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Slavín je opäť dominantou aj v noci

Pamätník Slavín je po rokoch dominantou Bratislavy aj v noci. Foto - Marianum

Na nábreží

je symbolický

cintorín
STARÉ MESTO
Na dva týždne bol v parku na
Vajanského nábreží umiestne-
ný symbolický cintorín padlých
obetí kyjevského Majdanu.
Cintorín tvorí 109 drevených
krížov s menami padlých, ktoré
tu umiestnilo občianske združe-
nie Jablko, ktoré vzniklo začiat-
kom apríla. Ide o projekt české
združenie Dekomunizace.cz,
ktoré tento symbolický cintorín
predtým umiestnilo v praž-
ských Vršoviciach.
Nazvali ho Cintorín nebeskej sto-
tiny, čo odkazuje na jednotky sto-
viek mužov, na ktoré se delila
domobrana kyjevských zástancov
európského smerovania Ukrajiny
na Majdane. V Bratislave mali
byť kríže pôvodne na Námestí
slobody, ktoré je v správe brati-
slavského magistrátu. Vedenie
mesta s tým však nesúhlasilo.
Podľa riaditeľa kancelárie primá-
tora Ľubomíra Andrassyho mesto
nesúhlasilo s umiestnením sym-
bolického cintorína na námestí,
ktoré sa spája s udalosťami slo-
venskej histórie, vzhľadom na
symboliku k 17. novembru 1989.
Nakoniec boli kríže osadené na
Vajanského nábreží, ktoré spra-
vuje mestská časť Staré Mesto.
Cintorín nebeskej stotiny je na
Vajanského nábreží od 6. mája
2014 a má tu byť dva týždne. Jeho
súčasťou je tzv. stena spomienok,
kde sú uvedené mená, fotografie a
životné príbehy obetí násilia na
Majdane. (brn)

Mestskí poslanci

budú opäť 

hovoriť o plote 
STARÉ MESTO
Skupina mestských poslancov
sa koncom apríla stretla s veľ-
vyslancom USA na Slovensku
Theodorom Sedgwickom, aby
diskutovali o plote, ktorý chrá-
ni budovy amerického veľvy-
slanectva z Hviezdoslavovho
námestia a Paulíniho ulice. Na
májové zasadnutie mestského
zastupiteľstva chce totiž primá-
tor Milan Ftáčnik (nezávislý s
podporou Smer-SD) opäť pred-
ložiť návrh na predĺženie náj-
mu verejného priestranstva
okolo veľvyslanectva.
Pozemky má USA prenajaté od
mesta do 15. februára 2015.
Američania však požadujú pre-
dĺžiť nájom o 18 mesiacov, teda
do 15. augusta 2016. Za ten čas
sa má nájsť riešenie.
Stretnutie amerického veľvyslan-
ca s mestskými poslancami žiad-
ny konkrétny výsledok nepri-
nieslo. Podľa dostupných infor-
mácií síce vyjadril pochopenie
pre odmietavý postoj poslancov k
plotu, žiadne riešenie však nena-
vrhol. Hovoril však o čiastočných
úpravách v podobe vybudovania
estetického oplotenia a zelene
medzi budovou a plotom, ktoré
by ladilo s okolím.
Podľa zmluvy z februára 2005
bolo „nájomné  stanovené vo výš-
ke 1 slovenskej koruny za celé
obdobie nájmu“. Nie je však zná-
me, aké navrhuje veľvyslanec ná-
jomné za predĺženie nájomnej
zmluvy o 18 mesiacov. (ado)
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STARÉ MESTO
Pamätník Slavín je od štvrtka
8. mája 2014 opäť dominantou
mesta aj v noci. Je to zásluhou
nového osvetlenia, ktoré tu ne-
chalo nainštalovať mestské po-
hrebníctvo Marianum, ktoré
pamätník aj priľahlý vojnový
cintorín spravuje. Ako pre Bra-
tislavské noviny uviedol riadi-
teľ Marianum Miloslav Hrá-
dek, celú inštaláciu nového
osvetlenia zaplatilo ruské veľ-
vyslanectvo v Bratislave.
„V rohoch pribudli štyri nové sto-
žiare, na ktorých sú umiestnené
vysokovýkonné, ale zároveň
úsporné LED svietidlá. Tie osve-
cujú hlavný pamätník. Na kaž-
dom stožiari sú tri svietidlá,“
povedal Miloslav Hrádek. Ešte na
jeseň nechalo Marianum nasvietiť

arkádiu pred pietnou miest-
nosťou, čo stálo zhruba 1700 eur. 
Na otázku, aké očakáva prevádz-
kové náklady spojené s osvetle-
ním pamätníka, Miroslav Hrádek
uviedol, že predstavu bude mať,
keď dostane revíznu správu.
Neočakáva však, že náklady budú
vysoké, keďže svietidlá sú úspor-
né. „Svetlá sa rozžnú pomocou
fotobunky, keď sa zotmie. Podob-
ne ako Bratislavský hrad, aj Sla-
vín bude osvetlený do druhej ho-
diny v noci,“ povedal M. Hrádek.
Keď Marianum vlani získalo do
správy Slavín, plánovalo obnoviť
osvetlenie pamätníka, ktoré bolo
niekoľko rokov nefunkčné. Z
vlastných zdrojov nasvietili arká-
diu, na dokončenie projektu
osvetlenia však už nemali penia-
ze. Ruský veľvyslanec Pavel M.

Kuznecov sa ponúkol, že uhradí
zvyšné náklady. Po nových svet-
lách chce Marianum pokračovať
v obnove areálu. Či už pôjde o
úpravu zelene, vojnových hrobov,
výmenu dlažby, schodiská a
chodníky, použiť chce vlastné
zdroje, požiadalo o dotáciu aj  mi-
nisterstvo vnútra, opäť možno
prispeje aj ruská strana.
Slavín bol postavený v rokoch
1957 - 1960 a slávnostne odhale-
ný 3. apríla 1960. Autorom je so-
chár a architekt Ján Svetlík. Vý-
zdobu vytvorili sochári Tibor
Bártfay, Jozef Kostka, Ján Kulich,
Rudolf Pribiš, Ladislav Snopek,
Alexander Trizuljak a maliari De-
zider Castiglione a Juraj Krén. V
6 masových a 278 individuálnych
hroboch je tu pochovaných 6845
vojakov Červenej armády. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Ak nevolíme, 
rozhodujú
za nás druhí
Na budúci týždeň čakajú Brati-
slavčanov už druhé tohtoročné
voľby. Tentoraz pôjdu k voleb-
ným urnám spoločne s obyva-
teľmi ostatných krajín Európ-
skej únie, aby si zvolili nový
Európsky parlament. Keď sa
rozhodovalo o vstupe Slovenska
do Európskej únie, prišla v
referende hlasovať väčšina
voličov. Keď ide o voľby slo-
venských zástupcov v europar-
lamente, ľuďom sa akosi voliť
už nechce. Preto prišla o vstupe
hlasovať väčšina voličov, aby v
európskych voľbách rozhodo-
vala menšina?
Kým na referende o vstupe Slo-
venska do Európskej únie sa zú-
častnilo 52,15 % voličov, v roku
2004 bolo prvýkrát voliť europo-
slancov len 16,96 % slovenských
voličov. O päť rokov neskôr v roku
2009 prišlo voliť 19,64 % voličov.
V Bratislave to bolo o niečo lepšie
- na referende sa zúčastnilo 61,59 %
voličov, v roku 2004 volilo 21,87 %
a o päť rokov neskôr 24,79 %
Bratislavčanov.
Bratislava je štatisticky jeden z
najbohatších regiónov Európskej
únie, a preto má obmedzený prí-
stup k európskym fondom. Kým v
slovenských mestečkách si z
európskych peňazí stavajú plno-
automatizované verejné toalety,
ktoré nikto nevyužíva, Bratislava
na tie svoje toalety nemá peniaze
a radšej ich zatvára. Ak to chcú
Bratislavčania zmeniť, musia ich
v Bruseli aj v Štrasburgu viac po-
čuť. Na budúci týždeň v sobotu
väčšina voličov na Slovensku a v
Bratislave podľa všetkého opäť
zostane doma. Nezabudnime
však, že ak nevolíme, rozhodujú
za nás druhí. Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Spôsob, akým mestská časť
Staré Mesto prenajala pozem-
ky pod bývalými telefónnymi
búdkami v centre mesta spoloč-
nosti Fox One, s.r.o., nápadne
pripomína škandalózny prená-
jom časti chodníkov pre
umiestnenie reklamných zaria-
dení citylight v roku 2006. Vte-
dajší starosta Peter Čiernik
(KDH) niekoľko mesiacov pred
komunálny voľbami prenajal
časti chodníkov spoločnosti Ak-
zent Media, s.r.o., ktorá na nich
osadila vyše tri desiatky rek-
lamných zariadení, ktoré chod-
com prekážajú dodnes.
Aj vtedy, aj dnes vedenie mest-
skej časti Staré Mesto uprednost-
nilo prenájom pozemkov pred
zdanením užívania komunikácie
formou miestnej dane. Aj vtedy aj
dnes bol prenájom pre mestskú
časť nevýhodný. Za 1 štvorcový
meter by mala reklamná spoloč-
nosť zaplatiť ročne na daniach za
jeden citylight 54 750 korún
(1817 eur). Teda o 34 750 korún
viac (1153 eur), ako platí na
základe nájomnej zmluvy. Pri 33
citylightoch tak staromestská
samospráva prichádza ročne o 1
146 750 korún (38 065 eur ), čo je
za desať rokov platnosti zmluvy
11 467 500 korún (380 650 eur).
Rovnako je to aj s pozemkami
pod bývalými telefónnymi búd-
kami, ktoré staromestské miestne
zastupiteľstvo na návrh starostky
Tatiany Rosovej (SDKÚ-DS)
prenajalo spoločnosti Fox One,
s.r.o., za  jedno euro za štvorcový
meter ročne. Kým doteraz majiteľ

telefónnych búdok s reklamným
a propagačným zariadením platil,
resp. mal platiť miestnu daň za
štvorcový meter a deň 10 €. Roč-
ne je to za štvorcový meter 3650,
pri ôsmich štvorcových metroch,
ktoré Staré Mesto firme Fox One
prenajalo celkom za 8 eur ročne,
príde mestská časť ročne o 29 192
eur (3650 € x 8 m2 - 8 €).
Podobným spôsobom si chce
spoločnosť Fox One, s.r.o., prena-
jať pozemky pod telefónnymi
búdkami s reklamou aj od magi-
strátu a ďalších mestských častí.
Ako sme už informovali, konate-
ľom Fox One, s.r.o., je istý Slavo-
mír Leysek z Ružomberka, ktorý
bol aj konateľom Metropol Me-
dia, s.r.o., teda firmy, ktorá vlast-
nila tieto isté búdky predtým.
Firma viackrát zmenila majiteľa,
zostala však dlžná bratislavským
samosprávam na miestnych da-
niach nemalé sumy. Len Starému
Mestu dlží Metropol Media,
s.r.o., na daniach 45 397 €.

NA TRHOVEJ ULICI JE
BÚDKA ROKY ROZBITÁ

S týmito reklamnými telefónny-
mi búdkami majú niektoré samo-
správy zlé skúsenosti. V Dúbrav-
ke na križovatke ulíc Trhová a
Bilíková je už niekoľko rokov
takáto búdka zničená. Kedysi brá-
nila vodičom vo výhľade, potom
niekto rozbil, zavadzia tu však
stále. V júni 2012 nás dúbravská
samospráva informovala, že
vlastníkom je spoločnosť Metro-
pol Media, s.r.o. Tá to však vtedy
popierala s tým, že situácia je zlo-
žitá a pripravuje novú koncepcia
multifunkčných terminálov. Od-
vtedy uplynuli takmer dva roky a
rozbitú, nefunkčnú búdku nikto
neodstránil. „Situácia s odstráne-
ním rozbitej telefónnej búdky na
Trhovej ulici sa nezmenila. Zatiaľ
sa mestskej časti nepodarilo vy-
pátrať, komu búdka patrí,“ uvie-
dol Anton Lisý z miestneho úradu
Dúbravka. (ado, mch)

Foto - Slavo Polanský

Staré Mesto prenájmom pozemkov
pod búdkami stratí 29 192 € ročne

Prípadov ako

na Medenej

môže byť viac
STARÉ MESTO
Prípad nevýhodného predaja
kancelárskych priestorov na
Medenej ulici 10, keď by mests-
ká časť mohla prísť o takmer
60-tisíc eur, vyvolal nebývalú
pozornosť. Podľa našich infor-
mácií by takýchto prípadov,
keď za podozrivými prenájma-
mi a následnými predajmi stál
bývalý úradník miestneho úra-
du, mohlo byť viacej. 
Ako sa nám podarilo zistiť, spo-
ločnosť Bresno, s.r.o., z Bernolá-
kova, ktorá prostredníctvom rea-
litnej kancelárie ponúkala na pre-
daj kancelárskej priestory na Me-
denej ulici takmer za dvojnásob-
nú cenu ako ich mestská časť pre-
dala, si začiatkom tohto roka veľ-
mi výhodne prenajala od mestskej
časti Staré Mesto nebytové prie-
story na Dostojevského rade 1.
Starostka Tatiana Rosová (SDKÚ-
DS) prenajala 214,58 štvorcových
metrov za 3218,70 eur ročne, čo je
ročne 15 eur za štvorcový meter. V
budove na rušnej križovatke so
Šafárikovým námestím má byť
podľa nájomnej zmluvy materské
centrum.
Na otázku, či už nájomca požia-
dal o odkúpenie priestoru, staro-
mestská hovorkyňa Alexandra
Obuchová uviedla: „Mestská časť
neeviduje žiadosť o odkúpenie.
Ak nepôjde o prípad hodný oso-
bitného zreteľa, tak mestská časť
nebude predávať nebytový prie-
stor aktuálnemu nájomcovi neby-
tového priestoru, ak od uzavretia
nájomnej zmluvy neuplynula le-
hota aspoň jedného roka.“ (ado)

Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová ulica 21, 827 05 Bratislava 212

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto

VVYYHHLLAASSUUJJEE  OOBBCCHHOODDNNÚÚ  VVEERREEJJNNÚÚ  SSÚÚŤŤAAŽŤ
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy
o nájme objektu - Dom kultúry Bulharská 60,

súpisné číslo 4435 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parcelné číslo
14790/8, 14814/440, zapísaný na LV č. 1, okres: Bratislava II, obec: Bratislava, 

m.č. Ružinov, k.ú. Trnávka na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor 

za minimálnu výšku nájomného 25 000 €/rok a
investície 200 000 € na dobu 10 rokov s možnosťou

predĺženia doby nájmu o ďalších 5 rokov.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli

Mestskej časti Bratislava – Ružinov a internetovej stránke www.ruzinov.sk
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Magistrát hľadá

opäť mestského

šarhu
BRATISLAVA
Mesto Bratislava po roku opäť
hľadá firmu na nepretržitý
výkon vybraných činností vete-
rinárnej asanácie. Vlani sa sú-
ťaž skončila blamážou, keď sa
najskôr nikto neprihlásil a
potom magistrát oslovil tri
firmy. Vyhrala vtedy košická
firma TD, s.r.o., ktorá však
nemala karanténnu stanicu a
odchytené zvieratá chcela voziť
do Košíc!
Nakoniec mesto uzavrelo zmlu-
vu so Slobodou zvierat, ktorá
funkciu mestského šarhu zabez-
pečovala aj predchádzajúcich 16
rokov. Zmluva so Slobodou
zvierat sa končila 28. marca
2014, dodatkom ju predĺžili do
konca mája a najnovšie s ňou
podpísali trojmesačnú zmluvu
do konca augusta.
Novú zmluvu na odchyt zvierat
podpíše mesto s víťazom elektro-
nickej aukcie na jeden rok s opci-
ou na ďalší rok. (brn)

V Rusovciach

objavili rímsku

cestu a oltár
RUSOVCE
V Rusovciach na Kovácsovej
ulici v záhrade rodinného do-
mu, kde je plánovaná výstavba
nových rodinných domov, obja-
vili oltár a cestu, ktoré postavili
ešte Rimania približne v 2.
alebo 3. storočí nášho letopočtu.
Rusovce boli kedysi osídlené
Rimanmi, ktorí v nich mali vo-
jenský tábor Gerulatu. Okolo
neho sa rozprestierala osada.
Keďže sa má v pamiatkovej
rezervácii v blízkosti Gerulaty
stavať, plánovanej výstavbe pred-
chádzal archeologický výskum.
Výskumníci zistili, že oltár je veľ-
mi vzácny nielen vekom, ale aj
polohou. Našli ho totiž tam, kde
ho Rimania pôvodne umiestnili.
V Gerulate sa doteraz našlo nie-
koľko malých oltárov, nie však na
pôvodnom mieste, ale boli na-
príklad niekde zamurované a vy-
užité ako stavebný materiál. Oltár
je venovaný Jupiterovi, čiže hlav-
nému božstvu.
Objavená cesta je tiež výnimočná.
Je vidiecka, nedláždená a mala
viesť k ďalším usadlostiam. Pri
výskume našli aj rímske mince,
keramiku, odevné ozdoby, kova-
nia či spony.
Nálezy stavbu neohrozia, keďže
sa nachádzajú asi dva metre pod
zemou. Cestu zrejme zachovajú
na pôvodnom mieste, oltár a
ostatné nálezy prenesú. (mch) 

Pri rekonštrukcii mosta poškodili
prvý pamiatkovo chránený pilier
STARÉ MESTO
Pri odstraňovaní starej kon-
štrukcie  Starého mosta pripev-
nil stavebník, spoločnosť Euro-
via SK, a.s.,  o jeho piliere želez-
né kotvy, ktoré slúžili na uchy-
tenie súlodia. Jednu z nich pri-
pevnil aj na pilier, ktorý stojí na
staromestskej strane rieky a je
pamiatkovo chránený. Zostali v
ňom diery, tyče a je poškodený.
Stavebník po odmontovaní kotvy
na pamiatkovo chránenom pilieri
prekryl diery plachtou. Počas sl-
nečného aprílového víkendu zve-
daví návštevníci nábrežia pood-
kryli a následne zhodili plachtu
zakrývajúcu diery v pilieri. Na
Krajskom pamiatkovom úrade v
Bratislave sme sa zaujímali, či je
pilier poškodený, či mal staveb-
ník povolenie na osadenie kotvy a
aké to môže mať pre stavbu i sta-
vebníka následky.
„Osadenie predmetných kotev-
ných zariadení bolo technickou
nevyhnutnosťou, malo a má

dočasný charakter. Ich umiestne-
nie bolo predpísané príslušným
orgánom štátnej plavebnej správy
bez akejkoľvek inej alternatívy,“
uviedol odborný radca Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave
Viktor Ferus. Dodal, že Eurovia
SK, a.s., bude po vybudovaní no-
vej konštrukcie realizovať ume-
lecko-remeselnú obnovu pamiat-
kovo chránených častí Starého

mosta v zmysle rozhodnutí a
záväzných stanovísk Krajského
pamiatkového úradu na základe
návrhu na umelecko-remeselnú
obnovu, ku ktorému úrad vydá
záväzné stanovisko. „V rámci
obnovy budú predmetné zásahy
do pilierov opravené  a povrch
zacelený tak, že nebudú viditeľ-
né,“ dodal Ferus. (mch)

Foto - Slavo Polanský

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Pozývame vás na deň otvorených dverí, 
kde si pozriete ako sa býva v Slnečniciach. 

Príďte sa presvedčiť s celou rodinou, aký 
krásny môže byť život plný pohody.

slnecnice.sk

22. – 24. mája
10.00 – 19.00 hod.

VOLÁ VÁS MIESTO 
       PRE KRÁSNY ŽIVOT

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

BRATISLAVA
Národná kriminálna agentúra
obvinila hlavného radcu na
katastrálnom odbore Okresné-
ho úradu Bratislava 54-ročného
Ladislava B. z prijímania úplat-
kov. Spolu s ním policajti obvi-
nili aj sedem ďalších osôb,
ktoré mu tieto úplatky dali.

„Ladislav B. si podľa policajných
informácií pýtal úplatky za to, že
vybavoval rôzne služby nad
rámec svojej náplne práce. Jeho
hlavnou činnosťou bolo overova-
nie geodetických plánov. On však
podľa operatívnych zistení posky-
toval prednostne rôzne informá-
cie alebo listiny z katastrálnych

spisov bez povinného poznačenia
identifikačných údajov žiadateľa,
ako i dôvodu a účelu,“ uviedla
hovorkyňa Prezídia Policajného
zboru Andrea Dobiášová.
Ladislavovi B. hrozí väzenie na 5
až 12 rokov, ostatným siedmim
obvineným od 6 mesiacov až po 3
roky. (brn)

Hlavný radca z katastra bral úplatky
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Račianska ulica

by mala byť 

mestotvorná
LIST ČITATEĽA
Je veľa príkladov v živote člo-
veka, kedy treba niečo zväčšiť,
prevzdušniť, aby sa ľahšie žilo.
Niekedy je treba vyprázdniť
byt od dávno nepoužívaných
vecí. Inokedy je treba rozšíriť
cievy zanesené balastom nado-
budnutým za celý život. No a v
živote mesta občas prichádza
chvíľa, kedy je treba upraviť
ulice tak, aby jeho pulz mohol
byť - svojím rytmom - zodpove-
dajúcim novej dobe.
Každé veľké mesto má svoje bul-
váre, triedy, dôležité dopravné
tepny, ktoré ho charakterizujú a
dotvárajú jeho obraz. Medzi tie
bratislavské určite patrí aj
Račianska ulica. Teraz v roku
2014 je to už vyše 5 rokov, čo v
lokalite Slovany čaká pozemok
na svoj nový projekt. Či bude pro-
jekt „takový alebo makový“ - sle-
dujeme to v novinách - to sa roz-
hodne investor. Ale už v menšej
miere sa hovorí, plánuje, či
dokonca koná vo veci dopravnej
situácie na Račianskej ulici.
Mesto bude potrebovať dopravnú
tepnu. Širokú tepnu. Dvojprúdo-
vú v oboch smeroch. No a práve
tam v priestoroch Slovany je Ra-
čianska ulica iba jednoprúdová.
Aj do mesta, aj von z mesta. Teraz
je ten správny čas, aby mesto
zdvihlo hlavu. Nerečnilo a kona-
lo. Upravilo územný plán o
zmenu Rozšírenia Račianskej
ulice 27-57 z jednoprúdovej na
dvojprúdovú. Teraz je ten správny
čas, aby mesto definovalo a
vytvorilo koncept mestotvornej
ulice Račianska 27-57. Ak nie, tak
práve tento úsek bude v Novom
Meste priblblým úzkym miestom,
hoc tu iba 500 metrovým, podob-
ne akým je v Zürichu celá ulica
Badenerstrasse (4 km).
Diskusie o víziách rozvoja Bra-
tislavy vždy boli, sú a budú. Ale
do budúcnosti sa rátajú len zrea-
lizované činy. Ak mesto Bratisla-
va má svojho architekta, urbanis-
tu, dopravného inžiniera či do-
konca existujú celé inštitúcie, tak
potom už teraz má dosť odborní-
kov na to, aby to spravili. Spravi-
li teraz alebo nikdy.

