaj-
nery vchodov číslo 2 a 4. Nezho-
dy trvajú už vyše desať rokov.
Mestská časť však tvrdí, že
problém je už vyriešený. Nie
všetci sú však spokojní.
Kontajnerové stojisko pred vcho-
dom číslo 8 je neustále plné a
nachádza sa hneď pod oknami
obyvateľov. Nedostatočnú vzdia-
lenosť od okien potvrdili aj hygie-
nici. Obyvatelia sú nešťastní, že
musia trpieť zápach a špinu aj
svojich susedov a nemajú mož-
nosť odpad ani separovať.
Problém sa začal riešiť v roku
2004. Obyvatelia Bučinovej 6 a 8
si oplotili a uzamkli kontajnerové
stojisko a dva kontajnery patriace
vchodom 2 a 4 premiestnili bliž-
šie k ich vchodom, kde stáli podľa

zástupcu bytov na Bučinovej 8
predošlých 20 rokov a nikomu
nezavadzali. Obyvateľka Bučino-
vej 4 Eva Spišáková, ktorá je
zamestnankyňou magistrátu, však
v rozpore s tým tvrdí, že kontajne-
ry vchodov 2 a 4 boli od začiatku
umiestnené v prístrešku pod
vchodom číslo 8. Zároveň uvá-
dza, že na vrakunský miestny

úrad sa obrátila so žiadosťou rie-
šenia situácie ako obyvateľka
mestskej časti, a nie ako zamest-
nankyňa magistrátu. „Na môj
podnet oddelenie životného pro-
stredia a verejnoprospešných prác
zvolalo sedenie, na ktorom sa roz-
hodlo, že stojisko je určené nielen
pre obyvateľov Bučinová 6-8, ale
aj Bučinová 2-4,“ uviedla Spišá-
ková.
Obyvatelia Bučinovej 6 a 8 však s
rozhodnutím nie sú stotožnení.
Spísali i petíciu. Od magistrátu
však na ňu dodnes odpoveď ne-
dostali. „Situáciu nebudeme rie-
šiť, lebo je vyriešená. Kontajnery
sú pod prístreškom tak, ako aj na
iných uliciach, nielen na Bučino-
vej ulici. Nikto nemá právo si
uzurpovať len na svoje kontajne-
ry, keď na ulici je jedno stojisko,
ktoré bolo vybudované ako
súčasť bytového domu,“ uviedla
vedúca oddelenia životného pro-
stredia a verejnoprospešných slu-
žieb  miestneho úradu Vrakuňa
Oľga Dolhá.

Obyvatelia vchodu číslo 8, kto-
rých počas leta trápi neznesiteľný
zápach priamo pod oknami, upo-
zorňujú aj na to, že podľa kolau-
dačného rozhodnutia sa dom na
Bučinovej 2-14 skladá z troch
samostatných domov, i keď podľa
listu vlastníctva má dom iba jedno
súpisné číslo. Preto podľa rozhod-
nutia mestskej časti by sa mali v
kontajnerovom stojisku podľa
obyvateľov vchodov Bučinovej 6
a 8 nachádzať iba kontajnery ich
vchodov, ktoré sú podľa kolau-
dačného rozhodnutia súčasťou
jedného domu. Vchody Bučino-
vej 2 a 4 sú totiž podľa kolaudač-
ného rozhodnutia súčasťou ďal-
šieho domu.
„Podobných sporných situácii so
stojiskami je vo väčších mestách
viacero a v značnej miere sú prob-
lematickým bodom sváru kvôli
osobným sporom obyvateľov su-
sediacich vchodov,“ uviedol ho-
vorca bratislavského magistrátu
Stanislav Ščepán. (mch)

Foto - Martina Chudá

Ľudia z Bučinovej 6-8 trpia zápach kontajnerov
susedov, samospráva v tom problém nevidí

Na Veľkonočný

pondelok OLO

odpad neodváža
BRATISLAVA
Spoločnosť Odvoz a likvidácia
odpadu, a.s., (OLO), počas veľ-
konočných sviatkov zabezpeču-
je služby v obmedzenom reži-
me. Na Veľký piatok 18. apríla
2014 bude odvoz zmesového
komunálneho odpadu a triede-
ného odpadu podľa plánu, na
Veľkonočný pondelok 21. aprí-
la OLO žiadny odpad odvážať
nebude.
Od utorka 22. apríla obnoví OLO
odvoz zmesového aj triedeného
odpadu, vždy podľa harmonogra-
mu predchádzajúceho dňa. V uto-
rok teda bude odvoz odpadu ako
v pondelok, v stredu ako v utorok,
atď. V sobotu potom bude odvoz
odpadu tak, ako býva obvykle v
piatok a v sobotu.
Zberný dvor OLO na Starej Ivan-
skej ceste 2 bude zatvorený v pia-
tok 18. apríla, v nedeľu 20. apríla
a v pondelok 21. apríla. V sobotu
19. apríla bude zberný dvor otvo-
rený od 8.00 do 18.00 h. (olo)
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Opäť bude

bežecký diamant

Baba - Kamzík
BRATISLAVA
V nedeľu 27. apríla 2014 bude
jubilejný 15. ročník horského
behu Cross Country Baba –
Kamzík, ktorý získal niekoľko-
krát ocenenie Bežecký diamant
roka. Ide o úvodný horský kros
sezóny v rámci série Malokar-
patský pohár horských behov.
Beh má oficiálny štatút maj-
strovstiev Slovenska v lesnom
behu na hlavnej trati 26,5 km.
Bežci majú na výber z troch tratí:
16, 26,5 a 53 km. Prví sa na trať
vydajú ultramaratónci, ktorí vy-
štartujú z Kamzíka o 7.30 h. Be-
žia na Pezinskú Babu a späť. Z
Baby je štart behu na 26,5 km
naplánovaný na 10.15 h. Trať ve-
die zväčša po červenej značke
hrebeňom Malých Karpát až na
Kamzík. Na 16-kilometrový beh-
vyštartujú bežci o 11.15 h pri kine
Nádej v Rači. Spoločným cieľom
je bratislavský Kamzík. Viac in-
formácií o behu získate na web-
stránke www.behsity.sk (brn)

BRATISLAVA 4 | BRATISLAVA 5

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

Spokojní majitelia bytov na Machnáči odporúčajú novostavbu pri Horskom parku
PONUKA BYTOV SA KAŽDÝM DŇOM ZUŽUJE VOLAJTE IHNEĎ!

Kunsthalle

chcú otvoriť

12. septembra
STARÉ MESTO
Bratislavská Kunsthalle síce
formálne vznikla 1. januára
2014, prvú oficiálnu výstavu
sprístupní verejnosti až 12. sep-
tembra 2014. Dovtedy je po-
trebné zrekonštruovať Dom
umenia na Námestí SNP, kde
bude sídliť aj Kunsthalle.
Do konca júna má byť opravená
strecha a vymenené strešné okná,
potom príde na rad nevyhnutná
úprava interiérov. Ako uviedol
poverený riaditeľ Slovenského
centra vizuálnych umení a Domu
umenia / Kunsthalle Bratislava
Juraj Čarný, bratislavskú Kunst-
halle otvoria výstavou 90. roky.
Hlavným poslaním Kunsthalle
má byť zviditeľňovať slovenské
vizuálne umenie nielen na domá-
cej, ale aj na medzinárodnej
scéne. Veľký dôraz sa bude klásť
na osvetu a vzdelávanie. 
Kunsthalle sa inšpirovala britský-
mi galériami a vstupné na jej
výstavy bude dobrovoľné. (noc)

BRATISLAVA
Bratislavské ulice zaplavili pla-
gáty s výzvou „Hľadá sa
Tibor“. V skutočnosti však
nikto nikoho nehľadá. Ide o
reklamnú kampaň občianske-
ho združenia Vagus, ktoré chce
poukázať na problém bezdo-
movectva.
Muž z plagátu je Tibor Juráš.
Nezvestný však nie je, na kampaň
poskytol svoju fotografiu, na kto-
rej mal 25 rokov, o 35 menej ako
v súčasnosti. Na ulici žije už 10
rokov. Kampaňou chce občianske
združenie Vagus, ktoré pracuje s
ľuďmi bez domova a prevádzku-
je aj denné centrum Domec na
Mýtnej ulici, poukázať na to, že
ľudia bez domova hľadajú
samých seba. Len v Bratislave
žije podľa odhadov približne päť
tisíc bezdomovcov. Občianske
združenie chce kampaňou Brati-
slavčanov primať, aby sa nad tým
zamysleli.
Plagáty v centre mesta možno
nájsť na stĺpoch verejného osvet-

lenia, bránach, zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy, plotoch,
zábradlí, proste kdekoľvek. „Pla-
gáty s reklamnou kampaňou
občianskeho združenia Vagus sú
v rozpore s platným všeobecne
záväzným nariadením mesta aj
mestskej časti a žiadame občian-
ske združenie, aby využívalo na
svoje aktivity, bez ohľadu na ich
spoločenskú prospešnosť a
závažnosť, plochy, ktoré má
mesto k dispozícii a kde môže
prispieť aj svojím marketingom,“
uviedol hovorca bratislavského
magistrátu Stanislav Sčepán.
„Počas guerillovej časti kampane

sme primárne vylepovali plagáty
na štandardných miestach, kde sa
zvyčajne vylepujú aj iné typy pla-
gátov,“ uviedol predseda združe-
nia Vagus Sergej Kára. Pripúšťa,
že dobrovoľníci, ktorí občianske-
mu združeniu pri výlepe plagátov
pomáhali, mohli plagáty nalepiť
aj na nevhodné miesta. Určite to
však podľa neho neurobili zámer-
ne. „Ak sa tak stalo, ďakujeme za
upozornenie a budeme dbať na to,
aby sa pri odstraňovaní dobrovoľ-
níci zamerali práve na tieto mies-
ta,“ uviedol Kára.
Kampaň má trvať do konca mája.
Predseda Vagusu tvrdí, že zatiaľ
majú veľmi dobré ohlasy a tešia sa
na otváranie témy bezdomovectva
a riešenia tejto problematiky.
Sociológovia však tvrdia, že kam-
paň môže mať aj negatívny vplyv.
Keď sa človek dozvie, že nejde o
hľadanú osobu, môže ho to zne-
chutiť a  odvrátiť jeho pozornosť v
budúcnosti, kedy by mohol byť
nápomocný pri hľadaní skutočne
nezvestnej osoby. (mch)

Tibora nehľadajú, Tibor sa hľadá sám,
plagáty v centre vylepili protiprávne
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Opäť vyčistia

Chorvátske

rameno
PETRŽALKA
Tradičnou jarnou aktivitou pe-
tržalskej samosprávy je aj bri-
gáda zamestnancov miestneho
úradu a  Petržalčanov na čiste-
ní brehov Chorvátskeho rame-
na. Brigáda bude vo štvrtok 24.
apríla 2014 od 14.00 h.
Čistiť sa bude na štyroch úsekoch
súčasne, od premostenia na An-
tolskej až po Mlynarovičovu uli-
cu. Do akcie sa môžu zapojiť jed-
notlivci aj skupiny, stačí sa nahlá-
siť na petržalskom miestnom úra-
de. V prípade nepriaznivého po-
časia sa čistenie presunie na ná-
hradný termín. (pet)

Rekonštrukcia

strechy kostola

je ukončená
STARÉ MESTO
V pondelok 14. apríla 2014 bola
v Dome Quo vadis na Hurbano-
vom námestí oslava ukončenia
rekonštrukcie strechy Kostola
sv. Jána z Mathy, ktorý Brati-
slavčania poznajú aj ako Kostol
trinitárov alebo Trojičný kostol.
Súčasťou oslavy bola vernisáž vý-
stavy o dejinách kostola, prednáš-
ka o ráde trinitárov, o dejinách ich
prešporského kláštora a o výsled-
koch pamiatkového prieskumu
kostola. Oprava strechy bola finan-
covaná zo zbierky Farnosti Naj-
svätejšej Trojice a Bratislavského
okrášľovacieho spolku. (bos)

