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Piliérie mosta rozoberajú Rakúšania

Rakúske bagre postupne rozoberajú prvý pilier Starého Mosta. Foto: Slavo Polanský

V prieskumoch

vedie Kňažko

pred Ftáčnikom
BRATISLAVA
V prieskumoch verejnej mien-
ky pred novembrovými voľba-
mi primátora Bratislavy tesne
vedie nezávislý kandidát Milan
Kňažko pred súčasným pri-
mátorom Milanom Ftáčnikom,
ktorý tiež kandiduje ako nezá-
vislý. So značným odstupom za
nimi sú nezávislý kandidát Ivo
Nesrovnal a s ešte väčším odstu-
pom kandidátka pravicových
strán Tatiana Kratochvílová
(SIEŤ, SDKÚ, Most-Híd, SaS).
Podľa prieskumu agentúry Visio-
Stat z konca septembra by sa na
komunálnych voľbách v Bratisla-
ve zúčastnilo 39% voličov. Z nich
by 37,3% volilo Milana Kňažka a
36,9% Milana Ftáčnika. Ivo Ne-
srovnal by získal 16,6% hlasov,
Tatiana Kratochvílová 5,3% hla-
sov, ostatní kandidáti by získali
okolo 1% hlasov alebo menej.
Výsledky agentúry VisioStat len
potvrdzujú výsledky júlového
prieskumu agentúry MVK, podľa
ktorého by Kňažka volilo 35,9%
a Ftáčnika 34,3% voličov. Iva Ne-
srovnala by podľa júlového prie-
skumu MVK volilo len 10,6%
Bratislavčanov.
Oba doteraz zverejnené priesku-
my naznačujú, že rozhodujúci
súboj o kreslo bratislavského
primátora sa odohrá práve medzi
Kňažkom a Ftáčnikom.
Komunálne voľby budú v sobo-
tu 15. novembra 2014, za primá-
tora kandiduje celkovo desať
kandidátov. (brn)
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STARÉ MESTA
Dva piliere Starého mosta v
Dunaji, ktoré  majú byť odstrá-
nené, rozoberá rakúska spoloč-
nosť Felbermayr. S rozobera-
ním prvého z pilierov začali
Rakúšania 29. septembra 2014.
Využívajú na to dve vlastné
lodné plošiny s bagrami, ktoré
do Bratislavy dotlačil rakúsky
remorkér niekoľko dní pred-
tým.
Ako pre Bratislavské noviny po-
tvrdili pracovníci slovenskej po-
bočky Febelmayr, ide o plavidlá
lodnej prepravy rakúskej mater-
skej spoločnosti. Rakúska spoloč-
nosť Febelmayr má viacero ta-
kýchto lodí, ktoré využíva nielen
pri stavbách na Dunaji, ale aj pri
úprave plavebnej dráhy na rieke.
Práce na demontáži pilierov Sta-

rého mosta robia pracovníci rakú-
skej divízie Febelmayr.
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá je
zhotoviteľom prvej etapy električ-
ky zo Šafárikovho námestia do
Petržalky, ohlásila spoločne s pri-
mátorom Milanom Ftáčnikom
začiatok búrania pilierov 18. sep-
tembra 2014. Podľa vyjadrenia
vedúceho stavby Petra Tekeľa
majú demontáž jedného piliera
naplánovanú na 45 dní, oba pilie-
re č. 3 a 4 by teda mali byť odstrá-
nené za tri mesiace.
Obe rakúske lodné plošiny stoja
na železných pilieroch, čo zabez-
pečuje stabilitu plošiny. Kamenné
bloky, ktoré z piliera odstraňujú,
ukladajú na staromestský breh
Dunaja. Budú totiž použité pri
výstavbe nového mostného pilie-
ra, ktorý majú postaviť bližšie k

staromestskému brehu. Zbúraním
dvoch doterajších pilierov a vybu-
dovaním nového vznikne pod
novým Starým mostom širšia pla-
vebná dráha.
Ako pred niekoľkými dňami
potvrdil primátor Ftáčnik, práce
na výstavbe nového Starého
mosta meškajú a termín dokonče-
nia celej stavby sa tak s určitosťou
posunie najskôr na koniec októb-
ra 2015. Podľa zmluvy mesta
Bratislava so zhotoviteľom mala
byť celá stavba dokončená do
konca augusta 2015.
Ako ďalej uviedol primátor Ftáč-
nik, práce na ostatných úsekoch
stavby pokračujú podľa plánu. Na
otázku, kedy bude dokončená
Štúrova ulica, kde sa už dlhšie ne-
pracuje, uviedol, že podľa plánu
koncom marca 2015. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk

Za korupciu 

do väzenia
PETRŽALKA
Podľa posledného prieskumu sa
až 76% obyvateľov zhodlo v tom,
že sa v menšej alebo väčšej miere
praktikuje korupcia vo vláde,
miestnom alebo mestskom úrade
(Focus).
Na súd sa korupcia dostane v prie-
mere 150-krát ročne, avšak háčik
spočíva v tom, že vo viac ako 70%
prípadov sa jedná o úplatok do 100
EUR a trestom je obvykle len drob-
ná finančná pokuta. Len v 5% prí-
padov išlo o závažnú korupciu v
súvislosti s verejnými obstarávania-
mi alebo eurofondmi.
Ďalšia zarážajúca skutočnosť je, že
súd oslobodil štátnych funkcioná-
rov alebo politikov 4x častejšie ako
bežných občanov (TIS).
Tak koľko politikov vlastne sedí v
base? Odpoveď je nula. 
Až 18 miliárd eur im ročne pretečie
medzi prsty a za 23 rokov našej
existencie ešte nezavreli nikoho na
tvrdo za to, že sa korupčnými prak-
tikami obrovský podiel tejto sumy
jednoducho ukradne.
A čo keby sme si zobrali príklad od
susedov a konečne klepli po prstoch
aj tým najvyšším, tak ako v Českej
republike minulý rok? Stačilo by
trochu odvahy a správne vedenie.
Ukradol si zo štátneho alebo mest-
ského? Tak pôjdeš do väzenia a na
tvrdo, nepodmienečne! Aby si už
nová generácia politikov, primáto-
rov a starostov dvakrát rozmyslela,
či to stojí za to, keď ich bude skúšať
osud. Mgr. Adam Greksa

Váš kandidát na poslanca za 
Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS, 

KDH,  MP a SZ
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Komunálne
voľby by mohli
byť každý rok
Pred každými voľbami, je jedno
pred akými, sa naši mocipáni
predháňajú v rozdávaní darče-
kov voličom. Na poslednú chví-
ľu sa snažia zapáčiť sa občanovi
v domnení, že ten zabudne, ako
na neho celé volebné obdobie
kašľali. Rozhodujúci je posledný
dojem a ten sa snažia, premiéri,
župani, primátori či starostovia
urobiť čo najlepší.
Inak to nie je ani pred nadchádza-
júcimi voľbami novej bratislav-
skej samosprávy. Primátor, sta-
rostovia a starostky využívajú prí-
ležitosť, že sú pri kormidle a pri
obecnom mešci, aby rýchlo urobi-
li to, na čo nemali uplynulé štyri
roky čas. A tak sa otvárajú detské
ihriská, rekonštruujú sa školy a
škôlky, opravujú sa chodníky a
cesty, dôkladnejšie sa čistia ulice
a parky...
Škoda, že nie sú voľby každý rok,
aby predstavitelia samosprávy
mohli páchať dobro častejšie ako
len na záver volebného obdobia.
Chválabohu aj za to málo, čo oby-
vatelia tohto mesta dostanú pred
voľbami. Veď si to aj tak všetko
platia sami. Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Miestne volebné komisie bra-
tislavských mestských častí
zverejnili mená kandidátov na
starostov mestských častí.
Najväčší záujem je o staros-
tovské kreslo v Petržalke, kde
kandidujú deviati, najmenej v
Záhorskej Bystrici, kde je len
jeden kandidát. 
Dvaja kandidáti sú v Dúbravke,
Novom Meste a v Podunajských
Biskupiciach. V ostatných mest-
ských častiach bolo zaregistro-
vaných viacero kandidátov na
starostu.
Prinášame zoznam kandidátov
na starostov mestských častí,
pričom mená kandidátov sú zo-
radené v abecednom poradí.

~     ~     ~
STARÉ MESTO
1. Gábor Grendel
2. Tatiana Rosová
3. Kristián Straka
4. Radoslav Števčík
5. Miroslav Vetrík

~     ~     ~
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
1. Martin Halás
2. Alžbeta Ožvaldová

~     ~     ~
RUŽINOV
1. Ján Buocik
2. Slavomír Drozd
3. Miloslav Hettes
4. Vladimír Kovalčík
5. Valentín Mikuš
6. Dušan Pekár

~     ~     ~
VRAKUŇA
1. Ferdinand Klimsch
2. Martin Kuruc
3. Martin Micheľ

4. Marek Pospíchal
5. Juraj Štubniak
6. Jozef Valach

~     ~     ~
NOVÉ MESTO
1. Pavol Martanovič
2. Rudolf Kusý

~     ~     ~
RAČA
1. Michal Drotován
2. Milan Náhlik
3. Peter Pilinský
4. Lucia Veselská

~     ~     ~
VAJNORY
1. Ľudovít Horváth
2. Peter Jaslovský
3. Ján Mrva
4. Marián Pružina

~     ~     ~
DEVÍN
1. Ivan Bielik
2. Gabriel Drobniak
3. Ľubica Kolková
4. Juraj Šterbatý

~     ~     ~
DEVÍNSKA NOVÁ VES
1. Milan Jambor
2. Marcela Ľuptáková
3. Rastislav Tešovič

~     ~     ~
DÚBRAVKA
1. Martin Zaťovič
2. Ján Sandtner

~     ~     ~
KARLOVA VES
1. Pavol Bulla
2. Dana Čahojová
3. Iveta Hanulíková
4. Dana Kobidová
5. Michal Makovník

~     ~     ~
LAMAČ
1. Gabriela Bizoňová

2. Radoslav Olekšák
3. Peter Šramko

~     ~     ~
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
1. Jozef Krúpa

~     ~     ~
ČUNOVO
1. Alžbeta Broszová
2. Gabriela Ferenčáková
3. Ema Orlická
4. Karol Rakovský

~     ~     ~
JAROVCE
1. Jozef Szabo
2. Pavel Škodler
3. Martin Wolf 

~     ~     ~
PETRŽALKA
1. Jozef Augustín
2. Vladimír Bajan
3. Marián Greksa
4. Ján Hrčka
5. Mária Javoreková
6. Pavel Nechala
7. Iveta Plšeková
8. Daniel Šavel
9. Kristián Roman Zimmermann 

~     ~     ~
RUSOVCE
1. Dušan Antoš
2. Viktor Glaser Opitz
3. Gabriel Karácsony
4. Lucia Tuleková Henčelová 

~     ~     ~
Kompletný zoznam kandidátov
na starostov mestských častí,
ako aj kandidátov na primátora
Bratislavy nájdete na webstrán-
ke www.bratislavskenoviny.sk
V krátkom čase zverejníme aj
zoznam kandidátov na poslan-
cov mestského zastupiteľstva a
všetkých sedemnástich mest-
ských častí. (brn)

Zoznam kandidátov na starostov
bratislavských mestských častí

Mandáty nesedia

s počtami 

obyvateľov
BRATISLAVA
V minulom vydaní sme zverej-
nili aktuálny počet obyvateľov
Bratislavy na základe zverejne-
nia počtov sedemnástich mest-
ských častí kvôli novembrovým
komunálnym voľbám. Tieto
počty však nesedia s počtom
mandátov v mestskom zastupi-
teľstve pre mestské časti, ako
ich schválili mestskí poslanci. 
Mestská časť Staré Mesto má
mať v mestskom zastupiteľstve
opäť 4 poslanecké mandáty, kým
Nové Mesto iba 3 mandáty. Pri-
tom podľa aktuálneho počtu oby-
vateľov deklarovaného mestský-
mi častami v Novom Meste žije o
1574 obyvateľov viac ako v Sta-
rom Meste. Mandáty sa pritom
určujú podľa podielu počtu oby-
vateľov mestských častí na celko-
vom počte Bratislavčanov.
Mestskí poslanci pri rozdeľovaní
mandátov pracovali so starými
údajmi o počte obyvateľstva pod-
ľa sčítania obyvateľstva k 31.
decembru 2013, ktoré zverejnil
Štatistický úrad SR. Podľa štatis-
tiky v Starom Meste nahlásilo
trvalý pobyt 38 823 a v Novom
Meste 36 914 obyvateľov. Mest-
ské časti pritom v auguste 2014
evidovali 41 733 Staromešťanov
a 43 307 Novomešťanov.
Na mieste je otázka, prečo mest-
ské zastupiteľstvo pracovalo so
starou štatistikou, ktorá je navyše
nepresná, pretože mnohí Brati-
slavčania sa pri sčítaní obyvateľ-
stva nesčítali. Mandáty tak síce
sedia podľa štatistiky, ale nie
podľa skutočného stavu. (mch)
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BRATISLAVA
Transparency International
Slovensko po tretíkrát zverej-
nilo rebríček otvorenosti samo-
správ na Slovensku. Spomedzi
bratislavských samospráv  vy-
šla z tohtoročného hodnotenia
najlepšie Bratislava (4. celkovo
na Slovensku), nasledujú mest-
ské časti Petržalka (6.), Nové
Mesto (15.), Ružinov (30.) a
Staré Mesto (44.)
V porovnaní s rokom 2012 si
najviac polepšilo Nové Mesto,
ktoré z 57. priečky stúplo na 15.
Bratislavský magistrát si polep-
šil o tri priečky, Petržalka si
pohoršila o dve, Ružinov o tri a
Staré Mesto kleslo až o 27 miest.
V roku 2010 bolo bratislavské

Staré Mesto hodnotené ako šies-
ta najotvorenejšia samospráva
na Slovensku. Bratislava bola v
roku 2010 ôsma, Petržalka
štvrtá, Nové Mesto 42. a Ruži-
nov až 56. V štvorročnom hori-
zonte teda dopadla najhoršie sta-
romestská samospráva, keď v
rebríčku otvorenosti klesla až o
38 miest. Bratislava, Nové
Mesto a Ružinov sa za uplynulé
štyri roky otvorili viac a Petržal-
ka si svoju pozíciu v podstate
udržala.
Transparency International Slo-
vensko hodnotí mieru otvore-
nosti samospráv od roku 2010
každé dva roky. Hodnotí jede-
násť oblastí: prístup k informá-
ciám, účasť verejnosti na rozho-

dovaní, verejné obstarávanie a
zabezpečovanie služieb, predaj a
prenájom majetku, rozpočet,
dotácie a granty, byty a sociálne
zariadenia, personálnu politiku,
etiku a konflikt záujmov, územ-
né plánovanie a stavebný úrad a
obecné podniky a investície.
V projekte Otvorená samosprá-
va sa hodnotí transparentnosť
100 najväčších miest na Slo-
vensku. Tento rok boli za najot-
vorenejšie samosprávy vyhláse-
né Martin, Prievidza a Rožňava.
Rebríček je založený na hodno-
tení poskytovania informácií
obcami na ich weboch a cez
infožiadosti, ako aj rozsahu nimi
zavedených protikorupčných
mechanizmov. (brn)

Z bratislavských samospráv je najviac
otvorený magistrát, Staré Mesto klesá

Parkovanie v

centre zdraželo

o 20 centov
STARÉ MESTO
Parkovanie v centre Starého
Mesta zdraželo od októbra o 20
centov. Namiesto 0,80 eura,
ktoré doteraz stála hodina par-
kovania na staromestských uli-
ciach, platia Staromešťania a
návštevníci 1 euro.
Zvýšenie hodinového parkovania
o 25% súvisí s osadením parkova-
cích automatov, k čomu sa zavia-
zala BPS PARK, a.s., pri podpise
dohody o urovnaní sporných práv
z nájomnej zmluvy, ktorá bola
podpísaná na 20 rokov ešte v roku
2005.  Dohodu podpísala s BPS
PARK vlani v lete starostka Staré-
ho Mesta Tatiana Rosová, ktorá
tiež stiahla žalobu na určenie ne-
platnosti pôvodnej zmluvy, ktorú
podal v roku 2008 jej predchodca
Andrej Petrek.
Rosová pred štyrmi rokmi tvrdi-
la, že nájomná zmluva je pre
mestskú časť nevýhodná a sľu-
bovala, že ju zruší. Mestská časť
prenajíma súkromnej spoločnos-
ti 2485 parkovacích miest za
cenu 101,24 eura ročne za jedno
parkovacie miesto. (brn)

Bývalý pivovar

Stein je takmer

celý zbúraný
STARÉ MESTO
Takmer celý bývalý pivovar
Stein je už zbúraný. Ako prvá
padla vodná veža, od júla, keď
stavebník získal búracie povole-
nie, zmizla väčšina budov.
Búrať sa má do jari budúceho
roka.
„Búracie práce chceme ukončiť
do jari budúceho roka. Pokiaľ to
zimné klimatické podmienky
dovolia, radi by sme skončili ešte
skôr ako v marci, aby sme mini-
malizovali znížené pohodlie suse-
dov,“ uviedla PR manažérka spo-
ločnosti YIT Reding, a.s., Renáta
Zaťková.
YIT Reding získala areál bývalé-
ho pivovaru v dražbe pred rokom
v lete. Plánuje tu postaviť poly-
funkčný komplex s 350 bytmi, 50
nebytovými priestormi a s kance-
láriami na ploche 11-tisíc štvorco-
vých metrov. V podzemí má pri-
budnúť 836 parkovacích miest.
Z pôvodného areálu pivovaru
Stein zostane zachovaná len
bývalá  kvasiareň s charakteristic-
kou kupolou. Výstavba má byť
ukončená v roku 2020. (brn)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Aj v predajniach:

www.postovabanka.sk

Až do výšky 50 € pri platbe kartou
v hodnote aspoň 5 € so službou CashBack.