Ivan Jančík, Nové Mesto

Reštaurácia KOGO na Hviez-
doslavovom námestí si dlhodo-
bo udržiava veľmi dobrú úro-
veň a už niekoľko rokov patrí k
najlepším reštauráciám v mes-
te. Pred niekoľkými týždňami
otvorili jej majitelia na poscho-
dí novú reštauráciu D.STEAK-
HOUSE. Ako už názov napove-
dá, dominovať tu majú steaky.
Boli sme zvedaví, v čom bude
tento steakhouse iný.
Vstup do reštaurácie je z podcho-
du vedúcemu na Panskú ulicu. Na
poschodí je veľkorysý priestor,
ktorý ešte zväčšujú zrkadlá na stĺ-
poch uprostred. Podlaha je dreve-
ná, hrubá omietka na stenách pô-
sobí trochu surovo, zaujme najmä
sklenený strop s mapou súhvezdí
zverokruhu. Jednoduché kresiel-
ka sú pohodlné, stoly s bielymi
obrusmi pôsobia noblesne. Na
zadnej stene je vínotéka so stov-
kami fliaš vína z celého sveta.
Letmý pohľad do jedálneho lístka
nás utvrdil v predpoklade, že iné
ako hovädzie steaky neponúkajú.
A keďže nie je hovädzie ako ho-
vädzie, ponúkajú ho hneď päť
druhov prakticky z celého sveta -
filety z plemena piemontése z Ta-
lianska, prakticky všetky časti

plemena black angus z USA, txo-
gitxu z plemena galician z Bas-
kicka, wagyu z plemena tajima z
Austrálie a z domáceho chovu
slovenského strakatého dobytka -
simmental.
Majiteľ ale aj personál vedia o
mäse zanietenie rozprávať, zakla-
dajú si na špeciálnej úprave mäsa,
keď ho nechajú v chlade odležať
30-50 dní. Mäso sa zbaví preby-
točnej vody, jeho chuť sa zvýraz-
ní a je podstatne jemnejšie. Grilu-
jú na špeciálnom grile na argen-
tínskom uhlí, ktoré nedymí.
Aj vzhľadom na to, že ide o to
najkvalitnejšie hovädzie, ceny je-
dál sú na naše pomery trochu vyš-
šie. Najlacnejší je 400-gramový
odležaný slovenský rib eye, ktorý
stojí 28 €. Pre porovnanie rovna-
ko veľký americký rib eye vychá-
dza na 38 €, najdrahší v ponuke je
australský fillet 250 g/120 €.
Zo studených predjedál sme si
dali domáce pastrami (9,00 €), čo
sú vlastne plátky naloženého a
vyúdeného hovädzieho mäsa.
Chuťovo boli vynikajúce, jablčný
chren, ktorý s tým servírujú bol

slabý, naopak horčicová omáčka
naše sklamanie vykompenzovala.
Z teplých predjedál sme si dali
hovädzí vývar s mäsovými gulôč-
kami a mrkvou (7,00 €). Bol
mimoriadne dobrý - porcia 0,4 l
však bola zbytočne veľká.
Okrem steakov sme si dali burger
z troch druhov mäsa a štyroch
druhov syra s rajčinou cumato a
šalátom v domácej žemli (15,00 €).
Nemal najmenľiu chybičku.
V porovnaní s inými steakhousmi
je ponuka D.STEAKHOUSE
podstatne iná. Dovoľujeme si tvr-
diť, že kvalitou kuchyne a prístu-
pom personálu uspokojí aj najná-
ročnejších zákazníkov. Vzhľa-
dom na ceny jedál nie je to roz-
hodne reštaurácia pre bežného
Bratislavčana alebo turistu. Je
preto otázne, či tento koncept
osloví početnejšiu klientelu.
Kto však má rád hovädzie a je
ochotný minúť o niečo viac ako
obvykle, nebude v D.STEAK-
HOUSE určite sklamaný. My
sme boli maximálne spokojní.
Naše hodnotenie:�����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Cieľom každého podnikateľa
je zarobiť. Inak to nie je ani v
odevnom priemysle. Aj v ňom
však treba dodržiavať isté pra-
vidlá a riadiť sa zákonmi. Inak
hrozia predajcom pokuty, kto-
rými o zisk prichádzajú.
Inšpektori  Slovenskej obchodnej
inšpekcie (SOI) skontrolovali 2.
októbra 2013 prevádzku Šitia a
opravy odevov na Heydukovej
ulici 31. Zistili, že podnikateľka
Zdenka Bučková Haklová poru-
šila povinnosti voči predávajú-
cim až v štyroch prípadoch. Preto
jej dali pokutu 500 eur. Pri kon-
trole sa v prevádzke nenachádzal
žiaden reklamačný poriadok.
Zákazníčka, ktorá sa obrátila na
SOI, sa pokúsila vybaviť tri
reklamácie zamerané na nedo-
statky služby, ani pri jednej jej
nevystavili potvrdenie o prijatí
reklamácie. Predávajúca navyše
nevydala ani písomný doklad o
vybavení reklamácie do 30 dní
od jej uplatnenia a vôbec nevied-

la evidenciu reklamácií. Podnika-
teľka síce nedostatky zistené inš-
pektormi SOI odstránila a za
všetko sa ospravedlnila, to ju
však podľa SOI nezbavuje zod-
povednosti za porušenie zákona.
Nevydanie dokladu o reklamácii
totiž znemožňuje zákazníkovi
ďalej uplatňovať svoje práva, ak
by nebol spokojný so spôsobom
vybavenia reklamácie.
Pokutu za vydanie nesprávneho
dokladu o kúpe svetra a nevede-
nia správnej evidencie o reklamá-
ciách dostala aj spoločnosť Fu
Lion, s.r.o., za prevádzku čínske-
ho obchodu na Krížnej ulici 26.
Inšpektori SOI pri kontrolnom
nákupe svetra za 11,98 eur z dňa
12. októbra 2013 dostali od pre-
dajcu doklad o kúpe, ktorý neob-
sahoval správny názov zakúpe-
ného výrobku. Namiesto výrob-
ku „1 kus sveter sivej farby JX“

bolo na doklade o kúpe uvedené
„123 vesta“. Pri kontrole inšpek-
tori ďalej zistili, že v evidencii o
reklamáciách neboli pri reklamá-
ciách z dňa 26. februára 2013 a 2.
mája 2013 uvedené údaje o spô-
sobe jej vybavenia. Inšpektori
preto uložili spoločnosti Fu Lion,
s.r.o., pokutu 400 eur a následne
ju informovali o začatí správneho
konania. Spoločnosť sa vyjadrila,
že predávajúci zamestnanec
označil tovar za vestu, pretože
neporozumel správne slovnému
výrazu, a že reklamácie boli riad-
ne vybavené, ich ukončenie
nebolo iba zaznamenané. Predá-
vajúci prijal opatrenia, aby sa
situácie viac neopakovali a tovar
bol pomenovaný správne a kon-
krétne. Inšpektori na pokute trva-
li, keďže protiprávny stav bol zo
strany SOI spoľahlivo preukáza-
ný. Marián Brezňanský

(Spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Reklamácie musia predavači evidovať

Kogo sa rozšírilo o D.Steakhouse Egoizmus 

v bratislavskej

MHD
LIST ČITATEĽA
Už päť, možno šesť rokov ma
znepokojuje správanie sa ľudí
pri preprave MHD. Ide o sebec-
ké správanie sa cestujúcich,
keď vo vozidle zablokujú mies-
to pri okne. Tento jav predtým
neexistoval. Každý cestujúci si
VŽDY sadol na sedadlo pri
okne, aby tak umožnil posadiť
sa ďalším spolucestujúcim.
Takéto správanie cestujúcich bolo
úplne spontánne, nepísané pravid-
lo, ktoré všetci dodržiavali bez
toho, aby im to niekto nariaďoval,
či ich k tomu nútil. Bola to oby-
čajná ľudská spolupatričnosť a
slušnosť.
Dnes, keď nastúpite do PREPL-
NENÉHO vozidla MHD, uvidíte
voľné miesta pri oknách, ktoré
zablokovali bezohľadní cestujúci,
tváriaci sa vlastnícky. Akoby im
tam všetko patrilo. Akoby mali
zaplatené dve miesta. A ak ich
požiadate, aby vám umožnili sad-
núť si na voľné sedadlo, neochot-
ne a znechutene, gániac na vás, sa
o kúsok pootočia, aby ste sa s ťaž-
kosťami pretiahli úzkou medzier-
kou, čím vám dajú na vedomie, že
ich obťažujete a narušujete ich
vlastnícky priestor.
Videl som v preplnenom trolej-
buse dvoch živo diskutujúcich
pánov sediacich na sedadlách za
sebou pri uličke. Sedadlá pri
oknách voľné. Ani jeden z nich
sa nechcel vzdať svojho teritória,
aj keď vedeli, že by sa im ľahšie
debatovalo, keby sedeli vedľa
seba. Zaberali tak dve voľné
miesta, aj keď im to nebolo príliš
pohodlné a trolejbus plný pacien-
tov smeroval k vojenskej nemoc-
nici.
Obdobne si počínajú egoistickí
cestujúci, keď si „svoj osobný
priestor“ chránia batožinou...
Vrcholom bolo, keď som mladíka
tmavej pleti požiadal, aby mi
uvoľnil miesto, na ktorom mal
vedľa seba položený malý plec-
niak. Začal na mňa vulgárne kri-
čať, nech mu dám pokoj... Trend
sebectva a bezohľadnosti je čoraz
zreteľnejší vo všetkých oblastiach
ľudskej činnosti. Nezadržateľne
smerujeme k dekadencii.
František Jankovič, Bratislava
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Vyporiadanie

podielového

spoluvlastníctva
Podielové spoluvlastníctvo ne-
hnuteľnosti je vlastníckym
vzťahom viacerých osôb (naj-
menej dvoch) k tej istej veci -
nehnuteľnosti. Jeho základným
charakteristickým znakom je
spoluvlastnícky podiel, ktorý
vyjadruje mieru, akou sa spolu-
vlastníci podieľajú na právach
a povinnostiach, ktoré vyplýva-
jú zo spoluvlastníctva k spoloč-
nej nehnuteľnosti.
Občiansky zákonník konkrétne
neurčuje, ktorá časť nehnuteľnos-
ti je vo výlučnom vlastníctve či
užívaní toho-ktorého spoluvlast-
níka. Inak povedané, podielový
spoluvlastník má svoj podiel na
celej nehnuteľnosti, na každom
milimetri štvorcovom bez toho,
aby bola vyčlenená reálna plocha
alebo časť, ktorú by mohol výluč-
ne vlastniť či užívať. 
V zmysle ustanovenia §141 ods. 1
Občianskeho zákonníka sa môžu
spoluvlastníci dohodnúť na zruše-
ní spoluvlastníctva a na vzájom-
nom vyporiadaní sa. V prípade, že
je predmetom spoluvlastníctva
nehnuteľnosť, zákon stanovuje
povinnosť vyhotoviť dohodu
písomne. Nevyhnutnou náležitos-
ťou každej dohody o zrušení a
vyporiadaní podielového spolu-
vlastníctva je uvedenie jasného a
zrozumiteľného spôsobu vyporia-
dania. Z dohody musí byť jasné,
ako sa spoluvlastníci vyporiadali.
Dohoda má povahu zmluvy o
prevode vlastníctva. Predmetom
dohody musia byť všetky doteraj-
šie vzťahy, ktoré sa týkajú spoloč-
nej nehnuteľnosti. Účastníkmi
dohody musia byť všetci podielo-
ví spoluvlastníci nehnuteľnosti,
ktorí musia byť jasne a zrozumi-
teľne identifikovaní a taktiež je
nevyhnutné, aby bola presne špe-
cifikovaná nehnuteľnosť, na kto-
rej sa vyporiadavajú spoluvlast-
nícke podiely. Podpisy na dohode
musia byť notársky overené a
dohoda musí byť vložená do prí-
slušného katastra nehnuteľností
spoločne s návrhom na vklad.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Bratislavu treba

vyčistiť obrazne

aj doslova
NÁZOR POSLANCA
Neporiadok je v Bratislave
jedným z hlavných problémov
mesta. Neporiadok totiž nemá-
me len na uliciach, ale aj na
bratislavskom magistráte. A
ako to už býva, oba tieto typy
neporiadku spolu priamo sú-
visia.
Spolu s kolegami z mestského
zastupiteľstva sme v januári upo-
zornili, že Bratislava platí za
zimnú údržbu takmer milión eur
aj za mesiac, v ktorom ani raz
nesnežilo (december 2013).
Keby sa takto na magistráte
neplytvalo peniazmi Bratislavča-
nov, ušetrili by sa peniaze na
niečo iné, napríklad na celonoč-
né osvetlenie Bratislavy. Na svie-
tení v noci by sa šetriť naozaj
nemalo, je to jedna zo základ-
ných funkcií mesta.
Tma v uliciach mesta má ale
možno pomôcť k tomu, aby si
ľudia nevšimli všadeprítomné
graffitti na stenách bratislav-
ských ulíc. Ešte minulý rok som
presadil do bratislavského roz-
počtu historicky prvých 50-tisíc
eur na spolufinancovanie od-
stránenia týchto malieb. Pevne
verím, že sa táto suma stihne
vyčerpať a naše mesto sa aspoň
čiastočne zbaví týchto nevkus-
ných čarbaníc.
Ďalším príkladom neporiadku v
našom meste sú bilbordy. Ide o
tzv. vizuálny smog, na ktorý si už
možno niektorí aj zvykli, ale v
moderných západných mestách
je niečo také nepredstaviteľné.
Preto ma mimoriadne prekvapilo,
keď sa vedenie mesta pokúsilo
zlegalizovať 400 bilbordových
plôch, ktoré stoja v Bratislave
načierno. To, že sa mu to nako-
niec nepodarilo, považujem za
jeden zo svojich najväčších úspe-
chov v mestskom zastupiteľstve.
Čistota a poriadok sú základný-
mi predpokladmi vyššej kvality
života Bratislavčanov. Už je naj-
vyšší čas začať sa tejto téme
venovať naplno, nie o tom neus-
tále iba hovoriť. Bratislava je
krásne mesto a zaslúži si, aby to
bolo aj vidieť.

Ivo Nesrovnal, poslanec
mestského zastupiteľstva

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

RUŽINOV
Ružinov ako jediná bratislav-
ská mestská časť neplatí Brati-
slavskej vodárenskej spoločnos-
ti, a.s., za zrážkovú dažďovú
vodu, ktorá z chodníkov steká
do kanálov. Už siedmy rok sa
Ružinovčania sporia s vodárňa-
mi o poplatky za odvádzanie
dažďovej vody z komunikácií 3.
a 4. triedy, ktoré spravuje
mestská časť. Ružinov prestal
platiť za zrážkovú vodu s odô-
vodnením, že podľa zákona má
platiť vlastník, ktorým je mesto
Bratislava, a nie mestská časť,
ktorá je len správcom komuni-
kácií. 
V roku 2008 vtedajší starosta Sla-
vomír Drozd (Smer-SD) rozhodol
o zastavení platieb za zrážkovú
vodu s tým, že podľa zákona o
verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách povinnosť
platiť poplatky náleží vlastníkovi
komunikácie, nie jej správcovi.
BVS sa rozhodla situáciu riešiť
súdnou cestou, celkom podala
proti mestskej časti Ružinov šesť
súdnych žalôb.  Vodári žalujú nie-
len mestskú časť Ružinov, ale aj
mesto Bratislava. Jeden súdny
spor za neplatenie zrážkovej vody
za rok 2007 sa skončil tým, že
platiť nemá Ružinov, ale konanie
pokračuje voči hlavnému mestu.
Ďalší súdny spor za rok 2008 sa
však skončil v neprospech Ruži-
nova. Mestská časť má podľa roz-
sudku zaplatiť vyše 433-tisíc eur
vrátane úrokov z omeškania a
súdnych trov. Peniaze je mestská
časť pripravená zaplatiť z pripra-
venej rezervy v rozpočte. Zároveň
však ružinovská samospráva po-
dala na generálnu prokuratúru
podnet na podanie mimoriadneho
dovolania ako mimoriadneho

opravného prostriedku spolu so
žiadosťou o odklad vykonateľ-
nosti napadnutých rozsudkov.
Ďalšie štyri súdne spory môžu pre
Ružinov znamenať zaplatenie
istiny vyše 900 tisíc eur, ktorá by
sa mohla navýšiť ešte o úroky z
omeškania a súdne trovy. Súčasné
vedenie mestskej časti navrhuje
mimosúdne riešenie sporov s
BVS. Miestne zastupiteľstvo
minulý týždeň poverilo starostu
Dušana Pekára (KDH), aby sa s
vodárňami dohodol mimosúdne.
Ide o absurdnú situáciu, keďže
najväčším akcionárom BVS je
mesto Bratislava. Nie je obvyklé,
aby obchodná spoločnosť žalova-
la hlavného akcionára. Pritom
vlastníkom všetkých komunikácií
je skutočne mesto Bratislava,
ktoré by podľa logiky malo ako
vlastník platiť vodárňam za zráž-
kovú vodu. Namiesto toho mesto
necháva túto záťaž na mestských
častiach. Podľa dostupných infor-
mácií dažďovú vodu do kanalizá-
cie odvádza väčšina mestských
častí. Výnimkou sú malé mestské
časti, ktorým vraj nie je dovolené
odvádzať zrážkovú vodu do ve-
rejnej kanalizácie.  Ide o Čunovo,
Devín, Jarovce, Vajnory a Záhor-
skú Bystricu.

Rovnako sporný je aj spôsob
výpočtu množstva zrážkovej
vody, ktorý je podľa faktúr BVS
odvádzaný do verejnej kanalizá-
cie. S tým majú problém aj vlast-
níci iných nehnuteľností. Je zná-
me, že v Bratislave môže byť v
rovnakom čase rozdielne počasie
v každej mestskej časti. Kým v
Karlovej Vsi prší, v Starom Meste
a v Ružinove môže svietiť slnko a
naopak. Všetky mestské časti
však platia podľa rovnakého
úhrnu zrážok nameraných na
letisku.
Na rokovaniach o mimosúdnom
urovnaní sporov medzi Ružino-
vom a BVS by nemali chýbať
ani zástupcovia mesta. Ako roz-
hodujúci akcionár BVS by vede-
nie mesta mohlo prísť s návrhom
generálnej dohody, podľa ktorej
by za zrážkovú vodu odvedenú z
mestských komunikácií platil ich
vlastník, teda mesto, ktoré si
tento poplatok môže ako akcio-
nár vykompenzovať pri vypláca-
ní dividend BVS.
Odhliadnuc od absurdnosti celej
situácie, keď sa platí aj za daž-
ďovú vodu, nech je to voči mest-
ským častiam aspoň trochu spra-
vodlivé. Radoslav Števčík

Ružinovčania sa súdia s vodárňami
o zrážkovú vodu, nechcú za ňu platiť

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

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

Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk
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Najväčšie bratislavské sídlisko s viac ako
stotisíc obyvateľmi je veľmi pestré nielen
čo do zloženia obyvateľov, ale aj ich záuj-
mov, preferencií a hodnôt. Mestská časť
Petržalka podporuje vytvorenie priazni-
vých podmienok na život a bývanie na
celú širokú škálu Petržalčanov. Veľké za-
stúpenie v tejto komunite majú aj majite-
lia psov. Z dôvodu výstavby Nosného sys-
tému MHD výrazne klesne výmera exis-
tujúcich plôch určených pre voľný po-
hyb psov na území Petržalky, a preto sa
samospráva rozhodla vybudovať prvý
oplotený výbeh, ktorým nahradí zatráv-
nené plochy, doteraz využívané majiteľ-
mi psov na prechádzky.
Lokalitu, ktorú nebude ohrozovať žiadna

výstavba, zvolila mestská časť na trávna-
tej ploche medzi Rusovskou cestou, Wol-
krovou ulicou a Panónskou cestou. Oplo-
tený pozemok s výmerom takmer 66 árov
bude pozostávať z trávnatej plochy so
stromami o výmere 5858 štvorcových
metrov a cvičiska s výmerom 800 metrov
štvorcových. Na cvičisku budú prvky na
cvičenie psov a od výbehu ho oddelí plot.
Režim tu závislý od kurzov na výcvik
psov, ale mimo týchto hodín bude cvičis-
ko prístupné pre každého, kto si chce so
psíkom zatrénovať len tak. V areáli výbe-
hu osadili projektanti lavičky, aby si maji-
telia mohli aj posedieť a porozprávať sa.
Chýbať nebude ani dostatočný počet
smetných košov na exkrementy. Vstup do

výbehu bude dvomi vchodmi - jedným od
Panónskej cesty z podchodu pod Rusov-
skou cestou a druhý od križovatky Rusov-
ská - Wolkrova. Pri každom vstupe nájdu
majitelia psov informačné tabule s Pre-
vádzkovým poriadkom.
„Oplotený výbeh pre psy chceme vybudo-
vať nielen pre potreby majiteľov psov.
Som presvedčený, že zároveň prispejeme
aj k eliminovaniu množiacich sa konflik-
tov, k vyššej bezpečnosti Petržalčanov a v
neposlednom rade aj k čistote chodníkov a
trávnikov," povedal starosta Vladimír
Bajan a dodal: „V minulom roku si po

vrecká zdarma prišlo až tisíc Petržalčanov.
V tomto štvrťroku je to už takmer 500.
Výbeh pre psy bude ďalším pokusom
samosprávy poradiť si s nezodpovednými
majiteľmi aj bez potrebnej kvalitnej práv-
nej úpravy.“ 
Vybudovaním oploteného výbehu pre psy s
cvičiskom na Wolkrovej ulici - v spoluprá-
ci s partnerom, spoločnosťou Doggie s.r.o.
- deklaruje samospráva podporu chovateľ-
stva psov a zároveň bezkonfliktné spoluži-
tie komunity chovateľov psov a ostatných
obyvateľov mestskej časti, pretože výbeh a
cvičisko budú slúžiť aj ako prevencia voči
agresívnemu správaniu zvierat. Mestská
časť plánuje vo výbehu usporadúvať osve-
tové akcie, workshopy a tematické poduja-
tia zamerané nielen na výchovu a zvládanie
psov, ale aj ich majiteľov. Po spracovaní
projektovej dokumentácie, ktorá je potreb-
ná na získanie stavebného povolenia, plá-
nuje samospráva vybudovať výbeh v me-
siacoch máj až jún 2014. „Ak sa výbeh
osvedčí v praxi, sme pripravení postupne
budovať ďalšie, pričom využijeme získané
skúsenosti, ale aj podnety od obyvateľov,
ktorí ich budú so svojimi psíkmi využívať,“
prisľúbil starosta. �

SOKOLSKA.SK

bývanie v slepých uličkách pod slavínom
Sokolská Residence je jedine ný projekt v centre Bratislavy, v tichej lokalite pod Slavínom. Budúcich 
obyvate ov poteší poh ad na výnimo nú architektúru domu, ako aj nádherný výh ad na mesto. Komorný 
reziden ný projekt ponúka 35 bytov najvyššej kvality s plnou ob ianskou vybavenos ou.

Nájdite š astie v slepých uli kách pod Slavínom aj vy.

NÁDHERNÝ VÝHĽADPOKOJNÁ LOKALITA 35 BYTOV

Chov psov v mestskom prostredí je jednou z diskutovaných tém už
niekoľko rokov. Legislatívna úprava postihu nezodpovedných maji-
teľov psov nedáva samospráve veľa možností, ako tento problém
riešiť. Po úspešnom projekte „Vrecká na psie exkrementy platiteľom
dane za psa zadarmo“ pripravila Petržalka ďalší, ktorý by mal opäť
prispieť k čistote a poriadku. Už počas týchto letných prázdnin budú
môcť Petržalčania začať využívať prvý oplotený výbeh pre svojich
štvornohých miláčikov.

Prvý oplotený výbeh pre psy v Petržalke
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Majáles tento

rok poznačilo

zlé počasie
PETRŽALKA
Po vydarených úvodných
dvoch dňoch, počas ktorých
Bratislavský majáles zazname-
nal historicky najvyššiu náv-
števnosť v iný ako hlavný deň,
do sobotňajšieho programu
majálesu radikálnym spôso-
bom zasiahlo počasie. Najväčšie
starosti organizátorom spôsobil
silný nárazový vietor, ktorý
dosahoval rýchlosť až 80 km/h.
Organizátori sa preto rozhodli
zrušiť celý koncertný sobotňajší
program na hlavnom pódiu a naň
nadväzujúci ohňostroj. Za daných
poveternostných podmienok by
pokračovanie spôsobilo neúnosne
vysoké riziko, pri ktorom by
nebolo možné garantovať bez-
pečnosť účinkujúcich a návštev-
níkov. Po konzultáciách s front-
manmi kapiel Hex a Para odohra-
li obe skupiny komornejšie kon-
certy v krytom stane Café Európa.
Ak to bude čo len trochu možné,
organizátori prisľúbili zopakovať
sobotňajší program majálesu, vrá-
tane ohňostroja v náhradnom ter-
míne do konca leta. (miv)

Familypark 

Neusiedlersee

otvoril sezónu
BRATISLAVA
Zábavný rodinný park Family-
park Neusiedlersee, ktorý stále
častejšie navštevujú aj Brati-
slavčania, otvoril v apríli novú
sezónu. Najväčší zábavný park
v Rakúsku ponúka denne viac
ako 80 atrakcií.
Familypark sa nachádza medzi
obcami Sankt Margarethen im
Burgenland a Rust na západnej
strane Neziderského jazera. Otvo-
rený je denne od 9.00 do 18.00 h.
Familypark Neusiedlersee v spo-
lupráci s Bratislavskými novina-
mi pripravuje atraktívnu súťaž pre
Bratislavčanov. Dvaja čitatelia
Bratislavských novín budú mať o
dva týždne možnosť vyhrať vstup
pre 4 osoby do areálu zábavného
parku. (brn)

RUŽINOV
Ružinovské miestne zastupiteľ-
stvo rozhodlo, že starosta Du-
šan Pekár (KDH) porušil ústav-
ný zákon o ochrane verejného
záujmu a príde o šesť mesač-
ných platov, čo je celkom 17
862,80 eura. Od 27. januára
2011 do 4. júna 2012 bol totiž
súbežne členom dozornej rady
spoločnosti Transpetrol, a.s., a
starostom mestskej časti. Podľa
všetkého by sedel v dozornej
rade doteraz, keby v roku 2012
nedošlo k zmene vlády.
K porušeniu zákona sa starosta
Pekár sám priznal. Koncom mar-
ca 2014 požiadal komisiu miest-
neho zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu o preverenie, či
jeho pôsobenie ako starostu a
zároveň člena dozornej rady bolo
v súlade s ustanoveniami zákona
o konflikte záujmov. Výsledok
bol jednoznačný, starosta by
mohol sedieť ako zástupca štátu v
dozornej rade štátnej firmy,
nesmel by však za to poberať
odmenu. Pekár za to dostal odme-
nu 14 165 eur, ktoré už Transpet-
rolu vrátil.