PETRŽALKA
Aj tento rok budú môcť Brati-
slavčania bicyklovať s ikonou
svetovej cyklistiky a dvojnásob-
ným víťazom bodovacej súťaže
na Tour de France  Petrom Sa-
ganom. V sobotu 26. apríla
2014 totiž zo zadného nádvoria
nákupného centra Aupark Bra-
tislava vyrazí Saganov cyklistic-
ký pelotón na pomalú zážitkovú
jazdu zhruba 13-kilometrovým
okruhom po Petržalke.
Registrácia jazdcov sa začína o
14.00 h, štart je naplánovaný na
15.00 h. Prvých 500 zaregistrova-
ných jazdcov získa originálne
tričko s nápisom Bicyklujem so

Saganom. Všetci zaregistrovaní
budú okrem toho zaradení do
tomboly o hodnotné ceny.
Pripravené sú aj ďalšie atrakcie a
súťaže. Bratislavčania budú môcť
nechať odkaz Saganovi a získať
jeho dres s podpisom, deti budú
hľadať Saganovu stopu na vzru-
šujúcej ceste Auparkom Bratisla-
va, odvážlivci budú môcť pre-
špurtovať Sagana na ukotvenom
bicykli, pričom víťaz postupuje
do priameho súboja s Petrom
Saganom. 
Pre všetkých zaregistrovaných
účastníkov cyklojazdy bude pri-
pravená tombola, kde bude hlav-
nou cenou Citroën C4 Picasso na

dva mesiace. Pre tých, ktorí rad-
šej nakupujú, je pripravené žre-
bovanie Tour de Aupark -  ná-
kupnej súťaže, ktorej sa môže
zúčastniť každý, kto v Auparku
Bratislava urobí nákup v mini-
málnej hodnote 50 € a blok z
nákupu zaregistruje v Info Desku
nákupného centra do 26. apríla
2014. Aj tu bude hlavná výhra
Citroën C4 Picasso na dva
mesiace.
Súčasťou sobotného popoludnia
v Auparku bude od 16.00 do
17.00 h autogramiáda Petra Saga-
na. Podrobný program nájdete na
webstránke nákupného centra
www.aupark-bratislava.sk (apr)

Bratislavčania si 26. apríla môžu
zabicyklovať s Petrom Saganom

Novovyvinutý Mercedes-Benz
Triedy C s tromi výbavami
AVANTGARDE, EXCLUSIVE
a AMG, ktorý oproti pred-
chodcovi  vykazuje pri zacho-
vaní výkonu až o 20 percent
nižšiu spotrebu paliva,  pod-
rástol na dĺžku 4,686 a šírku
1,810 m, pričom sa na 2,840 m
zväčšil jeho rázvor a na 480
litrov batožinový priestor,
začal v tej najlepšej forme.
Prispieva k tomu i inteligentná,
vysoko tuhá, odhlučnená a od-
ľahčená konštrukcia vozidla.
Tiež jeho vynikajúca aerodyna-
mika. Rovnako ako nové asis-
tenčné systémy, či nový podvo-

zok. Rovnako aj čistý a zároveň
emocionálny dizajn (okrem
iného dlhá kapota motora, ďaleko
vzadu posadená kabína, krátke
previsy a veľké kolesá). Iste aj
prvotriedny interiér (prvý krát
tiež zahrnuje vo výbave projekč-
ný displej). O vysokej forme
nastupujúcej Triedy C svedčia i
nové výkonné, rekordne úsporné
motory. Pre prvé, už aj na Slo-
vensku objednateľné vozidlá, sú
v ponuke: C 180 benzínový
1,595 litra (115 kW/156 k; 250
Nm, zrýchlenie na 100 km/h za
8,2 s; spotreba 5,0 litra), C 200
benzínový 1,991 litra (135
kW/184 k; 300 Nm, zrýchlenie

na 100 km/h za 7,5 s; spotreba
5,3 litra) a C 220 BlueTEC diesel
2,143 litra (125 kW/170 k; 400
Nm, zrýchlenie na 100 km/h za
8,1 s; spotreba 4,0 litra). Čoskoro
k nim pribudnú ďalšie, vrátane
prvého hybridu. 

„Mercedes v životnej forme –
to je nová Trieda C, ktorá po
mnohých stránkach posúva
obzory v strednej triede. Vyzna-
čuje sa emocionálnym a súčasne
čistým dizajnom, ktorý pokra-
čuje v modernom interiéri s

vysokou hodnotou. Výkonná a
efektívna technika je základom
potešenia z jazdy na vysokej
úrovni,“ predstavuje novinku
profesor Thomas Weber, člen
predstavenstva spoločnosti Dai-
mler, ktorý je zodpovedný za
výskum koncernu a vývoj diví-
zie Mercedes-Benz Cars. 
Odbytom 2,4 milióna vozidiel
(od uvedenia v roku 2007) sa
Trieda C stala najžiadanejším vo-
zidlom s hviezdou v znaku. Nový
Mercedes-Benz C má tú najlep-
šiu formu, aby tento rekord
prekonal.
Viac na www.mercedes-benz.sk 

alebo www.motor-car.sk

Nová Trieda C začala v tej najlepšej forme
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Víťaznú sériu

ukončil Slovan

doma prehrou
BRATISLAVA
Zdá sa, že o majstrovskom titu-
le vo futbalovej Corgoň lige je
rozhodnuté, a tak prichádza čas
aj na prekvapenia. O jedno z
nich sa postarali futbalisti ŠK
Slovan Bratislava, ktorí doma
hanebne prehrali s Myjavou
0:1 a ukončili tak jedenásťzá-
pasovú sériu bez prehry a de-
väťzápasovú víťaznú šnúru v
domácej lige.
Myjava v predchádzajúcom kole
prehrala doma s Trnavou 0:3 a na
Pasienky prichádzala v pozícii
outsidera. Tomu zodpovedal aj
kurz najväčšej domácej stávkovej
kancelárie na víťazstvo Myjavy
(10.90). Slovan síce prehral, kto
však tentoraz vsadil na súpera,
prišiel si na svoje...
Prekvapujúco táto prehra lídra
ligovej tabuľky nezmenšila jeho
šancu získať titul. Keďže druhý
Trenčín prehral v Senici (kurz
2.47), náskok belasých zostáva
štrnásťbodový. Do konca súťaže
zostáva 7 kôl. Bratislavčania naj-
bližšie hrajú v sobotu 19. apríla
2014 v Košiciach, doma sa pred-
stavia o týždeň neskôr v sobotu
26. apríla o 15.00 h proti MFK
Ružomberok.
V prvom semifinále Slovnaft
Cupu vyhrali slovanisti v Senici
3:1, zvládnuť by mali aj odvetu v
utorok 15. apríla 2014 o 13.00 h
na Pasienkoch. (ado)

Boj Doprastavu

a Slávie o titul

je vyrovnaný
BRATISLAVA
Napriek tomu, že favoritkami
finále play-off volejbalovej  ex-
traligy žien sú hráčky Dopra-
stavu Bratislava, po prvých
dvoch zápasoch série je stav
vyrovnaný. Papierovo slabší
tím Slávie EU Bratislava v so-
botu na domácej palubovke
zdolal obhajkyne titulu a vyrov-
nal stav série na 1:1.
V prvom finálovom zápase do-
prastaváčky zdolali slávistky 3:1.
Rovnakým pomerom však vyso-
koškoláčky oplatili súperkám
prehru z prvého zápasu, pričom
to bolo v tejto sezóne vôbec prvé
víťazstvo Slávie EU nad Dopra-
stavom. V Stredoeurópskej lige
vyhrali doprastaváčky 3:0 a 3:2,
vo februárovom finále Sloven-
ského pohára zdolali slávistky su-
verénne 3:0.
Finále sa hrá na tri víťazné zápa-
sy. Nasledujúci duel je v stredu
16. apríla  2014 o 18.00 h v Špor-
tovej hale PKO, štvrtý zápas série
je na programe v sobotu 19. aprí-
la o 17.00 h v Športovej hale Mla-
dosť. (ado)

BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava postúpili do finále
play-off slovenskej extraligy,
keď vlaňajšieho finalistu MBK
Rieker Komárno zdolali na zá-
pasy 4:0. Najťažší krok na
postup do finále bol jendoznač-
ne ten posledný - nedeľný zápas
v Komárne, v ktorom Brati-
slavčania rozhodli o víťazstve
až v treťom predĺžení!
Prvé dva domáce zápasy zvládli
interisti suverénne. Vyhrali 84:74
a 91:76. S výraznou prevahou
vyhrali aj celkovo tretí a prvý na
palubovke súpera 79: 65. Zdalo

sa, že postupu do finále nič nesto-
jí v ceste a s prehľadom zvládnu
aj štvrtý zápas. Komárňania sa
však vypäli k vynikajúcemu vý-
konu, a tak sa zrodila dráma -
Bratislavčania zdolali Komárno
až po treťom predĺžení 122:119.
Tréner bratislavského tímu Oleg
Meleščenko môže byť spokojný,
jeho zverenci splnili ďalší cieľ a
najkratšou možnou cestou postú-
pili do finále play-off najvyššej
domácej súťaže. Kto bude súpe-
rom žlto-čiernych v boji o titul,
zatiaľ nie je známe. Stav série
druhej semifinálovej dvojice Prie-
vidza - Svit je vyrovnaný 2:2. Svit

síce už viedol 2:1, v druhom zápa-
se na domácej palubovke však
nestačil baníkom, ktorí v sobotu
stav série dorovnali.
Keďže druhá semifinálová séria
sa bude hrať najmenej na 6 zápa-
sov, už teraz je jasné, že finále sa
začne 2. mája 2014. Keďže Inter
vyhral základnú časť súťaže, vý-
hodu domáceho prostredia budú
mať v prvých dvoch zápasoch
Bratislavčania. Finále play-off
basketbalovej ligy mužov sa zač-
ne 2. mája o 18.00 h v Hant Aré-
ne, druhý zápas sa hrá v sobotu 3.
mája 2014 v tom istom čase a na
tom istom mieste. (ado)

Basketbalisti Interu sú vo finále, ich
súperom bude Svit alebo Prievidza

Vykupujeme autá všetkých značiek
Hotovosť do 60 minút

Auto Palace Panónska s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
Tel.: +421 232 108 200, E-mail: autopoint@autopalace.sk, www.autopoint.sk

NAJRÝCHLEJŠÍ 
VÝKUP JAZDENÝCH 

VOZIDIEL

autopoint_inz_final_206x85_0414.indd 1 28.3.2014 19:11

Trvácne riešenie proti plesni
Prvotriedna farba Bioni Nature

- mimoriadne vhodná pre alergikov

- bez rozpúšťadiel

- bez fungicídov

- obsahuje nanočastice striebra

Výrazne zlepšuje klímu a
dýchateľnosť v miestnosti.

Likviduje plesne a pôsobí mimoriadne
dlhodobo proti ich vzniku.

