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Tri hypercube sú v centre načierno

Jedno z nelegálnych reklamných zariadení je na Námestí E. Suchoňa. Foto - Slavo Polanský

Bratislavčania

hľadajú svoju

značku
BRATISLAVA
Bratislavská organizácia cesto-
vého ruchu Bratislava Tourist
Board (BTB) uplynulý víkend v
Starej tržnici zorganizovala
Bratislava Brand Festival, čiže
Festival bratislavskej značky.
Jeho cieľom bolo predstaviť
symboly a značky, ktoré pre
Bratislavčanov symbolizujú ich
mesto. Z nich návštevníci mali
vybrať tie najlepšie a najsilnej-
šie. V cestovnom ruchu totiž
predávajú práve značky, ktoré
dokážu prilákať turistov. 
Zdieľať myšlienky nápadité prišli
do Starej tržnice za tri dni tisícky
Bratislavčanov. Ochutnali tradič-
né miestne špeciality, ako sú bra-
tislavské rožky, račiansku fran-
kovku, devínsky ríbezľák, mnohí
z nich sa zapojili do ankety a z po-
núkaných symbolov mesta ozna-
čili tie najpríznačnejšie. BTB
ponúkla 31 rôznych značiek, bol
však priestor doplniť aj vlastné.
Ako prezradil predseda predsta-
venstva BTB František Stano, od
ankety očakávajú, že sa vykryšta-
lizujú bratislavské značky, ktoré
bude Bratislavská organizácia
cestového ruchu potom rozvíjať a
propagovať.
Tí, ktorí nemali možnosť zapojiť
sa do ankety v Starej tržnici, mô-
žu hlasovať v ankete Bratislav-
ských novín na webstránke
www.bratislavskenoviny.sk
Zdieľajme myšlienky nápadité a
hlasujme o najlepšej bratislavskej
značke. (ado)

Primátor bude

musieť reagovať

rýchlejšie
BRATISLAVA
Bratislavský primátor bude
musieť reagovať na podnety
starostov mestských častí do 30
dní, pri zložitej veci  do  60 dní.
Rozhodli o tom minulý týždeň
mestskí poslanci, keď túto po-
vinnosť zakotvili do štatútu
hlavného mesta.
Zmenu štatútu urobili kvôli pri-
mátorovi Milanovi Ftáčnikovi
(nezávislý s podporou Smer-SD) ,
ktorý nereaguje včas na podnety
mestských častí. S návrhom pri-
šiel petržalský starosta Vladimír
Bajan, podľa ktorého magistrát
nereaguje na podnety mestskej
časti dostatočne rýchlo, pričom sa
tak stáva najmä vo veciach, v kto-
rých podľa zákona rozhoduje pri-
mátor a nie mestské zastupiteľ-
stvo.  (brn)

Kandidatúru

na primátora

ohlásili dvaja
BRATISLAVA
Napriek tomu, že termín tohto-
ročných komunálnych volieb
ešte nie je známy, kandidatúru
na primátora Bratislavy už
ohlásili dvaja záujemcovia.
Ako prvý koncom januára ohlásil
záujem kandidovať predseda naj-
silnejšieho poslaneckého klubu v
meste SDKÚ-DS a Most-Híd Ivo
Nesrovnal, v polovici apríla po-
tvrdil kandidatúru súčasný primá-
tor Milan Ftáčnik. (brn)
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STARÉ MESTO
Keď sme pred niekoľkými týž-
dňami upozornili, že magistrát
platí za prenájom ôsmich rek-
lamných zariadení CityTower
ročne 11 558 eur, uviedli sme, že
týchto osem zariadení sa nachá-
dza v Starom Meste. Magistrát
sa ohradil, že to  nie je pravda -
v Starom Meste majú vraj len
štyri - Námestie Ľ. Štúra, Ná-
mestie SNP, Hodžovo námestie
a Hlavná stanica. Ostatné štyri
majú byť v iných mestských
častiach. Koho sú teda zvyšné
veľkorozmerné reklamné veže
na Námestí E. Suchoňa, pred
Starou tržnicou a v hornej časti
Námestia SNP?
Keďže sa na nich pravidelne obja-
vuje program Bratislavského kul-
túrneho a informačného strediska,

začali sme pátrať práve tu. „Maji-
teľom hypercubov je spoločnosť
BigMedia. BKIS využíva 3 hy-
percuby. Každý z týchto hypercu-
bov využíva BKIS na informova-
nie verejnosti o kultúrnych podu-
jatiach organizovaných v Brati-
slave,“ uviedla Janka Túry z
oddelenia marketingu a obchodu
BKIS.
Reklamné veže BigMedia, s.r.o.,
označuje ako hypercube. Keďže
sú na verejných priestranstvách,
zaujímalo nás, či to je so súhla-
som magistrátu ako správcu ko-
munikácií. „Spoločnosť BigMe-
dia nemá nájomnú zmluvu ani iný
právny titul s hlavným mestom na
umiestnenie týchto reklamných
zariadení na uvedených miestach.
Magistrát už poslal písomnou for-
mou výzvu spoločnosti BigMedia

na okamžité odstránenie spomí-
naných hypercubov a bude dôraz-
ne požadovať jej plnenie,“ uvied-
la vedúca referátu mediálnej
komunikácie magistrátu Daniela
Rodinová.
Je zarážajúce, že tieto veľkoroz-
merné reklamné zariadenia boli
na mestskom pozemku a nikomu
z magistrátu neprekážalo, že to je
načierno. Pritom vedenie mesta
už tri roky hovorí o tom, ako chce
bojovať s nelegálnou vonkajšou
reklamou. Za zmienku stojí, že
magistrát len vlani zaplatil Big-
Medii za vonkajšiu reklamu 110
663,87 eur. Ďalších 118 560 išlo
firme Uniservices SK, s.r.o., a
4176 eur firme J. C. Decaux Slo-
vakia, s.r.o. Celkom mesto minu-
lo na vonkajšiu reklamu vlani 233
399,87 eur. Radoslav Števčík

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Na čo sú dobré
znalecké
posudky?
Primátor a niektorí mestskí po-
slanci na aprílovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva tvrdili,
že manipuláciou pri žrebovaní
znalcov pre účely prenájmu a
predaja mestského majetku, ne-
vznikla mestu žiadna škoda.
Vraj za každý posudok nesie zod-
povednosť znalec. Namieste je
potom otázka, prečo bývalý ve-
dúci magistrátneho oddelenia
správy nehnuteľností riadne ne-
žreboval znalcov, aj keď ho
uznesenie mestského zastupiteľ-
stva k tomu zaväzovalo. Odpo-
veď ponúka znalecký posudok
na staromestské kancelárie na
Medenej ulici 10.
Odhliadnuc od toho, že znalec vy-
pracoval pre mestskú časť zna-
lecký posudok skôr ako ich ná-
jomník požiadal o odkúpenie kan-
celárií, všetko nasvedčuje tomu,
že znalecký posudok v tomto prí-
pade neuvádza skutočnú cenu ne-
hnuteľnosti. Rozdiel 64-tisíc eur
medzi cenou znalca a trhu je pri-
vysoká na to, aby išlo bežnú od-
chýlku. S ohľadom na personálne
prepojenie nájomníka, úradníka a
kupujúcich, vzniká dojem, že výš-
ka znaleckého posudku bola pod-
hodnotená zámerne.
Napriek tomu, že predaj nebyto-
vého priestoru výrazne pod cenu
schválili staromestskí poslanci,
zmluvu o prevode vlastníctva pod-
písala starostka mestskej časti. A
keďže išlo o mestský majetok, sú-
hlas na predaj kancelárií na Me-
denej ulici musel dať aj primátor
mesta. Obaja pritom mali právo
nepodpísať, zodpovednosť teda
nesú rovnakým dielom. Vyhová-
rať sa teraz na znalecký posudok
je nepatričné. Ukazuje sa totiž, že
znalecké posudky nie sú vždy na
určenie trhovej ceny, ale môžu byť
aj alibi pri rozkrádaní mestského
majetku. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Podpredseda politického hnu-
tia NOVA Gábor Grendel ne-
dávno upozornil na nevýhodný
predaj nebytového priestoru na
Medenej ulici. Mestská časť
Staré Mesto koncom roka 2012
predala 66 štvorcových metrov
kancelárií bez verejnej súťaže
za 70-tisíc eur. Tento rok sa ten
istý priestor objavil v ponuke
realitnej kancelárie za 130-tisíc
eur. Pre mestskú časť a mesto
Bratislava je to čistá strata 60-
tisíc eur!
Keď sme sa zaujímali o okolnos-
ti tohto predaja, zistili sme ďalšie
podozrivé súvislosti. Za „výhod-
ným“ obchodom je dnes už býva-
lý vedúci právneho oddelenia
miestneho úradu Staré Mesto.
Kancelárske priestory na prízemí
bytového domu Medená 10 ne-
chal zrekonštruovať ešte bývalý
starosta Peter Čiernik (KDH) s
tým, že mali slúžiť staromest-
ským poslancom. Jeho nástupca
Andrej Petrek (SDKÚ-DS) sem
nasťahoval oddelenie sociálnych
vecí, ktoré tu vydržalo necelé šty-
ri roky až do nástupu starostky
Tatiany Rosovej (SDKÚ-DS).
Istý čas bol priestor prázdny. V
máji urobila samospráva súťaž na
prenájom - najvyššiu ponuku dal
Marián Ostrovský z obce Ostrov,
ktorý je spoločníkom vo firme
Cipciar & partners, s.r.o. Ďalším
spoločníkom bol v tom čase ve-
dúci právneho oddelenia miestne-
ho úradu Vladimír Cipciar. Kon-
com júla 2012 mestská časť pod-
písala s Mariánom Borovským
nájomnú zmluvu, 22. septembra

2012 znalec Ivan Pukan vypraco-
val znalecký posudok nehnuteľ-
nosti (faktúru zaň však vystavil už
13. 9. 2012) a ocenil ju na 60
613,68 eur. Následne starostka
Rosová predložila 27. novembra
2012 na zasadnutie miestneho
zastupiteľstva návrh na predaj v
zmysle zákona č. 182/1993 za 70-
tisíc eur. Zastupiteľstvo návrh
schválilo a 18. decembra 2012
bola podpísaná zmluva o prevode
vlastníctva.
Nový majiteľ kancelárie ne-
využíval, ale 21. augusta 2013 ich
predal spoločnosti Bresno, s.r.o.,
z Bernolákova. Firma vznikla len
4 mesiace predtým a sídli v Ber-
nolákove na tej istej ulici, kde má
trvalé bydlisko vtedajší vedúci
právneho oddelenia Vladimír
Cipciar. Tento rok sa nebytové
priestory objavili exkluzívne v
ponuke realitnej kancelárie Aster
Reality za 130-tisíc eur! Av mene
oboch vlastníkov vo vzťahu k
správcovi domu po celý čas vy-
stupuje Vladimír Cipciar!

PODĽA ZÁKONA
A ZNALECKÉ POSUDKU

O vyjadrenie sme požiadali sta-
rostku Starého Mesta. Jej hovor-
kyňa Alexandra Obuchová uvied-
la, že nájomca požiadal v októbri
2012 o odkúpenie tohto priestoru
na základe predkupného práva
podľa zákona č. 182/1993. „Mest-
ská časť postupovala v prípade
predaja nebytových priestorov v
súlade so zákonom a v zmysle
vypracovaného znaleckého po-
sudku. Mestská časť v súčasnosti
nemá vedomosť o tom, či boli do
nebytového priestoru investované

financie na rekonštrukciu či úpra-
vy, prípadne v akej výške a či boli
tieto priestory predané za sumu
130-tisíc eur. V prípade, že sa tak
stane a priestory na Medenej 10
budú predané za sumu 130-tisíc
eur bez preukázania preinvestova-
nia financií na rekonštrukciu,
bude mestská časť žiadať o náhra-
du škody z dôvodu nezákonného
a nesprávneho znaleckého posud-
ku,“ uvádza starostkina hovorky-
ňa. Na priamu otázku, či účinko-
vanie bývalého staromestského
úradníka pri prenájme a predaji
tejto nehnuteľnosti považuje sta-
rostka Rosová za prijateľné, neod-
povedala.
Preukázať, za koľko sa kancelá-
rie  naozaj predajú, nebude jed-
noduché. Cipciarov spoločník
ich predal firme Cipciarovej
susedy, ktorá je kupujúcim v dru-
hom rade. Podľa fotografií realit-
nej kancelárie, nebol do rekon-
štrukcie kancelárií investovaný
ani cent. Zostala v nich zachova-
ná aj drevená priečka oddeľujúca
klientskú zónu, ktorú tu dal osa-
diť ešte miestny úrad. Exkluzív-
ny kancelársky priestor medziča-
som z ponuky realitnej kancelárie
zmizol. Mediálizácia predaja
zrejme predávajúceho dostatočne
vystrašila.
Na základe zistených skutočností
vzniká dojem, že išlo o dobre zor-
ganizovaný podvod, pri ktorom
úradník samosprávy alebo jemu
blízke osoby získali so súhlasom
starostky Starého Mesta a primá-
tora Bratislavy mestský majetok
za výrazne nižšiu cenu, ako je ob-
vyklá na trhu. Radoslav Števčík 

Staromestské kancelárie kúpili za 
70-tisíc, predávajú ich za 130-tisíc

Na Antolskej

sa parkuje opäť

aj zadarmo
PETRŽALKA
Návštevníci Nemocnice sv. Cy-
rila a Metoda na Antolskej ulici
môžu na časti parkoviska pred
nemocnicou parkovať opäť za-
darmo. Presadili to najmä po-
slanci hnutia NOVA, ktorí s
takouto žiadosťou apelovali na
primátora, aby sa obrátil na
súd a požiadal o vydanie pred-
bežného opatrenia.
Okresný súd Bratislava II vydal
predbežné opatrenie, ktorým za-
kazuje spoločnosti ZIPP-S, s.r.o.,
prevádzkovateľovi parkoviska
pred nemocnicou, vyberať par-
kovné na celom parkovisku. Pred
nemocnicou je na parkovisku 199
parkovacích miest. Predbežným
opatrením súd nariadil 66 z nich
nespoplatniť. Parkovať zadarmo
môžu návštevníci nemocnice aj
na ulici, kde je 54 nespoplatne-
ných parkovacích miest. Dokopy
je tak pri nemocnici ne-
spoplatnených parkovacích miest
120. Spoplatnených je 133 miest,
ktoré sú na parkovisku v dvojpod-
lažnom parkovacom dome.
„Ukázalo sa, že malo zmysel vy-
víjať tlak na primátora, aby podal
návrh na predbežné opatrenie v
prípade spoplatnenia parkovísk
pred nemocnicami, ktoré stoja  na
mestských pozemkoch,“ uviedla
mestská poslankyňa Katarína
Augustinič.
Súčasné vedenie Univerzitnej ne-
mocnice Bratislava, pod ktorú pe-
tržalská nemocnica patrí, sa ne-
stotožňuje so zmluvou o spoplat-
není parkoviska podpísanou bý-
valým riaditeľom. Vedeniu sa po-
darilo s koncesionárom vyroko-
vať nad rámec zmluvy i bezplatné
parkovanie pre darcov krvi počas
odberu, dialyzovaných pacientov
zadarmo na 6,5 hodiny, sestry po-
čas nočných služieb a získalo aj
osem bezplatných miest pre ZŤP
na Antolskej a šesť pred Ne-
mocnicou Ružinov. (mch)

KURZYKURZY
jazdy na koni
CLUB IPPICO-DUNAJ

� 0911 230 846

dunaj@ippico-dunaj.sk

www.ippico-dunaj.sk

Kadernícky a masážny
salón v centre Starého
Mesta dá do prenájmu

jedno kadernícke kreslo
a priestor pre maséra.

0905 960 933
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Víťazom Ceny

Bratislavských

novín Rousseau
PETRŽALKA
Nedeľné popoludnie v Starom
háji patrilo opäť dostihom. V
rámci podujatia Bratislava pre
všetkých bol vstup na závodis-
ko zadarmo a slnečné počasie
prilákalo opäť tisíce návštevní-
kov.
Hlavnými dostihmi bola Veľká
cena primátora Bratislavy - Cena
trojročných žrebcov na 1700
metrov. Vyhral  írsky kôň Cheeky
Chappie z českej stajne Monte
Negro v sedle so Zuzanou Vokál-
kovou.
Aj tento rok bola na programe
dostihov okrem Ceny primátora
Bratislavy aj Cena Bratislavských
novín. Získal ju poľský hnedák
Rousseau zo stajne MPL Racing
v sedle s džokejom Zdenkom
Šmidom.
Dostihová sezóna na petržalskom
závodisku pokračuje v nedeľu 18.
mája 2014 Jarnou cenou kobýl.
Začiatok dostihového programu
je tradične o 14.00 h. (brn)

Po odstránení posledných dvoch
mostných polí prídu na rad piliere
STARÉ MESTO
V piatok 25. apríla 2014 ukon-
čila spoločnosť Eurovia SK,
a.s., demontáž štvrtého most-
ného poľa Starého mosta a
začala rozoberať konštrukciu
posledného mostného poľa
nad Dunajom. Zostáva rozo-
brať ešte dve mostné polia, z
toho jedno je nad riekou a
druhé nad petržalským bre-
hom. Vzhľadom na doterajší
priebeh prác možno očaká-
vať, že oceľová konštrukcia
bude z celého mosta odstráne-
ná najskôr v polovici mája.
Ako pre Bratislavské noviny
uviedla hovorkyňa Eurovia SK,
a.s., Lenka Kubejová, tento týž-
deň začnú s prípravou na rozo-
beranie piliera č. 3. Podľa schvá-
leného projektu budú rozobraté
piliere č. 3 a 4, z nich bude ná-
sledne vybudovaný nový pilier
č. 34. S tým je spojená aj zmena
rozostupu pilierov a zväčšenie
plavebnej dráhy na 10 x 100 m.
Nad novým pilierom č. 34 bude

jedna z dvoch vyhliadkových
terás širokých 10 metrov. Druhá
terasa bude nad pilierom č. 5,
ktorého podzákladie sa tiež bude
rekonštruovať.
Kým práce na Starom moste sú
v sklze niekoľko týždňov, práce
na ostatných úsekoch stavby tzv.
petržalskej električky pokračujú
podľa plánu. Či už je to na staro-
mestskom úseku, na budúcej
estakáde Artmedia, estakáde

Einsteinova, ako aj na petržal-
skom úseku od Bosákovej po
Jantárovú.
Eurovia sa snaží sklz na Starom
moste zmenšiť, veľa však bude
závisieť od počasia a výšky hla-
diny Dunaja. V prípade, že by sa
z dôvodu prívalových dažďov
hladina rieky zvýšila o viac ako
jeden meter, ovplyvnilo by to aj
práce na Starom moste. (ado)

Foto - Slavo Polanský

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Žijeme s vami

K plynu aj k elektrine
spoľahlivé zákaznícke služby

Radi vám osobne poradíme v ZSE Centrách

ZSE_jar_BA Noviny 206x85.indd 1 24/04/14 12:25

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
10. 5. Visegrad (ohyb Dunaja ) a Sissin zámok v Godollo, doprava = 25 €
24. 5. Gyor (festival čokolády) a prehl. opátstva v Pannonhalme, doprava = 13 €
29. 5. Prehliadka Viedne so sprievodcom a koncert Viedenskej filharmónie 

v záhradách Schonbrunnu, možnosť prehliadky zámku, doprava = 19 €
7.-8. 6.Jindřichuv Hradec + České Budějovice + pivovar Budvar, Holašovice

+ zámok Hluboká, doprava + ubytovanie s raňajkami = 65 € 
7. 6. Prehliadka Trnavy a slávnosť ruží v kaštieli Dolná Krupá, doprava = 12 €    
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk 0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov na celý rok 2014 – pošlem ho poštou !!��

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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Kam sa poslanci

s predajom akcií

ponáhľali?
LIST ČITATEĽA
Nedávno ste zverejnili informá-
ciu o predaji akcií spoločnosti
Slovenská plavba a prístavy.
Prečo sa mesto zbavilo akcií
lukratívneho podniku (vzhľa-
dom na jeho majetok a zámery
do budúcnosti) a ešte k tomu
predaj označilo ako prípad
hodný osobitného zreteľa?
Neviem, kam sa poslanci poná-
hľali, ale v materiáloch na roko-
vanie zastupiteľstva sa jasne ho-
vorí, že predaj nezískal podporu
ani v komisii finančnej stratégie,
ani v mestskej rade. To, čo hovorí
dôvodová správa materiálu na
rokovanie, neobstojí. Mesto, aj
keď sa podnikaniu nevenuje, mô-
že disponovať majetkom a je jeho
povinnosťou ho zveľaďovať.
Väčšinoví akcionári síce navodili
stav, že podnik sa stal pre niekto-
rých akcionárov menej lukratívny
(nevyplácanie dividend), ale jedi-
nečnosť podniku spolu s jeho luk-
ratívnou polohou vo vzťahu k po-
zemkom a zároveň spolu s budú-
cimi plánmi vybudovať regionál-
ne logistické centrum mohli mes-
tu priniesť ovocie v budúcnosti.
Aj keď orgány spoločnosti si
kládli podmienku uskutočniť pre-
vod akcií v rámci súčasnej akcio-
nárskej štruktúry, mesto pravde-
podobne nevyužilo svoj poten-
ciál. Zbavilo sa akcií len na zákla-
de posudku riešiaceho iba všeo-
becnú hodnotu podniku, resp.
akcií. Zaujímal sa niekto o trhovú
hodnotu podniku? To, že súčasní
akcionári mali predkupné právo,
nič nemení na tom, že mesto
mohlo osloviť aj iných záujem-
cov, ktorí by jeho reálnu cenu
vedeli zhodnotiť. A s takto zadefi-
novanou cenou sa mohlo ísť do
rokovania so súčasnými vlastník-
mi. S veľkou pravdepodobnosťou
by to ale bola vyššia suma ako
800-tisíc eur. Spoločnosť mala
údajne naakumulované finančné
prostriedky nerozdeleného zisku
cca 14,2 milióna eur. Keď zobe-
rieme do úvahy jednoduchú ma-
tematiku, 7,01 % z toho je približ-
ne 1 milión (podiel mesta). Takže
predajná cena 800-tisíc eur naozaj
stojí za zamyslenie.