Starosta Dušan Pekár  však poru-
šil aj zákon o obecnom zriadení,
podľa ktorého je funkcia starostu
nezlučiteľná s funkciou podľa
osobitného zákona. Ak však pod-
ľa zákona o obecnom zriadení
starosta do 30 dní odo dňa vzniku
nezlučiteľnosti funkcie neurobí
relevantný úkon na odstránenie
tohto rozporu, mandát starostu
zaniká.
Faktom je, že Dušan Pekár bol
členom dozornej rady Transpetro-
lu od 10. novembra 2010, teda
ešte predtým, ako sa stal staros-
tom. Tým, že do 30 dní od vzniku
nezlučiteľnosti funkcie člena do-
zornej rady a starostu tento rozpor
neodstránil, došlo najskôr k poru-
šeniu zákona o obecnom zriadení.
A podľa tohto zákona mu mal zo
zákona zaniknúť mandát!
Porušenie zákona o konflikte zá-
ujmov totiž bolo možné preuká-
zať až po tom, ako v majetkovom
priznaní za rok 2011 zamlčal, že
vykonával funkciu člena dozornej
rady a poberal za to odmenu. V
nasledujúcom roku 2012 to ne-
spravil, čím porušil ústavný zá-
kon o ochrane verejného záujmu.

Právnici sa rôznia v názore, či sta-
rostovi Pekárovi zanikol mandát
27. januára 2011, keď najneskôr
deň predtým sa mal vzdať člen-
stva v dozornej rade, alebo nie.
Rovnako nie sú jednotní ani v
názore, či má prednosť zákon o
obecnom zriadení pred zákonom
o konflikte záujmov, alebo je to
naopak. 
Faktom je, že ružinovský starosta
požiadal miestne zastupiteľstvo,
aby preverilo, či neporušil zákon
o konflikte záujmov. Tým sa
prakticky vyhol diskusii o tom, či
mu koncom januára 2011 zanikol
mandát alebo nie.
Za porušenie zákona o konflikte
záujmov dostal adekvátnu poku-
tu. Pokiaľ by sa totiž preukázalo,
že starostoval od 27. januára 2011
protiprávne, ružinovskej samo-
správe by to spôsobilo podstatne
viac problémov, ako je pokuta vo
výške 6 mesačných platov. Navy-
še je otázne, prečo mu poslanci
nenavrhli aj pokutu vo výške 3
mesačných platov za porušenie
povinnosti uviesť príjem z dozor-
nej rady v majetkovom priznaní
za rok 2011. Radoslav Števčík

Starosta Pekár prišiel o šesť platov,
otázne je, či neprišiel aj o mandát

KULTÚRNE ZARIADENIA
PETRŽALKY

Rovniankova 3, 852 01 Bratislava

VYHLASUJÚ
obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh
na uzatvorenie zmluvy

na prenájom nebytových
priestorov – predný bar 

v Dome kultúry Zrkadlový háj
Podmienky súťaže je možné získať na

webových stránkach www.kzp.sk,
www.petrzalka.sk, alebo písomne na

hore uvedenej adrese na sekretariáte.

Bližšie informácie na t.č. 68 299 213.
Ponuky zaslať do 13.6.2014 do 12,00 h.

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848

FESTIVAL
MEDITAČNEJ

HUDBY 
piatok | 16. 5. | 19.30 h

Istropolis | 2. poschodie

Upratovací servis prijme
ženy (aj dôchodkyne)
na upratovacie práce

do OC NAY Bratislava - 
Obchodná, Lamač, Aupark
Práca na dohodu | 0914 355 714
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Parkovanie na Röntgenovej 
ulici alebo „babo“ raď

Nedávno ma ako poslanca oslovili
občania Petržalky bývajúci na
Röntgenovej ulici. Je to tá ulica, kto-
rej paneláky môžete vidieť na pra-
vej strane, keď schádzate z mosta
SNP do Petržalky. Po ľavej strane sa
týčia vysoké „krásne“ sklobetónové
administratívne budovy istej „ne-
menovanej“ firmy. Keď táto firma
svojho času žiadala o povolenie na
výstavbu, sľúbila, že pred Rönt-
genovou postaví parkovisko. Nor-
málne, obyčajné, na zemi. Prešlo
pár rokov a na mieste parkoviska
rastie ešte stále zelená tráva. Je to
potešujúci pohľad v našej sivej
džungli, ale nerieši parkovacie mies-
ta, ktorých nedostatok v Petržalke
je alarmujúci. Tohto roku sa ľady
pohli. Firma chce splniť svoj starý
sľub, ale...
Pôvodné prízemné  parkovisko na
asfalte sa mení na šesťposchodový
otvorený parkovací dom. Na dvoch

poschodiach bude cca sto miest pre
verejnosť, na štyroch zvyšných budú
miesta pre firemné autá a návštevní-
kov firmy. Poviete si – fajn. Veď

namiesto asi dvadsiatich parkovacích
miest na kraji cesty znikne cca sto
miest pre ľudí z Röntgenovej a okolia.
Ale...Zastavia sa posledná zelená plo-
cha v okolí. Enormne sa zvýši počet
áut, ktoré budú prechádzať Röntgeno-
vou. Postaví sa šesťposchodový par-
kovací dom s otvorenými stenami.
Keď budú autá prichádzať, budú svie-
tiť a smrdieť obyvateľom Röntgenovej
do okien až po šieste poschodie. Ľudia
od prízemia až po šieste poschodie
stratia akýkoľvek výhľad a budú sa
pozerať na kopec zaparkovaných áut
na šiestich poschodiach. Získajú síce
viac miest na parkovanie, ale budú
mať ďalšiu opachu v tesnej blízkosti.
Síce o pár metrov ďalej, ako „prúser“
na Jasovskej, ale pohľad z okna bude
aj tak „božský.“
Čo vlastne chcú? Veď im postavia par-
kovisko. Tak ako bolo prisľúbené.
Síce už nie prízemné a iba pre verej-
nosť, ale šesťposchodové a hlavne pre

„nemenovanú“ firmu. A parkovacích
miest v Petržalke je zúfalo málo. Ale
aj tak. A čo tam po poslednej tráve a
po výhľade. Veď vidia akurát na
koniec mosta, kde v každej dennej aj
nočnej hodine prechádza obrovské
množstvo áut.
Obyvatelia Röntgenovej ulice ma
požiadali ako mestského poslanca o
pomoc v boji proti výstavbe tohto par-
kovacieho domu. Môj názor  na prob-
lém je jasný. Príklad výstavby na
Jasovskej ulici, kde sa nám podarilo
presadiť vôľu obyvateľov, mi dáva
nádej. Ale zaujíma ma váš názor. Čo si
o tom celom myslíte vy? Napíšte mi
to, prosím, e-mailom na adresu:
mgreksa292@gmail.com
A nezabudnite mi napísať, v ktorej
časti Bratislavy bývate. Ďakujem.

Marian Greksa,
právnik, hudobník a poslanec 

mestského zastupiteľstva
za mestskú časť Petržalka

BRATISLAVA 5



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 10/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Parkovisko

na Macharovej

je už verejné
PETRŽALKA
V januári 2014 mestská časť
Petržalka oznámila, že po mno-
hých mesiacoch vyjednávania
sa jej podarilo  so spoločnosťou
Car Towing, s.r.o., dohodnúť
na predčasnom ukončení náj-
mu parkoviska na Macharovej
ulici, ktoré využívala pre odťa-
hovú službu. Nevýhodnú ná-
jomnú zmluvu v roku 2009 uza-
vrel ešte bývalý starosta a sú-
časný bratislavský primátor
Milan Ftáčnik s tým, že mala
skončiť v júni 2014.
Nájomná zmluva bola dohodou
predčasne ukončená k 31. marcu
2014, pričom nájomca mal ešte
15 dní na vypratanie priestoru. Pri
kontrole 16. apríla 2014 samo-
správa zistila, že pozemok stále
nie je vyprataný. Spoločnosť Car
Towing po výzve na vypratanie
pozemku požiadala o podpis
dodatku k uzavretej dohode s
tým, že lehota na vypratanie bude
predĺžená do 15. mája. Mestská
časť s tým súhlasila pod podmien-
kou, že 5. mája bude parkovisko
sprístupnené verejnosti. 
„Starosta Vladimír Bajan bol 2.
mája osobne skontrolovať, či ná-
jomca parkovisko na Macharovej
vypratal. Sto parkovacích miest je
prístupných širokej verejnosti a
môže tu ktokoľvek a kedykoľvek
zaparkovať motorové vozidlo.
Parkovisko na Macharovej je
verejným parkoviskom ako kto-
rékoľvek iné na území Petržalky,
a teda nebude tu špeciálny režim,“
uviedla hovorkyňa mestskej časti
Michaela Platznerová. (ado)

Petržalčania

začínajú stavať

novú plaváreň
PETRŽALKA
Na výstavbu petržalskej pla-
várne už bolo minulý týždeň
vydané stavebné povolenie a v
najbližších dňoch by sa tak
mali začať stavebné práce. Pre
Bratislavské noviny to potvrdi-
la hovorkyňa mestskej časti
Michaela Platznerová.
Investorom je obchodná spoloč-
nosť mestskej časti Športové za-
riadenia Petržalky, s.r.o., ktorá vo
verejnom obstarávaní vybrala ako
dodávateľa Metrostav Slovakia,
s.r.o. Koncom apríla s dodávate-
ľom podpísali zmluvu o diele s
tým, že lehota výstavby je 10 me-
siacov.
Plaváreň bude na priestranstve
medzi Jiráskovou a Tupolevovou
ulicou. Bude v nej mať 25-metro-
vý plavecký päťdráhový bazén,
zážitkový bazén, detský bazén,
whirlpool pre relax v horúcej
vode, saunový svet, soláriá a
občerstvenie. Denná kapacita pla-
várne je 640 návštevníkov. 
Oproti pôvodnému zámeru nebu-
de v plavárni reštaurácia ani po-
hostinstvo, ktoré by mohli byť
zdrojom hluku, tobogan bude
integrovaný do budovy. Samo-
správa vyšla v ústrety obyvateľom
okolitých obytných domov aj
tým, že vzduchotechnika nebude
smerovať do obytnej časti.
„Stavebný úrad vydal stavebné
povolenie, po nadobudnutí jeho
právoplatnosti môže dodávateľ
začať s prácami. Ukončenie stav-
by a následnú kolaudáciu predpo-
kladáme v marci až apríli 2015,“
uviedla Platznerová. (brn)

BRATISLAVA
Začiatkom marca sme informo-
vali, že  k 31. decembru 2014 sa
končí platnosť zmluvy o nájme
stožiarov verejného osvetlenia
na umiestnenie informačných
zariadení, ktorú má mesto uzat-
vorenú so spoločnosťou ROS
reklamno obchodná spoloč-
nosť, s.r.o., z Pezinka. Keďže
žiadna iná spoločnosť nemá po-
dobnú zmluvu s mestom uzat-
vorenú, zaujímalo nás, na akom
právnom základe majú na tých
istých stĺpoch umiestnené svoje
tabule iné spoločnosti. 
Odpovede sme sa z bratislavské-
ho magistrátu dočkali po takmer
poldruha mesiaci. A bola prekva-
pivá. „Okrem spomínanej spoloč-
nosti využíva informačné tabule
na stĺpoch verejného osvetlenia
ďalších sedem spoločností na
základe pôvodných nájomných
zmlúv, ktoré boli predĺžené podľa
paragrafu 676 občianskeho zá-
konníka,“ uviedol hovorca primá-
tora Stanislav Ščepán.
Podľa občianskeho zákonníka
„ak nájomca užíva veci aj po
skončení nájmu a prenajímateľ
proti tomu nepodá návrh na vyda-
nie veci alebo na vypratanie
nehnuteľnosti na súde do 30 dní,
obnovuje sa nájomná zmluva za
tých istých podmienok, za akých
bola dojednaná pôvodne. Nájom
dojednaný na dobu dlhšiu ako rok
sa obnovuje vždy na rok, nájom
dojednaný na kratšiu dobu sa
obnovuje na túto dobu“.
Namieste je otázka, prečo sa mes-
to v tejto veci riadi občianskym
zákonníkom, keď sa má riadiť

zákonom o majetku obcí. Prečo
vedenie mesta od roka 2011 ani
raz nepodalo návrh na vydanie
veci alebo na vypratanie nehnu-
teľnosti na súde? Pýtali sme sa na
to primátora, no jeho hovorca
nám už neodpovedal.
„Po vypršaní platných zmlúv
bude mesto rokovať s reklamný-
mi spoločnosťami o nových pod-
mienkach prípadného predĺženia
tak, aby sa postupne počet tabúľ
na stĺpoch verejného osvetlenia

znižoval, resp. aby bol výnos z ich
prenájmu efektívnejší,“ uviedol S.
Ščepán. 
V roku 2013 mala podľa magis-
trátu spoločnosť ROS na stĺpoch
verejného osvetlenia 713 tabúľ,
za čo mestu zaplatila 173 120,32
eura. Ďalších 1704 bez platných
nájomných zmlúv malo sedem
ďalších spoločností, od ktorých
samospráva získala 588 108,32
eura. V prepočte na jednu tabuľu
získalo mesto viac za prenájom
nezazmluvnených tabúľ. Vyvstá-
va však otázka, ak nemá vyše
1700 tabúľ platnú zmluvu, či má
mesto vôbec prehľad o ich sku-
točnom počte. 
„Počet informačných tabúľ na stĺ-
poch verejného osvetlenia klesol
v roku 2013 z 2417 na 1783, z
toho počet tabúľ spoločnosti ROS
klesol zo 713 na 513,“ tvrdí pri-
mátorov hovorca Stanislav Šče-
pán. Túto informáciu nie je mož-
né nijako overiť. Magistrát nemá
verejne prístupný zoznam vonkaj-
šej reklamy a spolieha sa tak len
na údaje reklamných agentúr.
Na niektorých stĺpoch sú však
dve aj tri tabule, neraz pre ne niet
kam umiestniť dopravné značky.
Absurdná situácia je napríklad pri
výjazde z Laurinskej na Štúrovu
ulicu, kde sú na jednom stĺpe dve
informačné tabule, pričom dop-
ravné značenie konca pešej zóny
a prikázaného smeru jazdy sa vo-
šli len pod ne a sú na úrovni očí.
Značka prikázaného smeru jazdy
je pre nevhodné umiestnenie celá
oblepená nálepkami a je tak neči-
tateľná. Reklama má v tomto mes-
te prednosť. Radoslav Števčík

Magistrát toleruje tabule na stĺpoch
verejného osvetlenia aj bez zmlúv
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V Tesco Extra Petržalka sme pre vás otvorili úplne 
nové oddelenie F&F Home s atraktívnou ponukou 
štýlových bytových doplnkov a potrieb pre 
domácnos  za skvelé ceny. Okrem toho sa môžete 
teši  na rozšírenú ponuku zna kového oble enia 
F&F a v oddelení elektra zase nájdete široký 
sortiment elektroniky. Tak neváhajte, navštívte 
vynovené Tesco Extra Petržalka a doprajte si 
všetko pre krajší život.

H adáte nové
inšpirácie
pre svoje bývanie?

tesco_petrzalka_refit_f&f_print_206x132_0414__2.indd 1 7.5.2014 11:33

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE
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DPB zvýšil

pokuty za jazdu

načierno
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava
(DPB), a.s., zvýšil od 1. mája
2014 pokuty pre cestujúcich,
ktorí jazdia načierno. Kto sa
nevie revízorovi v MHD pre-
ukázať platným cestovným líst-
kom, zaplatí pokutu 50 eur, čo
je o 10 eur viac ako doteraz.
Nová výška pokuty platí, ak ju
čierny pasažier zaplatí do piatich
pracovných dní. Ak zaplatí do 30.
dňa od jej vydania, bude ho to stáť
až 70 eur. Doteraz bola pokuta za
jazdu načierno 40 eur, resp. 50
eur.
Bratislavský dopravca argumen-
tuje tým, že výška pokuty sa
nemenila 15 rokov. Naposledy sa
zvyšovala v roku 1998 z 1000 na
1400 korún. V roku 2009 sa pri
prechode na euro prepočítala
pokuta na 42,176 eur, čo doprav-
ca zaokrúhlil na 40 eur. 
Pokutu je možné zaplatiť priamo
na mieste revízorovi v hotovosti
alebo prostredníctvom POS ter-
minálu, v doplatkovej pokladni
DPB na Olejkárskej ulici alebo
cez bankový prevod. Pozor, pri
platbe v doplatkovej pokladni je
po overení dokladov a posúdení
oprávnenosti potrebné uhradiť
okrem pokuty aj manipulačný
poplatok vo výške 5 eur.
Na porovnanie v Košiciach je za
cestovanie v mestskej hromadnej
doprave bez platného cestovného
lístka pokuta vo výške 60,60 eur,
resp. pri platbe do mesiaca 62,30
eura, v Žiline 40,65 eur, resp.
50,65 eura, v Banskej Bystrici 20
eur, resp. 40 eur. (mch)

Dočkajú sa

Bratislavčania

planetária?
BRATISLAVA
V Bratislave nie je planetárium.
Občianske združenie Slovenské
planetáriá sa rozhodlo situáciu
zmeniť a organizuje kampaň za
vybudovanie bratislavského
planetária. Združenie nadväzu-
je na predchádzajúce snahy
občianskeho združenia Plane-
tárium Bratislava a snaží sa
presadiť, aby Bratislava nebola
jediným hlavným mestom v
Európe, ktoré nemá hvezdáreň
ani planetárium. V súčasnosti
kampaň podpísalo už viac ako
160 ľudí.
Členovia občianskeho združenia
Slovenské planetáriá majú jasnú
predstavu o výzore planetária.
Podľa nich by mala mať kupola
planetária 15-18 metrov, pričom
môže byť umiestnená  v samo-
statnej budove, alebo môže byť
začlenená napríklad do nákupné-
ho centra. „Posledné trendy zo
sveta ukazujú vysokú života-
schopnosť umiestnenia do centier
vedy pre verejnosť,“ uviedol
Peter Volek z OZ Slovenské pla-
netáriá. Kapacita sály by mala
mať približne 140 sedadiel a sme-
rové usporiadanie, aby ju  bolo
možné využiť aj na iné účely, ako
je len premietanie oblohy. 
Predpokladané miesto, kde by sa
bratislavské planetárium podľa
občianskeho združenia mohlo
vybudovať, je napríklad areál
Ekoiuventy na Búdkovej ceste,
ďalej pripravovaný projekt Centra
vedy a techniky na Bojnickej ulici
alebo univerzitný kampus Uni-
verzity Komenského v Mlynskej
doline.
„Už v prvom roku je prevádzka
plánovaná na 12 hodín denne,
sedem dní v týždni. Minimálny
personál potrebný na prevádzku
jednej zmeny základnej činnosti
planetária budú tvoriť traja až šty-
ria pracovníci a sú plánované tri
striedajúce sa zmeny, čiže 9 až 12
pracovníkov,“ uviedol Volek.
Popri planetáriách bývajú organi-
zované aj astronomické krúžky,
prednášky a programy pre verej-
nosť či privátne kultúrne programy.
Doplnkovo sa planetáriá venujú aj
kultúrnym programom, napríklad
hudobným projekciám. (mch)

KARLOVA VES
V podchode, spájajúcom dve
strany cesty a oba smery elek-
tričkových nástupiští, na Bor-
skej ulici v Karlovej Vsi sa vraj
okrem ľudí pohybujú aj potka-
ny. Upozornila nás na to čita-
teľka. Na mieste sme sa boli
pozrieť, oslovili sme aj miestnu
a mestskú samosprávu.
Pri našej návšteve sme síce potka-
ny nevideli, všimli sme si však
grafity, odpadky, ohorky z ciga-
riet, opadanú omietku, chýbajúci
poklop na kanáli a uzamknutú
starú drevenú truhlicu, v ktorej
bola azda posypová soľ na zimu.
„Na prechádzke so psom som si
všimla, že v podchode na Borskej
ulici sa okrem bezdomovcov stre-
távajú už aj potkany,“ upozornila
nás prostredníctvom sociálnej
siete čitateľka Bratislavských no-
vín.
Opýtali sme sa na karloveskom
miestnom úrade, či o situácii ve-
dia, či ju riešia alebo plánujú rie-
šiť. „Podchod je vo vlastníctve

bratislavského magistrátu, ktorý
sme s týmto podnetom písomne
oslovili, aby bola zjednaná nápra-
va. Povinnosť vykonať jarnú
deratizáciu nariaďuje v Bratislave
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v čase od 1. apríla do
15. mája 2014,“ uviedla starostka
Karlovej Vsi Iveta Hanulíková.
Hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán nás informo-
val, že v podchode magistrát ako
správca nemá žiadnu miestnosť a
pracovníci magistrátu nenašli
podozrivú dieru, kde by sa mohli
zdržiavať potkany. „Pokiaľ sku-
točne niekto videl v podchode

potkana, môže ísť o ich migráciu
pod cestnú komunikáciu s cieľom
hľadania nového teritória s potra-
vou. Navyše v blízkosti je Ob-
chodný dom Centrum, kde sú pri
vstupe do podchodu aj priestory
obchodu s potravinami, ktoré sú v
súčasnosti v rekonštrukcii a pot-
kany tak môžu prichádzať aj z
týchto priestorov. Pracovníci
nášho dodávateľa však potkanov
pri opakovanej pravidelnej
údržbe podchodu zatiaľ nezare-
gistrovali,“ uviedol Ščepán.
Dodal, že v prípade potreby a
výskytu potkanov mesto deratizá-
ciu zabezpečí. (mch)

V podchode na Borskej ulici videli
potkany, magistrát to popiera

Rozhovor s kandidátom do eurovolieb za Most-Híd, poslancom NR SR 
a b˘val˘m ministrom Ïivotného prostredia

József Nagy: Spravodlivú Európu 
“Chcel by som vidieÈ na Slovensku usmievavé tváre”

Preão ste sa rozhodli kandidovaÈ do
Europarlamentu?
Sedíme v národnej rade, predkladáme
dobré zákony, ale z opozície za radom
nám niã neprechádza. Mojím cieºom v
Bruseli je rie‰enie t˘ch domácich 
otázok, ktoré sa nám za desaÈ rokov
ãlenstva v EU nepodarilo dostaÈ na 
civilizovanú úroveÀ.

Hovoríte o tom, aby silní ochraÀovali
slab‰ích…
Chcem, aby sa ºudia z „nov˘ch“ ãlen-
sk˘ch krajín necítili druhorad˘mi
obãanmi Európy. Po integ rácii a
vytvorení spoloãného trhu, pozatváraní
na‰ich tovární, zru‰ení pracovn˘ch miest
v poºnohospodárstve je nevyhnutné za-
viesÈ spoloãnú európsku sociálnu poli-
tiku, ktorá bude motivaãná ale aj
spravodlivá.