NANO FARBY – NÁTERY
Gagarinova 10 B, Bratislava

Email: info@nanotrade.sk Mobil: 0903 425 584

20% zľava
na nátery zn. Bioni

Platí do 15. 5. 2014

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

Informácie a objednávanie:

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

www.rehabilitaciadoma.sk
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V ZOO bude

Veľký festival

maskotov
KARLOVA VES
Do bratislavskej zoologickej zá-
hrady zavíta v nedeľu 4. mája
2014 vyše päťdesiat postavičiek
z rozprávok, rôzne zvieratká či
maskoti firiem, spoločností a
športových klubov. Deti sa s ni-
mi budú môcť odfotiť a tiež
zapojiť do Pochodu maskotov.
Veľký festival maskotov sa začne
o 14. 30 h a pripravený je bohatý
zábavný a kultúrny program
najmä pre najmenších návštevní-
kov. Veľkou atrakciou bude určite
krst žirafieho samčeka Melmana,
ktorý sa v bratislavskej ZOO
narodil 18. januára 2014. (zoo)

Národný beh

vyhrali Mwangi

a Berešová
BRATISLAVA
Víťazom 67. ročníka Národné-
ho behu Devín - Bratislava sa v
nedeľu 13. apríla 2014 stal
Keňan Joel Mwangi časom
34:00 minút, ktorý vyhral aj
tohtoročný ČSOB Bratislava
Marathon. Spomedzi žien bola
najrýchlejšia Slovenka Katarí-
na Berešová, ktorá mala čas
39:31 minút. 
Tzv. Veľký Devín dlhý 11 625
metrov odbehlo 5116 bežcov (z
toho 3665 mužov a 1451 žien ) a
tzv. Malý Devín dlhý 2600 met-
rov odbehlo 428 detí a rekreač-
ných bežcov. (starz)

PETRŽALKA
Na bratislavskej dostihovej
dráhe v Petržalke sa turfmani
stretnú aj na Veľkonočnú nede-
ľu 20. apríla 2014. Na progra-
me bude sedem rovinových
dostihov, do hlavných dostihov
o Veľkú aprílovú cenu (rovina
I. kategórie, 1800 metrov) je
prihlásených 11 plnokrvníkov z
Česka, Maďarska a Slovenska.
V sprievodnom programe pre
najmenších návštevníkov je
pripravená MAGICSHOW
kúzelníka Peťa.
O týždeň neskôr, v nedeľu 27.
apríla 2014, budú mať návštevní-
ci v rámci dní otvorených dverí

bratislavskej samosprávy Brati-
slava pre všetkých  vstup na dosti-
hy zadarmo. V Cene 3-ročných
kobýl (rovina I. kategórie,  1700
m) a v Cene 3-ročných žrebcov
(rovina I. kategórie, 1700 m) sa
predstavia adepti slovenských
klasík, ktoré sú na programe o
mesiac neskôr. Súčasťou tohto
dostihového dňa bude už tradične
aj Cena Bratislavských novín.
V prestávkach medzi jednotlivý-
mi behmi sa predstavia žiaci
Základnej umeleckej školy Jána
Albrechta. Počas dostihov sa naj-
menší návštevníci môžu povoziť
na koníkoch. Štart prvých dosti-
hov je vždy o 14.00 h. 

Dostihová sezóna sa začala uply-
nulú nedeľu 13. apríla 2014. Hlav-
nými dostihmi bola 41. Jarná cena
Petržalky (steeplechase, 3800 met-
rov), ktoré prekvapujúco vyhral  6-
ročný írsky kôň Oldfieldroad s
džokejom Jaroslavom Brečkom zo
stajne MPL Racing. Z trinástich
koní dobehlo ôsem, traja padli,
jeden na skoku vybočil. 
Ostro sledovaný Opium Bullet,
nevlastný brat slávneho koňa
Overdose, vyhral Memoriál Har-
ryho Petrlíka (rovina II. kategórie,
1400 metrov). Je to najdrahší kôň,
aký jazdil na Slovensku, stál 270-
tisíc eur. V sedle mal džokeja
Jaroslava Líneka. (brn)

Dostihy budú aj na Veľkonočnú
nedeľu, 27. apríla budú zadarmo

Panorama City tím hľadá
šťastnú rodinu a zamilovaný
pár, ktorí na vlastnej koži zaži-
jú výhody bývania v najvyš-
ších obytných vežiach na Slo-
vensku. Súťažiaci sa môžu
tešiť na víkend plný zaujíma-
vých zážitkov a noc strávenú v
jednom zo vzorových bytov
Panorama City. A to nie je
všetko. Vybraný pár i rodinka
sa stanú hviezdami reklamnej
kampane.
Záujemcovia sa môžu prihlaso-
vať počas celého apríla na strán-
ke www.panoramacity.sk. All
inclusive víkend v Bratislave bu-

dú mať účastníci, samozrejme,
zadarmo a za účinkovanie v
kampani dostanú honorár. 

„Cieľom súťaže a následnej
kampane je cez autentickú skú-
senosť reálnych ľudí sprostred-
kovať širšej verejnosti všetky
výhody, ktoré Panorama City
ponúka,“ informuje PR mana-
žérka J&T Real Estate Katarína
Krajňáková. 
Najvyššie slovenské obytné veže
Panorama City vyrastú iba nie-
koľko krokov od dunajskej pro-
menády v blízkosti galérie Euro-
vea na Landererovej ulici. S výš-
kou 108 metrov sa stanú súčas-

ťou novej panorámy hlavného
mesta. Do lukratívnej lokality

Starého Mesta prinesú viac ako
600 nových bytov a takmer 950

parkovacích miest a významne
tak rozšíria značne obmedzené
možnosti nového bývania v cent-
re Bratislavy. V centre hlavného
mesta pribudne vďaka PANO-
RAMA CITY aj zeleň. V blíz-
kosti veží vznikne park, ktorý
bude slúžiť ako oddychová zóna.
Priamo pod oknami budú mať
obyvatelia veží strešnú zelenú
terasu o veľkosti približne jedné-
ho futbalového ihriska. 
V projekte je v súčasnosti preda-
ných 70% bytov. Zvýhodnené
ceny sú platné už len do konca
júna 2014 a následne sa budú
opäť zvyšovať... �

Panorama City hľadá tváre svojej kampane
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štvrtok 17. apríla
� 19.00 - P. Mascagni: Sedliacka
česť / R. Leoncavallo: Komedian-
ti, Sála opery a baletu SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - E. Ionesco: Holohlavá
speváčka, Divadlo Ívery, Školská
ulica
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mi-
mo, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - B. Spiro, D. Nagy: Ob-
chod na korze, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Jazz v Aréne: Martin
Valihora Quartet, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 20.00 - BUTY, koncert, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica

piatok 18. apríla
�VEĽKÝ PIATOK

sobota 19. apríla
� 14.30 - L. Středa, V. Kubíček:
Zvonček a Bambuľka, Bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Slávia EU Bratislava -
VK Doprastav Bratislava, 4. finá-
le volejbalovej extraligy žien, ŠH
Mladosť, Trnavská cesta

nedeľa 20. apríla
� 10.00 - L. Středa, V. Kubíček:
Zvonček a Bambuľka, Bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 14.00 - Veľká aprílová cena,
dostihy, Závodisko Starý háj, Sta-
rohájska ulica
�14.30 - L. Středa, V. Kubíček:
Zvonček a Bambuľka, Bábkové
divadlo, Dunajská ulica

pondelok 21. apríla
�VEĽKONOČNÝ PONDELOK

utorok 22. apríla
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, RND, Škultétyho ulica
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

streda 23. apríla
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
� 19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Mrożek: Láska na
Kryme, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie

štvrtok 24. apríla
� 17.00 - J. N. Nestroy: Pán Mi-
mo, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - J. Suchý: Elektrická
bomba, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 19.00 - S. Stephensonová: Pa-
mäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo

a Júlia, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - B. Spiro, D. Nagy: Ob-
chod na korze, Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
�19.30 - V. Klimáček: Díleri, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

piatok 25. apríla
� 10.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
RND, Škultétyho ulica
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Več-
ný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - B. Spiro, D. Nagy: Ob-
chod na korze, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - Ľ. Čekovská, K. Pullin-
ger: Dorian Gray, SND, Hviezdo-
slavovo námestie
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - B. H. Thorsson: Ocko,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - Jednofázové kvasenie a
hostia, Divadlo TICHO a spol.,
Školská ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-
ne let me go, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie
� 20.00 - Music á la cARTe, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája

sobota 26. apríla
� 14.00 - Cena trojročných kobýl
a Cena trojročných žrebcov, dosti-
hy, Závodisko, Starohájska ulica
� 14.00 - Zabicyklujte si s Petrom
Saganom, petržalská cyklojazda,
Aupark Bratislava
� 15.00 - ŠK Slovan Bratislava -
MFK Ružomberok, futbalová
Corgoň liga, Štadión Pasienky
� 15.00 - Dobšinského rozprávky,
Malá scéna, Dostojevského rad

� 15.30 - S. Štepka: Sčista-jasna,
RND, Škultétyho ulica
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
�19.00 - Justine del Corte: Komé-
ta, Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
RND, Škultétyho ulica
� 19.00 - G. Puccini: Bohéma,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - T. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
�19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Štúdio Olympia, Kollárovo ná-
mestie
� 20.00 - Tublatanka, koncert,
Majestic Music Club, Karpatská
ulica

nedeľa 27. apríla
�14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 14.30 - A. Lobel: Kvak a Čľup,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 16.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 18.00 - M. Porubjak, M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 18.00 - R. Lewandowski:
Hamlet dnes nebude, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
RND, Škultétyho ulica
�19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Jazz in the city a hostia,

Veľké koncertné štúdio Sloven-
ského rozhlasu, Mýtna ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Sado
(Láska v Európe), Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

pondelok 28. apríla
� 10.30 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor,
Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - G. Puccini: Turandot,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - M. Čičvák: Kukura,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

utorok 29. apríla
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - F. Kafka: Zámok,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - R. Thomas: Mandarín-
ková izba, Teátro Wüstenrot, Tr-
navské mýto
� 19.00 - A. Camus: Caligula,
Malá scéna, Dostojevského rad

streda 30. apríla
� 19.00 - F. Dürrenmatt: Kom-
plic, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhé-
ho dňa do noci, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
�19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica

Štandardná splatnosť pôžičky je do 16 dní. Pôžičky sa vydávajú plnoletým osobám nad
18 rokov s platným OP. Pôžička je bezúročná. Na konci lehoty splatnosti zákazník splatí
pôžičku a poplatok spojený so spracovaním a poskytnutím pôžičky, ktorý bol stanovený
v zmluve o pôžičku. V prípade omeškania s platbou o viac ako 5 dní po skončení lehoty
splatnosti, je dlžník povinnýzaplatiť dodatočný poplatok za predĺženie pôžičkystanovený
v zmluve. Zároveň lehota pôžičky sa predlžuje o rovnakú lehotu, na ktorú bola pôvodne
uzatvorená. Po uplynutí aj tejto dodatočnej lehoty, má veriteľ právo požadovať taktiež
úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

�� Rýchle pôžičky �� Od 20 € do 400 €
�� Bez založenia �� Stačí občiansky preukaz

Expres Peniaze, s.r.o., Námestie SNP 5, 811 06 Bratislava, Tel.: 02 / 207 55 265
OC Saratov, Saratovská 9, 841 02 Bratislava, Tel.: 0948 087 190
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Viedenská

električka má

100 rokov (VIII.)
Do Prešporka  1. februára 1914
pricestoval  aj primátor Viedne
Dr. Weiskirchen a ďalších 142
oficiálnych hostí. Bola tuhá a
mrazivá zima, keď sa hostia
doviezli. Očakávali ich tisíce
Prešporákov a mestská rada na
čele s mešťanostom Tivadarom
Brollym.
Pri príležitosti otvorenia trate Ing.
Jozef Tauber, podľa ktorého pro-
jektov a návrhov bola táto trať po-
stavená, daroval prešporskej reál-
ke 1000K pre jej najchudobnej-
ších žiakov. Sám Tauber svojho
času túto reálku navštevoval ako
žiak.  Nadšenie v Prešporku bolo
vraj väčšie ako vo Viedni. Sláv-
nostný banket sa konal v hoteli
Savoy-Carlton, kde odzneli ďal-
šie slávnostné prejavy a prípitky a
Štrausové  valčíky zaznievali až
do bieleho rána.
Na celom úseku trasy z Viedne do
Prešporka sa prevádzkovala diaľ-
ková, miestna a nákladná dopra-
va. Prevádzka diaľkových vlakov
Viedeň – Prešporok podľa cestov-
ného poriadku sa začala 5. februá-
ra 1914.  Cestovný čas z konečnej
na konečnú bol medzi 2,11 h
alebo 2,16 h podľa smeru jazdy a
počtu zastavení. Diaľkové vlaky
boli zostavené z 3 až 5 moder-
ných estetických a pohodlných
štvorosových vozňov II. a III. trie-
dy s evidenčným  označením
Cah, BCah, BCDah alebo
BCDFah (podľa vybavenia) so
vzdialenosťou otočných čapov
8500 mm. Boli vybavené elek-
trickým osvetlením a kúrením pre
všetky trakčné napätia na trati.
Elegantný interiér týchto vozňov
navrhol významný predstaviteľ
Jugendstilu Otto Wagner.
Diaľkové vlaky na uhorskom
úseku boli zložené z dvoch, ma-
ximálne troch osobných vozňov.
Bolo to dané nosnosťou Mosta
Františka Jozefa. Ak z Viedne
odchádzal diaľkový vlak s viac
ako troma vozňami, na Prešpor-
skú zostavu sa upravil v stanici
Hainburg, kde sa zvyšné vozne
odpojili a čakali na návrat súpra-
vy z Prešporka. Peter Martinko