Anna Kováčová, Bratislava

V pasáži Zlatý jeleň na Námes-
tí SNP bolo už viacero reštaurá-
cií. Niektoré vydržali dlhšie,
niektoré kratšie. Niektoré sme
navštívili, niektoré aj hodnotili.
Minulý týždeň sme tu objavili
novú reštauráciu so známym
gastronomickým konceptom.
Svoje pôsobenie tu rozšíril Pu-
litzer z neďalekého Župného
námestia. Vybrali sme sa teda
ochutnať, ako varí PULITZER
U ZLATÉHO JELEŇA.
Interiér je upravený jednoducho.
V prednej časti je drevený bar, na
stenách akási lesná scenéria s jele-
ňom, na stenách staré fotografie s
rôznou tematikou. Čalúnené a ko-
žené kreslá pôsobia skôr kavia-
rensky, podlaha je kombinovaná
zo vzorovanej dlažby a drevenej
palubovky, zadná časť vyvoláva
dojem zimnej záhrady, do námes-
tia je letná terasa.
Z predjedál sme si dali bruschettu
s paradajkami, cesnakom, čer-
stvou bazalkou a parmezánom
(4,40 €). Dva kúsky opečeného
chleba s kopou zmesi paradajok,
cesnaku a parmezánu nám pri-
niesli na úzkom tanieri, ktorý by
sa hodil skôr na sushi. Kuchár to
zrejme sám neokúsil, kúsky para-

dajok padali z taniera. Chutné, ale
neprakticky servírované.
Z polievok sme si dali slepačí
vývar s trhanou sliepkou, koreňo-
vou zeleninou a rezancami (2,40
€). Chuťovo dobrá, zbytočne však
veľká porcia. Príjemne nás pre-
kvapila salašnícka bryndzová po-
lievka so zemiakmi a slaninkou v
chrumkavom chlebovom bochní-
ku (3,50 €). Poznajúc nástrahy
polievky v bochníku sme požia-
dali o tanier. Vyšli nám v ústrety,
pri cene to však nezohľadnili. Na-
budúce si necháme bochník zaba-
liť so sebou.
Niektoré jedlá tu majú zhodné s
tými na Župnom námestí. nechý-
bajú rebierka, rezeň, burger. Dali
sme si teľacie líčka preliate
demiglace omáčkou, podávané s
baby kelíkom na zemiakovej kaši
(11,40 €). Využili sme aktuálnu
akciu a dali sme si teľacie líčka so
slepačou polievkou so zľavou 40
percent. Namiesto 13,80 sme pla-
tili 8,40 €. Na otázku, v čom sú
odlišné porcie z jedálneho lístka a
z akciovej ponuky, nás čašník
ubezpečil, že len v cene. Kaša

bola chutná, kel mierne rozvare-
ný, teľacie líčka trochu mastné.
Trochu nás sklamali pomaly pe-
čené marinované králičie stehien-
ka na slanine a cesnaku, podávané
so zelenými fazuľkami a zemia-
kovou kašou (10,90 €). Stehná
boli špikované slaninou, ale boli
príliš suché. Možno by  stálo za
úvahu, obaliť ich plátkov slaniny.
Vážnejšie výhrady sme nemali
ani voči jahňacej kotlete zo steh-
na, ktorá bola grilovaná na roz-
maríne a podávaná so špenátom a
smotanovo-cesnakovou omáčkou
(11,90 €). Dali sme si ju bez prílo-
hy a urobili sme dobre. Čašník
nám odporúčal ryžu, ktorá sa k
tomu podľa nás vôbec nehodí.
Pulitzer U zlatého jeleňa má v po-
nuke aj ryby, cestoviny a rizotá.
Obedové menu stojí 4,40 € za-
hŕňa výber z dvoch polievok a
dvoch hlavných jedál.
Keďže je reštaurácia otvorená ne-
celý mesiac, čakali sme trochu
vyššiu kvalitu. Priestor na zlepše-
nie je stále dosť veľký.
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Hovorí sa, že kultúrna úroveň
spoločnosti sa posudzuje podľa
toho, ako sa správa voči naj-
slabším členom. Nech mi čitate-
lia odpustia, ale dnes nebudem
písať o neprispôsobivých alebo
vylúčených vrstvách obyvate-
ľov Slovenska.
Náš sociálny systém je nastavený
tak, že do chudoby sa prepadáva-
jú tí, ktorí celý život pracovali a
odvádzali dane a odvody. Majú
iba tú „vinu“, že tak robili za bý-
valého režimu. Pochopte ma, že
som sa priamo rozzúrila nad člán-
kom v Pravde od pomerne mladé-
ho autora z INEKO, ktorý roz-
siahlo uvažoval o možnosti zda-
niť dôchodky. Ba aj o možnosti
zaťažiť ich odvodmi do zdravot-
nej poisťovne. Koľko by to vraj
prinieslo miliónov do štátneho
rozpočtu a do úbohých zdravot-
ných poisťovní. Vysoko vedecky
pritom uvádzal, že okrem Slo-
venska, Česka a ešte nejakej
postkomunistickej zeme všade ta-

káto daň a odvody existujú. Akosi
pozabudol uviesť, aké sú mini-
málne dôchodky v tých zemiach,
kde takáto daň existuje.
Nie som pracovníčkou vedeckej
inštitúcie. Po „nežnej“ som bola
iba ústrednou riaditeľkou SOI po-
sledných päť rokov pred odcho-
dom do dôchodku. Patrím k sta-
robným dôchodcom, ktorých po-
škodila slávna reforma jedného z
„elitných“ ministrov ponovem-
brovej vlády. Psina je, že už spĺ-
ňam podmienky pre nakupovanie
v tzv. sociálnych obchodoch.
Hurá! To sme chceli. Či nie?
Že som akási zatrpknutá? Ani nie.
Len ma štve, že dávame obrovské
európske peniaze na odstránenie
chudoby, ktorá v skutočnosti chu-
dobou ani nie je. A to len preto,
lebo ani jedna vláda sa neopováži
povedať, že „kráľ je nahý“. Veľká
väčšina tzv. neprispôsobivých iba

jednoducho nevie hospodáriť s
peniazmi a stále natŕča ruky.
Žila som 18 rokov v dome s taký-
mito občanmi. Po dávky sa išlo
vo veľkom štýle, potom bol „ba-
šavel“ na úrovni, a keď bola „so-
ciálka“ fuč, išlo sa nadávať, prí-
padne kradnúť. A hrať na city
„gadžov“, že deti nemajú čo jesť.
Aj mne je ľúto detí, ale odpusťte,
pomaly ľutujem aj seba.
Od nás sa stále žiada solidarita a
každá vláda (keď je vo finanč-
ných suchotách) siahne najskôr
na prostriedky pre dôchodcov.
Vraj nech nám prispievajú deti!
Ale čo ak niekto deti nemá? Na
vrátach jedného z cintorínov je
napísané: Čo ste vy - boli sme aj
my. Čo sme my - budete aj vy.
Čas je nemilosrdný, už zajtra do-
stihne aj vás, milí 30 - 40-roční.
Možno budete mať o chlp lepšie
dôchodky. Ale veľmi by som sa
na to nespoliehala! Prosím, brzdi-
te. Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Peniaze na chudobu chudobným nejdú

Pulitzer už varí aj U zlatého jeleňa Prídu po výrube

lesa na Kolibe

na rad aj vinice?
LIST ČITATEĽA
Podľa  známej kauzy výrubu
stromov na Kolibe sa vyrúbalo
asi 500 stromov na výmere 3,8
ha. Vzniknutá škoda sa odha-
duje na 550-tisíc eur. Upozorni-
li na to samotní občania, neskôr
aj médiá. Ako sa ukazuje, k
výrubu zrejme došlo v dôsledku
porušenia zákona pri prevode
pozemku z lesného pôdneho
fondu na ostatné pozemky.
Zámer bol jasný – získať lukra-
tívne pozemky na výstavbu aj
napriek tomu, že územný plán
eviduje tieto  priestory ako lesy. 
Okrem spomínaného výrubu stro-
mov sa podľa mňa postupne v
problémoch ocitnú aj vinice na
úpätí Malých Karpát nad mest-
skými časťami Nové Mesto a
Rača. Podľa zákona o viniciach a
vinohradníctve je pestovateľ vini-
ča povinný sa o ne patrične starať
a obhospodarovať ich. No skutoč-
nosť je niekedy iná, preto ako
potenciálne ohrozené vidím práve
vinice. Dospel som k tomu pri jar-
nej vychádzke v prírode, kde som
objavil niekoľko parciel opuste-
ných a neobrobených viníc, ktoré
sú akoby pripravené na cielenú
výmenu v prospech výstavby.
Čo na to hovoria na miestnom úra-
de Nové Mesto? Čo na to hovorí
územný plán? Vie úrad o tomto
stave? Nehovoriac aj o katastro-
fálnom stave zarastených medzí a
odvodňovacích rigolov popri vi-
niciach, často zanesených aj od-
rezkami viniča. Potom  prídu búr-
ky a voda spôsobí lokálne vytope-
nie okolitých objektov, prevádzok
či budov. A budeme sa čudovať...
Je zrejmé, že pri súčasnej perso-
nálnej kapacite samosprávy ne-
majú často ani dostatočné vedo-
mosti o problémoch, pretože z
časového dôvodu úradníci nema-
jú možnosti terénnych obhliadok
a kontaktu s okolím. K tomu by
im mala napomáhať  aktívna spo-
lupráca s občanmi a poslancami
miestneho zastupiteľstva. Aby sa
už neopakoval prípad ako na
Kolibe, v komunálnych voľbách
budeme musieť byť obzvlášť
uvedomelí a racionálni pri výbere
svojho poslanca.

Peter Flaškár, Nové Mesto
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K plynu aj k elektrine
starostlivosť pre ľahší život

Žijeme s vamiwww.zse.sk

Uhradíme vám opravy a havárie do 150 EUR

www.zse.sk
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Petržalská samospráva pripra-
vila pre svojich obyvateľov
svieže jarné prekvapenie -
Petržalčania si môžu priniesť
domov pestré letničky a ozdo-
biť si nimi balkón, predzáhrad-
ku alebo vnútroblok. 
Mestská časť Bratislava-Petržal-
ka počas celého roka vynakladá
veľké úsilie a nemalé finančné
prostriedky na úpravu zelene,
výsadbu nových drevín a najmä
sa stará o čistotu celého územia.
Samospráva chce preto nielen
organizovaním brigád a dobro-
voľníckych akcií čistenia verej-
ných priestranstiev, ale aj inými
spôsobmi vtiahnuť obyvateľov
Petržalky do spoločných aktivít a
poukázať tak aj na ich neoddeli-
teľný podiel na poriadku a čistote
v Petržalke. „Minulý rok sme
vysadili letničky do všetkých
kvetináčov pri sobášnej sieni.
Nevydržali ani do druhého dňa.
Som presvedčený, že ak si kvety
vysadia Petržalčania vlastnými
rukami, bude im na nich viac

záležať ako keď to za nich urobí
niekto iný ,“ zdôvodnil cieľ akti-
vity starosta Vladimír Bajan.  
Prvý májový pondelok od devia-
tej do sedemnástej hodiny si budú
môcť prísť Petržalčania zobrať
svoj kvietok na priestranstvo pred
budovu Technopolu pri fontáne.
Stačiť im bude občiansky pre-

ukaz, ktorým preukážu trvalý
pobyt v mestskej časti. Priprave-
ných je osemtisíc sadeníc aksa-
mietnic, ktoré samospráva zvolila
pre jej pestovateľské benefity ako
sú nenáročná starostlivosť, dobrá
znášanlivosť nepravidelnej zá-
lievky a rozhodujúce bolo aj to,
že kvitne počas celej sezóny. �

Samospráva ponúka Petržalčanom letničky

Mestská časť Bratislava-Petr-
žalka neustále hľadá možnosti
ako sprehľadniť informácie,
ktoré ponúka verejnosti pro-
stredníctvom svojej webovej
stránky. Najnovšie pristúpila k
úprave rubriky, v ktorej Petr-
žalčanov informuje o územných
a stavebných konaniach. 
Nová rubrika nesie názov Územ-
né a stavebné konania a obsahuje
údaje o stavbách, ktoré investori
realizujú na území mestskej časti.
„Všetky tieto informácie sme na
webovej stránke zverejňovali aj

pred jej úpravou, boli však poroz-
deľované v rôznych rubrikách, či
už v materiáloch na rokovania
zastupiteľstva, v oznamoch,
verejných vyhláškach a pod. a
preto mohli byť pre užívateľov
neprehľadné. Po novom máme
informácie o stavebných a územ-
ných konaniach v jednej rubrike,“
zdôvodňuje krok petržalskej
samosprávy jej starosta Vladimír
Bajan.
Návštevníci petržalskej web-
stránky sa tak nemusia prekliká-
vať viacerými úrovňami, na jed-

nom mieste nájdu údaje o stav-
bách s ich popismi a realizátormi,
dátumy žiadostí o územné roz-
hodnutie a stavebné povolenie
ako aj dátumy, kedy boli tieto
rozhodnutia vydané. Tieto údaje
nájdu záujemcovia pre každú
stavbu samostatne v prehľadnej
tabuľke. Hlavným motívom bolo
sprehľadniť informácie a byť tak-
povediac „friendly“ pre jej užíva-
teľov.  
Webová stránka mestskej časti
prešla absolútnym redizajnom v
januári 2012. Okrem povinne

zverejňovaných informácií ponú-
ka aj množstvo údajov nad rámec
zákona. V novembri minulého
roka získala Petržalka ocenenie v
súťaži ZlatýErb.sk, ktorú každo-
ročne vyhlasuje Únia miest Slo-
venska spolu s Občianskym zdru-
žením eSlovensko. V kategórii
„Najlepšia stránka miest a mest-
ských častí“ sa Petržalka umiest-
nila na treťom mieste, spomedzi
bratislavských mestských častí
bola jediná, ktorá ocenenie získa-
la. Stránka má v priemere mesač-
ne viac ako 90-tisíc kliknutí. �

Prehľadné informácie o územných a stavebných konaniach

BRATISLAVA 5
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Rozšírenie,

zúženie a

dohoda o BSM
Doteraz sme sa venovali všeo-
becným aspektom bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov
(BSM) a jeho vyporiadaniu po
zrušení alebo zániku BSM. Na
túto tému nadviažeme a bude-
me sa venovať možnostiam roz-
šírenia, zúženia a dohody o
vzniku BSM ku dňu zániku
manželstva.
Manželia sa za trvania manžel-
stva môžu vo forme notárskej zá-
pisnice dohodnúť, okrem iného,
na rozšírení rozsahu majetku, kto-
rý patrí do BSM. Rozšírenie roz-
sahu BSM znamená, že doň budú
patriť aj také veci, ktoré by inak
patrili do výlučného vlastníctva
jedného z manželov, napr. veci,
ktoré získa jeden manžel darova-
ním alebo dedením.
Manželia sa však môžu vo forme
notárskej zápisnice dohodnúť aj
tak, že zúžia zákonom vymedze-
ný rozsah BSM. Do spoločného
vlastníctva manželov teda nebudú
patriť veci, ktoré by doň inak
patrili. Často ide o výnosy alebo
prírastky k veci, ktorá patrí výluč-
ne jednému z manželov, teda
napr. výnosy z prenájmu nehnu-
teľnosti, ktorú nadobudol jeden z
manželov pred uzavretím man-
želstva. K zúženiu rozsahu BSM
však nesmie dôjsť do takej miery,
že by úplne prestalo existovať.
Manželia sa môžu tiež dohodnúť,
že vznik BSM budú viazať na deň
zániku manželstva. Nie je rozho-
dujúce, ako manželstvo zanikne.
V tomto prípade teda manželia
počas trvania manželstva nadobú-
dajú veci do výlučného vlastníct-
va a až zánikom manželstva pre-
chádzajú tieto veci do BSM, ktoré
sa následne vyporiada.
Takúto dohodu možno kedykoľ-
vek počas existencie manželstva
aj zmeniť. Zo zákona tiež vyplý-
va, že dohody medzi manželmi
môžu zúžiť zákonný rozsah
BSM, pokiaľ ide nielen o budúci
majetok, ale aj o veci, ktoré už
manželia v tomto majetkovom
spoločenstve majú.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Medenú otočili

na žiadosť

starostky
STARÉ MESTO
V súvislosti s výstavbou tzv. Pe-
tržalskej električky došlo k zá-
sadnej zmene organizácie do-
pravy na staromestskej strane
Dunaja. Vylúčená bola postup-
ne doprava zo Štúrovej ulice a
Šafárikovho námestia, obme-
dzená je doprava na Vajanské-
ho nábeží a Dostojevského ra-
de, do protismeru bola otočená
doprava na Medenej ulici.
Rozhodli o tom samosprávy mest-
skej časti Staré Mesto a mesta
Bratislava bez toho, aby sa zaují-
mali o názor obyvateľov okolitých
ulíc, ktorých sa táto zmena dotkne
najvýraznejšie. Najviac život Sta-
romešťanom z okolia skom-
plikovalo otočenie Medenej ulice
- autá z Medenej, Kúpeľnej, Pa-
lackého, Jesenského a Gorkého
ulice tak musia smerovať na Špi-
tálsku ulicu, kde sa vytvárajú záp-
chy. Ak sa chcú dostať na Vajan-
ského nábrežie, musia cez Špitál-
sku, Rajskú, Dunajskú a obísť nie-
koľko blokov Starého Mesta.
Keď sa Staromešťania zaujímali
v operatívnej komisii pre určova-
nie dopravných značiek a doprav-
ných zariadení magistrátu, dozve-
deli sa, že toto dopravné riešenie
presadila starostka Starého Mesta,
aby sa Medená nestala tranzitnou
ulicou. Pritom Medená bola tran-
zitnou aj v minulosti, takže oby-
vatelia dotknutých ulíc by prepá-
čili, ak by pre nich zostala tranzit-
nou smerom na nábrežie aj naďa-
lej. Ako priznali členovia opera-
tívnej komisie magistrátu, oni to
zmeniť nemôžu. Treba sa obrátiť
na mestskú časť Staré Mesto a
magistrát, aby svoje rozhodnutie
prehodnotili. Radoslav Števčík