Preão je treba ochraÀovaÈ práva
na‰ich obãanov z Bruselu?
Lebo v niektor˘ch veciach sa zjavne 
nedoãkáme zmeny bez vonkaj‰ieho 
nátlaku z EU. Ak chceme dôveryhodnú
a fungujúcu justíciu a ochranu proti
diskriminácii, ako to je v západoeu -
rópskych krajinách normálne, bude treba
vytvoriÈ záväzné európske ‰tandardy
najmä v oblasti spravodlivosti, justície,
sociálnej politiky ale aj v ochrane
men‰ín.

Ako to chcete dosiahnuÈ?
Dobre poznám, ako Brusel funguje. Som
ãlenom V˘borov NR SR  pre európske
záleÏitosti a pre sociálne veci, dva roky
som pôsobil v Bruseli ako ãlen Rady mi-
nistrov. Moja úloha je preto jasná: to ão
uÏ pre stovky miliónov Západoeurópanov
je prirodzené, vyskú ‰ané a fungujúce, za-
viesÈ ako povinn˘ ‰tandard vo v‰etk˘ch
ãlensk˘ch kraji nách, a tak aj u nás. 

József Nagy, 46 rokov, 
Ïenat˘, 4 deti 
ManÏelka Petra Nagyová-DÏeren-
gová je úspe‰ná spisovateºka.

- Ekonóm a manaÏér, do politiky
vstúpil v roku 2010 a do 2012 bol mi-
nistrom Ïivotného prostredia SR. Presadil
zákon na likvidáciu star˘ch environmen-

tálnych záÈaÏí a pomoc v protipo vod -
Àov˘ch opatreniach z Eurofondov. 

- Momentálne je poslancom NR SR
za stranu Most-Híd a venuje sa zru‰eniu
diskriminácie starodôchodcov a v
mladom veku ovdovel˘ch. Chce zakázaÈ
zdaÀovanie dôchodkov a spoplatÀovanie
ne moc niãn˘ch parkovísk. Presadil
obmedzenie vyberania poplatkov za
prednostné vy‰etrenie u lekára. 

- Ako poslanec Trnavskej Ïupy pre-
sadzuje spravodlivé a transparentné
rozdeºovanie zdrojov, zachovanie pot -
reb n˘ch nemocniãn˘ch kapacít a zákaz
tranzitu kamiónov cez obce. 

- Je ãlenom Rady Európy, kde je
spoluautorom schvá leného odporúãania v
oblasti práv tradiãn˘ch národnostn˘ch
men‰ín, ktoré by malo tvoriÈ základ pre
Európsku men‰inovú smernicu.

BRATISLAVA 5 | BRATISLAVA 4 | BRATISLAVA 3
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0911 77 99 00
info@tuchcembyt.skwww.tuchcembyt.sk

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

„Verím, že po revitalizácii bude kúpalisko lákať  nových návštevní-
kov, najmä Bratislavčanov,“ hovorí Marek Gaži zo spoločnosti Že-
lezná studnička. Mimoriadne obľúbené kúpalisko, ktoré malo veľa 
pravidelných návštevníkov, začalo po roku 1989 chátrať.  Nový ma-
jiteľ areálu sa rozhodol kúpalisko obnoviť. „Chceme zrekonštruovať 
oba bazény a upraviť zázemie,“ upresňuje Marek Gaži. Okrem toho 
chce spoločnosť ponúknuť aj množstvo zaujímavých aktivít – letné 
tábory pre deti, služby animátorov, teambildingové aktivity. 

Ide o chránenú prírodnú oblasť, ochrana životného prostredia je 
prioritou. „Kúpalisko bude vybavené najmodernejšou technológi-
ou, bazény vyložíme nepriepustnou nerezovou výplňou.  Vypúšťať 
sa budú iba raz ročne,  až 85% vody bude recyklovať v uzavretom 
systéme. Vypúšťanú vodu vždy zbavíme všetkých škodlivých látok. 
„ A zaujímavá bude aj doprava na kúpalisko. „Nechceme porušiť 
dopravnú uzáveru, návštevníkov chceme privážať napríklad elek-
trovláčikom.“ A kedy sa brány kúpaliska otvoria pre návštevníkov? 
„Chceme vyhovieť požiadavkám všetkých zodpovedných inštitúcií, 
preto ten proces nie je jednoduchý. Ale verím, že naše rozumné ar-
gumenty nájdu podporu a Bratislavčania  budú môcť  čoskoro napl-
no využívať krásne prostredie lesoparku.“   

Chátrajúci areál, rozpadávajúce sa bazény, neupravené oko-
lie – to všetko by sa malo stať minulosťou. Areál bývalého 
kúpaliska na Železnej studničke dnes láka skôr vandalov 
a bezdomovcov. Po jeho rekonštrukcii sa to zmení.

Projekt ráta s obnovou 
pôvodného kúpaliska 
– bazénov i zázemia

Kedysi obľúbené 
kúpalisko...

CHÁTRAJÚCE KÚPALISKO NA ŽELEZNEJ OŽIJE

Bratislavske noviny 206x132-maj.indd 1 7.5.2014 14:00:06BRATISLAVA 5 | BRATISLAVA 4
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Túto nedeľu

sa beží Jarná

cena kobýl
PETRŽALKA
Dostihová sezóna je v plnom
prúde a na nedeľu 18. mája
2014 je na petržalskom závo-
disku naplánovaná prvá klasic-
ká skúška anglického plnokrv-
níka, a to Jarná cena kobýl
Rádia Expres s celkovou dotá-
ciou 21-tisíc eur (rovina Listed
na 1700 metrov). Prihlásených
je až 21 kobýl. 
Na nedeľu sú pripravené aj dve
roviny I. kategórie, a to Veľká
májová cena pre 4-ročné a staršie
kone  na 2400 metrov a Prípravná
cena pre 3-ročné a staršie kone na
1200 metrov. Začiatok dostihové-
ho programu je tradične o 14.00
h. Počas dostihov sa v sprievod-
nom programe predstaví akadé-
mia írskeho tanca Avalon.
V nedeľu 25. mája 2014 si svoje
sily zmerajú 3-ročné kobyly a
žrebce vo Veľkej jarnej cene
STAROPRAMEN (rovina Listed
na 1700 metrov s dotáciou 21-ti-
síc eur). Prihlásených je 18 koní.
Nemenej zaujímavá bude aj 22.
Jarná míľa pre 4-ročné a staršie
kone (rovina I. kategórie na 1600
metrov). V sprievodnom progra-
me sa predstavia žiaci ZUŠ Jána
Albrechta, pre návštevníkov sú
pripravené gurmánske špeciality.
Počas každých dostihov v areáli
dostihovej dráhy v petržalskom
Starom háji sa deti môžu povoziť
na koníkoch. (rip)

Škriatkovia

v kraji opäť

ukryli poklady
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj
a Krajská organizácia cestov-
ného ruchu Bratislava Region
Tourism (BRT) pripravili pre
rodiny v bratislavskej župe
druhý ročník hry Objavuj po-
klady Bratislavského regiónu.
Na území župy skryli škriatkovia
300 pokladov, ktoré čakajú na
nálezcov. Každý pondelok na
www.objavujpoklady.sk zverejní
župa 75 nových súradníc, podľa
ktorých môžu Bratislavčania po-
klad nájsť. Prvé súradnice zverej-
nili už v sobotu 10. mája 2014.
V poklade nechali škriatkovia pre
nálezcov informácie o mieste, na
ktorom sa nachádzajú aj dôvody,
ktoré ich viedli práve tam, presné
pravidlá hry, výherný kupón aj s
postupom, ako sa dostať k výhre.
V každom poklade je automatická
výhra, ktorou je vstup na lezeckú
stenu. Okrem tejto výhry sa však
na výhernom kupóne nachádza aj
kód, vďaka ktorému sa nálezco-
via dozvedia, či získavajú ďalšiu
okamžitú výhru alebo sú zaradení
do žrebovania o hlavné ceny.
Tými sú tablety či rodinné well-
ness poukážky, alebo priamo po-
byt v jednom z hotelov vo Vyso-
kých Tatrách.
Vyhodnotenie súťaže a žrebova-
nie cien bude 7. júna 2014 v Sade
Janka Kráľa na regionálnom
Farm Feste. (bsk)

PETRŽALKA
Pod Mostom SNP na zastávke
MHD Viedenská  cesta sa na-
chádzajú štyri betónové kveti-
náče. Napriek tomu, že brati-
slavská samospráva dala na vý-
sadbu kvetín koncom roka
2013 takmer 29-tisíc eur, žiadne
tam nie sú. Je v nich iba hlina.
Niektorí si ich azda preto mýlia
s odpadkovými košmi, keďže je
v nich mnoho cigaretových
ohorkov. V hline sa však usídlili
aj včely samotárky.
Pomedzi cigaretové ohorky je v
kvetináčoch vidieť, že v hline si
akýsi hmyz urobil chodbičky.
Nad dierami v hline, akoby po
súmerných vpichoch paličkou, a
v okolí zastávky lieta okrídlený
hmyz so žihadlom. Zaujímalo
nás, o aký druh ide a či je pre
čakajúcich cestujúcich na zastáv-
ke nebezpečný.
„Ide o samotárske včely z rodu
Andrena, po slovensky pieskárky,
po česky sa volajú trochu výstiž-
nejšie - pieskorypky,“ uviedol z
Ústavu zoológie Slovenskej aka-
démie vied (SAV) Zbyšek Šustek.
Ide o teplomilné včely, ktoré si na
teplých miestach bez vegetácie
robia až 50 centimetrov hlboké
chodby, kde sa vyvíjajú larvy.
Pieskárky majú jednu generáciu v
roku, dospelé včely sa vyskytujú
väčšinou na jar. Za niekoľko týžd-
ňov by mali dospelé včely zmiz-
núť a objaví sa až ďalšia generá-

cia na ďalší rok. Ako všetky vče-
ly, aj tieto majú žihadlo. „Nie sú
nebezpečné a ani agresívne. Ja
sám mám pod oknami bytovky v
Devínskej Novej Vsi veľkú koló-
niu týchto včiel už dlhé roky. Čas-
to ich pozorujem a fotím a moje
deti sa medzi nimi hrávali. Nikdy
som nebol bodnutý žihadlom a
pokiaľ viem, ani susedia. Majú
veľmi krátke a tupé žihadlo, ktoré
silnejšiu kožu, napríklad na dlani
ruky neprebodne,“ uviedol Ladi-
slav Roller z Ústavu zoológie
SAV. Dodal, že ide o užitočný
hmyz, ktorý ľuďom spestruje
pobyt v betónovej džungli a ope-
ľuje okrasné rastliny.
„Pokiaľ tam neplánujete nič
sadiť, nevidím dôvod ich odstra-
ňovať. Určite je milšie pozorovať
včely ako tie cigaretové ohorky,“
uviedla z Ústavu zoológie SAV
Ivana Valachová. Prosbu nechať

včely na mieste aspoň vyhniezdiť
vyslovil aj Zbyšek Šustek zo SAV.
„Ak sa ich chcete naozaj zbaviť,
tak potom, čo zmiznú dospelé
včely, neskôr v tejto sezóne,
môžete odviezť zem z črepníkov
a o rok sa tam už vyskytovať
nebudú. Respektíve budú musieť
osídliť miesto znova nejaké včely
priletené z iných hniezdisk. Ak v
črepníkoch ostane holá a dosta-
točne sypká pôda, tak si ju určíte
znova po nejakom čase včielky
nájdu,“ uviedol Ladislav Roller.
Keď sme ohľadne včiel oslovili
bratislavský magistrát, čo a kedy
plánuje vo veci robiť, hovorca
Stanislav Ščepán uviedol, že
„magistrát mesta sa situáciou
ohľadne kvetináčov na Vieden-
skej ceste pod Mostom SNP
zaoberá a zrekultivuje ich do
konca júna.“ Martina Chudá

Foto - Slavo Polanský

V kvetináčoch pod mostom sú včely, 
zoológovia radia ich tam nechať 
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Veľká vojna

z druhej strany

v múzeu
STARÉ MESTO
Od utorka 13. mája 2014 je v
Múzeu mesta Bratislavy sprí-
stupnená výstava Vojna z dru-
hej strany, ktorá je venovaná
každodennému životu vojnové-
ho a civilného života Prešporá-
kov čase Veľkej vojny v rokoch
1914 – 1918.
Prostredníctvom doteraz nepre-
zentovaných predmetov a foto-
grafií zo zbierok múzea, ako aj zo
súkromných zbierok potomkov
účastníkov Veľkej vojny, výstava
v Starej radnici predstavuje život
civilistov a vojnové skúsenosti
vojakov z Prešporka. Výstava sa
zameriava aj na dosah vojny na
obyvateľov Prešporskej župy.
Výstavu pripravili Elena Kurin-
cová a Štefan Gaučík. Potrvá do
12. októbra 2014.
K výstave Veľká vojna z druhej
strany budú aj tematické prednáš-
ky. Prvá z nich bude už túto sobo-
tu 17. mája 2014 o 17.00 h v Sta-
rej radnici. (mmb)

NOVÉ MESTO
Medzi Vajnorskou a Rožňav-
skou ulicou dostavala spoloč-
nosť Forbau Invest, a.s.,  v
roku 2008 bytovku. Jej obyva-
telia však pri nej na ceste
nemajú dodnes postavený
chodník a ani verejné osvetle-
nie. Cesta totiž nepatrí ani spo-
ločnosti Forbau Invest, a.s., ani
mestu, ani mestskej časti.
Pôvodne to mal byť hotel. Neskôr
stavbu preklasifikovali na bytový
polyfunkčný objekt Major, ktoré-
ho adresa bola najprv Vajnorská
134/B. V roku 2011 bratislavská
samospráva schválila zmenu
názvu ulice na Nová Rožňavská.
Keď sme pátrali, komu ulica patrí
a kto by na nej mal vybudovať
chodník a verejné osvetlenie, zis-
tili sme, že ulica sa delí na tri časti.
Prvá patrí spoločnosti Realitná
staromestská, a.s., druhá Tatra
United Corporation, a.s., a tretia,
na ktorej sa nachádza bytovka,
vlastníka nemá a nik sa o ňu
nestará. Podľa našich informácií

patrí ministerstvu hospodárstva,
ktoré sa ju v súčasnosti snaží pre-
sunúť do vlastníctva a správy
magistrátu. Obyvatelia bytovky
však bez ohľadu na to, komu ulica
patrí, už šesť rokov bývajú bez
osvetlenia a chodníkov.
Obyvatelia bytovky na Novej
Rožňavskej 3 adresovali v roku
2011 petíciu na bratislavský ma-
gistrát s požiadavkou na zabezpe-
čenie verejnej komunikácie pre
chodcov a pouličného osvetlenia.
Na ulici totiž chodník nevedie ani
k Vajnorskej ulici, ani k Rožňav-
skej ulici - či už smerom k Mobe-
lixu, MHD zastávke, alebo ku kri-
žovatke s Galvániho ulicou.
Magistrát im ale vtedy odpovedal,
že Ulica Nová Rožňavská nie je
zaradená do siete komunikácií
mesta. Chodníky a verejné osvet-
lenie preto vybudovať nemôže. V
odpovedi sa však uvádzalo, že
magistrát už pripravuje odhad
nákladov na výstavbu, keď bude
ulica v ich správe, a predloží ho
do návrhu rozpočtu na rok 2012.

Po dvoch rokoch sme sa opýtali
magistrátu, či už ulicu spravuje.
„Problém spočíva v tom, že in-
vestor, ktorý komunikáciu
vybudoval, doposiaľ nepožiadal
hlavné mesto o prevzatie ani o
zaradenie do siete miestnych
komunikácií, a preto mesto
nemôže vo veci konať,“ uviedla
vedúca tlačového odboru brati-
slavského magistrátu Daniela
Rodinová. 
Keď sme oslovili ohľadne vlast-
níctva ulice investora bytovky,
spoločnosť Forbau Invest, a.s.,
potvrdili nám, že cesta im nepat-
rí. Tvrdia, že ju nebudovali a nič
ich k vybudovaniu chodníkov a
verejného osvetlenia neviazalo.
Podľa vyjadrenia zástupcov For-
bau Invest tam chodníky i verej-
né osvetlenie boli pred výstav-
bou a sú aj teraz. To však nie je
pravda, čo by si zástupcovia tejto
spoločnosti mohli všimnúť. Fir-
ma totiž sídli na Novej Rožňav-
skej 3, práve v bytovom dome
Major. (mch)

Na Novej Rožňavskej čakajú už šesť
rokov na chodníky a osvetlenie 

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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Slovan prišiel o

Miklíka, získal

Jegliča a Tičara
BRATISLAVA
HC Slovan Bratislava po neús-
pešnej sezóne v Kontinentálnej
hokejovej lige (KHL) pripravu-
je káder na nový ročník. V ňom
sa už bude musieť zaobísť bez
Michela Miklíka, ktorý bol naj-
produktívnejším hráčom Slo-
vana v uplynulých dvoch se-
zónach. Miklík dal pred Slova-
nom prednosť Amuru Chaba-
rovsk.
Prvými posilami belasých sú
dvaja slovinskí reprezentanti
Žiga Jeglič a Rok Tičar. Prichá-
dzajú z nemeckej najvyššej sú-
ťaže, s vedením Slovana sa
dohodli na ročných kontraktoch.
Očakáva sa, že hokejový Slovan
v najbližších dňoch predstaví
ďalšie posily. (ado)

Basketbalisti

získali titul

kontumačne
BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava získali majstrovský
titul po dvoch zaslúžených do-
mácich víťazstvách nad BC
Prievidza na Pasienkoch a
dvoch kontumačných výhrach
na palubovke súpera. Tretí fi-
nálový zápas totiž rozhodcovia
predčasne ukončili po inzultácii
rozhodcu domácim divákom.
Na štvrtý zápas Prievidžania na
protest nenastúpili. Inter tak
oba odvetné zápasy vyhral kon-
tumačne 20:0.
Takýto spôsob zisku majstrovské-
ho titulu nikoho zo žlto-čiernych
neteší, pravidlá basketbalu sú
však len jedny. A podľa nich roz-
hodcovia a hracia komisia Slo-
venskej basketbalovej asociácie
(SBA) inú možnosť ani nemali.
„Z pozície trénera môžem pove-
dať, že v play-off máme bilanciu
10:0, sme víťazom základnej čas-
ti. Zaslúžime si niečo. Teraz vyze-
ráme, že my sme tí zlí. Nie. Ja
som hrdý na svoj mančaft, na ve-
denie. Ukázali sme pekný kus
práce a išli za víťazstvom. Ne-
viem, ako to dopadne, ale cítim sa
ako víťaz,“ povedal v sobotu tré-
ner Interu Oleg Meleščenko.
Víkendový priebeh finále play-off
basketbalovej extraligy mužov
zrejme bude mať ešte dohru. Prie-
vidza sa asi odvolá, SBA však
veľa možností nemá... (ado)

BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
nielenže na začiatku sezóny
skončili už v 2. predkole Ligy
majstrov, ale na jej konci ne-
splnili ďalší z hlavných cieľov -
neobhájili Slovnaft Cup. Vo
finále 1. mája 2014 prehrali v
Myjave s MFK Košice 1:2.
Finálový zápas začali Bratislavča-
nia výborne a už v 6. minúte vied-
li gólom Roberta Vitteka 1:0.
Zdalo sa, že každú chvíľu pridajú
aj ďalší a o majiteľovi pohára
bude rozhodnuté. Najmä ak dva
týždne predtým vyhrali ligový
zápas v Košiciach 2:0. V 31.

minúte po chybe brankára Perniša
však Košičania vyrovnali a v 74.
minúte strelili aj druhý gól, ktorý
bol víťazný. „Zápas sa lámal za
stavu 1:0, keď sme nepridali ďalší
gól a súper po našej chybe vyrov-
nal. Duel mal dobré grády, bolo to
dramatické. Košice hrali dobre,
koncentrovane. Aj my sme nastú-
pili bez niektorých opôr, ale tí, čo
hrali, sa ich snažili nahradiť. Finá-
le sa hrá na jeden zápas a ten mô-
že dopadnúť akokoľvek,“ pove-
dal tréner Slovana Jozef Valovič.
Čo sa Slovanu nepodarilo v My-
jave, dokázal uplynulú sobotu na
Pasienkoch. Slovanisti porazili

Zlaté Moravce 2:0 a tri kolá pred
koncom súťaže získali v predstihu
majstrovský titul. Žiadne oslavy
majstrovského titulu sa však
nekonali. Na štadión prišlo len
1235 divákov a mnohí z nich
odchádzali z tribún sklamaní z
výkonu, ktorý predviedli slova-
nisti nielen v poslednom zápase,
ale najmä v predchádzajúcich
dvoch domácich dueloch, keď na
Pasienkoch prehrali s Myjavou aj
Ružomberkom. „Tešíme sa zo
zisku titulu a verím, že niečo do-
siahneme aj v pohárovej Európe,“
odkázal asistent trénera Jozef
Kontír belasej rodine. (ado)

Futbalisti Slovana nezískali pohár,
ale obhájili titul, diváci neprišli

Mercedes-Benz Concept Coupé
SUV (dĺžka takmer päť met-
rov, šírka cez dva metre a výš-
ka okolo 1,75 metra) s poho-
nom všetkých kolies je pred-
obrazom nového štvordvero-
vého športového kupé najvyš-
šej úrovne. Ponúka vzduchové
pruženie a variabilnú regulá-
ciu dynamiky jazdy (Dynamic
Select Control). Tá umožňuje
využívať štyri podstatne roz-
dielne jazdné programy a indi-
viduálne programovateľné na-
stavenia. 
Ako kupé s hviezdou v znaku
charakterizuje Concept Coupé

SUV najmä typická sploštená
strešná a plynulá bočná línia,
natiahnutá kabína (Greenhouse)
a príznačná maska chladiča s
centrálnou chrómovou lamelou.
Obdobne i bočné okná bez

rámov, typický tvar zadného
okna zaobleného v hornej časti a
úplne zapustené kľučky dverí. O
jeho rodokmeni SUV zasa vypo-
vedajú svalnaté blatníky, mohut-
né, až 22-palcové kolesá (pneu-

matiky 305/45 R 22) s veľkými
výrezmi rovnako ako zvýrazne-
né (i svetelne) bočné prahy dverí
a vysoká línia okien i vzdušná
svetlá výška. Tiež štýlová ochra-
na spodnej časti vozidla s inte-

grovanými výfukmi dvojvetvo-
vej výfukovej sústavy.
Vozidlo má viacero osobitostí,
ktoré podčiarkujú jeho exkluzi-
vitu: lak ALU-BEAM (reminis-
cencia na strieborné šípy z trid-
siatych a päťdesiatych rokov),
trojrozmerne vypracované viac-
lúčové LED svetlomety, pohyb-
livé svetlá ukazovateľov smeru
jazdy a tiež zadnú časť zodpo-
vedajúcu dizajnu kupé Triedy S.
Pozornosť pri nej púta aj úzky
svetelný pás s trojrozmernou
optikou podobnou rubínom.
Viac na www.mercedes-benz.sk 

alebo www.motor-car.sk

Štúdia Mercedes-Benz Concept Coupé SUV

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA



17BRATISLAVSKÉ NOVINY 10/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

STARÉ MESTO
Bratislavské bábkové divadlo
uvedie v piatok 23. mája 2014
premiéru inscenácie Myška nie
je líška, podľa knižky českej
spisovateľky Ivy Procházkovej
Myši patří do nebe.
Je to príbeh myšky Kajky Utekaj-
ky a lišiaka Ryšiaka, ktorí by na
zemi boli nepriateľmi, ale vo
zvieracom nebi je všetko celkom
inak. V nebi nikto nikoho nenahá-
ňa, ani neloví, pretože nikto necí-
ti hlad. Nebo je plné kolotočov,
hojdačiek a harmančekových
polí. Tu sa aj z nepriateľov na ži-
vot a na smrť môžu stať nerozluč-
ní kamaráti. Úhlavní nepriatelia

sa ocitnú spolu v nebi a zrazu nie
je dôvod na nepriateľstvo. No
pretrvá ich kamarátstvo aj po
návrate do rodného lesa? Alebo sa
začne odveký boj myší a líšok?
Predstavenie je určené deťom od