(Pokračovanie nabudúce)

NA NÁMESTÍ FRANCZA
LISZTA v aute 33-ročného Ma-
reka našli policajti osem zatave-
ných striekačiek s pervitínom, z
ktorých vyjde približne 107 dá-
vok. Okrem toho policajti našli u
muža aj dávku marihuany. Mla-
dému Bratislavčanovi hrozí väze-
nie na 4 až 10 rokov.
NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI
oproti železničnej stanici Nové
Mesto našli náhodní okoloidúci
mŕtve telo. Polícia zistila, že ide o
66-ročného muža. Obhliadajúci
lekár cudzie zavinenie na mieste
nevylúčil a ani nepotvrdil. Príčina
smrti bude jasná až po pitve. Polí-
cia prípad vyšetruje.
NAULICI VIKTORATÉGEL-
HOFA a v okolí podpálil 28-roč-
ný Andrej päť áut, pričom jedno
vedľa stojace auto sa zapálilo tiež.
Po nahlásení požiarov v tej istej
lokalite polícia zistila, že ide zrej-
me o rovnakého podpaľača. Krát-
ko na to ho aj chytila. Muž bol
opitý. Obvinili ho z prečinu
poškodzovania cudzej veci a
spracovali návrh na vzatie obvi-
neného do väzby. Majiteľom áut
vznikla celková škoda 5600 eur.
NA NEVÄDZOVEJ ULICI sa
nadránom vlámal do reštaurácie v
obchodnom centre RETRO zlo-
dej, ktorý ukradol príručný trezor,
v ktorom bolo 4000 eur, a rôzne
fľaše značkových vín. Majiteľovi
vznikla škoda 10-tisíc eur. Polícia
po zlodejovi pátra.
NAREZEDOVEJ ULICI v jed-
nom z bytov našli mŕtve telo 61-
ročnej ženy, ktorá utrpela pora-
nenie hlavy. Lekár cudzie zavine-
nie nepotvrdil a ani nevylúčil. Prí-
čina smrti bude známa po pitve,
prípad vyšetruje polícia. (mch)

V roku 1658 si postavili evanje-
lici v Prešporku svoj druhý kos-
tol. Bol určený pre veriacich
hovoriacich iným ako nemec-
kým jazykom, Maďarom, Če-
chom, Slovákom. Kostol posta-
vili na mieste niekoľkých stre-
dovekých domov pri severový-
chodnom ťahu opevňovacieho
múru približne v strede jeho
dĺžky medzi Michalskou a Lau-
rinskou bránou. 
Kostol projektoval ten istý stavi-
teľ, čo už dvadsať rokov prv
postavil veľký kostol nemecky
hovoriacich evanjelikov, terajší
kostol jezuitov v tesnej blízkosti
radnice. Bol to Hanns Stoss, ktorý
prišiel z Augsburgu pred rokom
1636. Na rozdiel od prvého
nemeckého kostola mal tento,
hoci menší, aj vežu a na nej naj-
menej jeden zvon. Drevená veža
mala byť pôvodne zvýšením a
zavŕšením veže starej radnice.
Zachoval sa Stossov projekt na
radničnú vežu z obdobia po roku
1638, ktorý potom realizovali na
menšom evanjelickom kostole.
Pôvodne bola veža obložená dre-
veným šindľom, až po požiari ju
na začiatku 18. storočia pokryli
medeným plechom.
Silná rekatolizácia a pôsobenie
jezuitov v meste (od roku 1622)
znamenali návrat mnohých oby-
vateľov mesta ku katolíckej viere.
Evanjelici boli postupne z jadra
mesta vytlačení. Vtedajší prezi-
dent uhorskej kráľovskej dvorskej
komory biskup Leopold Kollo-
nich presvedčil cisára Leopolda
I., že evanjelici nesmú mať v
centre mesta nijaký kostol. Obid-
va kostoly im násilne odobrali a
vykázali ich za mesto. Veľký
nemecký kostol dostali od cisára
v roku 1673 jezuiti. Menší ma-
ďarsko-slovenský dostali uršulín-
ky v roku 1676 z Viedne povola-
né. Oba kostoly vzápätí upravili v
interiéroch tak, aby vyhovovali
potrebám katolíckej bohoslužby.
Priečelí sa úpravy dotkli len málo.
Jezuiti dali zamurovať bočné
vchody z vedľajšej uličky a ozdo-
bili hlavný portál chrámu štuko-
vým štítom. Uršulínsky kostol
ozdobili v neznámom čase, najne-
skôr v tridsiatych rokoch 18. sto-
ročia (počas opravy veže), baro-
kovou sochou Panny Márie, ktorú
vložili do novej niky nad vstup-

ným portálom. Nika bola vždy
chránená silnou železnou mrežou,
neskôr sochu Panny Márie chrá-
nili ešte aj zaskleným oknom.
Amatérska fotografia sochy vo
výklenku je uverejnená v knihe
Antona Bagina a Jozefa Krajčiho
„Kostoly a kaplnky hlavného
mesta SR Bratislavy“, ktorá vyšla
v roku 1988. Socha stála vo vý-
klenku celé osemnáste, devätnás-
te aj dvadsiate storočie. Aj v čase
po roku 1950, keď kostol odňali
uršulínkam, ktoré vyhnali z ich
kláštora. V deväťdesiatych ro-
koch sa mníšky do kláštora vráti-
li. Nie tie, ktoré odtiaľ v roku
1950 vysťahovali, ale mladšia ge-
nerácia. Hoci kláštor aj kostol bol
celý čas pomerne dobre udržiava-
ný a opravovaný, došlo aj tam k
určitým zmenám. Vrátiť sa k pô-
vodnému stavu nebol nijaký
problém. Kláštor mohol veľmi
rýchlo poskytnúť prístrešie aj pá-
pežovi, keď navštívil Bratislavu.
Opravoval sa aj kostol. Znovu sa
otvorili dočasne zamurované
okná, ktoré umožňujú pohľad do
svätyne z priľahlého oratória, v
ktorom sa počas návštev v klášto-
re v rokoch 1751, 1764, 1769,
1770 a 1773 zdržiavala aj kráľov-
ná Mária Terézia. V kostole pri-
budla pamätná tabuľa, pripomína-
júca návštevu pápeža Jána Pavla
II. v júni 1995.
Z mestského múzea sa do klášto-

ra po roku 1990 vrátil rozmerný
kamenný reliéf s postavou zakla-
dateľky rádu svätej Angely Meri-
ci (1474 – 1540). Škoda len, že ho
neumiestnili na pôvodné miesto
pri vchode do kláštornej školy,
kam bol projektantom pôvodne
navrhnutý. Pred časom zmizla z
výklenku nad dverami do kostola
historická socha Panny Márie.
Ostal tam len jej podstavec. Dalo
sa predpokladať, že socha je niek-
de u reštaurátora. Výklenok je
prázdny už asi desať rokov, čo
nesvedčí práve o najlepšom vzťa-
hu k pamiatke. Lenže vysvitlo, že
terajšia predstavená kláštora o
chýbajúcej soche nič nevie.
Akoby Panna Mária nikomu
nechýbala.
Pred päťdesiatimi rokmi v rámci
reštaurátorskej akcie zmizla z
areálu Hradu kamenná baroková
socha svätého Šebastiána. Dote-
raz sa nevrátila. V šesťdesiatych
rokoch v rámci obnovy reštaurá-
tor odmontoval z barokového
kovového zábradlia balkóna nad
bránou Univerzitnej knižnice štyri
barokové železné maskaróny. Ani
tie sa nevrátili na svoje miesto.
Prázdne zostalo aj miesto po
barokovej mreži nad dverami
domu na Beblavého ulici. Ukrad-
nutú mrežu neskôr niekto použil
ako dekoráciou nad schodmi z
Búdkovej ulice. Je okrasou kosto-
la prázdna nika nad vstupnými
dverami? Zostane prázdna? 

Štefan Holčík
Foto - autor

Kam zmizla socha Panny Márie?
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vyjdú o dva týždne
1. mája 2014

STARÉ MESTO
Slávny celovečerný film, nakrú-
tený podľa novely Ladislava
Grosmana v hlavnej úlohe s Jo-
zefom Kronerom a poľskou
herečkou Idou Kamińskou, do-
stal novú podobu. Muzikálovú.
Nečudo, že sa k tejto téme dra-
maturgia Novej scény vrátila,
veď ide o mimoriadne silný prí-
beh, ktorého dej sa odohráva v
časoch 2. svetovej vojny, kon-
krétne v júni roku 1942, kedy sa
Slovenský štát prostredníctvom
Hlinkových gárd podieľal na
deportáciách židovských obča-
nov zo Slovenska do koncen-
tračných táborov.
Hlavná postava - jednoduchý sto-
lár Tóno Brtko, teraz v podaní
Csongora Kassaia, ktorého alter-
nuje Ondrej Kovaľ, sa vďaka
svojmu švagrovi, miestnemu veli-
teľovi Hlinkovej gardy, stáva ari-
zátorom a získa skrachovanú ga-
lantériu, patriacu staršej židovskej
vdove Rozálii Lautmanovej, kto-
rú stvárňuje Božidara Turzonovo-
vá či Zuzana Kronerová. Obcho-
dík sa nachádza hneď na námestí,
kde sa sústreďujú Židia, určení na
deportáciu.
Pred oknami nového majiteľa
Tóna Brtka sa odohráva kruté
divadlo zoraďovania ľudí podľa
abecedného poriadku. Nič netu-
šiaci ľudia sa zhromažďujú v pre-
svedčení, že odchádzajú na práce
do Nemecka a čoskoro sa vrátia.

Verí tomu aj Brtko a chce, aby
Lautmanová tiež vyšla na námes-
tie, aby ju mohli zaevidovať. Keď
pochopí, že ide o nebezpečenstvo,
ohlási sa v ňom ľudskosť a usilu-
je sa Lautmanovú ukryť. Strach,
nervozita, tlak z bezprostredných
nebezpečných udalostí ho dože-
nie až k hraničnej životnej situá-
cii. 
Tento napínavý príbeh, umocne-
ný melodickou hudbou, zvlášť
krásnymi, vrúcne zaspievanými

šansónmi, ktorých texty z americ-
kého muzikálu prebásnil Ján
Štrasser, isto znesie aj vyššie kri-
tériá, ak by chcel niekto porovná-
vať hudobnú verziu so známym
oscarovým filmom. V réžii Petra
Oravca účinkuje množstvo ďal-
ších hercov a spevákov: Ivan Tuli
Vojtek, Pavol Plevčík, Lucia
Vráblicová, Jana Lieskovská, Ka-
rol Čálik, Karin Olasová, Róbert
Halák či Dušan Kaprálik.