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

STARÉ MESTO
Telefónne búdky s reklamou,
ktoré v rokoch 2007 až 2008 v
Bratislave osadila spoločnosť
Efektiv Media, s.r.o., sú už štvr-
tý rok prázdne. Sľubované in-
formačné terminály do nich
nikto neinštaloval, a tak len za-
vadzajú na chodníkoch. Medzi-
časom dvakrát zmenili majite-
ľa, ten súčasný ich chce prebu-
dovať na multifunkčné infor-
mačné a internetové terminály.
Jeho zámer však vyvoláva váž-
ne pochybnosti.
V roku 2010 Telekomunikačný
úrad SR zbavil spoločnosť Slovak
Telekom, a.s., povinnosti prevádz-
kovať verejné telefónne automaty.
V Bratislave zostalo 7 autmatov,
ostatné Slovak Telekom z telefón-
nych búdok odstránil. Búdky zos-
tali majetkom Efektiv Media,
s.r.o., ktorej tak podnikateľský zá-
mer s prevádzkou telefónnych
búdok s vonkajšou reklamou ne-
vyšiel, a firma skončila v konkur-
ze. Búdky získala banka, ktorá ich
v dražbe predala.
Tak sa stali majetkom spoločnosti
Metropol Media, s.r.o., ktorá tiež
neplatila miestnu daň za zabratie
verejného priestranstva. Jej dlh
voči mestskej časti Staré Mesto
dosiahol len za roky 2011 a 2012
sumu 45 397 eur. Od roku 2013 je
majiteľom búdok spoločnosť Fox
One, s.r.o. Ani tá neplatila miestnu
daň, Starému Mestu dlžila za rok
2013 sumu 28 080 eur. Firma sa
však zaviazala, že do konca roka
2014 zaplatí nedoplatok na dani,
za čo jej mestská časť Staré Mesto
prenajala na 10 rokov pozemky
pod ôsmimi telefónnymi búdkami
za 1 euro za štvorcový meter roč-
ne. Miestne zastupiteľstvo tento

prenájom schválilo ako prípad
osobitného zreteľa 15. mája 2014.
Na mieste je otázka, čo staromest-
ská samospráva urobí s dlhom
spoločnosti Metropol Media,
ktorá je personálne prepojená s fir-
mou Fox One. Majiteľkou Me-
tropol Medie bola totiž v rokoch
2009 - 2011 Iveta Leyseková, ko-
nateľom bol v tom istom čase Sla-
vomír Leysek z Ružomberka. Fir-
my sa Leysekovci zbavili a dnes je
jej majiteľom János Zsurka z obce
Gyula v Maďarsku.
Ten istý Slavomír Leysek je dnes
konateľom spoločnosti Fox One,
majiteľ sa však skrýva za ZION
MEDIA Corporation so sídlom v
Dominickom spoločenstve v Ka-
ribiku. Starostka Starého Mesta
Táňa Rosová zdôvodnila návrh na
prenájom tým, že Fox One je čle-
nom Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu (BTB). Podľa
vedúceho majetkového a investič-
ného oddelenia staromestského
úradu Štefana Jašku má v tejto ob-
lasti skúsenosti. Na prevádzku
multifunkčných terminálov musí
mať prevádzkovateľ súhlas Úradu
pre reguláciu elektronických ko-
munikácií a poštových služieb.
Ako pred poslancami priznal

Jaška, Fox One tento súhlas nemá.
On však nepochybuje, že ho získa.
Podobným spôsobom si chce Fox
One prenajať pozemky pod tele-
fónnymi búdkami aj od ostatných
mestských častí a magistrátu.
„Evidujeme a máme rozpracova-
nú žiadosť spoločnosti Fox One,
s.r.o., o nájom pozemkov pod tele-
fónnymi kabínkami za účelom
umiestnenia multifunkčných in-
formačných a internetových ter-
minálov v bývalých telefónnych
kabínkach, čo by vyriešilo prob-
lém zanedbaných, chátrajúcich
miest s nefunkčnými telefónnymi
kabínkami,“ uviedla vedúca refe-
rátu mediálnej komunikácie ma-
gistrátu Daniela Rodinová.
Slavomírovi Leysekovi sa nepo-
darilo rozbehnúť projekt infor-
mačných a internetových terminá-
lov, keď bol konateľom Metropol
Media. Je otázne, či sa mu to po-
darí ako konateľovi Fox One. Za-
tiaľ dokázal presvedčiť Staré Mes-
to, že namiesto miestnej dane ne-
bude za pozemky pod búdkami
platiť nič, resp. len 8 eur ročne. Aj
keď búdky zostanú 10 rokov práz-
dne, jeho to bude stáť len 8 eur
ročne. Radoslav Števčík

Foto - Slavo Polanský

Prázdne telefónne búdky má nová
firma, staré dlhy sú nezaplatené
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Zastavme výpredaj majetku Bratislavy!
Neviem prečo magistrát a pán primátor si s obľubou vyberajú práve
Petržalku na riešenie všetkých svojich, resp. mestských problémov

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

V poslednom čase ma značne vyrušuje,
že hlavné mesto vypredáva svoj (náš)
majetok. Na marcovom rokovaní zastu-
piteľstva hlavného mesta boli na pláne
rokovania aj obchodné verejné súťaže
na predaj pozemkov hlavného mesta.
Zarazilo ma, že až sedem pozemkov bolo
z Petržalky. Z iných mestských častí boli
vytypované jeden, dva, maximálne tri
pozemky, prípadne z niektorých mest-
kých častí žiaden. Neviem prečo magi-
strát a pán primátor si s obľubou vybe-
rajú práve Petržalku na riešenie všet-
kých svojich problémov, resp. problé-
mov mesta.
Bolo to tak aj pri zámene pozemkov za
Kráľovu horu, kde J&T dostalo lukratívne
pozemky práve v Petržalke (mimochodom
táto zámena ohrozuje financovanie výstav-
by električkovej trate v Petržalke), a je to
tak aj teraz. Myslel som si, že Milan Ftáč-
nik, ako bývalý starosta Petržalky, bude
mať k našej mestskej časti trošku lepší

vzťah, ale konanie primátora ma presvied-
ča o tom, že na Petržalku kašle. 
Toľko na úvod, teraz poďme k meritu veci.

Pán primátor s obľubou hovorí, že zastavil
zadlžovanie Bratislavy a že sa dokonca darí
dlh Bratislavy znižovať. To, že to nie je cel-
kom tak, napíšem niekedy nabudúce. Čo je
ale potrebné povedať v súvislosti s výpre-
dajom majetku a rozpočtom hlavného
mesta, je to, že jeden z hlavných argumen-
tov, ktoré pán primátor takisto s obľubou
používa, je, že musíme predávať pozemky
Bratislavy, lebo je potrebné plniť kapitálo-
vé príjmy rozpočtu.
Ja sa ale pýtam prečo. Prečo neznížime
radšej výdavky mesta? Prečo musí mať
magistrát päťsto zamestnancov? Prečo sa
míňajú peniaze na predraženú zimnú
údržbu? Aj zo skúseností z Petržalky
viem, že vždy sa dá šetriť na výdavkoch.
A nie málo. Pokiaľ by mesto menej míňa-
lo, nepotrebovalo by plniť príjmy z preda-
ja pozemkov a v Petržalke by sme nemu-
seli riešiť ďalšie sporné stavby typu
Domino na Jasovskej ulici.
Apropo Domino, vyberiem iba jeden po-

zemok, ktorý bol tiež v rámci súťaží urče-
ný na predaj. Išlo o parkovisko (áno dobre
čítate, magistrát chcel predať parkovisko)
na Šintavskej ulici. To znamená, že ak by
to kúpila nejaká firma, zrušila by viac ako
100 parkovacích miest. Áno, opäť čítate
dobre, bolo by ohrozených viac ako sto
parkovacích miest a mohla by postaviť
bytovku v tesnej blízkosti už existujúcich
panelákov a máme tu Domino č. 2 ako
„vyšité“.
Chvalabohu, aj cez našich mestských
poslancov za NOVU sa nám podarilo za-
staviť tieto nezmyselné odpredaje pozem-
kov. Primátor nakoniec materiály stiahol.
Vyhrali sme bitku, ale nie vojnu. Náš pán
primátor plánuje aj naďalej vypredávať
majetok Bratislavy, aby tak zakryl ne-
schopnosť šetriť na výdavkoch. Koho mi
to len pripomína...? 
Želám pekný deň!

Martin Miškov, zástupca starostu
a poslanec mestskej časti Petržalka

K plynu aj k elektrine
starostlivosť pre ľahší život

Žijeme s vamiwww.zse.sk

Lekár pre vás na telefóne 24 hodín denne

www.zse.sk

ZSE_jar_BA Noviny 206x85.indd 3 24/04/14 10:32
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PKO už tretí

rok pustne, 

čaká sa na súdy
STARÉ MESTO
Keď mestskí poslanci v roku
2011 rozhodli o zachovaní
PKO, dali primátorovi mandát
rokovať s Henbury Develop-
ment, s.r.o., o výmene pozem-
kov pod PKO za iné. Budova
PKO síce patrí mestu, pozemky
pod ňou mesto v roku 2005 pre-
dalo developerovi. 
Mestskí poslanci zaviazali primá-
tora, aby ich na každom zasadnu-
tí zastupiteľstva informoval o
priebehu rokovaní s Henbury De-
velopment. Ten to aj robí, väčši-
nou sa však jeho informácia zúži
na konštatovanie, že nenastal
žiadny posun.
Mestským poslancom dochádza
trpezlivosť. Viceprimátor Ján
Budaj (Zmena zdola, DÚ) dáva
primátorovi Milanovi Ftáčnikovi
(nezávislý s podporou Smer-SD)
za vinu, že mesto budovu nevyu-
žíva, samospráva prichádza o
peniaze a primátor neplní sľuby,
ktoré dal. S vlastníkom pozem-
kov sa nedohodol na výške náj-
mu. O výšku nájmu mesto požia-
dalo súd, ten ešte nerozhodol a
mesto tak čaká.
Kritický je aj predseda poslanec-
kého klubu SDKÚ-DS a Most-
Híd Ivo Nesrovnal, podľa ktoré-
ho je Bratislava v otázke PKO
po štyroch rokoch opäť na za-
čiatku, pretože primátor napriek
sľubom nič nepodnikol. (ado)

Primátor otáľa

s výpoveďou

pre stanicu
STARÉ MESTO
Mestský poslanec Ivo Nesrov-
nal ako predseda poslaneckého
klubu SDKÚ-DS a Most-Híd
vyzval primátora Milana Ftáč-
nika, aby vypovedal nevýhodnú
zmluvu na prenájom pozemkov
pre revitalizáciu niekdajšieho
Predstaničného námestia (dnes
Námestie Franca Liszta). 
„Vzhľad stanice i námestia je
symbolom bezradnosti a ne-
schopnosti súčasného primátora.
Mestské zastupiteľstvo primátora
už dávno zaviazalo, aby mesto
zrekonštruovalo Hlavnú stanicu a
jej okolie, no mesto neurobilo
nič,“ uviedol poslanec Nesrovnal.
Mesto má podľa neho v rukách
všetky tromfy a reálnu možnosť,
ako zmluvu vypovedať. „Podľa
právnej analýzy, ktorú má mesto
k dispozícii, a na základe posud-
kov je jasné, že investor nemôže
zrealizovať svoj zámer do roku
2016, keďže doteraz nepožiadal o
potrebné stavebné povolenia,“
dodal Nesrovnal. 
Predseda komisie dopravy a
informačných systémov mestské-
ho zastupiteľstva Jozef Uhler
(SDKÚ-DS) uviedol, že mesto by
malo vypovedať zmluvu a vy-
hlásiť na rekonštrukciu stanice a
jej okolia medzinárodnú súťaž.
Investor deklaroval, že ak mesto
zmluvu vypovie, bude sa súdiť o
náhradu škody. (brn)

NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto získa
od investora obytného komple-
xu na Škultétyho ulici benefity
za 230-tisíc eur. Z peňazí, ktoré
novomestská samospráva získa
od spoločnosti Bavint, s.r.o., za
ktorou je skupina Penta, samo-
správa v okolí Račianskej ulice
zmodernizuje školy, zrekon-
štruuje športovisko, doplní vy-
bavenie klubu dôchodcov, vy-
buduje nový výbeh pre psov. 
„Pri podobných projektoch, akým
je aj Obytný súbor Škultétyho,
trváme na tom, aby benefity z prí-
chodu nového suseda pocítili aj
miestni občania, ktorí tu žijú.
Pomôže škôlke, škole, prispeje na
detské ihrisko, športovisko, zeleň
a podobne.  Jasne deklarujeme, že
doba, keď si developer postavil
svoj projekt a neriešil aj potreby
okolia, je už za nami,“ zdôraznil
starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý (nezávislý). 
V materskej škole na Šuňavcovej
ulici budú zrekonštruované so-
ciálne zariadenia, stavebné práce
či nákup vybavenia čakajú aj
škôlky na Legerského a Pionier-

skej, s finančnou podporou môžu
počítať aj základná škola na Sibír-
skej, materská škola na Šancovej
či knižnica na Pionierskej ulici.
Vybudovaný bude výbeh pre
psov. Časť pôjde na dovybavenie
Denného centra seniorov na Si-
bírskej, pribudne detské ihrisko,
zrekonštruujú športovisko na Ko-
minárskej ulici, opravia schody
na Ulici J. C. Hronského a vybu-
duje sa zábradlie na Legerského
ulici.
Na pozemku ohraničenom ulica-
mi Škultétyho, Račianska, Komi-
nárska a Kukučínova mal pôvod-
ne vyrásť megalomanský projekt
Slovany, ktorý mal byť vysoký

130 metrov a počítal s dvomi pre-
pojenými budovami so 41 po-
schodiami. Pôvodný vlastník
pozemku mal už vydané stavebné
povolenie, po zásadnom nesúhla-
se súčasného vedenia novomest-
skej samosprávy a dlhých rokova-
niach však súčasný investor znížil
podlažnosť projektu na 6- a 8-
podlažné budovy a jednu 12-pod-
lažnú. Znížil sa aj počet bytov.
Do 5. mája má mať mestská časť
na účte 30-tisíc eur. Ďalších 140-
tisíc eur dostane možno už v lete,
keď investor predá prvý z bytov, a
zvyšných 60-tisíc eur do konca
roka 2017. (ado)

Vizualizácia - Bavint

Novomestská samospráva získa od
investora benefity za 230-tisíc eur

IVAN ŠTEFANEC
VÁŠ EUROPOSLANEC 

ČESTNE
ODBORNE
ZODPOVEDNE

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Vajnorský Park

pod lipami

dokončili skôr
VAJNORY
V nedeľu slávnostne otvorili
zrevitalizovaný Park pod lipa-
mi vo Vajnoroch. Súčasťou
otvorenia parku bola aj spo-
mienka na vajnorskú návštevu
pápeža Jána Pavla II., ktorý bol
v nedeľu vo Vatikáne vyhlásený
za svätého.
„Park dostal úplne novú, krajšiu a
kultivovanejšiu podobu. Postavi-
lo sa celé nové zastrešené pó-
dium, zrekonštruované boli chod-
níky, vysadili sme zeleň, pribudli
športové cvičiace prvky pre dos-
pelých, ihrisko na petang i
rekreačné prvky pre dospelých,
ako aj pre deti. Park bude slúžiť
nielen ako oddychová zóna, kde
sa budú organizovať kultúrno-
športové podujatia, ale obyvatelia
ho môžu denne využívať aj na
zvyšovanie fyzickej kondície,“
uviedol vajnorský starosta Ján
Mrva (SDKÚ-DS).
S revitalizáciou parku sa začalo
vlani v júli. Podľa pôvodných
predpokladov mali byť práce do-
končené najneskôr do novembra
2014. Vajnorskej samospráve sa
ro podarilo podstatne skôr. Revi-
talizácia parku bola z väčšej časti
financovaná z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci.
Mestská časť Vajnory získala na
revitalizáciu parku nenávratný
finančný príspevok vo výške viac
ako 243-tisíc eur, pričom schvále-
ná výška príspevku bola 353-tisíc
eur. Vo verejnom obstarávaní Vaj-
nory ušetrili takmer 110-tisíc eur,
čo je viac ako 30 percent. Vysadi-
li 13 líp, dve čerešne a dva ihlič-
nany, vybudovali detské ihrisko,
pribudlo osem fitnes cvičísk,
pitná fontánka a ďalšie dekoratív-
ne či úžitkové prvky. 
„Vznikol tu jeden reprezentatívny
a kultúrny priestor, kde sa budú
konať rôzne spoločenské akcie.
Pribudla nám oddychová zóna,
ktorá do značnej miery prispeje k
relaxačnej pohode všetkých Vaj-
norčanov. Naším najbližším plá-
nom je vybudovanie nového kul-
túrneho domu na Baničovej ulici,
ktorý zapadne do susediaceho
areálu v Parku pod lipami,“ pre-
zradil starosta Mrva. (vaj)

Lanovka

na Kamzík

opäť premáva
NOVÉ MESTO
Minulý týždeň začala sezónu aj
dvojsedačková lanovka, ktorá
spája Železnú studienka a
Kamzík. Atrakcia mestskej čas-
ti Nové Mesto každý rok od-
vezie viac ako dvadsaťtisíc do-
mácich aj zahraničných náv-
števníkov. Najčastejšími zahra-
ničnými turistami, ktorí lanov-
ku využívajú, sú Česi, Rakúša-
nia, Nemci a Poliaci,. Previezli
sa ňou však aj turisti z Austrálie
či z arabských krajín.
„Lanovka minulý rok previezla
viac ako 25-tisíc ľudí, rok pred-
tým to bolo o dve tisícky menej,“
uviedol starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý. Náklady na pre-
vádzku lanovky dosiahli vlani
271-tisíc eur, príjmy dosiahli 65-
tisíc eur. Rozdiel dotuje mestská
časť ako službu verejnosti.
Samospráva aj miestny EKO-
podnik, ktorý lanovku prevádzku-
je, sa snažia zvyšovať atraktivitu
lanovky. Na lanovke je možné
odviezť si aj bicykel alebo detský
kočík. Na Železnej studienke by
tento rok mala pribudnúť kyvad-
lová doprava, ktorú bude zabez-
pečovať elektrický vláčik. Cestu-
júci budú mať možnosť kúpiť si
lístok na vláčik, v ktorého cene
bude aj lístok na lanovku.
Lanovka premáva celoročne od
štvrtka do nedele a v dňoch štát-
nych sviatkov v čase od 10.00 do
18.00 hod. každú celú hodinu.
Cesta jedným smerom trvá pri-
bližne pätnásť minút. Za odveze-
nie návštevníci zaplatia 3 eurá, za
spiatočnú jazdu 4 eurá. (bnm)

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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BRATISLAVA
Ako prvý ohlásil kandidatúru
na primátora Bratislavy súčas-
ný krajský a mestský poslanec
Ivo NESROVNAL. Napriek to-
mu, že termín volieb ešte nie je
známy, vyzval súčasného pri-
mátora na volebný boj, pričom
sa uchádza o podporu stredo-
pravných politických strán a
hnutí. Spýtali sme sa ho, prečo
sa rozhodol kandidovať, čo pre
Bratislavčanov spravil a čo by
rád ešte len urobil.
- Som právnik a ako advokát som
dlhé roky pracoval v zahraničí,
kde som bol spoločník v jednej
veľkej nemeckej advokátskej kan-
celárii. Pracoval som vo viace-
rých európskych mestách, niekoľ-
ko rokov som viedol pobočku pre
Českú republiku a Slovensko.
Keď som dosiahol vrchol vo svo-
jej profesionálnej kariére, rozho-
dol som sa vrátiť do Bratislavy,
kde som sa narodil a vyrastal, kde
chcem žiť a vychovávať deti. Keď
som sa pred niekoľkými rokmi
vrátil, zarazil ma ten rozdiel
medzi Bratislavou a modernými
európskymi mestami. Zistil som,
že Bratislava stráca schopnosť
konkurovať mestám ako Viedeň,
Berlín, Hamburg, Paríž. Toto
mesto sa nevyvíja dobrým sme-
rom, a preto som sa rozhodol to
zmeniť. Záleží mi na Bratislave a
za tie štyri roky, čo som v komu-
nálnej politike ako župný a mest-
ský poslanec, som sa zoznámil s
fungovaním samosprávy a jej špe-
cifikami. Mojou ambíciou je
pomôcť Bratislave vrátiť sa do
elitného klubu atraktívnych
európskych miest.
Štyri roky ste boli vicežupanom,
v mestskom zastupiteľstve ve-
diete najsilnejší poslanecký
klub SDKÚ-DS a Most-Híd.
Ako sa vám darí tieto vaše pred-
savzatia napĺňať?
- Myslím si, že sa mi to v rámci
mojich možností darí. V mest-
skom zastupiteľstve sa mi podari-
lo presadiť viaceré rozhodnutia
ktoré Bratislavu posúvajú tým
správnym smerom. Keďže Brati-
slava potrebuje prísnejší územný
plán, presadili sme, aby sa vypra-
coval nový územný plán mesta.