5 rokov, teda vyššieho predškol-
ského veku, a žiakom prvého
stupňa základných škôl. Predsta-
venie má detskému divákovi pre-
dostrieť problém, o ktorom často
nepremýšľa - o stereotypy, ktoré
sú v ľuďoch zakódované a podľa
ktorých si volíme priateľov a
nepriateľov.
Scénu, kostýmy a bábky vyrobila
Martina Fintorová, hrajú Adela
Mojžišová, Margaréta Nosáľová,
Jaroslava Hupková, Ján Morávek,
Andrej Kováč. Texty piesní a
hudbu zložil Martin Geišberg,
predstavenie režiruje Peter Palik.
Verejná generálka je vo štvrtok
22. mája 2014 o 10.00 h. (bbd)

V Bábkovom divadle chystajú novú
inscenáciu o myške Kajke Utekajke

STARÉ MESTO
Slovak Food Festival bude už
na budúci týždeň. Vo štvrtok
22. mája sa na Bratislavskom
hrade začne už piaty najväčší
festival  dobrého jedla v Brati-
slave. Festival sa začne Štvrtko-
vým večerom vína na Bratislav-
skom hrade. Návštevníci budú
môcť ochutnať víno zo Sloven-
ska, Česka, Moravy, Španielska
a Grécka. K tomu ich čakajú
chuťovky a príjemná muzika. 
Nasledujúce tri dni ponúknu
bohatý program - piatkové Maj-
strovstvá republiky v otváraní

ustríc, sobotnú súťaž médií vo
varení, živé pódiové šou, súťaže
a množstvo dobrého jedla.
Novinkou festivalu bude Zdravá
zóna a päť exkluzívnych kurzov
varenia: Sezónne špecialitky od
Chefparade (príprava trojchodo-
vého menu zo špargle, jahôd, špe
nátu), Detské biovarenie s Bio-
milou, Svieža thajská kuchyňa,
Raw food - živá strava, Gastro a
fitness špeciality.
Hlavné festivalové pódium bude
hostiť kuchárskych majstrov, zná-
me tváre, ale aj divákov, ktorí si v
nedeľu vyskúšajú varenie s takým

kuchárskym majstrom, ako je
Zdeněk Pohlreich.
Tento rok sa na Slovak Food Fes-
tivale zúčastní až 60 vystavova-
teľov. Variť sa bude opäť z plzen-
ského piva Pilsner Urquell a gri-
lovať sa budú slovenské kurčatá
na svetový spôsob. Návštev-
níkov budú lákať chutné kytice z
čerstvého ovocia a čokolády, ale
aj chutné jedlá z čerstvej zeleni-
ny a rôznych druhov mäsa.
Ako tvrdia organizátori, Slovak
Food Festival na Hrade sa oplatí
nielen vidieť a zažiť, ale hlavne
ochutnať! (sff)

Slovak Food Festival sa rozrastá 
a bude chutiť zdravo a ekologicky
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štvrtok 15. mája
� 10.30 - M. O'Donnell, T. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - SĽUK: Ornamenty,
Slovenský rozhlas, Mýtna ulica
�19.00 - J. Suchý: Keby tisíc kla-
rinetov, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 19.00 - J. C. Hronský: Túlavé
srdce, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - M. O'Donnell, T. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray, No-
vá scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Minipárty: Karel Šíp,
Josef Náhlovský, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto
�19.00 - Vondrák zpívá Okudža-
vu, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Jazz v Aréne: Ovsepian
- Camarda - Valihora, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta

piatok 16. mája
� 10.00 - I. Blahút, K. Jurčišino-
vá-Kukľová: Okteto pána Gézu,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - T. Bernhard: Pred od-
chodom na odpočinok, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - M. Casella: Írska kliat-
ba, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - M. O'Donnell, T. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray, No-
vá scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - I. Blahút, K. Jurčišino-
vá-Kukľová: Okteto pána Gézu,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 17. mája
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica

�19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie
jazero, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
LOFT Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - M. O'Donnell, T. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - I. Blahút, K. Jurčišino-
vá-Kukľová: Okteto pána Gézu,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
�19.30 - K. Vosátko: Telenovela,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 18. mája
� 10.30 - Matiné k predstaveniu
P. I. Čajkovskij: Piková dáma,
Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
�14.00 - Jarná cena kobýl, dosti-
hy, Závodisko Starý háj, Staro-
hájska
� 17.00 - Metropolitný orchester
Bratislava, Mestské divadlo, Lau-
rinská ulica
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let me go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie
�20.00 - Jana Kirschner: Moruša
biela Tour, koncert, AStelier
Babylón, Kolárska ulica
� 20.00 - Čarovné ostrohy, taneč-
ná šou, Stará tržnica, Námestie
SNP

pondelok 19. mája
� 10.30 - M. O'Donnell, T. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - A. Camus: Caligula,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad

utorok 20. mája
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
FC Nitra, futbalová Corgoň liga,
Štadión Pasienky
� 19.00 - L. A. Minkus, M. Peti-
pa: Bajadéra, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - L. Smoček: Čudné
popoludnie dr. Z. Burkeho,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - P. Quilter: BoyBand,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - S. Stephensonová:
Pamäť vody, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - M. J. Lermontov:
Maškaráda, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� Ondřej Brzobohatý a hostia:
Identity Tour, Ateliér Babylon,
Kolárska ulica

streda 21. mája
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to
slovo padne, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. Casella: Írska kliat-
ba, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - M. O'Donnell, T. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Zdeněk Izer: Furtdur-
chluft Tour, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto

štvrtok 22. mája
� 10.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 10.00 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 17.00 - Slovak Food Festival,
festival dobrého jedla, Bratislav-
ský hrad
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - E. Ionesco: Zaradiť sa!,
Divadlo Ívery, Školská ulica

� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - M. Casella: Írska kliat-
ba, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - M. O'Donnell, T. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - D. Ruiz, F. Bettanini &
N. Pistoia, P. Ammendola: Bez
předsudků, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

piatok 23. mája
� 10.00 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 10.00 - Slovak Food Festival,
festival dobrého jedla, Bratislav-
ský hrad
� 18.00 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Skro-
tenie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - J. B. P. Moliere: Lako-
mec, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - H. Ibsen: Rosmersholm,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Piková
dáma, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - Marcella Molnárová a
jej trocha Talk, trocha Show, Štú-
dio Olympia, Kollárovo námestie

sobota 24. mája
� 10.00 - Slovak Food Festival,
festival dobrého jedla, Bratislav-
ský hrad
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 25. mája
� 10.00 - Slovak Food Festival,
festival dobrého jedla, Bratislav-
ský hrad
� 18.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - H. Galron: Mikve,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Piková
dáma, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, Štúdio Olympia, Kollárovo
námestie

pondelok 26. mája
� 11.00 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, LOFT Aréna, Viedens-
ká cesta
� 19.00 - O. Wilde: Lordi, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - M. J. Lermontov:
Maškaráda, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.30 - V. Klimáček: In Da
House, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

utorok 27. mája
� 19.00 - M. Porubjak, M. Huba:
Tančiareň, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Aida, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - Horkýže Slíže & Špilki,
koncert, Hant Aréna, Pasienky 

streda 28. mája
� 11.00 - B. Němcová: Bajaja,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
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Viedenská

električka má

100 rokov (X.)
Koniec I. svetovej vojny, roz-
pad Rakúsko-Uhorska, vznik
nástupníckych štátov a násled-
né udalosti mali veľký vplyv
na prevádzku železničnej drá-
hy z Prešporka do Viedne.
Premávka diaľkových a miest-
nych vlakov tzv. Viedenskej
električky bola zastavená 1.
januára 1919.
Československé orgány povolili
prevádzku pre miestnu dopravu
v úseku Bratislava – Kopčany až
2. októbra 1919. Rakúske orgá-
ny povolili prevádzku trate na
úseku Viedeň - Berg Landes-
grenze ešte neskôr, od 18.
decembra 1919. Diaľková
doprava medzi Viedňou a Brati-
slavou, teda tzv. Viedenská elek-
trička, sa obnovila 21. mája
1920. Vlaky z Rakúska chodili
až do železničnej stanice Kopča-
ny, kde sa vykonala aj colná a
pasová kontrola pre obe krajiny,
a následne pokračovali do Bra-
tislavy. 
Od 20. júna 1921 sa začala
vykonávať oprava bratislavské-
ho úseku trate. Z tohto dôvodu
diaľkové vlaky z Viedne dočas-
ne končili na stanici Kopčany,
kde cestujúci museli prestúpiť
do električkových vozňov býva-
lej spoločnosti P.O.H.É.V., ktoré
ich doviezli až do Bratislavy.
Lokomotívy Ganz Eg 5 a Eg 6
zostali z tohto dôvodu odstavené
v železničnom depe Kopčany.
Po ukončení rekonštrukcie brati-
slavského úseku trate začali
diaľkové vlaky znovu prichá-
dzať do centra Bratislavy.
V roku 1920 bola spoločnosť
P.O.H.É.V. nostrifikovaná. Jej
názov sa zmenil na Elektrická
lokálna železnica Bratislava –
Zemská hranica, neskôr od roku
1927 na Bratislava – Krajinská
hranica, so skratkou B.K.H. Od
1. júna 1922 colnú a pasovú
kontrolu rozdelili. Na rakúskej
strane hranice bola kontrola na
stanici Berg, na československej
strane zostala colná a pasová
kontrola na železničnej stanici
Kopčany. Peter Martinko

(Pokračovanie nabudúce)

NAULICI JÁNAJONÁŠApod
oknami bytovky  našli náhodní
okoloidúci mŕtve telo chlapca.
Policajti zistili, že ide o 14-ročné-
ho chlapca, ktorý zomrel po páde
z 9. poschodia. Lekár na mieste
cudzie zavinenie predbežne vylú-
čil. Polícia prípad vyšetruje.
NA BOJNICKEJ ULICI sa
pokúsil 35-ročný muž o samo-
vraždu. Pod vplyvom alkoholu si
ľahol na železničné koľaje. Polí-
ciu o samovrahovi informovali
okoloidúci a tá hneď vyrazila do
terénu spolu so záchranármi.
Keď zbadali muža ležiaceho na
koľajach, už sa k nemu blížil
vlak. Pár sekúnd predtým, než by
ho prešiel, stihli k nemu dobeh-
núť a stiahnuť ho z koľají.
Záchranári Bratislavčana hospi-
talizovali.
V PETRŽALKE mal 19-ročný
Denis vydierať rovesníka. Zobral
mu osobné veci a doklady a vy-
hrážal sa, že mu ublíži, ak nezože-
nie 100 až 150 eur. Peniazmi
chcel Denis splatiť dlh maloletej
osobe. Rovesníka navádzal na to,
že ak mu nedonesie peniaze, nech
z bytu babky ukradne zlaté šperky
a dá mu ich. Mladíkovi za vydie-
ranie hrozí väzenie na 2 až 6
rokov, stíhaný je na slobode.
NABEŇADICKEJ ULICI zho-
relo do tla Audi. Požiar poškodil
aj dve autá značiek BMW a Toyo-
ta Avensis, ktoré stáli pred a za
horiacim autom. Keďže auto par-
kovalo v podchode medzi základ-
nou školou a konzervatóriom, po-
žiar poškodil aj  fasádu, okná,
priestory škôl a podchod. Policaj-
ti príčinu požiaru vyšetrujú. Na
školách vznikla škoda 6050 eur,
na autách 22 600 eur. (mch)

Pod pojmom Bratislavský hrad
si každý predstaví veľkú hra-
nolovú stavbu so štyrmi nárož-
nými vežami nad bratislav-
ským Starým Mestom. Hrad je
však v skutočnosti široký a roz-
ľahlý areál, obkolesený silným
kamenným opevnením a teraz
prístupný štyrmi bránami.
Obrovská známa hranolová
budova so štyrmi vežami je len
jednou, hoci najdôležitejšou
stavbou v areáli Hradu. Je to
bývalý kráľovský palác, ktorý
postavili v 15. storočí a ktorý
dostal terajšiu podobu až počas
prestavby po roku 1761. Dneš-
ný stav je vlastne vernou
rekonštrukciou podoby, akú
mal palác v 60. rokoch 18. sto-
ročia, lebo po požiari, ktorý ho
zničil v roku 1811, bol asi 140
rokov ruinou.
Areál, ktorý je známy ako Brati-
slavský hrad, nazývali Slovania v
minulosti zámkom, čo zodpove-
dá zaužívanému nemeckému das
Schloss. Pre Slovákov bol
zámkom rovnako ako Zvolenský
zámok či Oravský zámok. Ako
Prešporský zámok ho označovali
aj štúrovci. Kráľovský palác ne-
stojí v strede stredovekého opev-
neného areálu, ale je trochu ex-
centricky vysunutý na západ.
Stojí na najvyššom bode pôvod-
ného prírodného kopca, ktorého
svahy ľudské ruky niekoľko tisíc-
ročí upravovali a menili.
Okrem paláca kráľov sa v areáli v
priebehu času striedali množstvá
iných stavieb. Niektoré z nich
pretrvali stáročia, iné postupom
času zanikli. Keď sa v roku 1954
začala obnova Bratislavského
hradu, stáli v areáli ešte mnohé
ďalšie historické stavby. Nestál
už nový palác, ktorý dala Mária
Terézia postaviť pre svoju dcéru
Máriu Kristínu a svojho zaťa
Alberta. Rozobraté boli aj hospo-
dárske budovy pri západnej -
Karolovej či Viedenskej - bráne,
zbúraná bola aj krytá jazdiareň a
záhradná sála, ktoré stáli v 18.
storočí pri severnej fasáde paláca.
Ale okrem budov kasární hradnej
posádky pri severných hradbách
a pri bašte Luginsland stáli ešte
tereziánske stajne, používané po
druhej svetovej vojne ako hradná
vináreň, a s nimi rovnobežná dlhá
prízemná stavba , za ktorou býva-

la baroková záhrada. Nad gotic-
kou východnou bránou (Zigmun-
dovou) stáli rodinné domčeky, v
ktorých pôvodne bývali dôstojní-
ci hradnej stráže.
Na nároží hradieb nad gotickou
bránou, kde stál za Márie Terézie
barokový záhradný pavilón,
postavili počas druhej svetovej
vojny betónový objekt so striel-
ňami nasmerovanými na mesto.
V blízkom parku stál kamenný
stĺp a na ňom socha svätého
Sebastiána, patróna strelcov. V
rámci tzv. „pamiatkovej rekon-
štrukcie“ areálu všetky vymeno-
vané objekty bez ohľadu na ich
historický a urbanistický vý-
znam, či architektonickú hodnotu
zbúrali, odstránili alebo radikálne
prestavali. Kuriózny bol prípad
„dôstojníckych bytov“. Najprv sa
realizovalo prehnane drahé pro-
jektovanie a následne nákladné
statické zabezpečenie základov
budovy na gotickom hradnom
múre. Potom však niekto rozho-
dol objekt predsa len zbúrať.
V roku 1674 postavili južne od
paláca nový úsek opevnenia s
barokovým bastionom, ktorým
prechádza tunel Leopoldovej
brány. Brána sa však neosvedči-
la, preto ju v roku 1712 nahradili
inou. Leopoldovu bránu zamuro-
vali a čiastočne zasypali. Príjaz-
dovú cestu k nej zrušili. Tunel
ďalej používali ako skladište
zbraní a pušného prachu. Ako

zbrojnica slúžil aj rozsiahly halo-
vý objekt za bránou pod terasou,
ktorá vznikla pred južnou fasá-
dou paláca. Bol to objekt jedno-
duchý, ale nie celkom bez archi-
tektonickej kvality. Východná
fasáda mala v strede široký riza-
lit so širokou bránou, ktorou
mohli vchádzať povozy, ale
napríklad aj delá. Po obnove a
sprístupnení Leopoldovej brány
sa zdalo, že zbrojnica zo 17. sto-
ročia na svojom mieste „zava-
dzia“. Okrem toho projektant
rozhodol zapustiť do terénu
práve na vnútornej strane južné-
ho barokového opevnenia kotol-
ňu ústredného kúrenia. Leopol-
dovskú zbrojnicu bez architekto-
nického prieskumu jednoducho
zbúrali. Rovnako ako inú cisárs-
ku zbrojnicu, ktorá stála na brehu
Dunaja pod Hradom.
Kotolňa ústredného kúrenia sa
dala už vtedy vybudovať aj na
inom mieste, prípadne mimo
areálu Hradu. Dalo sa dokonca
zriadiť a súčasne zachovať leo-
poldovskú zbrojnicu, ktorá sa
dala rekonštruovať a využívať
napríklad ako výstavná sieň. Na
jej mieste sa dnes rozprestiera
plocha, ktorej sa hovorí „leopol-
dovské nádvorie“ a slúži ako par-
kovisko. V areáli Hradu je niekoľ-
ko miest, kde sa dnes bez problé-
mu parkuje, čo pred tridsiatimi
rokmi nebolo povolené. Anapriek
tomu sa ešte stále ozývajú hlasy,
ktoré sa snažia zabrániť zriadeniu
parkoviska pod bývalou baroko-
vou záhradou. Štefan Holčík

Leopoldovská zbrojnica mohla stáť
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vyjdú o dva týždne
29. mája 2014

Na zlé veci je vraj lepšie zabud-
núť. Nie som si istá, že je to
správne. Zvlášť, ak ide o
neľudské zaobchádzanie s
inými ľuďmi, dokonca ich
usmrtenie. My, ktorí žijeme už
takmer štvrtú generáciu v mie-
rových časoch, si nevieme ani
len predstaviť, aké útrapy
museli prežívať tí, čo sa počas
svetovej vojny dostali do tábo-
rov smrti. A nemuseli byť ani v
táboroch, aby predčasne opus-
tili tento svet.
Preto dnešná mládež tak ľahko-
vážne pochoduje ulicami v ťaž-
kých kanadách s hákovými kríž-
mi na tmavých uniformách.
Berú to ako zábavu, pri ktorej sa
môžu vybúriť. No hlavný hrdina
románu, podľa ktorého drama-
turg i dramatik Daniel Majling
napísal fascinujúcu hru, Nemec
Max Aue, rozpovie svoj krutý
príbeh.
Na javisku Činohry SND v insce-
novanej cele vyšetrujú mladého
právnika Maxa Aueho. Obvinia
ho z prestúpenia morálnych pred-
pisov, ale aj zo spáchania zločinu
na svojom nevlastnom otcovi.
Keďže je právnik, dokáže sa
obhájiť pred svetským súdom a
dostane sa na slobodu. Ibaže na
tej vysúdenej slobode nemá slo-
bodu duše. Trýznia ho výčitky za
to, čo popáchal. Autor románu
Johanthan Littell ich nazval
Láskavé bohyne. Pod týmto titu-

lom Činohra SND uvádza aj spo-
mínané predstavenie. Tie láskavé
bohyne, tzv. erínye - bohyne
pomsty, svedomia a výčitiek,
nedajú Maxovi zabudnúť na zlo-
činy. Nech by bol človek akokoľ-
vek „obhrubnutý“, erínye mu
nedoprajú pokoja. Prenasledujú
ho na každom kroku, pripomína-
jú mu jeho skutky. Aj Max, ktoré-
ho vynikajúco stvárňuje Ľuboš
Kostelný, sa usiluje zaháňať spo-
mienky čítaním básní. No nech
robí, čo robí, stále mu defilujú
pred očami tváre nevinných ľudí,
ktorých v uniforme SS spolu s
ostatnými esesákmi zabíjali na
Ukrajine, na Kryme, v Stalingra-
de. Diváci v hľadisku prežívajú
doslova očistnú katarziu pri napí-
navej retrospektíve tých hrôzo-
strašných udalostí.
Presvedčivé výkony hercov -

Jozefa Vajdu, Mariána Geišberga,
Emílie Vášáryovej, Táne Pauho-
fovej, Alexandra Bártu, Milana
Ondríka, Richarda Stankeho,
Martina Nahálku či iných pod
vedením režiséra Michala Vajdič-
ku - umocní aj mimoriadne su-
gestívna hudba Mariána Čekov-
ského. Hudobnú zložku osvieži
aj minikoncert malého hudobné-
ho génia Ryana Bradshawa ,
pravnuka herca Martina Gregora,
ktorý naživo zahrá skladbu W. A.
Mozarta. Tento malý muzikant
má oveľa viac šťastia ako jeho
románový či divadelný kolega.
Kým náš súčasný reálny Ryan sa-
mostatne koncertuje nielen v
Bratislave, ale aj po svete, chlap-
čekovi z Ukrajiny počas vojny
zmrzačia ruku. Koncerty pre ne-
ho zostali už, žiaľ, iba zbožným
snom. Anna Sláviková 

V Činohre SND vládnu (Ne)Láskavé
bohyne pomsty, svedomia a výčitiek

Ľuboš Kostelný (Maximilián Aue), Táňa Pauhofová (Una) a Marián
Geišberg (Üxküll) v inscenácii Láskavé bohyne. Foto - Collavino

SĽUK uvádza

hudobné

Ornamenty
STARÉ MESTO
Slovenský ľudový umelecký
kolektív (SĽUK) uvedie vo
štvrtok 15. mája 2014 o 19.00 h
v Koncertnom štúdiu Sloven-
ského rozhlasu nový hudobný
projekt Ornamenty. Autormi
hudby sú Stano Palúch a
Marek Pastírik. 
Ornamenty predstavujú spojenie
Ľudovej hudby SĽUK-u s vyni-
kajúcou etno-džezovou formá-
ciou Pacora Trio a s výnimočným
multiinštrumentalistom Marekom
Pastírikom. Živý koncert doplní
vizuálny koncept v podobe po-
hyblivých obrázkov a VJing-u
popredného grafického dizajnéra
a vizuálneho umelca Jána Šicka. 
Ornamenty spájajú domácu hu-
dobnú tradíciu, prvky balkánske-
ho folklóru, estetiku i poetiku kla-
sickej hudby a džezu s novými
performačnými postupmi vo vý-
tvarnom umení. Ide o „snahu hľa-
dať a nachádzať nové umelecké
kontexty a štylistické možnosti,
ktoré ponúka autentická ľudová
tvorba,“ uviedol autor libreta a
generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj
Hamar. (pad)



7BRATISLAVSKÉ NOVINY 10/2014

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 4

Devínsku Kobylu netreba Bratislavča-
nom zvlášť predstavovať. Za socializmu
boli lesy v tomto krásnom území chráne-
né, aby dobre ukrývali rozmiestnené
sovietske protilietadlové rakety. Po
zmene režimu tu mohli ľudia opäť trá-
viť svoj voľný čas, kochať sa nádherne
sfarbenými listami stromov, ale koncom
roku 2013 sa prehnal chráneným krajin-
ným územím uragán zvaný Lesy Sloven-
skej republiky, štátny podnik.
Devínska Kobyla patrí do sústavy chráne-
ných území členských krajín EÚ Natura
2000. Európska komisia 7. novembra 2013
prijala Vykonávacie rozhodnutie komisie,
ktorým sa prijíma piaty aktualizovaný zoz-
nam lokalít s európskym významom v
panónskom biogeografickom regióne. V
tomto dokumente je uvedená lokalita
Devínska Kobyla o rozlohe cca. 649 ha pod
číslom SKUEVO280 s 2. stupňom ochra-
ny. Keďže hlavným cieľom je zachovanie
prírodného dedičstva, rozsiahly výrub pre-
kvapil obyvateľov Dúbravky.
Na ich žiadosť sme sa poslanci mestského
zastupiteľstva v Bratislave a miestneho zas-
tupiteľstva v Dúbravke v spolupráci s ob-
čianskymi aktivistami zapojili do prevero-
vania rozsiahlej ťažby drevnej hmoty, kto-

rej výsledkom je zatiaľ dočasné predbežné
opatrenie na zastavenie ťažby vydané
Okresným súdom Bratislava III.
Najprv kontaktovali LESY SR, š.p., OZ
Smolenice a dohodli si so zodpovedným
pracovníkom stretnutie, ktoré sa nakoniec
nekonalo, a na ďalšie žiadosti o stretnutie s
nami nereagoval. Obrátili sme sa preto lis-
tom na premiéra, ktorého kancelária postú-
pila žiadosť o zastavenie výrubu stromov
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka pánovi Ľubomírovi Jahnátkovi. Za-
čiatkom apríla sme dostali odpoveď, že
pracovníci ministerstva a zástupcovia štát-
neho podniku LESY SR vykonali terénnu
obhliadku lesných porastov v danej lokali-

te. Pán minister v liste priznáva, že územie
je chráneným územím európskeho význa-
mu, že program starostlivosti pre lesný uží-
vateľský celok schválil Krajský lesný úrad
a že bol schválený napriek vyjadreniu, že v
tomto užívateľskom celku sa nachádzajú
územia biotopov národného a európskeho
významu. Či došlo k porušeniu zákona,
preveruje súd. 
Napriek tomu tu do zastavenia výrubu
LESY SR vyťažili v roku 2013 drevo v
celkovom objeme 1657 m3. Vo všeobec-
nosti sa dá povedať, že strom o priemere
50 cm a dĺžke 5 metrov je jeden meter
kubický drevnej hmoty. Ak si oprášime
násobilku a pripustíme, že všetky stromy

nedosahovali tento priemer a dĺžku, je
možné odhadovať, že bolo vyťažených
okolo 2000 ks stromov! Pán minister v
liste píše, že ťažba bola vykonaná v súlade
so schváleným programom starostlivosti o
lesy a s príslušným zákonom a pri ťažbe
bol použitý jemnejší hospodársky spôsob –
účelový výber. Návštevníci lesa si to však
nemyslia a pri pohľade na pne vysoké až
1meter krútia hlavami.
Je smutné, že žiadny postoj k tomu nezau-
jal miestny úrad v Dúbravke, a to napriek
tomu, že odvoz drevnej hmoty pripomínal
vojenské manévre. Áno, miestny úrad
môže namietať, že výrub stromov nebol v
katastri Dúbravky, ale niekoľko desiatok
metrov za hranicou. To je síce pravda, ale
túto oblasť navštevujú najmä Dúbravča-
nia a veľké nákladné autá prechádzali
Dúbravkou. 
Plače okolie, občania, turisti, ktorí tu
hojne navštevujú tento krásny kút Bratis-
lavy. Je nám z toho celého smutno. Na
druhej strane však veríme, že výrub už
pokračovať nebude a spolupráca občanov
a poslancov mala význam.

