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Kandidatúru

Kratochvílovej

strany stiahli
BRATISLAVA
Koalícia strán Sieť, NOVA, SaS
a Most-Híd stiahla kandidatú-
ru Tatiany Kratochvílovej na
primátora Bratislavy. Oznámil
to predseda Siete Radoslav Pro-
cházka s tým, že táto pravicová
koalícia v nadchádzajúcich ko-
munálnych voľbách podporí
nezávislého kandidáta Milana
Kňažka.
„Som rád, že sa politické strany
vedeli zjednotiť a že sa hlasy pra-
vicových voličov nebudú trieštiť.
Rád by som sa poďakoval pani
Kratochvílovej, ktorá svojím ges-
tom dokázala, že ak hovorí o po-
trebe zmeny v meste, nie je to
žiadne prázdne gesto“ povedal
Kňažko. 
Tatiana Kratochvílová sa s roz-
hodnutím volebnej koalície Sieť,
NOVA, SaS a Most-Híd nestotož-
nila. „Moja hodnotová štruktúra
sa líši od hodnôt, ponúknutých za
podporu kandidatúry Milana
Kňažka,“ vyhlásila.
Hlavnými favoritmi volieb primá-
tor sú práve Kňažko a súčasný
primátor Milan Ftáčnik. Podľa
prieskumov má Kňažko mierny
náskok pred Ftáčnikom, tretí s
odstupom nezávislý kandidát Ivo
Nesrovnal.
V boji o primátorské kreslo zostá-
vajú deviati kandidáti: Ivan Bie-
lik, Peter Čiernik, Miroslav Dra-
gun, Milan Ftáčnik, Gabriel
Karácsony, Milan Knažko, Ivo
Nesrovnal, Andrej Palacko a
Kristína Ulmanová. (brn)

Cintoríny sú opäť otvorené dlhšie

Bratislavské cintoríny sa opäť rozžiarili svetlom spomienok na zosnulých. Foto: Slavo Polanský

Pozor, voliť

bude možné

len do 20.00 h!
BRATISLAVA
V sobotu 15. novembra 2014
čakajú Bratislavčanov voľby
primátora, poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, starostov a
poslancov miestnych zastupi-
teľstiev mestských častí. Voleb-
né miestnosti sa otvárajú ráno o
7.00 h. Oproti minulosti a iným
voľbám však bude možné voliť
len do 20.00 h!
Komunálne voľby sú, na rozdiel
od župných, jednokolové. Zname-
ná to, že nebude žiadne druhé
kolo, ale o novej samospráve
mesta a mestských častí sa roz-
hodne už 15. novembra 2014.
Voliči po vstupe do volebnej
miestnosti dostanú 4 volebné líst-
ky. Jeden na voľbu primátora,
druhý na voľbu mestských po-
slancov za príslušnú mestskú časť,
tretí na voľbu starostu mestskej
časti a štvrtý na voľbu poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej
časti za príslušný volebný obvod.
Na hlasovacom lístku pre voľbu
primátora a starostu je možné
označiť krúžkom číslo len jedného
kandidáta. Ak volič neoznačí žiad-
neho alebo viacerých, volebný lís-
tok je neplatný. To isté platí aj pri
voľbu poslancov mestského či
miestneho zastupiteľstva, kde je
možné označiť maximálne toľko
kandidátov, koľko je mandátov
pre daný volebný obvod. Je mož-
né krúžkovať aj menej kandidá-
tov, ak však nie je označený žiad-
ny alebo je ich viac, ako je dané,
lístok bude neplatný. (brn)

BRATISLAVA
Od soboty 1. novembra  do so-
boty 8. novembra 2014 sú brati-
slavské cintoríny otvorené den-
ne od 7.00 do 20.00 h. Mestské
pohrebníctvo Marianum tak
vyšlo v ústrety Bratislavčanom,
ktorí využívajú sviatok zosnu-
lých na návštevu hrobov, a pre-
dĺžilo otváracie hodiny cintorí-
nov o jednu hodinu.
V súvislosti so zvýšeným počtom
návštevníkov zamestnanci Maria-
num majú na všetkých bratislav-
ských cintorínoch stálu službu,
ktorá zabezpečuje poriadok a čis-
totu. Pri zabezpečovaní poriadku
sú nápomocní aj mestskí a štátni
policajti.
Marianum v tejto súvislosti upo-
zorňuje všetkých návštevníkov
cintorínov na prevenciu pri nará-