Anna Sláviková

Legendárny Obchod na korze uvádza
Nová scéna v muzikálovej podobe

Stolára Tóna Brtka stvárňuje na Novej scéne Ondrej Kovaľ v alter-
nácii s Csongorom Kassaiom. Foto - Ctibor Bachratý

Astorka uvádza

Mrožekovu

Lásku na Kryme
STARÉ MESTO
Bratislavské župné divadlo
Astorka Korzo´90 uvádza tra-
gikomédiu známeho poľského
dramatika Slawomira Mrožeka
Láska na Kryme. Hra predsta-
vuje ľúbostné príbehy tých
istých postáv v troch časových
obdobiach a v troch rozdiel-
nych spoločenských pomeroch -
v roku 1910 v cárskom Rusku,
v roku 1928 v Sovietskom zväze
a v deväťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia...
Miluje poručík cárskej armády
Sejkin (Juraj Kemka) herečku
Lily (Zuzana Konečná), a nie uči-
teľku Tatianu (Zuzana Porubjako-
vá), ktorá je ním posadnutá?
Prečo sa Lily, ktorá miluje básni-
ka Zachedrinského (Peter Ši-
mun), vydá za podnikateľa Wolfa
(Marián Miezga)? To sú všetko
otázky, na ktoré hľadajú diváci
počas celého predstavenia odpo-
vede. Ako ináč, s nadhľadom a
humorom vlastným Mrožekovi.
Po utorkovej premiére sa Láska
na Kryme hrá najbližšie v Astorke
v stredu 16. apríla a v stredu 23.
apríla 2014. (ast)
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Napätie medzi

poslancami a

starostkou trvá
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
zostáva pre nezhody miestnych
poslancov a starostky Ivety Ha-
nulíkovej (Smer-SD) v rozpoč-
tovom provizóriu, navyše po-
sledné zasadnutie miestneho
zastupiteľstva sa skončilo pred-
časne po tom, ako poslanci ne-
schválili program rokovania,
ktorý navrhla starostka.
Spor vznikol okolo návrhu na
oddlženie Základnej školy na
Majerníkovej ulici, ktorá za teplo
dlhuje 160-tisíc eur. Nezaradení
poslanci sa s poslancami SDKÚ-
DS, Smer-SD a zástupcami úradu
nevedeli dohodnúť, či boli na
škole urobené potrebné kroky na
šetrenie energií.
Po dvojhodinovej diskusii väčši-
na miestnych poslancov nepod-
porila program zasadnutia na pro-
test proti spôsobu, akým starostka
rokovanie viedla. Nové zasadnu-
tie zastupiteľstva bolo zvolané na
utorok 15. apríla 2014. (kav)

Bystričania

v rámci osláv

postavia aj máj
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bystri-
ca tento rok všetky verejno-
prospešné aktivity venuje osla-
ve 700. výročia prvej písomnej
zbierky.V sobotu 5. apríla 2014
Bystričania najskôr pod heslom
„pred plotom i za plotom“
upratali okolie svojich domov,
aby v stredu 30. apríla mohli
ako prví v Bratislave postaviť
máj.
„V Záhorskej Bystrici sa obyčaj
stavania májov zachovala až
dodnes a v roku sedemstého
výročia prvej písomnej zmienky
vztýčime máj nielen pre naše
snúbenice, manželky a ženy, ale
aj na počesť samotnej obce ako
symbol jej prosperity,“ uviedol
starosta Jozef Krúpa.
O mesiac neskôr - v piatok 30.
mája 2014 - oslávia Bystričania
spoločne deň detí a rodiny, v
sobotu 28. júna 2014 budú mať
Malé hody spojené s Hasičskou
hodovou zábavou. (zab)

Starosta poslal na Istrijskú políciu,
poslanci jeho postup odsudzujú
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Vo štvrtok 3. apríla 2014 sa na
Istrijskej ulici v Devínskej No-
vej Vsi odohral incident medzi
políciou a rodinou Tomkulia-
kovcov. Tí si totiž pred svojím
domom vybudovali parkovacie
miesto, keďže pri revitalizácii
ulice tak miestna samospráva
na rozdiel od iných domov ne-
urobila. Na Tomkuliakovcov
zavolal starosta Milan Jambor
(SDKÚ-DS, SaS) štátnu políciu.
Policajti Tomkuliakovcov  obme-
dzili na osobnej slobode, po ich
zásahu museli štyria ľudia vyhľa-
dať lekársku pomoc. Miestni
poslanci odsúdili postup starostu
aj polície ako neprimeraný. Sta-
rosta Jambor podľa nich „na-
miesto dialógu s občanmi zavolal
políciu, aby odstránila čiernu
stavbu na dvoch metroch štvor-
cových“. Pri revitalizácii Istrij-
skej ulice navyše starosta nepo-
stupoval podľa stavebného záko-
na, ale projekt realizoval ako
ohlášku drobnej stavby a obyva-

telia ulice sa preto nestali účast-
níkmi konania a nemohli si uplat-
niť svoje práva.
„Problémy pri revitalizácii ulice
sa začali už minulý rok, keď bola
mestskej časti doručená petícia
občanov a miestne zastupiteľstvo
sa ňou zaoberalo. Žiaľ, starosta
sa obrátil chrbtom k poslancom,
ktorí kritizovali jeho postup a
snažili sa riešiť problémy, ktoré
sa vyskytli pri realizácii projektu.
Oveľa zarážajúcejšie je, že sa
obrátil chrbtom aj k vlastným
voličom. Takýto vzťah starostu a
občana je nemorálny a odsúde-
niahodný,“ uviedol miestny a
mestský poslanec Vladislav Heč-
ko (NOVA). Zlyhanie starostu
Devínskej Novej Vsi by malo
podľa neho viesť k sebareflexii, a
tou môže byť iba vzdanie sa
mandátu starostu. „ Na Sloven-
sku to však nie je bežné a zauží-
vané, práve naopak. Starosta
Jambor, ktorý bol zvolený s pod-
porou SDKÚ-DS a SaS, sa inten-
zívne pripravuje na volebnú

kampaň, aby obhájil starostovskú
stoličku aj v blížiacich sa komu-
nálnych voľbách,“ konštatoval
poslanec Hečko.
Po zásahu polície musel byť hos-
pitalizovaný Milan Tomkuliak,
jeho syn Matúš bol eskortovaný
na policajné oddelenie. Pri zása-
hu skolabovala 80-ročná Anastá-
zia Besedová, ktorá je majiteľkou
domu, pred ktorým sa incident
odohral.
Miestni poslanci Devínskej No-
vej Vsi na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva vyjadrili poľuto-
vanie nad neprimeraným zása-
hom polície a odsúdili postup
starostu, ktorý podľa poslancov
nerešpektoval práva občanov v
rámci stavebného konania pri
revitalizácii Istrijskej ulice.
Uznesenie podporili deviati z de-
siatich prítomných poslancov,
hlasovania sa zdržal iba Peter
Krug, ktorý je zároveň zástup-
com starostu Jambora a vydava-
teľom dvojtýždenníka DEVín-
skonovoveský EXpres. (dnv)
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O výstavbe na

Žitavskej budú

opäť rokovať
VRAKUŇA
O plánovanom zbúraní bývalé-
ho domu služieb Žitava na
Žitavskej ulici a výstavbe mest-
ských nájomných bytov mali
vrakunskí poslanci rokovať na
zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva v utorok 15. apríla 2014,
zasadnutie však bolo zrušené.
Termín mimoriadneho rokova-
nia zatiaľ nie je známy.
O zámere mestskej Spoločnosti
pre rozvoj bývania postaviť na
mieste bývalej Žitavy bytový
dom s nájomnými bytmi rokovali
vrakunskí poslanci ešte začiat-
kom februára. Rokovanie uzavre-
li s tým, aby starostka zvolala k
zámeru verejnú diskusiu občanov.
Tá sa konala v polovici marca,
postoj obyvateľov z okolia sa však
nezmenil. Odmietajú výstavbu
bytov na mieste Žitavy a žiadajú
obnovenie domu služieb s pries-
tormi na potraviny, pre dôchod-
cov a mamičky s deťmi. Proti vý-
stavbe spísali aj petíciu. (vrk)

Pri Štrkovci

obnovia 

bežeckú dráhu
RUŽINOV
Ružinovská samospráva plánu-
je obnoviť bežeckú dráhu okolo
Štrkoveckého jazera. Vo verej-
nom obstarávaní našla dodáva-
teľa, pričom z rozpočtu mest-
ská časť vyčlenila na tento účel
12-tisíc eur. Dráhu majú zre-
konštruovať do konca mája.
Bežecká dráha okolo Štrkovca
dostane úplne nový antukový
povrch. Pôvodne mala starú antu-
ku doplniť antuka z ružinovských
školských ihrísk, ktoré Ružinov
rekonštruuje, no vzhľadom na jej
kvalitu pôjde na dráhu okolo jaze-
ra nová antuka. Z dráhy bude tre-
ba vytrhať burinu, dosypať novú
antuku a zarovnať povrch.
Ružinovskí bežci majú k dispozí-
cii viaceré bežecké dráhy. Nedáv-
no zrekonštruovali dráhu v areáli
na Nevädzovej ulici. V máji majú
obnoviť športoviská pri základ-
ných školách na Vrútockej, Me-
dzilaboreckej, Kulíškovej a v Ru-
žovej doline. (mch)

Stavebník nemá povolenie, ale začal
stavať bytovku Ružinovská 2010-2014
RUŽINOV
Spoločnosť Viscon, s.r.o., ktorá
vlastní pozemok v Ružinove
ohraničený ulicami Ružinov-
ská, Chlumeckého a Ivana
Horvátha, nemá platné staveb-
né povolenie, a tak nemôže na
svojom pozemku stavať. Na-
priek tomu však minulý týždeň
vlastník pozemku rozryl chod-
ník, ktorým dennodenne pre-
chádzalo mnoho ľudí.
Spoločnosť Viscon, s.r.o. plánuje
pri hoteli Four 4in vystavať by-
tový dom Ružinovská 2010-
2014. Ružinovský stavebný úrad
však minulý rok konanie na vyda-
nie územného rozhodnutia na
stavbu bytovky prerušil. Okresný
úrad Bratislava ale rozhodnutie
miestneho stavebného úradu zru-
šil a vrátil na nové prerokovanie.
Súčasťou pozemku spoločnosti
Viscon, s.r.o., je trávnatá a asfalto-
vá plocha a chodník. „Rozrytý
chodník je aktivitou vlastníka
pozemku. Už sme tam vykonali
aj štátny stavebný dohľad, keďže

na stavbu nemá stavebné povole-
nie,“ uviedla hovorkyňa Ružino-
va Miroslava Štrosová.
Spoločnosť Viscon si pozemok
kvôli plánovanej výstavbe v
minulosti oplotila. Keďže sa s
výstavbou nezačalo, oplotenie
niekto zvalil. Zvalené pletivo so
železnými stĺpmi s betónovými
základmi križuje nielen prechod
chodcom cez chodník i vyšliapa-
nú cestičku na trávniku, ktorými
dennodenne prechádzajú k za-
stávkam MHD či svojim bytom,

ale pozostatky plota sa nachá-
dzajú aj na asfaltovej ploche pri
Ružinovskej ulici, ktorá je súčas-
ťou pozemku spoločnosti Vis-
con.
V marci sme informovali o tom,
ako niekoľkoročné zvalené oplo-
tenie stavebník odstrániť zatiaľ
nemusí, pretože stavebné povole-
nie sa prerokúva. A bsencia sta-
vebného povolenia mu však oči-
vidne nezabránil začať so staveb-
nými prácami. (mch)

Foto - Martina Chudá



Každý štvrtok od 8.00 do 18.00 h
si budú môcť Staromešťania
nakúpiť na vynovenom trhu
na Poľnej farmárske potravi-
ny. Prvý farmársky trh tu bol
vo štvrtok 10. apríla 2014. 
Návštevníci tu môžu ochutnať a
nakúpiť kvalitné produkty far-
márov z rôznych regiónov, pre-
dajcovia ponúkajú mäsové či
mliečne výrobky, vajíčka, peči-
vo, víno, čaje ale aj veľkonočné
kraslice či remeselné výrobky.

