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„Šafko“ patrí lodným kontajnerom

Na Šafárikovom námestí vyrástlo akési kontajnerové mestečko... Foto: Martina Chudá

Menej 
dopravnych
policajtov, 
viac v uliciach
PETRŽALKA
Jedni sú schovaní za bilbor-
dom, druhí krúžia s radarom
po Einsteinovej ulici, tretí
obťažujú staršieho pána vo
svojej „škodovečke“ len pre-
to, že má pár dní neplatnú
„estekáčku“.
Načo nám je toľko dopravných
policajtov? Je to skutočne po-
trebné?
Zatiaľ čo v uliciach ana našich
sídliskách voľne a úplne neru-
šene behajú rôzne pofidérne
kriminálne živly, páchajú svoje
aktivity, nikým nerušení, vo
výklenkoch, pred herňou, pria-
mo pod našimi oknami.
Drogoví díleri, prostitútky, zlo-
deji, vykradnuté pivnice, autá,
ukradnutá kabelka... Naozaj sa
tomu nedá predísť? Nechcel by
každý z nás žiť v prostredí, kde
sa nemusí báť o seba, svoje deti
a svoj majetok, či už v noci,
alebo cez deň?
Čo keby sme dvom tretinám
dopravákov vymenili bielu
čiapku za zelenú a poslali ich do
ulíc, robiť naozajstnú policajnú
prácu? Zatknúť zločincov, a nie
„otravovať“ slušných ľudí kvôli
vypršanej „estekáčke“. A že nie
sú dôkazy? Tak, páni policajti,
robte všetko, čo je vo vašich
silách, kontrolujte, hliadkujte,
vyšetrujte. Vystúpte z toho auta
a choďte konečne do tých  ulíc,
aby sa tu slušní ľudia nemuseli
báť žiť. Mgr. Adam Greksa

Kandidátov

pred voľbami

stále pribúda
BRATISLAVA
S blížiacim sa termínom komu-
nálnych volieb pribúda počet
kandidátov na primátora a sta-
rostov mestských častí. Do po-
dania kandidátnych listín zostá-
va poldruha týždňa, termínom
je 21. september 2014.
K nezávislým kandidátom na pri-
mátora Bratislavy pribudol prvý
čisto stranícky kandidát. Je ním
dlhoročná úradníčka bratislavské-
ho magistrátu Tatiana Kratochví-
ľová, ktorá je v súčasnosti vedúcou
oddelenia dopravy na Miestnom
úrade Staré Mesto. V komunál-
nych voľbách bude kandidátkou
strán Sieť, SDKÚ-DS, Most-Híd
a SaS. Okrem nej kandidatúru na
primátora ohlásili nezávislí kandi-
dáti Milan Ftáčnik (s podporou
Smer-SD), Milan Kňažko, Ivo
Nesrovnal a Miroslav Dragúň.
Kandidatúru na starostu Petržalky
ohlásili právnik Pavel Nechala a
súčasný starosta Vladimír Bajan.
Obaja by mali kandidovať ako
nezávislí. Okrem nich chcú kandi-
dovať Marián Greksa, Ján Hrčka a
Daniel Šavel. Podľa dostupných
informácií by za pravicové politic-
ké strany mala na starostku kandi-
dovať lekárka Iveta Plšeková, kto-
rá sa o toto kreslo neúspešne uchá-
dzala aj pred štyrmi rokmi.
V Novom Meste bude ako nezá-
vislý opäť kandidovať starosta
Rudolf Kusý, v Rači bude opäť
kandidovať starosta Peter Pilin-
ský (Strana zelených, KDH,
Most-Híd, NOVA a Sieť). (brn)

Štvrtok 11. septembra 2014 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia � � � � � Ročník XVII. ~ Číslo 17

STARÉ MESTO
Na Šafárikovom námestí vyras-
tá od minulej jesene kontajne-
rové mestečko. Samospráva
mestskej časti Staré Mesto prie-
stranstvo, kde kedysi stálo bist-
ro Kazačok, poskytlo bezplatne
občianskemu združeniu Kon-
takt. To sem doviezlo viacero
obrovských lodných kontajne-
rov, v ktorých začali postupne
prevádzkovať detské ihrisko,
galériu, kaviareň či obchod s
oblečením. Jeden z kontajnerov
slúži ako požičovňa bicyklov.
Od jesene do leta boli kontajnery
prázdne. Ožilo to tu cez leto. V
jednom z kontajnerov majú byť
podľa samosprávy verejné WC.
Obyvatelia z okolia Šafárikovho
námestia sa sťažujú, že starostka
Starého Mesta ich o tomto svo-

jom zámere neinformovala. Majú
výhrady k tomu, že tento verejný
priestor neslúži Staromešťanom,
ale samospráva tu nechala
umiestniť „odporné“ kontajnery,
kde sa predávajú „handry“.
Lodný kontajner, v ktorom bol
„detský kútik“, nechala mestská
časť vlani v lete umiestniť upro-
stred Ventúrskej ulice. Po protes-
toch obyvateľov a prevádzkarov
koncom leta z pešej zóny zmizol.
Podľa starostky Táne Rosovej
úlohou kontajnerov je oživiť
námestie a zamedziť aj tomu, aby
na námestí prespávali bezdomov-
ci. „Očakávame od projektu, že to
jednak námestie oživí a bude aj
prevenciou voči takýmto nežiadú-
cim javom,“ uviedla Rosová.
Realita je však taká, že bezdomov-
ci cez deň aj v noci okupujú park s

Kačacou fontánou, niektorí sa
nasťahovali na Bezručovu ulicu,
kde spávajú v predzáhradke býva-
lej polikliniky. „Ležia celý deň na
zemi naľavo od vchodu a spia.
Svoje potreby vykonávajú v pred-
záhradkách týchto kultúrnych
pamiatok. Smrad ich moču, fekálií
a zvratkov cítiť aj pred Modrým
kostolom sv. Alžbety, ktorý je kul-
túrnou pamiatkou. Denne po Bez-
ručovej ulici chodia stovky cu-
dzincov a fotia si nielen gymná-
zium, faru a kostol, ale aj súkrom-
né ruiny kultúrnych pamiatok na
Bezručovej 3 a 5 s ich spiacimi
asociálmi. Ešteže sa smrad ich
fekálií nedá odfotiť, bol by toho
nepochybne plný Facebook, ako
reklama na Bratislavu a jej Staré
Mesto,“ napísala nám obyvateľka
Bezručovej ulice. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 17/2014

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

Prečo im to
dovolíme, 
susedia?
Viac ako desať rokov som pred-
sedom spoločenstva vlastníkov
vyše 160 bytov a nebytových
priestorov. Som zodpovedný aj
za nakladanie s fondom údržby
a opráv, do ktorého prispievajú
všetci vlatsníci. V našej bytovej
samospráve sa takmer každý s
každým pozná. Dom je náš spo-
ločný majetok a tak sa k nemu
aj správame.
Dobre viem, čo je to spravovať
spoločné peniaze. Veď sú to aj
moje peniaze, ktoré každý mesiac
do spoločného fondu platím. Pre-
to ma vždy zarazí, ako sa k našim
spoločným peniazom správajú
volení predstavitelia vyšších úrov-
ní samosprávy - miestnej, mest-
skej, krajskej či štátnej. Lebo aj
štát je vlastne samospráva.
Čo by mi asi povedali susedia,
keby som si bez ich súhlasu kúpil
z fondu údržby a opráv bicykel či
skúter, mobilný telefón či počítač?
Veď by som ich využíval pre blaho
spoločného domu, nie? Asi by ma
hnali svinským krokom.
Predstavitelia mestských častí,
mesta, kraja či štátu však s našimi
peniazmi nakladajú presne tak.
Nepýtajú sa nás, ale míňajú naše
peniaze aj na zbytočnosti. Prečo
im to dovolíme, susedia?

Radoslav Števčík

STARĚ MESTO
Na promenáde Nábrežia arm.
gen. Ludvíka Svobodu koncom
augusta stavebník na Zucker-
mandli vyrúbal tri mohutné to-
pole. Spoločne so stovkami
štvorcových metrov krovín
ustúpia rozšíreniu cestnej ko-
munikácie a vybudovaniu ľavé-
ho odbočovacieho pruhu do bu-
dúceho polyfunkčného centra
Zuckermandel.
Súhlas na výrub stromov dala ešte
pred dvoma rokmi starostka Sta-
rého Mesta Táňa Rosová. Proti jej
rozhodnutiu sa vtedy odvolali
bratislavskí ochranári, bývalý
Obvodný úrad životného prostre-
dia v Bratislave však odvolanie
zamietol a rozhodnutie starostky
potvrdil.
O výrub celkom 135 stromov a
879 štvorcových metrov krovina-
tých porastov požiadala v roku
2012 spoločnosť Bratislavské
podhradie, s.r.o., ktorá patrí do
skupiny J&T REAL ESTATE,
a.s. Starostka Starého Mesta 2.
septembra 2012 súhlasila s výru-
bom drevín a krovín v trasách
inžinierskych sietí, ako aj na sa-

motnej stavbe, vrátane stromora-
dia na opačnej strane štvorpruho-
vej cesty.
Proti tomu sa odvolal Matej
Vagač z iniciatívy Bratislava
otvorene. Namietal, že ochrana
životného prostredia je podľa
zákona vo verejnom záujme.
Rozhodnutie staromestskej samo-
správy však podľa neho upred-
nostňuje súkromný záujem inves-
tora pred verejným. „Absolútne
neprípustný je výrub stromov na
nábreží z dôvodu rozšírenia cesty.
Nielen že sa to má spraviť na
verejnom priestore dunajskej
nábrežnej promenády, ale sa tým
stratí aj kultúrna hodnota daného
územia, ako aj historická panorá-
ma tejto promenády,“ uviedol v
odvolaní Matej Vagač.
Upozornil aj na to, že staromest-
ský súhlas na výrub  drevín nereš-
pektuje podmienku záverečného
stanoviska Ministerstva životné-
ho prostredia SR z procesu EIA.
Stanovisko síce odporúča realizo-
vať navrhovanú činnosť, ale rov-
nako odporúča „zachovať existu-
júce stromoradie na Nábreží arm.
gen. L. Svobodu v celom rozsa-

hu“. Túto podmienku mestská
časť Staré Mesto nerešpektovala
a postupovala tak v rozpore so
smernicou o EIA 85/337/EHS.
„Zaujímavý je aj fakt, že toto roz-
hodnutie podpísala starostka pani
Táňa Rosová, ktorá by mala v
prvom rade zastupovať verejný
záujem a občanov, a nie záujem
súkromného investora. Čo moti-
vuje starostku, aby obrala verej-
nosť o zelené plochy a stromy len
kvôli odbočovaciemu pruhu
súkromnej investície? Aké sú
skutočné dôvody povolenia výru-
bu, ktorý maximalizuje zisk
súkromného investora? Verejnosť
v tom zrejme nebude, nikdy sa jej
totiž na to nespýtala,“ konštatoval
Matej Vagač.
Obvodný úrad životného prostre-
dia v Bratislave začiatkom roka
2013 odvolania Mateja Vagača
zamietol. Časť drevín bola vyrú-
baná už skôr, tri mohutné topole
na promenáde nábrežia prišli na
rad koncom augusta. Možno oča-
kávať, že v súlade s rozhodnutím
o výrube zmiznú z promenády aj
stovky metrov štvorcových
okrasných krovín. (brn)

Pre rozšírenie cesty na nábreží už
investor vyrúbal tri mohutné topole

Piliere Starého

mosta nezačali

stále rozoberať
STARÉ MESTO
Piliere Starého mosta sa nielen-
že stále nezačali rozoberať, na
tomto úseku Dunaja sa do pon-
delka nazačala ani žiadna sta-
vebná činnosť, ktorá by dávala
nádej, že sa s rozoberaním sko-
ro začne. Napriek tomu brati-
slavský magistrát stále infor-
muje, že uplynulý a tento týž-
deň na stavbe mosta pokračuje
príprava montovne. Mimo-
chodom, príprava montovne
podľa zverejňovaných infor-
mácií pokračuje od konca júna.
Uplynulý týždeň na staromestskej
strane Dunaja podľa magistrátu
zhotoviteľ Eurovia SK, a.s., dosy-
pával a zhutňoval šachty, na Šafá-
rikovom námestí boli zrekon-
štruované kanalizácia a vodovo-
dy. Na estakádach Artmedia a
Einsteinova  na petržalskej strane
rieky zhotoviteľ armoval a betó-
noval piliere.
Na tento týždeň je naplánované
pokračovanie prác z minulého
týždňa, na petržalskej strane bude
zhotoviteľ dosypávať železničný
spodok v časti obratiska na Bosá-
kovej ulici. Na estakádach sa
budú montovať podperné kon-
štrukcie.
Od 1. septembra platí plavebné
opatrenie Dopravného úradu, kto-
ré umožňuje zhotoviteľovi praco-
vať medzi ľavým brehom a pilie-
rom č. 2 (prvý z trojice pilierov v
toku rieky). Doteraz sa však žiad-
ne práce, ktoré by súviseli s búra-
ním piliera č. 3, v tomto úseku
rieky nerobili.
Stavebné práce na Starom moste
už meškajú viac ako 4 mesiace a
šanca, že sa podarí električku do
Petržalky postaviť včas, je stále
menšia. (brn)

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Školská 14, 811 07 Bratislava

JJAAZZYYKKOOVVÉÉ  KKUURRZZYY
2,00 - 2,50 € / vyučovacia hodina
angličtina, nemčina, taliančina,

francúzština, španielčina, portugalčina,
gréčtina, ruština, latinčina

Začiatok: OKTÓBER 2014
Prihlášky a viac info: beata.greksakova@staremesto.sk,

lucia.doubravova@staremesto.sk
www.staremesto.sk
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Integrovaná

zastávka MHD

je v prevádzke
STARÉ MESTO
Od piatka 29. augusta je na
Radlinského ulici v prevádzke
integrovaná zastávka MHD,
tzv. viedenského typu. Nástu-
pište na oboch stranách tvorí
vozovka zvýšená na úroveň
chodníka. Zastávka je dlhá 65
metrov a môžu tu tak zastaviť
dve vozidlá MHD za sebou.
Dopravný podnik po sprevádzko-
vaní integrovanej zastávky zredu-
koval počet zastávok v okolí. No-
vá zastávka nahradila doterajšie
na Radlinského, Vazovovej a na
Floriánskom námestí.
Sprevádzkovanie novej zastávky
skomplikovalo automobilovú do-
pravu na Radlinského. Električky
totiž prichádzajú na zastávku kaž-
dých 90 sekúnd a v čase doprav-
nej špičky autá v kolónach bloku-
jú zastávku. (brn)

Botanická ulica

bude zúžená do

konca mesiaca
KARLOVA VES
Doprava na Botanickej ulici zo-
stáva pre rekonštrukciu kana-
lizačného zberača obmedzená.
Pôvodne mali práce aj obme-
dzenie trvať do konca augusta.
Po dažďoch koncom augusta sa
však cesta prepadla, a tak ju
musia vybudovať nanovo. Prá-
ce aj dopravné obmedzenia po-
trvajú do konca septembra.
Vodiči smerujúci z centra do Kar-
lovej Vsi sú presmerovaní do pro-
tismeru a zo štyroch jazdných
pruhov sú na Botanickej prejazd-
né len dva. Rekonštrukcia kanali-
začného zberača mala BVS, a.s.,
stáť vyše 4,4 milióna eur. O koľko
sa stavba po havárii predraží, za-
tiaľ nie je známe. (brn)

Bratislavskú D1

zrýchlia aj nové

vjazdy a výjazdy
BRATISLAVA
Národná diaľničná spoločnosť
(NDS) sa spolu s ministerstvom
dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja rozhodla riešiť
akútny problém preplnenej
bratislavskej diaľnice D1 nie-
len rozšírením jazdných pru-
hov z dvoch na tri na dvoch
úsekoch v Bratislave, ale aj
zdvojením vjazdov a výjazdov
v Petržalke.
Kým rozšírenie jazdných pruhov
má byť hotové do konca sep-
tembra 2014, diaľničiari plánujú
v roku 2015 zdvojiť aj vjazdy a
výjazdy z križovatky Ovsište na
Dolnozemskú a Einsteinovu uli-
cu, ktorá má v súčasnosti podľa
NDS najvyšší vplyv na plynulosť
dopravy na Slovensku.
V smere z Bratislavy do Trnavy
sa totiž v križovatke Ovsište spá-
jajú štyri jazdné pruhy - dva z
Dolnozemskej a dva z Einsteino-
vej ulice do dvoch jazdných pru-
hov, a tie následne do jedného,
ktorý vedie spoločne všetky autá
na diaľnicu D1. Dopravné
zápchy tak výrazne obmedzujú
plynulosť cestnej premávky nie-
len na diaľnici, ale aj na mest-
ských cestách. Odhadované ná-
klady na výstavbu nových vjaz-
dov a výjazdov sú zatiaľ 4,5
milióna eur.
Hlavnými príčinami zlej doprav-
nej situácie na bratislavskej D1 sú
vysoká intenzita dopravy, nízka
kapacita diaľnice a množstvo
vjazdov a výjazdov na relatívne
krátkom úseku - iba od Vajnôr do
Prievozu je 11 pripojení na diaľ-
nicu a z diaľnice.
Komplexným riešením je stavba
diaľnice D4 a priľahlej časti
rýchlostnej cesty R7 z Jaroviec
do Rače. Aktuálne sa robí medzi-
národný tender na poradcu štátu
pre výber zhotoviteľa stavby. Sta-
vať by sa malo začať na prelome
rokov 2015 a 2016. (mch)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk
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Ministerstvo

financií má 

výnimku?
LIST ČITATEĽA
Asi pred polrokom som písal na
magistrát a na mestskú políciu,
prečo nezriadia na električko-
vom pruhu, ktorý sa na Námes-
tí slobody zatiaľ nevyužíva,
dočasné parkovanie, pretože v
tejto časti je cez pracovné dni
naozaj problematické nájsť
parkovacie miesto. Namiesto
toho mestskí policajti každému
vozidlu, ktoré tu parkovalo,
nasadzovali papuče.
Ako vysvetlenie som dostal e-
mail, v ktorom túto nepopulárnu
aktivitu mestskej polície robili vraj
na základe nejakej dopravnej
vyhlášky, že je zakázané parkovať
na električkovom pruhu, keďže
vyhláška neuvádza výnimky.
Pred pár dňami som sa vrátil z
dovolenky, a čo nevidím: Minis-
terstvo financií SR si tu vyhradilo
30 (slovom tridsať) parkovacích
miest! Ako je možné, že pre štát-
nu inštitúciu už vyhláška neplatí?