baní s ohňom. Prvý požiar vzni-
kol v Urnovom háji Krematória v
predvečer Sviatku všetkých svä-
tých. V Urnovom háji zhorela
plastová lavička umiestnená na
rozptylovej lúke, zrejme v dôsled-
ku toho, že niekto na ňu či pod ňu
položil horiaci kahanec. Bolo veľ-
kým šťastím, že nezačali horieť aj
ďalšie lavičky či stromy v okolí
rozptylovej lúky.
„Aj na základe tejto udalosti vy-
zývame všetkých návštevníkov
bratislavských cintorínov k maxi-
málnej opatrnosti pri manipulácii
s ohňom, aby sme kvôli pár
neprispôsobivým jednotlivcom
nemuseli vydať všeobecný zákaz
pálenia sviečok na všetkých spra-
vovaných cintorínoch,“ uvádza sa
vo vyjadrení mestského pohreb-
níctva Marianum.

Zvýšený počet návštevníkov na
cintorínoch počas „dušičkového“
týždňa predstavuje aj zvýšené
množstvo odpadu. Len v ponde-
lok 3. novembra po dušičkách od
skorého rána vyviezli pracovníci
pohrebníctva celkom 612 kubic-
kých metrov odpadu. Súčasne
zlikvidovali množstvo vypále-
ných, roztečených či zhorených
sviečok, kahancov a najmä rozte-
čený stuhnutý vosk z miest na to
určených, kde návštevníci cintorí-
nov zvyknú páliť sviečky či ka-
hance.
Od nedele 9. novembra 2014 bu-
dú otváracie hodiny na všetkých
bratislavských cintorínoch skráte-
né na obvyklý čas - otvorené budú
od 7.00 do 17.00 h. Tento skráte-
ný režim potrvá až do konca
februára. (brn)
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Voliť nie je len
právo, ale je to
aj povinnosť
S blížiacim sa 25. výročím Než-
nej revolúcie získavajú aj nad-
chádzajúce komunálne voľby
symbolický význam. Veď jednou
z novembrových požiadaviek boli
aj slobodné voľby. Sám som sa
pred štvrťstoročím aktívne po-
dieľal na zmene režimu  aj preto,
aby sme mohli o svojej budúc-
nosti rozhodovať slobodne.
Aj keď sa to mladším generáciám
zdá neuveriteľné, ale za bývalého
režimu nemali ľudia veľa možnos-
tí, ako ovplyvniť budúcnosť. Tá
bola prakticky daná a kto sa vzo-
prel, stratil šancu robiť to, čo by
ho bavilo alebo čo by chcel.
Aj preto som sa zúčastnil na všet-
kých voľbách a referendách, s vý-
nimkou toho, ktoré zmarila jedna
z predchádzajúcich vlád. Voliť
totiž nie je len právom slobodných
občanov, ale aj povinnosťou niesť
osobnú zodpovednosť za budúci
vývoj krajiny, mesta či mestskej
časti. Nezabúdajme, že možnosť
slobodnej voľby sme vždy nemali,
preto poďme v sobotu 15. no-
vembra voliť primátora, staros-
tov, mestských a miestnych pos-
lancov. Radoslav Števčík

STARĚ MESTO
Historickú budovu na Panskej
ulici 35, na prízemí ktorej sa
nachádzala lekáreň U Salvato-
ra, minulý týždeň vyčistili dob-
rovoľníci. Brigádu zorganizo-
val Bratislavský okrášľovací
spolok spoločne so šéfredakto-
rom Bratislavských novín
Radoslavom Števčíkom. Dom
na Panskej 35 je jeden z naj-
krajších domov v Bratislave, no
viac ako 18 rokov je zatvorený
a fasáda domu je zanedbaná.
„Prvý krok k oživeniu takmer dve
desaťročia zatvoreného priestoru
v srdci mesta sme urobili. Podari-
lo sa nám vyčistiť fasádu tejto his-
torickej budovy od čarbaníc spô-
sobených sprejmi a fixkami, ako
aj od plagátov, ktoré išli dole čas-
to ešte ťažšie, a aj to len za pomo-
ci tlakovej pištole,“ povedal riadi-
teľ Bratislavského okrášľovacie-
ho spolku Maroš Mačuha.
S vyčistením fasády súhlasili oba-
ja spolumajitelia, v mene mesta
Bratislavy primátor Milan Ftáč-
nik, v mene spoločnosti Spek-
trum SK jej konateľ Dušan Kol-
lár. Obaja súhlasili aj s tým, aby
dobrovoľníci vyčistili a upratali aj
interiér bývalej lekárne, pričom
potvrdili ochotu sprístupniť túto
národnú kultúrnu pamiatku verej-
nosti.