Farmárske trhy budú dotvárať
atmosféru obnoveného trhovis-
ka, ktoré mestská časť Staré
Mesto na Poľnej ulici otvorí v
druhej polovici apríla.
Poľná opäť ožíva trhmi a stáva
sa z nej miesto,  kam si prídu
ľudia nielen nakúpiť, ale aj stret-
núť sa so svojimi známymi a
vychutnať si príjemnú atmosfé-
ru. „Navyše, ľudia tu majú
záruku, že kupujú naozaj
domáce produkty a podporujú

našich farmárov,“ povedala
hovorkyňa Starého Mesta Ale-
xandra Obuchová.
Na obnovenom trhovisku na
Poľnej ulici budú svoj tovar
ponúkať predajcovia ovocia, ze-
leniny či kvetov v ôsmich men-
ších a dvoch veľkých uzatvore-
ných stánkoch. Okrem nových
stánkov, ktoré sú postupne inšta-
lované, je tu osadený aj nový
mobiliár – koše a lavičky. �

FOTO - Rasťo Mišík 

Staromešťania si môžu na sviatky
nakúpiť potraviny aj z dvora
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto obnovuje tradíciu bra-
tislavských viech. Na Hviezdoslavovo námestie prináša Sta-
romestskú viechu. Návštevníci tu budú môcť každý týždeň
ochutnať lahodný mok z iného vinárstva, dozvedieť sa viac o
svete vín a oceniť zručnosť našich vinárov. 
Bratislava je mesto so stáročnou vinárskou tradíciou, atmosféru
mesta v minulosti dotvárali aj bratislavské viechy. Mestská časť
Staré Mesto sa rozhodla obnoviť túto tradíciu Staromestskou vie-
chou na Hviezdoslavovom námestí. „Návštevníci tu budú mať
možnosť postupne spoznať vinárov z rôznych regiónov, ochut-
nať ich kvalitné produkty a dozvedieť sa viac o svete vín. Mnohí
slovenskí vinári patria medzi svetovú špičku a cieľom Staromest-
skej viechy je oceniť ich prácu a zručnosť. Ako prvé sa v stánku
predstaví Vinohradníctvo Pavelka a syn,“ uviedla starostka Staré-
ho Mesta Táňa Rosová. Stánok Staromestskej viechy bude na
Hviezdoslavovom námestí otvorený od apríla do októbra.
Hviezdoslavovo námestie však v týchto dňoch neožije len Staro-
mestskou viechou. Staromestské veľkonočné trhy potrvajú do 17.
apríla 2014. Na námestí pribudne 20 stánkov, v ktorých si budú
môcť návštevníci kúpiť korbáče, veľkonočné kraslice ako aj iné
darčekové predmety či občerstvenie. Ďalších desať stánkov na
námestí je stabilných. �

Na Hviezdoslavovom
námestí štartuje 

Staromestská viecha
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Žobranie ako biznis?
NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava

V dnešnej dobe sa bežne v uliciach
stretávame s fenoménom, ktorý pô-
sobí silne na istú časť nášho ja a tou
sú emócie – súcit. Ľútosť a spolupa-
tričnosť nami lomcujú pri pohľade
na tých, ktorí sú menej šťastní ako
my. Máme akýsi vnútorný pocit zod-
povednosti pomáhať tým, ktorí to
potrebujú. Veď koniec koncov sme
ľudia. V posledných rokoch akoby sa
však s bezdomovcami a žobrákmi
vrece roztrhlo. Je to kvôli tomu, že
nemali šťastie? Alebo im náš štát
nedokáže zabezpečiť základné potre-
by? Každý z nich má svoj osud. 
Vidíme iba následok, nepoznáme
pôvodcu. Čo v skutočnosti vidíme? Sú
to naozaj ľudia, ktorí majú napriek sku-
točnej snahe v živote smolu, alebo je to
len ďalšia forma prostitúcie? Ako zistí-
te, či ten, kto od vás na križovatke ces-
tou do práce alebo s hrnčekom v pod-
chode pýta drobné na jedlo, je skutočne
odkázaný na pomoc, alebo len čistý a
veľmi dobre organizovaný klan, ktorý

presne vie, na ktorú strunu vám má
zahrať? My, ktorí nemáme podobné
existenčné problémy, cítime oprávnenú
zodpovednosť a chceme pomáhať.
Lenže tu nastupuje zmysel pre spravod-
livosť.

Chcem pomáhať osobám, ktoré to
potrebujú, ale iba v prípade, že vidím
snahu. Nech je akákoľvek malá, má
svoju hodnotu. Mám svojich dvoch
predajcov časopisov Nota Bene, kto-
rým ochotne a rád dám oveľa viac, ako
je cena časopisu. Pretože ich vidím v
reflexných vestách stáť na tom jednom
mieste každý deň, či je teplo, alebo tre-
skúca zima. Vidím, že niečo robia, že sa
snažia a to ja mám rád. Som rád, keď sa
jednotlivec snaží, aj keď má možno
pocit beznádeje. Nevzdáva sa a to je
hlavné.
Na druhej strane máme žobrákov, ktorí
vás pokojne zastavia aj niekoľkokrát
denne s tou istou vetou a požiadavkou.
Jednoducho vás svojím spôsobom
obťažujú. Mnohokrát sa veľmi nebez-
pečne motajú po križovatkách, opaku-
jú naučené formulky a nie sú nikde
registrovaní.Väčšinou nevedia ani len
po slovensky. Ako teda vieme, že nejde
iba o veľmi dobre zorganizovaný pod-
fuk na naše city? Organizované skupi-

ny zo zahraničia, ktoré združujú a
ovládajú ľudí z ulice, fungujú presne
na princípoch prostitúcie. Pasák ráno
vyšle svojich žobrákov do ulíc, my sa
zľutujeme nad ich osudom, a večer
vyzbiera lup. Oni dostanú možno noc-
ľah, najesť, napiť a môžu ísť ďalej.
Stačí, ak si spomeniete na oskarový
film Slumdog Millionaire. Presne tak
to funguje.
Ja prispievam tým, ktorí sú riadne
označení, teda majú svoje číslo. Koniec
koncov, ako pri každej charitatívnej
činnosti, najlepšie je darovať tomu,
koho poznáme, vidíme, je nám známy a
my vieme, že našich pár drobných sku-
točne splní svoj účel. Inak sú to iba
peniaze, ktoré naďalej poháňajú špina-
vý biznis so žobrákmi, pre ktorých ani
napriek vášmu príspevku neexistuje
cesta von, pretože to, čo im dáte, im
nakoniec nezostane. Zamyslime sa
preto na účelovosťou nášho pocitu zod-
povednosti a dávajme tam, kde to má
naozaj zmysel. Miro Barcaj
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Železná opona padla, zákaz vstupu na Sihoť zostal
NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava

Písal sa rok 1969. Posledné nádeje na
nastolenie slobodnejšej budúcnosti, ktorú
rok predtým tak brutálne pošliapala čižma
ruského vojaka, sa začali roztápať pod
ťarchou nastupujúcej normalizácie, keď
sme sa s rodičmi prisťahovali do skromné-
ho učiteľského bytu v Devíne. 
V tej dobe to bola malá pohraničná obec blíz-
ko Bratislavy, s dvoma krčmami, MŠ, ZŠ ,
kostolom a samoobsluhou socialistického
typu. Mala približne 600 obyvateľov, s mes-
tom bola spojená jedinou, riedko premávajú-
cou linkou MHD č.29. Proste koniec sveta,
teda aspoň toho socialistického, zapadákov
plný hraničiarov, dobrovoľných strážcov hra-
níc a PS VB. Nikto z mladších generácií,
ktoré dnes poznajú Devín ako nádhernú
mestskú časť lukratívnu na bývanie, ako cieľ
turistov, cyklistov alebo milovníkov prírody,
posadenú do scenérie ohraničenej z jednej
strany siluetou historického hradu nad súto-
kom dvoch riek a z druhej úpätím Malých
Karpát, by neuveril, ako pochmúrne to tam
vyzeralo v spomínaných rokoch. Ošarpané
domy, šero chabo osvetlených uličiek, priec-
hod popod hrad k sútoku riek na OP, obec
zahalená do oceľového šatu ušitého z pletiva
hraničného plotu a ostnatého drôtu. A tabuľa s

krátkou výstrahou: Hraničné pásmo – vstup
prísne zakázaný ! 
Narodili sme sa v klietke. Preto nám ako ma-
lým chlapcom nebolo divné to okolie, zvykli
sme si na vojakov strážiacich svetlé zajtraj-
šky socialistickej budúcnosti, ktoré potom
nikdy neprišli. A oni si zvykli na nás, čo mali
s nami robiť. Napriek zákazom sme sa zaria-
dili po svojom, po škole sme behali po kopci
Kobyla, stavali bunkre, strieľali z prakov,
hrali sa na indiánov alebo partizánov. V zime
sme chodili korčuľovať pod hradné bralo
vediac, že nás úpenlivo pozorujú, ale nechali
nás zabaviť sa, až kým sa nezotmelo. Keď
sme podrástli, sedávali sme s gitarou v zá-

hradnej reštaurácií pod hradom, robili to, čo
zvykli robiť tínedžeri tých dôb, a plánovali
budúcnosť. Veľakrát sa človek musel zamys-
lieť, stojac a pozerajúc na neprístupné úze-
mia, kúsok pred touto železnou oponou, ako
to môže asi byť tam na druhej strane, za rie-
kou. Ako asi vyzerá ostrov Sihoť, ktorý sa
ukrýval v zeleni a za pichľavými prekážkami,
vytvorenými ľudskou hlúposťou, popri ceste
na Devín? A potom prišla takzvaná zamato-
vá. To už som na Devíne nebýval, ale vziať si
kúsok toho prekliateho plotu som si prišiel.
Komunisti a ich pohrobkovia sa v tej dobe
radšej stiahli, aby mohli v ústraní zregenero-
vať. Ich bývalí obdivovatelia a poskokovia,
sa predbiehali v likvidácií relikvií starého
režimu, zjavne vo vidine črtajúcich sa
nových príležitostí. A my sme prirýchlo v
návale nových povinností a výziev zabudli,
kto to celé spôsobil, kto a prečo to postavil a
kto to strážil. Ten plot predsa. 
Zabudol som ísť na druhú stranu rieky, kde
som sa toľkokrát pozeral spod devínskeho
brala, zabudol som na neprebádaný ostrov
popri devínskej ceste, zabudol som na
pochmúrne šero Kremeľskej ulice s jesenným
sychravým počasím a vôňou zle spáleného
uhlia zohrievajúceho tie ošarpané domy. 

Precitol som náhle a neočakávane až na sláv-
nostnom otváraní Mosta slobody. Mosta,
ktorý spojil niečo, čo vo mne ešte z mojich
mladých čias malo zostať navždy rozpojené.
Konečne som získal možnosť zájsť bicyklom
na druhú stranu rieky a pozerať sa na maje-
státny hrad plný histórie aj národnej hrdosti,
ktorý sa vypína na Devínskom brale. Cestou
domov som si chcel pozrieť aj ostrov Sihoť
popri Devínskej ceste, ale uvítala ma stará
známa tabuľa s inovovaným nápisom: 1.
hygienické pásmo –  vstup prísne zakázaný! 
Cyklistické mapy uvádzajú existenciu ucele-
nej, tzv. Moravskej cyklotrasy z Brodského
do Bratislavy (EuroVelo 13), realita je však
trošku iná. Železná opona už síce neskrášľuje
devínsku cestu, ale stonásobne väčšia frek-
vencia cestnej premávky zaručuje, že namies-
to smrti zastrelením vám hrozí smrť po kolízii
s automobilom. Okamžitým riešením bolo
sprejazdnenie ostrova Sihoť, kde sú vybudo-
vané a dodnes zjazdné dve mostné prepojenia,
ako aj cesty, ktoré využívali ešte hraničiari.
Áno, viem, nachádzajú sa tam zdroje pitnej
vody, napriek tomu treba o probléme verejne
diskutovať. Ale o tom až niekedy nabudúce.