Martin Zaťovič, Juraj Káčer
Marian Takács, Zdenka Zaťovičová

Milan Trstenský, Albert Liptovský

Súd pozastavil výrub stromov v Dúbravke

SOKOLSKA.SK

bývanie v slepých uličkách pod slavínom
Sokolská Residence je jedine ný projekt v centre Bratislavy, v tichej lokalite pod Slavínom. Budúcich 
obyvate ov poteší poh ad na výnimo nú architektúru domu, ako aj nádherný výh ad na mesto. Komorný 
reziden ný projekt ponúka 35 bytov najvyššej kvality s plnou ob ianskou vybavenos ou.

Nájdite š astie v slepých uli kách pod Slavínom aj vy.

NÁDHERNÝ VÝHĽADPOKOJNÁ LOKALITA 35 BYTOV
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Druhý ročník cyklistických pretekov
NOVOMESTSKÝ PEDÁL sa blíži.
Už v nedeľu 1. júna bude Železná
studnička opäť patriť všetkým priaz-
nivcom cyklistiky bez rozdielu veku –
deťom aj dospelým. Preteky organizu-
je mestská časť Bratislava – Nové
Mesto s podporou Bratislavského
samosprávneho kraja a zdravotnej
poisťovne Dôvera. Novomestský pedál
2014 bude súčasťou série Bratislava
Region Cup. 
„Pre dospelých sme tento rok pripravili
náročnú trať. Štart bude v priestore pri
bývalej reštaurácii Snežienka a cieľ na
Kamzíku. Ide o najnáročnejšie stúpanie
v Bratislave,“ predstavil tohtoročnú trasu
starosta bratislavského Nového Mesta
Rudolf Kusý. Deti budú pretekať na lúke
pri Snežienke – každé, ktoré absolvuje
trať, získa medailu a malé občerstvenie.
A keďže budú mať v deň pretekov svia-
tok – Medzinárodný deň detí – mestská
časť pre ne pripravila aj bohatý sprievod-
ný program. Na Železnej studničke sa
budú môcť vyšantiť na detských atrak-

ciách a zasúťažiť si o zaujímavé ceny.   
Prihlásiť sa do pretekov budú môcť
dospelí aj deti prostredníctvom stránky
novomestskypedal.sk. Viac informácií o
kategóriách a propozíciách je možné
nájsť aj na stránke mestskej časti
www.banm.sk. Zaregistrovať sa bude
dať ešte aj v deň pretekov – v nedeľu
ráno 1. júna do 9.00 hod. (priamo na
Železnej studničke). 
Štartovné platia iba dospelí pretekári,
deti nie. Časť výťažku zo štartovného
pôjde na pomoc onkologicky chorým
deťom. �

Železná studnička bude
1. júna patriť cyklistom -

dospelým aj deťom
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Menia piesok

na detských

ihriskách
RUŽINOV
Do konca júna bude v Ružinove
vymenený piesok na detských
pieskoviskách. Stará sa o to Ru-
žinovský podnik verejnopros-
pešných služieb.
„Máme v správe 71 detských
ihrísk, z toho na 33 sa nachádzajú
aj pieskoviská. Z hygienických
dôvodov na nich pravidelne vy-
mieňame piesok. Piesok bude vy-
menený do konca júna,“ uviedol
riaditeľ Ružinovského podniku
verejnoprospešných služieb Attila
Horváth, ktorý je súčasne poslan-
com BSK za Ružinov. Použitý
piesok odvážajú na skládku.
Šéf  Ružinovského podniku verej-
noprospešných služieb minulý
týždeň osobne dohliadal na výme-
nu piesku na detskom ihrisku na
Miletičovej ulici. „Mám tiež deti a
záleží mi na kvalite ihrísk, na kto-
rých sa hrávajú,“ uviedol A. Hor-
váth. Pripustil, že výmena piesku
nebude tento rok jedinou úpravou
ružinovských ihrísk. (del)

V Ružinove

opäť opravujú

povrchy ciest
RUŽINOV
Ružinovská samospráva po-
kračuje v rekonštrukcii miest-
nych ciest 3. a 4. triedy. Podob-
ne ako vlani, aj tento rok sa
nebudú výtlky plátať, ale vy-
mení sa celý asfaltový povrch
zničených ciest. Minulý rok
takto mestská časť opravila
cesty na 17 uliciach, tento rok
plánujú na ďalších siedmich.
Minulý týždeň sa už začala
výmena asfaltového koberca na
Ondrejovovej ulici v úseku od
detského ihriska po Borodáčo-
vu. Opravovať sa ďalej budú
cesty na Tekovskej ulici, druhá
etapa na Papraďovej ulici, časť
Stachanovskej ulice, druhá etapa
Ružovej doliny, Brestová a
Polárna ulica. 
Výmena povrchov vyjde mest-
skú časť na zhruba 193-tisíc eur.
Pri niektorých cestách súčasne
opravia aj chodníky, ktoré majú
z pohľadu ružinovskej samo-
správy tento rok prioritu. (mch)

RUŽINOV
Obyvatelia Hraničnej ulice ad-
resovali mestskému zastupiteľ-
stvu petíciu proti výstavbe byto-
vého domu na parkovisku na
Hraničnej ulici, ktorú podpísa-
lo 4459 ľudí. Navrhujú, aby
mesto pozemok pod parkovis-
kom zamenilo so stavebníkom
za iný. Petíciou by sa mali za-
oberať mestskí poslanci na
zasadnutí 22. mája 2014.
Ako uviedol na aprílovom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva za
obyvateľov Hraničnej ulice Dušan
Obložinský, parkovisko bolo vy-
budované v 70. rokoch pre oby-
vateľov okolitých panelákov. Par-
kovisko slúži aj ako prístupová
cesta k rodinným domom a gará-
žam na tejto ulici. V prípade vý-
stavby osempodlažného domu na
parkovisku hrozí na tejto ružinov-
skej ulici zhoršenie dynamickej aj
statickej dopravy.
„Ozval sa nám investor, ktorý je
ochotný rokovať aj o prípadnej
výmene pozemku. V mestskej

časti Ružinov sú podľa našich
informácií ešte pozemky vhodné
na takúto výmenu, takže možno
nebude treba týmto riešením za-
ťažovať iné mestské časti,“ uvie-
dol na zasadnutí mestského zastu-
piteľstva Dušan Obložinský z
Hraničnej ulice.
Predaj pozemku pod parkovis-
kom schválilo mestské zastupi-
teľstvo 25. septembra 2008 spo-
ločnosti CELLSTAV, s.r.o., ktorú
len vo februári 2008 založil Ing.
Juraj Celler zo Ševčenkovej
ulice. Už 27. novembra 2008 fir-
mu predal spoločnosti Supreme
Megatrends Inc. so sídlom v štáte
Delaware v USA. Cellstav sa pre-
menoval na Supremene Develop-
ment, s.r.o., a od februára 2009 sa
menšinovým spoločníkom firmy
stala bratislavská akciovka ME-
RIUS so sídlom na Štefánikovej
ulici. Tá je za viacerými realitný-
mi projektami v Bratislave - či už
je to Eden Park na Drieňovej
ulici, alebo Letná Residence na
Letnej ulici.

Územný plán na parkovisku na
Hraničnej ulici výstavbu nevylu-
čuje. Mesto Bratislava už vydalo
k zámeru záväzné stanovisko, kde
potvrdilo, že projekt je v súlade s
regulatívami územného plánu
mesta. Stalo sa tak aj napriek
tomu, že starosta Ružinova Dušan
Pekár (KDH) ešte vlani v októbri
žiadal primátora Milana Ftáčnika
(nezávislý s podporou Smer-SD),
aby k výstavbe na Hraničnej ne-
vydal súhlasné stanovisko. Ten v
decembri podpísal súhlasné sta-
novisko k výstavbe.
Rozhodnutie primátora bráni ria-
diteľ jeho kancelárie Ľubomír
Andrassy tým, že primátor inú
možnosť nemal. Ani on nevylu-
čuje možnosť zámeny pozemku
na Hraničnej za iný. „Vyhotovíme
stanovisko odborných útvarov a
navrhne sa uznesenie. Jedným z
navrhnutých uznesení môže byť
aj to, že mesto bude hľadať vhod-
nú lokalitu na zámenu pozem-
kov,“ povedal riaditeľ kancelárie
primátora Ľ. Andrassy. (brn)

Ružinovčania nechcú na Hraničnej
bytovku, navrhujú zámenu pozemkov
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Staromestská Poľná ulica v
blízkosti obľúbenej Medickej
záhrady prešla už tento rok
niekoľkými zmenami. Usku-
točnila sa tu rekonštrukcia
chodníka, každý štvrtok sa tu
konajú Farmárske trhy, mest-
ská časť pristúpila k obnove
Poľnej ulice v smere od Kara-
džičovej po križovatku s Mos-
kovskou. Mení sa aj domček v
Medickej záhrade. Zo zabud-
nutej budovy sa stane multi-
funkčné centrum pre všetky
generácie.
Staromestská Poľná ulica a jej
okolie ožíva. Každý štvrtok sa
tu konajú Farmárske trhy, na
ktoré prichádzajú farmári a pre-
dajcovia z celého Slovenska.
Revitalizáciou prešlo aj trhovis-
ko,  boli tu osadené nové lavič-
ky a koše, na jednej časti usku-
točnila mestská časť aj rekon-
štrukciu chodníka. V súčasnosti
sa rekonštruuje Poľná ulica v
úseku od Karadžičovej po Mos-
kovskú. Poškodený dlažobný

povrch je vymieňaný za asfalto-
vý. Na rekonštrukciu povrchu
komunikácie Poľná bolo vyhlá-
sené verejné obstarávanie, naj-
nižšiu ponuku, a to 28 865,58
eur, predložila spoločnosť
VIASPOL, s.r.o. Oprava sa
uskutočnila v štyroch etapách. 
V blízkosti Poľnej ulice sa
nachádza Medická záhrada –
obľúbené miesto Staromešťanov
a Bratislavčanov všetkých gene-

rácií. „Domček v Medickej
záhrade bol dlho zabudnutý,
využíval sa ako sklad a sídlila tu
bezpečnostná služba. Teraz sa
mení na miesto, kde si všetci, či
už mamičky s deťmi, športovci,
alebo seniori, prídu na svoje,“
uviedla starostka mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto Táňa
Rosová. Súťaž so svojím záme-
rom vyhrala spoločnosť Medic-
ká, s.r.o.. Budovu mení na kavia-

reň s názvom Domček Medická
s vonkajším posedením na tera-
se. Najmenší budú mať k dispo-
zícii detský kútik, mladí ľudia tu
zasa vďaka wifi pripojeniu budú
môcť využívať internet, seniori
si môžu prísť prečítať dennú tlač
pri šálke čaju alebo kávy. Sorti-
ment bude zameraný na čerstvé
a zdravé suroviny, čo ocenia
najmä športovci, ktorí využívajú
Medickú záhradu. �

Medická záhrada a jej okolie s pozitívnymi zmenami:
Vynovený domček, rekonštrukcia cesty, pravidelné trhy

Hokej vo veľkom na
Hviezdoslavovom

námestí
Mestská časť Staré Mesto pri-
pravila darček pre všetkých
športových fanúšikov. Na
Hviezdoslavovom námestí je
od začiatku majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji umiestnená
veľkoplošná obrazovka, kde sú
naživo vysielané všetky zápasy.  
Po kľúčových zápasoch maj-
strovstiev sveta v hokeji 2012 a
2013, po finále tenisového turna-
ja Australian Open s Dominikou
Cibulkovou a po zimnej olym-
piáde mestská časť opäť priniesla
možnosť spoločne fandiť našim
športovcom na Hviezdoslavo-
vom námestí. Fanúšikovia si tu
mohli pozrieť úvodný napínavý
duel Slovensko-Česko, ako aj
ďalšie hokejové zápasy z maj-
strovstiev sveta. Obrazovku sem
Staré Mesto inštalovalo za pomo-
ci partnerov Orange Slovensko a
Bratislavského samosprávneho
kraja a bude tu umiestnená počas
trvania majstrovstiev. �

SOKOLSKA.SK

bývanie v slepých uličkách pod slavínom
Sokolská Residence je jedine ný projekt v centre Bratislavy, v tichej lokalite pod Slavínom. Budúcich 
obyvate ov poteší poh ad na výnimo nú architektúru domu, ako aj nádherný výh ad na mesto. Komorný 
reziden ný projekt ponúka 35 bytov najvyššej kvality s plnou ob ianskou vybavenos ou.

Nájdite š astie v slepých uli kách pod Slavínom aj vy.

NÁDHERNÝ VÝHĽADPOKOJNÁ LOKALITA 35 BYTOV
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Zodpovednosť za to, čo je moje
NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava

Každý z nás má svoju rodinu, majetok
a pre väčšinu z nás pod tieto kategórie
spadá aj pes. Pes je podľa zákona
majetkom majiteľa a podľa nášho vní-
mania je to mnohokrát miláčik a prá-
voplatný člen rodiny. Hovorím o psoch
v mestách, o tých, ktorých chováme v
panelákoch, bytovkách, domoch a spes-
trujeme si nimi život.
Majiteľ nesie zodpovednosť za to, aby sa
pes mal dobre, aby bol vychovaný a ne-
útočil na druhých a, samozrejme, je zod-
povedný za zbieranie exkrementov po
svojom psovi, ak nejaké nechá na zemi. I
keď sa mi zdá, že je to so „zamínovanos-
ťou“ trávnatých povrchov a ihrísk okolo
domov už lepšie ako v minulosti, stále
mám pocit, že je kam posúvať sa. Ja sám
mám dvoch psov a vždy, keď s nimi idem
von, kotúč so sáčkami je absolútnou sa-
mozrejmosťou. Tak, ako sme zodpovední
za to, aby náš pes nepredstavoval nebez-
pečenstvo pre iné osoby či psy, sme zod-
povední aj za to, aby neznečisťoval pro-
stredie. Je nepríjemné, keď pri chôdzi po
akomkoľvek trávnatom povrchu v meste
musíte čumieť do zeme a dávať si pozor,

aby ste náhodou nešliapli na „mínu“. Ne-
hovoriac o zdravotných rizikách pre deti,
ktoré sa hrajú vonku.
Psie výkaly rozhodne nie sú niečo, čo
chcete mať v blízkosti svojho dieťaťa.
Všetko je to o zodpovednosti a ohľadupl-
nosti majiteľa. Nie je náročné ani ťažké
vziať so sebou pár sáčkov, keď sa chystá-

te von so svojím psom. Keď to zvládnem
ja, zvládne to každý. V niektorých štátoch,
napríklad v New York City, môžu byť
majitelia dokonca pokutovaní, ak nezod-
vihnú exkrementy po svojom psovi. To sa
mi zdá správne. Ak môžu byť majitelia
psov zodpovední za akúkoľvek akciu,
reakciu a útok svojho psa, jeho znečisťo-

vanie okolia by malo byť zahrnuté v tomto
balíčku. 
Mestá pravdepodobne nebudú môcť
zabezpečiť špecializované koše, sáčky a
lopatky na výkaly na každej zatrávnenej
alebo vhodnej ploche. Preto to zostane
vždy primárnou zodpovednosťou nás psíč-
karov. Keď si už psa zadovážime, musíme
počítať s každým aspektom jeho prítom-
nosti v našom živote. Mali by sme sa sta-
rať nielen o to, aby sa pes mal dobre a aby
bol vychovaný, ale aby neznečisťoval aj
prostredie, v ktorom žijú aj iní ľudia. 
Zodpovednosť a ohľaduplnosť voči ostat-
ným a životnému postrediu je presne to, čo
mnohým psíčkarom chýba. A predsa
neviem, či by sa im páčilo, keby sa cestou
do práce šmykli na psom výkale. Ani pre
psíčkara to nie je nič iné, iba výkal a nečis-
tota. Nevonia to o nič krajšie, ani nevyzerá
o nič vábnejšie. Hovno bude vždy hovno, či
máte psa, alebo nie. Keď chcete niečo zme-
niť, tak začnite u seba. Takže ja idem svojim
susedom príkladom a vy môžete ísť tým
svojim. Možno budeme mať čoskoro zod-
povednejšie, ohľaduplnejšie a čistejšie pro-
stredie pre život. Miroslav Barcaj
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Skúste sa prejsť po Bratislave so zatvorenými
očami alebo to radšej ani neskúšajte...

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

Pre mnohých z nás je to absolútne
nepredstaviteľná skutočnosť - nič nevi-
dieť alebo len veľmi málo. Tma. Všade
dookola. Práve zrak považujeme za naj-
dôležitejší ľudský zmysel. Naozaj si
skúste predstaviť, že nič nevidíte a
pohybujete sa v priestore, v existujúcej
premávke, že potrebujete nastúpiť do
správneho autobusu alebo vojsť do
správneho úradu.  A tak si pramálo vie-
me predstaviť všetky úskalia, ktoré
život bez zraku prináša.  
Dnes už síce existujú rôzne dopravno-
výchovné akcie ako Deň bielej palice, ale
to nevidiacim a slabozrakým nejak výraz-
ne napríklad orientáciu v meste nezľahču-
je. A pri tom niekedy stačí tak málo.  Na-
príklad taká banálna vec, ako sú akustické
odpovedače. Nevidiaci stlačí tlačidlo na
svojom prijímači, ktorý je, mimochodom,
zdravotnícka pomôcka, a dozvie sa, kde sa
nachádza a kam má ísť. Ale to len v tom
prípade, že je v blízkosti nainštalovaný
akustický odpovedač. Na Slovensku povo-

ľuje takéto zariadenie zákon od roku 2002,
no po desiatich rokoch ich nájdete iba v pár
nákupných centrách. Chýbajú v nemocni-
ciach, ale aj mestských organizáciách či v
hromadnej doprave. Nevidiaci, ktorý stojí

s vodiacim psom na zastávke, je mnoho-
krát odkázaný na ochotu ľudí okolo seba
alebo vodiča, aby sa dozvedel, aké číslo
spoja má pred sebou.  A bohužiaľ sa stáva,
že stojí a stojí a vozidlá hromadnej dopra-
vy prichádzajú a odchádzajú. Akustický
odpovedač je zariadenie, ktoré mu túto
informáciu poskytne. Na to, aby to celé
fungovalo, musí mať  Dopravný podnik
zariadenia vo svojich prostriedkoch. Mesto
ich musí inštalovať na svojich zastávkach,
budovách, úradoch a významných mies-
tach. V Česku sa tento model osvedčil. U
nás je  výhovorka jasná, nie sú peniaze.
Hovoríme o sume zhruba 500 eur, čo pri
sumách dopravných prostriedkov a ná-
kladných rekonštrukciách budov nie je ho-
ribilná čiastka. 
Mňa s týmto problémom oslovil pán Tep-
lanský, ktorý je vidiaci, ale napriek tomu
veľký bojovník za skvalitnenie života ne-
vidiacich. Snaží sa niekoľko rokov búchať
na rôzne povolané dvere a kompetentným
otvárať oči.  Zatiaľ však bez väčších úspe-

chov.  Možno je to tým, že kým sami nepo-
cítime, čo je to večná tma, tak ostávame
ľahostajní k nevyhnutnostiam iných. 
Ale nechcem byť úplne pesimistická, pre-
tože sa ľady predsa pohli. Dosiahli sme, že
odpovedače budú v nových električkách a
trolejbusoch, ktoré budú čoskoro v uli-
ciach Bratislavy. A verím, že trend bude
jasný a časom budú všetky prostriedky
verejnej dopravy vybavené týmito zariade-
niami. Zároveň sa nám podarilo zaviazať
primátora a jeho úrad, aby ich inštaloval
pri každej rekonštrukcii budovy, zastávky
a verejného priestranstva. A verím, že sa
toto uznesenie bude dodržiavať. A, samo-
zrejme, naša iniciatíva bude pokračovať aj
smerom k našim zákonodarcom v NR SR,
ktorí, dúfam, neostanú „slepí“ k tomuto
problému.  Veď stačí tak málo, vcítiť sa do
kože nevidiaceho, resp. slabozrakého, len
zavrieť oči a vykročiť. 

Katarína Augustinič,
mestská poslankyňa za mestskú časť

Bratislava – Nové Mesto
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Poslanec nie je pán – je to sluha
Budovanie komunity súčasť vytvárania komfortnej zóny občana, 

alebo ak budeme držať spolu, bude nám lepšie.
NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava | NOVA Bratislava

Nech sa na to pozerám z ktorejkoľvek
strany, základnou úlohou samosprávy
vo vzťahu k občanovi - voličovi - je vy-
tváranie komfortnej zóny. Inak poveda-
né samospráva sa má správať tak, aby
sme my voliči vedeli, že sa niekto o nás
stará, pomáha nám, vie sa nás zastať a
nepovezie sa na našom chrbte. Čakáme,
že nám bude nápomocná v prípade, ak
to budeme potrebovať. Naše mesto a je-
ho zastupiteľstvo sa má postarať o mies-
to, v ktorom žijeme, vychovávame deti a
starať sa o seniorov, tak, ako najlepšie
vie, a v našom záujme, nie v cudzom.
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi
voľbami sa natíska čoraz intenzívnejšie
otázka, čo a kto pre svojich voličov spravil
a kto sa len flákal . Na sklonku volebného
obdobia býva vo vyspelých demokraciách
dobrým zvykom, že poslanci predkladajú
voličom odpočet svojej práce a reálny
dosah ich činnosti na komunitu. Voliči by
takýto odpočet mali žiadať a svojim zástup-
com v samospráve nastaviť vlastné zrkad-

lo. Na druhej strane zastupcovia, ktorí za to
stoja, by nemali mať problém tento účet
predložiť. Apráve v tejto chvíli mám nieke-
dy pocit, že komunálna politika začína strá-
cať to, čo na svoj výkon potrebuje. V
prvom rade - zdravý sedliacky rozum, takí
potrebný na riešenie obyčajných problé-
mov spojených so životom obyvateľov.
Jednotlivci, ktorí sa cítia povolaní, si musia

uvedomiť pár dôležitých vecí súvisiacich s
napĺňaním ambície zastupovať svojich
susedov. Ten najdôležitejší je ukrytý už v
názve funkcie: poslanec - zastupiteľ.
Ak to mám zhrnúť jednoduchšie, tak posla-
nec je poslaný zastupovať svojich susedov,
nie im vládnuť. Má dobre a v prospech cel-
ku spravovať spoločný majetok, nie ho roz-
krádať. Jedna vec je sľubovať v kampani,
akým poslancom by som chcel byť, no
druhá vec sú jeho následné skutky. Po zvo-
lení bude osoba vo verejnej funkcii repre-
zentovať komunitu najbližšie 4 roky a kaž-
dý deň bude musieť vyjsť na ulicu a poze-
rať sa voličom do očí. Za všetko skúsim
uviesť jeden prípad funkčnej spolupráce
mestskej polície, súkromnej odťahovacej
služby a bonzákov, ktorí jej pomáhajú. Ak
máte problém so spaním kvôli diskotéke,
tak sa veľmi nepretrhnú prísť to riešiť. Ak
vám však môžu odtiahnuť auto spred do-
mu, ktoré nikomu nezavadzia, tak neváha-
jú ani chvíľu a už vás vezú do Petržalky. Ak
má byť toto služba spoločnosti, ďakujem,

neprosím. Pritom nastaviť systém nie je až
také ťažké, ale to by nesmel chýbať v roz-
hodovaní aj verejný záujem. Skrátka, v sú-
časnosti politika skôr podlieha záujmom
silnejších jedincov ako nášmu spoločnému
cieľu lepšie žiť. 
Našťastie je v Bratislave dosť angažova-
ných ľudí, ktorí sa rozhodli veci meniť a
ukázať, ako može fungovať komunita v
meste. A mnohokrát nahrádza samosprávu
a supluje jej nečinnosť. Napríklad snaha o
oživenie Kapitulskej ulice a Kapitulske
dvory, susedské guláše a vianočné punče na
Štefánikovej ulici, vybudovanie, údržba a
úprava pietneho miesta najväčšieho letec-
kého nešťastia v histórii Československa
vôbec na Sakrakopci a veľa podobných.
Ich spoločným menovateľom je to, čo nás
posúva ako spoločnosť, nielen jednotlivca.
Niečo, čo je spoločnou myšlienkou, niečo,
čo nás vie spojiť mimo naše osobné záujmy
a nie je z toho, ako sa hovorí, len vlastný
vývar. Ján Mičík,

aktívny Staromešťan
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YETIMU NA STOPEYETIMU NA STOPE

Utiekol nám Yeti, h adajte ho deti!