Dávame do poriadku najmä finan-
cie, pretože Bratislava potrebuje
viac peňazí. Na jedného obyvate-
ľa máme dvakrát menšie príjmy
ako Brno. Primátor tento prob-
lém, žiaľ, nerozpoznal a snaží sa
mestskú pokladňu plniť najmä
predajom mestského majetku, čo
nikam nevedie. Práve na môj pod-
net sa začala diskusia o financo-
vaní Bratislavy ako hlavného
mesta. Treba urobiť poriadok vo
výstavbe. Tiež na môj podnet
mesto pripravuje zásady výškovej
výstavby. Bratislava sa musí vrá-
tiť k systému koľajovej rýchlej
hromadnej dopravy, zapojenia
železnice do mestskej dopravy.
Máme tu 80 km železničných tratí
a ľudia trčia v zápchach. Za pri-
mátora Ftáčnika Bratislava tento
smer opustila, čo je veľká škoda.
Ďalej som presadil prvý pol mili-
ón na výstavbu cyklotrás, presadil
som financie na odstraňovanie
graffiti, na čistenie mesta ľuďmi
bez domova, zabránili sme legali-
zácie vonkajšej reklamy bez plat-
ných povolení. Podarilo sa mi
spoločne s kolegami presadiť
mnohé zmeny. Ako poslanec
mám však obmedzený dosah na
fungovanie mesta. Pokiaľ sa s tým
primátor nestotožní, akákoľvek
snaha je márna. A súčasný primá-
tor často ignoruje uznesenia mest-
ského zastupiteľstva - jednoducho
ich neplní.
Myslíte si, že príčinou tohto
vzájomného nepochopenia je
rozdielna politická príslušnosť
primátora a väčšiny mestského
zastupiteľstva?
- Myslím si, že to menej súvisí s
politickou príslušnosťou a viac s
manažérskou schopnosťou, res-
pektíve neschopnosťou súčasného
primátora. Je to tým, že primátoro-
vi chýba vízia rozvoja mesta v
horizonte dlhšom ako jedno vo-
lebné obdobie. Pýtal som sa ho
viackrát, aká je jeho vízia rozvoja
Bratislavy. Vždy odpovedal, že
nevie, že to nie je dôležité a že o
tom rozhodujú úradníci na magi-
stráte. Podľa mňa je to fatálny
omyl, keď primátor nevie, kam
chce mesto za 20 rokov doviesť,
ako má o 20 rokov vyzerať. Z toho
pramení bezradnosť súčasného

primátora. Najskôr vyhlási súťaž
na správu mestského majetku za
30 miliónov eur, rok sa s tým na
magistráte zaoberajú, a potom to
primátor zruší. Alebo vyhlási sú-
ťaž na postrek komárov, potom ju
zruší. To je bezradnosť a nekon-
cepčnosť súčasného vedenia mes-
ta. Nemôže sa primátor štyri roky
vyhovárať na svojho predchodcu.
Stagnácia Bratislavy je teda skôr
vecou primátorovej bezradnosti
ako politickej orientácie. Nemys-
lím si, že pri riadení mesta sa treba
riadiť politickou orientáciou. Rád
by som pre svoju víziu rozvoja
mesta získal všetkých Bratislavča-
nov, bez ohľadu na ich politické
preferencie, pretože je to naše spo-
ločné mesto. V Nemecku to vola-
jú Konsensgesellschaft, čiže spo-
ločenský konsenzus, keď sa politi-
ci dohodnú na základnom smero-
vaní, ktoré spoločne presadzujú.
Smerovanie mesta a základné pra-
vidlá jeho fungovania sa nemôžu
meniť každé štyri roky. Napríklad
to, že Bratislava potrebuje nový

systém financovania, že potrebuje
prísnejšie regulovať výstavbu, že
tu musí byť čistota a poriadok, že
potrebuje funkčný systém rýchlej
koľajovej dopravy s prepojením
električiek a vlakov, pretože hlav-
né dopravné problémy mesta nie
sú v osi Bosákova – Janíkov dvor,
ale vznikajú pri vjazdoch do mesta
z východu, zo západu a z juhu. To
sú veci, kde by sa mali všetci ko-
munálni politici zjednotiť a spolu-
pracovať, čo v prípade súčasného
vedenia mesta, žiaľ, absentuje.
Ako ste už spomenuli, súčasné
vedenie mesta upustilo od pro-
jektu napojenia Bratislavy na
medzinárodný železničný kori-
dor TEN-T a dalo prednosť
nákupu nových električiek a
trolejbusov z eurofondov. Tie
však budú jazdiť po starých
koľajniciach a cestách. Bolo to
správne rozhodnutie?
- Považujem to za strategickú
chybu, keď za primátora Ftáčnika
mesto prichádza o šancu vybudo-
vania modernej a trvalo udržateľ-

nej koľajovej hromadnej dopravy.
Bratislava vypadla z európskej
siete rýchlovlakov a primátor Bra-
tislavy sa ani neozval. Som roz-
hodnutý vrátiť Bratislavu na
mapu dôležitých dopravných
uzlov.
Nie je však nákup nových elek-
tričiek, trolejbusov a autobusov
z pohľadu kvality cestovania v
hromadnej doprave predsa len
krok vpred?
- Obnoviť vozový park MHD je
potrebné, preto sme to ako mestskí
poslanci aj podporili a vyčlenili
potrebné financie. Je to však
investícia do spotreby, pretože
nech budú nové autobusy a trolej-
busy akokoľvek komfortné, ľudia
v nich budú stále trčať v nekoneč-
ných zápchach. Používanie elek-
tričiek výrobca podmienil výme-
nou koľajníc, pretože na starých sa
nesmú používať. Takže na nové
električky v bratislavskej MHD si
zrejme dlho počkáme. Obnova
vozového parku je dobrá, ale Bra-
tislava potrebuje investíciu do sys-

témového riešenia, ktoré v budúc-
nosti zlepší celkovú hromadnú
dopravu v meste. A tým je viac
ako 10 rokov pripravovaný nosný
dopravný systém na báze koľajo-
vej dopravy – ide o prepojenie
vonkajších častí mesta popod
alebo ponad Dunaj cez vnútro-
mestský železničný uzol Filiálka.
Posledné tri roky nastal v Brati-
slave viditeľný útlm. Magistrát
šetrí na údržbe ciest, čistení
ulíc, v starostlivosti o zeleň. Naj-
novšie obmedzil osvetlenie ulíc.
Je tento spôsob ozdravenia
mestských financií správny?
- Mojou ambíciou je urobiť poria-
dok v rozpočte, najmä vo výdav-
koch mesta. Tam vidím najväčšie
rezervy. Primátor šetrí na službách
pre Bratislavčanov, ale nešetrí na
sebe a svojom okolí. Jeho najbliž-
ší spolupracovníci sú mesačne
schopní pretelefonovať tisíce a on
si to nevšíma. Nečudo, keď rok a
pol dostával načierno príjmy zo
súkromnej firmy. Mesto vypláca
státisíce za zimnú údržbu aj vtedy,

keď nesneží. Tam vidím rezervy. S
tým súvisí aj potreba urobiť audit
zmlúv, ktoré presahujú jedno
volebné obdobie. Nevýhodné
zmluvy treba zrušiť, pokiaľ to
nejde, tak trvať na ich plnení a
dôslednej kontrole. Pokiaľ ide o
príjmy mesta, dlhodobo upozor-
ňujem, že Bratislavčania dopláca-
jú na prerozdeľovanie daní z príj-
mu fyzických osôb. Vyše 50 per-
cent daní odvedených v Bratislave
sa systémom solidarity prerozde-
ľuje do zvyšku Slovenska. Solida-
rita je potrebná, treba si však uve-
domiť, že Bratislava je aj hlavné
mesto. A ako Bratislava vyzerá, je
vizitka celého štátu. Mala by si to
uvedomiť aj vláda a jej predseda,
ktorý, podľa svojich slov, keď
chce vidieť normálnych ľudí, musí
odísť z Bratislavy. Považujem to
za škandalózne. Je smutné, že bra-
tislavský primátor premiéra za to
nenapomenul, ale ešte ho otvorene
podporoval v prezidentských voľ-
bách. Pri takomto mentálnom
nastavení sa nečudujme, že Brati-
slava stagnuje a nehýbe sa dopre-
du. Musíme riešiť problém viac
ako 100-tisíc ľudí, ktorí v tomto
meste pracujú a žijú, ale nemajú tu
trvalý pobyt a ich podielové dane
idú mimo mesta. Musíme otvoriť
diskusiu o tom, že štátne inštitúcie
neplatia v tomto meste daň z
nehnuteľnosti. Musíme vyriešiť
problém investorov, ktorí nevraca-
jú mestu to, čo od neho a jeho oby-
vateľov dostanú, a takisto nezmy-
selný výpočet, ktorý nás vyraďuje
z použitia eurofondov. To sú systé-
mové opatrenia, ktoré musia Bra-
tislave zvýšiť príjmy, aby mesto
nemuselo šetriť na komunálnych
službách.
Jedným z kľúčových problé-
mov života v tomto meste je
parkovanie. Mestská samosprá-
va nedokázala prijať funkčnú
parkovaciu politiku. Kde sa
stala chyba?
- Neprijatie celomestskej parkova-
cej politiky je dôsledkom primáto-
rovho zlyhania. Zvolil totiž opač-
ný koncept, ako mal. Na magistrá-
te pripravil koncept, ktorý mali
mestské časti prevziať. Tam,
pochopiteľne, narazil na záujmy
mestských častí. Nie je možné od

ľudí ťahať peniaze za parkovanie
a neponúknuť im alternatívu. Na
spustenie nového systému parko-
vania je potrebné vybudovať
záchytné parkoviská a ponúknuť
ľuďom rýchle spojenie s centrom
mesta. Toto primátor nenavrhol,
on prišiel len so spoplatnením par-
kovania. To narazilo na odpor
poslancov a mestských častí a jeho
koncept neprešiel. Postup mal byť
opačný. Na začiatku mal osloviť
starostov a mestských poslancov.
Následne mal zistiť, čo potrebujú,
a potom robiť na koncepte parko-
vacej politiky. To si však žiada iný
manažérsky prístup, ako má
súčasný primátor.
Vy ste presadzovali budovanie
záchytných parkovísk a parko-
vacích domov, ktoré by mohli
byť zdrojom príjmov mesta.
Prečo sa nič z toho nepostavilo?
- Financovanie samosprávy pre-
dajom majetku je cestou do pekla.
Primátor napríklad navrhoval pre-
daj kúpeľov Grossling, čo sme
stopli. Žiadame, aby mesto so
svojím majetkom hospodárilo,
aby ho zhodnocovalo, aby s ním,
pokiaľ to ide, podnikalo. Do toho
patrí koncept parkovacích domov,
ako ho poznáme z Viedne. Nie je
to model na rýchle zbohatnutie,
ale je to dlhodobé zhodnocovanie
majetku mesta. Jednak by to rieši-
lo problémy s parkovaním, a jed-
nak by to zabezpečilo príjmy
mesta. Ako poslanec môžem také-
to návrhy predkladať, ale pokiaľ
ich vedenie mesta nevie alebo
nechce realizovať, búchame len
na zatvorené dvere.
Prečo mesto nedokázalo vyrie-
šiť problém PKO? Načo bolo
dobré bojovať, aby sa vrátilo do
správy mesta, keď je už tretí
rok zatvorené a chátra?
- Hlavná stanica, Trnavské mýto,
PKO – to všetko chátra. Vyšli sme
primátorovi v ústrety a dali sme
mu mandát na záchranu PKO, na
zámenu pozemkov alebo inú
dohodu, aby sa PKO vrátilo do
správy mesta a mohlo sa opäť
začať využívať. Primátor tento
mandát nevyužil a sme stále tam,
kde sme boli pred štyrmi rokmi.
Myslím si, že problém PKO treba
riešiť komplexne ako súčasť neja-

kej vízie rozvoja dunajského
nábrežia. Ide o jeden z najvzác-
nejších verejných priestorov
mesta. Napriek tomu, že na to od
začiatku volebného obdobia upo-
zorňujem, mesto nemá koncept
rozvoja dunajského nábrežia od
Zimného prístavu po Karloveskú
zátoku. Súčasťou tohto konceptu
musí byť aj PKO a zachovanie
funkcie kultúry v tomto priestore.
Pokiaľ ide o Hlavnú stanicu,
navrhujete vypovedať zmluvu s
investorom. Prečo to už mesto
nespravilo?
- Primátor vyčkáva, čo sa stane.
Po 10 rokoch čakania je jasné, že
investor, ktorý má na svedomí aj
ďalšie bratislavské projekty, ako
je nerealizovaná oprava divadla
Astorka, Zelená kocka na Hodžo-
vom námestí či pretekajúci pod-
chod pod Hodžovým námestím,
na projekt Hlavnej stanice zrejme
nestačí – finančne ani manažér-
sky. Hlavná stanica je hanbou toh-
to mesta, primátor však už štvrtý
rok nič nerobí. Na náš podnet si
mesto dalo vypracovať posudok,
kedy sa dá zmluva vypovedať. A
ukázalo sa, že sa vypovedať dá.
Požiadali sme primátora, aby čo
najskôr zmluvu vypovedal a na
prestavbu Hlavnej stanice a
Námestia Františka Liszta vypísal
medzinárodnú súťaž. Lepší je
bolestný koniec ako bolesť bez
konca.
Magistrát už štvrtý rok šetrí na
čistení ulíc. Nespokojní občania
potom organizujú brigády a čis-
tia najznečistenejšie časti mesta.
Je to normálne, aby bratislavskí
dobrovoľníci museli suplovať
komunálne služby mestskej
samosprávy?
- Čistota verejných priestorov
musí byť jednou z hlavných pri-
orít samosprávy. Skúsenosti z
moderných európskych miest a v
poslednom čase aj niektorí akti-
visti ukazujú, že samospráva
dokáže zabezpečovať poriadok a
čistotu v meste aj za pomerne
málo peňazí, no musí mať vôľu a
vedieť, ako na to. Bratislava je
krásne mesto a mali by sme sa
snažiť, aby bola krásna nielen
vtedy, keď sa tu konajú majstro-
vstvá sveta v hokeji, ale každý

deň. V rozpočte mesta sme vyčle-
nili 50-tisíc eur na čistenie ulíc
ľuďmi bez domova. Spolupracu-
jeme pri tom s neziskovou organi-
záciou Domov sv. Jána z Boha, čo
sú Milosrdní bratia. Tento projekt
rieši hneď dva problémy mesta
súčasne – zvyšuje čistotu verej-
ných priestorov a zároveň pomá-
ha ľuďom bez domova zapojiť sa
do aktívneho života upratovaním
mesta. Magistrát v týchto činnos-
tiach zlyháva, a preto je dobré, že
sa do ich riešenia zapája aktívna
kresťanská komunita či ďalšie
občianske združenia. S čistotou
súvisí aj odstránenie billboardov a
čiernych stavieb, ktoré ničia
verejné priestory a mestskú zeleň. 
Osobitným problémom sú bra-
tislavské cesty. Uplynulý rok bol
kritický a mestu s opravami
výtlkov musel pomôcť Brati-
slavský kraj a štát. Ako riešiť
problém bratislavských ciest
systémovo?
- Stav bratislavských ulíc je
dôsledkom nedostatku peňazí,
ktoré mestu dlhodobo chýbajú.
Dotácia zo župného rozpočtu bola
nesystémová a jednorazová. Je to,
ako keď zoberiete peniaze úspeš-
nému a dáte ich neúspešnému.
Župa si ušetrila, Bratislava si
nevedela ušetriť. Zvýšme príjmy
Bratislavy alebo dajme cesty 2. a
3. triedy župe, ako je to v ostat-
ných mestách na Slovensku. Župa
na to má kapacity. To by bolo sys-
témové riešenie.
Ako prvý ste ohlásili kandidatú-
ru, čo by ste chceli ako primátor
tohto mesta dosiahnuť?
- Chcem fungujúcu Bratislavu.
Bratislavčania potrebujú čisté
mesto, rýchlu, modernú dopravu,
možnosti parkovania, peknú pro-
menádu, cyklistické cesty, detské
parky. Potrebujú pravidlá, aby im
nemohol developer pred domom
postaviť dvadsaťposchodovú opa-
chu. Svoje profesijné ambície
som už naplnil, no ako Bratislav-
čan som si zaumienil pomôcť
tomuto mestu oveľa viac. Mojou
víziou je Bratislava ako moderná
európska metropola, v ktorej sa
dobre žije.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Foto - Slavo Polanský

Ivo Nesrovnal: Primátor musí mať jasnú víziu mesta
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Starosta žiada

val zeminy

odstrániť
PETRŽALKA
Po neúspešných pokusoch do-
hodnúť sa so zhotoviteľom stav-
by nosného systému MHD na
na zníženie prašnosti alebo na
okamžitom odstránení skládky
zeminy na Námestí hraničiarov,
bol minulý týždeň na stavbe
štátny stavebný dohľad. Zavia-
zal spoločnosť Eurovia SK, a.s.,
predložiť do 7. mája 2014 har-
monogram nakladania so zemi-
nou.
Ešte 20. februára požadoval sta-
rosta Vladimír Bajan od zhotovi-
teľa pripraviť efektívny postup,
ako zabrániť šíreniu prachu.
Keďže k zlepšeniu situácie ne-
prišlo a na starostu sa naďalej
obracali Petržalčania so sťažnos-
ťami, nariadil starosta štátny sta-
vebný dohľad. Mestská časť
nikdy nedala povolenie na využi-
tie pozemku na skládku a zhoto-
viteľ tým porušuje podmienky
stavebného povolenia, ktoré
hovorí o ochrane ovzdušia. (pet)

Karlovešťania

si schválili 

rozpočet
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves ako
posledná z bratislavských samo-
správ bola až do polovice apríla
v rozpočtovom provizóriu. Pre
nezhody starostky Ivety Hanulí-
kovej (Smer-SD) s väčšinou
miestnych poslancov sa Karlo-
vešťanom podarilo schváliť
obecný rozpočet na tento rok  až
15. apríla 2014.
Karlova Ves má hospodárenie
tento rok skončiť s prebytkom
382-tisíc eur. Oproti starostkinmu
návrhu poslanci znížili výdavky
bežného rozpočtu o 93-tisíc eur.
Samospráva bude musieť ušetriť
na prevádzke miestneho úradu, na
údržbe komunikácií, na zimnej
údržbe a na organizovaní a zabez-
pečovaní kultúrnych podujatí ako
Majáles, Juniáles či Karloveské
hody.
Karloveskí poslanci schválili toh-
toročný rozpočet až na štvrtýkrát.
Vlani konečnú podobu rozpočtu
schválili až 25. júna. (kav)