Daniel Hudec, člen hnutia
NOVA Bratislava - Nové Mesto
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Ružinovu chýbajú materské školy a parkovacie miesta
NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava

Keď sme sa pýtali kolegu z Ruži-
nova, čo by tam chcel zlepšiť,
povedal, že jemu je v Ružinove
sveta žiť a netrápi ho vlastne nič.
Jeho odpoveď bola podľa všetké-
ho motivovaná krásnym jarným
počasím. Ružinov napriek svojej
kráse a rozmanitosti má svoje
problémy – za všetky sme vybrali
dva: škôlky a parkovanie.
Škôlky sú celoslovenský problém,
ale v Bratislavskom kraji je situácia
vážna.V školskom roku 2013-2014
je k dispozícii celkovo 2870 mater-
ských škôl, z toho 2716 štátnych, 65
cirkevných a 89 súkromných. Brati-
slavský kraj nevedel vybaviť takmer
polovicu žiadostí o prijatie dieťaťa do
škôlky. Neprijatie dieťaťa do škôlky
môžu mladí rodičia riešiť tromi spô-
sobmi. Ak majú šťastie, podarí sa im
umiestniť dieťa v škôlke v inej mest-
skej časti, čo však pre rodinu zname-
ná zvýšené náklady na cestovanie a
čas. Druhou možnosťou je súkromná
škôlka, ktorá nie je najlacnejšia, a tre-
tím riešením je, že rodič zostane s
dieťaťom doma, čím prichádza rodi-

na o príjem. V rokoch 2014 - 2015
zvýšime v Ružinove kapacity v škôl-
kach o ďalších 60 miest a budeme
podporovať hľadanie nových priesto-
rov vhodných pre deti.
Ďalším problémom Ružinova je par-
kovanie. Bratislava trpí akútnym
nedostatkom parkovacích miest a
mesto pracuje na novej parkovacej
politike. Ružinov napríklad trvá na
tom, aby sa do parkovacej politiky
zapojili aj účelové komunikácie a
vnútrobloky, nielen miestne cesty I.
až IV. triedy, pretože je predpoklad
zhustenia účelových komunikácií a
vnútroblokov najmä nerezidentmi.

Nedávno magistrát schválil projekto-
vý zámer na výstavbu bytového do-
mu na Hraničnej ulici, na mieste par-
koviska, ktoré bolo vybudované v
roku 1976 pre potreby obyvateľov
119 bytov v jeho okolí. Má 72 parko-
vacích miest. Obyvatelia sa búria a
my poslanci ich podporujeme a
požiadali sme mesto, aby svoje sta-
novisko k výstavbe zmenilo. Roz-
hodnutie je nelogické, pretože parko-
visko bolo vybudované práve pre
potreby okolitých bytoviek. Navyše
parkovisko slúži aj ako prístupová
cesta k pár rodinným domom a v
okolí vyrástli už dva nové bytové

domy, čím sa požiadavky na parko-
vanie ešte zvýšili. O výstavbe síce
podľa primátora bude rozhodovať
stavebný úrad a starosta Ružinova,
ale relevantné dôvody na zamietnutie
výstavby, ak je schválená stavba s
územným plánom, sa hľadajú ťažko.
Preto sme ako zástupcovia mestskej
časti podali žiadosť, aby mesto zme-
nilo stanovisko a nekomplikovalo už
aj tak zlú situáciu s parkovaním v Ru-
žinove. Dňa 8. apríla 2014 sa usku-
točnilo stretnutie obyvateľov s inves-
torom. Zúčastnili sa ho aj poslanci
hnutia NOVA, so zámerom primať
investora k diskusii s občanmi.
Na záver pár optimistických slov o
tom, čo v Ružinove funguje. Pred
tromi rokmi bol spustený grantový
program, cez ktorý sa obyvatelia za-
pájajú do rozvoja a skrášľovania našej
mestskej časti. Tento rok sa uchádza
o financie z grantového programu až
130 projektov, vyčlenených je 140-
tisíc eur a jeden projekt môže získať
až 5000 eur.Veľa projektov je zame-
raných na skrášlenie sídliska, podpo-
ru športových aktivít a podujatí pre

deti. V škole sv. Vincenta boli penia-
ze použité na osvetlenie telocvične.
Nové interaktívne tabule, drevený
altánok, lavičky a ihrisko v škôlkach,
či obnovený futbalový trávnik klubu
LPDomino, to sú len niektoré príkla-
dy využitia grantov. Grantový prog-
ram plne podporujeme. Jedine aktív-
na participácia občanov donúti
poslancov plniť svoje sľuby a konať
v prospech ľudí, ktorí ich do zastupi-
teľstva zvolili.
Čo nás v Ružinove čaká tento rok?
Rekonštrukcia ciest aj chodníkov,
rekonštrukcia Parku Andreja Hlinku,
obnova školských areálov, regulácia
výstavby v okolí Štrkoveckého jaze-
ra a vybudovanie parkovacích miest
na Medzilaboreckej ulici. Ak máte
nápady, ako zlepšiť svoje okolie,
kontaktujte svojho poslanca alebo
sa zapojte do ružinovského granto-
vého programu.

Peter Valko (NOVA),
poslanec mestskej časti Ružinov

Juraj Droba (NOVA), 
Ružinovčan a poslanec

Národnej rady SR
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Občianske združenie Oživenie Kapitulskej ulice
Po dlhých rokoch nezáujmu o
jednu z najkrajších bratislav-
ských ulíc postupne dochádza
k jej úpadku. Obyvatelia,
vlastníci a nájomcovia nehnu-
teľností na Kapitulskej ulici sa
preto rozhodli založiť občian-
ske združenie Oživenie Kapi-
tulskej ulice, ktoré si vytýčilo
za cieľ prinavrátiť tomuto
priestoru postavenie, ktoré mu
v histórii Starého Mesta vždy
patrilo. 
Poslaním občianskeho združenia
je udržať „genius loci“ a histo-
rickú jedinečnosť Kapitulskej
ulice ako miesta vzdelania, kul-
túry a oddychu. Ambíciou ob-
čianskeho združenia je zabrániť
prieniku čisto komerčných akti-
vít typu reštaurácií, pivární a ob-
chodov primárne zameraných na
konzum a zisk, ktorý postupne
komercionalizuje dotknutý pries-
tor a následne ničí jeho pôvodné
hodnoty. 
Okrem vylepšenia stavebno tech-
nického stavu, oživenie Kapitul-

skej ulice počíta aj s integrova-
ním funkcií, ktoré však budú
prioritne zamerané na podporu
vzdelania, kultúry a oddychu.
Predpokladá sa, že prevádzkova-
telia doplnkových služieb by
mali byť najmä z radov občian-
skych aktivistov a neziskových
organizácií, ktorí budú ochotní
akceptovať štatút definovaný pre
oživenie tohto priestoru. 

Občianske združenie Oživenie
Kapitulskej ulice sa chce pre za-
čiatok sústrediť na zásahy, ktoré
majú za cieľ naštartovať revitali-
začné procesy vo verejnom prie-
store Kapitulskej ulice, do kto-
rých môžeme zahrnúť napr. čiste-
nie fasád od graffiti, osadenie ka-
merového systému, zrealizovanie
informačného systému, verejnej
zelene a rekonštrukciu dlažby.
Medzi prvými aktivitami ob-
čianskeho združenia bude zorga-
nizovanie Kapitulských dvorov
2014 - podujatia, ktoré na jeden
deň sprístupní širokej bratis-
lavskej verejnosti väčšinu dvo-
rových priestorov jestvujúcich
nehnuteľností na Kapitulskej.
Bližšie informácie o tomto po-
dujatí, ktoré bude vo švrtok 1.
mája 2014 od 10.00 do 18.00 h
predstavíme na webstránke
www.ozivenie-kapitulskej.sk a v
Bratislavských novinách.

Ing. arch. Ľubomír Boháč,
člen občianskeho združenia

Oživenie Kapitulskej ulice
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Opäť bude

bežecký diamant

Baba - Kamzík
BRATISLAVA
V nedeľu 27. apríla 2014 bude
jubilejný 15. ročník horského
behu Cross Country Baba –
Kamzík, ktorý získal niekoľko-
krát ocenenie Bežecký diamant
roka. Ide o úvodný horský kros
sezóny v rámci série Malokar-
patský pohár horských behov.
Beh má oficiálny štatút maj-
strovstiev Slovenska v lesnom
behu na hlavnej trati 26,5 km.
Bežci majú na výber z troch tratí:
16, 26,5 a 53 km. Prví sa na trať
vydajú ultramaratónci, ktorí vy-
štartujú z Kamzíka o 7.30 h. Be-
žia na Pezinskú Babu a späť. Z
Baby je štart behu na 26,5 km
naplánovaný na 10.15 h. Trať ve-
die zväčša po červenej značke
hrebeňom Malých Karpát až na
Kamzík. Na 16-kilometrový beh-
vyštartujú bežci o 11.15 h pri kine
Nádej v Rači. Spoločným cieľom
je bratislavský Kamzík. Viac in-
formácií o behu získate na web-
stránke www.behsity.sk (brn)

Kunsthalle

chcú otvoriť

12. septembra
STARÉ MESTO
Bratislavská Kunsthalle síce
formálne vznikla 1. januára
2014, prvú oficiálnu výstavu
sprístupní verejnosti až 12. sep-
tembra 2014. Dovtedy je po-
trebné zrekonštruovať Dom
umenia na Námestí SNP, kde
bude sídliť aj Kunsthalle.
Do konca júna má byť opravená
strecha a vymenené strešné okná,
potom príde na rad nevyhnutná
úprava interiérov. Ako uviedol
poverený riaditeľ Slovenského
centra vizuálnych umení a Domu
umenia / Kunsthalle Bratislava
Juraj Čarný, bratislavskú Kunst-
halle otvoria výstavou 90. roky.
Hlavným poslaním Kunsthalle
má byť zviditeľňovať slovenské
vizuálne umenie nielen na domá-
cej, ale aj na medzinárodnej
scéne. Veľký dôraz sa bude klásť
na osvetu a vzdelávanie. 
Kunsthalle sa inšpirovala britský-
mi galériami a vstupné na jej
výstavy bude dobrovoľné. (noc)