Vladimír Rihák, Bratislava

Na severnej terase Bratislav-
ského radu sme pred niekoľký-
mi rokmi navštívili reštauráciu
Mária Kristína. Tá neskôr za-
nikla, medzičasom sa v priesto-
roch novopostavenej prístavby
striedali iná reštaurácia a ka-
viareň. Vyše roka je tu reštaurá-
cia HRADNÁ HVIEZDA, kto-
rá je mladšou sestrou Modrej
hviezdy na Beblavého ulici. 
Interiér reštaurácie zodpovedá lo-
kalite. Replika niekdajších stajní
Márie Terézie dispozične určuje
aj parametre reštaurácie. Klenutý
strop, uprostred mohutné stĺpy
oddeľujúce bar od jedálenskej
časti. Zo stropu visia originálne
biele sklené lustre. Mobiliár je
drevený, tonetky pôsobia jedno-
ducho a noblesne. Zaujalo nás, že
stoly nie sú všetky  rovnaké -
okrúhle pre väčšiu spoločnosť,
štvorcové  pre štyroch aj polovič-
né pre dvojice hostí rozbíjajú inte-
riér a nepôsobia uniformne. V
pravej časti reštaurácie je salónik,
ktorý je menší, ale kapacitne po-
rovnateľný s hlavným priestorom.
Jedálny lístok nás zaujal jednodu-
chosťou, originalitou a nápaditos-

ťou jedál a príloh. V ponuke do-
minuje hovädzie mäso a jedlá tra-
dičnej slovenskej kuchyne.
Šalát s gazdovským syrom, cher-
ry paradajkami a bylinkami (4,90
€) bol ľahkým a veľmi chutným
predjedlom. Z polievok sme si
dali domácu slepačiu s mäsom,
zeleninou a rezancami (3,30 €).
Ocenili sme najmä široké domáce
rezance, ktoré sa síce necítili
komfortne na lyžici, ale chutili
skvele. Polievka bola vynikajúca.
Piroh plnený kačacou pečienkou s
omáčkou z mladej cibuľky a jabĺk
(5,90 €) bol prvým s originálnych
jedál, ktoré sme tu ochutnali. 
Hovädzie pierko s tymiánom,
karamelizovanými cibuľkami a
jačmennými krúpami (15,90 €)
pripomínalo trochu viedenskú
roštenku. Skutočná špecialita šéf-
kuchára, s takouto kombináciou
sme sa v Bratislave ešte nestretli.
Z tradičných slovenských jedál
sme si dali diviaka s pomarančo-
vou omáčkou a zemiakovým pyré
(15,90 €). Omáčka bola síce me-

nej výrazná a mäso bolo trochu
húževnaté a šľachovité.
Hovädzí steak na dubákoch s
domácimi zemiakovými šúľanca-
mi (19,90 €) bol chutný aj mimo-
riadne originálny.
Zubáč na citrusovom šaláte s fe-
niklovou omáčkou a opekanými
zemiakmi (15,90 €) bol zvláštnou
kombináciou pečenej ryby s kús-
kami grepov a pomaranča. Nie
sme fanúšikmi kombinácie mäsa
s ovocím, v tomto prípade to však
bolo prijateľné.
Z dezertov sme sa nechali zlákať
na čokoládovo-mandľovú tortičku
bez múky (4,00 €) a ľahký mrk-
vový koláč Hradná veža (3,00 €).
Oba boli vynikajúce. Na druhý
sme museli čakať dlhšie, pretože
ho kuchár upiekol na našu objed-
návku.
Z Hradnej hviezdy sme boli veľ-
mi milo prekvapení. Musíme
konštatovať, že tu varia kráľov-
sky. Určite sa sem ešte vrátime.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

V rôznych etapách života som
mala tri sny. Po maturite som
túžila po štúdiu medicíny.
Napriek čistým jednotkám a
roku práce v lekárskych labo-
ratóriách SAV ma na lekársku
fakultu neprijali. Nejaká dob-
roprajná duša mi do posudku
napísala, že mám buržoázny
pôvod (otec bol profesor) a
navyše som vatikánsky špión
(chodila som do kostola). Bola
taká doba, tak čo už!
Išla som študovať jeden z najťaž-
ších odborov na prírodovedeckú
fakultu v Prahe. Po návrate do
Bratislavy som sa uchádzala o
miesto riaditeľa zoologickej
záhrady, ktorá sa práve vtedy
zakladala. Mala som v tom čase
(asi jediná na Slovensku) kvalifi-
káciu na chov šeliem, ale moja
žiadosť bola zamietnutá. Argu-
ment: žena nemôže riadiť ZOO.
A tak som pracovala v kontrole.
Pamätníci vedia, že sa zakladal
Najvyšší kontrolný úrad. Bola
som vtedy ústrednou riaditeľkou
SOI. Naivne som si myslela, že

vtedajšia vláda hľadá naozaj
odborníka na funkciu predsedu.
Nuž, opäť som o to prejavila
záujem. Nepochopila som, že
pôjde iba o sinekúru čisto politic-
kú – a ja som bola iba (síce špič-
ková) odborníčka. No čo už, taká
je doba - až dodnes!
Prečo tu ctených čitateľov otravu-
jem životopisom? Vysvetlím.
Keď dennodenne počúvam „ke-
cy“ o šetrení a škrtení výdavkov
zo strany vlády, chce sa mi pla-
kať. Naše kontrolné orgány sa
pýtajú, čo vlastne smú zistiť.
Alebo netušia, kde a ako miznú
peniaze v štátnej správe. Pretože
ušetriť s veľkou slávou pár tisíc
eur za cenu vyplieskaných milió-
nov je choré. Najnovším príkla-
dom je kontrolná slepota Slovens-
ka pri EÚ projektoch, ktorá nás
bude stáť zastavenie 500 milió-
nov eur zo strany Bruselu.
Ďalšie geniálne šetrenie zavádza
Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Bez jej súhlasu sa nebudú môcť
konať plánované operácie. Vraj sa
tak ušetrí. No neviem čo. Pacien-
tom potečú nervy. Nemocniciam
narastie administratíva. A vo väč-
šine prípadov sa ušetrí figa boro-
vá. Pacient si musí nechať urobiť
ambulantne predoperačné vyšet-
renia. Tie platia len istý čas a sú
dosť nákladné. Ak sa budú mu-
sieť vykonať opakovane, pretože
nemocnica nedostane včas súhlas
od poisťovne, tak sme fakt ušetri-
li! Hlavne, že naše zdravotné
poisťovne budú môcť zamestnať
ďalšie desiatky (?) pracovníkov.
A tak mi po troch nesplnených
snoch zostal posledný: dostať sa
do krematória, podľa možností
bez medzipristátia v našom skve-
lom, poisťovňami riadenom zdra-
votníctve! Ale tento sen mi nedo-
káže splniť ani Vilo Rozboril. A
akú mám radu pre spotrebiteľov?
Starajte sa o seba najlepšie ako
viete. A dúfajte, že Boh je, a že je
spravodlivý. Aj keď to tak vždy
nevyzerá. Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Starajte sa o seba najlepšie, ako viete

Hradná hviezda varí fakt kráľovsky Rozhorčenie

nad zastávkou

na Radlinského
LIST ČITATEĽA
Neviem, ako dať najavo svoje
rozhorčenie nad najnovšou
dopravnou situáciou na Radlin-
ského ulici v úseku od Blumen-
tálskeho kostola po Vazovovu
ulicu. Osoby, ktoré vymysleli,
projektovali a schválili tzv. elek-
tričkovú zastávku viedenského
typu, by mali byť právoplatne
súdení. Prečo?
Pretože takto vybudovaný projekt
ohrozuje priamo chodcov mini-
málne na zdraví, ak nie na živo-
toch, a spôsobuje obrovské
dopravné zápchy, tiahnuce sa
kdesi do centra mesta. 
Ukázalo sa to v plnej nahote v
prvý školský deň, ktorý podporil
aj celodenný dážď. Ľudia jedno-
ducho pobehujú po vyznačenom
ostrovčeku medzi autami, ktorých
vodiči vidia zrejme električku po
prvý raz v živote, takže nevedia,
ako reagovať. Cestu tu od chodní-
ka už neoddeľuje výškový roz-
diel, čiže aká – taká bariéra.
A čo dopravní policajti? Prejdime
mlčaním. Aj keď tam bol pár
mesiacov jasný zákaz vjazdu pre
výstavbu, väčšinou mimobrati-
slavskí ignoranti sa veselo premá-
vali ulicou bez akejkoľvek odo-
zvy zo strany „pomáhačov a chrá-
ničov“.
Na uvedených zastávkach okrem
zastavenia električiek pribudli aj
zastavenia autobusov, takže inter-
val príchodov MHD na zastávku
sa výrazným spôsobom skrátil, čo
znamená neustále státie osobných
áut a vytváranie obrovských
kolón. Prirátajme dva priechody
pre chodcov a zistíme, aký neko-
nečne vzdelaný človek prišiel na
takýto nezmysel. A čo je horšie,
bol mu aj povolený.
Primátor sa zrejme v predvoleb-
nej snahe stoj čo stoj vyhrať pre-
rátal. A to nehovorím, že daná
ulica je zároveň hlavným prejazd-
ným ťahom vozidiel rýchlej zá-
chrannej pomoci a hasičov. Mo-
delujme situáciu. Na zastávke v
oboch smeroch stoja autobus,
električka, kolóna áut na ostrov-
čekoch, ďaleko okolo nich pobe-
hujú chodci a v sanitke človek
bojuje o život...

Miroslav Šuňal, Staré Mesto

Vajnorská podporná
spoločnosť, s.r.o.

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO: 36 772 054

podľa ustanovenia § 281 až 288 
Obchodného zákonníka v platnom znení

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na 

uzavretie nájomnej zmluvy
na prenájom nebytového 

priestoru na prízemí 
zrekonštruovanej budovy

Kultúrneho zariadenia Baničova
o výmere 45,8 m2 za účelom

nasledovných činností:
Prevádzkovanie kaviarne,

cukrárne alebo vinárne
Návrhy na uzavretie zmluvy môžete
podávať písomne na adrese vyhlasova-
teľa v uzatvorenej zalepenej obálke s
označením „Obchodná verejná súťaž
na prenájom nebytového priestoru
na prízemí zrekonštruovanej budovy
Kultúrneho zariadenia Baničova -
NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 31.10.2014
do 12:00 h.
Vyhlasovatel' súťaže si vyhradzuje
právo vyhlásené podmienky súťaže
zmeniť, odmietnuť všetky predložené
návrhy alebo súťaž zrušiť.
Celé znenie a podmienky obchodnej
verejnej súťaže si môžete vyžiadať na
adrese sídla vyhlasovateľa alebo elek-
tronickou formou na: vpsba@vpsba.sk
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IVO NESROVNAL
nová energia bratislavy

Pracoval som v mnohých európskych mestách 

ako advokát, manažér a spolumajiteľ renomo-

vanej nemeckej právnickej kancelárie. Každý deň 

som videl, že tieto mestá sú riadené odborne 

a žije sa v nich dobre. Dôverne poznám 

urbanistické riešenia Hamburgu, Berlína alebo 

Viedne. O to viac ma po návrate mrzel stav 

Bratislavy. Tu chcem žiť a chcem, aby sa tu 

žilo dobre aj Bratislavčanom, preto som sa 

rozhodol niečo pre naše mesto urobiť. 

Bratislava potrebuje novú energiu, ktorá 

si konečne poradí s developermi, dopravou 

a neporiadkom. Netreba objavovať Ameriku, 

stačí zaviesť pravidlá, ktoré poznám z vyspelých 

miest. Bratislava je jedinečná, mala by 

zostať sama sebou, ale môže si vziať 

z európskych miest najlepšie riešenia, 

ktoré nám spríjemnia život.   

finančne a politicky nezávislý kandidát na primátora    www.ivonesrovnal.sk

bratislava 
je jedinečná
a tiež môže byť dobrým miestom pre život
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Nájom bytu

a všetko, 

čo s tým súvisí
Aj napriek vysokému dopytu po
kúpe bytov naďalej mnoho ľudí
rieši bytovú otázku nájmom
bytu. V nasledujúcich porad-
niach sa preto budeme venovať
základným otázkam vzniku
nájmu, práv a povinností prena-
jímateľa a nájomcu, skončeniu
nájmu a ďalším.
Nájom bytu vzniká nájomnou
zmluvou, ktorou prenajímateľ pre-
necháva nájomcovi za nájomné
byt do užívania, a to buď na dobu
určitú, alebo bez určenia doby uží-
vania. Nájomná zmluva musí
obsahovať označenie predmetu a
rozsahu užívania, výšku nájomné-
ho a výšku úhrady za plnenia spo-
jené s užívaním bytu alebo spôsob
ich výpočtu. Mala by tiež obsaho-
vať aj opis príslušenstva a opis
stavu bytu. 
Ak sa nájomná zmluva neuzavrela
písomne, vyhotoví sa o jej obsahu
zápisnica. Z toho vyplýva, že
nájomná zmluva môže byť uza-
vretá aj ústne, z dôvodu právnej
istoty ale odporúčame uzatvárať
takúto zmluvu v písomnej forme.
Ak doba nájmu nie je dohodnutá,
predpokladá sa, že zmluva o nájme
sa uzavrela na dobu neurčitú.
Prenajímateľ je povinný odovzdať
nájomcovi byt v stave spôsobilom
na riadne užívanie a zabezpečiť
nájomcovi plný a nerušený výkon
práv spojených s užívaním bytu.
Nájomca bytu a osoby, ktoré žijú s
nájomcom v spoločnej domácnos-
ti, majú popri práve užívať byt aj
právo užívať spoločné priestory a
zariadenie domu, ako aj požívať
plnenia, ktorých poskytovanie je
spojené s užívaním bytu (napr.
právo užívať spoločný výťah).
Nájomca je povinný užívať byt,
spoločné priestory a zariadenie
domu riadne. Nájom bytu je chrá-
nený; ak nedôjde k dohode, možno
ho vypovedať len z dôvodov usta-
novených v zákone.
Ukončeniu nájmu bytu a ďalším
právam a povinnostiam prenají-
mateľa a nájomcu sa budeme
venovať v nasledujúcich porad-
niach. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917 822 723

STARÉ MESTO
Začiatkom augusta sme infor-
movali, že mestská časť Staré
Mesto kúpila čistiaci elektrický
stroj za 203 169 eur. Kúpila ho
obecná obchodná spoločnosť
Staromestská, a.s., ktorá si
podľa zverejnených zmlúv na
jeho kúpu zobrala komerčný
úver od ČSOB vo výške 170-
tisíc eur. Celková cena stroja sa
tak predraží o úroky zo štvor-
ročného komerčného úveru.
Staromestská samospráva sa takto
skryte zadĺžila, v hospodárení
mestskej časti sa tento dlh totiž
neobjaví. Najbližšie 4 roky má
Staromestská mesačne splácať
banke 3541,66 eura, posledná
splátka je splatná 15. júna 2018.
Okrem zmluvy o účelovom úvere
Staromestská uzavrela s ČSOB aj
zmluvu o zriadení záložného
práva k pohľadávkam Staromest-
skej, a.s. Medzi pohľadávkami
však figurujú aj pohľadávky voči

fyzickým osobám za odtiahnutie
vozidla, ktoré pre Staré Mesto
vykonáva z poverenia Staromest-
skej, a.s., spoločnosť Car Towing,
a.s. Ďalej sú tam pohľadávky Sta-
romestskej voči mestskej časti
Staré Mesto. To znamená, že fak-
ticky sa na splácaní dlhu staro-
mestskej akciovky bude podieľať
aj akcionár, ktorým je mestská
časť Staré Mesto. Pokiaľ nebudú
pohľadávky Staromestskej splate-
né, bude musieť splátky banke
podľa všetkého vykryť mestská
časť.
Od nákupu elektrického čistiace-
ho stroja si starostka Táňa Rosová
sľubuje efektívnejšiu údržbu ko-
munikácií. Podľa zverejnených
zmlúv však Staromestská, a.s.,
platí 2-krát denne za ručné dočis-
tenie komunikácie po vyprázdne-
ní zametacieho stroja. Podľa
zmluvy s firmou Vepos Bratisla-
va, s.r.o., stojí ručné dočisťovanie
po elektrickom čistiacom stroji

2100 eur mesačne, ročne to je 16
800 eur. Podľa tejto zmluvy je
zúčtovacia hodinová sadzba jed-
nej osoby 8,30 eur. Za 203 169
eur by podľa toho 10 zametačov
mohlo čistiť staromestské ulice
takmer 7 rokov, a to 365 dní v
roku a 8 hodín denne.
Ako sme už informovali, čistiaci
stroj musel ísť po pár týždňoch do
opravy. Namiesto neho zatiaľ v
staromestských uliciach jazdí
náhradník z Nemecka. Na stroj je
záruka 2 roky, na batérie 5 rokov.
Prevádzková doba stroja na jedno
nabitie batérií je 8 hodín.
O nákupe čistiaceho stroja a úvere
rozhodlo vedenie Starého Mesta
bez súhlasu miestneho zastupiteľ-
stva. Nákup totiž zabezpečovala
Staromestská, a.s. Predsedom jej
predstavenstva sú poslanci Bar-
bora Oráčová (SDKÚ-DS) a Pa-
vol Baxa (KDH) a prednosta
miestneho úradu Kamil Homoľa
(SDKÚ-DS). (brn)

Staré Mesto si na kúpu elektrického
stroja na čistenie ulíc zobralo úver

Obratisko na

Trenčianskej

je v prevádzke
RUŽINOV
V nedeľu v predstihu sprevádz-
kovali nový úsek predĺženej
trolejbusovej trate na Tren-
čianskej ulici s obslúžením ko-
nečnej zastávky Mliekarenská.
Do prevádzky tu uviedli nové
obratisko pre všetky spoje, kto-
ré tade premávajú, teda linky
č. 207, 209, 66 a N61.
Ukončenie prác sa očakávalo
počas budúceho týždňa. Práce
trvali približne dva mesiace a
stáli 544 550 eur s DPH, z toho
95% pôjde z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Pre stavbu
vyrúbali 21 stromov. (brn)

STVOR ENIE
svedectvo 

planéty ZEM
 21. 9. Dom kultúry Ružinov Cultus
 22. 9. Dom kultúry Zrkadlový háj
23. 9. Dom kultúry Dúbravka
 24. 9. Nemecký kultúrny dom Rača
 25. 9. Stredisko kultúry 
  Bratislava – Nové Mesto
  Stredisko kultúry – 
  Staré Mesto, Ventúrska 9

18:00 premietanie fi lmu 
17:30 – 19:30 výstava

0018: premietanie filmu

Pozývame vás na premietnutie 
fi lmu spojené s výstavou

30 19:3017:3

Vstup voľný!