S nami si vyberiete
hotovosť aj v potravinách

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
4.10. Stredoveký jarmok a Burčiakové slávnosti - Hustopeče doprava = 10 €
11.10. Jarmok Šimona a Júdu v Štúrove, prehl. baziliky v Ostrihome doprava = 19 €
17.10. Tropical Islands – tropické „more“ neďaleko Berlína doprava = 55 €
25.10. Gulášový festival v Mikulove + prehliadka centra Mikulova doprava = 14 €
8.11. Klobásový festival v Nových Zámkoch + nákup Rakytníka doprava = 16 € 
15.11. prehliadka jadrovej elektrárne Dukovany a protiatómového krytu v jaskyni

Výpustek + múzeum V.Menšíka a A.Muchu v Ivančiciach doprava = 20 €
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

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

volia budúceho

víťaza volieb
LIST ČITATEĽA
Nevybrať si z dvoch, nehovo-
riac z piatich, desiatich alebo
pätnástich kandidátov, či z
množstva politických strán, je
veľmi ľahké. A podľa mňa aj
nezodpovedné, ľahkomyseľné,
ľahostajné, a do istej miery aj
alibistické.
Najčastejšou alebo najobľúbenej-
šou výhovorkou, alebo najobľú-
benejším alibi nevoličov, ktorou
ospravedlňujú svoju neochotu
niesť spoluzodpovednosť, svoju
lenivosť skúmať a rozhodovať sa
vo veciach verejných (veď to sa-
mi dobre viete), je: „Nie je koho
voliť, všetci sú rovnakí." Bodka.
Podľa mňa to pripomína staré
známe hádzanie všetkých do jed-
ného vreca. Tiež mi to pripomína
hlášky typu: „Všetky ženy sú rov-
naké...“, alebo: „Všetci muži sú
rovnakí, myslia len na to jedno.“
No napriek tomu väčšina mužov
a žien, medzi ktorými je dobrá
polovica nevoličov, žije v manžel-
stvách alebo v partnerstvách, prí-
padne hľadá pre seba čo najideál-
nejšieho partnera - aj s chybami.
A toto treba podotknúť, keďže
nikto nie je bez chýb.
No nie je to zvláštne? Všetci sú
údajne rovnakí, ale väčšina mu-
žov a žien si napriek tomu medzi
toľkými „rovnakými“ stále na-
chádza niekoho nerovnakého, pri-
jateľného alebo aspoň prijateľne
rovnakého. A opäť, rovnakou
mierou sa to týka aj nevoličov.
Tak ak to ide pri tomto, prečo to
nejde aj pri voľbách?

Marcel Burkert, Dúbravka

Vo dvore Michalskej ulici 5 bolo
v minulosti viacero reštaurácií a
kaviarní. Ako vznikali, tak
postupne aj zanikali. Už vyše
roka tu je kaviareň so zimnou
záhradou, vínny bar a reštaurá-
ciu v jednom LE APPETIT.
Keďže letné terasy na Michal-
skej zaberajú väčšiu časť ulice
a zakrývajú protiľahlé fasády,
objaviť prírastok v rodine sta-
romestskej gastronómie nebolo
ľahké.
Po necitlivej rekonštrukcii a prí-
stavbe stredovekého meštianske-
ho domu pred niekoľkými rokmi
sa nádvorie výrazne zúžilo a
naozaj pôsobí stiesneným doj-
mom toskánskej uličky. V zadnej
časti dvora je zimná záhrada s
presklenými stenami, strecha s
lexanu pôsobí lacno a nevkusne.
Interiér nás prekvapil svojou útul-
nosťou. Oproti dverám je bar,
vľavo sa ide do zimnej záhrady.
Biely mobiliár v provensálskom
štýle opticky zväčšuje priestor
záhrady. Kvetiny znásobujú prí-
jemnú atmosféru kaviarne. 
Le Appetit však nie je len zimná
záhrada na prízemí, niekoľko
týždňov sem patrí aj reštaurácia a

vinný bar v suteréne, kde sa na-
chádza aj kuchyňa. Do podzemia
sa vchádza z dvora, pričom na pr-
vý dojem ide o dva rozdielne pod-
niky.
Ako už názov aj interiér napove-
dajú, kuchyňa sa orientuje na stre-
domorskú kuchyňu. V ponuke
majú predjedlá, polievky, rizotá,
ryby, steaky,  šaláty. Okrem jedál
z a´la carte majú ak tzv. lokálnu
ponuku prešporskej kuchyne, čo
sú podľa všetkého hotové jedlá,
ktorých ponuka sa vraj obmieňa.
Vypísané sú len na tabuli na stene,
pri prvej návšteve sme ju, žiaľ,
všimli až pri odchode.
Z trojice polievok sme si dali tek-
vicovú s prepeličím vajíčkom a
slaným syrom  (2,90 €). Bola
vynikajúca, nemali sme k nej
žiadnu výhradu. Z predjedál sme
ochutnali burrata s grilovanými
paradajkami (6,90 €), čo je syrová
špecialita z juhotalianskej oblasti
Puglia. Je to vlastne mozzarella
plnená čerstvým smotanovým
syrom, tu ju podávajú so špízom z
grilovaných paradajok, bazalko-

vým pestom a grilovanou bage-
tou. Na predjedlo to bolo predsa
len trochu sýte, ale dobré.
Z ponuky rizot sme si dali dubá-
kové ochutené syrom Parmigia-
no-Reggiano, čerstvým maslom a
bielym vínom (7,90 €) a rizoto s
kuracím mäsom, červenou repou
a paprikou (9,90 €). Obe boli
vynikajúce, to dubákové však
bolo predsa o čosi lepšie.
Z lokálnej ponuky sme pri ďalšej
návšteve ochutnali teľacie líčka
na červenom víne s so zemiako-
vo-zelerovým pyré (7,90 €). Tu
bolo cítiť, že jedlo bolo ohrieva-
né, ale inak bolo chutné. Možno
len omáčka bola prislaná.
Pri oboch návštevách sme oceni-
li príjemnú obsluhu, ktorá okrem
úsmevu vedela aj dobre poradiť.
Celkovo hodnotíme Le Appetit
ako veľmi príjemnú reštauráciu
s veľmi slušnou kuchyňou. Pre-
svedčili sme sa, že aj v malom
priestore môže byť dobrá reštau-
rácia. Určite sa sem vrátime.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Ktosi kedysi, zrejme po veľkom
sklamaní, povedal vetu: „Čím
viac poznávam ľudí, tým mám
radšej svojho psa“. Aj ja mám
od detstva vždy psa, ale s týmto
výrokom som nikdy nesúhlasi-
la. Tak isto ako nesúhlasím s
pretekmi v „obliekaní“ havká-
čov. Človek je človek a pes je
pes. Aj keď pes je výborný
kamarát, ktorý nesklame a vie
človeku nahradiť chýbajúcu
spoločnosť, napríklad v starobe
a chorobe.
Nebojte sa, nebudem písať o
psoch a zvieracích miláčikoch.
Môj záujem sa týka ľudí – a pre-
dovšetkým tých ohrozených. Či
už starobou, chorobou, alebo chu-
dobou. Vždy znova a znova
žasnem, aké rafinované podvody
dokážu ľudské hyeny vymyslieť,
aby sa dostali k peniazom. Samo-
zrejme, bez toho, aby museli pra-
covať. Zatiaľ čo sa médiá vrhli na
„šmejdov“ a úžerníkov, unikla ich
pozornosti oveľa nebezpečnejšia
„kauza“.

Priznávam, nie je to nič nového. S
nápadom odkupovať byty od ľudí
v núdzi na mňa prišla skupinka
mladých právnikov už pred 15
rokmi. Keďže už vtedy bolo moje
meno zárukou serióznosti, pokú-
šali sa ma do tohto „biznisu“
vtiahnuť. Na ich nešťastie som
ihneď prekukla nebezpečenstvo
takéhoto podnikania a vykopla
som ich rovno z dverí. Na moje
zdesenie sa však táto akcia začína
opäť šíriť.
O čo ide? Vlastníkom bytov, ktorí
sa ocitli v núdzi alebo im hrozí
exekútor, dajú zdanlivo výhodnú
ponuku. Vraj odkúpia ich byt a
zabezpečia im na rok náhradné
bývanie. Že to bude podnájom, to
už, samozrejme, nepovedia. Po
slovensky povedané: toto chvíľ-
kové riešenie znamená, že za rok
môžete ísť bývať hoci aj pod
most. Pritom sa táto skupina pod-
vodníkov tvári ako milosrdní bra-

tia, ktorí vám chcú iba pomôcť
riešiť vašu ťažkú situáciu.
Vážení, pokiaľ sa naša legislatíva
začne zaoberať touto problemati-
kou, pribudne kopa bezdomov-
cov, prípadne samovrahov. Viem,
že sa človek môže dostať do rôz-
nych ťažko riešiteľných situácií.
Ale podľa mňa je najdôležitejšie
mať strechu nad hlavou. Vo vlast-
nom záujme nenaleťte prešiba-
ným „dobrodincom“, ktorí budú
v ružových farbách pred vami
vychvaľovať svoje produkty.
Verte, je lepšie sa uskromniť a
utiahnuť si opasok, ako sa jedné-
ho dňa zobudiť na ulici. Lebo
žiadny finančný žralok sa nad
vami nezľutuje. A pred prípad-
ným súdom bude „doblba“ opa-
kovať, že vám chcel iba pomôcť
a že všetko sa dialo s vaším
súhlasom.
A aby som sa vrátila na začiatok,
takúto zvrhlosť si žiadny pes či
iné zviera nevymyslí.

Marta Černá, 
Fórum spotrebiteľov

Radšej sa uskromniť, ako byť na ulici

Na Michalskej pribudol Le Appetit Deti nie sú

v škôlke, ale 

na stavenisku
LIST ČITATEĽA
Moje dieťa chodí do Materskej
školy na Heydukovej ulici. Od
prázdnin však nechodí do škôl-
ky, ale na stavenisko. Deti majú
v triedach taký prach, že sa tam
tvorí opar. A to všetko kvôli
tomu, že pani starostka Rosová
si musí otvoriť novú škôlku
pred voľbami.
O prerábke sa vedelo už pred let-
nými prázdninami. Mali ju rekon-
štruovať cele dva letné mesiace,
ale aby starostka mohla otvoriť
škôlku začiatkom novembra,
priamo pred voľbami, začali s re-
konštrukčnými prácami dva týžd-
ne pred koncom prázdnin! A sta-
vebné práce majú trvať do konca
októbra. Mesiac a pol počas leta
sa nič nerobilo a teraz sú naše deti
celý deň na stavenisku.

Lucia Zubalová, Staré Mesto

Čakáme, kým

nás celkom

zaplaví?
LIST ČITATEĽA
Nedávne dažde spôsobili na via-
cerých cestách v meste záplavy.
Ako je možné, že kanalizácia
nedokáže odviesť dažďovú
vodu? Tento problém sa opaku-
je, preto nechápem, prečo s tým
kompetentní nič nerobia.
Ak cestu pod Prístavným mostom
či na Ružinovskej ulici pri silnej-
šom daždi opakovane zaplavuje,
asi niekde bude chyba. Alebo
čakáme, kým nás celkom zapla-
ví? Oto Rizner, Bratislava
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Možnosti 

skončenia

nájmu bytu
Nájom bytu zanikne písomnou
dohodou alebo písomnou výpo-
veďou. Ak bol nájom bytu do-
hodnutý na určitý čas, zanikne
uplynutím tohto času. Ak bola
daná písomná výpoveď, skončí
sa nájom bytu uplynutím výpo-
vednej lehoty. Výpovedná leho-
ta je tri mesiace a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledu-
júceho po mesiaci, v ktorom
bola doručená výpoveď.
Prenajímateľ môže nájomcovi
písomne určiť dlhšiu výpovednú
lehotu. Nájomca môže nájomnú
zmluvu vypovedať kedykoľvek
bez udania dôvodu. Prenajímateľ
môže vypovedať nájom bytu, len
ak potrebuje byt pre seba, manže-
la, pre svoje deti, vnukov, zaťa
alebo nevestu, svojich rodičov
alebo súrodencov; ak nájomca
prestal vykonávať prácu, na ktorú
je nájom služobného bytu viaza-
ný; ak nájomca hrubo porušuje
svoje povinnosti vyplývajúce z
nájmu bytu ; je potrebné z dôvodu
verejného záujmu s bytom alebo s
domom naložiť tak, že byt
nemožno užívať, alebo ak byt
alebo dom vyžaduje opravy, pri
ktorých vykonávaní nemožno byt
alebo dom najmenej počas šies-
tich mesiacov užívať; nájomca
využíva byt bez súhlasu prenají-
mateľa na iné účely ako na býva-
nie; nájomca prestal spĺňať pred-
poklady užívania bytu alebo
domu osobitného určenia.
Dôvod výpovede sa musí vo
výpovedi vymedziť tak, aby ho
nebolo možné zameniť s iným
dôvodom, inak je výpoveď ne-
platná. Dôvod výpovede nemož-
no dodatočne meniť. Neplatnosť
výpovede môže nájomca uplatniť
na súde do troch mesiacov odo
dňa doručenia výpovede.
Ak bola daná výpoveď z dôvodu,
že nájomca nezaplatil nájomné
alebo inú úhradu, a preukáže, že
ku dňu doručenia výpovede bol v
hmotnej núdzi z objektívnych
dôvodov, výpovedná lehota sa
predlžuje o šesť mesiacov.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

STARÉ MESTO
Okrem zmluvy na prenájom
nebytových priestorov na ka-
viareň v budove miestneho úra-
du Staré Mesto uzavrela obec-
ná Staromestská, a.s., s nitrian-
skou firmou CHEOPS produc-
tion, s.r.o., aj desaťročnú zmlu-
vu na prevádzkovanie Staro-
mestskej televízie. Upozornil na
to denník SME s tým, že táto
zmluva bola uzavretá ešte vlani
v júni, nebola však zverejnená
na webstránke mestskej časti
Staré Mesto ani Staromestskej,
a.s. Samospráva ju zverejnila
až po upozornení denníka SME
minulý týždeň.
Keďže zmluva nebola zverejnená
do troch mesiacov od podpísania,
mala by byť podľa zákona neplat-
ná. Predmetom zmluvy je zabez-
pečenie prevádzky, technického a
organizačného fungovania mest-
skej televízie - Staromestská tele-
vízia. Za výrobu programu na
desať rokov za 3000 eur mesačne
dostane nitrianska firma celkom
360-tisíc eur. Firma má nárok aj
na príjmy z reklamy.
Firma CHEOPS production patrí
šéfovi miestneho zväzu SDKÚ-
DS vo Veľkých Levároch a členo-
vi ústrednej rady strany Jozefovi
Maslínovi. Starostka Tatiana Ro-
sová je predsedníčkou ústrednej
rady SDKÚ-DS. 
Denník SME upozornil, že mest-
ská časť ani Staromestská, a.s. ne-
robili súťaž na prevádzkovateľa
televízie. CHEOPS production
najskôr vyrobila pilotné progra-
my za 10-tisíc eur a potom s ňou
uzavreli zmluvu na desať rokov.

Podľa Rosovej samospráva roko-
vala s viacerými firmami a s
Maslínom našli najvýhodnejšie
riešenie. „Súviselo to s tým, že sa
poznáme. Človek z SDKÚ je pre-
to mojím partnerom, lebo najlep-
šie nájdete niekoho, kto vám podá
pomocnú ruku alebo spoluprácu,
medzi známymi. Keďže som už
mnoho rokov v SDKÚ, mám v
strane známych. Aj vzťahy sú pri-
daná hodnota,“ priznala starostka
Rosová pre denník SME.
Šéf Transparency International
Slovensko Gabriel Šípoš uviedol,
že mestská časť mala urobiť
súťaž. „Vyvoláva to veľké po-
chybnosti, či samospráva urobila
dobrý obchod. Nespýtala sa verej-
nosti, kto by urobil najlepší prog-
ram, kto by zaplatil najviac za
nájomné. To, že víťazi sú si poli-
ticky blízki, vyvoláva rozčarova-
nie, že to zrejme nebola náhoda,“
povedal Šípoš pre denník SME.
Televízia vysiela z budovy miest-
neho úradu na Medenej ulici.
Maslínova  firma si na to prenají-
ma od Staromestskej, a.s., 142,72
štvorcových metrov v suteréne a
69,80 štvorcových metrov na prí-
zemí miestneho úradu, za čo platí
nájomné 100 eur ročne. V priesto-
re na prízemí vznikla kaviareň
Tele Café, za užívanie tohto pries-
toru platí nájomca navyše paušál-
ny poplatok 40 eur mesačne.
Staré Mesto tieto priestory necha-
lo zrekonštruovať na vlastné
náklady za takmer 30-tisíc eur.
Maslínova firma do vybavenia a
interiérov podľa zmluvy o pod-
nájme investovala 71-tisíc eur. Ak
by nové vedenie samosprávy či

Staromestskej, a.s., chceli túto
nájomnú zmluvu vypovedať,
museli by Maslínovi zaplatiť túto
investíciu ako zmluvnú sankciu.
Starostka Rosová tvrdí, že prena-
jaté priestory boli zanedbané a
nevyužívané. „Nebolo tu kúrenie,
vzduchotechnika, boli tu opadané
múry,“ uviedla Rosová. Priestory
boli podľa mestskej časti poskyt-
nuté bezplatne na základe toho, že
mestská časť za vysielanie platí
Staromestskej, a.s., mesačne iba
3400 eur (ročne 40 800 eur), čo
zďaleka nemôže pokrývať sku-
točné náklady lokálnej televízie. 
Denník SME ďalej upozornil, že
Staré Mesto spolupracuje aj s ďal-
šou Maslínovou firmou LASER
media, s.r.o., od ktorej si prenají-
ma veľkoplošnú obrazovku na
Hviezdoslavovom námestí. Za tri
týždne prenosov zo zimnej olym-
piády v Soči jej samospráva
vyplatila 20 613,60 eura. Firmu
vraj vybrali bez súťaže, len na
základe prieskum trhu, keď oslo-
vili skupinu firiem a z tých si
jednu vybrali. 
Veľkoplošnú obrazovku má Mas-
línova firma LASER media na
Hviezdoslavovom námestí opäť
od konca júla do konca decembra
2014. Má na nej vysielať program
Staromestskej televízie, 60 per-
cent času môže vysielať vlastný
program vrátane reklamy. Maslí-
nova firma za to neplatí mestskej
časti Straé Mesto miestnu daň za
užívanie verejného priestranstva.
Starostka Rosová totiž poskytla
firme straníckeho kolegu časť
námestia do užívania bezodplat-
ne. (brn)

Okrem kaviarne dostal starostkin
stranícky kolega aj obecnú televíziu

Staré Mesto

kúpilo WC

za 23 700 eur
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto kúpi-
la  mobilné WC za 23 700 eur.
Vyplýva to zo zmluvy, ktorú
zverejnila samospráva na web-
stránke. Ide o premiestniteľný
sanitárny kontajner, ktorý mal
byť podľa zmluvy  umiestnený
na Šafárikovom námestí.
V skutočnosti bol umiestnený v
parku ohraničenom ulicami Dob-
rovičova a Alžbetínska na mieste
bývalého bistra Kazačok. Ide o
kontajner s dámskymi a pánsky-
mi toaletami, v ktorom sú nerezo-
vé misy, pisoáre a umývadlá. V
súvislosti s tým mestská časť
zaplatila ďalších 9264 eur na vy-
budovanie vodovodnej a kanali-
začnej prípojky pre kontajnerové
WC.
Na porovnanie, rekonštrukcia toa-
liet v Grassalkovichovej a v Me-
dickej záhrade stála  24 538, resp.
23 960 eur. Existujúce toalety na
Šafárikovom námestí mestská
časť nerekonštruovala. (brn)

PIETA
pohrebná služba
Pomáhame 24 hodín
denne už 24 rokov,

poskytujeme
zľavu 240 eur

na smútočný obrad
v našej obradnej sieni
Smútočný obrad Pieta za 777 eur.
Súčasťou balíka je truhla, čalúne-
nie, obliekanie, úprava, smútočný
obrad 1/2-1 hodina v našej obrad-
nej sieni, vybavenie matriky a
kremácia so štandardnou urnou.
Ako jediná pohrebná služba po-
núkame tieto bezplatné služby:
- prepožičanie 4 umelých vencov
už aj so štandardnými stuhami,
- zobrazenie fotografie zosnulé-
ho na LCD monitore,
- prehratie foto - prezentácie zo
života zosnulého,
- kondolenčnú listinu.