Program:

Adela Banášová – Zabudnuté 
slovenské rozprávky
 DiscoJarka
 Kúzelník
 Bábkové divadlo

 Tvorivé dielne
 Tane ný workshop
 Mažoretky
 Rope skipping
  Mini sú aže o super ceny

  Sú až o ŠKODA Yeti na týžde
 Dopravná výchova

Programom vás bude 
sprevádza Tomaggio

Stopy vedú z Todosu, až na Železnú ku lesu.
Tam vás Yeti pobaví a 1.júna MDD s vami oslávi.

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava 
0800 102 103, www.todos.sk, todos@todos.sk

p
Sú až o ŠKODA Yeti na týžde

 Dopravná výchova

04_inzercia206x268.indd 1 9.5.2014 12:02BRATISLAVA 4
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Cyklomagistrála 

JuRaVa sa už 

začala stavať
VAJNORY
Začiatkom mája sa začalo s
výstavbou Malokarpatsko-šúr-
skej cyklomagistrály medzi ob-
cami Rača, Vajnory a mestom
Svätý Jur. Ide o zhruba 28-kilo-
metrový úsek, ktorého výstav-
ba je financovaná z Operačné-
ho programu Európskej únie
Bratislavský kraj.
Prvé stavebné práce začal zhoto-
viteľ - spoločnosť Strabag, s.r.o. -
robiť na hrádzi Šúrskeho kanála v
smere od Vajnôr. Výstavba by
mala byť ukončená v priebehu
budúceho roka. Celkové oprávne-
né náklady na výstavbu cykloma-
gistrály boli schválené vo výške
649 993,24 eur, z toho 95% finan-
cuje Európska únia, zvyšok tri
malokarpatské obce. (brn)

Rača získa

z eurofondov

2,5 milióna eur
RAČA
Račianska samospráva získala
z Integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí Operačného
programu Bratislavský kraj
2,622 milióna eur, ktoré použi-
je na revitalizáciu Karpatské-
ho námestia, obnovu základ-
ných a materských škôl a na
vybudovanie denného stacio-
nára pre seniorov.
Podmienky na pridelenie nená-
vratného finančného príspevku
splnili račianske projekty rege-
nerácia verejného priestranstva
Karpatské námestie, obnova
Základnej školy Tbiliská, obno-
va materských škôl na Tbiliskej
a Plickovej ulici, obnova a rozší-
renie kapacít materskej školy
Gelnická a vybudovanie zaria-
denia sociálnych služieb denné-
ho stacionára pre seniorov.
Zaujímavosťou je, že na základ-
nej škole a dvoch materských
školách sa práce už zrealizovali
alebo sa práve robia. Financova-
né sú z úveru, ktorý si mestská
časť zobrala v roku 2012. Teraz
si Račania použité prostriedky
nechajú preplatiť z eurofondov a
peniaze z úveru použijú na
investičné akcie. Rača tak môže
pokračovať v rekonštrukciách,
ktorých cieľom je skrášľovanie
mestskej časti, ale aj zníženie
prevádzkových nákladov na
energie v školách. (rac)

NOVÉ MESTO
Viac ako 3,7 milióna eur získala
mestská časť Nové Mesto z
Integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí (ISRMO).
Európsku dotáciu použijú na
obnovu materských a základ-
ných škôl, verejných priestran-
stiev a bývalého osvetového
strediska.
„Po šiestich rokoch príprav, oča-
kávaní, sklamaní a znova príprav
sme uspeli ako jedna zo šiestich
samospráv v kraji. Máme 14
mesiacov na to, aby sme z týchto
prostriedkov zrekonštruovali
osem škôl a škôlok, revitalizovali
niekoľko verejných priestranstiev
a obnovili zdevastované bývalé
osvetové stredisko na Ovručskej
ulici,“ informoval starosta Nové-
ho Mesta Rudolf Kusý.

Na úspešné projekty v rámci bra-
tislavského kraja bolo vyčlene-
ných celkom 14,12 milióna eur.
Mestská časť Nové Mesto pred-
ložila sedem projektov v celko-
vej výške 4,53 milióna eur. Pri-
znaný jej bol príspevok 3,74
milióna eur.
V rámci siedmich projektov ide o
rekonštrukciu základných škôl
Odborárska, Za kasárňou, Česká
a Riazanská. Pôjde o zateplenie,
výmenu okien a opravu striech.
Školy vďaka tomu ušetria na
energiách a ušetrené peniaze
môžu použiť na školskú knižnicu,
pre učiteľov či na nákup učebných
pomôcok. Do úvahy prichádza aj
rekonštrukcia školských areálov a
športovísk. „Špecialitou areálu
školy Za kasárňou bude digitálne
interaktívne ihrisko,“ prezradil

starosta Kusý. Rekonštrukcie
čakajú aj materské školy Rešetko-
va, Osadná, Letná, Šancova, Za
kasárňou.
Na Ovručskej ulici bude bývalé
osvetové stredisko zrekonštruo-
vané na komunitné centrum.
Revitalizácia čaká aj park Hálko-
va a verejné priestranstvo Rešet-
kova - Osadná. „Cieľom je obno-
viť zeleň, mobiliár a vybudovať
športoviská pre deti a dospelých,
ktoré budú prístupné pre všetkých
nadšencov športu,“ vraví Daša
Effenbergerová. 
Integrovaná stratégia rozvoja
mestských oblastí je súčasťou
Operačného programu Bratislav-
ský kraj, v rámci ktorého sa mohli
samosprávy uchádzať o prostried-
ky z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja. (bnm)

Nové Mesto získa z eurofondov
3,7 milióna eur na školy a parky

BRATISLAVA 3

Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM

€

www.komhelp.meu.zoznam.sk
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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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

Beszélgetés a Híd párt europarlamenti jelöltjével, parlamenti képviselŒvel, volt
környezet védelmi miniszterrel

Nagy József: Igazságosabb Európát
“Idehaza is mosolygós arcokat szeretnék látni”

Miért szeretne Pozsonyból 
Brüsszelbe kerülni?
Mert ülünk a parlamentben, dolgozunk,
sorra terjesztjük be az emberek javát szol-
gáló törvényeket, de a Smer az ellenzéknek
semmit sem hagy jóvá. A célom Brüsszel-
ben az olyan kró nikus problémák megoldá -
sa, amit idehaza a 10 éves Uniós tagságunk
alatt nem sikerült civilizált szintre hozni.
Azt mondja: ErŒsen a gyengébbek
védelmében…
Azt szeretném, ha az új tagországok pol-
gárai nem éreznék magukat Európá ban má-
sodrangúaknak. Sem ott hon, sem más
tagországban. Az integráció és a közös piac
kialakítása, a gyárbezárások és a mezŒgaz-
dasági munkahelyek meg szınése után
jogos felvetés egy olyan közös szociális
politika létrehozása, amely egyben motivá-
ciós és igazságos is lesz.
Miért kell polgáraink 
jogait BrüsszelbŒl védelmezni?
Mert láthatólag több kulcs kérdésben külsŒ
nyomás nélkül soha nem érünk el érdemi
változást. Utcai rendbontással, tüntetéssel
bizonytalanabb elérni a  változást a hatal -
mi elittel szemben, mint köte lezŒ EU-s nor-
mák beve zetésével. Azok ugyanis ki  kény-
  szerít hetŒek, a támogatások vis sza  tartá -
sával. Ha mi is sze    ret  nénk mıködŒ igaz -
ság szolgáltatást, a disz kri mi ná ció és a
kor rupció vis sza   szo rí tását, legalább a nyu-
gati országok szintjén, nekünk kell harcol-
nunk a máshol jól bevált törvények és

szabályok egysé ges beve zetése érdekében.
Ez érvé nyes nem csak a belügy, a bírósá-
gok, de a szociálpolitika és a ki sebb ség -
védelem területére is.
Hogyan szeretné mindezt elérni?
Jól ismerem, hogyan mıkö dik a brüsszeli
apparátus. Amellett, hogy ma is tagja
vagyok az Európai és a Szociális Ügyek Par-
lamenti Bizottságá nak, két évig dol   goz  tam
az uniós Minisz terek Tanácsában. A felada -
tom egyszerı: be kell vezetni a jól bevált
stan dardokat, amik a nyugati tagországok
lakosai szá     má  ra már természetesek.

Nagy József, 46 éves,
nŒs, 4 gyermek apja 
felesége Petra Nagyová-DÏerengová
sikeres írónŒ, aki megtanult magy   arul.

- Közgazdász és válla latvezetŒ,
2010-ben lépett a politikába, 2012-ig
kör nye zet védelmi miniszter. Si  ke  rült el -
 fo gadtatnia a régi kör      nye zeti terhek
semlege sítésérŒl szóló 25 éve várt
törvényt, az árvízvédelmi rendszerek
kiépítésére és felújí tására európai
alapokat használt és hátrányos hely zetı
munka nél külieknek adott megélhetést.

- Jelenleg, mint a Híd párt parla-
menti képvi selŒje, a nyugdíjak
megadóztatása és a kórházi parkolás
fizetŒssé tétele ellen küzd, a fiatalon
megözvegyültek nyugdíj  pót lé káért és

a parlagfı allergiában szenvedŒk javára
adott be több tör vény javaslatokat. A
diszkri minatív felté telek mellett
nyugdíjazottak érdeké ben alkot mány -
 bírósághoz fordult és sikeresen elfo-
gadták a kórházi fizetŒs idŒpontok
korlátozá sáról szóló törvé nyét, amely
május 1-én lép hatályba.

- Mint Nagyszombat megyei kép -
viselŒ, a köz pénzek igazságos elosz tá -
sáért, a kórházi kapacitások meg  -
Œr zé sé ért és az elviselhetetlen áthaladó
teherforgalom kizárásáért küzd.

- Az Európa Tanács tagjaként
Strasbourgban részt vett a Hagyo   -
 mányos Nem  ze tiségi Kiseb b ségek 
Jogait meghatározó dokumentum elŒ -
készí tésé ben, amely alap    ja lehet egy
Európai Uniós kötelezŒ érvényı
kisebbségi irány elvnek.

A csallóközi magyar képviselŒ és a
kassai szlovák írónŒ négy gyermeke
magyar isko lá ba jár Pozsonyba. 
Európa színes és nem fekete-fehér.

Zuckermandel

ešte skúmajú

archeológovia 
STARÉ MESTO
Na území budúcej výstavby
Zuckermandel sa dokončuje
archeologický výskum, ktorý sa
tu začal ešte v roku 2007. Zatiaľ
archeológovia našli zvyšky pô-
vodnej zástavby Podhradia a
črepy keramiky a úžitkových
výrobkov.
„Nálezy mimoriadnej hodnoty
sme zatiaľ nezaznamenali,“ pove-
dal riaditeľ Mestského ústavu
ochrany pamiatok Ivo Štassel.
Hlavným cieľom výskumu je
zachytiť parceláciu zbúranej
zástavby južne od Žižkovej ulice.
Pri kopaní objavili aj sklenené a
keramické predmety z konca 19.
až začiatku 20. storočia, ojedinele
aj z 18. storočia. „Sú to črepy a
úlomky spotrebnej keramiky a
úžitkových sklených výrobkov.
Zbierame aj historické tehly ozna-
čené kolkami,“ uviedol Štassel.
Archeologický výskum sa má
skončiť koncom mája 2014. Po-
tom sa má začať stavať. (mch)

Letnú čitáreň 

U červeného

raka už otvorili
STARÉ MESTO
V závislosti od počasia by mala
byť v stredu 14. mája 2014
otvorená  Letná čitáreň U čer-
veného raka na Michalskej
ulici. Sezónna čitáreň Mestskej
knižnice v Bratislave bude v
priekope pod Michalským mos-
tom otvorená do konca leta.
Návštevníci si môžu v letnej čitár-
ni posedieť, oddýchnuť, prečítať
si noviny či časopisy. Letná čitá-
reň je tiež wifi zónou. Mestská
knižnica okrem toho pripravila
pre návštevníkov aj množstvo
kultúrnych podujatí, ako sú tzv.
čítačky, koncerty, tanečné, diva-
delné a folklórne  vystúpenia.
Utorky budú patriť projektu Čítaj-
me slovenskú literatúru, štvrtky
zase multižánrovým stretnutiam
literatúry, divadla, humoru a hud-
by. Vstup do letnej čitárne je bez-
platný. Čitáreň je prístupná
denne okrem nedele od 10.00 h,
v pracovné dni do 20.00 h a v
sobotu do 18.00 h. (mkb)

BRATISLAVA 2
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Jarné upratovanie je všade okolo nás v
plnom prúde. Aj mne záleží na tom, aby
bolo Staré Mesto krajšie a čistejšie. V
minulom roku som zorganizoval upra-
tovaciu akciu v spolupráci s ústavom
pre výkon trestu, pri ktorej boli väzňa-
mi ústavu vyčistené všetky ulice našej
mestskej štvrte. Túto jar som sa rozho-
dol zabezpečiť kontajner na veľkoroz-
merný odpad, ktorý sa momentálne
presúva v rámci celého Starého Mesta.

Akcia s názvom Za čistejšie Staré Mesto
prebieha už od polovice apríla a bude sa
konať minimálne do konca mája. Pre kon-
tajner máme naplánovaných 30 stanovísk
tak, aby obsiahol všetky časti Starého
Mesta. Na jednom stanovisku bude kontaj-
ner stáť dva dni, cez noc odchádza s odpa-
dom na skládku a na ďalší deň sa presúva
na nové miesto. Obyvatelia teda majú
možnosť zbaviť sa neporiadku a zbytoč-
ných vecí a skrášliť si okolie svojich
domov. A o to mi išlo – pomôcť Staromeš-
ťanom upratať si vo svojom okolí, pretože
tým každý z nás zároveň prispieva aj k
väčšej čistote celého Starého Mesta.
Myslím si, že ide o potrebnú a zmyslupl-
nú aktivitu. Svedčí o tom aj fakt, že veľko-
kapacitný kontajner je každý deň naplne-
ný až po okraj. Presný rozpis umiestnenia
kontajnera si môžu obyvatelia Starého
Mesta pozrieť na mojej webstránke
www.borgula.sk/category/moje-aktivity/.
Problém čistoty a poriadku v našom
hlavnom meste je dlhodobý problém, s
ktorým si samospráva nevie celkom
dobre poradiť. Výsledok môžeme vidieť
všade okolo nás – neporiadok a špina v

uliciach mesta. Ako mestský a miestny
poslanec sa budem tomuto problému
venovať aj naďalej a v rámci svojich
možností sa snažiť o zveľadenie našej
mestskej časti. Aj preto som už teraz roz-
hodnutý zopakovať na jeseň akciu vyčis-
tenia ulíc bratislavského Starého Mesta,
opäť v spolupráci s ústavom pre výkon

trestu. Veď takáto akcia je prospešná pre
obidve strany – tak pre odsúdených, ktorí
môžu byť takýmto spôsobom užitoční
pre našu spoločnosť, ako aj pre mestskú
časť, ktorá bude vďaka tomu krajšia a
čistejšia. Martin Borguľa

poslanec mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Za čistejšie Staré Mesto

Beszélgetés a Híd párt europarlamenti jelöltjével, parlamenti képviselŒvel, volt
környezet védelmi miniszterrel

Nagy József: Igazságosabb Európát
“Idehaza is mosolygós arcokat szeretnék látni”

Miért szeretne Pozsonyból 
Brüsszelbe kerülni?
Mert ülünk a parlamentben, dolgozunk,
sorra terjesztjük be az emberek javát szol-
gáló törvényeket, de a Smer az ellenzéknek
semmit sem hagy jóvá. A célom Brüsszel-
ben az olyan kró nikus problémák megoldá -
sa, amit idehaza a 10 éves Uniós tagságunk
alatt nem sikerült civilizált szintre hozni.
Azt mondja: ErŒsen a gyengébbek
védelmében…
Azt szeretném, ha az új tagországok pol-
gárai nem éreznék magukat Európá ban má-
sodrangúaknak. Sem ott hon, sem más
tagországban. Az integráció és a közös piac
kialakítása, a gyárbezárások és a mezŒgaz-
dasági munkahelyek meg szınése után
jogos felvetés egy olyan közös szociális
politika létrehozása, amely egyben motivá-
ciós és igazságos is lesz.
Miért kell polgáraink 
jogait BrüsszelbŒl védelmezni?
Mert láthatólag több kulcs kérdésben külsŒ
nyomás nélkül soha nem érünk el érdemi
változást. Utcai rendbontással, tüntetéssel
bizonytalanabb elérni a  változást a hatal -
mi elittel szemben, mint köte lezŒ EU-s nor-
mák beve zetésével. Azok ugyanis ki  kény-
  szerít hetŒek, a támogatások vis sza  tartá -
sával. Ha mi is sze    ret  nénk mıködŒ igaz -
ság szolgáltatást, a disz kri mi ná ció és a
kor rupció vis sza   szo rí tását, legalább a nyu-
gati országok szintjén, nekünk kell harcol-
nunk a máshol jól bevált törvények és

szabályok egysé ges beve zetése érdekében.
Ez érvé nyes nem csak a belügy, a bírósá-
gok, de a szociálpolitika és a ki sebb ség -
védelem területére is.
Hogyan szeretné mindezt elérni?
Jól ismerem, hogyan mıkö dik a brüsszeli
apparátus. Amellett, hogy ma is tagja
vagyok az Európai és a Szociális Ügyek Par-
lamenti Bizottságá nak, két évig dol   goz  tam
az uniós Minisz terek Tanácsában. A felada -
tom egyszerı: be kell vezetni a jól bevált
stan dardokat, amik a nyugati tagországok
lakosai szá     má  ra már természetesek.

Nagy József, 46 éves,
nŒs, 4 gyermek apja 
felesége Petra Nagyová-DÏerengová
sikeres írónŒ, aki megtanult magy   arul.

- Közgazdász és válla latvezetŒ,
2010-ben lépett a politikába, 2012-ig
kör nye zet védelmi miniszter. Si  ke  rült el -
 fo gadtatnia a régi kör      nye zeti terhek
semlege sítésérŒl szóló 25 éve várt
törvényt, az árvízvédelmi rendszerek
kiépítésére és felújí tására európai
alapokat használt és hátrányos hely zetı
munka nél külieknek adott megélhetést.

- Jelenleg, mint a Híd párt parla-
menti képvi selŒje, a nyugdíjak
megadóztatása és a kórházi parkolás
fizetŒssé tétele ellen küzd, a fiatalon
megözvegyültek nyugdíj  pót lé káért és

a parlagfı allergiában szenvedŒk javára
adott be több tör vény javaslatokat. A
diszkri minatív felté telek mellett
nyugdíjazottak érdeké ben alkot mány -
 bírósághoz fordult és sikeresen elfo-
gadták a kórházi fizetŒs idŒpontok
korlátozá sáról szóló törvé nyét, amely
május 1-én lép hatályba.

- Mint Nagyszombat megyei kép -
viselŒ, a köz pénzek igazságos elosz tá -
sáért, a kórházi kapacitások meg  -
Œr zé sé ért és az elviselhetetlen áthaladó
teherforgalom kizárásáért küzd.

- Az Európa Tanács tagjaként
Strasbourgban részt vett a Hagyo   -
 mányos Nem  ze tiségi Kiseb b ségek 
Jogait meghatározó dokumentum elŒ -
készí tésé ben, amely alap    ja lehet egy
Európai Uniós kötelezŒ érvényı
kisebbségi irány elvnek.