RUŽINOV
V mnohých nových bytových
komplexoch stavebníci nestava-
jú iba byty, ale aj apartmány.
Rovnako je to i v Jégeho aleji
III, kde sa nachádza 57 apart-
mánov a 156 bytov. Niekomu
môže apartmán evokovať na
základe dovolenkových poby-
tov nadštandard, pravda je
však v skutočnosti opačná.
Apartmán je klasifikovaný ako
nebytový priestor. Stavebný
zákon, katastrálny zákon a ani
územný plán nepoznajú pojem
apartmán. Dôvod, prečo staveb-
níci v bytových komplexoch
apartmány vôbec stavajú, je, že
územný plán mesta vyžaduje,
aby bol vo výstavbe určitý
pomer bytových a nebytových
priestorov. V každej stavbe pri-
tom kvôli okolitej zástavbe či
svetovej orientácii pozemku
vzniknú priestory, do ktorých
svieti slnko menej, a tak nespĺňa-
jú požiadavky stavebného záko-
na na byty. Pre stavebníkov je

však výhodnejšie priestory pre-
dávať na bývanie, ako prenají-
mať na podnikanie.
Preto časť priestorov, do ktorých
počas dňa svieti slnko o pol hodi-
nu menej ako vyžadujú normy pri
bytoch, vystavajú radšej nebytové
priestory určené na sezónne býva-
nie, ako by ich mali iba prenají-
mať ako kancelárie. Takéto pries-
tory pri predaji často predajcovia
označujú pojmami ako apartmány
či ateliéry.
Zaujímalo nás však, ako je to s
trvalým pobytom v apartmánoch,
konkrétne na Jégeho aleji III, pre-
tože ide o nebytové priestory, kde
je možné podľa zákona prihlásiť
si trvalý pobyt. Podľa našich
informácií sa však stavebník,
spoločnosť Finep, zaviazal za-
bezpečiť prvým majiteľom, teda
tým, čo sú na kúpnej zmluve,
trvalý pobyt. Ale čo keď pôvodný
majiteľ apartmán predá? Nový
majiteľ si už nebude môcť vyba-
viť trvalý pobyt? Ako budú trva-
lý pobyt riešiť príbuzní majiteľa

bytu, ak sa ožení a založí si rodi-
nu?
Michaela Paulenová z tlačového
odboru ministerstva vnútra, ktoré
je garantom legislatívy pre prihla-
sovania trvalého pobytu, infor-
movala, že podľa katastrálneho
bulletinu sa do katastrálneho ope-
rátu apartmán zapisuje ako byt -
vec určená na bývanie. Z čoho
vyplýva, že v apartmáne je možné
nahlásiť trvalý pobyt. Vlastník te-
da môže prihlásiť na trvalý pobyt
aj manželku, deti alebo nájomcu.
V prípade predaja apartmánu bu-
de mať nový vlastník rovnaké
možnosti evidovať trvalý pobyt v
apartmáne ako bývalý vlastník
nehnuteľnosti. 
„Trvalý pobyt má občan len v
budove alebo jej časti, ktorá je
označená súpisným číslom alebo
súpisným a orientačným číslom a
je určená na bývanie,  ubytovanie
alebo na individuálnu rekreáciu,
ak tento zákon neustanovuje inak.
Za časť budovy sa považuje aj
byt,“ uviedla Paulenová. (mch)

Apartmán podľa stavebného zákona
nie je byt, podľa katastra však áno
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Kľúčom ku kolaudácii 
je energetický certifikát 

Ak sa púš ate do stavby vlastné-
ho rodinného domu alebo nejaký 

rekonštruujete, povinnosti vlast-
ni  energetický certifikát sa ne-
vyhnete. Aj ke  ide o povinnos ,
energetický certifikát je dôležitým 
dokumentom na správny odhad 
budúcich nákladov na bývanie. 
Hovorí o tom, do akej miery je váš 
dom hospodárny, a zistíte aj, kde 
môžete energetické vlastnosti ešte 
zlepši . V aka ZSE môžete získa
energetický certifikát za bezkonku-
ren nú cenu.

OBĽÚBENOSŤ SLUŽBY ZSE ASISTUJE RASTIE
Zabuchnuté dvere, rozbité okno i
prasknutý radiátor? Do 2 hodín mô-
žete ma  na mieste havárie elektri-
kára, plynára, inštalatéra alebo iného 
majstra. Sta í iba telefonát na jedno 
telefónne íslo. Služba ZSE Asistuje 
je zákazníkom, ktorí si ju objed-
nali, k dispozícii 24 hodín denne 
na nonstop linke 0850 646 646.
Za opravy pri havárii alebo pri za-
blokovaní dverí pritom až do výšky 
150 eur neplatíte. V minulom roku 

takto v aka službe ZSE Asistuje 
zákazníci ušetrili 40 000 eur. 

JEDNODUCHŠIA ORIENTÁCIA VO FAKTÚRE
Faktúra za energie asi málokoho 
poteší, iste sa však zhodneme, že 
jej chceme rozumie .

Nové vyú tovacie 
faktúry od ZSE sa 
vám budú íta ah-
šie. Ke že faktúra 

od dodávate a je naj astejšie prijí-
maný dokument, zákazníkovi ve a
napovie o snahe poskytova  mu o
najlepší servis. Dodávate  elektriny 

a plynu ZSE práve z tohto dôvodu 
od 1. 1. 2014 upravil a spreh adnil 
svoje vyú tovacie faktúry za do-
dávané komodity. Všetky dôležité 
údaje ako finan né vyrovnanie, har-
monogram platieb a alšie dôležité 
upozornenia teraz zákazníci nájdu 
preh adne usporiadané na prvej 
strane. Podrobnejšie vysvetlenie 
nájdete v priloženom letáku k fak-
túre alebo na www.zse.sk.

OTVORENÍ ZMENÁM K LEPŠIEMU

Radi si svoje záležitosti vybavujete 
osobne? Rozumieme vám. Roz-

šírené otváracie hodiny a ponuku 
nových služieb so zaujímavými 

z avami môžete teraz o akáva  vo 
vynovených ZSE Centrách. Zastav-
te sa vtedy, ke  vám to bude najviac 
vyhovova . Sme tu pre vás v pon-
delok a v stredu 8.00 – 18.00 h, 
v utorok, vo štvrtok a v piatok 8.00 
– 17.00 h.

Vitajte v klube a užívajte si 
výhody naplno
Výhodné nákupy, relax a zábava 
i z avy na stavebný materiál, 

technické zariadenia a vybavenie 
do rodinného domu, to všetko 
je k dispozícii zákazníkom ZSE 
v aka ZSE Klubu.

Ak odoberáte plyn alebo elektri-
nu od ZSE, za nite využíva  aj 
výhody, ktoré vám z toho plynú. 
Na vybrané produkty a služby po-
skytuje ZSE z avy až do výšky 
30 %. U partnerov ZSE Klubu sa 
dá vybra  izola ný materiál, vy-
kurovacie zariadenia a ohrieva e
TÚV i solárne zostavy. Relaxo-

va  sa dá aj za výhodnejšie ceny, 
elektroniku zoženiete online so 
z avami alebo sa rozhodnite pre 
skrášlenie svojho bývania. By
v klube sa oplatí.

UDÁVAME ZÁKAZNÍCKE TRENDY
Ako prví mohli 
optimálne sadzby 
a úsporu za plyn zistiť 
v mobile zákazníci ZSE 

Už v roku 2013 sa na trhu objavila 
mobilná aplikácia od ZSE Výber 
správnej sadzby, ktorá umož uje
optimalizova  vaše platby za elek-
trickú energiu. Zárove  poskytne 
preh ad o tom, z oho sa skladá 
vaša cena za elektrinu. Po výpo te 

je možné ihne  z aplikácie prejs
na zmenu sadzby kontaktovaním 

dodávate a priamo z mobilu. Aj 
v aka alšej inovácii môžu zákaz-
níci ZSE ušetri . S Kalkula kou
úspory plynu si ahko vypo ítate
výšku z avy na plyn, ktorú vám 
oproti dominantnému dodávate ovi 
poskytne ZSE. Praktickos  tejto 
služby oceníte aj vtedy, ke  vám 
aplikácia výsledok prepo tu odo-
šle aj na zadaný e-mail, aby ste sa 
k nemu mohli v pohodlí domova 
kedyko vek vráti .

Elektrina 
ešte lacnejšie
Oproti minulému roku je ga-
rantovaná cena nižšia o 17 %. 
Zákazníci však ur ite ocenia aj 

alšie z avy, ktoré môžu získa
automaticky. S extra dodato nou 
z avou 4 % môže po íta  každý 
zákazník, ak po as roka odoberie 
viac ako 2 MWh elektriny. Sta í
na stránke www.zse.sk vyplni
krátky formulár „Chcem lacnejšiu 
elektrinu“. 

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE 
A ZĽAVA 30 % K TOMU

Poruchám a ich negatívnym ná-
sledkom sa najlepšie vyhneme ich 
predchádzaním.

Každý, kto má doma plynový spo-
trebi , by mal da  na odporú ania
odborníkov a vykonáva  pravidel-
nú revíziu plynových zariadení 
a spotrebi ov aspo  raz do roka. 
Aj ke  povinnos  vykona  revíziu 
nie je daná zákonom, zabezpe e-
nie ochrany života a zdravia udí
je prioritou. ZSE prichádza práve 
z bezpe nostných dôvodov a kvôli 
zvýšeniu dostupnosti tejto služby 
s ponukou revízie plynových zaria-
dení so z avou až 30 %. 

Viac starostlivosti 
a podstatne menej 
starostí si môžu 

užíva  zákazníci ZSE v aka novej 

službe ZSE Zdravie. Rýchle telefo-
nické konzultácie s lekárom, nad-
štandardné ubytovanie v nemocnici 
i nákup liekov nevládnemu pa-

cientovi po hospitalizácii spojený 
s donáškou domov sú hlavné vý-
hody zdravotných služieb pre celú 
rodinu ZSE Zdravie. Po as prvých 
6 mesiacov je služba bezplatná, ná-
sledne bude spoplatnená sumou už 
od 1,95 € mesa ne. Všetky výhody 
rozšírenej zdravotnej starostlivosti 
nájdete na www.zse.sk.

Keď potrebuje-
te radu lekára, 
nemusíte hneď 
volať na poho-
tovosť. V poho-
tovosti je už aj 
ZSE so službou 
ZSE Zdravie.

Zákazníkom ZSE 
poradí lekár na telefóne

Skvalit ovanie služieb a snaha o vä šiu ústretovos  vo i zákazníkom 
podnietila zmeny na kontaktných miestach, ktoré sú po novom ZSE 
Centrá.

Bratislavske noviny 235x315mm.indd 1 24.4.2014 15:44



15BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Bratislavskí

skauti mali

svoj sviatok
BRATISLAVA
Na sv. Juraja, ktorý je tiež
patrónom skautov a rytierstva,
oslávili svoj sviatok aj brati-
slavskí skauti.  Vlani uplynulo
sto rokov od založenia prvého
skautského oddielu na Sloven-
sku, v Bratislave vznikol prvý
skautský oddiel v roku 1918 a s
menšími prestávkami pokraču-
je vo svojej činnosti dodnes.
„Momentálne máme v Bratislav-
skom kraji okolo 1100 registrova-
ných členov, ktorí sú združení v
15 skautských zboroch. Na Slo-
vensku je okolo 5500 členov,“
uviedol vedúci skautov v Brati-
slavskom kraji Juraj Lizák. V Bra-
tislave je 12 skautských zborov.
Výnimočnosť skautingu spočíva
v metódach a spôsobe pri práci s
deťmi a mládežou. Stará sa o ich
výchovu a zmysluplné využitie
voľného času. Taktiež má veľký
potenciál pre mladých ľudí, ktorí
radi cestujú. „Skauting ponúka
takmer neobmedzené možnosti
na realizáciu vašich nápadov a
hlavne dobrú partiu, ktorá po-
môže naplniť každému jeho sny,“
uviedol J. Lizák.
Záujem o skauting na Slovensku,
ale aj v Bratislave stále rastie. V
poslednej dobe  zaznamenávajú
zbory postupný nárast členstva.
Prijímajú deti od 7 rokov, hornú
hranicu pre členstvo v skautskom
zbore určenú nemajú. (brn)

Koncom mája

bude na Hrade

festival jedla
STARÉ MESTO
Od štvrtka 22. mája do nedele
25. mája 2014 bude na Brati-
slavskom hrade piatykrát festi-
val dobrého jedla Slovak Food
Festival. Tento rok festival pri-
nesie na hradný kopec Food
Revolution a známeho českého
šéfkuchára Zdeňka Pohlreicha,
ktorý bude hosťom festivalu v
nedeľu 25. mája 2014.
Slovak Food Festival predstaví 60
vystavovateľov a niekoľko desia-
tok pódiových vystúpení. Nebudú
chýbať majstrovstvá Slovenska v
otváraní ustríc či súťaž médií vo
varení. Pre rodiny s deťmi bude
pripravený detský kútik, kde deti
budú učiť aj to, ako si po dobrom
jedle správne vyčistiť zúbky.
Festival odštartuje Štvrtkovým
večerom vína, ktorý Bratislavča-
nom ponúkne vína zo Slovenska,
Česka, Španielska či Grécka.
Novinkou tohto ročníka je Food
Revolution, čo je zdravá zóna, v
ktorej budú rôzne diskusie o vare-
ní a prezentácie zdravých vecí,
zdravých spôsobov stravovania,
ako sa stravovať čo najlepšie, naj-
zdravšie a najchutnejšie. Pôjde o
pokračovanie Food Revolution
Day, ktorý bude na celom svete
16. mája pod záštitou Jamieho
Olivera. Food Revolution Day
spája ľudí po celom svete a zvy-
šuje povedomie o dobrom a kva-
litnom jedle. (sff)

RUŽINOV
Na zastávke MHD Svätopluko-
va na Mlynských nivách v sme-
re do centra mesta dal pred ne-
celým rokom bratislavský ma-
gistrát po našom upozornení
opraviť prepadnutú cestu.
Zlom je dnes vyjazdený, auto-
busy a trolejbusy tu opäť čelia
nebezpečnej nástrahe.
Zlom hlboký asi 15 centimetrov
sa nachádzal naprieč cez jazdný
pruh, ktorý slúži na zastavanie
vozidiel MHD na zastávke. Podľa
vodičov sa cesta prepadla po dlhej
zime. V súčasnosti je zlom zaliaty
asfaltom opäť vyjazdený vozidla-

mi MHD. Pokles cesty nastal aj
pri vjazde vozidiel na zastávku,
na hranici asfaltovej vozovky a
vydláždeného pruhu na zastave-
nie vozidiel.
Vedúca referátu mediálnej komu-
nikácie bratislavského magistrátu
Daniela Rodinová nás informova-
la, že situáciu evidujú. „Poškode-
nie je spôsobené enormným zaťa-
žením betónových dosiek nápra-
vami zastavujúcich vozidiel
MHD. Pri budovaní betónových
zastávok v predchádzajúcom
období totiž neboli používané
medzi betónovými doskami s
delenou dilatáciou klzné tŕne, čo

zapríčiňuje pokles jednotlivých
platní. To je aj dôvodom poškode-
nia,“ uviedla Rodinová. Pri budo-
vaní nových zastávok MHD už
klzné tŕne, ktoré zabraňujú prepa-
dávaniu vozovky, používajú.
Mesto má v pláne opravu tohto
úseku v letných mesiacoch podľa
plánu opráv a pridelených finan-
čných prostriedkov. Dočasne bola
zastávka opravená asfaltovou ži-
vicou. Tá je však už vyjazdená a
čoraz viac sa drví a praská. Vodi-
či MHD tak musia poriadne pri-
brzdiť, aby aspoň trochu ušetrili
vozidlá a kríže, vlastné i cestujú-
cich. (mch)

Na zastávke Svätoplukova sa opäť
prepadáva cesta, mesto ju opraví

EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI

KAPRUN

FINÁLE
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ŠK Slovan opäť

doma prehral,

s Ružomberkom
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
mohli teoreticky už po tomto ví-
kende oslavovať zisk titulu.
Stačilo doma zdolať Ružombe-
rok a počkať si, či Trenčín v
nezakopne s Myjavou. Nestalo
sa ani jedno, ani druhé. Na-
opak, zo 14-bodového náskoku,
je už len 11-bodový.
Slovanisti sobotný zápas s Ru-
žomberkom prehrali už v prvom
polčase, keď dostali dva góly. V
druhej polovici zápasu zlepšili
hru, dokázali však len znížiť na
konečných 1:2. Bol to už druhý
domáci ligový zápas za sebou,
keď pustili všetky body. Pred
dvoma týždňami prehrali s Myja-
vou 0:1 (kurz na víťazstvo súpera
bol 10.90), teraz podľahli Ružom-
berku (kurz bol 10.50).
„Začali sme v hlbokom útlme,
nekoncentrovane a so slabou her-
nou disciplínou. Prvý polčas bol
najslabší za obdobie, čo som pri
mužstve. Takýto prístup nemôže-
me mať ani na hodovom zápase.
Škoda, že sme si opäť zbytočne
narušili pohodu, ktorú sme mali
po víťazstve v Košiciach. V dru-
hom polčase sme zlepšili pohyb i
hru, ale už bolo neskoro,“ priznal
tréner Jozef Valovič.
Vo štvrtok 1. mája 2014 hrá Slo-
van Bratislava finále Slovnaft
Cupu proti MFK Košice. Hrá sa
v Myjave. (ado)

Volejbalový

titul získali

doprastaváčky
BRATISLAVA
Volejbalovými majsterkami
Slovenska sa stali hráčky VK
Doprastav Bratislava, keď vo
finálovej sérii zdolali Sláviu EU
Bratislava 3:1 na zápasy. Roz-
hodujúci zápas vyhrali na palu-
bovke slávistiek po päťsetovej
bitke 3:2 (-19, 18, -22, 13, -8).
„Bol to veľmi emotívny zápas.
Ďakujem dvanástim najúžasnej-
ším ženám na svete, že po štvrtom
sete sa postavili na nohy a zvládli
veľmi dôležitý tajbrejk. Som
nesmierne rád, že som mohol
viesť ako tréner týchto dvanásť
žien. Nerád vyzdvihujem indivi-
duality a neurobím to ani teraz.
Opäť to bol bojovný výkon, vy-
hrali sme tímovo. Rovnako ako
sme hrali celú sezónu, aj v rozho-
dujúcich momentoch zabrali všet-
ky hráčky,“ uviedol po zisku titu-
lu tréner volejbalistiek Doprasta-
vu Tomáš Varga.
V tejto sezóne sa dve najlepšie
slovenské ženské družstvá stretli
sedemkrát, v šiestich zápasoch
zvíťazil Doprastav, raz vyhrali
slávistky.
Pre bratislavský Doprastav je to
tretí slovenský titul. V tejto sezó-
ne navyše doprastaváčky získali
aj Slovenský pohár a v Stredoeu-
rópskej lige MEVZA skončili na
peknom 3. mieste za slovinskými
tímami Calcit Kamnik a Branik
Maribor. (ado)

BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava pomerne hladko
postúpili do finále play-off slo-
venskej extraligy, kde ich čaká
druhý tím základnej časti BC
Prievidza. Baníci potrebovali
na postup šesť zápasov, Brati-
slavčania tak mali takmer tri
týždne voľno. Tentoraz si pau-
zu sprestrili prípravným zápa-
som proti Nymburgu, ktorý v
semifinále českej NBL čaká
séria s Opavou. Inter prehral v
Nymburku 85:68 (49:24).
Prvý finálový zápas Inter - Prie-
vidza sa hrá v piatok 2. mája

2014 o 18.00 h v Hant Aréne na
Pasienkoch. V sobotu 3. mája
2014 v rovnakom čase a na rov-
nakom mieste sa hrá druhý
zápas, dvojzápasová odveta
bude v Prievidzi o týždeň neskôr
9. a 10. mája 2014. Interisti
nastúpia proti Prievidzi s jasným
cieľom, vyhrať štyri zápasy a
obhájiť majstrovský titul. „Moje
osobné želanie je vyhrať titul, a
teda získať štyri víťazstvá skôr
ako Prievidza. Sme koncentro-
vaní, každý sa pripravuje na sto
percent. Snažíme sa dolaďovať
veci, vyvarovať sa chybám,
ktoré sme produkovali v semifi-

nále a naopak, zosilniť stránky,
ktoré nám predtým vychádzali,“
potvrdila opora žlto-čiernych
Martin Rančík.
Interisti veria, že na finálové
zápasy boja o titul ich proti Prie-
vidzi príde podporiť plná hala.
„Verím, že na finále ľudia prídu.
Vedenie klubu aj my sa to snaží-
me robiť pre nich – aby mali ra-
dosť zo zápasov, keď sa prídu na
nás pozrieť,“ povedal pred finá-
lovou sériou tréner Interu Oleg
Meleščenko. Finále proti Prievi-
dzi bude mať pre neho osobitnú
príchuť, keďže bol jej dlhoroč-
ným hráčom. (ado)