Informácie: 0904 266 145

 2 2 22222221111.1.1.11 99 9 9 999.....   
222222222222222... 9.9.9..9.999   
223232323232323... 9.9.9..9.999     
224242424242424... 9.9.9..9.999     
222525252525255... 9.9.9..9.999    
     

     

21. 9.
 22. 9.
23. 9.
 24. 9.
 25. 9.

 26. 9.

Svorenie_inzerat_SK.indd 1 9/3/2014 6:57:32 PM

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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Tak leto nám utieklo ako voda. Pri-
znám sa, že ani neviem, že bolo. Je
to zrejme hlavne kvôli počasiu,
ktoré tento rok nebolo vôbec letné.
Začal sa nový školský rok. Naše
základné a materské školy opäť po
prázdninách otvorili svoje dvere a
privítali tisíce našich žiakov a deti-
čiek. Je to pre mestkú časť veľká
udalosť a prežívame ju vždy spolu
s rodičmi. Možno ešte o trošku viac
s tými, ktorí vyprevádzajú svojich
prváčikov do školy a detičky, ktoré
idú prvýkrát do škôlok.
Školstvo je jeden zo základných pi-
lierov miestnej samosprávy a pokla-
dáme ho za jednu z priorít, a tak aj k
nemu pristupujeme. Momentálne
má naša mestská časť v správe 19
materských škôl a 11 zakladných. To
je dokopy tridsať budov, z ktorých
väčšina má tridsať až štyridsať ro-
kov. Je potom celkom logické, že
tieto budovy si už vyžadujú nemalé

finančné prostriedky na opravy a
investícií.
Káždá z našich budov má zhruba
rovnaké problémy. Ja som v roku
2011 absolvoval tzv. „tour the scho-
ol“ a prešiel som si osobne každú z
jedenástich základných škôl, poroz-
prával sa s riaditeľmi a na vlastné oči
videl nutnosť opráv. Pochopil som,

že do opráv musíme začať koncepč-
ne a systematicky investovať. Preto
sme s kolegami poslancami vytvori-
li pracovnú skupinu, ktorá sa špe-
ciálne venuje opravám a investíciám
do základných a materských škôl. V
spolupráci s našou príspevkovou
organizáciou Stredisko služieb ško-
lám, sme vytypovali tie najakútnej-
šie problémy, vytvorili harmono-
gram, v rozpočte vyčlenili financie a
začali sme postupne s prácami.
Dôraz sme kládli, hlavne pri väčších
investíciách, na znižovanie energe-
tickej náročnosti budov. Zjednodu-
šene, keď teraz investujeme, nech v
budúcnosti ušetríme. Preto sme
dokončili výmeny okien za plastové.
Pokračujeme v opravách a zateple-
niach striech. A projekt, ktorému
som obzvlášť rád, je kompletná vý-
mena osvetlenia na všetkých základ-
ných školách. Žiakom sa tak bude
lepšie učiť, keďže si nebudú až tak

namáhať zrak ako v minulosti a ško-
ly ušetria na výdavkoch za spotrebu
elektrickej energie. Tento rok sme sa
pustili aj do revitalizácie prvého
školského dvora na Základnej škole
Tupolevova, čo ma takisto osobitne
veľmi teší. Takto bude určite oveľa
väčší záujem o športovanie.
Celkovo sme za toto obdobie prein-
vestovali na školách viac ako tri
milióny eur, čo je naozaj pekná
suma. Samozrejme, potrebujeme
investovať do škôl ešte oveľa viac
miliónov. Preto je potrebné, aby škol-
stvo bolo vždy pre Petržalku priorita.
Pri tejto príležitosti chcem poďako-
vať pánovi starostovi, kolegom
poslancom a kolegom z úradu, s kto-
rými sme spoločnou prácou prispeli
k zlepšeniu stavu základných a
materských škôl. Pekný deň.

Martin Miškov
zástupca starostu a poslanec 

mestskej časti Bratislava - Petržalka

Nový školský rok v petržalských školách

Starostlivosť o deti a ich výchovu nespo-
číva iba na rodičoch. Rodičia majú pri
výchove detí nezastupiteľné miesto, ale
pri niektorých problémoch, s ktorými sa
deti stretávajú a ktoré ovplyvňujú ich
budúci život, sú možnosti rodičov obme-
dzené. 
Kto všetko je zodpovedný za výsledky žia-
kov? V prvom rade žiaci samotní, ale aj ich
rodičia, učitelia a v neposlednom rade zria-
ďovateľ  - Miestny úrad Petržalka. 
Súčasné vedenie petržalskej samosprávy
prezentuje svoje základné školy ako veľmi
úspešné prostredníctvom získavania rôz-
nych marketingových ocenení. Namiesto
skutočnej pomoci pri zlepšovaní kvality
vzdelávania hľadá bombastické názvy a
logá pre programy (napr. Petržalská super
škola), ktoré v skutočnosti nemajú poten-
ciál výrazne zlepšiť situáciu. 

Realita je pritom veľmi nepriaznivá. V
hodnotení mimovládnej organizácie
INEKO, ktoré vychádza zo štátneho Testo-
vania 9, sa v prvej tridsiatke základných
škôl v rámci Bratislavského kraja za rok
2014 nachádza iba jedna petržalská základ-
ná škola (27. miesto – ZŠ Turnianska),
naopak, najhoršia škola v Bratislavskom
kraji je práve v Petržalke (75. miesto – ZŠ
Prokofievova). Prečo si kvalitnejšie školy
môžu dovoliť Šenkvice, Ivanka pri Dunaji
alebo Zohor, ale Petržalka nie? Starostli-
vosť o deti musí byť prvoradou úlohou
dobre fungujúcej samosprávy, lebo  zlyha-
nie v tejto oblasti pocíti v budúcnosti celá
komunita. Zlepšenie kvality ale nezabezpe-
čia iba investície do stavebných zákaziek,
ako to robí súčasný starosta a najmä pred
komunálnymi voľbami.
V mojom volebnom pláne Petržalka 2014
má pomoc petržalským základným školám
prvé miesto. Výrazne sa zasadím o to, aby
sa pomohlo základným školám pri zlepšo-
vaní kvality vzdelávania žiakov. Školy a
učitelia nemôžu zostať osamotení. Učitelia
si zaslúžia uznanie a musíme sa ich pýtať,
ako im reálne pomôcť, hľadať úspešné rie-
šenia z iných škôl a pomôcť pri ich imple-
mentácii v Petržalke. 

Zavediem pravidelnú konferenciu základ-
ných škôl v Petržalke. Mala by to byť plat-
forma na výmenu skúseností, porovnáva-
nie dosiahnutých výsledkov a vyhľadáva-
nie dobrých riešení. Vznikne tak  priestor
nielen na prezentáciu učiteľov, ale aj ich
žiakov.
Zlepším komunikáciu škôl s firmami a
organizáciami, ktoré pôsobia v Petržalke.
Dôležité je, aby školy pripravovali žiakov,
ktorí sa dokážu uplatniť na trhu práce.
Život v Petržalke  a Bratislave je nákladný
pre mladých učiteľov a pracovníkov v škol-
stve. Bez vytvorenia reálneho a udržateľné-
ho programu nájomného bývania budú uči-
telia odchádzať do súkromného sektora.
Chcem takýto program nájomného býva-
nia vytvoriť a spustiť.
Vzdelávanie detí v súčasnosti si vyžaduje
aj používanie moderných technológií. Prí-

stup k informačným technológiám musí
byť zabezpečený pre všetky deti bez ohľa-
du na finančné možnosti  rodičov. Vytvo-
rím v Petržalke prostredie na rozvoj moder-
ných škôl na európskej úrovni.
To, aké kvalitné vzdelanie získajú petržals-
ké deti, ovplyvní ich šance na zamestnanie
v budúcnosti a priamo určuje, ako bude
Petržalka vyzerať a aké problémy bude rie-
šiť o pár rokov. Mám silné odhodlanie
pomôcť petržalským školám, učiteľom a
rodičom. 

P.S.: Viac aj o téme školstva na webovej
stránke www.petrzalka2014.sk

P.S.2: Napíšte mi, aké skúsenosti máte
so základnými školami v Petržalke
nechala@petrzalka2014.sk

PAVEL NECHALA

Pomoc petržalským základným školám je urgentná
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STARÉ MESTO
Súčasné vedenie samosprávy
Starého Mesta ešte v prvom ro-
ku funkčného obdobia zrušilo
väščinu verejných toaliet  v
mestskej časti - na Americkom
námestí, Kollárovom námestí,
Námestí SNP, Ulici 29. augusta
a na Staromestskej ulici. Zdô-
vodnilo to tým, že prevádzka
verejných toaliet predstavovala
vysoké náklady, ktoré boli
neúmerné počtu návštevníkov
a využívaniu.
Zrušené toalety samospráva pre-
najala za iným účelom. Z tých na
Americkom námestí sa stala krč-
ma, mestská časť získa na nájme
ročne 552 eur. Z toaliet na Staro-
mestskej má byť bar za ročný pre-
nájom 954,80 eura. Z toaliet na
Ulici 29. augusta bude predajňa,
nájomca zaplatí za priestory roč-
ne 291,61 eura.
Po štyroch rokoch začalo Staré
Mesto začiatkom leta posledné
verejné toalety v mestskej časti

rekonštruovať. Za opravu toaliet
v Grassalkovichovej záhrade za-
platí Staré Mesto 24 538 eur s
DPH, za tie v Medickej záhrade
23 960 eur s DPH. Od 1. júla
2014 sú pre opravu uzatvorené
verejné toalety na Námestí E.
Suchoňa. Podľa stavu prác nebu-
de ich oprava dokončená do kon-
ca tohtoročnej turistickej sezóny.
Pre Staré Mesto sú prioritou toale-
ty, ktoré slúžia predovšetkým Bra-
tislavčanom, a nie turistom.
„Mestskej časti neplynú žiadne
príjmy z turizmu. Tie plynú hlav-
nému mestu, ktoré spravuje jedny
verejné toalety na Uršulínskej
ulici, preto sú pre mestskú časť
prioritou verejné toalety, ktoré slú-
žia predovšetkým obyvateľom
Starého Mesta a Bratislavčanom,
ako sú toalety v Medickej či Gras-
salkovichovej záhrade,“ tvrdí
hovorkyňa Starého Mesta Ale-
xandra Obuchová. „Mestská časť
investuje nemalé prostriedky do
rozvoja turizmu, v súčasnosti však

výnosy putujú hlavnému mestu. V
prípade, že by prišlo k zmene šta-
tútu, mestská časť by mala moti-
váciu udržiavať a prevádzkovať
toalety, ktoré slúžia najmä turis-
tom,“ dodala Obuchová.
Verejné toalety sú však vizitkou
mesta a jeho obyvateľov. Nie je to
len o zisku, tvorba ktorého samo-
správe neprináleží. Veď samo-
správa vykonáva aj iné funkcie,
ktoré nie sú ziskové, dokonca sú
stratové - či už je to verejné osvet-
lenie, čistenie  ulíc, starostlivosť o
zeleň alebo vyprázdňovanie ko-
šov. Medzi verejné služby nepo-
chybne patrí aj prevádzka ve-
rejných toaliet. Bez ohľadu na to,
či ide o Bratislavčana alebo turis-
tu. Ak si základnú ľudskú potrebu
nemôže urobiť na mieste na to
určenom, v nejednom prípade ju
vykoná na verejnej zeleni. Ak
samospráva nechce mať pomoče-
né a zapáchajúce chodníky, múri-
ky či budovy, je prevádzka verej-
ných toaliet prirodzená. (mch)

Staré Mesto verejné toalety najskôr
zrušilo, teraz začalo rekonštruovať

Projekt Penty

má územné

rozhodnutie
RUŽINOV
Administratívny projekt inves-
tičnej skupiny Penta na rohu
Ružinovskej a Bajkalskej ulice
získal územné rozhodnutie.
Projekt je stále v prípravnej
fáze, developer však plánuje v
najbližšom čase požiadať o sta-
vebné povolenie.
„V prípade úspešného získania
stavebného povolenia sme pripra-
vení začať výstavbu projektu tak-
mer okamžite, avšak s prihliadnu-
tím na aktuálny vývoj na realit-
nom trhu,“ hovorí manažér pro-
jektu v Penta Investments Štefan
Puci. Momentálne sa na pozem-
ku, kde v minulosti bývali koloto-
če a cirkusy, prekladajú inžinier-
ske siete.
Projekt realizuje spoločnosť Sun-
size, s.r.o., ktorá patrí do skupiny
Penta. V 10-poschodovej admini-
stratívnej budove má byť 20 000
štvorcových metrov kancelár-
skych priestorov. (brn)

Susedia žiadajú

odstránenie

Domina
PETRŽALKA
Obyvatelia Jasovskej ulice pro-
testujú proti výstavbe obytného
súboru Domino aj naďalej. Pe-
tržalský stavebný úrad začiat-
kom roka zastavil práce na
stavbe, neskôr však vydal doda-
točné povolenie.
Sedempodlažný objekt má vyrásť
o dva metre bližšie k existujúcej
bytovke. V jedenástich bytoch by
po výstavbe malo byť svetlo po-
čas dňa iba 42 minút, norma je
však minimálne 1,5 hodiny.
„Odvolanie voči dodatočnému
povoleniu stavby je na okresnom
úrade a bude o ňom rozhodovať
osoba, ktorá vydávala pôvodné
stavebné povolenie. Nerobíme si
teda veľké nádeje,“ uviedla Žofia
Hargašová z Jasovskej ulice. Ak
neuspejú, obrátia sa na krajský,
Najvyšší, Ústavný aj Európsky
súd. Prijať plánujú jedine odstrá-
nenie stavby. Stavebnému úradu
vytkli 13 porušení zákona. (mch)

September ponúka návštevníkom historického
centra príjemné stretnutie s umením. Na jednej z
najkrajších bratislavských promenád, na Hviez-
doslavovom námestí, môžete vidieť výber finálo-
vých prác súťaže Foto roka 2014, ktorú organizu-
je Nadácia VÚB.  Diela mladých fotografov tam
budú vystavené do konca mesiaca. 

Súťaž FOTO ROKAa výstava finalistov v centre Bra-
tislavy patrí k pravidelným kultúrnym udalostiam v
meste. Nadácia VÚB organizuje toto podujatie už
siedmy rok. Návštevníci Hviezdoslavovho námestia

na výstave nájdu najlepšie zábery vybrané z prác pri-
hlásených do súťaže. Autormi sú profesionáli, ale aj tí,
ktorí sa fotografovaniu venujú ako záľube. Vystavené
snímky vybrala na výstavu medzinárodná porota.

Záujem o súťaž z roka na rok rastie a do aktuálneho
ročníka sa zapojilo viac ako tristo autorov. Porota
mala náročnú úlohu, musela vybrať spomedzi viac
ako 1200 prihlásených snímok tie najlepšie, ktoré sa
dostali na výstavu. Zároveň určila víťazov, ktorí získa-
li finančnú odmenu. Výstava veľkoformátových foto-
grafií potrvá do konca septembra.