NA TÝCHTO SLUŽBÁCH
UŠETRÍTE 240 €

Mlynské nivy 8, Bratislava
Telefón: 02/ 526 311 81,

0903 713 258
www.pieta.sk
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Využite špeciálnu ponuku pre živnostníkov, malé aj väčšie firmy. Môžete tak získať až o 26 % nižšie ceny 
za dodávku plynu oproti dominantnému dodávateľovi. Zmenu dodávateľa vybavíme za vás.
Viac o ponuke na plyn@zse.sk alebo v ZSE Centre.

Ponuka platí pri uzavretí zmluvy na združenú dodávku plynu od ZSE a podpísaní dodatku Energická jeseň 2014  
s viazanosťou na 12, 24 alebo 36 mesiacov. Porovnanie platí oproti štandardnej cene za dodávku plynu pre 
Malé podnikanie a organizácie (maloodber) od dominantného dodávateľa plynu, rok 2014.

www.zse.sk | ZSE Centrum | 0850 111 555

Máme pre vašu firmu  
plyn ešte výhodnejšie

BA Noviny_ATL_206x132mm.indd 1 2.10.2014 14:19
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BÝVAJTE IHNEĎ
SKOLAUDOVANÉ

STARÉ MESTO
Jarné Kapitulské dvory mali
veľkú výhodu - pretože boli
organizované prvý raz, nebolo s
čím porovnávať, takže výsle-
dok snahy mohol dopadnúť
buď ako úspech, alebo prepa-
dák. Skončilo sa to pozitívne,
teda neočakávane vysokou
účasťou verejnosti spojenou s
veľkou spokojnosťou návštev-
níkov.
Pri organizácii jesenného poduja-
tia sme pociťovali viacero obáv a
otázok – aké bude počasie, či
prídu ľudia  v takom počte ako na
jar, či budú  spokojní a podobne.
Po týždňoch hrozného počasia s
dennými dažďovými prehánkami
sa počasie deň pred podujatím
umúdrilo a vyzeralo to tak, že
aspoň nezaprší. Na druhý deň
bolo prekrásne - bez vetra, teplo a
so slniečkom počas celého dňa.
Karty „zhora“ boli dobre rozdané,
avšak bolo jasné, že samotné
počasie úspech podujatiu nezaru-
čí. Vedeli sme, že v meste je
súbežne organizovaných viac

podujatí, takže nebolo isté, či prí-
du ľudia v takom počte ako na jar.
Už doobeda sa ukazovalo, že to
nebude zlé, a poobede sme už
konštatovali lámanie rekordu
návštevnosti, ľudia boli všade - na
ulici, vo dvoroch a dokonca aj v
pivniciach.
Oproti podujatiu organizovanému
na jar sme využili aj  priestor
samotnej Kapitulskej ulice, kde
boli v stánkoch prezentované
knižné a hudobné vydavateľstvá a
tiež základné umelecké školy a
centrá voľného času. V priestore
medzi stánkami bolo vystavených
30 plagátov s  fotografiami starej
Bratislavy, ktoré pripomenuli jej
dobovú atmosféru. Jednotlivé
dvory pripravili zaujímavý celo-
denný program, z ktorého si moh-
li vybrať starší, mladší, deti, veria-
ci, ale aj ateisti - jednoducho všet-
ci, ktorých spája záujem o histó-
riu, umenie a kultúrne podujatia.
V Baxovej veži bola zorganizova-
ná zaujímavá diskusia bývalých a
súčasných obyvateľov Kapitul-
skej ulice, v ktorej odznelo veľa

milých spomienok a zážitkov. Tie
zaujali a pobavili počúvajúce
publikum. Veľký úspech mal aj
blok autorského čítania sloven-
ských spisovateľov moderovaný
Michalom Hvoreckým. Vo dvore

domu Albrechtovcov  bola okrem
prezentácie malej divadelnej
formy a komornej hudby zorgani-
zovaná diskusia o hudbe  a pre-
dajná výstava  autorských foto-
grafií. Bohatý  kultúrny program

orientujúci sa na veriacich
návštevníkov pripravili dvory
objektov Fary sv. Martina a Kon-
ferencie biskupov Slovenska.
Dvory Slovenskej katolíckej cha-
rity a Lux communication prezen-
tovali charitatívne a misionárske
aktivity obetavých ľudí nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Záve-
rečnou bodkou za podujatím
jesenných Kapitulských dvorov
bola podvečerná prehliadka
Dómu sv. Martina s odborným
výkladom Mons. Jozefa Haľka.
Ako hlavní usporiadatelia podu-
jatia jesenné Kapitulské dvory
veríme, že sme pomohli opäť
trochu viac prehĺbiť poznanie o
tejto čarovnej uličke. V súlade s
naším hlavným poslaním bude-
me naďalej pokračovať v snahe
vytvoriť priestor na prezentáciu
histórie, kultúry a umenia ako
protipólu ku konzumným aktivi-
tám odohrávajúcim sa na území
Starého Mesta. 

Ing. arch. Ľubomír Boháč
predseda OZOživenie 

Kapitulskej ulice

Ohliadnutie za jesennými Kapitulskými dvormi
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Neviem, ako sa má bežný občan,
ktorý sa tak intenzívne nevenuje
politike, a tej komunálnej už
vôbec nie, vyznať v tom, čo sa to
na tomto Slovensku deje. Neko-
nečné, zdĺhavé a nekonštruktív-
ne rokovania politických strán
majú za následok, že sa v tom už
(s prepáčením za výraz) ani divá
sviňa nevyzná.
V Petržalke máme napríklad kandi-
dátku na starostku (mimochodom,
už raz neúspešnú), ktorá je kandi-
dátkou jednej z koalície, ale záro-
veň ju strana SDKÚ, ktorí je čle-
nom tejto koalície, ako kandidátku
na starostku nepodporuje (lebo
majú k nej, mimochodom, zásadné
výhrady). A to je akože čo? Tomu
máme ako rozumieť? Že som holý
a zároveň som oblečený?!
Iný príklad z mesta. Je tu politické
zoskupenie, ktorého jedna strana

podporuje kandidatúru Milana
Kňažka na primátora hlavného mes-
ta, no ďalšie strany z tejto koalície sa
k jeho podpore už nehlásia. Priznám
sa, tomuto tiež nerozumiem.
Zaujímavé je to aj pri nezávislých,
závislých kandidátoch na starostu

Petržalky. Tak na bilbordoch majú
napísané, že sú nezávislí a nestra-
nícki kandidáti na starostu, ale na
poslancov už jeden ide ako nomi-
nant Smeru a druhý ako nominant
Zmeny zdola alebo koho... To už
pokladám za klamanie voliča.
Priznám sa, že som naozaj rád, že
sa mi podarilo nakoniec vyzbierať
700 podpisov pod moju kandidatú-
ru na poslanca do miestneho a
mestského zastupiteľstva a že kan-
didujem ako skutočne nezávislý.
Som rád, že už nie som účastníkom
týchto politických maškarád a že
môžem bojovať iba sám za seba.
A vám drahí Petržalčania a čitate-
lia, odporúčam, aby ste dobre zvá-
žili, komu dáte v nadchádzajúcich
komunálnych voľbách hlas. Ne-
voľte iba podľa straníckej prísluš-
nosti. Zamyslite sa, či to meno
vôbec poznáte, či niečo ten kandi-

dát spravil pre Petržalku, či sa
budete môcť na neho obrátiť aj po
voľbách. Pri komunálnych voľ-
bách sú tieto faktory mimoriadne
dôležité. 
Keď som pred štyrmi rokmi vstú-
pil do komunálnej politiky, jedna z
prvých otázok bola, že čo je mojím
hlavným cieľom. Odpovedal som,
že to, aby Petržalka bola lepším
miestom na život. Viem, je to tro-
chu klišé, ale aj naďalej je to môj
hlavný cieľ, pre ktorý som ochotný
obetovať ďalšie štyri roky života,
lebo viem, že sme na správnej ces-
te, len musíme po nej ďalej ísť.

Martin Miškov
zástupca starostu a nezávislý 

kandidát na poslanca mestského
zastupiteľstva za Petržalku 

P.S. Ak ma chcete kontaktovať:
0903 715 035 alebo

miskov.miskov@gmail.com

Predvolebný galimatiáš
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V Bratislave vidí priestor na
nové zelené zóny, v programe
Fungujúca Bratislava avizuje
zavedenie jednotného parkova-
cieho systému. Kandidát na
post primátora Milan KŇAŽ-
KO chce riešiť aj otázku, prečo
štát neplatí mestu daň z nehnu-
teľností za vládne budovy a
nájomné za pozemky mesta,
ktoré využíva. 

~      ~      ~
Je len niečo viac ako mesiac
pred voľbami. Prieskumy, ale
aj mnohí Bratislavčania, vás
čoraz častejšie stavajú do role
hlavného vyzývateľa primátora
Ftáčnika. Ako vidíte svoje
šance?
- Nepozerám sa na to ako na moju
šancu. Vnímam to skôr ako šancu
na zmenu, a to pomerne reálnu.
Hoci prieskumy sú jedna vec a
deň volieb druhá, aj v uliciach
počujem od ľudí, že mi držia
palce, aby som zvíťazil nad kan-
didátom SMER-u, teda p. Ftáčni-
kom. Takže verím, že sa nám
spolu podarí túto zmenu aj
dosiahnuť. 
Od čoho bude podľa vás závi-
sieť výsledok volieb?
- V prvom rade od toho, ako veľ-
mi Bratislavčania chcú zmenu. Z
diskusií v uliciach, ale aj zo stret-
nutí s rôznymi aktivistami a pred-
staviteľmi komunít cítim, že tá
vôľa je obrovská. Bilbordy súčas-
ného primátora obsahujú heslá,
čo všetko sa tu za štyri roky spra-
vilo, realita je však iná. Zároveň
si mnohí ľudia zatiaľ neuvedo-
mujú, že komunálne voľby majú
len jedno kolo. Pokiaľ sa v ňom
rozložia hlasy pravicových voli-
čov medzi kandidátov, ktorí ne-
majú šancu zvíťaziť, profitovať z
toho reálne môže kandidát
SMER-u. 
Prečo podľa vás toto môže byť
rozhodujúci faktor?
- Pretože v kombinácii s termí-
nom volieb, možno aj cielene
SMER-om stanoveným na pre-
dĺžený víkend, môže byť v Brati-
slave veľmi nízka účasť. Mnohí z
tých, s ktorými som sa rozprával,
mi totiž hovorili, že síce tu počas
prvého kola nie sú, ale v druhom
mi určite dajú hlas. Žiadne druhé
kolo však v komunálnych voľ-

bách na rozdiel od župných volieb
nebude. 
Bratislavčania sú spravidla
zodpovední voliči. Myslíte, že
nakoniec uprednostnia oddych
pred voľbami?
- Skôr si po toľkých voľbách v
poslednom období neuvedomujú,
že v komunálnych voľbách 15.
novembra máme len jeden pokus,
jedno kolo. Počítajú s druhým
kolom a chcú si oddýchnuť od
každodenných starostí. Aj preto
chcem vyzvať všetkých Brati-
slavčanov, aby zvážili, či ich
neúčasť na novembrových voľ-
bách stojí za to. Cenou za ňu
môžu byť ďalšie štyri roky stag-
nácie, nespokojnosti s tým, ako
pod súčasným vedením mesta
vyzerá ich ulica, bratislavské
cesty, zeleň či doprava.
Nebude problém skôr vysoký
počet protikandidátov p. Ftáč-
nika?
- Určite to zohrá úlohu. Pravica,
bohužiaľ, v Bratislave opäť uká-
zala, že sa nepoučila. Tvorí rôzne
koalície, opúšťajú ju volební lídri,
noví sa objavujú, robia sa zákulis-
né politické dohody. Aj do komu-
nálnej politiky sa prenáša roztrieš-
tenosť, ktorá na celoslovenskej
úrovni doviedla Slovensko do
situácie, kedy SMER bez väčšej
námahy vyhráva prakticky všetky
voľby. Tento scenár z veľkej poli-
tiky hrozí opäť aj pri voľbe primá-
tora Bratislavy.
Prečo ste podľa vás tou alterna-
tívou práve vy?
- V prvom rade verím, že Brati-
slavčanov presvedčí moja ponu-
ka. Ako prvý z kandidátov som v
utorok na tlačovej konferencii
predstavil komplexný volebný
program Fungujúca Bratislava.
No a v neposlednom rade to, že
budem účty skladať iba Bratislav-
čanom. Z politiky som odišiel na
základe vlastného dobrovoľného
rozhodnutia pred 12 rokmi. Pred-
stupujem teda pred Bratislavča-
nov ako kandidát absolútne nezá-
vislý od rôznych politických
vplyvov a straníckych sekretariá-
tov, ako aj sponzorov ktorejkoľ-
vek strany. 
Spomínate volebný program.
Čo podľa vás treba riešiť ako
prioritu?
- Dopravu, územné plánovanie,

sfunkčnenie magistrátu, no a, sa-
mozrejme, financovanie. V prog-
rame Fungujúca Bratislava je ob-
lastí a riešení viac, ale keďže tento
materiál má takmer 20 strán, asi
by sme sa bavili hodiny. Verím, že
si ľudia nájdu čas a prečítajú si na
mojej webstránke aspoň tie oblas-
ti, ktoré ich bytostne zaujímajú.
Jednou z prvých vecí, ktoré ako
primátor chcem konečne dotiah-
nuť do konca, je zavedenie jed-
notného parkovacieho systému a
spoplatnenie, predovšetkým mi-
mo bratislavských motoristov. 
Prečo predovšetkým mimo bra-
tislavských?
- Po prvé, Bratislavčania tu platia
dane, takže by už len z pohľadu
spravodlivosti mali mať zvýhod-
nené postavenie. No a po druhé,
spoplatnením parkovania vieme
motivovať aj ľudí dochádzajúcich
z okolitých obcí, aby zvážili, či už
integrovanú dopravu, alebo aspoň
to, aby necestovali v aute každý
sám. Pozrite sa v špičke na
obchvate, v drvivej väčšine áut
sedí iba vodič. Bratislava sa nevie
nafúknuť tak, aby zvládala odha-
dovaných približne 90 tisíc vozi-
diel, ktoré denne prichádzajú do
mesta. 
Ako sa sem majú dostať? 
- Ako primátor konečne s VÚC
dotiahnem integrovaný dopravný
systém, no najmä rozbehnem rea-
lizáciu nosného dopravného sys-
tému. Jeho kostrou bude určite
koľajová doprava na báze moder-
nizácie a dobudovania električko-
vej siete v kombinácií so záchyt-
nými parkoviskami. Napríklad
Brno dnes prepravuje viac ako
polovicu pasažierov koľajovou
dopravou, my len 27 %. Električ-
ka je pritom ekologická ale záro-

veň neprispieva k tvorbe neko-
nečných zápch na cestách. 
A kým sa nerozbehne integro-
vaný dopravný systém?
- Mesto musí vybudovať záchytné
parkoviská, ale na kraji mesta, s
čím počítam aj v rámci môjho
programu. Neviem, ako mohlo
niekomu napadnúť urobiť záchyt-
né parkovisko v areáli Incheby, te-
da prakticky v centre mesta, len
cez Dunaj. Autá sa tam môžu do-
stať jedine cez mosty, takže pro-
blém upchatého obchvatu sa abso-
lútne nerieši. Navyše cena za par-
kovanie na ňom je nehoráznosť. 
Témou posledného obdobia je
aj zahusťovanie Bratislavy. A
čo s čiernymi stavbami?
- Počítam s tým, že magistrát vy-
pracuje v spolupráci s mestskými
časťami územné plány zón, kde
budú definované jasné pravidlá a
podmienky výstavby, vrátane
koncepcie výškovej regulácie bu-
dov. Dnes je totiž územný plán
pomerne nejednoznačný materiál,
výšková regulácia v ňom praktic-
ky neexistuje, takže developeri si
veľakrát robia, čo chcú. A čo sa
týka čiernych stavieb alebo zmien
stavieb pred dokončením, ktoré
budú v rozpore s územným plá-
nom, k takýmto prípadom budem
mať nulovú toleranciu. 
Čo sa týka vašich plánov rozvo-
ja konkrétnych zón alebo pro-
jektov... 
- Oddelením Petržalky od Dunaja
diaľnicou na Einsteinovej ulici sa
potlačila úloha Dunaja ako mes-
totvorného prvku. Pritom v Lon-
dýne, Berlíne, Paríži, ale aj v Pra-
he či Viedni je práve rieka zónou,
okolo ktorej to žije. Určite chcem
hľadať urbanistické riešenie, ako
oživiť nábrežie Dunaja, a zároveň

opäť spojiť Petržalku s centrom
mesta. Rovnako vidím priestor na
vznik nových zelených zón v
meste. Budem rád, ak ďalšie pod-
nety a návrhy prídu aj od odbor-
nej verejnosti a kohokoľvek,
komu na našom meste záleží. 
Teraz ste hovorili o zahustenej
Bratislave...
- ...áno, ale práve preto musíme
vytvoriť zelené zóny tam, kde je
to ešte možné. Bratislava potrebu-
je nové pľúca, lebo sa tu obrazne
aj doslovne udusíme, plus ľudia
potrebujú zóny na oddych. Ako
primátor chcem určite presadzo-
vať ideu zriadenia mestského cen-
tral parku v časti Filiálka-Nové
Mesto, ale aj znovu oživiť ideu
lesoparku Draždiak v Petržalke. 
Z čoho chcete ako primátor
zaplatiť spomínané rozvojové
projekty, ale aj chod mesta?
- Potrebujeme zvýšiť efektivitu
fungovania magistrátu a zároveň
realizovať program úspor v mest-
ských podnikoch a organizáciách.
Dnes je manažment vyberaný na
základe straníckej príslušnosti,
odbornosť je až druhoradá. Brati-
slava zároveň dlhodobo nedostá-
va toľko peňazí, koľko by vzhľa-
dom na počet obyvateľov od štátu
dostať mala. Štatistický úrad totiž
vykazuje nižší počet Bratislavča-
nov, ako register obyvateľov
ministerstva vnútra. To nás pripra-
vuje každoročne o milióny eur. A
na investičné projekty plánujem
využiť eurofondy predovšetkým
z operačného programu IROP.
To je možno nejaká časť peňa-
zí. Ale kde vziať ďalšie?
- Sú tu aj iné príjmy, o ktorých
chcem hovoriť aj s vládou. Brati-
slava totiž plní úlohy hlavného
mesta, ale na tieto úlohy nedostá-
va v princípe žiadne prostriedky.
Pripravím novelu zákona o Brati-
slave, v ktorej sa nanovo definujú
tak úlohy, ako aj ich financovanie
zo štátneho rozpočtu. Rovnako
musí vláda konečne začať aj pla-
tiť Bratislave za svoje budovy daň
z nehnuteľnosti, nehovoriac o
nájomnom za mestské pozemky.
Pravidlá musia platiť pre každého
rovnako. Ľudia, ktorí tu žijú, pla-
tia dane a vychovávajú svoje deti,
si konečne zaslúžia normálne fun-
gujúce mesto. 