Basketbalisti Interu vo finále play-off
v piatok a sobotu privítajú Prievidzu

EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI
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Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

Číslo účtu: 0635505694/0900, variabilný symbol: 1914 
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3550 5694, SWIFT: GIBASKBX
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BRATISLAVA
Káder HC Slovan Bratislava,
ale aj realizačný tím účastníka
KHL čaká v novej sezóne
obmena. Trénerovi Rostislavovi
Čadovi bude od mája robiť
asistenta Vladimír Országh.
Ten má byť trénerovi nápo-
mocný najmä pri komunikácii
a koučingu hráčov zo zámoria,
ktorí by mali posilniť Slovan
pred začiatkom nového ročníka
KHL. 
Vlado Országh odohral v NHL za
New York Islanders, Nashville
Predators a St. Louis Blues cel-
kom 295 zápasov a v AHL ďal-
ších 133 zápasov. Országh bol
doteraz trénerom Banskej Bystri-
ce a stále pôsobí ako asistent tré-
nera slovenskej reprezentácie. 
„Slovan deklaroval, že sa chce v
novom ročníku posilniť o zámor-

ských hokejistov. Práve komuni-
kácia s nimi a ich koordinácia
bude mojou hlavnou náplňou prá-
ce. V Slovane nejdem do nezná-
meho prostredia, veľa chlapcov
poznám z reprezentácie. Na prácu
sa už veľmi teším,“ povedal
Vlado Országh. 
Trénerom brankárov Slovana zo-
stáva Pavol Rybár, skončili však
doterajší asistenti trénera Ján
Lipiansky a Roman Stantien. Li-
piansky zostáva v klube ako hlav-
ný tréner športových hokejových
tried.
Vedenie klubu hľadá posily. Z
kádra uplynulej sezóny má zmlu-
vy sedemnásť hráčov: Ján Brej-
čák, Patrik Luža, Vladimír Mihá-
lik, Tomáš Mojžíš, Michal Ser-
sen, Jonathan Sigalet, Martin
Štajnoch, Martin Bakoš, Milan
Bartovič, Mário Bližňák, Libor

Hudáček, Andrej Kudrna,
Richard Mráz, Peter Ölvecký,
Miroslav Preisinger, Andrej
Šťastný. K nim pribudnú ďalší.
Zmluva sa skončila Jaroslavovi
Janusovi, Michelovi Miklíkovi a
Michalovi Vondrkovi. Vedenie
klubu s nimi rokuje a má záujem
ich udržať v tíme.
Letná príprava HC Slovan Brati-
slava sa začne okolo 10. júna
2014. Dovtedy hráči dovolenkujú
a pripravujú sa individuálne. Slo-
van toto leto nebude hrať zápasy
European Trophy, ktorú nahradila
Champions Hockey League. Slo-
vanisti by sa mali zúčastniť turna-
ja tímov KHL v Prahe, resp. vo
Švajčiarsku. Doma sa chcú pred
začiatkom sezóny stretnúť s muž-
stvami KHL, ktoré sa budú vracať
z tréningových kempov v Európe
do Ruska. (ado)

HC Slovan Bratislava čaká obmena, 
asistentom trénera je Vlado Országh
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štvrtok 1. mája
� 10.00 - Opekanie vola na Zo-
chovej chate, areál hotela Zochova
chata, Modra
� 14.00 - Bratislavský majáles:
Ľadové zrkadlo, Archívny chla-
pec, Regale, SkaFander feat. Gon-
sofus, Genuine Jacks, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - J. B. P. Moliere: Mizan-
trop, Divadlo Ívery, Školská ulica

piatok 2. mája
� 10.00 - M. J. Lermontov: Maš-
karáda, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 10.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - BC Prievidza, 1. zápas
finále play-off basketbalovej ligy
mužov, Hant Aréna, Pasienky
� 18.00 - Bratislavský majáles:
Walter Schnitzelsson, Medial Ba-
nana, Billy Barman, Korben Dal-
las, Tyršovo nábrežie
�19.00 - G. Verdi: Nabucco, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - M. J. Lermontov: Maš-
karáda, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - Koncert Rene Trossma-
na, V-Klub, Námestie SNP

sobota 3. mája
�11.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 15.00 - Bratislavský majáles:
Slobodná Európa, Polemic, Vác-
lav Neckář, Hex, Para, Tyršovo ná-
brežie
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - BC Prievidza, 2. zápas fi-
nále play-off basketbalovej ligy
mužov, Hant Aréna, Pasienky
� 19.00 - M. Porubjak, M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Bizet: Carmen, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie

� 20.30 - Jiří Schmitzer & ETC,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica

nedeľa 4. mája
� 15.30 - Bratislavský majáles,
Tyršovo nábrežie
� 18.00 - T. Letts: August: Strate-
ní v Oklahome, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 18.00 -P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Totiková, M. Baláž a
kol.: Hurá, luxus! alebo Tie roky
90-te, LOFT Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - M. J. Lermontov: Maš-
karáda, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - Gitarové duo Kupinski,
koncert v rámci festivalu Brati-
slavská komorná gitara, Zichyho
palác, Ventúrska ulica

pondelok 5. mája
� 19.00 - D. Tristram: Opačné
pohlavie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - S. Štepka: Polooblačno,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétytho ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homelesáci & manažeri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - Peter Gabriel: So, kon-
cert, Slovnaft Arena, Ulica odbojá-
rov

utorok 6. mája
�18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - S. Mrożek: Láska na
Kryme, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

streda 7. mája
� 10.00 - R. Rolland, A. Vášová,
J. Štrasser, D. Ursiny: Peter a
Lucia, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - R. Rolland, A. Vášová,
J. Štrasser, D. Ursiny: Peter a

Lucia, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teátro Wüstenrot, Trnavs-
ké mýto
� 19.00 - F. Mendelssohn-Bart-
holdy, Y. Vámos: Sen noci sväto-
jánskej, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - T. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétytho ulica
� 19.00 - Swingový majáles, V-
Klub, Námestie SNP
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie
� 20.00 - Steve Vai, koncert, Ma-
jestic Music Club, Karpatská
ulica

štvrtok 8. mája
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
�19.00 - A. Jarry: Kráľ Ubu, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Lenka Filipová turné
2014 a jej hostia, Mestské divad-
lo, Laurinská ulica

piatok 9. mája
�9.00 - K. Bendová: Opice z našej
police, Bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 10.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 10.00 - T. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Štúdio Olympia, Kollárovo ná-
mestie

sobota 10. mája
� 17.00 - W. A. Mozart: Čarovná
flauta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - W. D. Home: Rybárik
kráľovský, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - E. Gindl: Karpatský

thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - B. Spiro, D. Nagy:
Obchod na korze, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - A. Strindberg: Otec,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad

nedeľa 11. mája
� 17.00 - B. Spiro, D. Nagy: Ob-
chod na korze, Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - M. J. Lermontov:
Maškaráda, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
�19.00 - Blues na Lodi,  Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie

pondelok 12. mája
� 10.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 17.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - H. Maurice: Podfuk,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí

lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 13. mája
�11.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - B. Smetana: Predaná
nevesta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Erich von Däniken:
Tajomný Egypt a iné záhady sta-
roveku, Istropolis
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 14. mája
� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj
lásky, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Justine del Corte: Ko-
méta, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 -P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Viedenská

električka má

100 rokov (IX.)
Osobné vozne boli ťahané elek-
trickými lokomotívami radu Eg
(jednosmerná trakcia) alebo Ewp
(striedavá trakcia). Premávka
miestnych vlakov Prešporok – Li-
getfalu továrenská kolónia začala
až 15. novembra 1914, lebo
dodávka električiek mala meška-
nie.
Miestne vlaky boli zostavené z
motorového električkového vozňa
radu CMg a 1 až 2 dvojosových
prívesných vozňov radu Ch. Pre-
mávka miestnych vlakov na úseku
Viedeň – Gross Schwechat sa zača-
la 13. apríla 1914. Nákladná dopra-
va sa prevádzkovala medzi stanica-
mi Gross Schwechat a Kopčany. Z
Kopčian boli vypravované vlaky
do stanice Ligetfalu MÁV. Pre ná-
kladnú dopravu boli určené elek-
trické lokomotívy striedavej trakcie
radu Ewl.
Spojenie oboch významných miest
monarchie sa od začiatku tešilo veľ-
kej obľube obyvateľstva. Len za
prvý rok prevádzky sa predali až 3
milióny cestovných lístkov! Vie-
denská električka neunikla pozor-
nosti ani osvieteným hlavám. Nové
spojenie sa rozhodol 1. marca 1914
vyskúšať aj korunný princ Karol s
manželkou Zitou, ktorí pricestovali
zo svojho zámku autom do stanice
Gross Schwechat, kde nastúpili do
vozňa II. triedy prísne inkognito ako
obyčajní cestujúci. Po príchode do
Prešporka, kde ich vítali nadšeným
volaním Éljen!, si prestúpil pár späť
do svojho auta a vrátil sa do zámku. 
Pramene zaznamenali aj ďalšiu
známu osobnosť dejín cestujúcu
Viedenskou električkou. Bola ňou
princezná Štefánia Belgická, prvá
manželka korunného princa Rudol-
fa, na počesť ktorej je pomenovaná
kaviareň Štefánka na Palisádach. V
roku 1917 počas 1. svetovej vojny,
keď bolo v Rakúsku zásobovanie
potravinami horšie než v Uhorsku a
tie sa nesmeli z Uhorska vyvážať,
cestovala touto dráhou už ako gróf-
ka Lónyaiová (a posledná majiteľka
zámku v Rusovciach). Dostala sa do
ťažkostí, keď sa snažila previezť dve
kilá maku do Rakúska.

Peter Martinko
(Pokračovanie nabudúce)

NA AUTOBUSOVEJ STANI-
CI MLYNSKÉ NIVY ohlásil
neznámy mužský hlas v telefóne
bombu. Polícia cestujúcich zo sta-
nice evakuovala, na miesto vysla-
la pyrotechnika, psovodov a psa
vycvičeného na hľadanie výbuš-
nín. Bombu nenašli, polícia však
chytila 40-ročného Bratislavčana,
ktorý mal oznámenie o výbušnine
nahlásiť.
NA BOTANICKEJ ULICI v
kríkoch našli policajti počas služ-
by mŕtvu ženu v značnom štádiu
rozkladu. Obhliadajúci lekár určil
na mieste iba pohlavie mŕtvoly a
nariadil pitvu, podľa ktorej zistia
príčinu smrti. Polícia pátra po
totožnosti ženy.
NA JURIGOVOM NÁMESTÍ
prepadli traja neznámi páchatelia
pracovníka súkromnej bezpeč-
nostnej služby, ktorý sedel v slu-
žobnom aute Škoda Roomster.
Žiadali od neho peniaze v kufríku,
ktoré si napokon spolu so strelnou
zbraňou odniesli, pričom pracov-
níka ľahko zranili. Z miesta ušli
na bielom aute značky Mitsubishi
Lancer smerom do centra mesta.
Polícia po zlodejoch pátra. Spo-
ločnosti vznikla škoda, ktorú do-
posiaľ vyčíslili na 122-tisíc eur.
NAROŽŇAVSKEJ ULICI pre-
padol 19-ročný Andrej čerpaciu
stanicu. Najprv sa pokúsil otvoriť
pokladňu sám, to sa mu však
nepodarilo. Následne prinútil
zamestnankyňu, aby mu dala
peniaze. Tá mu v obave o svoj
život z kasy vydala 120 eur. Mla-
dík hneď nato ušiel. Polícia ho do
dvoch hodín od lúpeže chytila a
vzala do väzby. Mladému mužovi
hrozí väzenie na 3 až 8 rokov.
NA MAMATEYOVEJ ULICI
našli policajti v jednom z bytov
12 dávok pervitínu a 41 dávok
marihuany. Z výroby, držania a
obchodovania s drogami policajti
obvinili 21-ročného Patrika, ktorý
bol už v minulosti pre drogy od-
súdený. Teraz mu hrozí väzenie
na 10 až 15 rokov.
V PETRŽALKE na jednej zo
súkromných škôl  bývalá účtov-
níčka za minulý rok spreneverila
63-tisíc eur. Z dvoch bankových
účtov školy dvakrát vybrala hoto-
vosť a niekoľkokrát previedla
peniaze cez internet banking na
vlastný účet. Polícia zločin vyšet-
ruje. (mch)

Úsek Dunaja v priestore dnešnej
Bratislavy býval v minulosti oveľa
širší a súčasne oveľa plytší ako
dnes. Hrádzami vymedzené kory-
to Dunaja je výsledkom veľkých
terénnych úprav, ktoré realizoval
v poslednej štvrtine 19. storočia
podľa vlastných plánov Enea
Grazioso Lanfranconi (1850 -
1895). Až spevnenie dunajských
brehov a tým aj upravenie toku
veľrieky do pevných hraníc
umožnilo výstavbu stabilného
cestného a železničného mosta,
ktorý v týchto dňoch zaniká.
Prekonávať širokú rieku bol v minu-
losti celé generácie zamestnávajúci
problém. Ak nebola hladina rieky
veľmi vysoká, dala sa rieka prebro-
diť. Vysoký stav hladiny však použi-
tie brodu vylučoval. Vtedy bolo
potrebné cez rieku sa preplaviť.
Silný prúd často plavidlo odniesol a
mnohí, ktorí sa snažili preplaviť, v
rieke zahynuli. Cez zimu sa niekedy
dalo prejsť po zamrznutom povrchu,
ale to bolo nebezpečné, lebo silný
prúd vody často dostatočnému za-
mrznutiu bránil. V koryte rieky bolo
mnoho plytčín a ostrovov, ktoré sa
dali navzájom prepojiť krátkymi
drevenými mostami. Tie však nema-
li dlhé trvanie, lebo mosty vysoká
voda odnášala, a tvary ostrovčekov
sa skoro každoročne menili. 
Pravdepodobne už v stredoveku
zriadili na Dunaji kompu. Mala tvar
pomerne veľkej lode s plochým
dnom, ktorá bola sústavou reťazí a
lán pripútaná k pevnému bodu na
ostrovčeku približne v strede riečis-
ka povyše mesta. Plavidlo prievozu
sa od jedného brehu k druhému
pohybovalo po úseku obvodu ob-
rovského kruhu, ktorého stred bol
práve na mieste upevnenia (zakotve-
nia) reťaze upevňovacieho systému.
Hoci nešlo o most v skutočnom
zmysle slova, pre zariadenie sa
zaužíval názov „Fliegende Brücke“,
teda „lietajúci most“. Systém upev-
ňovacích reťazí bol nad vodou nese-
ný niekoľkými člnkami, čo zvádza
niektorých hovoriť o „loďkovom
moste“. Je to však omyl, lebo loď-
kový most vznikol až neskôr a na
inom mieste, v predĺžení dnešnej
Mostovej ulice. Na jeho trase neskôr
pasažierov na pravý breh Dunaja
prevážal parník Propeller. Vozovka
loďkového mosta bola uložená na
množstve člnov (lodiek), hovorilo sa
mu aj „pontonový“ most.

Prievozy (kompy) typu „fliegende
Brücke“ sa používali aj na iných
európskych riekach s rýchlym
tokom, najmä v nemecky hovoria-
cich krajinách. „Lietajúci most“ pre-
vážal ľudí, vozy, záprahy, tovary, ale
len v nepravidelných časových
intervaloch. Neexistoval pevný
„cestovný poriadok“. Často sa
muselo čakať, kým sa paluba zaplní,
lebo prevoz nebol práve najlacnejší.
Ani v čase nepriaznivého počasia
nebolo vždy možné preplaviť sa
rýchlo na druhý breh. Na oboch bre-
hoch preto v tesnej blízkosti prísta-
vísk museli vznikať prístrešky či
zariadenia, kde by sa čakajúci ukry-
li pred zlým počasím, kde by preno-
covali, kde by hoci aj niekoľko
hodín či dní vyčkali na najbližšiu
možnosť preplaviť sa.
Na severnom mestskom brehu bolo
hostincov a krčiem dosť. Na južnom
brehu však bola dedinka Engerau
(úplne zanikla pri výstavbe moder-
nej Petržalky) pomerne ďaleko od
„križovatky“ cesty z Viedne a Hain-
burgu s riekou. Preto dalo mesto po-
staviť pri prístavisku prievozu, na
nízkej vyvýšenine tesne na vtedaj-
šom brehu Dunaja, zájazdný hosti-
nec (nemecky Einkehrwirtshaus),
ktorý prenajímalo niekoľko stáročí
celým generáciám hostinských.
Hostinec Bruck Auel Wirtshaus
nebol len zariadením, kde sa dalo
najesť. Bola tam aj možnosť preno-
covať. V rozľahlom nádvorí mohli
stáť vozy a koče, okolo boli veľké
stajne pre kone a maštale pre iný do-
bytok. Lietajúci most na konci 18.
storočia prestali používať. Pôvodné

stavby mestského hostinca, ktoré
tam stáli najneskôr od 17. storočia,
zničila Napoleonova armáda v roku
1809. Hostinec znova postavili v
prvej polovici 19. storočia. Prístavis-
ko prievozu už nejestvovalo ale hos-
tinec na tomto mieste bol atraktívny,
najmä vďaka výletníkom.
Nad bránu novostavby vtedy
umiestnili kuriózny kamenný erb
mesta: je to jediný známy erb Pre-
šporka, na ktorom je pred mestskou
bránou pod troma vežami opevnenia
znázornený do brány ponad mestskú
priekopu vedúci most. Erb je po
romantickej úprave fasády, ktorá
nezodpovedá zásadám pamiatkovej
starostlivosti, inštalovaný nelogicky.
Pôvodná brána je upravená ako tráp-
na kaplnka. Medzi dvoma svetový-
mi vojnami mali hostinec v prenáj-
me tri generácie rodiny Leberfinge-
rovcov. Členovia rodiny odpočívajú
na Ondrejskom cintoríne, niektorí
potomkovia ešte žijú v Bratislave.
Po druhej svetovej vojne sa objekt
bývalého hostinca využíval na iné
účely a postupne chátral. Našťastie
ho v 60. rokoch 20. storočia nezbú-
rali ako historický objekt blízkej Au-
Café (kaviarne Sad), ktorá stála pri
pôvodnom nájazde na skutočný
„loďkový most“.
Po roku 1990 sa bývalý mestský
hostinec dostal do súkromného ma-
jetku. Po obnove slúži znovu verej-
nosti, aj keď v značne zmenenej for-
me, pod menom bývalého nájomcu
(nie majiteľa!) Leberfingera. Od ko-
ryta Dunaja je oddelený vysokou
hrádzou. Dnes si už na jeho pôvod-
nú funkciu čakárne na dunajský
prievoz „lietajúci most“ nikto ani
nespomenie. Štefan Holčík

Foto - autor

Hostinec Bruck Auel Wirtshaus
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vyjdú o dva týždne
15. mája 2014

STARÉ MESTO
Keď to s niekým ide dolu z
kopca, zvyčajne sa katastrofa
zastaví až na dne. Takýto osud
postihol aj bohatú rodinu ob-
chodníka Jeana Buddenbroo-
ka. Kým žil on, rodinná firma
prosperovala. Kúpili si veľký
dom, obskakovalo ich služob-
níctvo, skrátka, žili si na veľkej
nohe. Po jeho smrti sa vedenia
firmy ujme syn Tom, no nech sa
usiluje ako vie, rozdiel medzi
príjmami a výdavkami rodiny
sa rapídne zväčšuje.
Tom sa domnieva, že sobáš s Ger-
dou, dcérou milionára, pomôže
jeho rodine dostať sa z dlhov.
Omyl. Jeho ženu nezaujíma nič
iné, iba hra na husliach. A že by si
mala po boku svojho manžela
plniť aspoň občas nejaké spolo-
čenské povinnosti alebo sa posta-
rať o domácnosť, to je mimo jej
umeleckého vnímania.
Tóny, dcéra po nebohom obchod-
níkovi, je náladová, svoje postoje
mení tak, ako sa menia farebné
odtiene na jej hodvábnych šatách.
Napriek tomu, že sa na letnom
pobyte zaľúbi do študenta medi-
cíny Mortena, vydá sa za údajne
zámožného obchodníka Gründli-
cha, z ktorého sa vykľuje pod-
vodník, zadlžený na všetky stra-
ny. Aj jeho, podobne ako Tónyn-
ho druhého manžela, viac zaují-
ma jej veno. Trojicu vydarených
detí uzatvára Kristián, ľahtikár-

sky rojko, ktorý premrhá dedič-
stvo a chce sa oženiť s ľahkou
ženou, ktorá má dve deti. Tie,
samozrejme, chce živiť z buden-
brookovského majetku. Keď sa
na túto morálnu a ekonomickú
spúšť díva ich matka, voľakedy
sebavedomá a hrdá pani konzulo-
vá, rozhodne sa pre radikálny
krok. Celý svoj majetok daruje
cirkvi, v ktorej hľadá útechu.
Honosný, veľký dom chýrnej
obchodníckej rodiny kupuje ich
protivník a rival.
Zosun z kopca sa zastavil, veď
niekdajší boháči už nemajú kam
hlbšie padnúť. Z kopca bol
pôvodný názov románu nemec-
kého spisovateľa 19.storočia
Thomasa Manna, ktorý dodatoč-
ne premenoval na Buddenbroo-
kovci. Tento román, ocenený
Nobelovou cenou za literatúru,

poslúžil dramatikovi Johnovi von
Düffelovi, ktorý ho prerozprával
do divadelnej podoby, po ktorej
siahla dramaturgia Činohry SND.
Spolu s režisérom Romanom
Polákom ju uvádza pod titulom
Buddenbookovci vo výbornom
obsadení: Martin Huba ako kon-
zul Jean, Zdena Studenková ako
pani konzulová, Jeanova manžel-
ka, jeho syn Tom v stvárnení
Tomáša Maštalíra, dcéru Tóny
hrá Zuzana Fialová, hypochondra
a pomýleného rojka si zahrá,
zaspieva a zatancuje Daniel
Fischer. Anna Sláviková

~     ~     ~
Najbližšie predstavenie hry Tho-
masa Manna Buddenbrookovci
je v stredu 7. mája 2014 o 19.00
h a v piatok 9. mája 2014 o
10.00 h v Sále činohry SND na
Pribinovej ulici.