Hviezdoslavovo námestie žije fotografiami 
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BRATISLAVA 5

BRATISLAVA
Návštevníkov Bratislavy pri
vstupe do mesta vítajú stĺpy s
nápisom „Bratislava - hlavné
mesto“. Jeden taký je aj pri
Seneckej ceste pri vstupe do
logistického centra SPS. Vítacie
stĺpy sú to prvé, čo ľudia v
meste uvidia, a tak tvoria jeho
vizitku a môžu navodiť dojem
o celom meste. V tomto prípade
určite nie pozitívny...
Železný stĺp pri Seneckej ceste je

spustnutý, zarastený, chátrajúci,
opustený, hrdzavý a nápis z neho
sčasti odpadol. Bratislavskému
magistrátu vraj nepatrí. „Hlavné
mesto nie je správcom ani vlastní-
kom a nemôže v danej veci vy-
konávať patričné úkony na jeho
odstránenie,“ ozrejmila vedúca
referátu mediálnej komunikácie
magistrátu Daniela Rodinová.
Stĺp sa nachádza na katastrálnom
území obce Ivanka pri Dunaji a
na pozemku rímsko-katolíckej

cirkvi. „Pútač je v dezolátnom
stave, pričom je hrdzavý a nebez-
pečný. Konať by mal vlastník, na
území ktorého sa nachádza, a prí-
slušný stavebný úrad by mal
povoliť odstránenie zdevastova-
nej stavby,“ nazdáva sa Rodino-
vá.
Starostka Ivanky pri Dunaji Mag-
daléna Holcingerová si myslí, že
by malo byť vecou cti bratislav-
ského magistrátu, aby sa o pre-
zentáciu mesta pri Seneckej ceste

dôstojne postaral. „Je pravdou, že
kovový vítací stĺp je na katastrál-
nom území obce Ivanka pri
Dunaji a je umiestnený na
pozemku rímsko-katolíckej cirk-
vi, avšak obec ani cirkev nie sú
vlastníkom ani správcom uvede-
ného objektu. Navyše nik súhlas
obce ani vlastníka pozemku na
umiestnenie objektu nikdy nežia-
dal,“ spresnila Holcingerová.
Kto ho teda odstráni, aby sme sa
nemuseli ďalej hanbiť? (mch)

Má vítací stĺp odstrániť magistrát alebo Ivanka pri Dunaji?
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BRATISLAVA
Vo štvrtok 11. septembra 2014 si
v Bratislave zmerajú sily a zruč-
nosť najlepší montéri desiatich
slovenských vodárenských spo-
ločností. Dejiskom ich zápasu
bude Námestie M. R. Štefánika
pri Eurovea na nábreží Dunaja,
kde bude už 31. ročník Celoslo-
venskej súťaže zručnosti vodá-
renských pracovníkov. 
„Po prvýkrát sa súťaž koná v Bra-
tislave, v atraktívnom priestore.
Verejnosť bude mať možnosť
naživo vidieť, čo sa deje, ak pre-
stane tiecť voda a je potrebné po-
ruchu rýchlo odstrániť,“ vysvetľu-

je Stanislav Beňo, generálny riadi-
teľ  Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti (BVS). Hlavným organi-
zátorom je BVS.
Súťažiť budú dvojčlenné družstvá
v dvoch disciplínach, a to v mon-
táži a oprave vodovodného potru-
bia s použitím tradičných a nových
technologických postupov vrátane
namontovania prípojok. Druhou
disciplínou, ktorá sa uskutoční na
čerpacej stanici v Podunajských
Biskupiciach a bude neverejná, je
vytyčovanie trasy vodovodného
potrubia, jeho súčastí a hľadanie
porúch na ňom. Družstvá tu budú
zameriavať diagnostickými prí-

strojmi v časovom limite úniky
vody.
„Chceme ukázať, že práca vodára
je náročná, uskutočňuje sa v kaž-
dom počasí v ťažkých podmien-
kach, a že voda tečúca z vodovodu
nie je až takou samozrejmosťou,
ako sa môže zdať,“ dodáva gene-
rálny riaditeľ BVS S. Beňo. 
Vodári berú súťaž vážne a dlhodo-
bo sa na ňu pripravujú. Družstvá sú
zložené z víťazov interných kôl vo-
dárenských spoločností. Predchá-
dzajúci ročník súťaže bol v Tren-
čianskych Tepliciach, prvenstvo si
odniesla Východoslovenská vodá-
renská spoločnosť. (bvs)

Na Námestí M. R. Štefánika budú
súťažiť najlepší slovenskí vodári

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

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov zámer prenajať na základe obchodnej verejnej
súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nehnuteľnosti

v katastrálnom území Vinohrady a Karlova Ves v Bratislave:

� POZEMKY registra „C“ na Železnej studničke, v k. ú. Vinohrady, a to:
- parc. č. 19715/3 – ostatné plochy a nádvoria, o výmere 860 m2

- parc. č. 19598 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2821 m2

- parc. č. 19599 – ostatné plochy, o výmere 24 m2

- parc. č. 19603/1 – ostatné plochy , o výmere 1348 m2.

� NEBYTOVÝ PRIESTOR vo výmere 22,2 m2 - Podchod Patrónka na
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2630/13 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves. 
� NEBYTOVÝ PRIESTOR vo výmere 55,64 m2 v Podchode Patrónka na
pozemku parcely registra „C“ parc. č. 2630/1 a 2630/13 v Bratislave, k. ú.
Karlova Ves.
��    ��    ��    ��    ��    ��    ��    ��    ��    ��

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
zastúpené primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov zámer predať na základe obchodnej verejnej

súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou pozemky
v katastrálnom území Ružinov v Bratislave:

� POZEMOK registra „C“ parc. č. 1866/1, záhrady, vo výmere 846 m2,
LV č. 326, Gagarinova ulica v Bratislave.

� POZEMOK registra „C“ parc. č. 3569, záhrady, vo výmere 715 m2, LV
č. 4293, Rosná ulica v Bratislave.

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú zverejnené
na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a na
internetovej stránke www.bratislava.sk. Podmienky obchodných verejných
súťaží a súťažné podklady si môžu záujemcovia vyzdvihnúť aj osobne v
budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na adrese: Primaciálne
nám. 1, Bratislava, prízemie – pracovisko „FRONT OFFICE“, v pracov-
ných dňoch od 17. 07. 2014 do 26. 09. 2014 v čase od  9.00 h do 14. 00 h.

ZÁPIS DO KURZOV JOGYZÁPIS DO KURZOV JOGY
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NOVÉ MESTO
Začiatkom augusta sme upozor-
nili na zvláštne osadené zábrany,
ktoré by mali brániť vjazdu a
parkovaniu áut na chodníku na
Račianskej ulici. Magistrát tu
totiž osadil pozdĺž chodníka 14
stĺpikov, približne 20-metrový
úsek za nimi však nechal voľný.
A práve tadiaľ vodiči naďalej
jadzia na chodník.  
Nepomohol ani stĺpik, ktorý
nechal magistrát osadiť uprostred
chodníka. Spočiatku ho autá
obchádzali cez susedný trávnik,
neskôr niekto stĺpik vylomil.
Podľa svedectva obyvateľov z
okolia ho osadili aj druhýkrát.
Dlho však nevydržal a povaľuje
sa v rozjazdenej tráve. Spýtali
sme sa hovorcu magistrátu Stani-
slava Ščepána, prečo neosadili
stĺpiky pozdĺž celého chodníka až
k zábradliu na Račianskom mýte
a či mesto neuvažovalo o vysade-
ní živého plota, ktorý tu kedysi
bol a ktorý by bol estetickejšou
zábranou pred vjazdom áut na

chodník. Hovorca otázky nezod-
povedal, uviedol však, že situácia
na Račianskej ulici je typickým
príkladom nedodržiavania
dopravných predpisov a ľahostaj-
nosti spoločnosti k poškodzova-
niu verejného majetku. „Mesto sa
snaží zabrániť vjazdu áut na
miesta, kde nemajú vjazd povole-
ný, o čom svedčí opakované osá-
dzanie stĺpikov, ale neeviduje
žiadne hlásenia o ničení stĺpikov
vandalmi, čo tiež signalizuje
mieru ľahostajnosti miestnych
obyvateľov,“ uviedol. Určite by
podľa jeho slov pomohli protitan-
kové zátarasy, možno aj inštalo-
vanie kamier, ktoré by však zrej-
me mali životnosť len niekoľkých
dní. Správanie vodičov pripisuje
nedostatku parkovacích miest a
predimenzovanosti áut v meste,
čo spôsobuje čoraz agresívnejšie
správanie sa vodičov. „Aj preto
mesto potrebuje jednotnú parko-
vaciu politiku, ktorú poslanci
mestského zastupiteľstva neprija-
li,“ dodal Stanislav Ščepán.

Zaujímalo nás, ako vníma prob-
lém  mestská časť Nové Mesto.
Podľa hovorcu Nového Mesta
Mareka Tettingera novomestská
samospráva problém rieši s ma-
gistrátom už tri roky. „V danej lo-
kalite žijem, problém denne vi-
dím a prekáža mi, preto som opa-
kovane osobne žiadal magistrát o
riešenie. Pozemok totiž patrí ma-
gistrátu a mestská časť tam nemô-
že osadiť stĺpiky,“ uviedol  staros-
ta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Na magistráte mu prisľúbili, že tu
umiestnia veľké kamene a vysa-
dia novú trávu.
Mestská polícia tu navrhuje osa-
diť dopravnú značku Zóna záka-
zu státia, na základe ktorej by
mohli vodičov pokutovať. Iste by
mohli konať aj bez tejto značky. 
Je zarážajúce, že mesto nenašlo
peniaze na osadenie ďalších stĺpi-
kov a namiesto toho opakovane
osádza jeden stĺpik uprostred
chodníka. Možno stačilo tých 14
stĺpikov osadiť trochu redšie a
vyšli by na dlhší úsek. (mch)

Zabrániť parkovaniu na chodníku
na Račianskej ulici sa stále nepodarilo

Čunovské 

centrum

je vynovené
ČUNOVO
Mestská časť Čunovo má nové
centrum za viac ako štvrťmilió-
na eur, ktoré mestská časť
získala z eurofondov cez Ope-
račný program Bratislavský
kraj. 
Hlavnou zmenou prešla verejná
zeleň. Do centra Čunova pribudli
nové dreviny a upravený trávnik,
čím vznikol obecný park na od-
dych a relax pre všetkých obyva-
teľov aj návštevníkov obce. Bolo
vybudované detské ihrisko s her-
nými prvkami. V parku sú zrekon-
štruované chodníky, nové lavičky,
stojany na bicykle, odpadkové
koše, ale aj altánok a fontánka s
pitnou vodou. Rekonštrukcie sa
dočkalo aj verejné osvetlenie. 
„Vznikol jeden krásny priestor v
centrálnej časti Čunova. Vlani
sme z vlastných zdrojov zateplili
fasádu miestneho úradu, tak teraz
je tento priestor reprezentatívny,“
uviedla starostka Gabriela Feren-
čáková. (brn)

Vo Vrakuni 

chýbajú lampy

už päť mesiacov
VRAKUŇA
Vo Vrakuni ešte v apríli 2014
odstránili tri pouličné lampy na
pešej zóne medzi ulicami Váž-
ska a Čiližská a lampu na chod-
níku vedúcom od ZŠ Žitavská
smerom na Vážsku ulicu, ktoré
dodnes nik nenahradil. Kedy sa
verejné osvetlenie obnoví, sme
sa opýtali na bratislavskom
magistráte.
Podľa vedúcej referátu mediálnej
komunikácie magistrátu Daniely
Rodinovej stožiare demontovali
preto, lebo kvôli nadmernej koró-
zii hrozil ich pád. Podľa dodatku k
Zmluve o prevádzkovaní verejné-
ho osvetlenia v Bratislave, pre-
vádzkovateľ Siemens, s.r.o., má
do konca novembra zrekonštruo-
vať 79 kusov skorodovaných sto-
žiarov, pričom všetky sú už osade-
né a funkčné. Medzi nimi však nie
sú lampy vo Vrakuni. Montáž ďal-
ších stožiarov, ako aj výmena sko-
rodovaných, prebieha v poradí, v
akom boli demontované. (mch)

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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BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
vstúpili do nového ročníka
Kontinentálnej hokejovej ligy
(KHL) impozantne. Na domá-
com ľade vo štvrtok zdolali
Medveščak Záhreb 5:2 a v so-
botu vyhrali aj na ľade obhajcu
Gagarinovho pohára Metallur-
gu Magnitogorsk 3:2. Na víťaz-
nej vlne sa slovanisti udržali aj
v pondelok, keď v Jekaterin-
burgu vyhrali nad Avtomobilis-
tom 3:1.
Po prvých troch kolách KHL sa
tak Slovan ocitol na čele celej
súťaže. Na porovnanie, vlani boli
Bratislavčania po troch kolách na
chvoste ligy s pasívnym skóre
2:11. Kým vlani mali problémy
strieľať góly aj v presilovkách,
túto sezónu sú práve presilové hry
ich silnou zbraňou. Proti Záhrebu
strelili tri z piatich gólov v presi-
lovkách, proti Magnitogorsku z
troch gólov dali v presilovkách
dva a proti Jekaterinburgu dali v
presilovej hre jeden gól.

„Po celý zápas sme veľmi dobrou
obranou čelili útočnej sile domá-
cich. Až na gól v oslabení sme
nedovolili gólovo sa presadiť
veľmi silnej prvej formácii. Dva
góly sme strelili v presilových
hrách, a to boli hlavné dôvody
toho, že sme dnes získali tri
body,“ povedal po senzačnom
víťazstve Slovana nad obhajcom
Gagarinovho pohára tréner Rosti-
slav Čada.
V prvých dvoch zápasoch výraz-
nou mierou k víťazstvám prispel
útočník Ladislav Nagy. Proti Zá-
hrebu strelil hetrik, v Magnitogor-
sku strelil víťazný gól Slovana.
„Celé mužstvo hralo veľmi
bojovne a obetavo. Naďalej platí,
že sa musíme ešte viac vyvarovať
vylúčení, máme ich stále dosť.
Súper mal veľmi veľa presilo-
viek, v ktorých mal dostatok
šancí. Našťastie ich však nepre-
menil. Toto rozhodne musíme
ešte zlepšiť. Naopak, v našich
presilovkách sa zdokonaľujeme.
Pri tom mojom góle mi to Baran-

ka pekne prihral a ja som strieľal
z prvej na bránu. Prešlo to a som
veľmi rád za tri body. Teraz musí-
me zabojovať v ďalších dvoch
zápasoch,“ povedal Ladislav
Nagy po víťazstve nad obhajcom
Gagarinovho pohára. V treťom
zápase sa on síce gólovo nepresa-
dil, presne však strieľali Tomáš
Netík, Milan Bartovič a Tomáš
Surový.
Nová sezóna KHL je poznačená
množstvom vylúčení. Rozhodco-
via pískajú úzkostlivo. Hráči si
však na prísny meter začínajú
zvykať. Kým v prvom zápase mal
Slovan 14 vylúčených hráčov, v
druhom mal 10 a v treťom len 6.
V stredu 10. septembra 2014
ukončia slovanisti prvý výjazd
zápasom v Kazani. V nedeľu 14.
septembra začnú v Slovnaft Aré-
ne sériu domácich zápasov proti
Torpedu Nižnij Novgorod (17.00
h). V utorok 16. septembra priví-
tajú Severstaľ Čerepovec (19.00
h) a v sobotu 20. septembra
CSKA Moskva (17.30 h). (ado)

HC Slovan začal KHL víťazstvami
nad Záhrebom a Magnitogorskom

Slovanistov

čakajú Neapol,

Bern a Sparta
BRATISLAVA
Futbalový Slovan Bratislava si
túto jeseň zopakuje účasť v
skupinovej fáze Európskej ligy.
V play-off Ligy majstrov síce
slovanisti nestačili na Bate Bori-
sov, vo futbalovej Európe však
zostávajú. Spoločnosť im bude
robiť SSC Neapol, BSC Young
Boys  Bern a Sparta Praha.
Prvý zápas Európskej ligy hrajú
slovanisti 18. septembra 2014 v
Berne, potom 2. októbra privítajú
na domácom trávniku Neapol s
Marekom Hamšíkom. Kde odo-
hrá Slovan domáce zápasy zatiaľ
nie je isté. Vedenie klubu robí
všetko preto, aby to bolo na
Pasienkoch. Ak by nedostali od
UEFAsúhlas, do úvahy prichádza
Györ alebo Viedeň.
V domácej Fortuna lige čakajú be-
lasých nároční súperi - 14. septem-
bra hrajú v Žiline, 20. septembra v
Dunajskej Strede a 24. septembra
v dohrávke 2. kola na Pasienkoch
privítajú Trenčín. (ado)

Basketbalovú

extraligu bude

hrať aj Karlovka
KARLOVA VES
V najvyššej domácej súťaži
basketbalistov bude v nadchá-
dzajúcej sezóne hrať okrem
BK Inter Incheba Bratislava aj
ďalšie bratislavské družstvo -
VŠEMvs Karlovka Bratislava.
Nováčika basketbalovej extrali-
gy povedie bývalý hráč Interu
Milan Černický.
„V extralige chceme dať šancu
prioritne mladým hráčom z nášho
klubu, ako aj hráčom z prostredia
bratislavských vysokých škôl.
Naším cieľom je postupne vybu-
dovať konkurencieschopný vyso-
koškolský tím, ktorý si vydobyje
svoje miesto na extraligovej
mape, a to čisto zo slovenských
hráčov,“ uviedol generálny mana-
žér VŠEMvs Karlovka Bratislava
František Kubala.
Mužská basketbalová extraliga sa
tak v Bratislave nebude hrať len
na Pasienkoch, ale aj v telocvični
Základnej školy A. Dubčeka na
Majerníkovej ulici. (ado)

ZÁPIS DO KURZOV JOGYZÁPIS DO KURZOV JOGY
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STARÉ MESTO
Dopravnú značku Prejazd za-
kázaný, ktorá má brániť tranzi-
tu áut cez úzke a strmé ulice -
Holubyho a Šulekovu - v Starom
Meste, aj naďalej stovky vodičov
denne porušujú. Za tichej tole-
rancie policajtov si tadiaľto
skracujú cestu od Palisád na
Búdkovu a ďalej na Patrónku
namiesto toho, aby využili priká-
zanú trasu cez Mudroňovu.
Obyvateľom oboch uličiek, ktorí
sa obávajú o svoju bezpečnosť,
nepomohlo ani rozhodnutie dop-
ravnej komisie mestskej časti,
ktorá odporučila zatarasiť Šuleko-
vu v najužšom hornom úseku pri
vyústení na Búdkovu pevnou pre-
kážkou. Petícia za vylúčenie tran-
zitnej dopravy, ktorú podpísalo
vyše 70 tunajších nespokojných
rezidentov, tak zatiaľ nemá žiadny
účinok.
,,Dohodli sme sa, že pevnú zábra-
nu na Šulekovej osadíme aspoň na
šesť mesiacov a potom situáciu
vyhodnotíme," potvrdil staro-
mestský poslanec Miloš Domo-
rák. Ako však dodal, okamžite sa

ozvali obyvatelia priľahlých ulíc,
ktorí majú strach, že sa tranzitná
doprava ,,preleje" k nim. Az tohto
dôvodu spísali aj ,,protipetíciu".
Starostka Tatiana Rosová preto po
stretnutí oboch skupín občanov,
ktoré prezentujú opačné názory,
rozhodnutie o zatarasení Šuleko-
vej nepodpísala.
Rosová naozaj nesúhlasí s tým,
aby sa ulice uzavreli len pre ich
obyvateľov. Ako napísala v stano-
visku, obavám sťažovateľov síce
rozumie, ale ponúka im iné rieše-
nie. ,,Môj návrh je zriadiť v uli-
ciach osobitný režim v zmysle
zákazu vjazdu s výnimkou držite-
ľov špeciálneho povolenia mest-
skej časti. Bude vydané tým, nie-
len ktorí tu majú trvalé bydlisko,
ale aj tým, ktorí ulice využívajú na
prejazd k svojim domom a bytom,
ktoré sa nachádzajú v tejto zóne,
čiže touto trasou jazdia domov.
Týmto návrhom sa však ešte musí
zaoberať dopravná komisia magi-
strátu. ,,Zároveň mestská časť pra-
cuje na ďalších opatreniach, ktoré
by zvýšili bezpečnosť v oblasti,"
dodala Rosová.