Zhováral sa Slavo Polanský

Bratislava ročne prichádza o milióny eur
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OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
konajúcej sa: dňa 17.10.2014 o 10:00h na ulici Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava –
GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária, 2. poschodie. Predmet: byt č. 906 –
nachádzajúci sa v bytovom dome na Bedľovej ulici č. 3, 841 04 Bratislava so súpis-
ným číslom 3579, o rozlohe 127,31 m2 s 2 balkónmi spolu o rozlohe 28,80 m2 a piv-
nicou o rozlohe 6,66 m2, k bytu prislúchajúci podiel na spoločných častiach  a spoloč-
ných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, k bytu prislúchajúci
spoluvlastnícky podiel na priľahlých pozemkoch.  Najnižšie podanie: 276.218,17 €,
minimálne prihodenie: 1000 €, dražobná zábezpeka: 7.000 €. (info: 0903 508 569)

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
konajúcej sa: dňa 17.10.2014 o 11:00h na ulici Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
- GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária, 2. poschodie. Predmet: garážové státie
č.9, v suteréne bytového domu nachádzajúceho sa na ulici Bedľová 3, 841 04 Brati-
slava so súpisným číslom 3579, ku garážovému státiu prislúchajúci spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Spoluvlastnícky
podiel k pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, a na priľahlých pozemkoch.
Najnižšie podanie: 13.154,21 €, minimálne prihodenie: 500 €, dražobná zábezpeka:
3.300 €. (info: 0903 508 569)

Vydávanie „nulových lístkov“ plánujú zrušiť
BRATISLAVA
Pri cestovaní medzimestskou
dopravou vydávajú vodiči spo-
ločnosti Slovak Lines, a.s.,
cestujúcim lístky aj vtedy, keď
majú na predplatených cestov-
ných lístkoch (PCL), tzv. elek-
tričenkách, kúpené a nahraté
zóny, v ktorých cestujú. Dosta-
nú tak vytlačený lístok s trasou
cesty a hodnotou 0,00 eur.
„Pri zavedení integrovaného bra-

tislavského systému bol jedným z
návrhov, aby cestujúci s platným
PCL boli zaregistrovaní v systé-
me a aby im nulový cestovný lís-
tok nebol vydaný. Systém takým-
to spôsobom približne aj dva
týždne fungoval. Avšak v praxi sa
to ukázalo ako nevhodné, pretože
informácia pre vodiča, že cestujú-
ci bol zaevidovaný, bola len vo
forme zvukového signálu - pípnu-
tia, ktoré v prípade väčšej okolitej

hlučnosti alebo nižšej hlasitosti
bolo ľahko prepočuteľné,“ vysve-
tlila hovorkyňa Bratislavskej inte-
grovanej dopravy Viktória Lanco-
šová. 
Overenie, či cestujúceho systém
zaznamenal alebo nie podľa nej
trvalo pridlho, pretože bolo po-
trebné preklikať sa v menu pok-
ladne. „Preto sa pristúpilo k tomu,
že sa nulové lístky vydávajú. Do
úprav súvisiacich s druhou etapou

integrácie sa však dostala požia-
davka, aby bol vodič o platnosti
PCL informovaný aj vizuálne,
výraznou správou na displeji
pokladne, a od spustenia ďalšej
etapy sa tak opätovne očakáva, že
nulové lístky sa už tlačiť nebudú a
cestujúci s PCL budú registrovaní
len elektronicky,“ dodala Lanco-
šová.
Pri cestovaní medzimestskou
dopravou má pre urýchlenie ná-

stupu cestujúci vodičovi stručne
povedať, či chce obyčajný alebo
zľavnený lístok, cieľovú zastávku
a či má kartu. Ak kartu cestujúci
má, priloží ju k palubnému počí-
taču. Ten podľa údajov nahratých
na karte určí výšku cestovného.
Ak má cestujúci na karte nahratý
peňažný kredit, suma sa mu z
karty strhne. Ak finančný kredit
na karte nemá, zaplatí v hotovos-
ti. Martina Chudá

Vytvorenie skutočného konceptu Twin
City, kde Petržalka bude zohrávať
dominantnú dopravnú úlohu, predpo-
kladá obnovenie Viedenskej električky.
Trnava je rovnako vzdialená od Brati-
slavy ako Viedeň, nikto ju však nenazý-
va Twin City. Predĺžením trasy S7 sa
vytvorí prepojenie medzi letiskom vo
Schwechate, centrom Viedne na jednej
strane a železničnou stanicou Petržalka
na druhej strane, v krátkych interva-
loch, maximálne 15 až 30 minút v sko-
rých i neskorých hodinách. 
Verím, že vybudovanie tohto mestotvorné-
ho spojenia má zásadný význam pre rozvoj
Petržalky ako modernej mestskej časti.
Petržalčanom a aj celej Bratislave prinesie
lepšiu dostupnosť pracovných miest, kul-
túrnych aj športových podujatí vo Viedni a
bližšie prepojenie oboch štátov. Preto
ponúkam svoje argumenty a bližšie vysvet-
lenie tohto zatiaľ nerealizovaného projektu.
Prepojenie miest prostredníctvom S - Bahn
(mestská dráha - železnica - z regiónu do
mesta s viacerými zastávkami) prináša
výhodu využitia tak železničnej, ako aj
električkovej siete. To umožňuje týmto vla-
kom zachádzať do centier miest bez potre-
by prestupovania. Špecifikom diskutovanej

trasy je prepojenie aj na medzinárodné
letisko vo Schwechate, ktoré doterajšie
železničné spojenia neponúkajú.
Projekt realizácie predĺženia existujúcej
trasy S7 z Wolfsthalu do Petržalky bol na
stole pred 10 rokmi a nedošlo k jeho usku-
točneniu z „politických“ dôvodov na oboch
stranách. Nemalý vplyv malo neuskutoč-
nenie privatizácie bratislavského letiska. Aj
keď niektorými rozhodnutiami došlo ku
skomplikovaniu realizácie tohto projektu
(napríklad zastavanie trasy vo Wolfstahle),
stále sú k dispozícii viaceré uskutočniteľné
varianty.  
Pokiaľ ide o finančnú náročnosť, odhady
spred desiatich rokov hovoria o 25 - 40
miliónoch eur, pričom slovenský podiel je

asi 1/3. Súčasne ceny budú o niečo vyššie. 
Projekt vybudovania tohto moderného a
mestotvorného spojenia je súčasťou Urba-
nistickej štúdie Baum z tohto roku a uvádza
sa v ňom: „Táto trať by mala veľký vý-
znam o.i. aj v možnosti priameho železnič-
ného napojenia Bratislavy na letisko
Schwechat, resp. priameho prepojenia
dvoch letísk Schwechat a Bratislava.“
Na rakúskej strane uvedenú problematiku

zastrešuje Industriellenvereinigung Wien,
ktorá myšlienku predĺženia trasy S7 do
Bratislavy podporuje ako vhodné spojenie
pre obyvateľstvo pravidelne dochádzajúce
za prácou do opačného mesta. Rovnako
potvrdzuje potrebu dopravného zbližova-
nia oboch miest.
Širšie uvedenú problematiku vníma Ing.
arch. Ivan Kočan: „Väzby medzi Bratisla-
vou a Viedňou na všetkých úrovniach budú
stále silnejšie, čo je prirodzený vývoj
vyplývajúci nielen z histórie, ale predovšet-
kým z významného potenciálu nášho
regiónu v strede Európy. Rôzne prognózy
hovoria o TOP REGIÓNE. Ja považujem
všetky diskusie okolo električky v duchu
„áno – nie“ alebo „prečo“ za stratu času.
Nepoznám príklad, kde by bolo električko-
vé prepojenie negatívnym prvkom z hľa-

diska rozvoja kontaktného územia, ale
práve naopak. Je smutné, že už takú dlhú
dobu stále váhame, pričom ekonomické
nároky sú hlavne na Rakúskej strane a my
môžeme len získať.
Železničné, diaľničné, letecké a lodné pre-
pojenia sú len na prepojenia z bodu do bodu,
a tým sa to končí. Električka znamená pod-
statne viac, je to líniové spojenie všetkých
atrakcií v kontaktnom území, čím sa vytvá-
ra predpoklad na vytvorenie skutočnej, živej
urbánnej osi Viedeň – Bratislava. Toto je
predovšetkým aj jeden z dôležitých kultúr-
no-ekonomických potenciálov Petržalky.“
Realizácia projektu obnovenia Viedenskej
električky má zásadný význam pre rozvoj
Petržalky. Istou odpoveďou je aj návšteva
petržalskej železničnej stanice a zhodnote-
nie jej súčasného stavu a využitia.
Ako kandidát na starostu verím, že Petržal-
ka môže byť modernou a životaschopnou
mestskou časťou, kde spojenie s európskou
metropolou prinesie výhody všetkým Petr-
žalčanom, a to nie výhradne iba v podobe
dopravného spojenia. Samotné oživenie
petržalskej železničnej stanice pritiahne
podnikateľské aktivity a tým aj prácu pre
ľudí žijúcich na tomto území. 

Pavel Nechala

Električka z Petržalky až do Viedne

BRATISLAVA 5
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prvý skutočne nezávislý primátor

Vážení Bratislavčania,
Je 25 rokov odkedy sa Bratislava mala vrátiť medzi vyspelé európske 

mestá, kam patrila. 25 rokov odkedy mal byť každý Bratislavčan 

v Bratislave kráľ a každý turista vítaný hosť.

Žiaľ po 25 rokoch je v Bratislave špina, domy a kultúrne pamiatky 

sú postriekané grafi tmi, bilbordy ničia vzhľad mesta, verejné 

priestranstvá sú neudržiavané.

Vážení Bratislavčania, žiaden z Vás nie je horší ako ktorýkoľvek 

Viedenčan. To, čo dusí naše mesto, sú 25 rokov tí istí politici, 

ktorí raz za 4 roky sľúbia, že teraz už určite zúročia svoje 25 ročné 

politické skúsenosti a určite prinesú svetlú budúcnosť. 

Vážení Bratislavčania, Bratislava je jedinečné mesto. 

Máme kráľovskú minulosť a je na nás urobiť pre nás

modernú budúcnosť. My nie sme horší ako Viedeň.

Dáme to!

Bratislava
čistá ako Viedeň.

Dáme to!

www.ivonesrovnal.sk
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
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POZÝVAME VÁS NA

Prejdite sa v sprievode architektov novými zelenými budovami 

PRAVÁ PETRŽALSKÁ STAROSTKA

MUDr. Iveta Plšeková

PETRZALKA_FIN_INZERCIA_206x85.indd 1 03/10/14 09:13

Podľa polície štatutár SBD milióny nespreneveril
KARLOVA VES
V apríli 2012 sme informovali,
že štatutár Stavebného bytové-
ho družstva (SBD) Bratislava
IV mal od januára 2002 rozpre-
dávať majetok družstva bez
vedomia jeho členov. Okrad-
núť mal 9724 členov družstva o
3 053 840 eur (92-miliónov
korún), čo je 314,05 eura na
hlavu. Trestné stíhanie sa zača-
lo v januári 2008. Úrad boja
proti korupcii Prezídia Policaj-
ného zboru SR však trestné stí-
hanie v máji 2012 zastavil. 
Keďže Najvyšší súd SR vo
februári 2012 rozhodol, že na
súdne pojednávanie nepripustí
účasť poškodených kvôli ich veľ-

kému počtu a možným prieťa-
hom. „Poškodených členov nikto
nekontaktoval a ani neinformoval
o výsledku konania,“ uviedla An-
na Ládiová, ktorá sa na nás obráti-
la v mene majiteľov bytov z Kar-
loveskej ulice 29-35. Býva tu 92
vlastníkov bytov, ktoré spravovalo
SBD Bratislava IV a ktoré teraz
spravuje Správcovské bratislavské
družstvo. Predsedom SBD Brati-
slava 4 bol do augusta 2002 Kolo-
man Černák. Od novembra 2003
je aj predsedom nového družstva.
„Trestná vec je na Okresnej pro-
kuratúre Bratislava IV v súčas-
nosti skončená,“ informovala
hovorkyňa Generálnej prokuratú-
ry SR Andrea Predajňová.

Vyšetrovateľ Marián Roško uzne-
sením za porušovanie povinností
pri správe cudzieho majetku v
máji 2012 rozhodol o zastavení
trestného stíhania, „lebo je nepo-
chybné, že sa nestal skutok, pre
ktorý sa vedie trestné stíhanie.“
Znalci pri vyšetrovaní zistili, že
štatutár SBD Bratislava IV zhro-
mažďoval na jednom účte spoloč-
ne všetky finančné prostriedky,
nerozčlenené podľa bytových
objektov a účelu platby, pričom
účty fondov opráv a údržby pre
jednotlivé bytové domy boli otvo-
rené. Bol však na nich nulový
zostatok. Postupne na ne ale štatu-
tár prevádzal peniaze, ktorých
však kvôli neplatičom či penále

nebol dostatok, a tak peniaze ne-
vyšli na všetky účty bytových
domov. Podľa uznesenia však
boli viacerým bytovým domom
prevedené peniaze do fondov pre-
vádzky, údržby a opráv nadhod-
notene, a nie podľa zostatku k 31.
decembru 2000.
Suma 3 053 840 eur (92-miliónov
Sk), ktorá mala byť podľa poško-
dených spreneverená,  predstavo-
vala podľa polície predpis celo-
ročnej tvorby fondov opráv a
údržby všetkých bytových do-
mov bez zohľadnenia nedoplat-
kov, ktoré k 1.januáru 2001 exis-
tovali vo výške 1 656 144 eur (49
893 000 Sk).  Navyše družstvo
muselo uhradiť penále vo výške

663 878, 37 eura (20-miliónov
Sk), na terminovanom účte malo
919 929, 56 eura (27 713 798 Sk),
ktoré získalo späť zápočtom
pohľadávok, a z peňazí od platia-
cich členov družstva do fondov
prevádzky, údržby a opráv boli
platené aj iné výdavky ako len na
prevádzku a údržbu. Preto druž-
stvu chýbali peniaze na vklady na
účty pre každý bytový dom.
Uznesenie hovorí, že „vykona-
ným vyšetrovaním nebolo ziste-
né, že by sa predával majetok
družstva bez vedomia a odsúhla-
senia členov družstva a že by boli
uzatvorené pre družstvo nevýhod-
né zmluvy o prenájme nebyto-
vých priestorov.“ (mch)
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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

Na Ekotopfilme sa zabaví celá rodina
STARÉ MESTO
Filmy, besedy s tvorcami,
ochutnávka zdravých jedál aj
100-percentnej organickej kávy
z Ekvádoru, pestrá ponuka rôz-
nych ekoproduktov, workshopy
či  súťaže pre deti. Toto všetko a
oveľa viac ponúka 41. ročník
Ekotopfilmu. A čo je najhlav-
nejšie, vstup je zadarmo!
Už v pondelok 20. októbra 2014
sa v hoteli Tatra začína päťdňový
medzinárodný festival filmov o
trvalo udržateľnom rozvoji Eko-
topfilm. Okrem pozerania filmo-
vých dokumentov budú mať di-
váci možnosť diskutovať s ich
tvorcami a nakuknúť do zákuli-

sia filmovania. Tohtoročným
zahraničným hosťom bude
mladý Nemec Raphael Fellmer,
ktorý porozpráva o tom, ako sa
dá žiť bez peňazí a stravovať sa z
kontajnerových potravín.
Festival ponúka aj mnoho sprie-
vodných akcii pre všetky vekové
kategórie. Pivovary Topvar pred-
stavia Trh nápadov na prosperitu,
ktorá je aj nosným leitmotívom
tohtoročného festivalu. Ak máte
nápad na podnikanie v gastronó-
mii, príďte si po rady, ako môže-
te prosperovať, a získajte skúse-
nosti od tých, ktorým sa to už
darí. 
Vedeli by ste v kritickej situácii

poskytnúť prvú pomoc? Ak nie,
príďte na pútavú  prednášku dok-
tora Viliama Dobiáša. Fungova-
nie zákutí ľudského mozgu je pre
vedcov stále záhadou. O mozgu
sa dozviete viac na prednáške s
Norbertom Žilkom a Tomášom
Hromadkom z Nadácie Memory.
Zdravá výživa je už pár rokov
aktuálnou témou. O tom, ako sú
na tom Slováci a či jedia zdravo,
porozpráva doktorka Trusková z
Úradu verejného zdravotníctva.
Vo Food zóne budú môcť milov-
níci kávy degustovať 100 % orga-
nickú kávu z Ekvádoru s názvom
Power Coffee. Odborníčka na
zdravú výživu Heňa Peškovičová

bude pripravovať jedlo z toho,
„čo príroda ponúkla“. 
V Sale zóne sú pripravené prezen-
tácie ekoproduktov: Ekoheart
kefky, Organic shop predstaví
exotické plodiny a semienka,
firma Zepter ukáže čističky vzdu-
chu a vody, Eco produkt ponúkne
pestrú škálu ekovýrobkov, ktoré si
na mieste budete môcť kúpiť. 
V spolupráci so Slovnaftom sme
pripravili možnosť priniesť po-
užitý kuchynský olej. Ten sa totiž
dá oveľa efektívnejšie využiť!
Aj vám sa doma povaľujú staré
mobily? Doneste ich! Zber sta-
rých telefónov je dlhodobou ini-
ciatívou Orangeu, ktorou sa snaží

spätne získať telefóny a ekologic-
ky ich zlikvidovať. V spolupráci s
H&M sme pripravili zberné boxy,
do ktorých môžete priniesť stare
šaty, ktoré sa budú recyklovať.
Do projektu Free Food sa môžu
zapojiť vsetci návštevníci tým, že
na festival prinesú potraviny z do-
mu, ktoré poputujú do rodín, kde
je ich nedostatok. Spustíme aj
veľké upratovanie zastávok
MHD v Bratislave, a to s podpo-
rou Dopravného podniku.
Vspolupráci s chránenou dielňou
Manna si domov môžete odniesť
spomienkové predmety na tohto-
ročný Ekotopfilm. Viac o progra-
me nájdete na ekotopfilm.sk �

BRATISLAVA
Bratislavskí mestskí poslanci na
septembrovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva  schválili
zmluvu o budúcej nájomnej
zmluve so spoločnosťou Národ-
ný futbalový štadión, a.s., ktorá
je investorom budúceho futba-
lového štadióna na Tehelnom
poli. Samotnú nájomnú zmluvu
by mali poslanci schvaľovať na
októbrovom zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva.
Zmluva rieši prenájom približne
55-tisíc metrov štvorcových plo-
chy na Tehelnom poli, za čo in-
vestor doteraz platí 33 eur ročne.
Poslanci však žiadali nájom pre-
hodnotiť, pretože okrem športo-
vého areálu tu má vyrasť aj
komerčná časť. Mesto sa s inves-
torom dohodlo, že za prenájom
3031 štvorcových metrov urče-
ných na komerčné využitie za-
platí 48 496 eur ročne, čo je 16
eur za štvorcový meter ročne. Po

dokončení stavby by sa nájomné
malo zvýšiť na 17 eur za štvorco-
vý meter, čo je 51 527 eur ročne.
Mestskí poslanci tiež rozhodli o
prenájme 3370 štvorcových met-
rov pozemku na rozšírenie Baj-
kalskej ulice a vybudovanie
odbočky z podzemných garáží.
Za prenájom tohto pozemku
zaplatí investor mestu 53 920 eur
ročne. Za prenájom a zmluvu o
budúcej zmluve hlasovalo 36 prí-
tomných poslancov, proti nebol
nik, zdržali sa piati poslanci.
Výstavba Národného futbalové-
ho štadióna má stáť približne 70
miliónov eur. Vláda na to vyčleni-
la 27 miliónov eur, mesto poskyt-
lo pozemky. Zvyšok zaplatí in-
vestor, za ktorým stojí podnikateľ
Ivan Kmotrík. Nový štadión má
mať kapacitu vyše 20-tisíc miest,
v podzemných garážach bude
1000 parkovacích miest. Investor
počíta aj s výstavbou administra-
tívnej budovy, obchodov či bytov.

Prenájom mestských pozemkov
na Tehelnom poli na výstavbu
futbalového štadióna schválilo
ešte predchádzajúce mestské
zastupiteľstvo. Investor si však
potreboval prenajať aj časť
pozemku na rozšírenie Bajkalskej
ulice. To využili koncom minulé-
ho roka mestskí poslanci, aby
otvorili diskusiu o zmene výšky
nájmu pozemkov, na ktorých
budú stáť komerčné stavby.
Investor sa bránil tým, že futbalo-
vý štadión nedokáže generovať
ziskové peniaze, komerčné
nájomné by tak mohlo celý pro-
jekt zastaviť. Do úvahy prichá-
dzal aj predaj časti pozemkov
investorovi, nedohodli sa však s
mestom na cene.
S búraním starého štadióna sa za-
čalo vlani v júli. V súčasnosti je
už zbúraný a na Tehelnom poli
zostala veľká jama. Výstavba no-
vého štadióna má trvať 18 až 20
mesiacov. (ado)

Mestskí poslanci dali zelenú výstavbe
nového štadióna na Tehelnom poli

Na zápasy KHL

jazdí MHD

opäť zadarmo
BRATISLAVA
Od októbra môžu fanúšikovia
HC Slovan Bratislava cestovať
v bratislavskej MHD na vstu-
penku domácich zápasov KHL.
Dohodli sa na tom zástupcovia
DPB, a.s., mesta Bratislavy a
HC Slovan. Vstupenky na hokej
budú platiť ako cestovný lístok
dve hodiny pred začiatkom
domácich zápasov  s platnosťou
do posledného denného spoja.
V minulej sezóne tento systém
úspešne fungoval, keď sa v čase
hokejových zápasov podarilo
odľahčiť individuálnu dopravu. V
tejto sezóne dopravný podnik
odmietol pokračovať v spolupráci
s klubom, po sérii domácich zápa-
sov však svoj postoj prehodnotil.
Najbližšie budú môcť fanúšikovia
cestovať na zápas v nedeľu 12.
októbra 2014, keď v Slovnaft
Aréne slovanisti o 17.00 h privíta-
jú Jokerit Helsinky. (ado)

Bratislavské

tímy v prvom

kole víťazne
BRATISLAVA
Uplynulý víkend sa začala naj-
vyššia domáca basketbalová sú-
ťaž mužov a oba bratislavské
tímy odštartovali sezónu víťaz-
ne. Majster BK Inter Incheba
Bratislava doma zdolal Iskru
Svit 98:92 a nováčik VŠEvs
Karlovka Bratislava vyhral v
Nitre 76:71.
V ďalšom kole v stredu 8. októb-
ra hrajú interisti v Prievidzi a Kar-
lovešťania privítajú v Športovej
hale FTVŠ na Lafranconi tím
Svitu. V sobotu 11. októbra hrá
Inter Bratislava na Pasienkoch
proti Banskej Bystrici a vysoko-
školáci z Karlovky cestujú do
Spišskej Novej Vsi.
Prvého mestského derby v bas-
ketbalovej extralige mužov sa
Bratislavčania dočkajú v sobotu
1. novembra 2014 o 18.00 h, keď
majster privíta v Hant Aréne
nováčika. (ado)
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ROZHODNUTIE
25. - 26. 10. 2014

Pestrú paletu kompaktov Mercedes-Benz
rozšíri od septembra viacero modelo-
vých noviniek. Pohon oboch náprav
4MATIC pribudne pri jednom novom
modeli v Triede A a pri dvoch v Triede
CLA. Zároveň modely CLA 200 CDI s
pohonom prednej alebo oboch náprav
dostanú optimalizovaný motor 2,143 lit-
ra (namiesto pôvodného 1,796 l). A Trie-
da GLA sa rozšíri o mimoriadne hospo-
dárny základný model s motorom 1,461
litra (s manuálnou alebo  s dvojspojko-
vou automatickou prevodovkou). Všet-
ky novinky splnia požiadavky emisnej
normy Euro 6. Sériovo budú disponovať
funkciou ECO štart-stop.
K benzínovým modelom Triedy A s poho-
nom všetkých štyroch kolies pribudne A

220 4MATIC. S preplňovaným štvorval-
com 1,991 litra (135 kW/184 k; 300 Nm)
zrýchli na 100 km/h za 7,4 sekundy pri spo-
trebe 6,3 l/100 km. 
S pohonom oboch náprav debutujú hneď
dve dieselové verzie Triedy CLA. CLA
200 CDI 4MATIC (100 kW/136 k; 300
Nm) zrýchli na 100 km/h za 9,8 sekundy a
spotrebuje 4,6 l/100 km. Druhá výkonnej-
šia dieselová verzia s pohonom všetkých
kolies je CLA 220 CDI 4MATIC (125
kW/170 k; 350 Nm). S motorom, ktorý má
rovnaký objem i kombinovanú spotrebu
ako jeho slabší variant, zrýchli na 100 km/h
už za 8,2 sekundy.
Pre vyššiu hospodárnosť optimalizovaný
motor 2,143 litra (100 kW/136 k; 300 Nm)
dostane CLA 200 CDI s pohonom pred-

ných kolies. S novým motorom zrýchli na
100 km/h za 9,9 (s automatickou prevodov-
kou za 9,8) sekundy a spotrebuje 4,1 (s
automatickou prevodovkou 4,0) l/100 km. 
Na jeseň sa začne dodávať aj nový model
kompaktnej triedy značky s hviezdou:
GLA 180 CDI. S motorom 1,461 litra (80
kW/109 k; 260 Nm) a dvojspojkovou pre-

vodovkou 7G-DCT má spotrebovať na 100
km v kombinovanom jazdnom cykle 3,9
(pri manuálnej prevodovke 4,0) litra. Na
100 km/h zrýchli za 11,9 (pri manuálnej
prevodovke 12,0) sekundy.

Viac o značke Mercedes-Benz nájdete
na www.mercedes-benz.sk
alebo www.motor-car.sk

Novinky Tried A, CLA a GLA

Za parkoviskom sa skrýva iný zámer
AD: NA KRAMÁROCH 
PRIBUDNE PARKOVISKO 
(BN 18/2014)
Pôvodný majiteľ plánoval na
pozemku na Jahodovej ulici,
ktorý odkúpil od Detskej
fakultnej nemocnice za pozoru-
hodne nízku sumu, postaviť 8-
podlažnú bytovku, nazvanú
Objekt prechodného ubytova-
nia. V skutočnosti však malo ísť
o bytový dom. Názov bol iba
pokusom obísť normou stano-
vené počty parkovacích miest.
Ďalším pokusom bolo označenie
bytového domu za zariadenie
zdravotníctva a sociálnej starostli-
vosti, čo vyplývalo z predpokla-

du, že majiteľmi bytov by boli aj
lekári.
V správe sa uvádza, že pozemok
bol neupravený, zarastený trávou
a burinou. V minulom období sa o
kosenie a úpravu pozemku starala
nemocnica, tento rok bol skutoč-
ne pozemok nekosený a neupra-
vený. O kosenie je však povinný
starať sa majiteľ, ktorý túto povin-
nosť napriek citlivému nemocnič-
nému okoliu hrubo zanedbal a
kosiť začal až v lete pred začatím
zavážania pozemku štrkom.
Úmysel spraviť na pozemku
dočasné parkovisko síce miestne-
mu úradu ohlásil, no povolenie
nedostal, pretože aj parkovisko

musí mať stavebné povolenie.
Ďalším zamýšľaným využitím
priestoru boli aktivity typu dožin-
ky, furmanské dni, hody a pod.
Nech si čitateľ urobí úsudok sám,
ale usporiadanie takýchto akcií v
tesnej blízkosti detskej nemocnice
sa nám zdá dosť necitlivé, ba až
absurdné.
Pod pláštikom ponuky bezplatné-
ho parkovania sa skrýva zasa iba
špekulácia na preklenutie obdobia
do získania stavebného povolenia
na realizáciu pôvodného zámeru
výstavby bytového domu, napriek
platnému územnému plánu, ktorý
výstavbu v stabilizovanom území
nepovoľuje.

Prečo sa pozemok predal? A keď
sa už predával, prečo sa ho
nemocnica nesnažila predať za čo
najvyššiu cenu, ale uspokojila sa s
polovicou znalcom odhadnutej
ceny? Prečo magistrát vydal
súhlasné záväzné stanovisko k
investičnému zámeru? Predsa
musel rozoznať rozpor s platnými
požiadavkami na výstavbu v sta-
bilizovanom území. Prečo v pro-
cese žiadosti o stavebné konanie
nevystupuje vlastník pozemku
smoke&blues s.r.o., ale striedajú
sa rôzni zástupcovia? Čo za firmu
sa skrýva pod názvom Nopec In-
vestments Ltd. v Londýne, ktorá
je údajne vlastníkom pozemku, a

čo túto firmu ako vlastníka vedie
k tomu, aby budovala bezplatné
parkovisko na Kramároch vo
vzdialenej Bratislave? Komu sa v
skutočnosti pomáha? A kto zostá-
va nevypočutý?
Na prvý pohľad chvályhodný zá-
mer riešiť aspoň prechodne pro-
blém parkovania na Kramároch
tak dostáva iný rozmer. A postup
novomestskej samosprávy sa už
nejaví ako pomalý, ale zdá sa, že
sa snaží o dodržiavanie predpisov
a chráni obyvateľov mestskej časti
pred snahami o zahusťovanie na
úkor potrebnej zelene.

OZ Naše Kramáre
a obyvatelia Jahodovej ulice
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štvrtok 9. októbra
� 19.00 - J. del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - J. B. Thomas: Charley-
ho teta, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.30 - BHS: Budapest Festival
Orchestra, Koncertná sieň Sloven-
skej filharmónie, Námestie E.
Suchoňa

piatok 10. októbra
� 19.00 - W. Shakespeare: The
Tempest, baletné predstavenie,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - P. Pavlac, J. Ďurovčík,
B. Filan, Elán: Ôsmy svetadiel,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Musica Medica, harmo-
nický koncert, Divadlo Ticho a
spol., Školská ulica
� 20.00 - Jiří Stivín, koncert, V-
klub, Námestie SNP

sobota 11. októbra
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - ŠKP Banská Bystrica,
basketbalová extraliga mužov,
Hant Aréna, Trnavská cesta
�19.00 - G. Verdi: Nabucco, ope-
ra, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Idiot, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - P. Pavlac, J. Ďurovčík,
B. Filan, Elán: Ôsmy svetadiel,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - BHS: Štátny komorný
orchester Žilina, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Námestie
E. Suchoňa
� 20.00 - Quincy Jones presents:
Andreas Varady Trio, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica

nedeľa 12. októbra
� 11.00 - W. A. Mozart: O čarov-
nej flaute a iných kúzlach, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica

� 15.00 - BHS: Spevácky zbor
mesta Bratislavy, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Námestie
E. Suchoňa
� 17.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, opera, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 17.00 - HC Slovan Bratislava -
Jokerit Helsinki, hokejová KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
� 18.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 18.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - J. Nvota: Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
�19.00 - M. O'Donnell, Th. Mee-
han: Hairspray, Nová scéna, Kol-
lárovo námestie

pondelok 13. októbra
� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
�19.00 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta

utorok 14. októbra
� 11.00 - W. A. Mozart: O čarov-
nej flaute a iných kúzlach, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - F. Mendelssohn-Bart-
holdy, Y. Vámos: Sen noci sväto-
jánskej, balet, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. N. Nestroy: Pán
Mimo, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - T. Bernhard: Pred od-
chodom na odpočinok, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta

streda 15. októbra
� 11.00 - S. Civáňová, P. Vlčko:

Bajaja, Nová scéna, Kollárovo
námestie
�17.30 - VŠEMvs Karlovka Bra-
tislava - BC Prievidza, basketba-
lová extraliga mužov, Športová
hala FTVŠ, Lafranconi
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. A. Mozart: La cle-
menza di Tito, opera, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Ilya Gringolts: svetový
husľový virtuóz, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Námestie
E. Suchoňa
�19.00 - Šansónový večer s Mar-
celou Laiferovou, DK Kramáre,
Stromová ulica
� 19.00 - Chorea Slovaca - taneč-
né etudy pre SĽUK, Divadlo
SĽUK, Balkánska ulica, Rusovce

štvrtok 16. októbra
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - G. Gorgey: Na koho to
slovo padne, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 20.00 -  Jazz v Aréne: Iiro Ran-
tala Trio, Divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Nová scéna, Kollárovo
námestie

piatok 17. októbra
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, opera, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - W. Vandekeybus, Ulti-
ma Vez: booty Looting, hosťova-
nie Ultima Vez, Sála opery a bale-
tu SND, Pribinova ulica
�19.00 - Th. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-

ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - P. Quilter: Ráno po, Loft
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Jožka Černý s cimbálo-
vou muzikou Grácia, Stredisko
kultúry Nové Mesto, Vajnorská
ulica
�19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Štúdio Olympia, Kollárovo ná-
mestie

sobota 18. októbra
� 10.00 - Štefánikova ulica ožíva,
deň otvorených dverí v Business
Garden, Štefánikova ulica
�13.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 17.00 - Desatoro, desať režisé-
rov inscenuje desať Božích priká-
zaní, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - MBK SPU Nitra, basket-
balová extraliga mužov, Hant
Aréna, Trnavská cesta
�19.00 - G. Puccini: Bohéma, ope-
ra, SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
�19.00 - L. Grosman: Obchod na
korze, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 20.00 - Horkýže Slíže, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica

nedeľa 19. októbra
�10.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 17.00 - L. A. Minkus, M. Peti-
pa: Bajadéra, balet, SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
Spartak Trnava, futbalová Fortu-
na liga, Šatdión Pasienky
� 18.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Ph. Löhle: Das Ding
(To), Loft Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
�19.30 - Kylie Minogue: Kiss Me
Once Tour 2014, Slovnaft Aréna,
Ulica odbojárov

pondelok 20. októbra
� 19.00 - I. Welsch: Ucpanej sys-
tém, Festival Astorka - Dejvické
divadlo Praha, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
�19.00 - H. Ibsen: Rosmersholm,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - O. Wilde: Lordi, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto

utorok 21. októbra
� 19.00 - Eifman Ballet: Rodin,
hosťovanie Baletu Borisa Eifmana
z Petrohradu, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Bizet: Carmen, opera,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - J. Arány: Toldi, Festival
Astorka - Vigszínház Budapest,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.30 - J. M. Sitarski: hudobný
recitál, Festival Astorka, Divadlo
Astorka - Klub Trezor, Námestie
SNP
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, Loft Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Kol-
lárovo námestie

streda 22. októbra
� 17.30 - Scénické rozhovory:
Boris Farkaš, Divadlo Astorka -
Klub Trezor, Námestie SNP
�17.30 - VŠEMvs Karlovka Bra-
tislava - ŠKP Banská Bystrica,
basketbalová extraliga mužov,
Športová hala FTVŠ, Lafranconi
� 19.00 - Eifman Ballet: Rodin,
hosťovanie Baletu Borisa Eifmana
z Petrohradu, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
�19.00 - L.  Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, balet, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - S. Krátka: Cry baby cry,
Festival Astorka - Švandovo
divadlo Praha, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 20.00 - Chantal Poullain: Chan-
sons, Ateliér Babylon,Kolárska
ulica