A csallóközi magyar képviselŒ és a
kassai szlovák írónŒ négy gyermeke
magyar isko lá ba jár Pozsonyba. 
Európa színes és nem fekete-fehér.
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Zuckermandel

ešte skúmajú

archeológovia 
STARÉ MESTO
Na území budúcej výstavby
Zuckermandel sa dokončuje
archeologický výskum, ktorý sa
tu začal ešte v roku 2007. Zatiaľ
archeológovia našli zvyšky pô-
vodnej zástavby Podhradia a
črepy keramiky a úžitkových
výrobkov.
„Nálezy mimoriadnej hodnoty
sme zatiaľ nezaznamenali,“ pove-
dal riaditeľ Mestského ústavu
ochrany pamiatok Ivo Štassel.
Hlavným cieľom výskumu je
zachytiť parceláciu zbúranej
zástavby južne od Žižkovej ulice.
Pri kopaní objavili aj sklenené a
keramické predmety z konca 19.
až začiatku 20. storočia, ojedinele
aj z 18. storočia. „Sú to črepy a
úlomky spotrebnej keramiky a
úžitkových sklených výrobkov.
Zbierame aj historické tehly ozna-
čené kolkami,“ uviedol Štassel.
Archeologický výskum sa má
skončiť koncom mája 2014. Po-
tom sa má začať stavať. (mch)

Letnú čitáreň 

U červeného

raka už otvorili
STARÉ MESTO
V závislosti od počasia by mala
byť v stredu 14. mája 2014
otvorená  Letná čitáreň U čer-
veného raka na Michalskej
ulici. Sezónna čitáreň Mestskej
knižnice v Bratislave bude v
priekope pod Michalským mos-
tom otvorená do konca leta.
Návštevníci si môžu v letnej čitár-
ni posedieť, oddýchnuť, prečítať
si noviny či časopisy. Letná čitá-
reň je tiež wifi zónou. Mestská
knižnica okrem toho pripravila
pre návštevníkov aj množstvo
kultúrnych podujatí, ako sú tzv.
čítačky, koncerty, tanečné, diva-
delné a folklórne  vystúpenia.
Utorky budú patriť projektu Čítaj-
me slovenskú literatúru, štvrtky
zase multižánrovým stretnutiam
literatúry, divadla, humoru a hud-
by. Vstup do letnej čitárne je bez-
platný. Čitáreň je prístupná
denne okrem nedele od 10.00 h,
v pracovné dni do 20.00 h a v
sobotu do 18.00 h. (mkb)
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DPB zvýšil

pokuty za jazdu

načierno
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava
(DPB), a.s., zvýšil od 1. mája
2014 pokuty pre cestujúcich,
ktorí jazdia načierno. Kto sa
nevie revízorovi v MHD pre-
ukázať platným cestovným líst-
kom, zaplatí pokutu 50 eur, čo
je o 10 eur viac ako doteraz.
Nová výška pokuty platí, ak ju
čierny pasažier zaplatí do piatich
pracovných dní. Ak zaplatí do 30.
dňa od jej vydania, bude ho to stáť
až 70 eur. Doteraz bola pokuta za
jazdu načierno 40 eur, resp. 50
eur.
Bratislavský dopravca argumen-
tuje tým, že výška pokuty sa
nemenila 15 rokov. Naposledy sa
zvyšovala v roku 1998 z 1000 na
1400 korún. V roku 2009 sa pri
prechode na euro prepočítala
pokuta na 42,176 eur, čo doprav-
ca zaokrúhlil na 40 eur. 
Pokutu je možné zaplatiť priamo
na mieste revízorovi v hotovosti
alebo prostredníctvom POS ter-
minálu, v doplatkovej pokladni
DPB na Olejkárskej ulici alebo
cez bankový prevod. Pozor, pri
platbe v doplatkovej pokladni je
po overení dokladov a posúdení
oprávnenosti potrebné uhradiť
okrem pokuty aj manipulačný
poplatok vo výške 5 eur.
Na porovnanie v Košiciach je za
cestovanie v mestskej hromadnej
doprave bez platného cestovného
lístka pokuta vo výške 60,60 eur,
resp. pri platbe do mesiaca 62,30
eura, v Žiline 40,65 eur, resp.
50,65 eura, v Banskej Bystrici 20
eur, resp. 40 eur. (mch)

Dočkajú sa

Bratislavčania

planetária?
BRATISLAVA
V Bratislave nie je planetárium.
Občianske združenie Slovenské
planetáriá sa rozhodlo situáciu
zmeniť a organizuje kampaň za
vybudovanie bratislavského
planetária. Združenie nadväzu-
je na predchádzajúce snahy
občianskeho združenia Plane-
tárium Bratislava a snaží sa
presadiť, aby Bratislava nebola
jediným hlavným mestom v
Európe, ktoré nemá hvezdáreň
ani planetárium. V súčasnosti
kampaň podpísalo už viac ako
160 ľudí.
Členovia občianskeho združenia
Slovenské planetáriá majú jasnú
predstavu o výzore planetária.
Podľa nich by mala mať kupola
planetária 15-18 metrov, pričom
môže byť umiestnená  v samo-
statnej budove, alebo môže byť
začlenená napríklad do nákupné-
ho centra. „Posledné trendy zo
sveta ukazujú vysokú života-
schopnosť umiestnenia do centier
vedy pre verejnosť,“ uviedol
Peter Volek z OZ Slovenské pla-
netáriá. Kapacita sály by mala
mať približne 140 sedadiel a sme-
rové usporiadanie, aby ju  bolo
možné využiť aj na iné účely, ako
je len premietanie oblohy. 
Predpokladané miesto, kde by sa
bratislavské planetárium podľa
občianskeho združenia mohlo
vybudovať, je napríklad areál
Ekoiuventy na Búdkovej ceste,
ďalej pripravovaný projekt Centra
vedy a techniky na Bojnickej ulici
alebo univerzitný kampus Uni-
verzity Komenského v Mlynskej
doline.
„Už v prvom roku je prevádzka
plánovaná na 12 hodín denne,
sedem dní v týždni. Minimálny
personál potrebný na prevádzku
jednej zmeny základnej činnosti
planetária budú tvoriť traja až šty-
ria pracovníci a sú plánované tri
striedajúce sa zmeny, čiže 9 až 12
pracovníkov,“ uviedol Volek.
Popri planetáriách bývajú organi-
zované aj astronomické krúžky,
prednášky a programy pre verej-
nosť či privátne kultúrne programy.
Doplnkovo sa planetáriá venujú aj
kultúrnym programom, napríklad
hudobným projekciám. (mch)

KARLOVA VES
V podchode, spájajúcom dve
strany cesty a oba smery elek-
tričkových nástupiští, na Bor-
skej ulici v Karlovej Vsi sa vraj
okrem ľudí pohybujú aj potka-
ny. Upozornila nás na to čita-
teľka. Na mieste sme sa boli
pozrieť, oslovili sme aj miestnu
a mestskú samosprávu.
Pri našej návšteve sme síce potka-
ny nevideli, všimli sme si však
grafity, odpadky, ohorky z ciga-
riet, opadanú omietku, chýbajúci
poklop na kanáli a uzamknutú
starú drevenú truhlicu, v ktorej
bola azda posypová soľ na zimu.
„Na prechádzke so psom som si
všimla, že v podchode na Borskej
ulici sa okrem bezdomovcov stre-
távajú už aj potkany,“ upozornila
nás prostredníctvom sociálnej
siete čitateľka Bratislavských no-
vín.
Opýtali sme sa na karloveskom
miestnom úrade, či o situácii ve-
dia, či ju riešia alebo plánujú rie-
šiť. „Podchod je vo vlastníctve

bratislavského magistrátu, ktorý
sme s týmto podnetom písomne
oslovili, aby bola zjednaná nápra-
va. Povinnosť vykonať jarnú
deratizáciu nariaďuje v Bratislave
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v čase od 1. apríla do
15. mája 2014,“ uviedla starostka
Karlovej Vsi Iveta Hanulíková.
Hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán nás informo-
val, že v podchode magistrát ako
správca nemá žiadnu miestnosť a
pracovníci magistrátu nenašli
podozrivú dieru, kde by sa mohli
zdržiavať potkany. „Pokiaľ sku-
točne niekto videl v podchode

potkana, môže ísť o ich migráciu
pod cestnú komunikáciu s cieľom
hľadania nového teritória s potra-
vou. Navyše v blízkosti je Ob-
chodný dom Centrum, kde sú pri
vstupe do podchodu aj priestory
obchodu s potravinami, ktoré sú v
súčasnosti v rekonštrukcii a pot-
kany tak môžu prichádzať aj z
týchto priestorov. Pracovníci
nášho dodávateľa však potkanov
pri opakovanej pravidelnej
údržbe podchodu zatiaľ nezare-
gistrovali,“ uviedol Ščepán.
Dodal, že v prípade potreby a
výskytu potkanov mesto deratizá-
ciu zabezpečí. (mch)

V podchode na Borskej ulici videli
potkany, magistrát to popiera

Rozhovor s kandidátom do eurovolieb za Most-Híd, poslancom NR SR 
a b˘val˘m ministrom Ïivotného prostredia

József Nagy: Spravodlivú Európu 
“Chcel by som vidieÈ na Slovensku usmievavé tváre”

Preão ste sa rozhodli kandidovaÈ do
Europarlamentu?
Sedíme v národnej rade, predkladáme
dobré zákony, ale z opozície za radom
nám niã neprechádza. Mojím cieºom v
Bruseli je rie‰enie t˘ch domácich 
otázok, ktoré sa nám za desaÈ rokov
ãlenstva v EU nepodarilo dostaÈ na 
civilizovanú úroveÀ.

Hovoríte o tom, aby silní ochraÀovali
slab‰ích…
Chcem, aby sa ºudia z „nov˘ch“ ãlen-
sk˘ch krajín necítili druhorad˘mi
obãanmi Európy. Po integ rácii a
vytvorení spoloãného trhu, pozatváraní
na‰ich tovární, zru‰ení pracovn˘ch miest
v poºnohospodárstve je nevyhnutné za-
viesÈ spoloãnú európsku sociálnu poli-
tiku, ktorá bude motivaãná ale aj
spravodlivá.

Preão je treba ochraÀovaÈ práva
na‰ich obãanov z Bruselu?
Lebo v niektor˘ch veciach sa zjavne 
nedoãkáme zmeny bez vonkaj‰ieho 
nátlaku z EU. Ak chceme dôveryhodnú
a fungujúcu justíciu a ochranu proti
diskriminácii, ako to je v západoeu -
rópskych krajinách normálne, bude treba
vytvoriÈ záväzné európske ‰tandardy
najmä v oblasti spravodlivosti, justície,
sociálnej politiky ale aj v ochrane
men‰ín.

Ako to chcete dosiahnuÈ?
Dobre poznám, ako Brusel funguje. Som
ãlenom V˘borov NR SR  pre európske
záleÏitosti a pre sociálne veci, dva roky
som pôsobil v Bruseli ako ãlen Rady mi-
nistrov. Moja úloha je preto jasná: to ão
uÏ pre stovky miliónov Západoeurópanov
je prirodzené, vyskú ‰ané a fungujúce, za-
viesÈ ako povinn˘ ‰tandard vo v‰etk˘ch
ãlensk˘ch kraji nách, a tak aj u nás. 

József Nagy, 46 rokov, 
Ïenat˘, 4 deti 
ManÏelka Petra Nagyová-DÏeren-
gová je úspe‰ná spisovateºka.

- Ekonóm a manaÏér, do politiky
vstúpil v roku 2010 a do 2012 bol mi-
nistrom Ïivotného prostredia SR. Presadil
zákon na likvidáciu star˘ch environmen-
tálnych záÈaÏí a pomoc v protipo vod -
Àov˘ch opatreniach z Eurofondov. 

- Momentálne je poslancom
NR SR za stranu Most-Híd a
venuje sa zru‰eniu diskrimi -
nácie starodôchodcov a v
mladom veku ovdovel˘ch.
Chce zakázaÈ zdaÀovanie
dôchodkov a
spoplatÀovanie
ne moc  niãn˘ch

parkovísk. Presadil obmedzenie vyberania
poplatkov za prednostné vy‰etrenie u lekára.

- Ako poslanec Trnavskej Ïupy pre-
sadzuje spravodlivé a transparentné
rozdeºovanie zdrojov, zachovanie pot -
reb n˘ch nemocniãn˘ch kapacít a zákaz
tranzitu kamiónov cez obce. 

- Je ãlenom Rady Európy, kde je
spoluautorom schvá leného odporúãania v
oblasti práv tradiãn˘ch národnostn˘ch
men‰ín, ktoré by malo tvoriÈ základ pre
Európsku men‰inovú smernicu.
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V Medickej

záhrade bude

opäť cirkus
STARÉ MESTO
Staromestská Medická záhrada
bude opäť patriť modernému
cirkusu. Festival Cirkul´art tak
opäť prinesie do centra mesta
špičkovú prehliadku cirkusové-
ho, divadelného a pouličného
umenia z celého sveta.
Tvárou, hlasom a ambasádorom
štvrtého ročníka podujatia je reži-
sér a herec SND Martin Huba.
Festival potrvá od piatka 23. mája
do nedele 25. mája 2014. Predsta-
venia budú pod šapitó, ale aj
holým nebom, vďaka čomu si
diváci budú môcť vychutnať
neopakovateľnú atmosféru. 
Festival Cirkul´art odštartuje v
piatok 23. mája 2014 o 17.00 h
japonský klaun, ekvilibrista a
žonglér Hiyro. Večer bude ďalej
patriť českým herečkám Anne
Polívkovej a Marthe Issovej,
ktoré predvedú v slovenskej pre-
miére ženskú klauniádu s
názvom Krásavice interkonti-
nentálne. (brn)

V Ružinove 

prijali väčšinu

škôlkarov
RUŽINOV
V mestskej časti Ružinov prija-
li z celkové počtu 1200 žiadostí
o umiestnenie dieťaťa do ma-
terskej školy 555 detí. Od nové-
ho školského roku sa podarí
vyhovieť ešte 57 žiadateľom.
Ako uviedol vicestarosta Ruži-
nova Ján Buocik (SDKÚ-DS),
ešte pribudne 22 miest na Ha-
burskej a 35 miest v cirkevnej
škôlke na Chlumeckého ulici.
Kapacita predškolských zariadení
nedokáže uspokojiť všetky žia-
dosti rodičov. ,,Snažíme sa zvyšo-
vať kapacitu škôlok rekonštruk-
ciami. V tomto volebnom období
pribudlo v Ružinove takmer 150
nových miest,“ dodáva vicesta-
rosta Buocik, ktorý vidí priestor aj
na to, aby deti mohli nastupovať
do škôlky aj počas školského
roku. ,,Ak sa mamičke skončí
materská vo februári, aby nemu-
sela riešiť do septembra problém,
kam s dieťaťom,“ vysvetľuje
Buocik. (mil)

RAČA
Verejnou prezentáciou troch
ideových štúdií sa minulý týž-
deň v Rači začala verejná dis-
kusia o budúcej podobe športo-
vého areálu na Černockého
ulici. Na základe pripomienok
občanov môžu investori návrhy
upraviť, a tie predložia poslan-
com miestneho zastupiteľstva.
Všetky ideové štúdie sľubujú
športový multikomplex a úpravu
územia do kompaktného celku so
športoviskami, oddychovými zó-
nami, doplnkovými službami,
parkovou úpravou či obslužnými
priestormi. 
Prvú štúdiu Multikomp predstavi-
li daviscupový reprezentant Mar-
tin Hromec a bývalý tréner Domi-
niky Cibulkovej Vladimír Pláte-
ník. Navrhujú vybudovať prekry-
té tenisové haly s možnosťou ich
využitia nielen na športové účely,
ale aj na konanie spoločenských
akcií či výstav. Ďalej počítajú s
vonkajším aj vnútorným bazé-
nom so saunovým svetom, kom-

plexom vonkajších tenisových
kurtov s rôznymi povrchmi, viac-
účelovou otvorenou športovou
plochou na hádzanú, basketbal,
florbal a sálový futbal, kurtami na
plážový volejbal, fitnesscentrom,
resp. posilňovňou a zábavnou
zónou pre deti. Náklady odhadujú
na 3 až 5 miliónov eur. 
Druhú štúdiu Všešportového
areálu predstavila skupina brati-
slavských športovcov, trénerov a
funkcionárov - hokejistov Danie-
la Iffku, Richarda Kapuša, Roma-
na Vebera, basketbalového tréne-
ra Juraja Adamčíka či hádzanár-
skeho trénera Ľubomíra Orosza.
Navrhujú vybudovať hokejový
štadión, multifunkčnú halu so
skladacími tribúnami, obslužnú
viacpodlažnú budovu s reštaurá-
ciou a výhľadom do hál, so špor-
tovým internátom, klinikou, šat-
ňami a doplnkovými službami,
tenisové kurty, vonkajšiu multi-
funkčnú športovú plochu, bežec-
kú dráhu dlhú 1500 metrov. Počí-
tajú s rozpočtom 6,5 milióna eur. 

Tretiu štúdiu, nazvanú SAR,
predstavil architekt Tomáš Čech-
vala, hlavní investori Michal Ha-
tina a Jaroslav Packa a spoluin-
vestori ako hokejový reprezentant
Ľubomír Višňovský a bývalý
tenista Karol Krošlák. Navrhujú
tri hlavné športoviská: bazénový
komplex, hokejovú halu a prekry-
tú multifunkčnú športovú plochu
na hokejbal, hádzanú, basketbal či
malý futbal. Zvyškové teplo vzni-
kajúce pri vytváraní ľadu chcú
využiť na vykurovanie a ohrev
vody v bazénovom komplexe.
Hlavné športoviská budú navzá-
jom prepojené priehľadnými ste-
nami, rovnako tak budú transpa-
rentné smerom do pešej promená-
dy s oddychovou zónou a skate-
parkom. Okrem nich by v hornej
časti územia chceli vybudovať
komplex tenisových kurtov.
Súčasťou športového komplexu
by mal byť aj športhotel a ubytov-
ňa pre športovcov. Investíciu
odhadli na minimálne 5 miliónov
eur. (rac)

Športový areál na Černockého ulici
chcú vybudovať traja investori

„Verím, že po revitalizácii bude kúpalisko lákať  nových návštevní-
kov, najmä Bratislavčanov,“ hovorí Marek Gaži zo spoločnosti Že-
lezná studnička. Mimoriadne obľúbené kúpalisko, ktoré malo veľa 
pravidelných návštevníkov, začalo po roku 1989 chátrať.  Nový ma-
jiteľ areálu sa rozhodol kúpalisko obnoviť. „Chceme zrekonštruovať 
oba bazény a upraviť zázemie,“ upresňuje Marek Gaži. Okrem toho 
chce spoločnosť ponúknuť aj množstvo zaujímavých aktivít – letné 
tábory pre deti, služby animátorov, teambildingové aktivity. 

Ide o chránenú prírodnú oblasť, ochrana životného prostredia je 
prioritou. „Kúpalisko bude vybavené najmodernejšou technológi-
ou, bazény vyložíme nepriepustnou nerezovou výplňou.  Vypúšťať 
sa budú iba raz ročne,  až 85% vody bude recyklovať v uzavretom 
systéme. Vypúšťanú vodu vždy zbavíme všetkých škodlivých látok. 
„ A zaujímavá bude aj doprava na kúpalisko. „Nechceme porušiť 
dopravnú uzáveru, návštevníkov chceme privážať napríklad elek-
trovláčikom.“ A kedy sa brány kúpaliska otvoria pre návštevníkov? 
„Chceme vyhovieť požiadavkám všetkých zodpovedných inštitúcií, 
preto ten proces nie je jednoduchý. Ale verím, že naše rozumné ar-
gumenty nájdu podporu a Bratislavčania  budú môcť  čoskoro napl-
no využívať krásne prostredie lesoparku.“   

Chátrajúci areál, rozpadávajúce sa bazény, neupravené oko-
lie – to všetko by sa malo stať minulosťou. Areál bývalého 
kúpaliska na Železnej studničke dnes láka skôr vandalov 
a bezdomovcov. Po jeho rekonštrukcii sa to zmení.

Projekt ráta s obnovou 
pôvodného kúpaliska 
– bazénov i zázemia

Kedysi obľúbené 
kúpalisko...

CHÁTRAJÚCE KÚPALISKO NA ŽELEZNEJ OŽIJE

Bratislavske noviny 206x132-maj.indd 1 7.5.2014 14:00:06
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Slovan prišiel o

Miklíka, získal

Jegliča a Tičara
BRATISLAVA
HC Slovan Bratislava po neús-
pešnej sezóne v Kontinentálnej
hokejovej lige (KHL) pripravu-
je káder na nový ročník. V ňom
sa už bude musieť zaobísť bez
Michela Miklíka, ktorý bol naj-
produktívnejším hráčom Slo-
vana v uplynulých dvoch se-
zónach. Miklík dal pred Slova-
nom prednosť Amuru Chaba-
rovsk.
Prvými posilami belasých sú
dvaja slovinskí reprezentanti
Žiga Jeglič a Rok Tičar. Prichá-
dzajú z nemeckej najvyššej sú-
ťaže, s vedením Slovana sa
dohodli na ročných kontraktoch.
Očakáva sa, že hokejový Slovan
v najbližších dňoch predstaví
ďalšie posily. (ado)

Basketbalisti

získali titul

kontumačne
BRATISLAVA
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava získali majstrovský
titul po dvoch zaslúžených do-
mácich víťazstvách nad BC
Prievidza na Pasienkoch a
dvoch kontumačných výhrach
na palubovke súpera. Tretí fi-
nálový zápas totiž rozhodcovia
predčasne ukončili po inzultácii
rozhodcu domácim divákom.
Na štvrtý zápas Prievidžania na
protest nenastúpili. Inter tak
oba odvetné zápasy vyhral kon-
tumačne 20:0.
Takýto spôsob zisku majstrovské-
ho titulu nikoho zo žlto-čiernych
neteší, pravidlá basketbalu sú
však len jedny. A podľa nich roz-
hodcovia a hracia komisia Slo-
venskej basketbalovej asociácie
(SBA) inú možnosť ani nemali.
„Z pozície trénera môžem pove-
dať, že v play-off máme bilanciu
10:0, sme víťazom základnej čas-
ti. Zaslúžime si niečo. Teraz vyze-
ráme, že my sme tí zlí. Nie. Ja
som hrdý na svoj mančaft, na ve-
denie. Ukázali sme pekný kus
práce a išli za víťazstvom. Ne-
viem, ako to dopadne, ale cítim sa
ako víťaz,“ povedal v sobotu tré-
ner Interu Oleg Meleščenko.
Víkendový priebeh finále play-off
basketbalovej extraligy mužov
zrejme bude mať ešte dohru. Prie-
vidza sa asi odvolá, SBA však
veľa možností nemá... (ado)

BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava
nielenže na začiatku sezóny
skončili už v 2. predkole Ligy
majstrov, ale na jej konci ne-
splnili ďalší z hlavných cieľov -
neobhájili Slovnaft Cup. Vo
finále 1. mája 2014 prehrali v
Myjave s MFK Košice 1:2.
Finálový zápas začali Bratislavča-
nia výborne a už v 6. minúte vied-
li gólom Roberta Vitteka 1:0.
Zdalo sa, že každú chvíľu pridajú
aj ďalší a o majiteľovi pohára
bude rozhodnuté. Najmä ak dva
týždne predtým vyhrali ligový
zápas v Košiciach 2:0. V 31.

minúte po chybe brankára Perniša
však Košičania vyrovnali a v 74.
minúte strelili aj druhý gól, ktorý
bol víťazný. „Zápas sa lámal za
stavu 1:0, keď sme nepridali ďalší
gól a súper po našej chybe vyrov-
nal. Duel mal dobré grády, bolo to
dramatické. Košice hrali dobre,
koncentrovane. Aj my sme nastú-
pili bez niektorých opôr, ale tí, čo
hrali, sa ich snažili nahradiť. Finá-
le sa hrá na jeden zápas a ten mô-
že dopadnúť akokoľvek,“ pove-
dal tréner Slovana Jozef Valovič.
Čo sa Slovanu nepodarilo v My-
jave, dokázal uplynulú sobotu na
Pasienkoch. Slovanisti porazili

Zlaté Moravce 2:0 a tri kolá pred
koncom súťaže získali v predstihu
majstrovský titul. Žiadne oslavy
majstrovského titulu sa však
nekonali. Na štadión prišlo len
1235 divákov a mnohí z nich
odchádzali z tribún sklamaní z
výkonu, ktorý predviedli slova-
nisti nielen v poslednom zápase,
ale najmä v predchádzajúcich
dvoch domácich dueloch, keď na
Pasienkoch prehrali s Myjavou aj
Ružomberkom. „Tešíme sa zo
zisku titulu a verím, že niečo do-
siahneme aj v pohárovej Európe,“
odkázal asistent trénera Jozef
Kontír belasej rodine. (ado)

Futbalisti Slovana nezískali pohár,
ale obhájili titul, diváci neprišli

Mercedes-Benz Concept Coupé
SUV (dĺžka takmer päť met-
rov, šírka cez dva metre a výš-
ka okolo 1,75 metra) s poho-
nom všetkých kolies je pred-
obrazom nového štvordvero-
vého športového kupé najvyš-
šej úrovne. Ponúka vzduchové
pruženie a variabilnú regulá-
ciu dynamiky jazdy (Dynamic
Select Control). Tá umožňuje
využívať štyri podstatne roz-
dielne jazdné programy a indi-
viduálne programovateľné na-
stavenia. 
Ako kupé s hviezdou v znaku
charakterizuje Concept Coupé

SUV najmä typická sploštená
strešná a plynulá bočná línia,
natiahnutá kabína (Greenhouse)
a príznačná maska chladiča s
centrálnou chrómovou lamelou.
Obdobne i bočné okná bez

rámov, typický tvar zadného
okna zaobleného v hornej časti a
úplne zapustené kľučky dverí. O
jeho rodokmeni SUV zasa vypo-
vedajú svalnaté blatníky, mohut-
né, až 22-palcové kolesá (pneu-

matiky 305/45 R 22) s veľkými
výrezmi rovnako ako zvýrazne-
né (i svetelne) bočné prahy dverí
a vysoká línia okien i vzdušná
svetlá výška. Tiež štýlová ochra-
na spodnej časti vozidla s inte-

grovanými výfukmi dvojvetvo-
vej výfukovej sústavy.
Vozidlo má viacero osobitostí,
ktoré podčiarkujú jeho exkluzi-
vitu: lak ALU-BEAM (reminis-
cencia na strieborné šípy z trid-
siatych a päťdesiatych rokov),
trojrozmerne vypracované viac-
lúčové LED svetlomety, pohyb-
livé svetlá ukazovateľov smeru
jazdy a tiež zadnú časť zodpo-
vedajúcu dizajnu kupé Triedy S.
Pozornosť pri nej púta aj úzky
svetelný pás s trojrozmernou
optikou podobnou rubínom.
Viac na www.mercedes-benz.sk 

alebo www.motor-car.sk

Štúdia Mercedes-Benz Concept Coupé SUV

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk
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