Podľa Sabíny Barborjak, zástup-
kyne združenia občanov lokality
Hrad-Slavín, ktorého členovia v
spore vystupujú ,,za" i ,,proti" vy-
lúčeniu tranzitu zo spomínaných
ulíc, by vodiči po zahradení Šule-
kovej podobne mohli zahltiť No-
vosvetskú, Myjavskú či Lichardo-
vu. ,,Novosvetská je v oveľa hor-
šom stave. Navyše so zátarasou
nesúhlasia ani viacerí ľudia pria-
mo zo Šulekovej, ktorí napríklad
denne jazdia na Drotársku. Teraz
to tam z domu majú len niekoľko
sto metrov, no po Mudroňovej by
sa im to predĺžilo na zopár kilo-
metrov," konštatuje.
,,Pravda je, že na Novosvetskej sú
dnes rovnaké dopravné obmedze-
nia - a takisto sa porušujú. Prejazd
cez ostatné ulice však v porovnaní
s korektným prejazdom cez
Mudroňovu vôbec nie je časovo
výhodnejší," argumentuje obyva-
teľ Šulekovej Ľuboš Halák.
Vanda Švajlenová, ktorá býva na
Holubyho, už dlhodobo upozor-
ňuje, že značku Prejazd zakáza-
ný tu šoféri nerešpektujú. ,,V
Zóne 30 jazdia oveľa vyššou

rýchlosťou, aj keď obe uličky sú
úzke, so sklonom vyše 20 per-
cent, v niektorých úsekoch bez
chodníka. Najmä v zime, keď sú
zamrznuté, tu často dochádza k
haváriám," tvrdí. Podľa nej, ani
štátni, ani mestskí policajti situá-
ciu neriešia a tranzitujúcich šofé-
rov skoro vôbec nepokutujú.
Myslí si preto, že nebudú kontro-
lovať ani povolenia vydané
mestskou časťou.
Aj podľa vyjadrenia hlavného
dopravného inžiniera Bratislavy
Tibora Schlossera by Holubyho a
Šulekova, ako komunikácie 3.
kategórie a rozhodne nespĺňajúce
požiadavky na tranzit, mali dop-
ravne slúžiť len tunajším reziden-
tom.
Napriek dopravným značkám aj
analýze, ktorú vypracoval Krajský
dopravný inšpektorát a ktorá po-
tvrdila neprípustný stav, sú sami
policajti spokojní a porušovateľov
predpisov nijako nepostihujú.
Aký zmysel potom majú akékoľ-
vek predpisy? Aje namieste čudo-
vať sa, ak ich porušujú hoci aj naj-
vyšší štátni predstavitelia? (sp)

Kocúrkovo na Holubyho a Šulekovej vládne ďalej

GENERÁLNY PARTNER:

CORAgeo
Geographic Information Systems

HLAVNÍ PARTNERI: REKLAMNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

„ANI SAMOZREJMÉ VECI 
NEMUSIA BYT SAMOZREJMÉ”

Chcete vedie , o sa deje, ak vám prestane tiec  voda?
Prí te na:

CELOSLOVENSKÚ SÚ AŽ ZRU NOSTI
VODÁRENSKÝCH PRACOVNÍKOV

11. septembra 2014 na Námestie M. R. Štefánika pri Eurovea od 9:00 do 13:30 hod.
Uvidíte, ako najlepší slovenskí vodári v rekordnom ase opravujú poruchy 

a spájajú vodovodné potrubia.
Nenechajte si ujs  túto jedine nú príležitos .

Vstup zdarma!

31_BVS_Sutaz_164x132_PRESS.indd 1 8.9.2014 10:14
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štvrtok 11. septembra
�09.00 - Súťaž zručnosti vodáren-
ských pracovníkov, Námestie M.
R. Štefánika
� 18.00 - Ida Kelarová & JazzFa-
melija a detské rómske talenty,
Areál hier RADOSŤ Štrkovec
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Katedrálny organový
festival: Martin Bako (SK), Dóm
sv. Martina, Kapitulská ulica
� 19.00 - S. Mrožek: Radostná
udalosť, Divadlo Ívery, Školská
ulica

piatok 12. septembra
� 19.00 - Peter Mikuláš 60, sláv-
nostný koncert k otvoreniu 95.
sezóny Opery SND, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - Show Jana Krausa, ve-
rejná nahrávka, Divadlo L+S, Ná-
mestie 1. mája

sobota 13. septembra
� 14.30 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�17.00 - W. A. Mozart: O čarovnej
flaute a iných kúzlach, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 18.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�18.00 - E. Gindl: Karpatský thri-
ller, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka, Námestie SNP

nedeľa 14. septembra
� 14.30 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 17.00 - HC Slovan Bratislava -
Torpedo Nižnij Novgorod, zápas
KHL, Slovnaft Aréna
�18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica

� 18.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova uli-
ca
� 19.00 - M. Bulgakov: Majster a
Margaréta, Teatro Tatro, Šapitó na
Hlavnom námestí

pondelok 15. septembra
�15.00 - J.  Nvota: Bláznova čiap-
ka, Túlavé divadlo, Šapitó na
Hlavnom námestí
�19.00 - Trochu inak, večer s Ade-
lou Banášovou, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - J. Nvota: Cyrano alebo
Balábilé o nose, Túlavé divadlo,
Šapitó na Hlavnom námestí
� 20.00 - Konvergencie: BUR-
LAS & GLASS, Dóm sv. Martina,
Kapitulská ulica

utorok 16. septembra
�19.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - V. Klimáček: Operácia
Romeo - Československo, 1984,
hosťovanie Théâtre de L'Imprévu,
Orléans (FR), Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Divadlo L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Severstaľ Čerepovec, zápas KHL,
Slovnaft Aréna
�19.00 - Hilaris Chamber Orches-
tra: Koncert pre radosť, Moyzeso-
va sieň, Vajanského nábrežie

streda 17. septembra
�19.00 - G. Verdi: Aida, Sála ope-
ry a baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - Ch. Brontëová: Jane Ey-
rová, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - Konvergencie: J. Iršai - 6
bratislavských koncertov, Kon-
certná sieň Klarisky
�19.00 - Fragile, koncert, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie

štvrtok 18. septembra
�19.00 - Ch. Brontëová: Jane Ey-
rová, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. N. Nestroy: Pán
Mimo, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - M. Lasica: Na fašírky mi
nesiahaj, Divadlo L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - Konvergencie: Living
room in London (UK), Design
Factory, Bottova ulica
� 19.00 - S. Mrožek: Striptíz,
Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - E. Bryll, K. Gärtnerová:
Na skle maľované, Divadlo Tower
Stage, Pribinova ulica
� 20.00 - Jazz v Aréne: Sisa Mi-
chalidesová, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta

piatok 19. septembra
�18.30 - Konvergencie: Bratislav-
ská noc komornej hudby, Design
Factory, Bottova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - E. Bryll, K. Gärtnerová:
Na skle maľované, Divadlo Tower
Stage, Pribinova ulica

sobota 20. septembra
�13.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�14.30 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Desatoro, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 17.30 - HC Slovan Bratislava -

CSKAMoskva, zápas KHL, Slov-
naft Aréna
�19.00 - F. Mendelssohn-Barthol-
dy, Y. Vámos: Sen noci svätoján-
skej, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
�19.00 - J. C. Hronský, M. Maďa-
rič: Túlavé srdce, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
�19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Ani za milión!, Divadlo L+S, Ná-
mestie 1. mája
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - M. O'Donnell, Th. Mee-
han, M. Shaiman: Hairspray, Nová
scéna, Kollárovo námestie

nedeľa 21. septembra
� 14.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
�14.30 - T. Janovic: Drevený tato,
Bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 18.00 - H. McCoy, R. Herman:
Aj kone sa strieľajú, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Dinková: Verdi, hos-
ťovanie Štátnej opery Banská
Bystrica, SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Divadlo L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Bratislava Hot Serena-
ders, koncert, SD Nivy, Súťažná
ulica
� 19.00 - E. Bryll, K. Gärtnerová:
Na skle maľované, Divadlo Tower
Stage, Pribinova ulica
� 19.30 - BHS: Izraelská filhar-
mónia, Koncertná sieň Slovenskej
filharmónie, Námestie E. Suchoňa
� 20.00 - VENTIL rg v RG, revi-
valový koncert kultovej bratislav-
skej kapely, Rafinery Gallery,
Vlčie hrdlo

pondelok 22. septembra
� 19.00 - Kung-fu Dance: Gate-
way, hosťovanie Beijing's Contem-
porary Dragon Kung-fu Dance
Company, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Divadlo L+S, Ná-
mestie 1. mája

� 19.00 - K. Vosátko: Kam chodí
Oscar Wilde na večeru, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica

utorok 23. septembra
� 10.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 10.30 - V. Varga, G. Levente:
Perinbaba, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 14.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 17.00 - V. Varga, G. Levente:
Perinbaba, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Divadlo L+S, Námestie 1. mája
�19.30 - BHS: Štátna filharmónia
Košice, Koncertná sieň Slovenskej
filharmónie, Námestie E. Suchoňa

streda 24. septembra
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
AŠK Trenčín, futbalová Fortuna
liga, Štadión Pasienky
�19.00 - G. Verdi: Rigoletto, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Sh. Stephensonová: Pa-
mäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Lako-
mec, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - L. Smoček: Čudné po-
poludnie dr. Zvonka Burkeho, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Medveščak Záhreb, zápas KHL,
Slovnaft Aréna
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - Konvergencie: Beetho-
ven Trojkoncert, Slovenský roz-
hlas, Mýtna ulica
� 19.30 - BHS: Triango hrá Slo-
venské tance (a fujarové chórusy),
Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie, Námestie E. Suchoňa

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

0903587408

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848
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Viedenská

električka má

100 rokov (XVII.)
Klubu priateľov mestskej hro-
madnej a regionálnej dopravy,
menovite Romanovi Delikátovi
a Michalovi Milatovi, sa poda-
rilo zistiť, že lokomotíva Eg 6
bola ešte v roku 2010 stále v
prevádzke na lokálnej dráhe v
okolí Linzu. Bola už ale určená
na zošrotovanie.
Situácia sa zmenila po nadviazaní
kontaktu medzi klubom a jej pre-
vádzkovateľom, firmou Stern und
Hafferl, ktorý ju ponúkol na
odpredaj za cenu šrotu. Vďaka
enormnému úsiliu členov klubu,
finančnej podpore Bratislavského
okrášľovacieho spolku a Brati-
slavského samosprávneho kraja
sa ju podarilo odkúpiť a v októbri
2011 previezť po 70 rokoch späť
do Bratislavy.
V súčasnosti prebieha jej rekon-
štrukcia do pôvodného stavu.
Väčšia časť plechovej skrine
bola vymenená a namaľovaná
pôvodnou zelenou farbou. Nová
je aj drevená strecha kabíny,
ktorá je pokrytá impregnovaným
plátnom. Úplne nový je aj dreve-
ný interiér kabíny. V týchto
dňoch by mala byť lokomotíva
Viedenskej električky Ganz Eg 6
dokončená a pripravená na pre-
sun do Bratislavy. V obnovenej
podobe by mala byť Bratislavča-
nom predstavená ešte v sep-
tembri. Obnovu financuje Klub
priateľov mestskej hromadnej a
regionálnej dopravy z verejnej
zbierky. Peter Martinko

(KONIEC) 

NA PRIBINOVEJ ULICI v
nákupnom centre Eurovea ukradli
dve 19-ročné ženy v jednom z
obchodov oblečenie v hodnote
725 eur. Jedna z mladých žien už
bola v minulosti obvinená. Obom
hrozí väzenie na dva roky.
NA GWERKOVEJ ULICI vy-
zvali policajti 28-ročného Roma-
na, aby preukázal totožnosť, pre-
tože v okolí hľadali vandala, ktorý
rozbil čelné sklo na Škode Felicia
Combi. Muž však začal policaj-
tom vulgárne nadávať a zaútočil
na nich. Policajti ho spacifikovali,
nasadili mu putá a odviezli na
policajnú stanicu. Ak mu preuká-
žu vinu, hrozí mu väzenie na jeden
až päť rokov.
NA STRAKOVEJ ULICI traja
mladí Rakúšania a jeden Brit na-
padli 45-ročného a 21-ročného
Bratislavčana. Udierali ich do ce-
lého tela, pričom staršiemu spôso-
bili zranenia s dobou liečenia asi
týždeň, mladšieho museli s ťažký-
mi zraneniami hospitalizovať v
nemocnici. Mladíkov polícia chy-
tila a obvinila  zo zločinu ublíženia
na zdraví a výtržníctva. Hrozí im
väzenie na 4 až 10 rokov.
NA MILETIČOVEJ ULICI vo
dvore bývalej ubytovne traja muži
vo veku od 55 do 60 rokov napad-
li 38-ročného muža. Najprv ho
napadli slovne, keď sa snažil
nastúpiť do auta, začali ho aj udie-
rať. Spôsobili mu škrabance a
okradli ho aj o 50 eur. Mužom
hrozí väzenie na 3 až 8 rokov.
NAHNILECKEJ ULICI sa vlá-
mal neznámy páchateľ do koči-
kárne v jednej z bytoviek, odkiaľ
ukradol horský bicykel. Majiteľovi
vznikla škoda 1000 eur. Polícia po
zlodejovi pátra. (mch)

V poslednom týždni prázdnin
šokoval (možno nie všetkých) na
Hviezdoslavovom námestí po-
hľad na pomník doteraz bez
pochybností najväčšieho sloven-
ského básnika. Pomník vznikol
v roku 1937 ako dar americ-
kých Slovákov združených v
Slovenskej lige hlavnému mestu
Slovenska. Pavol Orzságh, kto-
rý prijal umelecké meno Hviez-
doslav, v Bratislave nežil. Ale
keď sa mesto stalo centrom slo-
venskej kultúry v novozalože-
nom československom štáte,
zdalo sa logické, že tu má stáť
jemu venovaný pomník.
V súvislosti s tým pomenovali
jeho menom aj námestie, ktoré
predtým nieslo mená Promenade,
Radetzky Platz, Kossuth Lajos
Tér, Palackého sady. Na mieste,
kam umiestnili pomník Hviezdo-
slava, stál predtým pomník Petöfi-
ho, a ešte skôr pomník venovaný
hudobnému skladateľovi Humme-
lovi. Predimenzovanú bronzovú
sochu sediaceho básnika odliali
podľa modelu, ktorý vytvoril
sochár Vojtech Ihriský v spoluprá-
ci s Jozefom Pospíšilom. Archi-
tektúru pomníka navrhol architekt
Július Lehocký. Okolo pomníka
mali podľa pôvodného návrhu
stáť ešte do kruhu usporiadané
kamenné stĺpy štvorcového prie-
rezu ako do venca usporiadaná
kolonáda.
Pomník sa najprv nachádzal na
spojnici Mostovej ulice s Rybár-
skou bránou, oveľa bližšie k budo-
ve Mestského divadla, terajšej
Opery SND. Až v 50. rokoch ho
preniesli na úroveň Veľvyslanec-
tva USA a postavili vyššie než
pôvodne. Architektúra pomníka
bola znehodnotená zriadením
nepotrebnej fontány. Ďalšia úpra-
va nasledovala po roku 2000.
Zmenil sa tvar fontány, odstránili
hlinený kopček okolo pomníka a
betónový blok, na ktorom pomník
stojí, obložili ďalšími kamennými
doskami, takže je asi dva razy taký
vysoký, ako bol predtým.
Zdalo by sa, že podstavec po
poslednej úprave je dosť vysoký,
aby na pomník neliezli deti, ale
najmä aby vandali nepoškodzova-
li bronzovú sochu, napríklad
sprayom. Lebo pred istou skupi-
nou „umelcov“ nie je nič dostatoč-
ne chránené. Výstrelky svojho