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

Informácie a objednávanie:

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

www.rehabilitaciadoma.sk



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

19BRATISLAVSKÉ NOVINY 19/2014

Vodácky klub

Dunajčík má

90 rokov (2.)
Po vojne sa zamerali hlavne na
obnovu lodenice, ktorú sa im
podarilo uviesť do chodu 24.
augusta 1946 na výročie založe-
nia klubu. Postavili ju znovu v
Petržalke pri vtedajšom Lide,
neďaleko od starej lodenice.
Mala to byť len provizórna lo-
denica a plánovali si postaviť
väčšiu, komfortnejšiu, ktorej
plány zdobili roky steny lodeni-
ce, ale podmienky tomu nepria-
li. Dodnes budova slúži, i keď
bola opakovane poškodená po-
vodňami. Aj vďaka úsiliu a pra-
covitosti členov, ktorí ju roky
udržovali, ale aj zveľaďovali. 
V 50. rokoch prišla do klubu silná
skupina mladých ľudí. Zhodou
okolností časť z nich boli vodní
skauti, ktorí po roku 1948, keď bol
skauting u nás zrušený, našli úto-
čisko v Dunajčíku. V klube sa po-
pri tradičnej vodnej turistike zača-
lo viac pozornosti venovať tréno-
vaniu a súťaženiu v rýchlostnej
kanoistike. Vyrástla tu skupina
úspešných pretekárov, i keď bez
vedenia školenými trénermi.
V tom čase sa všetkým bratislav-
ským mladým pretekárom nezišt-
ne venoval na spoločných cviče-
niach v telocvični i pri stretnutiach
na vode  Jendo Matocha z Tatranu,
vtedy už úspešný kajakár. V ro-
koch 1954 a 1955 bol Dunajčík
najlepším slovenským oddielom.
Do československej reprezentácie
sa vtedy prebojovali štyria členo-
via klubu. Neskôr po vzniku vr-
cholových stredísk sa zmenila
situácia a súťaž oddielov začala
byť nerovná. Boli oddiely liahne a
oddiely, ktoré z liahní ťažili. Du-
najčík patril k tým prvým.
Aj naďalej klub dosahoval vý-
borné výsledky v mládežníckych
kategóriách. Mal viaceré tituly
majstrov republiky, mnohí z prete-
károv patrili do celoštátnej re-
prezentácie. Dobré výsledky sa aj
v nasledujúcich desaťročiach
dosahovali na dlhých tratiach a
maratónoch, kde sa Dunajčíci
ukázali ako špecialisti a umiestnili
sa výborne aj na zahraničných
podujatiach. Želmíra Mišíková

Pokračovanie nabudúce.

NA STAROHÁJSKEJ ULICI
v opustenej budove blízko lesa
našli ľudia počas upratovania
medzi odpadkami kostrové pozo-
statky neznámej osoby. Polícia
kosti zaistila a prípad vyšetruje.
NA IVANSKEJ CESTE ukradla
25-ročná Lívia z obchodov s
odevmi v nákupnom centre Avion
oblečenie za 399 eur. Za poklad-
ňami ju však chytil pracovník
SBS, ktorý ju odovzdal polícii.
Žene hrozí väzenie na dva roky.
NA DUDVÁŽSKEJ ULICI sa
niekto cez okno vlámal do koči-
kárne jednej z bytoviek. Ukradol
dve rybárske udice, dva rybárske
navijaky, dve puzdrá na udice a
iné rybárske potreby v hodnote
1750 eur. Polícia po zlodejovi
pátra, hrozí mu väzenie až na dva
roky.
NA BUDATÍNSKEJ ULICI
poškodil 32-ročný Michal v jed-
nej z bytoviek nákladný výťah.
Najprv na deviatom poschodí roz-
bil vo výťahu zrkadlo a zničil
displej ovládania výťahu. Potom
sa presunul na prvé poschodie,
kde vyhol časť posuvných dverí
výťahu. Ani to mu však nestačilo
a následne na prízemí rozbil skle-
nenú výplň vstupných vchodo-
vých dverí bytovky. Vlastníkom
bytov a nebytových priestorov
vznikla škoda za 798 eur. Mužovi
hrozí väzenie na jeden rok.
NA ŠEVČENKOVEJ ULICI
posprejoval 23-ročný Bratislav-
čan stenu obchodného domu.
Následne sa presunul na Švabin-
ského ulicu, kde posprejoval ste-
nu teplárne. Poškodením cudzie-
ho majetku spôsobil škodu vyčís-
lenú na 700 eur. Mladíkovi hrozí
väzenie na jeden rok. (mch)

V roku 1682 vyhlásili za cára
desaťročného nevychovaného
a len minimálne vzdelaného
chlapca menom Peter. Skutoč-
ným vládcom sa stal v roku
1689, keď mal 17 rokov. For-
málne bol najprv len spolu-
vládcom svojho nevlastného
chorého a neschopného star-
šieho brata. V rodine stále
trval boj medzi jednotlivými
členmi o moc. Svojho syna
Petra úspešne podporovala
jeho matka, ktorá mu vybrala
aj manželku. Manželstvo bolo
katastrofou. Peter dal manžel-
ku nakoniec uväzniť v klášto-
re (kde ju trápili hladom, smä-
dom, zimou), aby sa mohol
oženiť s inou.
V roku 1697 cár opustil svoju
krajinu, aby údajne „inkognito“
precestoval Európu. So skupi-
nou svojich dvoranov sa prepla-
vil do Holandska, potom prešli
do Anglicka, precestovali západ-
nú Európu, a cez Nemecko a
Rakúsko sa urýchlene vrátil
domov, kde začali počas jeho
neprítomnosti vznikať nepokoje.
Neskoršie pramene hovoria o
tom, ako sa cár v anonymite učil
rôznym remeslám, aký bol inte-
ligentný a učenlivý.
Iné autentické pramene ho
poznajú ako nevychovaného
divocha, ktorý so svojou skupi-
nou, najmä pod vplyvom alko-
holu, vystrájal a vzbudzoval po-
horšenie. Jeho „inkognito“ trva-
lo možno len jeden deň. V Lon-
dýne býval v dome, ktorý bol po
jeho odchode úplne zdevastova-
ný. Rusi použili dosky podlahy
ako palivové drevo. Spálili aj
drevené stupne schodiska na
poschodie. Zničené boli všetky
okná. A nebolo žiadnym tajom-
stvom, kto bol páchateľ.
Do Viedne údajne prišiel „na
pozvanie cisára Leopolda“. V
skutočnosti sa tam pozval sám.
Cisár mal v tom čase iné starosti
ako pozývať akéhosi „inkogni-
to“ panovníka ďalekej krajiny.
Mal skôr problém udržať nevo-
lanú návštevu na uzde. Cárova
cesta mala totiž vyslovene špio-
nážny charakter. V júni 1698 si
cár so svojou družinou „odsko-
čil“ z Viedne na návštevu Preš-
porka. Jeho „hostiteľom“ tu mal
byť palatín Pálffy. Údajne ho

ubytoval v paláci na Hrade. Tam
ho mal asi najlepšie pod kontro-
lou. Cár si vraj prezrel mesto. V
meste sa o tom nijaká správa
nezachovala, asi bol skutočne
„inkognito“. Najviac ho vraj
zaujímal prístav a miesto, kde sa
budovali lode pre „cisársku
dunajskú flotilu“. Aká „flotila“!
Boli to jednoduché člny, ktoré
mohli v prípade potreby niesť aj
delá. Keďže Dunaj umožňoval
plavidlám s ťažkým nákladom
len plavbu smerom po prúde,
boli také člny vopred odsúdené
na skorý zánik. Je len legendou,
že by sa cár zaujímal o stavbu
takých člnov. Po troch dňoch
cárova skupina odišla, palatín si
vydýchol a nikto tu o nich viac
nepočul.
Tristošestnásť rokov po trojdňo-
vej „návšteve“ si ktosi želá, aby
bola v Bratislave inštalovaná
pamätná doska cárovi. Prišiel
sem vraj loďou, tak doska musí
byť blízko osobného prístavu.
Na hlavnej budove Slovenského
národného múzea. Hoci prísta-
visko na konci 17. storočia bolo
pod Hradom, na rozhraní Vydri-
ce a Zuckermandla. Na mieste
terajšieho Fajnorovho nábrežia
vtedy tiekol široký Dunaj, pri-
stávať sa tam nedalo. Nebol tam
ani priestor vhodný na stavbu
člnov či lodí.
Budovu SNM postavili v rokoch
1926 až 1928 podľa projektu
architekta Milana Michala Har-
minca ako filiálku pražského

Zemědělského musea na násype
pri nábreží vtedy už regulované-
ho toku Dunaja. Jej priečelie
ozdobili kamennými sochársky-
mi dielami moravského sochára
Frantu Úprka. Aj trojuholníkový
štít múzea bol pôvodne vyplne-
ný sochárskou kompozíciou
impozantných rozmerov s poľ-
nohospodárskym námetom.
Budova bola počas druhej sve-
tovej vojny značne poškodená
bombovým náletom. Po oprave
ostal jej trojuholníkový štít
prázdny. Fasády budovy sú v
dezolátnom stave, čakajú na
totálnu rekonštrukciu, lebo „fle-
kovanie“ na jednotlivých mies-
tach sa neosvedčilo. Osadenie
pamätnej tabule cárovi zname-
ná ďalšie poškodenie fasády
budovy.
Na umeleckom stvárnení pamät-
níka ruského cára sa s výdatnou
nezištnou pomocou starostky
Rosovej intenzívne pracuje. Bra-
tislava má „postaviť pamätník“
človeku, ktorý nikdy nezasiahol
do jej histórie. Pamätník človeka
despotu, ktorý zavraždil vlastné-
ho syna, ktorého vychoval tak,
že „ich jedinou spoločnou vlast-
nosťou bolo pijanstvo“. A to ešte
na fasáde historickej budovy,
kde chýbajú pamätné tabule
venované popredným sloven-
ským bádateľom - múzejníkom.
Nie je tam ani len tabuľa pripo-
mínajúca autora projektu Milana
Michala Harminca. Je to nor-
málne? Naozaj sa tomu nedá
zabrániť, kým je čas?

Štefan Holčík
Foto: archív autora

Pamätník cára na fasádu SNM nepatrí

�� Rýchle pôžičky
�� Profesionálny prístup
�� Bez založenia
�� Stačí občiansky preukaz

PONDELOK až PIATOK
od 9:30 do 18:00 h

OC SARATOV, Saratovská 9
Bratislava – DÚBRAVKA

Tel.: 0948 087 190

Námestie SNP 5
Bratislava – STARÉ MESTO

Tel.: 02 / 207 552 65

ŠINTAVSKÁ 26
Bratislava – PETRŽALKA

Tel: 02 / 207 552 85
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Nepremeškaj príležitosť získať túto sexi ikonu

Navyše v cene vozidla je zahrnuté
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky od spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km

Viac informácií získaš u svojho predajcu alebo na www.mercedes-benz.sk/trieda-a 

od 19 999 € 
pre Mercedes-Benz A180 (benzín) a od 20 999 € pre A160 CDI

Viac sexi.

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

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zvýhodnenie platí pre vozidlá objednané do 31. decembra 2014. Trieda A: Kombinovaná spotreba paliva 3,6 – 6,0 l/100 km; emisie CO2 92 – 140 g/km. Ilustračné foto. 

Posledné dva

dostihy budú 

v skoršom čase 
PETRŽALKA
Dostihová sezóna na závodisku
v petržalskom Starom háji sa
chýli k záveru. Do konca dosti-
hového roka zostávajú už len
dva dostihové dni - najbližší
bude v nedeľu 19. októbra
2014, ten posledný o týždeň
neskôr. Pozor, posledné dva
dostihové dni majú posunutý
začiatok - v nedeľu 19. októbra
sa začína pretekať o 13.00 h a v
nedeľu 26. októbra už o 12.00 h.
V nedeľu 19. októbra má predpo-
sledný dostihový míting sezóny
na programe osem rovinových a
prekážkových dostihov. Najväč-
šiu pozornosť púta Memoriál
RNDr. Juraja Gressnera, čo je
rovina II. kategórie na 1800 m pre
3-ročné a staršie kone. Okrem
vzrušujúcich turfových momen-
tov je pre divákov pripravené žre-
bovanie nevýherných tiketov o
pivo Staropramen a pre najmen-
ších vozenie na koníkoch.
O týždeň neskôr bude hlavným
ťahákom posledných dostihov
sezóny Veľká októbrová cena
(rovina I. kategórie na 2000 m pre
3-ročné a staršie kone). (brn)

RUSOVCE
Slovenský ľudový umelecký
kolektív si tento rok pripomína
65. výročie vzniku. Pri tejto prí-
ležitosti uvedie na svojej
domovskej scéne v Rusovciach
dva nové programy - Chorea
Slovaca a Krížom-krážom. 
Tanečná inscenácia „Chorea Slo-
vaca – tanečné etudy pre SĽUK“
je inšpirovaná tradičnými piesňa-
mi a tancami, ale jej umelecké
stvárnenie sa podriaďuje súčas-
ným umeleckým vyjadrovacím
prostriedkom. Tento program
uvedie SĽUK v stredu 15.októbra
2014 o 19.00 h v Divadle SĽUK
v Rusovciach. 
Hudobno-tanečné predstavenie
Krížom-krážom prináša na scénu

regionálnu a štýlovú pestrosť do-
máceho folklóru, obohatenú o ko-
mické prvky a hravosť, to všetko
v podaní vynikajúcich interpretov
– muzikantov, tanečníkov a spe-
vákov. Predstavenie bude vo

štvrtok 23. októbra o 19.00 hod v
Divadle SĽUK v Rusovciach. 
Vstupenky na obe predstavenia
SĽUK-u si možno kúpiť v sieti
Ticketportal. (brn)

Foto: Ctibor Bachratý

SĽUK uvedie v Rusovciach dve nové
predstavenia plné tanca a spevu

NOVÉ MESTO
Koncert speváckej hviezdy
ZAZ si bude môcť vychutnať
viac Bratislavčanov - pre
obrovský záujem zmenili orga-
nizátori miesto koncertu. Kon-
cert nebude v Hant Aréne, ako
bolo naplánované, ale uskutoč-
ní sa 28. novembra 2014 v
neďalekej Aegon Aréne.
Francúzska speváčka Isabelle
Geoffroy, známa pod pseudony-
mom ZAZ, je označovaná za
novodobú Edith Piaf. Speváčka,

ktorá očarila najmä mladú gene-
ráciu po celom svete natoľko, že
okamžite vzrástol záujem o štú-
dium francúzštiny.
ZAZ ukazuje, ako sa dá skĺbiť
veľká show svetovej hviezdy s
intímnou atmosférou parížskych
šansónových klubov. Jej 8-členná
kapela, ktorá ju bude sprevádzať
aj na novembrovom koncerte v
Bratislave, by mohla účinkovať aj
samostatne, na ktoromkoľvek jaz-
zovom festivale. Hudobníci však
vždy včas vedeli „uvoľniť pries-

tor“ pre líderku a jej nádherný,
očarujúci spev. Mnohí diváci si so
ZAZ vo francúzskom jazyku
odspievali jej prvý veľký hit „Je
veux“, v ktorom spieva o tom, že
ku šťastiu nie sú potrebné penia-
ze. Dnes, keď jej už patria sveto-
vé pódiá, si spomína, ako odštar-
tovala kariéru priamo z ulice. 
V jej piesňach sa snúbi tradícia
cigánskeho jazzu, francúzskeho
šansónu, melodického popu,
swingu, pouličného šramlu s prí-
chuťou latino a flamenca. (brn)

V Aegon Aréne 28. novembra 2014
vystúpi francúzska speváčka ZAZ
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Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk

Kňažka najviac

v Bratislave

trápi doprava
BRATISLAVA
Nezávislý kandidát na primá-
tora Bratislavy Milan Kňažko
minulý týždeň predstavil svoj
volebný program. Za najväč-
šie problémy považuje verejnú
doprave, nedostatok parkova-
cích miest a záchytných par-
kovísk.
Brtaislava je podľa Kňažka
hlavným mestom iba na papieri.
Navrhuje úpravu legislatívneho
postavenia Bratislavy, jej finan-
covania ako hlavného mesta,
statickej, verejnej a dynamickej
dopravy i cyklodopravy, regulá-
ciu zástavby, potieranie čiernych
stavieb, ochranu zelených prie-
stranstiev, transparentnosť sa-
mosprávy a podporu v sociálnej
oblasti, kultúre a športe.
„Bratislava reprezentuje celé
Slovensko, podľa toho budem
žiadať od vlády peniaze pre
hlavné mesto,“ uviedol. Chce
riešiť aj rozpor medzi registrom
obyvateľstva a štatistickým úra-
dom. „Tým, že štatistický úrad
vykazuje menší počet obyvate-
ľov, dostáva Bratislava podstatne
menej financií z podielových
daní,“ upozornil Kňažko.
Chce presadiť dvojnásobnú su-
mu na opravu ciest, koncept
kompletných ulíc, ktorý zohľad-
ní potreby chodcov aj cyklistov.
Kňažko má záujem rozšíriť
kapacitu prepravy električkovej
dopravy MHD. Okrem ochrany
existujúcich chce vytvárať aj
nové zelené plochy. (brn)

Piliérie mosta rozoberajú Rakúšania

Rakúske bagre postupne rozoberajú prvý pilier Starého Mosta. Foto: Slavo Polanský