Podľa Mačuhu by prízemie budo-
vy mohlo slúžiť ako priestor
komunitného centra občianskeho
združenia s kultúrnou náplňou a
občerstvením. Súčasťou prevádz-
ky by mohlo byť aj informačné
centrum Bratislava Tourist Board.
„Výnos z benefičnej kaviarne by
bol súčasťou verejnej zbierky na
obnovu fasády,“ uviedol Mačuha.
Interiér bývalej lekárne je prázd-
ny. Pôvodný mobiliár, ktorý
vznikol prerobením zariadenia
troch iných prešporských lekár-
ní, tu bol takmer sto rokov.
Neprežil divoké časy privatizá-
cie 90. rokov 20. storočia, bol
odpredaný a dnes sa nachádza v
Trenčíne. Mesto malo v minu-
lom volebnom období záujem

svoj podiel na dome vymeniť s
druhým spolumajiteľom, pod-
mienkou však bol návrat pôvod-
ného zariadenia lekárne, resp.
jeho kópie. Ako potvrdil Dušan
Kollár, mestu ponúkol projekt
repliky pôvodného mobiliára, vi-
nou zlej komunikácie na magis-
tráte sa to však nepodarilo zreali-
zovať.
Bratislavský okrášľovací spolok
má záujem pomôcť aj pri obnove
fasády. Navrhuje najskôr vyzlátiť
trojjazyčný nápis v nemčine, ma-
ďarčine a slovenčine, potom by
mohlo prísť na rad zreštaurovanie
sochy Krista Spasiteľa od Alojza
Rigeleho a ďalších ozdobných
prvkov fasády. (ado)

Foto: BOS

Po vyčistení fasády príde na rad
aj interiér Lekárne U Salvatora 

Mesto opäť

prehralo súd

o zbúranie PKO
STARÉ MESTO
Spor o zbúranie bratislavského
PKO mesto Bratislava opäť
prehralo. Na Krajskom súde v
Bratislave v odvolacom konaní
minulý mesiac vyniesli rozsu-
dok, podľa ktorého je zmluva s
Henbury Development, s.r.o.,
ktorá je vlastníkom pozemkov
pod PKO, stále platná.
Mestskí poslanci podľa súdu roz-
hodnutím o predaji pozemkov in-
vestorovi vyjadrili aj vôľu odstrá-
niť objekty PKO. Rozsudok kraj-
ského súdu je právoplatný. Mesto
však môže na Najvyšší súd podať
dovolanie, či takéto rozhodnutie
automaticky znamená aj zbúranie
budov. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo
predaj pozemkov pod PKO ešte v
roku 2005. Síce bez stavieb, ktoré
na pozemkoch stoja, ale zastupi-
teľstvo pri predaji pozemkov
schválilo aj investičný zámer
developera, aby na mieste PKO
postavil multifunkčné objekty.
„Využijeme dovolanie a budeme
sa domáhať toho, aby bola táto
vec znova posúdená a vyrieknutá
na Najvyššom súde. To by malo
vplyv na platnosť zmluvy o spo-
lupráci pri búraní,“ uviedol po
vynesení rozsudku primátor Bra-
tislavy Milan Ftáčnik. (brn)

Novootvorená ambulancia
Poliklinika Tehelná 28 

v Bratislave 
PRIJÍMA PACIENTOV 

na odblokovanie chrbtice
TELEFÓN.: 0903 155 675

E-MAIL: kroky32@gmail.com

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
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BRATISLAVA
Mestská časť Staré Mesto
schválila 15. apríla 2014 všeo-
becne záväzné nariadenie o
určení miest na umiestňovanie
volebných plagátov. Staro-
mestskí poslanci rozhodli, že
volebné plagáty môžu byť len
na Mariánskej ulici, aj to len na
jednom betónovom stĺpe. S vo-
lebnými plagátmi nezávislých
kandidátov mestská časť vôbec
nepočíta.
Na porovnanie, v Petržalke sú
miesta na lepenie volebných pla-
gátov vyhradené na Námestí hra-
ničiarov, Nobelovom námestí,
Mlynarovičovej ulici a na Jantá-
rovej ceste, teda na štyroch mies-
tach. V Ružinove samospráva
vyhradila kandidátom deväť
priestranstiev - na Spoločenskom
dome Nivy na Súťažnej ulici, na
Líščich nivách, na Martinčeko-
vej, pred poliklinikou na Ruži-