„umenia“ považujú za veľké
hrdinstvo, najmä ak sa im podarí
umiestniť ich na tom najviditeľ-
nejšom mieste. Vôbec pritom
nemyslia na to, že znevažujú
pamiatku osobnosti, ktorú má
pomník pripomínať, a že poško-
dzujú diela iných, často už nebo-
hých, umelcov.
Teraz sa stal terčom nejakého mi-
moriadne inteligentného a sebave-
domého „umelca“ či „výtvarníka“
pomník Pavla Országha Hviezdo-
slava. Pomník nebol, našťastie,
fyzicky poškodený, ale, zastara-
lým výrazom povedané, nevhod-
ne „zneuctený“. Čo asi chcel svo-
jou akciou, svojím činom vyjadriť
anonymný páchateľ, keď zaviazal
Hviezdoslavovi okolo krku veľkú
červenú šatku? Chcel tým nazna-
čiť podbradník či pioniersku šat-
ku? Zdá sa, že na to mal dokonca
„požehnanie“ vedenia Starého
Mesta. Inak by bola musela šatka
zmiznúť do hodiny po jej „montá-
ži“, a nie šokovať okoloidúcich
niekoľko dní. Od roku 1937 do
roku 2014 sa nenašiel nikto s
takou dávkou drzosti, aby znetvo-
ril čo i len na minútu toto umelec-
ké dielo. Ani len myšlienkou. Ne-
prišli na to ani študenti, ktorí trpe-
li, keď sa museli učiť Hviezdosla-
vove krkolomné texty. Je pravda,
že mnohé sa často nedajú ani vy-
sloviť, ani zapamätať, nieto ešte
recitovať.
Záhada sa vysvetlila, keď dostali
Staromešťania do schránok sep-
tembrové číslo Staromestských
novín. Na 13. strane je fotografia
pomníka so správou o tom, že
„Hviezdoslav dostal bodkovanú
šatku“ ako „súčasť projektu Bod-
ky“. Pod pomníkom je na nejasnej

fotografii skupina ľudí, jedna bla-
žene sa usmievajúca osoba vyzerá
ako starostka Rosová. Starostka
asi nevidí, že na Hviezdoslavo-
vom námestí je dosť bodiek aj bez
bláznivých nápadov. Stačí spočí-
tať chýbajúce kocky mozaikovej
dlažby. Je čudné, že svojím súhla-
som a prítomnosťou na „zahaľo-
vaní“ sochy dehonestuje pamiatku
P. O. Hviezdoslava, ktorého meno
nesie aj bratislavské Mestské
divadlo. Pomník je národnou kul-
túrnou pamiatkou. Vylepšovať ho
opticky handrou s bodkami je
trápne, nevhodné, neslušné. Vý-
borný príklad pre vandalov. Sta-
rostka mestskej časti urobila z naj-
väčšieho slovenského básnika 20.
storočia šaša, púťovú atrakciu.
Prečo si vybrala práve Hviezdo-
slava? Prečo nebola o tomto „pro-
jekte“ informovaná komisia kultú-
ry miestneho zastupiteľstva? Asi
preto, že nešlo o kultúru, ale o
„nekultúru“. Pomník je majetkom
mesta a nie je zverený do správy
Starému Mestu. To sa má starať
len o okolie pomníka, o Hviezdo-
slavovo námestie, a nie znevažo-
vať na ňom stojace pamätníky.
Červená handra, čiastočne zaha-
ľujúca poprsie či trup sochy básni-
ka, mala byť možno netradičnou a
veľmi originálnou dekoráciou
námestia pri príležitosti osláv Slo-
venského národného povstania. V
Bratislave sa totiž SNP oslavovalo
s dvojdňovým predstihom. Chu-
dák Hviezdoslav! Našťastie bola
handra (pardón, šatka) už 29.
augusta zo sochy odstránená. 
Treba dúfať, že vedenie mesta ani
Starého Mesta nebude v budúc-
nosti také infantilné nápady a vý-
strelky ani podporovať, ani tolero-
vať. Čo tak položiť k pomníku
veniec? Možno ako ospravedlne-
nie. Štefan Holčík

P. O. Hviezdoslav s podbradníkom
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Trieda CLA: Kombinovaná spotreba paliva 3,8 - 7,1 l/100 km; Emisie CO2 99 - 165 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk, prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk, www.mercedes-benz.sk/trieda-c-4-roky

Mercedes sa oplatí

Rozhodnite sa pre Triedu CLA a ušetrite až 5 072,98 €  na poistnom a za servis. 
V cene vozidla získavate:
•  3 roky povinné zmluvné a havarijné Mercedes-Benz  poistenie v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
•  Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km (ošetrenie a údržba vrátane práce a spotrebného materiálu)
•  Ponuka výhodného financovania – prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

S Triedou CLA ušetríte na poistnom a za servis.

Trieda CLA už od 28 230,- € s DPH

440,- €   mesačne*

V nedeľu bude

Oaks vyhradené

pre kobyly
PETRŽALKA
V nedeľu 14. septembra 2014
bude v areáli Závodiska v Sta-
rom háji v poradí už 17. dosti-
hový míting sezóny. Vrcholom
dostihového dňa bude predpo-
sledná bratislavská klasická
skúška anglického plnokrvníka
– 22. Slovenské Oaks Deluvis s
celkovou dotáciou 21 000 eur
(rovina Listed na 2000 metrov
pre 3-ročné kobyly). Prihláse-
ných je 18 kobýl.
Nemenej zaujímavá bude aj 11.
Veľká cena BBAG Baden-Ba-
den (rovina Listed na 1400 m
pre 2-ročné kone), kde je prihlá-
sených 15 koní. Celkovo bude v
nedeľu na programe deväť dosti-
hov.
Na nedeľné popoludnie je pre
veľkých i malých Bratislavča-
nov opäť pripravený pestrý
sprievodný program  s rôznymi
gurmánskymi špecialitami. Od
vystúpenia jazdnej polície, cez
kúzelnícku show až po obľúbené
vozenie detí na koníkoch. Pre
neúspešných stávkujúcich bude
žrebovanie nevýherných tiketov
o zaujímavé ceny. (brn)

STARÉ MESTO
Jubilejný 50. ročník Bratislav-
ských hudobných slávností
bude prehliadkou orchestrov,
resp. umelcov z krajín, odkiaľ
prichádzali za polstoročie hostia
festivalu najčastejšie. Doplnia
ich najlepší slovenskí umelci.
BHS ponúknu 25 festivalových
koncertov. Predstaví sa 8 výni-
močných zahraničných orches-
trov, pričom Izraelská filharmó-
nia sa predstaví na Slovensku
vôbec po prvý raz. Ďalej v Redu-
te vystúpia London Symphony
Orchestra, Wiener Philharmoni-
ker, Veľký symfonický orchester
P. I. Čajkovského z Moskvy,
Česká filharmónia, Budapest
Festival Orchestra, Orchestre
National de Lyon a Orquesta Sin-

fonica de Barcelona y Nacional
de Cataluńa.
Jubilejný festivalový ročník je aj
prehliadkou svetových dirigent-
ských osobností, ako sú Zubin
Mehta, Valery Gergiev, Vladimir
Fedosejev, Jiří Bělohlávek, Leo-
nard Slatkin, Peter Schneider, Iván
Fischer, Pinchas Steinberg a
Emmanuel Villaume.
Svoj koncert bude mať aj Edita
Gruberová, ktorá vystúpi so Slo-
venskou filharmóniou a Sloven-
ským filharmonickým zborom.
Na prvom z festivalových koncer-
tov Slovenskej filharmónie je
sólistom osobnosť svetového re-
nomé, klavirista Jean-Yves Thi-
baudet. Sólistami ďalších koncer-
tov budú huslista Renaud Capu-
çon, huslista Andrej Baranov, vio-

lončelista Raphael Wallfisch či
dirigent a klavirista Jean Bernard
Pommier, alebo gitarista Juan
Manuel Cańizares.
BHS opäť predstaví svetového
umelca v rámci recitálového
vystúpenia – bude to vynikajúca
huslistka slovenského pôvodu
Julia Fischer.
Popri inštrumentálnych dostanú
priestor aj vokálni sólisti: Edita
Gruberová a Richar Šveda, Max
Emanuel Cenčić, Dagmar Pecko-
vá a Jana Kurucová.
Program neopomenul ani využitie
kráľovského nástroja v rekon-
štruovanej Redute a ponúkne Or-
ganový duel Francúza Loďc Mal-
lié a Maďara László Fassang.
BHS 2014 budú od 21. septem-
bra do 12. októbra 2014. (bhs)

Bratislavské hudobné slávnosti
budú tento rok už päťdesiaty raz

STARÉ MESTO
Medzinárodný festival komor-
nej hudby Konvergencie založil
v roku 2000 v Bratislave po-
predný slovenský violončelista
Jozef Lupták. Konvergencie
vytvárajú priestor pre umelcov
a milovníkov hudby, kde sa mô-
žu priblížiť k rôznym žánrom,
projektom a osobnostiam ko-
mornej hudby z celého sveta.
Na programe jubilejného 15. roč-
níka Konvergencií je 10 koncer-

tov a jedna výstava fotografií,
venovaná 15. narodeninám festi-
valu. Samozrejme, že aj na verni-
sáži výstavy vo štvrtok 11. sep-
tembra 2014 o 19.00 h v Design
Factory bude znieť hudba. Hu-
dobným hosťom večera bude
dlhoročný člen warchalovcov,
violončelista Juraj Alexander.
Od 15. do 24. septembra 2014
budú Konvergencie znieť v Dóme
sv. Martina, v Koncertnej sieni
Klarisky, Refinery Gallery, v Slo-

venskom rozhlase a v Design Fac-
tory na Bottovej ulici.
Konvergencie spoja svetoznáme-
ho minimalistu Philipa Glassa a
klasika slovenskej alternatívy
Martina Burlasa, klavirista Jevge-
nij Iršai uvedie 6 bratislavských
koncertov, zahrá britská skupina
Living Room In London, fran-
cúzske Drum´n Koto, ale trochu
netradične aj bratislavská legenda
Ventil RG. Festival ukončí Troj-
koncert L. van Beethoven. (brn)

Medzinárodný festival komornej
hudby Konvergencie má 15 rokov
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„Šafko“ patrí lodným kontajnerom

Na Šafárikovom námestí vyrástlo akési kontajnerové mestečko... Foto: Martina Chudá

Kandidátov

pred voľbami

stále pribúda
BRATISLAVA
S blížiacim sa termínom komu-
nálnych volieb pribúda počet
kandidátov na primátora a sta-
rostov mestských častí. Do po-
dania kandidátnych listín zostá-
va poldruha týždňa, termínom
je 21. september 2014.
K nezávislým kandidátom na pri-
mátora Bratislavy pribudol prvý
čisto stranícky kandidát. Je ním
dlhoročná úradníčka bratislavské-
ho magistrátu Tatiana Kratochví-
ľová, ktorá je v súčasnosti vedúcou
oddelenia dopravy na Miestnom
úrade Staré Mesto. V komunál-
nych voľbách bude kandidátkou
strán Sieť, SDKÚ-DS, Most-Híd
a SaS. Okrem nej kandidatúru na
primátora ohlásili nezávislí kandi-
dáti Milan Ftáčnik (s podporou
Smer-SD), Milan Kňažko, Ivo
Nesrovnal a Miroslav Dragúň.
Kandidatúru na starostu Petržalky
ohlásili právnik Pavel Nechala a
súčasný starosta Vladimír Bajan.
Obaja by mali kandidovať ako
nezávislí. Okrem nich chcú kandi-
dovať Marián Greksa, Ján Hrčka a
Daniel Šavel. Podľa dostupných
informácií by za pravicové politic-
ké strany mala na starostku kandi-
dovať lekárka Iveta Plšeková, kto-
rá sa o toto kreslo neúspešne uchá-
dzala aj pred štyrmi rokmi.
V Novom Meste bude ako nezá-
vislý opäť kandidovať starosta
Rudolf Kusý, v Rači bude opäť
kandidovať starosta Peter Pilin-
ský (Strana zelených, KDH,
Most-Híd, NOVA a Sieť). (brn)

Bratislave

zostáva dlh

170 miliónov 
BRATISLAVA
Dlh mesta Bratislavy krátko
pred skončením volebného ob-
dobia dosahuje 173 miliónov
eur. V sume su zahrnuté aj dlhy
mestských organizácií. Ozná-
mil to primátor Milan Ftáčnik s
tým, že sa bratislavský dlh ve-
deniu mesta podarilo za štyri
roky znížiť o 40 miliónov.
Primátor Ftáčnik priznal, že za
posledné štyri roky sa mestu zvý-
šili neuhradené faktúry o 6 milió-
nov eur. Do mestského rozpočtu
za toto obdobie prišlo zo štátneho
rozpočtu o 9 miliónov eur viac,
ako boli reálne príjmy v minulom
volebnom období.
Mesto síce formálne vykazuje
zníženie dlhu o 55 miliónov eur,
po odpočítaní neuhradených fak-
túr a vyšších príjmov od štátu je
mestský dlh reálne nižší len o 40
miliónov eur.
Aktuálne najvyšší dlh má stále
magistrát, jeho dlh je 108 milió-
nov eur. Mestská organizácia
Generálny investor Bratislavy
(GIB) znížila dlh 31 miliónov eur
o 11 miliónov eur. Ide najmä o
splátky za zimný štadión a rekon-
štrukciu Starej radnice. Dlh
Dopravného podniku Bratislava v
roku 2014 je 42 miliónov eur,
mestu sa ho podarilo znížiť o 19
miliónov eur.
Mesto dlhy splácalo najmä šetre-
ním na bežnom chode mesta a
predajom majetku. Ročne na za-
platenie záväzkov ide z mestskej
kasy asi 14 miliónov eur. (brn)

Štvrtok 11. septembra 2014 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia � � � � � Ročník XVII. ~ Číslo 17

STARÉ MESTO
Na Šafárikovom námestí vyras-
tá od minulej jesene kontajne-
rové mestečko. Samospráva
mestskej časti Staré Mesto prie-
stranstvo, kde kedysi stálo bist-
ro Kazačok, poskytlo bezplatne
občianskemu združeniu Kon-
takt. To sem doviezlo viacero
obrovských lodných kontajne-
rov, v ktorých začali postupne
prevádzkovať detské ihrisko,
galériu, kaviareň či obchod s
oblečením. Jeden z kontajnerov
slúži ako požičovňa bicyklov.
Od jesene do leta boli kontajnery
prázdne. Ožilo to tu cez leto. V
jednom z kontajnerov majú byť
podľa samosprávy verejné WC.
Obyvatelia z okolia Šafárikovho
námestia sa sťažujú, že starostka
Starého Mesta ich o tomto svo-

jom zámere neinformovala. Majú
výhrady k tomu, že tento verejný
priestor neslúži Staromešťanom,
ale samospráva tu nechala
umiestniť „odporné“ kontajnery,
kde sa predávajú „handry“.
Lodný kontajner, v ktorom bol
„detský kútik“, nechala mestská
časť vlani v lete umiestniť upro-
stred Ventúrskej ulice. Po protes-
toch obyvateľov a prevádzkarov
koncom leta z pešej zóny zmizol.
Podľa starostky Táne Rosovej
úlohou kontajnerov je oživiť
námestie a zamedziť aj tomu, aby
na námestí prespávali bezdomov-
ci. „Očakávame od projektu, že to
jednak námestie oživí a bude aj
prevenciou voči takýmto nežiadú-
cim javom,“ uviedla Rosová.
Realita je však taká, že bezdomov-
ci cez deň aj v noci okupujú park s

Kačacou fontánou, niektorí sa
nasťahovali na Bezručovu ulicu,
kde spávajú v predzáhradke býva-
lej polikliniky. „Ležia celý deň na
zemi naľavo od vchodu a spia.
Svoje potreby vykonávajú v pred-
záhradkách týchto kultúrnych
pamiatok. Smrad ich moču, fekálií
a zvratkov cítiť aj pred Modrým
kostolom sv. Alžbety, ktorý je kul-
túrnou pamiatkou. Denne po Bez-
ručovej ulici chodia stovky cu-
dzincov a fotia si nielen gymná-
zium, faru a kostol, ale aj súkrom-
né ruiny kultúrnych pamiatok na
Bezručovej 3 a 5 s ich spiacimi
asociálmi. Ešteže sa smrad ich
fekálií nedá odfotiť, bol by toho
nepochybne plný Facebook, ako
reklama na Bratislavu a jej Staré
Mesto,“ napísala nám obyvateľka
Bezručovej ulice. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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V posledných rokoch sa v Dúbravke
zvyšuje počet prihlášok do materských
škôl, zvyšuje sa obsadenosť základných
a stredných škôl. Môžeme teda konšta-
tovať, že Dúbravka mladne. Je dôležité,
aby sa mestská časť starala rovnako o
ľudí všetkých vekových kategórií, aby
im poskytovala taký komfort, aby boli
na svoju mestskú časť hrdí. K tomu je
potrebné, aby sme mali miesta, kde sa
ľudia môžu stretávať a vypĺňať svoj
voľný čas. Aj tieto body sú súčasťou
nášho programu, ktorý ako kandidáti
na poslancov a starostu pripravujeme.
V Dúbravke máme niekoľko denných
centier (kluby dôchodcov), kde sa stretá-
vajú naši seniori. Tieto centrá fungujú už
niekoľko rokov, tešia sa veľkému záujmu
a sú miestom, kde trávia naši seniori svoj
čas v kruhu rovesníkov.  Pri spoločných
stretnutiach debatujú, rozoberajú problé-
my každodenného života,  hrajú spolo-
čenské hry, spoločne sa zúčastňujú rôz-
nych výletov...  V klube na Bazovského
ulici sídli aj náš najznámejší spevácky
zbor Dúbravanka, ktorý šíri dobré meno
Dúbravky  aj za hranicami našej mestskej
časti. Uvedomujeme si dôležitosť a obľú-
benosť denných centier u našich starších