V prieskumoch

vedie Kňažko

pred Ftáčnikom
BRATISLAVA
V prieskumoch verejnej mien-
ky pred novembrovými voľba-
mi primátora Bratislavy tesne
vedie nezávislý kandidát Milan
Kňažko pred súčasným pri-
mátorom Milanom Ftáčnikom,
ktorý tiež kandiduje ako nezá-
vislý. So značným odstupom za
nimi sú nezávislý kandidát Ivo
Nesrovnal a s ešte väčším odstu-
pom kandidátka pravicových
strán Tatiana Kratochvílová
(SIEŤ, SDKÚ, Most-Híd, SaS).
Podľa prieskumu agentúry Visio-
Stat z konca septembra by sa na
komunálnych voľbách v Bratisla-
ve zúčastnilo 39% voličov. Z nich
by 37,3% volilo Milana Kňažka a
36,9% Milana Ftáčnika. Ivo Ne-
srovnal by získal 16,6% hlasov,
Tatiana Kratochvílová 5,3% hla-
sov, ostatní kandidáti by získali
okolo 1% hlasov alebo menej.
Výsledky agentúry VisioStat len
potvrdzujú výsledky júlového
prieskumu agentúry MVK, podľa
ktorého by Kňažka volilo 35,9%
a Ftáčnika 34,3% voličov. Iva Ne-
srovnala by podľa júlového prie-
skumu MVK volilo len 10,6%
Bratislavčanov.
Oba doteraz zverejnené priesku-
my naznačujú, že rozhodujúci
súboj o kreslo bratislavského
primátora sa odohrá práve medzi
Kňažkom a Ftáčnikom.
Komunálne voľby budú v sobo-
tu 15. novembra 2014, za primá-
tora kandiduje celkovo desať
kandidátov. (brn)

STARÉ MESTA
Dva piliere Starého mosta v
Dunaji, ktoré  majú byť odstrá-
nené, rozoberá rakúska spoloč-
nosť Felbermayr. S rozobera-
ním prvého z pilierov začali
Rakúšania 29. septembra 2014.
Využívajú na to dve vlastné
lodné plošiny s bagrami, ktoré
do Bratislavy dotlačil rakúsky
remorkér niekoľko dní pred-
tým.
Ako pre Bratislavské noviny po-
tvrdili pracovníci slovenskej po-
bočky Febelmayr, ide o plavidlá
lodnej prepravy rakúskej mater-
skej spoločnosti. Rakúska spoloč-
nosť Febelmayr má viacero ta-
kýchto lodí, ktoré využíva nielen
pri stavbách na Dunaji, ale aj pri
úprave plavebnej dráhy na rieke.
Práce na demontáži pilierov Sta-

rého mosta robia pracovníci rakú-
skej divízie Febelmayr.
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá je
zhotoviteľom prvej etapy električ-
ky zo Šafárikovho námestia do
Petržalky, ohlásila spoločne s pri-
mátorom Milanom Ftáčnikom
začiatok búrania pilierov 18. sep-
tembra 2014. Podľa vyjadrenia
vedúceho stavby Petra Tekeľa
majú demontáž jedného piliera
naplánovanú na 45 dní, oba pilie-
re č. 3 a 4 by teda mali byť odstrá-
nené za tri mesiace.
Obe rakúske lodné plošiny stoja
na železných pilieroch, čo zabez-
pečuje stabilitu plošiny. Kamenné
bloky, ktoré z piliera odstraňujú,
ukladajú na staromestský breh
Dunaja. Budú totiž použité pri
výstavbe nového mostného pilie-
ra, ktorý majú postaviť bližšie k

staromestskému brehu. Zbúraním
dvoch doterajších pilierov a vybu-
dovaním nového vznikne pod
novým Starým mostom širšia pla-
vebná dráha.
Ako pred niekoľkými dňami
potvrdil primátor Ftáčnik, práce
na výstavbe nového Starého
mosta meškajú a termín dokonče-
nia celej stavby sa tak s určitosťou
posunie najskôr na koniec októb-
ra 2015. Podľa zmluvy mesta
Bratislava so zhotoviteľom mala
byť celá stavba dokončená do
konca augusta 2015.
Ako ďalej uviedol primátor Ftáč-
nik, práce na ostatných úsekoch
stavby pokračujú podľa plánu. Na
otázku, kedy bude dokončená
Štúrova ulica, kde sa už dlhšie ne-
pracuje, uviedol, že podľa plánu
koncom marca 2015. (brn)
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Často sa týmto výrazom označuje to, čo
už nejde vrátiť späť. Sú to aj slová, ktoré
mal Gaius Julius Caesar vysloviť pred
prekročením rieky Rubikon, čím sa zača-
la vojna, ktorá priniesla pád republiky. Z
pohľadu blížiacich sa komunálnych
volieb sa kocky hodili 21. septembra
2014, kedy boli podané kandidátne listi-
ny. Kandidáti tým pomyselne prekročili
rieku a začal sa boj o voliča. Sobota 15.
novembra 2014 nám ukáže, kde dôjde k
pádu a kde to tak nebude.
V prípade straníckych nominantov tomuto
pomyselnému prekročeniu rieky predchá-
dzali veľmi intenzívne rokovania, a to hlav-
ne v prípadoch, ak kandidát má za sebou
koalíciu. Mal som možnosť nahliadnuť do
procesu rokovaní a prajem to každému.
Sedenia boli dlhé a často to, čo večer plati-
lo, ráno už neplatí. Ale to by bolo v poriad-
ku, keby sa koaličné rokovania uberali sme-
rom, ktorý by bol prínosom pre občana.
Inými slovami, položia sa na stôl priority
politických strán z pohľadu zlepšenia živo-
ta občana, a ak je prienik a máme kvalitné-
ho kandidáta, tak vytvoriť širokú koalíciu je
na mieste. Žiaľ, toto je skôr z oblasti scien-
ce fiction. Rokovania sa vedú s cieľom zís-
kať miesto pre lojálneho kandidáta, ktorý

buď bude plniť príkazy „zhora“, alebo
zabezpečí, že sa rozdelia funkcie „správne“.
Inak to nie je ani v Devínskej Novej Vsi. Do
miestneho zastupiteľstva nominujú svojich
kandidátov dve pravicové koalície, ktoré sú
z môjho pohľadu vytvorené účelovo. Na
čele jednej je už dnes potácajúce sa na hrane
existencie SDKÚ-DS, ku ktorému sa na
moje prekvapenie pridala SaS. Tá SaS,
ktorá si slovami svojich členov, ktorých si

vážim, ctí zákon a transparentnosť je jednou
z jej priorít. Ale zrejme tu bol zásah
„zhora“. Inak si neviem predstaviť ich
zmenu názoru, keďže súčasný starosta aj
napriek svojmu častému ignorovaniu uzne-
sení zastupiteľstva a potácaní sa na hrane
zákona je vlajkonosičom tejto koalície.
Stačí sa trochu vnoriť do internetových pre-
hliadačov, pozrieť si rokovania zastupiteľ-
stva, policajný zásah, štekanie psov a bude
to čitateľovi jasné. Dnes, po novelizácii
zákona o obecnom zriadení (z dieľne
SMERu), má, žiaľ, starosta neskutočnú
moc. A preto už pred voľbami sú pozície
rozdané, lebo starosta má kľúče (inak obľú-
bený to výraz v našej mestskej časti). Nuž a
aby toho nebolo málo, táto koalícia ho
nominovala aj na mestského poslanca. Člo-
veka, ktorý sa za štyri roky zúčastnil iba raz
na rokovaní mestského zastupiteľstva. A
bolo ich už cez 45. Je úplne jasné, o čo tu
ide. Inak som rád, že o post starostu sa
uchádza aj nezávislý kandidát, ktorý je po-
slancom, a je vidieť aj kus práce, ktorú
odvádza, a ctí si zákon a transparentnosť.
Druhá koalícia je tak trochu zvláštna…
KDH a NOVA … Dve strany, ktoré sú na
nižšej úrovni stále vnímané ako jedna,
vzhľadom na osobné väzby. Kandidáta na

starostu neponúkajú, ale majú kandidáta na
mestského poslanca. A vlastne ani neviem,
čo ponúkajú. Verím však, že sa v ich radoch
objaví aj kandidát, ktorému nejde o posty,
ale o prácu pre našu mestskú časť.
Čitatelia, ktorí sledujú moje príspevky,
vedia, že som komunálnym poslancom v
tomto volebnom období. V lete som dlho
zvažoval, či kandidovať aj teraz. Je to časo-
vo náročné skĺbiť riadenie spoločnosti s
poslaneckou prácou a venovať sa aj rodine
je niekedy nadľudské úsilie. Nakoniec som
sa rozhodol, že sa pokúsim obhájiť svoj
súčasný mandát mestského a aj miestneho
poslanca. Podporila ma v tom manželka a aj
moje dve dospelé dcéry, za čo im ďakujem.
Podporili ma v tom aj moji známi a susedia,
za čo im tiež ďakujem. Títo ma sledovali
ostatné štyri roky a dospeli k názoru, že má
zmysel v tom pokračovať. Volebná kampaň
začína 29. októbra. Som zástancom čestné-
ho boja. V politike je to asi zrejme málo pre-
ferované, ale volič je múdry a dokáže si
kampaň vyhodnotiť sám. A, našťastie aj sa
sám rozhoduje, neplní príkazy “zhora”.
ŽELÁM VÁM ŠŤASTNÚ RUKU PRI
VOĽBE VÁŠHO KANDIDÁTA.

Ing. Vladislav Hečko, poslanec
mestského a miestneho zastupiteľstva

Alea Iacta Est - kocky sú hodené
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Hneď narovinu poviem, že som
bola členkou politickej strany. A
dokonca som verila jej programu a
hodnotám. Až kým som sa nepre-
brala zo sna a nepochopila, že tu
nejde o nič len o mocenské ambície
vedenia tej-ktorej strany. Aspoň
tých súčasných. Komunálna politi-
ka je zase trafika pre nižších funk-
cionárov. Nič viac nič menej. Pode-
lím sa s Vami o svoju skúsenosť. 
Mala som možnosť sa zúčastniť
vyjednávaní o koalíciách na mestskej
úrovni. Začalo sa s rokovaniami vo
februári. Najprv to boli oťukávacie
kolá, kde sa zástupcovia strán doha-
dovali, ktorá strana má viac percent a
podľa akých volieb sa to bude merať.
Popri tom sa ešte stretávali vo dvoji-
ciach poza chrbát ostatným. Avšak
ani na jednom stretnutí zatiaľ nepadli
žiadne mená kandidátov. Len pre
osvieženie pamäti v komunálnych
voľbách sa krúžkujú konkrétne mená,
ktoré su zoradené na jednej listine a
nie strany ako je tomu pri parlament-

ných voľbách. Potom sa začali doha-
dovať počty, kto bude mať koľko ľudí
na spoločnej kandidátke. To trvalo
niekoľko mesiacov. Stále ani jedno
meno.
Nakoniec sa začali hľadať vhodní
kandidáti na starostov. V Novom

Meste sa uvažovalo s podporou
súčasného starostu Rudolfa Kusého,
ktorý posunul mestskú časť výrazne
dopredu. Kandidoval ako nezávislý
aj v minulých voľbách, a tak sa roz-
hodol ísť bez straníckeho trička aj
teraz. Ak by ste očakávali, že to stra-
ny ocenia, tak sa hlboko mýlite. Aj tí,
ktorí začali hlásať novú politickú
kultúru, ktorí nám tu ťahajú medové
motúzy o tom, že im ide o dobro
občana a nie o ich vlastné, tak aj tí sa
pekne vyfarbili. Lebo sa rozhodli
hlúpo mocensky politikárčiť a vy-
tiahli z klobúka svojho vlastného
kandidáta na starostu. Nikto o ňom
doteraz nepočul, nikto nevidel, ale je
vyzývateľom súčasného starostu a za
menom má plejádu stranníckych
značiek. Nepoznám ho a tak ho
nebudem hodnotiť, ale pýtam sa
načo? Len preto, lebo chcem mať
vlastnú figúrku v hre a ak motyka
vystrelí aj vlastného človeka v dôle-
žitom úrade ?
Vrátim sa, ale k poslancom. Ešte v

septembri sa hádali, kto bude mať
koľko na kandidátke. A vtedy som
zaradila spiatočku a vystúpila. Veď
predsa ja chcem svoj mandát obhájiť
ako človek so svojím menom, s
odpočtom toho, čo sa mi za štyri roky
podarilo a svojou ďalšou víziou do
budúcnosti. Nazbierala som si osobne
potrebné podpisy a uchádzam sa o
miesto poslankyne ako nezávislá. 
Ale ešte vám dlžím záver tohto cirku-
su. V nedeľu 21.septembra 2014 sa
odovzdávali kandidačné listiny. Pár
dní pred týmto termínom si konečne
rozdelili miesta na kandidátke a večer
v sobotu tam nahádzali mená. Každá
strana tých svojich. Tých najposluš-
nejších. A tak mi dovoľte jednu radu.
Keďže poslanec mestského alebo
miestneho zastupiteľstva vás bude za-
stupovať najbližšie štyri roky, dobre
si rozmyslite, komu ten svoj hlas dáte.
Vy viete kto, čo urobil, a kto vo va-
šom okolí aktívne pracuje. Lebo krúž-
kujete konkrétnych ľudí ...nie figurí-
ny. Katarína Augustinič

Je načase voliť konkrétnych ľudí, nie strannícke figuríny
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Nekecáme, makáme.
Ľudia, ktorých poznáte.

Juraj Droba a Martin Chren – vaši poslanci
Bratislavská občianska koalícia 

Ružinov je krásna štvrť, v ktorej sa veľ-
kej väčšine ľudí žije dobre. Veď aj preto
patrí k najpopulárnejším v Bratislave.
Na rozdiel od väčšiny ostatných brati-
slavských mestských častí za väčšinu
problémov v Ružinove boli vždy zodpo-
vední politici.
Či ide o rozhodnutia, ktoré prehustili sídlis-
ká, o ich neschopnosť dohodnúť sa na par-
kovacej politike, o rozhodnutie ministra
spoplatniť parkoviská pred nemocnicou, o
neschopnosť úradu poriadne potrestať sta-
vebníka zrúcaniny obchodného domu
Ružinov. Vo všetkých prípadoch pochybili
konkrétni politici – tí, ktorí zahusťovanie
povolili a podpísali, ďalší, ktorí pripustili
rodinkárstvo a rozdávali služobné byty zná-
mym za facku. Tí, ktorí vedia zvyšovať
dane, ale málokedy dokážu zlepšiť služby,
ktoré za ne dávajú občanom.
Aj v Ružinove je stále veľa vecí, ktoré sa
zlepšiť môžu – v škôlkach chýbajú miesta
pre všetky deti a každý  z nás si isto spome-
nie na nejaký neopravený výtlk, nesvietiacu
lampu verejného osvetlenia či nepokosený
kúsok zelene. Napriek tomu je však dnes
oveľa viac tých vecí, ktoré Ružinov nepo-
trebuje.
V prvom rade Ružinovu nepomôžu sľuby,

ktoré platia len pred voľbami. Ulice našej
štvrte sú už preplnené plagátmi, ktoré majú
spoločné iba jedno: nikto vám nedokáže
dať toľko, koľko vám kandidáti pred voľ-
bami dokážu sľúbiť. Dnes však nepotrebu-
jeme od politikov veľkolepé sľuby. Stačí,
aby nám to nekazili tam, kde sa nám dobre
žije.
Nepotrebujeme politikov, ktorí z obecného
rozpočtu opravia škôlku či cestu a potom sa
pri nej fotia, ako keby to robili za vlastné

peniaze, a nie z daní všetkých občanov.
Nepotrebujeme kandidátov, ktorí zrazu pár
týždňov pred voľbami začnú chodiť na
športové turnaje a festivaly, len aby sa odfo-
tili s akože „obyčajnými“ ľuďmi – a hneď
po voľbách na nich znova zabudli. Nepo-
trebujeme politiku, ktorá je založená na
kupovaní si hlasov, na pretŕčaní sa v domo-
voch seniorov, na náhlom popude sponzo-
rovať občianske aktivity z daní nás všet-
kých.

Ak Ružinov niečo potrebuje, nie sú to
veľké sľuby, ale jednoduché dodržiavanie
pravidiel.
Potrebujeme nulovú toleranciu voči čier-
nym stavbám a zahusťovaniu. Tak ako
nás spolu s niektorými obyvateľmi Obež-
nej ulice trápi boj proti neželanej dostav-
be LIDL-u a snažíme sa im pomôcť zís-
kať aspoň nejaké kompenzácie, niekto-
rých obyvateľov zase trápia aj čierne a
spustnuté stavby – napr. na Komárnickej
ulici či OD Ružinov. Obyvatelia okoli-
tých domov sú pod rôznymi zámienkami
vynechávaní zo stavebného konania. Toto
treba zmeniť. Ľudia majú právo vyjadriť
sa k prostrediu, v ktorom žijú.
Namiesto veľkých sľubov Ružinov i celá
Bratislava potrebujú ľudí, ktorí svojím
menom a skúsenosťami zabránia prijíma-
niu hlúpych rozhodnutí. Pretože inak sa
nám tu žije celkom dobre.

Martin Chren, Juraj Droba
Poslanci NR SR, kandidáti na poslancov

mesta Bratislavy za Ružinov 
(Bratislavská občianska koalícia – 

združenie nezávislých kandidátov, KDH,
OĽaNO, Zmena zdola, Demokratická

únia Slovenska, NOVA, Strana
maďarskej komunity, OKS a KDS)

Čo dnes Ružinov potrebuje?
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V tomto čase, keď má každý s politic-
kou ambíciou potrebu vyhradzovať sa
a vyjadrovať k práci tých druhých v
dobrom či v zlom, definovať témy,
ktoré sú určite tie najdôležitejšie (hoci
často len atomizujú spoločnosť), a hlá-
sať, ako by tú robotu, ktorú iní nezvlá-
dajú, robil lepšie, dovolím si z trochu
iného súdka a pripájam na záver
úprimné pozvanie.
Milí susedia z blízka aj zo vzdialenejších
kútov Bratislavy, vo svojom prvom člán-
ku v Bratislavských novinách som si
dovolil písať o histórii strateného brati-
slavského bulváru - Štefánikovej ulice a
jej kultúrnom a spoločenskom  mieste v
kontexte Starého Mesta, ako aj celej Bra-
tislavy. V tomto texte by som rád podal
správu o tom, čo je u nás na ulici nové. A
sú to určite dobré správy. Po peknej
rekonštrukcii bývalej budovy Železnič-
ného riaditeľstva a fasády nášho bytové-
ho domu na čísle 33 pribudla na našej
ulici ďalšia krásna rekonštrukcia histo-
rickej budovy na čísle 41. Ide bytový
dom postavený správcom bratislavských
cintorínov Karolom Mahrom ku koncu
druhej polovice 19. storočia, niekde pred

rokom 1894. Zaujímavé na tejto budove
je, že vo dvore tejto nehnuteľnosti  mal
dielne a tvoril jeden z najvýznamnejších
slovenských sochárov a maliarov prvej
polovice 20. storočia Alojz Rigele, ktoré-
ho ťažisko tvorby vznikalo práve tu.
Osud budovy, ktorá bola naposledy opra-
vovaná niekedy koncom 80. rokov minu-
lého storočia, nabral úplne iný smer
zhruba pred 2 rokmi zmenou majiteľa. 
Nový vlastník sa k tejto stavbe postavil
filantropicky. Rozhodol sa realizovať
rekonštrukciu v plnom rozsahu a vrátiť

krásnu tvár budove aj tejto časti verejné-
ho priestoru. Keďže s novým majiteľom
sme na oživenie tejto časti ulice mali
rovnaký názor, tak sme takto pred rokom
zorganizovali v Rigeleho dvore nultý
ročník  Susedského guľáša na Štefániko-
vej ulici, na ktorý sme pozvali na debatu
azylových Tibeťanov a Tibetskú asociá-
ciu na Slovensku. Vernisáž fotografií z
Nepálu mal sused Viťo Fila a do zábavy
nám vyhrával ďalší sused Igor Pavelica
so svojou kapelou Belasí, za čo im touto
cestou tiež ďakujem. 