Buddenbrookovci idú dole z kopca
v Činohre SND, padnú až na dno

Tomáš Maštalír ako Tom a Petra Vajdova ako jeho žena Gerda v
inscenácii Buddenbrookovci. Foto - Martin Geišberg

V sobotu bude

Univerzitná

regata Bratislava
V sobotu 3. mája 2014 budú na
Dunaji už po druhýkrát prete-
ky osemveslíc Univerzitná re-
gata Bratislava. Zúčastnia sa jej
tri posádky najväčších brati-
slavských univerzít – Univerzi-
ty Komenského, Slovenskej
technickej univerzity a Ekono-
mickej univerzity. Štart bude o
15.00 h pod Devínom a cieľ,
rovnako ako vlani, pred nákup-
ným centrom Eurovea.
Bratislavské univerzity sa pri
organizovaní regaty nechali inšpi-
rovať univerzitnými pretekmi
Boat Race medzi osemveslicami
univerzít z Cambridge a Oxfordu
na Temži, ktoré trvajú od roku
1829. Vlani sa víťazom premiéro-
vých pretekov stala posádka Uni-
verzity Komenského.
Okrem pretekov osemveslíc si
študentské družstvá zmerajú sily
vo veslovaní na trenažéroch v
Malej regate, pribudnú aj zápasy
v minifutbale. Do týchto súbojov
sa zapoja aj tímy z ďalších brati-
slavských vysokých škôl.
Hlavný kultúrny program sa zač-
ne o 13.00 h na Námestí M. R.
Štefánika. (brn)
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Odkanalizovanie 

Biskupíc môže

pokračovať
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Projekt odkanalizovania starej
časti Podunajských Biskupíc
bude pokračovať 2. etapou.
Mestská časť ukončila verejné
obstarávanie dodávateľa, kto-
rým sa stalo Združenie Podu-
najské Biskupice T-H-S, ktorého
členmi sú TuCon, a.s., HOCH-
TIEF CZ, a.s., a Stavby mostov
Slovakia, a.s., a v polovici apríla
mu odovzdala stavenisko.
Cieľom 2. etapy odkanalizovania
je dobudovanie jednotnej kanali-
začnej siete v mestskej časti, ktorá
má mať dĺžku 15,171 km, má
mať 1138 kanalizačných odbo-
čiek a 425 dažďových vpustov.
Jej cena je 7 533 726,48 eur vráta-
ne DPH. Až 82,5 percenta nákla-
dov pôjde z Európskeho fondu
pre regionálny rozvoj, 10 percent
zo štátneho rozpočtu a 7,5 percen-
ta z prostriedkov mestskej časti.
Prvá etapa odkanalizovania Bis-
kupíc v dĺžke 3,184 km sa skonči-
la v januári 2012. (bis)

Hokejbalové

ihrisko začali

prekrývať
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bystri-
ca začala v polovici apríla pre-
krývať hokejbalové ihrisko v
školskom areáli Zakladnej ško-
ly  s materskou školou na Har-
gašovej ulici. Stavebné práce by
mali byť podľa predpokladu
dokončené v auguste, aby ihris-
ko mohlo slúžiť hokejbalistom
od nového školského roka. 
Ako informoval starosta Záhor-
skej Bystrice Jozef Krúpa
(SDKÚ-DS), ihrisko bude po
dokončení stavebných prác slú-
žiť v zime ako ľadová plocha a v
lete na účely hokejbalu a florba-
lu. „Cieľom výstavby je skvalit-
nenie športoviska a možnosť je-
ho maximálneho využitia aj po-
čas nepriaznivého počasia,“
uviedol starosta Krúpa.
Na zastrešenie hokejbalového ih-
riska na Hargašovej ulici má
mestská časť vyčlenených v toh-
toročnom obecnom rozpočte su-
mu 72-tisíc eur. (zah)

KARLOVA VES
V polovici apríla slávnostne
sprístupnili verejnosti zrekon-
štruované priestranstvo pred
Základnou školou Alexandra
Dubčeka na Majerníkovej ulici,
ktoré je označované aj ako
Školské námestie. Pribudli tu
nové lavičky, koše, hracie prvky
pre deti, rozšírili sa tiež možnos-
ti pre športové vyžitie. V rámci
revitalizácie samospráva výsa-
dila novú zeleň, pribudli solár-
ne lampy. 
Revitalizácia tzv. školského ná-
mestia bola financovaná z euro-
fondov a stála 311 800 eur. Pô-
vodne samospráva odhadovala
náklady na 517 480 eur, pri
výbere dodávateľa rekonštrukcie
sa vďaka elektronickej aukcii
náklady znížili o takmer 40 per-
cent. Až 95 percent nákladov
bolo financovaných z Európske-
ho fondu pre regionálny rozvoj,
zvyšných 5 percent zaplatila zo
svojho rozpočtu mestská časť
Karlova Ves.

Rekonštrukciu verejného pries-
transtva pred školou na Majerní-
kovej ulici sprevádzali spory sta-
rostky Ivety Hanulíkovej (Smer-
SD) s poslancami miestneho za-
stupiteľstva. Tí jej vyčítali, že
projekt je predražený, čo elektro-
nická aukcia aj potvrdila, ako aj
to, že im nedala možnosť ovplyv-
niť výslednú podobu projektu.
Poslanci vnímali rekonštrukciu
ako zbytočnú. Obyvateľov Karlo-

vej Vsi a osobitne Dlhých dielov
podľa nich viac trápia iné problé-
my ako priestranstvo pre školou
na Majerníkovej ulici.
Paradoxne, kým mestská časť
investovala do tohto projektu
vyše 311-tisíc eur, Základná škola
A. Dubčeka na Majerníkovej ulici
a karloveská samospráva zápasia
s dlhom takmer 150-tisíc eur za
dodávky tepla. (kav)

Foto - Slavo Polanský

Obnova tzv. školského námestia sa
skončila, sprístupnili ho verejnosti



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 9/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 3

K plynu aj k elektrine
starostlivosť pre ľahší život

Žijeme s vamiwww.zse.sk

Uhradíme vám opravy a havárie do 150 EUR

www.zse.sk

ZSE_jar_BA Noviny 206x85.indd 2 24/04/14 10:33

Zeleň bratislavského Nového Mesta dostala
nové významné „posily“. Na Riazanskej
ulici pribudlo deväť nových stromov. Pri
príležitosti medzinárodného Dňa Zeme ich
tu 22. apríla 2014 vysadili žiaci novomest-
ských základných škôl spolu s pracovníkmi
EKO-podniku VPS a starostom mestskej
časti Rudolfom Kusým.
Podľa starostu je tohtoročná výsadba o to

symbolickejšia, že vlani Nové Mesto prišlo o
desiatky stromov vinou nelegálneho výrubu
na Kolibe. „Našim cieľom je životné prostre-
die zveľaďovať. Do konca tohto roka by sme
chceli vysadiť v rôznych lokalitách mestskej
časti sto nových stromov,“ povedal Rudolf
Kusý. Minulý rok v mestskej časti pribudlo
zhruba 170 nových stromov a kríkov.
Nové čerešne a javor pomáhali sadiť žiaci z
miestnej Základnej školy na Riazanskej ulici.
„Prišla som rada. Stromy sú totiž pre život v
meste veľmi dôležité, sú zdrojom kyslíka a
skrášľujú aj prostredie,“ povedala jedna z
nich, šiestačka Dominika. Vzťah k prírode a
životnému prostrediu formujú u žiakov aj v
škole. Na Riazanskej už tretí rok funguje pro-
jekt eko-záhradky. „Zameraná je najmä na
pestovanie liečivých bylín, nasadenú máme
mätu, šalviu, ale aj napríklad jahody. Žiaci
majú o starostlivosť o záhradku veľký
záujem, čo nás veľmi teší,“ hovorí učiteľka
základnej školy Anna Trstenská.
Deň Zeme sa koná každý rok 22. apríla. Jeho
cieľom je upozorňovať na negatívne dopady a
následky ničenia životného prostredia. V
mestskej časti Nové Mesto sa v tomto období
koná niekoľko akcií zameraných na skvalitňo-
vanie životného prostredia. �

V Novom Meste vysadia
do konca roka sto stromov
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Krajšia, no najmä bezpečnejšie – taká bude
Michalská ulica po ukončení rekonštrukcie,
ktorá začala v týchto dňoch. Dlažba je už dlho-
dobo v nevyhovujúcom stave, mestská časť Bra-
tislava-Staré Mesto sa preto rozhodla pristúpiť k
jej obnove. Keďže potrebné verejné obstaráva-
nia boli právoplatne ukončené v apríli, stavebné
práce na I. etape sa začali koncom apríla. Obno-
va dlažby sa uskutoční v troch etapách, aby
obmedzenia v čo najnižšej možnej miere zasiahli
do chodu ulice ako aj centre mesta. Rekonštruk-
cia by mala byť ukončená do dvoch mesiacov.
Dlažba na Michalskej ulici je dlhé obdobie v hava-
rijnom stave, dlažobné kamene nedržia na podloží a
na niektorých miestach chýbajú. Mestská časť Bra-
tislava - Staré Mesto sa preto najmä z dôvodu bez-
pečnosti rozhodla pristúpiť k rozsiahlej rekonštruk-
cii dlažby na Michalskej ulici. S prípravnými práca-
mi začala vlani na jeseň. V októbri bolo vyhlásené
verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej
dokumentácie, ktorá bola potrebná pre vykonanie
kvalitnej obnovy dlažby. Súťaž bola ukončená v
novembri v roku 2013 a  po vypracovaní projekto-
vej dokumentácie vyhlásila mestská časť verejné
obstarávanie na obnovu dláždenia Michalskej ulice.
Najnižšiu ponuku a to 50 519, 50 eur predložila spo-
ločnosť kastell s.r.o. Podľa zmluvy musí obnovu
dlažby vykonať najneskôr do 60 dní.

Keďže Michalská ulica je jednou z najfrekventova-
nejších ulíc, rekonštrukcia dlažby sa uskutoční v
troch etapách, aby obmedzenia v čo najnižšej mož-
nej miere zasiahli do chodu ulice ako aj centra
mesta. 
„Počas rekonštrukcie prosíme obyvateľov, prevá-
dzkarov zariadení aj návštevníkov pešej zóny o
trpezlivosť. Verím, že všetci chceme bezpečnejšiu a
krajšiu Michalskú ulicu a bez toho, aby sme si vyšli
vzájomne v ústrety, sa nám to nepodarí,“ uviedla
starostka mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Táňa Rosová.
Stavebné práce by podľa plánu mali skončiť do
dvoch mesiacov. Aj napriek istým obmedzeniam
najmä pre vozidlá bude Michalská ulica po celý čas
priechodná pre chodcov, bude zabezpečený prístup
do objektov a bezpečnosť chodcov. V rámci prác
bude odstránená pôvodná dlažba, vyrovná sa podlo-
žie a dlažba bude opätovne osadená, pričom chýba-
júce alebo poškodené časti budú vymenené. �

ETAPY REKONŠTRUKCIE
I. etapa: Od mostu nad vodnou priekopou po križo-
vatku ulíc – Michalská – Zámočnícka/Baštova
II. etapa: Od križovatky ulíc Michalská – Zámoč-
nícka/Baštova po križovatku ulíc Michalská – Biela
III. etapa: Od križovatky ulíc Michalská – Biela po
úsek v okolí Univerzitnej knižnice

Staré Mesto začína s rekonštrukciou
zničenej dlažby na Michalskej ulici
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Dobrý trh sa na dlhé obdobie udomácnil na Panenskej ulici,
minulý rok sa uskutočnila premiérová  edícia podujatia na
Jakubovom námestí. Po veľkom úspechu sa organizátori
Občianske združenie Punkt a mestská časť Staré Mesto roz-
hodli, že Dobrý trh sa aj tento rok v apríli na námestie vráti.
A urobili dobre. Obľúbená akcia, ktorá bola tento raz zame-
raná najmä na lokálnych, tuzemských farmárov a producen-
tov potravín, prilákala v sobotu, 26. apríla, tisíce návštevní-
kov. Svoje zastúpenie tu mali aj mladí slovenskí dizajnéri či
predajcovia originálnych doplnkov. Chýbať nemohol ani stá-
nok mestskej časti Staré Mesto Dobrý úrad, so starostkou
Starého Mesta Táňou Rosovou sa mohli obyvatelia porozprá-
vať o svojich podnetoch či témach, ktoré ich zaujímajú. �

Dobrý trh opäť na Jakubáku
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Verejný priestor nesmie chátrať a musí byť prístupný občanom
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Dovoľte mi na úvod zacitovať zo zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V
paragrafe 8 sa uvádza, že majetok obce
slúži na plnenie úloh obce a majetok
obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a
vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Zadajme si otáz-
ku. Je litera zákona naplnená aj v mest-
skej časti Bratislava - Devínska Nová
Ves? Odpoveď by som nechal na čitate-
ľov po dočítaní článku.
V mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves sa nachádza viacero nehnuteľ-
ností, ktoré by si zaslúžili viac pozornosti
zo strany samosprávy. Myslím si, že oby-
vatelia a návštevníci Devínskej Novej Vsi
veľmi dobre poznajú bývalé kino Devín (v
dávnej minulosti Hlinkov dom), ďalej areál
bývalého liehovaru na ul. Milana Pišúta a v
neposlednom rade budovu obecnej školy
na Charkovskej ulici. Mimochodom,
posledné dve nehnuteľnosti sa nachádzajú
na evidenčnom liste pamätihodností hlav-
ného mesta. Liehovar bol založený v roku
1916 Jakubom Weselym a v roku 1932 sa
zmenil na Roľnícky družstevný liehovar.
Donedávna dominoval tomuto areálu
tehlový komín, ktorý bol zbúraný. Obecnú

školu vybudovala obec v roku 1926 na
pamiatku národného oslobodenia.
Každá zo spomenutých nehnuteľností má
svoju minulosť a veľmi dôležitou otázkou
je jej budúcnosť. Aká je však súčasnosť?
Nuž, nie veľmi lichotivá. Nateraz sa
budem venovať bývalému kinu Devín,
ktoré chátra od roku 2002. Sprevádzkovať
túto budovu bola iniciatíva pár poslancov.
Zámer bol veľmi jednoduchý. Z daného
priestoru vytvoriť kultúrno-spoločenské
centrum. Žiaľ, finančné prostriedky, ktoré
by mohla samospráva vyčleniť, neboli
postačujúce na realizáciu zámeru. Ale
našiel sa záujemca o prenájom. Jednotlivé

časti objektu sa mali zrekonštruovať a
vzniknúť mala multifunkčná sála s kapaci-
tou do 200 miest na sedenie. Sála bola pro-
jektovaná ako hľadisko, ktoré bude možné
zložiť, a vznikla by tak veľká sála vhodná
na koncerty, plesy a iné kultúrno-spolo-
čenské akcie. V podkroví mali vzniknúť
ateliér, určený na kurzy, semináre, škole-
nia, workshopy a komorné divadielko pre
deti. Súčasťou projektu bola aj kaviareň s
knižnicou, v ktorej sa plánovali podujatia
komorného charakteru, a skvelá myšlienka
zriadenia free office, kancelárskeho pries-
toru, ktorý by sa mal zdarma ponúkať pre
začínajúcich mladých podnikateľov alebo

neziskové organizácie pôsobiace v mest-
skej časti. Ako by povedal jeden z mojich
obľúbených angličanov - LOVELY …
Myslím si, že takáto premena chátrajúcej
budovy by spĺňala na začiatku spomenuté
zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku.
Žiaľ, toto všetko zostalo len na papieri.
Nie je mi úplne jasné, prečo s potencio-
nálnym záujemcom o sprevádzkovanie
kina Devín, a teda vytvorenie kultúrno-
spoločenského centra, bolo len jedno kolo
rokovaní a po pripomienkovaní prvého
návrhu možnej zmluvy zo strany poslan-
cov sa už ďalej nepokračovalo. Čo je však
veľmi zarážajúce, tak o nepokračovaní
nerozhodli poslanci, ale zvláštnym spôso-
bom rozhodol niekto iný, nie však
záujemca. Je všeobecne známe, že na
dohodu treba dvoch, ale niekto za samo-
správu sa rozhodol, že poslanci, ktorí hľa-
dajú možnosť, ako by obyvatelia mohli
využívať  majetok obce slúžiaci na verej-
né účely, sa odsunú na vedľajšiu koľaj…
A preto sa nečudujme, že nie je naplnená
litera zákona.
Prajem vám všetkým pekný a teplý máj.