ľudí. V budúcnosti by sme ich radi udržali
nielen na rovnakej úrovni ako v súčasnos-
ti, ale pokúsime sa ich ešte zlepšiť, lebo si
to naši dúbravskí seniori zaslúžia.
Na druhej strane v Dúbravke stretávame
na uliciach, v parkoch, na ihriskách či
športoviskách veľa detí a mladých. Mladé
rodiny s deťmi trávia svoj čas v parkoch
alebo na detských ihriskách, z ktorých
mnohé by bolo potrebné celkovo zrevitali-
zovať, ale na niektorých by stačilo len
doplniť hracie prvky. 
Mnohé deti a mladí ľudia trávia svoj
voľný čas aktívne v rámci rôznych záuj-
mových umeleckých či športových krúž-
kov, na športoviskách, ale sú aj takí, ktorí

svoj voľný čas vypĺňajú aktivitami, ktoré
nemožno zaradiť medzi pozitívne. Šikano-
vanie, agresivita, sprejerstvo,  závislosti
rôzneho druhu nastupujú vtedy, keď nie je
poskytnutá iná vhodná alternatíva. 
Pred niekoľkými rokmi sme mali v
Dúbravke „Dúbravský ateliér“, ktorý nav-
števovalo týždenne asi 200 detí. Tie by trá-
vili  svoj voľný čas  rozširovaním  počíta-
čových znalostí, fotografovaním, prácou s
drevom,  keramikou, kožou alebo drôtom. 
V súčasnosti jednou z možností  trávenia
voľného času pre deti a mládež je aj tzv.
nízkoprahový klub. Takéto zariadenie po-
skytuje prichádzajúcim deťom a mladým
možnosť trávenia voľného času aktívnym

spôsobom prostredníctvom hudobných a
športových aktivít, netradičných hier, tvo-
rivých dielní, kultúrnych a športových
podujatí, a to všetko pod dohľadom pra-
covníkov, ochotných načúvať potrebám
detí a pomáhať mladým dospievajúcim
prekonávať ich zložité životné situácie.
Pracovníci takéhoto zariadenia sa snažia
povzbudzovať deti a mladých k aktivitám,
ktoré rozvíjajú ich prirodzené talenty a
budujú u nich kladné hodnoty, ako je napr.
úprimnosť, nezištnosť, ochota pomôcť,
pocit zodpovednosti, spolupatričnosti.
Takýmto nastavením trávenia voľného
času sa môže predísť rôznym sociálno -
patologickým javom u mladých ľudí . 
Takýto klub pre mladých môže  ponúkať
okrem bezpečného miesta na trávenie voľ-
ného času detí a mladých aj odborné služ-
by, ako napríklad krízovú intervenciu,
pedagogicko-psychologické poradenstvo
a preventívne aktivity.  Kluby by mali
vznikať  všade tam, kde žijú deti a mladí
ľudia. Pretože najbližší takýto klub je v
Devínskej Novej Vsi, našou snahou je
vybudovať ho aj  v Dúbravke. 

Martin Zaťovič
Zdenka Zaťovičová

Alžbeta Šporerová

Dúbravka potrebuje nízkoprahový klub

Minule som premýšľal nad dôleži-
tosťou zelene v mestách. Koniec
koncov, všade sa to vo veľkom
rieši - tam sa chystajú vyťať 60-
ročný dub, tak poďme protesto-
vať, podať petíciu a podobne. V
meste postavia miesto parku so
storočnou lipou parkovisko a
národ sa búri.
Úplne súhlasím s tým, že v meste by
mala byť zeleň. Pochádzam z malej
dedinky na Záhorí a prírodu považu-
jem za absolútnu a nevyhnutnú
súčasť života. Takže na jednej strane
chápem ľudí, ktorí chcú zachovať
zeleň v mestách. Zároveň však pre-
mýšľam, akú zeleň. 
Akú hodnotu má 60-ročný dub pre
spoločnosť? Vždy, keď vidím po-
dobný strom, ktorý je síce majestát-
ny a starý, ale zároveň sa aj výrazne
nakláňa, si pomyslím, že čo by sa
stalo, keby tak niekomu spadol na
auto. Prípadne ohrozil mamičku s

kočíkom. Vyťať či nevyťať? Ďalej tu
máme topole. Sám celkom dobre
nerozumiem tomu, aký majú zmy-
sel. Množstvo ľudí, ktorých poznám,
majú na ich chumáčiky alergiu.
Kýchajú, soplia a kašlú. Biele chu-
máče lietajú úplne všade, a ak aj
práve nie je na ne človek alergický,

lezú mu na nervy. Načo teda nechá-
vame topole z doby kamennej všade
naokolo?
Osobne by som k danému problému
pristúpil nasledovne - odstránil by
som staré, práchnivé, život ohrozu-
júce a nepríjemné a nahradil to no-
vým, mladým a pevným. Veď ko-

niec koncov, mladým patrí svet, tak
prečo to neaplikovať aj na stromy.
Prečo by sa nemohli vyrúbať staré
obludy a namiesto nich nasadiť krás-
ne, mladé a zdravé stromy, ktoré
budú nasledujúcich 60 rokov skráš-
ľovať ulice hlavného mesta? 
Áno, vážim si tradície a mám reš-
pekt pred tým, čo bolo schopné
vydržať toľký čas, zažilo a prežilo
horšie aj lepšie dekády a stále stojí.
Predstavte si ale, že už sa nebudeme
musieť pozastavovať nad tým, či ten
strom pri najbližšej búrke spadne a
niekomu ublíži alebo spôsobí škodu
na majetku. Namiesto toho by sme
sa mohli pozerať, ako krásne kvitne
jeho mladý a rovnako zelený nástup-
ca. Myslím, že by sa uľavilo nielen
alergikom, ale aj ľuďom, ktorí pova-
žujú bezpečnosť za dôležitú. Urob-
me teda mladým cestu – a nielen čo
sa zelene v našom meste týka.

Miro Barcaj

Vyťať staré stromy v meste alebo nevyťať?
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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
spojila sily s odborníkmi na liečbu
onkologických ochorení. Výsledkom
iniciatívy je spolupráca pri získavaní
podpory, ktorú odštartovali začiatkom
septembra. Pomôže vybudovaniu
nových špecializovaných pracovísk
Národného onkologického ústavu v
Bratislave. 
Novomešťania sa mohli prvý raz k inicia-
tíve pripojiť v sobotu 6. septembra počas
celodenného kultúrno-spoločenského
podujatia Záver Kultúrneho leta 2014 na
Kuchajde. „Sme radi, že môžeme
pomôcť dobrej veci, ktorá bude ďalším
obrovským prínosom pre to najcennejšie,
čo máme – naše zdravie,“ povedal staros-
ta bratislavského Nového Mesta Rudolf
Kusý, ktorý osobne prispel sumou 500
eur. Mestská časť Bratislava – Nové
Mesto vloží ďalších 1000 eur.
Národný onkologický ústav, ktorý sídli na
novomestských Kramároch, využije
finančnú pomoc pri budovaní špecializo-
vaného Centra chirurgie prsníka, ktoré
bude ženám ponúkať najmodernejšie tera-
peutické postupy a pri kompletnej rekon-
štrukcii Transplantačnej jednotky vrátane
moderného prístrojového vybavenia. „Sú

to náročné projekty, bez podpory iných by
ich realizácia bola nemožná. Iniciatíva
mestskej časti Nové Mesto ma potešila,
už dlhšie sme uvažovali o vzájomnej spo-
lupráci. Vnímam ju zároveň ako partner-
skú pomoc, keďže ústav patrí do jej rajó-
nu. Ako štátna nemocnica máme limito-
vané zdroje, prostriedky hľadáme aj
mimo rozpočtu. Každú pomoc jednotliv-
ca či inštitúcie si preto veľmi ceníme,“
vysvetľuje riaditeľ Národného onkologic-
kého ústavu Jozef Dolinský. 

S realizáciou projektov chce ústav začať
ešte tento rok, predpokladaná výška celko-
vých nákladov sa pohybuje okolo 600-
tisíc eur. Každý, kto chce pomôcť dobrej
veci, môže prispieť aj prostredníctvom
webovej stránky neziskového Združenia
priateľov NOÚ, ktoré v roku 2009 založili
lekári a zamestnanci ústavu s cieľom
investovať všetky získané prostriedky do
rozvoja Národného onkologického ústavu.
Na www.priatelianou.sk sú uvedené jed-
notlivé účty na každý projekt zvlášť.

Materská škola na
Kramároch dostala

novú strechu 
Bratislavské Nové Mesto pokračuje v
modernizácii svojich škôlok. Vuplynulých
dňoch ukončili stavebné práce na Mater-
skej škole Na Revíne na Kramároch. Škôl-
ka dostala novú strechu, ktorú zároveň aj
zateplili.
„Stará strecha bola v havarijnom stave, zate-
kalo cez ňu do kuchyne aj tried. Preto sme
radi, že od nového školského roka budú deti
pod novou strechou. Znamená to viac bezpe-
čia, hygieny  aj energetických úspor,“ pove-
dala Miroslava Komorníková, riaditeľka
Základnej školy na Cádrovej, pod ktorú škôl-
ka Na Revíne patrí. Gro prác prebehlo počas
letných prázdnin, takže rekonštrukcia neob-
medzovala prevádzku škôlky. Tá má štyri
triedy a navštevuje ju zhruba 90 detí. Nové
Mesto tu plánuje aj ďalšie úpravy – výmenu
okien a zateplenie fasády.
„Do rekonštrukcie škôl, škôlok a jaslí sme
investovali viac ako jeden a pol milióna eur,“
hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Len tento rok mestská časť napríklad otvori-
la zrekonštruované škôlky na Odborárskej a
Pionierskej, vďaka nadstavbám tu mohli roz-
šíriť kapacity. Modernizácia prebehla a pre-
bieha aj na ďalších škôlkach. Nové Mesto má
v pláne dokonca aj rozšírenie školskej siete o
ďalšie obecné materské školy.

V lokalite Tehelné pole sa nám nakumu-
lovali stavebné zámery. Kým v otázke
existencie nového futbalového štadióna,
ktorý by mal vyrásť pozdĺž rozpadáva-
júcej sa Bajkalskej ulice, niet pochýb, že
tam skôr či neskôr bude, téma „zaplne-
nia“ prázdneho miesta po bývalom
Cyklistickom štadióne V. Ružičku ostá-
va stále nie celkom vyjasnená a budúca
podoba je napriek nespochybniteľnej
aktivite mestskej časti Nové Mesto stále
otázna.
Mestskej časti boli pozemky zverené v
roku 2013 s odôvodnením, že pôvodne
plánovaný mestský projekt veľkokapacit-
ných garáží nie je realizovateľný. Mesto
tak horúci zemiak hodilo do rúk mestskej
časti Nové Mesto s jedinou výbavou – sta-
bilizovanou špecifikáciou územného
plánu s využitím na šport, telovýchovu a
voľný čas. Samozrejme, bez peňazí... 
Keďže v delimitácii je stanovený aj čas za-
čatia revitalizácie územia najneskôr v roku
2015, veľa času neostalo. V rokoch 2013 –
2014 prebehli vcelku korektné stretnutia s
verejnosťou, s obyvateľmi danej lokality i
s odborníkmi, a dá sa povedať, že výsled-
ky týchto aktivít splnili účel a vyšpecifiko-

vali kombináciu možného a funkčného,
inými slovami, čo by si obyvatelia mest-
skej časti vedeli v danej lokalite v zmysle
územného plánu predstaviť a čo je možné,
najmä s ohľadom na obmedzené finančné
zdroje. aj postaviť. Existujú však aj odbor-
né zámery dlhodobého strategického cha-
rakteru,  o ktorých musia rozhodnúť kom-
petentní. Je na nich, ako ich vyhodnotia a
skĺbia do jedného projektu tak, aby výsled-

kom boli spokojnosť občanov a ekono-
micky racionálne riešenia.
A tu narážame na rozpor, ktorý nedáva
zmysel a popiera princíp dobrého hospo-
dára. V lokalite Tehelné pole totiž časom
vznikne významné športovo – voľnočaso-
vé centrum celomestského významu, a to
treba brať do úvahy už dnes. Aj najlepší
projekt vybudovania parku narazí na
nedoriešenú mestskú politiku parkovania.
Tak si to spočítajme. V okolí Slovnaft
Arény môžete svoje auto zaparkovať pria-
mo v garáži pod Slovnaft Arénou, ktorá
má kapacitu 330 parkovacích miest. Ďal-
šie miesta ponúka Šancova ulica – Filiálka
(kapacita 64 miest), Železničná nemocnica
(40 miest), Konská železnica (46 miest),
Tržnica (140 miest), príp. parkovisko pri
Istropolise s kapacitou 130 miest. V kom-
binácii s plánom pod futbalovým štadió-
nom na cca 1000 miest, kúpaliskom s 0
miest,  NTC 120 miest, a to všetko bežne
využívaných aj na iné účely, môžeme
hovoriť skôr o zlom vtipe. 
Dnes na 1,76 ha pozemku bývalého
cyklistického štadióna z väčšej časti čnie
asi 5 m hlboká jama so štrkopieskovým
podkladom. Prvá etapa (zo štyroch!) v

roku 2015 ráta s preinvestovaním 650-tisíc
eur z kombinovaných verejných zdrojov,
36-tisíc eur z toho činia sadové úpravy,
ostatné je bližšie nešpecifikované. Keď
zoberieme do úvahy, že ornica bola svojho
času odvezená, vynára sa otázka, že o aké
sadové úpravy sa jedná. Osobne som pre-
svedčený, že prvú „várku“ peňazí zhltne
najmä kultivácia pozemku, čiže zavážanie
a vyplnenie jamy... Dobrý hospodár, ktorý
myslí perspektívne, by rozmýšľal, ako tú
už existujúcu jamu využiť. Apokiaľ nemá-
me v pláne na danom mieste vybudovať
zrovna rybník, logika vecí a súvislostí
hovorí, že by asi bolo fajn mať pod budú-
cim parkom aspoň jednopodlažné zapuste-
né podzemné garáže a park potom realizo-
vať nad nimi.
Takéto riešenie evokuje skĺbenie viace-
rých funkcií a potrieb danej lokality, a to
nielen v perspektíve jedného volebného
obdobia. To by však nesmeli byť na jeseň
roku 2014 komunálne voľby, to by rozho-
dovacia činnosť poslancov a starostov,
práca úradníkov na miestnej aj mestskej
úrovni musela vyzerať inak, ako hranie sa
na vlastnom piesočku lokálneho poten-
ciálneho voličstva. Daniel Hudec

Ako možno parkovať pod parkom

Nové Mesto podporuje nové onkologické centrá

Novomešťania mohli projekty onkologického ústavu podporiť aj na Kuchajde
počas ukončenia Kultúrneho leta v Novom Meste.
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Na septembrovej schôdzi Národ-
nej rady SR predkladáme spolu s
kolegom Martinom Chrenom ná-
vrh zákona, ktorý prestane nútiť
majiteľov domov a bytov čistiť
chodníky pri ich nehnuteľnostiach
od snehu a iného znečistenia.
Chceme odstrániť stav, na ktorý
už dlhé roky väčšina z nás síce
nadáva, ale v tichosti ho trpí a tole-
ruje.
Náš návrh, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon), má
ambíciu napraviť stav, ktorý je prav-
depodobne v rozpore s niektorými
ustanoveniami Ústavy a ktorý zavä-
zuje majiteľov alebo správcov ne-
hnuteľností susediacich s chodníkmi
(t.j. s majetkom obce) čistiť a udržia-
vať tieto chodníky schodné. Konať
tak majú vždy, keď je ich schodnosť
zhoršená znečistením, poľadovicou
alebo snehom – teda celoročne.
Tí z vás, ktorí bývajú v rodinných

domoch, zimné odhŕňanie snehu
veľmi dobre poznajú. Týka sa to ale
aj tých z vás, ktorí bývajú v bytových
domoch na sídliskách. Za odpratáva-
nie snehu totiž platíte správcovi
domu.
Ústava hovorí o zákaze nútenej

práce: „Nariadiť zákonom, že vlast-
níci susednej nehnuteľnosti sú povin-
ní starať sa o majetok niekoho iného
(obce), a to všetko dokonca pod
sankciou povinnosti náhrady škody,
ktorá na tomto cudzom majetku
vznikne“ – za nútenú prácu považo-
vať možno. Samozrejme, toto všetko
sa odohráva bez akejkoľvek proti-
hodnoty. Pozrime sa na problém z
opačného konca. Ak chcete na chod-
níku patriacemu obci pristaviť kon-
tajner na stavebný odpad pri rekon-
štrukcii bytu, zaplatíte obci poplatok
za prenajatie časti chodníka. Kde je
však zrazu majiteľ chodníka, obec,
keď sa treba postarať o sneh na tom
istom chodníku? Milý občan, bývaš
tu, odpratávaj si sneh sám, aj keď
chodník nevlastníš.
Celý zákon je naozaj absurdný – týka
sa vás totiž aj na nehnuteľnostiach,
kde nemáte trvalý pobyt. Teda
napríklad na chalupe, kde sa objavíte
iba párkrát do roka.