Keďže odvtedy prebehol už rok a stav-
ba bude čochvíľa skolaudovaná, na
záver by som chcel všetkých pozvať na
ročník číslo 1, ktorý sa bude konať v
sobotu 8. novembra 2014 o 15.00 h na
Štefánikovej ulici 41. Bude dobrý gu-
ľáš, pivko aj zábava, ale hlavne si bude-
te môcť budovu prezrieť zvonku ako aj
zvnútra v rámci Dňa otvorených dverí.
Ďalší program bude prekvapením. Ak
si nájdete čas, srdečne vás pozývame.
Za organizátorov Jano Mičík,

Ďuro Miškov a Dano Krajcer

Susedský guláš na Štefánikovej ulici
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V uplynulých týždňoch takmer každý čitateľ mohol
zaregistrovať tému okolo neprijatých detí do mater-
ských škôlok v Bratislave, ktorých by malo byť vyše
1400. Priznám sa, že aj mňa táto informácia zaujala,
keďže som poslancom v Lamači a okrem iného som aj
členom rady našej obecnej materskej škôlky. Potešila
ma jedna tabuľka v istom denníku, kde pri kolónke
zamietnuté žiadosti svietila zo 17 mestských častí, iba
jedna veľká nula a to práve pri Lamači. 
Ako sa nám podarilo umiestniť každé dieťa spĺňajúce
naše podmienky do lamačskej obecnej škôlky? Nuž sys-
témovým prístupom k riešeniu problému, akým, bezpo-
chyby chýbajúca kapacita predškolských zariadení je. V
Lamači totiž všetky predškolské zariadenia vybudované
za bývalého režimu slúžia výlučne iba na predškolské
zariadenia. Počas môjho poslancovania v Lamači sa v
minulom volebnom období podarilo v priestoroch dočas-
nej ubytovne pre učiteľov opätovne zriadiť druhé elokova-
né pracovisko našej obecnej škôlky so štyrmi plnohodnot-
nými triedami. Táto škôlka na Malokarpatskom námestí,
do ktorej som aj ja ako dieťa chodil, s prekrásnym areá-
lom je vizitkou našej systémovej práce. Taktiež po presťa-
hovaní sa miestneho úradu z Heyrovského ulice, sme z
budovy bývalých jasličiek neurobili ani herňu, či penzión,
ale opätovne sme ju dali do užívania súkromnej materskej
škôlke. To, čomu sa pred pár rokmi mnohí smiali, že na čo
je nám v Lamači toľko škôlok, sa nám v podobe uspoko-
jených žiadostí teraz vracia naspäť. Školstvo je pre mňa
osobne prioritou, preto sme v rámci rozpočtu presadili do

našej škôlky nákup nových štyroch interaktívnych tabúľ a
do konca novembra pribudne aj 75 nových postieľok.
Záleží nám, aby aj  ostatné typy škôlok, ktoré za prijateľ-
né nájomné pôsobia v obecných priestoroch,  prednostne
prijímali deti s trvalým pobytom v Lamači. Preto sme
niektorí poslanci dôsledne trvali na tejto podmienke mini-
málneho počtu 95% novoprijatých detí s trvalým poby-
tom v Lamači v prípade  cirkevnej škôlky. Je to absolútne

legitímna, logická a zákonná podmienka. Keďže ako sa
vraví je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, rozhodli sme
sa niektorí poslanci pri  príležitosti nového školského roku
prejsť všetky predškolské obecné aj súkromné zariadenia
v Lamači. Mrzí ma, že jedine vedenie cirkevnej materskej
škôlky nemalo záujem s nami komunikovať a jednoducho
nás neprijalo. 
Naša mestská časť Lamač, ale aj celá Bratislava potrebu-
je systémové riešenia. Je veľa problémov, ktoré aj v
Lamači potrebujeme riešiť s vedomím ako veci pohnúť
dopredu. Či už je to v oblasti revitalizácie nášho Malokar-
patského námestia, aby sme nemali takýchto „bubákov“
ako vidíte na obrázku v centrálnej zóne Lamača, za ktorú
sa teraz musí každý hanbiť.  Veľa práce nás čaká v oblas-
ti doriešenia výstavby na Zečáku, kde potrebujeme čo naj-
skôr dokončiť schváliteľný územný plán zóny. O doprave,
parkovaní a problémoch s tranzitom cez Lamač ani neho-
vorím. Veď každý to dennodenne zažíva na vlastnej koži.
Voľnočasové aktivity pre mládež, ihriská, bezpečnosť,
bezdomovci a ochrana zelene je taktiež téma, ktorá si
vyžaduje aktívny prístup. 
Preto tak ako v oblasti materského školstva, aj v iných
oblastiach potrebujeme nájsť také riešenia, ktoré budú
systémové, efektívne a udržateľné. Chce to len víziu,
zdravý rozum a správnych ľudí. Aby sa veci konečne roz-
hýbali tým správnym smerom.

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, kandidát
na starostu a mestského poslanca za Lamač

www.krajsilamac.sk

Nielen Lamač potrebuje systémové riešenia
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už 5 rokov pre obyvateľov mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto

Blatnická 3, 831 02 Bratislava 

§Bezplatná
  právna poradňa
    pre Novomešťanov

JUDr. 

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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parky a športoviská

škôlky a školy

“Hirošima”

parkovanie

nadmerná výstavba

Viem o svojich úspechoch.
Viem o svojich neúspechoch.
Viem, čo treba spraviť.

V čom sme uspeli – 
parky, cesty, športoviská, 
školy a škôlky

Obnovili sme 10 detských ihrísk a Park Andreja
Hlinku. Pribudlo 180 miest v škôl kach a modernejšie 
športoviská v areáloch škôl na Nevädzovej, Vrútockej,
Kulíškovej, Medzilaboreckej a v Ružovej doline. Vyme-
nili sme povrch na viac ako 20 cestách. Opravujeme 
chodníky, ktoré meníme aj na bezbariérové. Vytvorili sme
dve nové denné centrá pre seniorov.

Hirošima – nový majiteľ

V Ružinove dlho žijeme so škaredou jazvou na tvári - 
budovou bývalého obchodného domu Ružinov, 
neslávne známou ako Hirošima. Som preto rád, že 
dnes môžem oznámiť, že túto budovu konečne kupuje
nový majiteľ.

Čo sa nepodarilo –  
parkovanie

Masívny príliv obyvateľov z východného Slovenska do
Bratislavy aj do Ružinova spôsobuje zahusťujúcu sa 
výstavbu, premávku a akútny problém s parkovacími 
miestami. Práve parkovanie ostáva problémom, ktorý 
sme nevyriešili a chcem sa ním viac zaoberať v ďalšom
volebnom období.

Dušan Pekár
starosta Ružinova



V rámci Seniorfestu 
štartuje aj projekt Karta
staromestského seniora

Október je mesiacom úcty k starším a v
Starom Meste sa začal ďalší ročník staro-
mestského Seniorfestu. Okrem kultúr-
nych a spoločenských podujatí Staré
Mesto práve v októbri spúšťa projekt
Karta staromestského seniora. Karta je
určená obyvateľom nad 60 rokov, ale aj
poberateľom starobného, invalidného a
vdovcovského dôchodku. Vďaka nej si
budú môcť uplatniť zľavy z rôznych slu-
žieb ale aj z tovaru.
„Poskytované zľavy a výhody sa budú
vzťahovať okrem zariadení v pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
napríklad aj na plavbu Propelerom zdarma.
Mestská časť rokuje s poskytovateľmi slu-
žieb ako opravy, kaderníctva, čistiarne,
kníhkupectvá, či kaviarenské služby a reš-
taurácie,“ uviedla starostka mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.
Medzi prvými je napríklad aj obchod Pro
senior na Zámockej ulici.
Informácie o pribúdajúcich prevádzkach
nájdu obyvatelia na www.staremesto.sk a v
Centre služieb občanom na Miestnom úrade
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3.
Tu sa tiež záujemcovia o kartu môžu prihlá-
siť. Program staromestského Seniorfestu
nájdete na stránke www.staremesto.sk �
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Staré Mesto šetrí na prevádzke televízie státisíce eur
Už niekoľko mesiacov si môžu
Bratislavčania na svojich tele-
vízoroch naladiť vysielanie
Staromestskej televízie. Táto
nahradila nefungujúcu TV
Centrum. 24 hodín denne pri-
bližuje ľuďom kultúrne a
spoločenské dianie v Starom
Meste a tiež informácie o akti-
vitách samosprávy.
Pre zriadenie štúdia využila
samospráva dvadsať rokov
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napríklad poézii, stredy vážnej
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mestských seniorov. Všetky
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by televízie vrátane spomína-
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ale aj priamych prenosov zo
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jímané príliš lacno a navyše
televíziu spravuje spoločnosť, v
ktorej figuruje aj člen SDKÚ-

DS, za ktorú starostka kandido-
vala. „Mrzí ma, že sa nepoze-
ráme na výsledok, ktorým je
najlacnejšia lokálna televízia,
krásna kaviareň a kultúrny
priestor pre Staromešťanov,
ale hľadáme za všetkým iba
zlý úmysel,“ hovorí starostka
Táňa Rosová. Projekt Staro-
mestskej televízie je nastavený
tak, že mestskej časti šetrí státi-
síce eur.
Pre porovnanie, napríklad v
roku 2002 platila podľa zmluvy
mestská časť súkromnej spoloč-
nosti za vydávanie Staromest-
ských novín 2 300 000 sloven-
ských korún ročne.  Noviny ma-
li podľa zmluvy 4-strany a dvoj-
týždňovú periodicitu. Jedna
strana tak vyšla na viac ako 20
000 slovenských korún. Dnešné
náklady na Staromestskú televí-
ziu aj Staromestské noviny
spolu nedosahujú takú sumu,
akú pred viac ako desiatimi
rokmi dostávala súkromná spo-
ločnosť na vydávanie Staro-
mestských novín. � STARÉ MESTO

Keď ma občianske združenie PETRA, ktoré sa stará
o záchranu kultúrnych pamiatok, požiadalo o po-
moc pri obnove historickej sochy PIETA na Kalvá-
rii, neváhal som ani minútu.
PIETA je významnou pamätihodnosťou Bratislavy. Ide
o dielo neznámeho autora z roku 1814, tento rok teda
uplynulo dvesto rokov od jeho vytvorenia. Dnes sa
môžeme už len domnievať, kto a pri akej príležitosti
túto sochu postavil. 
Socha bola ešte donedávna v havarijnom stave. Iniciatí-
vy zachrániť ju sa chopilo občianske združenie PETRA,
ktoré sa v spolupráci s Farským úradom Panny Márie

Snežnej Na Kalvárii pustilo do práce. V júni ma pred-
sedníčka združenia pani Oľga Paučová oslovila so žia-
dosťou o pomoc. Najťažšie bolo zozbierať dostatok
finančných prostriedkov. Farský úrad vyhlásil zbierku
medzi farníkmi, reštaurátori sa rozhodli poskytnúť
svoju prácu na soche ako benefit, na kompletnú reštau-
ráciu sochy to však nestačilo. Bol som preto nesmierne
rád, keď sa mi podarilo prostredníctvom sponzora
zabezpečiť finančný dar, ktorý pokryl najväčšiu časť
nákladov na obnovu PIETY.
Obnova spočívala v konsolidácii hmoty kameňa, naruše-
ného poveternostnými vplyvmi, vo vyspravení porúch,
farebnom scelení plastiky a vo zvýraznení zašlého textu
na podstavci. Obnovu realizovali reštaurátori Richard
Grega a Martin Orth. Pri reštaurovaní bola dokonca
použitá nová metóda - prvýkrát boli v praxi použité arma-
túry, ktoré prešli dlhodobými skúškami a predstihli dote-
raz používané armatúry v kvalite aj životnosti.
V súčasnosti je PIETA teda zreštaurovaná a opäť umiest-
nená na svojom mieste, okolo sochy bola osadená aj
nová ohrádka s krásnym umeleckým kovaním. Vďaka
patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu, že tento projekt
mohol byť zrealizovaný, či už finančne, alebo svojím
záujmom, nasadením a obetavou prácou. Som naozaj
rád, že sa nám spoločným úsilím podarilo zachrániť túto
významnú kultúrnu pamiatku v Bratislave.

Martin Borguľa
poslanec mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

O kultúrne dedičstvo sa treba starať
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KONGRESOVÁ SÁLA DOMU ŠPORTU NA JUNÁCKEJ ULICI ČÍSLO 6 (vedľa Polusu)

VSTUP ZDARMA

ZUZANA RATTAJOVÁ & TOMÁŠ KORČEK UVÁDZAJÚ

FILMOVÁ JESEŇ
SAMYHO 

DOBRODRUŽSTVÁ II
12. 10. 2014 o 16 hod.

VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ
26. 10. 2014 o 16 hod.

HAPPY FEET 2
9. 11. 2014 o 16 hod.

POLÁRNY EXPRES
23. 11. 2014 o 16 hod.

DO RÍMA S LÁSKOU
5. 10. 2014 o 18 hod.

GRAVITÁCIA
19. 10. 2014 o 18 hod.

VEĽKÝ GATSBY
2. 11. 2014 o 18 hod.

NEDOTKNUTEĽNÍ
16. 11. 2014 o 18 hod.

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
konajúcej sa: dňa 17.10.2014 o 10:00h na ulici Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava –
GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária, 2. poschodie. Predmet: byt č. 906 –
nachádzajúci sa v bytovom dome na Bedľovej ulici č. 3, 841 04 Bratislava so súpis-
ným číslom 3579, o rozlohe 127,31 m2 s 2 balkónmi spolu o rozlohe 28,80 m2 a piv-
nicou o rozlohe 6,66 m2, k bytu prislúchajúci podiel na spoločných častiach  a spoloč-
ných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku, k bytu prislúchajúci
spoluvlastnícky podiel na priľahlých pozemkoch.  Najnižšie podanie: 276.218,17 €,
minimálne prihodenie: 1000 €, dražobná zábezpeka: 7.000 €. (info: 0903 508 569)

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
konajúcej sa: dňa 17.10.2014 o 11:00h na ulici Lazaretská 3/A, 811 08 Bratislava
- GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária, 2. poschodie. Predmet: garážové státie
č.9, v suteréne bytového domu nachádzajúceho sa na ulici Bedľová 3, 841 04 Brati-
slava so súpisným číslom 3579, ku garážovému státiu prislúchajúci spoluvlastnícky
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Spoluvlastnícky
podiel k pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, a na priľahlých pozemkoch.
Najnižšie podanie: 13.154,21 €, minimálne prihodenie: 500 €, dražobná zábezpeka:
3.300 €. (info: 0903 508 569)

Vydávanie „nulových lístkov“ plánujú zrušiť
BRATISLAVA
Pri cestovaní medzimestskou
dopravou vydávajú vodiči spo-
ločnosti Slovak Lines, a.s.,
cestujúcim lístky aj vtedy, keď
majú na predplatených cestov-
ných lístkoch (PCL), tzv. elek-
tričenkách, kúpené a nahraté
zóny, v ktorých cestujú. Dosta-
nú tak vytlačený lístok s trasou
cesty a hodnotou 0,00 eur.
„Pri zavedení integrovaného bra-

tislavského systému bol jedným z
návrhov, aby cestujúci s platným
PCL boli zaregistrovaní v systé-
me a aby im nulový cestovný lís-
tok nebol vydaný. Systém takým-
to spôsobom približne aj dva
týždne fungoval. Avšak v praxi sa
to ukázalo ako nevhodné, pretože
informácia pre vodiča, že cestujú-
ci bol zaevidovaný, bola len vo
forme zvukového signálu - pípnu-
tia, ktoré v prípade väčšej okolitej

hlučnosti alebo nižšej hlasitosti
bolo ľahko prepočuteľné,“ vysve-
tlila hovorkyňa Bratislavskej inte-
grovanej dopravy Viktória Lanco-
šová. 
Overenie, či cestujúceho systém
zaznamenal alebo nie podľa nej
trvalo pridlho, pretože bolo po-
trebné preklikať sa v menu pok-
ladne. „Preto sa pristúpilo k tomu,
že sa nulové lístky vydávajú. Do
úprav súvisiacich s druhou etapou

integrácie sa však dostala požia-
davka, aby bol vodič o platnosti
PCL informovaný aj vizuálne,
výraznou správou na displeji
pokladne, a od spustenia ďalšej
etapy sa tak opätovne očakáva, že
nulové lístky sa už tlačiť nebudú a
cestujúci s PCL budú registrovaní
len elektronicky,“ dodala Lanco-
šová.
Pri cestovaní medzimestskou
dopravou má pre urýchlenie ná-

stupu cestujúci vodičovi stručne
povedať, či chce obyčajný alebo
zľavnený lístok, cieľovú zastávku
a či má kartu. Ak kartu cestujúci
má, priloží ju k palubnému počí-
taču. Ten podľa údajov nahratých
na karte určí výšku cestovného.
Ak má cestujúci na karte nahratý
peňažný kredit, suma sa mu z
karty strhne. Ak finančný kredit
na karte nemá, zaplatí v hotovos-
ti. Martina Chudá
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