BRATISLAVA
Bratislavské ulice zaplavili pla-
gáty s výzvou „Hľadá sa
Tibor“. V skutočnosti však
nikto nikoho nehľadá. Ide o
reklamnú kampaň občianske-
ho združenia Vagus, ktoré chce
poukázať na problém bezdo-
movectva.
Muž z plagátu je Tibor Juráš.
Nezvestný však nie je, na kampaň
poskytol svoju fotografiu, na kto-
rej mal 25 rokov, o 35 menej ako
v súčasnosti. Na ulici žije už 10
rokov. Kampaňou chce občianske
združenie Vagus, ktoré pracuje s
ľuďmi bez domova a prevádzku-
je aj denné centrum Domec na
Mýtnej ulici, poukázať na to, že
ľudia bez domova hľadajú
samých seba. Len v Bratislave
žije podľa odhadov približne päť
tisíc bezdomovcov. Občianske
združenie chce kampaňou Brati-
slavčanov primať, aby sa nad tým
zamysleli.
Plagáty v centre mesta možno
nájsť na stĺpoch verejného osvet-

lenia, bránach, zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy, plotoch,
zábradlí, proste kdekoľvek. „Pla-
gáty s reklamnou kampaňou
občianskeho združenia Vagus sú
v rozpore s platným všeobecne
záväzným nariadením mesta aj
mestskej časti a žiadame občian-
ske združenie, aby využívalo na
svoje aktivity, bez ohľadu na ich
spoločenskú prospešnosť a
závažnosť, plochy, ktoré má
mesto k dispozícii a kde môže
prispieť aj svojím marketingom,“
uviedol hovorca bratislavského
magistrátu Stanislav Sčepán.
„Počas guerillovej časti kampane

sme primárne vylepovali plagáty
na štandardných miestach, kde sa
zvyčajne vylepujú aj iné typy pla-
gátov,“ uviedol predseda združe-
nia Vagus Sergej Kára. Pripúšťa,
že dobrovoľníci, ktorí občianske-
mu združeniu pri výlepe plagátov
pomáhali, mohli plagáty nalepiť
aj na nevhodné miesta. Určite to
však podľa neho neurobili zámer-
ne. „Ak sa tak stalo, ďakujeme za
upozornenie a budeme dbať na to,
aby sa pri odstraňovaní dobrovoľ-
níci zamerali práve na tieto mies-
ta,“ uviedol Kára.
Kampaň má trvať do konca mája.
Predseda Vagusu tvrdí, že zatiaľ
majú veľmi dobré ohlasy a tešia sa
na otváranie témy bezdomovectva
a riešenia tejto problematiky.
Sociológovia však tvrdia, že kam-
paň môže mať aj negatívny vplyv.
Keď sa človek dozvie, že nejde o
hľadanú osobu, môže ho to zne-
chutiť a  odvrátiť jeho pozornosť v
budúcnosti, kedy by mohol byť
nápomocný pri hľadaní skutočne
nezvestnej osoby. (mch)

Tibora nehľadajú, Tibor sa hľadá sám,
plagáty v centre vylepili protiprávne
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Opäť bude

bežecký diamant

Baba - Kamzík
BRATISLAVA
V nedeľu 27. apríla 2014 bude
jubilejný 15. ročník horského
behu Cross Country Baba –
Kamzík, ktorý získal niekoľko-
krát ocenenie Bežecký diamant
roka. Ide o úvodný horský kros
sezóny v rámci série Malokar-
patský pohár horských behov.
Beh má oficiálny štatút maj-
strovstiev Slovenska v lesnom
behu na hlavnej trati 26,5 km.
Bežci majú na výber z troch tratí:
16, 26,5 a 53 km. Prví sa na trať
vydajú ultramaratónci, ktorí vy-
štartujú z Kamzíka o 7.30 h. Be-
žia na Pezinskú Babu a späť. Z
Baby je štart behu na 26,5 km
naplánovaný na 10.15 h. Trať ve-
die zväčša po červenej značke
hrebeňom Malých Karpát až na
Kamzík. Na 16-kilometrový beh-
vyštartujú bežci o 11.15 h pri kine
Nádej v Rači. Spoločným cieľom
je bratislavský Kamzík. Viac in-
formácií o behu získate na web-
stránke www.behsity.sk (brn)

Kunsthalle

chcú otvoriť

12. septembra
STARÉ MESTO
Bratislavská Kunsthalle síce
formálne vznikla 1. januára
2014, prvú oficiálnu výstavu
sprístupní verejnosti až 12. sep-
tembra 2014. Dovtedy je po-
trebné zrekonštruovať Dom
umenia na Námestí SNP, kde
bude sídliť aj Kunsthalle.
Do konca júna má byť opravená
strecha a vymenené strešné okná,
potom príde na rad nevyhnutná
úprava interiérov. Ako uviedol
poverený riaditeľ Slovenského
centra vizuálnych umení a Domu
umenia / Kunsthalle Bratislava
Juraj Čarný, bratislavskú Kunst-
halle otvoria výstavou 90. roky.
Hlavným poslaním Kunsthalle
má byť zviditeľňovať slovenské
vizuálne umenie nielen na domá-
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aj na nevhodné miesta. Určite to
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ne. „Ak sa tak stalo, ďakujeme za
upozornenie a budeme dbať na to,
aby sa pri odstraňovaní dobrovoľ-
níci zamerali práve na tieto mies-
ta,“ uviedol Kára.
Kampaň má trvať do konca mája.
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Keď sa človek dozvie, že nejde o
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Trhovisko sa pôvodne na-
chádzalo v uličke Malý trh z
druhej strany Ondrejského
cintorína. Za bývalého primá-
tora bol trh premiestnený na
Poľnú, kde malo ísť len o
dočasné riešenie. Na Malý trh
sa trhovníci ale už nevrátili a
trhovisku na Poľnej dokonca
hrozil zánik. 

Niekoľko rokov sa potom nedia-
lo nič – miestne zastupiteľstvo
bolo proti tomu, aby trhovisko
zaniklo, ale nedalo ani peniaze
na jeho obnovu. Dnes je, našťas-
tie, všetko inak.
Ako miestny poslanec Starého
Mesta som na zastupiteľstvách
podporoval myšlienku revitalizá-
cie trhu. Veď ide o jedno z posled-

ných verejných trhovísk v Brati-
slave. Som preto rád, že sa našej
mestskej časti nakoniec podarilo
trh obnoviť a už o pár dní by mal
opäť začať svoju činnosť. 
Na trhu sa bude nachádzať
štrnásť predajných stánkov, v
ktorých si budeme môcť nakúpiť
čerstvú zeleninu a ovocie od
domácich výrobcov. Atmosféru

každý štvrtok dotvoria farmárske
trhy, v rámci ktorých budú k dis-
pozícii najrôznejšie výrobky slo-
venských farmárov. Som pre-
svedčený, že obnovou trhoviska
vzniká na Poľnej miesto, kam si
prídu Staromešťania nielen
nakúpiť, ale aj stretnúť sa so zná-
mymi a priateľmi. 
V blízkej Medickej záhrade sa
tiež obnovuje. Budova pri vcho-
de do Medickej, ktorá sa done-
dávna využívala len ako sklad, sa
v týchto dňoch mení na kaviareň
s vonkajším posedením na tera-
se. Charakter kaviarne a jej
ponuka sa pripravujú tak, aby si
tu svoje miesto mohli nájsť všet-
ci návštevníci Medickej záhrady
– rodičia s deťmi, mladí ľudia,
športovci aj seniori.
Ako miestneho poslanca a oby-
vateľa Starého Mesta ma teší, že

vďaka obnove Poľnej ulice vzni-
ká spoločne so susedstvom Me-
dickej záhrady a Ondrejského
cintorína príjemná oáza pokoja a
aspoň kúska prírody v centre
Bratislavy. Som rád o to viac, že
v Starom Meste ide naozaj o oje-
dinelé miesto. Martin Borguľa

poslanec mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Trhovisko na Poľnej ulici už čoskoro otvorené
Jeden z najstarších trhov v Bratislave, ktorý dlhé roky patril ku koloritu 

Starého Mesta, bude opäť fungovať. Farmárske trhy, ktoré budú 
pravidelnou štvrtkovou súčasťou trhoviska, sa už začali.
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Víťaznú sériu

ukončil Slovan

doma prehrou
BRATISLAVA
Zdá sa, že o majstrovskom titu-
le vo futbalovej Corgoň lige je
rozhodnuté, a tak prichádza čas
aj na prekvapenia. O jedno z
nich sa postarali futbalisti ŠK
Slovan Bratislava, ktorí doma
hanebne prehrali s Myjavou
0:1 a ukončili tak jedenásťzá-
pasovú sériu bez prehry a de-
väťzápasovú víťaznú šnúru v
domácej lige.
Myjava v predchádzajúcom kole
prehrala doma s Trnavou 0:3 a na
Pasienky prichádzala v pozícii
outsidera. Tomu zodpovedal aj
kurz najväčšej domácej stávkovej
kancelárie na víťazstvo Myjavy
(10.90). Slovan síce prehral, kto
však tentoraz vsadil na súpera,
prišiel si na svoje...
Prekvapujúco táto prehra lídra
ligovej tabuľky nezmenšila jeho
šancu získať titul. Keďže druhý
Trenčín prehral v Senici (kurz
2.47), náskok belasých zostáva
štrnásťbodový. Do konca súťaže
zostáva 7 kôl. Bratislavčania naj-
bližšie hrajú v sobotu 19. apríla
2014 v Košiciach, doma sa pred-
stavia o týždeň neskôr v sobotu
26. apríla o 15.00 h proti MFK
Ružomberok.
V prvom semifinále Slovnaft
Cupu vyhrali slovanisti v Senici
3:1, zvládnuť by mali aj odvetu v
utorok 15. apríla 2014 o 13.00 h
na Pasienkoch. (ado)

Boj Doprastavu

a Slávie o titul

je vyrovnaný
BRATISLAVA
Napriek tomu, že favoritkami
finále play-off volejbalovej  ex-
traligy žien sú hráčky Dopra-
stavu Bratislava, po prvých
dvoch zápasoch série je stav
vyrovnaný. Papierovo slabší
tím Slávie EU Bratislava v so-
botu na domácej palubovke
zdolal obhajkyne titulu a vyrov-
nal stav série na 1:1.
V prvom finálovom zápase do-
prastaváčky zdolali slávistky 3:1.
Rovnakým pomerom však vyso-
koškoláčky oplatili súperkám
prehru z prvého zápasu, pričom
to bolo v tejto sezóne vôbec prvé
víťazstvo Slávie EU nad Dopra-
stavom. V Stredoeurópskej lige
vyhrali doprastaváčky 3:0 a 3:2,
vo februárovom finále Sloven-
ského pohára zdolali slávistky su-
verénne 3:0.
Finále sa hrá na tri víťazné zápa-
sy. Nasledujúci duel je v stredu
16. apríla  2014 o 18.00 h v Špor-
tovej hale PKO, štvrtý zápas série
je na programe v sobotu 19. aprí-
la o 17.00 h v Športovej hale Mla-
dosť. (ado)

BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava postúpili do finále
play-off slovenskej extraligy,
keď vlaňajšieho finalistu MBK
Rieker Komárno zdolali na zá-
pasy 4:0. Najťažší krok na
postup do finále bol jendoznač-
ne ten posledný - nedeľný zápas
v Komárne, v ktorom Brati-
slavčania rozhodli o víťazstve
až v treťom predĺžení!
Prvé dva domáce zápasy zvládli
interisti suverénne. Vyhrali 84:74
a 91:76. S výraznou prevahou
vyhrali aj celkovo tretí a prvý na
palubovke súpera 79: 65. Zdalo

sa, že postupu do finále nič nesto-
jí v ceste a s prehľadom zvládnu
aj štvrtý zápas. Komárňania sa
však vypäli k vynikajúcemu vý-
konu, a tak sa zrodila dráma -
Bratislavčania zdolali Komárno
až po treťom predĺžení 122:119.
Tréner bratislavského tímu Oleg
Meleščenko môže byť spokojný,
jeho zverenci splnili ďalší cieľ a
najkratšou možnou cestou postú-
pili do finále play-off najvyššej
domácej súťaže. Kto bude súpe-
rom žlto-čiernych v boji o titul,
zatiaľ nie je známe. Stav série
druhej semifinálovej dvojice Prie-
vidza - Svit je vyrovnaný 2:2. Svit

síce už viedol 2:1, v druhom zápa-
se na domácej palubovke však
nestačil baníkom, ktorí v sobotu
stav série dorovnali.
Keďže druhá semifinálová séria
sa bude hrať najmenej na 6 zápa-
sov, už teraz je jasné, že finále sa
začne 2. mája 2014. Keďže Inter
vyhral základnú časť súťaže, vý-
hodu domáceho prostredia budú
mať v prvých dvoch zápasoch
Bratislavčania. Finále play-off
basketbalovej ligy mužov sa zač-
ne 2. mája o 18.00 h v Hant Aré-
ne, druhý zápas sa hrá v sobotu 3.
mája 2014 v tom istom čase a na
tom istom mieste. (ado)

Basketbalisti Interu sú vo finále, ich
súperom bude Svit alebo Prievidza
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