Ústava hovorí aj o tom, že vlastníc-
tvo zaväzuje – inými slovami to, že s
vlastníctvom nie sú spojené len prá-
va a pôžitky, ale aj povinnosti. Inými
slovami, vlastníctvo obce nezaväzuje
obec ako vlastníka, ale vlastníka
susednej nehnuteľnosti, ktorý inak k
tejto obecnej nehnuteľnosti nemá
žiadne iné práva. Navyše, podľa dnes
platnej právnej úpravy, je vlastník
zodpovedný za škodu, ktorá užíva-
ním takejto obecnej nehnuteľnosti
(chodníka) niekomu v dôsledku zne-
čistenia, poľadovice alebo snehu
vznikla. Toto je voči vlastníkovi
susediacej nehnuteľnosti krajne
nespravodlivé a ako už bolo uvedené
vyššie, zrejme aj v rozpore s ústavou.
Už o pár dní sa dozvieme, ako sa k
nášmu návrhu postavia kolegovia
poslanci a ako budú obce hľadať
argumenty, prečo sa to nedá. S kole-
gom Chrenom veríme, že všetko sa
dá, len treba chcieť. Juraj Droba,

poslanec Národnej rady SR

Dokedy budeme odhŕňať sneh na cudzom chodníku?

RUŽINOV
Niektorí Ružinovčania sa sťa-
žujú, že kvôli hluku z hudobné-
ho festivalu Uprising na Zla-
tých pieskoch nemôžu v noci
spávať. Trojdňový festival sa
konal aj toto leto. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
potvrdil, že boli prekročené prí-
pustné nočné limity hluku.
Ľudia sa sťažujú, že starosta igno-
ruje ich situáciu a festival vždy
povolí. V skutočnosti však mest-
ská časť festival nepovoľuje,
areál prenajíma Správa telový-
chovných a rekreačných zariade-
ní (STaRZ). Tej však právomoc
zakázať festival neprináleží.
Zákon o verejných kultúrnych
podujatiach hovorí, že podujatie,
ktoré sa má konať na mieste, kde
by účastníkom hrozilo závažné
nebezpečenstvo pre ich zdravie
alebo kde by konanie podujatia
obmedzovalo verejnú dopravu
alebo zásobovanie obyvateľstva,
môže zakázať obec. Meraniami
hluku z festivalu v obytnej zóne

sa zistilo, že prekračuje zákonom
stanovený limit hluku pre noc -
45 decibelov. Striktné dodržiava-
nie zákona by však vylúčilo aké-
koľvek spoločenské aktivity. Sve-
tová zdravotnícka organizácia
odporúča tolerovanie 4 - 5 hluč-
ných podujatí za rok. „Je vecou
obce, či časť obyvateľov vystaví
krátkodobo nadmernému hluku,
ktorý je rušivý, avšak vzhľadom
na dobu trvania sa nepredpo-
kladajú negatívne účinky na zdra-
vie, v záujme aktivít istej popu-
lačnej skupiny alebo rozvoja ces-
tovného ruchu,“ píše Regionálny
úrad verejného zdravotníctva.
„Mestská časť, ktorej organizátor
podujatie len oznamuje, ho nepo-
voľuje a ani nerozhoduje o mies-
te jeho konania,“ vysvetlila
hovorkyňa Ružinova Miroslava
Štrosová. Organizátorov upozor-
ňujú na to, aby neobťažovali ľudí
hlukom. Na žiadosť polície záka-
zali predaj a pitie tvrdého alkoho-
lu, aby zabránili výtržnostiam.
„Festival trvá tri noci až do rána a

hluk z neho je priam beštiálny,
pričom zasahuje do Ružinova, Tr-
návky i Vrakune,“ sťažuje sa Ru-
žinovčan Andrej Chudý, ktorý
navrhuje obmedziť festival do
22.00 h alebo zmeniť lokalitu.
„STaRZ uzatvoril s usporiadate-
ľom nájomnú zmluvu, v ktorej
usporiadateľ potvrdil, že na seba
prevzal všetky povinnosti stano-
vené zákonom, vrátane dodržia-
vania povolených úrovní hluku,“
prezradil riaditeľ STaRZ Jozef
Chynoranský. „Areál sa nachádza
v okrajovej časti Bratislavy a za
celú letnú sezónu sa tu konajú len
dve podujatia s hudobnou pro-
dukciou. Areál vyhovuje organi-
zovaniu verejných kultúrnych
podujatí a STaRZ preto nemá
dôvod nevydať usporiadateľom
súhlas na ich organizovanie,“
vysvetlil Chynoranský. Pri poru-
šení predpisov, a teda aj pri nad-
mernom hluku, môže podujatie
prerušiť mestská časť alebo obec-
ná polícia a riešiť ako priestupok
proti verejnému poriadku. (mch)

Ružinovčania sa sťažujú na hluk 
z festivalu na Zlatých pieskoch

Ružinovský

Park A. Hlinku

zrekonštruovali
RUŽINOV
Ružinovská samospráva ko-
nečne dokončila rekonštrukciu
Parku Andreja Hlinku. Na
jeho obnovu za viac ako milión
eur prispelo mestskej časti 10
firiem, prevažne developerov. 
„Najväčším lákadlom je zrekon-
štruovaná veľká fontána, ktorá po
rokoch opäť svieti,“ povedal sta-
rosta Ružinova Dušan Pekár. V
parku okrem toho vymenili povr-
chy všetkých chodníkov, pribudli
lavičky, smetné koše, pitné fon-
tánky, osvetlenie a zeleň. Betóno-
vé múriky socialistickej stavby
architekta Ferdinanda Milučkého
na trávnikoch ponechali, nastrie-
kali ich však nanovo na sivo a
opravili.
„Približne 75 percent nákladov
na obnovu parku sme dokázali
získať zo súkromných zdrojov,
zvyšok sme financovali z rozpoč-
tu,“ priblížil Pekár, ktorého zá-
merom bolo do parku opäť vrátiť
život a Ružinovčanov. (mch)

Športovisko

slúži žiakom 

aj verejnosti
RUŽINOV
Pri Základnej škole Medzila-
borecká zrekonštruovala mest-
ská časť Ružinov športový
areál. Netešia sa z neho iba
žiaci školy, ale aj ružinovská
verejnosť. Športovisko otvorili
v prvý školský deň, 2. septem-
bra 2014, pričom športujúca
verejnosť ho môže využívať
zadarmo.
V školskom areáli na Medzilabo-
reckej ulici pribudla nová bežec-
ká dráha, doskočisko a multi-
funkčné ihrisko. V čase vyučo-
vania slúži žiakom školy, ale
pred a po vyučovaní je zadarmo
prístupné aj pre verejnosť. Otvo-
rené je od 7.00 h do 20.00 h.
Rekonštrukcia trvala vyše dvoch
mesiacov, stála viac ako 160-tisíc
eur. Športovisko spravuje Ruži-
novský športový klub. Z devia-
tich ružinovských základných
škôl tak tento rok zrekonštruova-
la miestna samospráva už štvrtý
športový areál školy. (mch)
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Listy rodiny Prügerovcov z New Yorku,
staré fotografie, bankovky, advokátska
legitimácia z prelomu storočí, staré
výtlačky novín, výpisy z bankových
účtov, vkladná knižka z roku 1912 či
cestovný pas. Aj to objavila mestská
časť Bratislava-Staré Mesto počas
nedávneho dobrovoľníckeho upratova-
nia na povale záhradného domčeka v
Prügerke, Staromestskej záhrade na
Nekrasovovej ulici. Historických doku-
mentov sú dve škatule. 
Okrem nich tu bol nájdený aj dobový
nábytok a mnohé ďalšie vzácne predmety.
Všetky dokumenty teraz preskúmajú his-
torici.  Nález by mohol objasniť osud rodi-
ny Prügerovcov, ktorí začiatkom minulého
storočia vlastnili hotel Carlton – Savoy.

Henry Prüger, ktorý je pochovaný na
Ondrejskom cintoríne v Bratislave, tragic-
ky zomrel v roku 1929. Zrejme po tom,
ako na rodinu doľahla celosvetová kríza.
Záhrada je v správe mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto a čaká ju revitalizácia.
Do roku 2011 záhrada chátrala, dnes však
samospráva získala na jej obnovu 180-tisíc
eur z Nórskych fondov. Vypratávanie
odpadu, ktorý sa tu roky zhromažďoval,
trvalo rok a zo záhrady sa ho vyviezlo pri-
bližne 50 ton. Viac ako 130 dobrovoľníkov
tu odpracovalo vyše 6400 hodín.
Verejnosť dostala možnosť hlasovať o
tom, čo by si na tomto mieste priala, na
výber je napríklad aj pikniková lúka,
komunitná záhrada či včelárstvo.

�STARÉ MESTO

V Prügerke objavili aj vkladnú knižku z roku 1912

Na septembrovej schôdzi Národnej
rady SR predkladáme spolu s ko-
legom Martinom Chrenom návrh
zákona, ktorý prestane nútiť ma-
jiteľov domov a bytov čistiť chod-
níky pri ich nehnuteľnostiach od
snehu a iného znečistenia. Chceme
odstrániť stav, na ktorý už dlhé roky
väčšina z nás síce nadáva, ale v
tichosti ho trpí a toleruje.
Náš návrh, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon), má
ambíciu napraviť stav, ktorý je pravde-
podobne v rozpore s niektorými usta-
noveniami Ústavy a ktorý zaväzuje
majiteľov alebo správcov ne-
hnuteľností susediacich s chodníkmi
(t.j. s majetkom obce) čistiť a udržia-
vať tieto chodníky schodné. Konať tak
majú vždy, keď je ich schodnosť zhor-
šená znečistením, poľadovicou alebo
snehom – teda celoročne.
Tí z vás, ktorí bývajú v rodinných
domoch, zimné odhŕňanie snehu veľmi
dobre poznajú. Týka sa to ale aj tých z
vás, ktorí bývajú v bytových domoch

na sídliskách. Za odpratávanie snehu
totiž platíte správcovi domu.
Ústava hovorí o zákaze nútenej práce:
„Nariadiť zákonom, že vlastníci sused-
nej nehnuteľnosti sú povinní sa starať o
majetok niekoho iného (obce), a to všet-
ko dokonca pod sankciou povinnosti

náhrady škody, ktorá na tomto cudzom
majetku vznikne“ – to za nútenú prácu
považovať možno. Samozrejme, toto
všetko sa odohráva bez akejkoľvek pro-
tihodnoty. Pozrime sa na problém z
opačného konca. Ak chcete na chodní-
ku patriacemu obci pristaviť kontajner
na stavebný odpad pri rekonštrukcii
bytu, zaplatíte obci poplatok za prenaja-
tie časti chodníka. Kde je však zrazu
majiteľ chodníka, obec, keď sa treba
postarať o sneh na tom istom chodníku?
Milý občan, bývaš tu, odpratávaj si sneh
sám, aj keď chodník nevlastníš.
Celý zákon je naozaj absurdný – týka
sa vás totiž aj na nehnuteľnostiach, kde
nemáte trvalý pobyt. Teda napríklad na
chalupe, kde sa objavíte iba párkrát do
roka.
Ústava hovorí aj o tom, že vlastníctvo
zaväzuje – inými slovami to, že s vlast-
níctvom nie sú spojené len práva a
pôžitky, ale aj povinnosti. Inými slova-
mi, vlastníctvo obce nezaväzuje obec
ako vlastníka, ale vlastníka susednej
nehnuteľnosti, ktorý inak k tejto obec-
nej nehnuteľnosti nemá žiadne iné

práva. Navyše, podľa dnes  platnej
právnej úpravy, je vlastník zodpovedný
za škodu, ktorá užívaním takejto obec-
nej nehnuteľnosti (chodníka) niekomu
v dôsledku znečistenia, poľadovice
alebo snehu vznikla. Toto je voči vlast-
níkovi susediacej nehnuteľnosti krajne
nespravodlivé a ako už bolo uvedené
vyššie, zrejme aj v rozpore s ústavou.
Už o pár dní sa dozvieme, ako sa k
nášmu návrhu postavia kolegovia
poslanci, a ako budú obce hľadať argu-
menty, prečo sa to nedá. S kolegom
Chrenom veríme, že všetko sa dá, len
treba chcieť.
Práve Staré Mesto je príkladom toho,
ako takúto povinnosť znovu zaviedla
súčasná starostka, hoci predtým vyšla
radnica občanom v ústrety a údržbu
zabezpečovala sama. S kolegami verí-
me, že všetko sa dá, len treba chcieť –
a hlavne treba nezodpovedným politi-
kom vziať možnosť prenášať vlastné
povinnosti na ľudí.

PhDr. Juraj Miškov,
autor je Staromešťan

a poslanec Národnej rady SR

Na panské! Dokedy budeme odhŕňať sneh na cudzom?
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BRATISLAVA
Návštevníkov Bratislavy pri
vstupe do mesta vítajú stĺpy s
nápisom „Bratislava - hlavné
mesto“. Jeden taký je aj pri
Seneckej ceste pri vstupe do
logistického centra SPS. Vítacie
stĺpy sú to prvé, čo ľudia v
meste uvidia, a tak tvoria jeho
vizitku a môžu navodiť dojem
o celom meste. V tomto prípade
určite nie pozitívny...
Železný stĺp pri Seneckej ceste je

spustnutý, zarastený, chátrajúci,
opustený, hrdzavý a nápis z neho
sčasti odpadol. Bratislavskému
magistrátu vraj nepatrí. „Hlavné
mesto nie je správcom ani vlastní-
kom a nemôže v danej veci vy-
konávať patričné úkony na jeho
odstránenie,“ ozrejmila vedúca
referátu mediálnej komunikácie
magistrátu Daniela Rodinová.
Stĺp sa nachádza na katastrálnom
území obce Ivanka pri Dunaji a
na pozemku rímsko-katolíckej

cirkvi. „Pútač je v dezolátnom
stave, pričom je hrdzavý a nebez-
pečný. Konať by mal vlastník, na
území ktorého sa nachádza, a prí-
slušný stavebný úrad by mal
povoliť odstránenie zdevastova-
nej stavby,“ nazdáva sa Rodino-
vá.
Starostka Ivanky pri Dunaji Mag-
daléna Holcingerová si myslí, že
by malo byť vecou cti bratislav-
ského magistrátu, aby sa o pre-
zentáciu mesta pri Seneckej ceste

dôstojne postaral. „Je pravdou, že
kovový vítací stĺp je na katastrál-
nom území obce Ivanka pri
Dunaji a je umiestnený na
pozemku rímsko-katolíckej cirk-
vi, avšak obec ani cirkev nie sú
vlastníkom ani správcom uvede-
ného objektu. Navyše nik súhlas
obce ani vlastníka pozemku na
umiestnenie objektu nikdy nežia-
dal,“ spresnila Holcingerová.
Kto ho teda odstráni, aby sme sa
nemuseli ďalej hanbiť? (mch)

Má vítací stĺp odstrániť magistrát alebo Ivanka pri Dunaji?
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BRATISLAVA
Návštevníkov Bratislavy pri
vstupe do mesta vítajú stĺpy s
nápisom „Bratislava - hlavné
mesto“. Jeden taký je aj pri
Seneckej ceste pri vstupe do
logistického centra SPS. Vítacie
stĺpy sú to prvé, čo ľudia v
meste uvidia, a tak tvoria jeho
vizitku a môžu navodiť dojem
o celom meste. V tomto prípade
určite nie pozitívny...
Železný stĺp pri Seneckej ceste je

spustnutý, zarastený, chátrajúci,
opustený, hrdzavý a nápis z neho
sčasti odpadol. Bratislavskému
magistrátu vraj nepatrí. „Hlavné
mesto nie je správcom ani vlastní-
kom a nemôže v danej veci vy-
konávať patričné úkony na jeho
odstránenie,“ ozrejmila vedúca
referátu mediálnej komunikácie
magistrátu Daniela Rodinová.
Stĺp sa nachádza na katastrálnom
území obce Ivanka pri Dunaji a
na pozemku rímsko-katolíckej

cirkvi. „Pútač je v dezolátnom
stave, pričom je hrdzavý a nebez-
pečný. Konať by mal vlastník, na
území ktorého sa nachádza, a prí-
slušný stavebný úrad by mal
povoliť odstránenie zdevastova-
nej stavby,“ nazdáva sa Rodino-
vá.
Starostka Ivanky pri Dunaji Mag-
daléna Holcingerová si myslí, že
by malo byť vecou cti bratislav-
ského magistrátu, aby sa o pre-
zentáciu mesta pri Seneckej ceste

dôstojne postaral. „Je pravdou, že
kovový vítací stĺp je na katastrál-
nom území obce Ivanka pri
Dunaji a je umiestnený na
pozemku rímsko-katolíckej cirk-
vi, avšak obec ani cirkev nie sú
vlastníkom ani správcom uvede-
ného objektu. Navyše nik súhlas
obce ani vlastníka pozemku na
umiestnenie objektu nikdy nežia-
dal,“ spresnila Holcingerová.
Kto ho teda odstráni, aby sme sa
nemuseli ďalej hanbiť? (mch)

Má vítací stĺp odstrániť magistrát alebo Ivanka pri Dunaji?
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