Ing. Vladislav Hečko, poslanec
mestského a miestneho zastupiteľstva
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Z parku na Račianskom mýte sa konečne
stane krajšie miesto pre oddych

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

Račianske mýto je významný doprav-
ný uzol vrámci mesta. Z toho vyplýva
aj zvýšená záťaž na nás obyvateľov
žijúcich v jeho okolí. Preto akákoľvek
malá oáza v podobe stromov, kvetov a
lavičiek je viac než žiadúca. Park na
Račianskom mýte by takou malou
náplasťou mohol byť. Toto mesto má
veľmi málo zelene v porovnaní s ostat-
nými európskymi metropolami. A aj
to málo je zanedbané, nehostinné a
málo pripomínajúce charakter plno-
hodnotného parku vhodného na
oddych. 
Väčšina územia parku na Račianskom
mýte bola vo vlastníctve hlavného mesta
SR Bratislavy. Keďže  vieme, v akej
finančnej situácii je Bratislava,  o neja-
kej revitalizácii zo strany magistrátu  by
sme mohli len snívať. Iniciatívu preto
prevzala mestská časť na čele so staros-
tom Rudolfom Kusým a mestskými
poslancami. Najskôr sme pripravili a

presadili opravu a doplnenie osvetlenia v
parku. Následne sme získali peniaze a
inštalovali sme  kamerový systém.
Pracujeme na tom, aby sa na tomto mies-

te prestalo s vydávaním stravy pre bez-
domovcov.  Tieto kroky prispejú k
výraznému zvýšeniu bezpečnosti v tejto
lokalite. Park je čistejší. Obnovili sme
všetky lavičky, natreli detské ihrisko a
doplnili hracie prvky. Následne sme s
kolegami, mestkými poslancami navrhli
zverenie pozemkov do správy mestskej
časti a náš návrh bol zastupiteľstvom
schválený.
Konečne môžeme pristúpiť k postupnej
obnove parku. Duté a nebezpečné stro-
my musíme odstrániť a, samozrejme,
vysadiť nové. Zrekonštruujeme chodní-
ky tak, aby boli opäť bezpečné a pekné.
Tiež treba doplniť chodníky tam, kde si
chodci vyšliapali svoje cestičky. Samo-
zrejmosťou je náhrada niektorých sta-
rých častí detského ihriska za nové a
bezpečnejšie. Rekonštrukcia športovis-
ka, vytváranie príjemných zón na  pose-
denie, to všetko je ešte pred  nami.  Cie-
ľom je, aby park bol miestom, kde si

každý nájde svoj priestor. Starší, mladší,
deti, tínedžeri, stredná generácia, seniori,
jednoducho všetci. 
Na jeseň obyvateľom predstavíme pro-
jekt postupnej obnovy parku, ktorý vzni-
kol na základe ich návrhov a pripomie-
nok. Považujem to za veľký krok vpred
a cestu, ktorou by sme sa mali uberať. Je
dôležité hľadať ďalšie zelené plochy, ale
ešte dôležitejšie je postarať sa aj o tie,
ktoré tu máme. Veľké ďakujem patrí,
samozrejme, občanom, ktorí sa zapojili
do viacerých brigád, ktoré v parku pre-
biehali a priložili svoju ruku k dielu. 
Na záver mi dovoľte pozvať vás na milú
rodinnú akciu „Májový bozk“, ktorá už
má v Novom Meste svoju tradíciu. Teší-
me sa na vás v Račianskom parku 14.
mája 2014 od 15.00 h. Príďte sa zabaviť
aj s vašimi ratolesťami, určite neobanu-
jete. Katarína Augustinič,

mestská poslankyňa za mestskú časť
Bratislava – Nové Mesto
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Ružinovská nemocnica – veľký parkovací kšeft
V prípade Ružinovskej nemocnice ide o obyčajný kšeft na úkor občanov, a to najmä

tých sociálne slabších. Nielen v prípade imobilných pacientov tým dochádza až
k obmedzeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti.

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

Predstavte si takúto situáciu: štátna
nemocnica, nachádzajúca sa uprostred
sídliska, má veľké parkovisko. Za facku
ho prenajme súkromnej firme, ktorá
naň osadí rampy a začne vyberať
poplatky, na ktorých zarobí možno až
desaťnásobne viac peňazí. A to všetko
na úkor lekárov, sestričiek, pacientov. 
A v neposlednom rade trpia aj obyvatelia
sídliska, ktorým pred domami začnú par-
kovať stovky áut zamestnancov a pracov-
níkov nemocnice, ktorí si nemôžu dovoliť
platiť za parkovanie.
Bohužiaľ, nejde len o fikciu, ale o smutnú
ružinovskú realitu. Bývalé vedenie Uni-
verzitnej nemocnice presne takto prenajalo
parkovisko pred ružinovskou (a aj pred
petržalskou) nemocnicou. A súčasná
ministerka zdravotníctva sa nijak nemá k
tomu, aby tieto zmluvy zrušila.
Najmä na Štrkovci sa tak nakopilo množ-
stvo áut, ktoré zaberajú parkovacie miesta
obyvateľom, a to nielen počas dňa. Niet sa

čomu čudovať. Ani sestričky zo svojich
platov, ani invalidní dôchodcovia, dochá-
dzajúci niekoľkokrát týždenne na viacho-
dinovú dialýzu, nemajú peniaze na to, aby
parkovaním na pozemkoch štátnej nemoc-
nice prispievali na zisky súkromných pre-

vádzkovateľov týchto parkovacích plôch.
Spoplatnenie parkovania v oblastiach, kde
ho je nedostatok, má svoj zmysel – pomá-
ha regulovať dopyt a ponuku po parkovaní
a motivuje vodičov, aby parkovacie plochy
využívali efektívnejšie.
Avšak v prípade Ružinovskej nemocnice
ide o obyčajný kšeft na úkor občanov, a to
najmä tých sociálne slabších. Nielen v prí-
pade imobilných pacientov tým dochádza
až k obmedzeniu prístupu k zdravotnej sta-
rostlivosti. 
No a vzhľadom na neexistenciu rozumnej
parkovacej politiky na ostatných plochách
si to potom odskáču obyvatelia sídliska –
Ružinovčania.
Moji kolegovia, mestskí poslanci z hnutia
NOVA sa snažili túto situáciu riešiť a pre-
sadili niekoľko uznesení, ktorými zaviaza-
li primátora mesta Milana Ftáčnika, aby
konal. Ako to už na Slovensku býva, ten
najprv niekoľko týždňov tieto uznesenia
ignoroval, aby sa potom naveľa rozhýbal a

aspoň v prípade nemocnice v Petržalke,
kde sú nevyjasnené majetkové vzťahy v
prípade výstavby parkovacích rámp, začal
konať. Ružinovčanom však zatiaľ na lep-
šie časy nesvitá.
Aj preto sme sa s kolegami 10. februára
tohto roka zapojili do verejného protestu
pred Ružinovskou nemocnicou. A keďže
protestovať nestačí – lebo reči sa hovoria,
ale len chlieb sa je – predložil som s viace-
rými kolegami v parlamente návrh zákona,
ktorý by celý problém vyriešil a veľké par-
kovacie kšefty pred nemocnicami na
celom Slovensku raz a navždy zastavil. V
prospech zamestnancov, pacientov i oby-
vateľov v okolí samotných nemocníc. 
Držte nám palce, aby ostatní poslanci na
hradnom kopci mali rozum a už na najbliž-
šej parlamentnej schôdzi tento návrh záko-
na podporili. Martin Chren

Autor žije v Ružinove 
a je poslancom Národnej rady SR

za hnutie NOVA
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Kapitulské dvory 2014
1. mája v Starom Meste

V zmysle vytýčeného programu
občianskeho združenia Ožive-
nie Kapitulskej ulice, po súhla-
se vlastníkov a nájomníkov
nehnuteľností sa títo dohodli
zorganizovať prvú plánovanú
aktivitu pod názvom Kapitul-
ské Dvory 2014 vo štvrtok 1.
mája 2014 od 10.00 do 18.00 h
na Kapitulskej ulici v Starom
Meste.
V rámci tohto podujatia si môžu
návštevníci prezrieť zaujímavé
dvory a záhrady objektov, ktoré
sú pozostatkom bývalých kano-
nických domov. Tie, ktoré tu
začali vznikať v 13. storočí ako
súčasť Bratislavskej kapituly. 
Pre návštevníkov podujatia Ka-
pitulské dvory 2014 sú okrem
prehliadky sprístupnených dvo-
rov a záhrad pripravené aj
nasledujúce sprievodné aktivity:
• V priestore Baxovej veže sa
uskutoční prezentácia práce štu-
dentov VŠMU - katedry bábkar-

skej tvorby - tromi malými pred-
staveniami pre deti a dospelých.
Študenti VŠVU z katedry vizuál-
nej komunikácie predstavia infor-
mačný system navrhnutý špeciál-
ne pre Kapitulskú ulicu.
• V dome Albrechtovcov na Kapi-
tulskej č. 2 bude ponúknutá mož-
nosť zakúpenia hudobného CD
nosiča a knižnej publikácie pre-

zentujúcej tvorbu Alexandra Al-
brechta ako aj ochutnávka znač-
kových vín. 
• V dome č. 18 sprístupní Sloven-
ská Katolícka charita kaplnku v
suteréne objektu, dvorné a zá-
hradné priestory prislúchajúce k
objektu a tiež výstavu prezentujú-
cu ich činnosť.
• Dom Čárskych na Rudnayovom
námestí č. 2 otvorí vínnu pivnicu
a pripraví ochutnávku značko-
vých vín.
• V priestore Kapitulskej ulice bu-
dú maľovať historické zákutia uli-
ce umeleckí maliari a hrať poulič-
ní hudobníci.
Záver podujatia bude zabezpečo-
vať diplomový koncert organist-
ky Jany Dzurňákovej, ktorý sa
začne o 18.30 h v Dóme sv. Mar-
tina so zabezpečeným voľným
vstupom pre návštevníkov akcie
Kapitulské dvory 2014.

Ing. arch. Ľubomír Boháč,
OZ Oživenie Kapitulskej ulice
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Na utorok 29. apríla 2014 zorganizoval
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik
odbornú diskusiu o téme prenájmu
pozemku na Hviezdoslavovom námestí
pre Veľvyslanectvo USA v Bratislave.
Tento príspevok som písal ešte pred
konaním diskusie, vy si ho čítate už po
nej. Iniciatívu primátora mesta som uví-
tal, zároveň som si však kládol otázky, o
čom vlastne diskusia bude.

Na úvod dovoľte malú rekapituláciu fak-
tov. Vo februári 2005 podpísali hlavné
mesto SR Bratislava, mestská časť Bra-
tislava – Staré Mesto a Spojené štáty
americké Zmluvu o prenájme pozemkov
na Hviezdoslavovom námestí. Účelom
nájmu bolo vytvorenie tzv. bezpečnost-
nej zóny a vybudovanie ochranného
oplotenia pre veľvyslanectvo. Zmluva je
uzatvorená na dobu určitú do 15. februá-
ra 2015. 
Oplotenie, ktoré výrazným spôsobom
zasiahlo do vzhľadu námestia, malo byť len
dočasným riešením. Predstavitelia ambasá-
dy od začiatku vyhlasovali, že chápu
výhrady mesta aj verejnosti a že budú hľa-
dať nové priestory, kam svoj zastupiteľský
úrad presťahujú. Nestalo sa tak doteraz a
asi sa tak skoro ani nestane. Začiatkom
tohto roka totiž ambasáda požiadala hlavné
mesto o predĺženie nájmu o 18 mesiacov,
do 15. augusta 2016. 
O čom budú teda poslanci diskutovať? O
súhlase s predĺžením zmluvy o nájme?
Prečo? Do vypršania platnosti zmluvy má
americká ambasáda ešte desať mesiacov na

to, aby si našla nové priestory, do ktorých
sa presťahuje. Som presvedčený o tom, že
predĺženie nájmu bude predstavovať reálnu
hrozbu, že sa plota na Hviezdoslavovom
námestí nikdy nezbavíme. 
Alebo sa bude diskutovať o ďalšom zotrva-
ní oplotenia okolo ambasády? Pre mňa je
táto alternatíva absolútne neprijateľná.
Nesmieme dopustiť, aby najkrajšie námes-
tie Bratislavy aj naďalej špatil plot. Teraz
máme konečne šancu sa ho zbaviť a túto
šancu musíme využiť. Jedinou relevantnou
témou, ktorá by mala na diskusii odznieť,
by malo byť odstránenie plota z námestia a
jeho vrátenie do pôvodného stavu tak, aby

sme sa my, Bratislavčania, ako aj všetci
návštevníci hlavného mesta mohli prechá-
dzať po námestí bez toho, aby sme sa
museli pozerať na trojmetrové pletivové
monštrum.
Dúfam, že môj názor budú v diskusii zdie-
ľať aj ďalší poslanci. Vyzývam týmto pána
primátora, starostov mestských častí,
poslancov mesta a všetkých tých, ktorým
záleží na vzhľade nášho mesta - nech uro-
bia všetko pre to, aby toto „obludárium“ z
Hviezdoslavovho námestia definitívne
zmizlo. Martin Borguľa

poslanec mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Diskusia mestských poslancov o zotrvaní
americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí
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ŠK Slovan opäť

doma prehral,

s Ružomberkom
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
mohli teoreticky už po tomto ví-
kende oslavovať zisk titulu.
Stačilo doma zdolať Ružombe-
rok a počkať si, či Trenčín v
nezakopne s Myjavou. Nestalo
sa ani jedno, ani druhé. Na-
opak, zo 14-bodového náskoku,
je už len 11-bodový.
Slovanisti sobotný zápas s Ru-
žomberkom prehrali už v prvom
polčase, keď dostali dva góly. V
druhej polovici zápasu zlepšili
hru, dokázali však len znížiť na
konečných 1:2. Bol to už druhý
domáci ligový zápas za sebou,
keď pustili všetky body. Pred
dvoma týždňami prehrali s Myja-
vou 0:1 (kurz na víťazstvo súpera
bol 10.90), teraz podľahli Ružom-
berku (kurz bol 10.50).
„Začali sme v hlbokom útlme,
nekoncentrovane a so slabou her-
nou disciplínou. Prvý polčas bol
najslabší za obdobie, čo som pri
mužstve. Takýto prístup nemôže-
me mať ani na hodovom zápase.
Škoda, že sme si opäť zbytočne
narušili pohodu, ktorú sme mali
po víťazstve v Košiciach. V dru-
hom polčase sme zlepšili pohyb i
hru, ale už bolo neskoro,“ priznal
tréner Jozef Valovič.
Vo štvrtok 1. mája 2014 hrá Slo-
van Bratislava finále Slovnaft
Cupu proti MFK Košice. Hrá sa
v Myjave. (ado)

Volejbalový

titul získali

doprastaváčky
BRATISLAVA
Volejbalovými majsterkami
Slovenska sa stali hráčky VK
Doprastav Bratislava, keď vo
finálovej sérii zdolali Sláviu EU
Bratislava 3:1 na zápasy. Roz-
hodujúci zápas vyhrali na palu-
bovke slávistiek po päťsetovej
bitke 3:2 (-19, 18, -22, 13, -8).
„Bol to veľmi emotívny zápas.
Ďakujem dvanástim najúžasnej-
ším ženám na svete, že po štvrtom
sete sa postavili na nohy a zvládli
veľmi dôležitý tajbrejk. Som
nesmierne rád, že som mohol
viesť ako tréner týchto dvanásť
žien. Nerád vyzdvihujem indivi-
duality a neurobím to ani teraz.
Opäť to bol bojovný výkon, vy-
hrali sme tímovo. Rovnako ako
sme hrali celú sezónu, aj v rozho-
dujúcich momentoch zabrali všet-
ky hráčky,“ uviedol po zisku titu-
lu tréner volejbalistiek Doprasta-
vu Tomáš Varga.
V tejto sezóne sa dve najlepšie
slovenské ženské družstvá stretli
sedemkrát, v šiestich zápasoch
zvíťazil Doprastav, raz vyhrali
slávistky.
Pre bratislavský Doprastav je to
tretí slovenský titul. V tejto sezó-
ne navyše doprastaváčky získali
aj Slovenský pohár a v Stredoeu-
rópskej lige MEVZA skončili na
peknom 3. mieste za slovinskými
tímami Calcit Kamnik a Branik
Maribor. (ado)

BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava pomerne hladko
postúpili do finále play-off slo-
venskej extraligy, kde ich čaká
druhý tím základnej časti BC
Prievidza. Baníci potrebovali
na postup šesť zápasov, Brati-
slavčania tak mali takmer tri
týždne voľno. Tentoraz si pau-
zu sprestrili prípravným zápa-
som proti Nymburgu, ktorý v
semifinále českej NBL čaká
séria s Opavou. Inter prehral v
Nymburku 85:68 (49:24).
Prvý finálový zápas Inter - Prie-
vidza sa hrá v piatok 2. mája

2014 o 18.00 h v Hant Aréne na
Pasienkoch. V sobotu 3. mája
2014 v rovnakom čase a na rov-
nakom mieste sa hrá druhý
zápas, dvojzápasová odveta
bude v Prievidzi o týždeň neskôr
9. a 10. mája 2014. Interisti
nastúpia proti Prievidzi s jasným
cieľom, vyhrať štyri zápasy a
obhájiť majstrovský titul. „Moje
osobné želanie je vyhrať titul, a
teda získať štyri víťazstvá skôr
ako Prievidza. Sme koncentro-
vaní, každý sa pripravuje na sto
percent. Snažíme sa dolaďovať
veci, vyvarovať sa chybám,
ktoré sme produkovali v semifi-

nále a naopak, zosilniť stránky,
ktoré nám predtým vychádzali,“
potvrdila opora žlto-čiernych
Martin Rančík.
Interisti veria, že na finálové
zápasy boja o titul ich proti Prie-
vidzi príde podporiť plná hala.
„Verím, že na finále ľudia prídu.
Vedenie klubu aj my sa to snaží-
me robiť pre nich – aby mali ra-
dosť zo zápasov, keď sa prídu na
nás pozrieť,“ povedal pred finá-
lovou sériou tréner Interu Oleg
Meleščenko. Finále proti Prievi-
dzi bude mať pre neho osobitnú
príchuť, keďže bol jej dlhoroč-
ným hráčom. (ado)

Basketbalisti Interu vo finále play-off
v piatok a sobotu privítajú Prievidzu
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Káder HC Slovan Bratislava,
ale aj realizačný tím účastníka
KHL čaká v novej sezóne
obmena. Trénerovi Rostislavovi
Čadovi bude od mája robiť
asistenta Vladimír Országh.
Ten má byť trénerovi nápo-
mocný najmä pri komunikácii
a koučingu hráčov zo zámoria,
ktorí by mali posilniť Slovan
pred začiatkom nového ročníka
KHL. 
Vlado Országh odohral v NHL za
New York Islanders, Nashville
Predators a St. Louis Blues cel-
kom 295 zápasov a v AHL ďal-
ších 133 zápasov. Országh bol
doteraz trénerom Banskej Bystri-
ce a stále pôsobí ako asistent tré-
nera slovenskej reprezentácie. 
„Slovan deklaroval, že sa chce v
novom ročníku posilniť o zámor-

ských hokejistov. Práve komuni-
kácia s nimi a ich koordinácia
bude mojou hlavnou náplňou prá-
ce. V Slovane nejdem do nezná-
meho prostredia, veľa chlapcov
poznám z reprezentácie. Na prácu
sa už veľmi teším,“ povedal
Vlado Országh. 
Trénerom brankárov Slovana zo-
stáva Pavol Rybár, skončili však
doterajší asistenti trénera Ján
Lipiansky a Roman Stantien. Li-
piansky zostáva v klube ako hlav-
ný tréner športových hokejových
tried.
Vedenie klubu hľadá posily. Z
kádra uplynulej sezóny má zmlu-
vy sedemnásť hráčov: Ján Brej-
čák, Patrik Luža, Vladimír Mihá-
lik, Tomáš Mojžíš, Michal Ser-
sen, Jonathan Sigalet, Martin
Štajnoch, Martin Bakoš, Milan
Bartovič, Mário Bližňák, Libor

Hudáček, Andrej Kudrna,
Richard Mráz, Peter Ölvecký,
Miroslav Preisinger, Andrej
Šťastný. K nim pribudnú ďalší.
Zmluva sa skončila Jaroslavovi
Janusovi, Michelovi Miklíkovi a
Michalovi Vondrkovi. Vedenie
klubu s nimi rokuje a má záujem
ich udržať v tíme.
Letná príprava HC Slovan Brati-
slava sa začne okolo 10. júna
2014. Dovtedy hráči dovolenkujú
a pripravujú sa individuálne. Slo-
van toto leto nebude hrať zápasy
European Trophy, ktorú nahradila
Champions Hockey League. Slo-
vanisti by sa mali zúčastniť turna-
ja tímov KHL v Prahe, resp. vo
Švajčiarsku. Doma sa chcú pred
začiatkom sezóny stretnúť s muž-
stvami KHL, ktoré sa budú vracať
z tréningových kempov v Európe
do Ruska. (ado)

HC Slovan Bratislava čaká obmena, 
asistentom trénera je Vlado Országh