novskej, pri Heliose, na Papán-
kovom námestí, na Clementiso-
vej ulici, na Bulharskej a na Rad-
ničnom námestí. V Novom
Meste je na vylepovanie voleb-
ných plagátov určených až dva-
násť miest. Na križovatke Trnav-
skej a Bajkalskej, na križovatke
Magurskej a Stromovej, na Ra-
čianskom mýte, tri miesta sú poz-
dĺž Račianskej ulice, na Trnav-
skom mýte pred Tržnicou a za
ňou, na Olbrachtovej ulici, na
Bellovej, na Kukučínovej a na
Nobelovej ulici.
Staromestské VZN navyše na
rozdiel od nariadení ostatných
veľkých mestských častí nepočí-
ta s nezávislými kandidátmi, aj
keď zákon o voľbách do orgánov
samosprávy obcí jasne stanivuje,
že „vyhradená plocha musí zod-
povedať zásadám rovnosti poli-
tických strán a nezávislých kan-
didátov“. V staromestskom na-

riadení sa však uvádza, že voleb-
né plagáty môžu počas volebnej
kampane umiestňovať len „kan-
didujúce politické strany alebo
hnutia“.
Okrem toho sa v zákone uvádza,
že „umiestňovať plagáty a iné
nosiče informácií na verejných
priestranstvách počas kampane
možno len na miestach vyhrade-
ných obcou“. Staré Mesto však
vyhradilo iba jedno miesto, aj to v
zastrčenej uličke.
Na nesúlad staromestského naria-
denia so zákonom upozornil ne-
závislý kandidát na starostu Sta-
rého Mesta a šéfredaktor Brati-
slavských novín Radoslav Štev-
čík. Ako uviedol, v tejto súvislos-
ti sa obráti na miestnu volebnú
komisiu so sťažnosťou, že voleb-
ná kampaň v Starom Meste ne-
zodpovedá zásadám rovnosti po-
litických strán a nezávislých kan-
didátov. Marián Brezňanský

V Starom Meste môžu byť volebné
plagáty len na jednom stĺpe

STARÉ MESTO
Prvú z nových električiek,
ktoré Dopravný podnik Brati-
slava, a.s., nakúpil, predstavia
vo štvrtok 6. novembra 2014 na
Námestí Ľ. Štúra. Ide o oboj-
smernú električku ForCity Plus
s číslom 7501, ktorá je od pon-
delka vo vozovni DPB.
Počas nasledujúcich dní budú
vybavené povolenia na skúšobné
jazdy, začne sa so zácvikom vodi-
čov a následne sa vykonajú aj
brzdové skúšky. Zároveň budú

zaškolení pracovníci ťažkého
odťahu a nová obojsmerná elek-
trička absolvuje skúšobné zdvih-
nutie a „nakoľajenie“. Mestský
dopravca počas uplynulého týžd-
ňa preveroval všetky trate a vyko-
nal na nich úpravy tak, aby boli
skúšobné jazdy novou električ-
kou bezpečné.
Bratislavčania si budú môcť elek-
tričku ForCity Plus obzrieť zblíz-
ka a vyskúšať vo štvrtok 6.
novembra od 10.30 do 14.00 h na
Námestí Ľ. Štúra. Od 10.30 do

13.00 h tu bude aj sprievodný
program – odborný výklad o no-
vej električke pre stredné doprav-
né školy, slávnostný brífing pre
médiá a zároveň program a súťa-
že pre verejnosť s možnosťou
výhry troch celoročných pred-
platných cestovných lístkov pre
študentov zadarmo.
Celkovo DPB nakúpil 30 oboj-
smerných a 30 jednosmerných
električiek Škoda 29T. Tie sa
majú postupne v uliciach objaviť
do konca roku 2015. (brn)

Novú električku dopravný podnik
ukáže vo štvrtok na Námestí Ľ. Štúra

Fisherov dom

zostáva čiernou

stavbou
STARÉ MESTO
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja akcep-
tovalo protest krajského proku-
rátora ohľadom výstavby byto-
vého domu na Beblavého ulici.
Ministerstvo potvrdilo, že do-
datočné povolenie na zmenu
stavby pred dokončením, ktoré
vydal stavebný úrad mestskej
časti Staré Mesto, ako aj roz-
hodnutie Okresného úradu
Bratislava o tejto zmene, sú ne-
zákonné.
„Stavebný úrad Starého Mesta a
starostka Tatiana Rosová niekoľ-
ko rokov ignorovali výzvy verej-
nosti na nápravu nezákonného
stavu. Ignorovali aj námietky
magistrátu v stavebnom konaní,
že stavba je v rozpore s územ-
ným plánom zóny Podhradie.
Sme veľmi radi, že po niekoľko-
ročnom zápase s hluchotou a sle-
potou úradov a komunálnych
politikov nám dal najvyšší orgán
za pravdu a potvrdil protest kraj-
ského prokurátora,“ uvádza
občianska iniciatíva Bratislava
otvorene, ktorá niekoľko rokov
bojuje proti legalizácii tejto čier-
nej stavby. (brn)

Na stanicu bude

električka jazdiť

od 11. novembra
STARÉ MESTO
Električkovú trať na hlavnú
stanicu plánuje Dopravný pod-
nik Bratislava, a.s., znova spre-
vádzkovať 11. novembra 2014.
Na stanicu budú jazdiť dve
linky č. 1 a č. 2, autobusovú lin-
ku X13 zatiaľ nerušia. 
Električkovú trať v úseku Radlin-
ského - hlavná stanica pre havarij-
ný stav odstavili v novembri
2011. Oprava trate trvala dva
mesiace, testovacia prevádzka sa
začne 11. novembra. „V najkritic-
kejšom stave bolo obratisko a
úsek po Kýčerského ulicu, čo
bolo hlavným dôvodom pozasta-
venia električkovej dopravy na
stanicu,“ uvádza DPB. Počas prác
sa vymenili koľajové oblúky a
osadili nové koľajové konštruk-
cie."Úsek medzi začiatkom obra-
tiska a zastávkou Námestie Fran-
za Liszta bol repasovaný. Trať od
zastávky Námestie Franza Liszta
aj s prejazdom cez Šancovú a
koľajovým oblúkom na Štefano-
vičovej nebolo treba opravovať,
pretože ju opravili v roku 2011.
Od Čajkovského po Kýčerského
ulicu sa vymieňali koľajové pásy
za nové.
Nová električková linka č. 1 bude
premávať okružnou trasou hlavná
stanica - Imricha Karvaša - Ob-
chodná - tunel - nábrežie - Jesen-
ského - Námestie SNP - Ob-
chodná - Imricha Karvaša - hlav-
ná stanica.
Linka č. 2 bude zase jazdiť od
ŽST Nové Mesto cez Vazovovu
ulicu a uzol Blumentál na hlavnú
stanicu. (dpb)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk
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Bezprizorná

zastávka MHD

Sabinovská
LIST ČITATEĽA
Asi pred 4-5 rokmi som telefo-
nicky oznámil magistrátu, že
na zastávke MHD Sabinovská
na Trnavskej ceste sú na obi-
dvoch zastávkových prístre-
škoch rozbité sklá.
Nie je to obyčajná zastávka
MHD, o čom svedčí aj to, že za-
stávka má osadené dva zastávko-
vé prístrešky a je blízko frekven-
tovaného obchodného domu
KAUFLAND. Na jednom prí-
strešku je rozbité jedno sklo na
strope a jedno sklo za lavičkou.
Na druhom prístrešku je rozbité
jedno sklo za lavičkou.
Za celé uplynulé obdobie sa s
opravou nič neudialo, aj keď roz-
bité sklo na prístrešku zastávky
na protiľahlej strane Trnavskej
ulice bolo opravené doslova za
pár dní. Preto hovorím o bezpri-
zornej zastávke, či presnejšie prí-
streškoch MHD, pretože si ich
nikto nevšíma. Aká je kontrola
technického stavu prístreškov,
keď smetný kôš na uvedenej
zastávke pravidelne vyprázdňujú
pracovníci DPB? Ak sa nemý-
lim, uvedené prístrešky za tie
roky nikto ani neumýval. A ak
umýval, komu závadu ohlásil? Je
nad moje sily pátrať po tom, kto
by mal uvedené prístrešky opra-
viť. Preto prosím, smerujte toto
upozornenie na správnu adresu.
Nastupuje zimné obdobie a ces-
tujúci budú stále čakať v poško-
dených zastávkových prístreš-
koch. Je možné očakávať ich
opravu?

Jozef Lančarič, Bratislava

Na dunajskom nábreží v kom-
plexe River Park vystriedala
jednu reštauráciu ďalšia. Rodi-
na Romanovcov tu nedávno
otvorili reštauráciu s francúzs-
kou kuchyňou Brasserie MON
LAPIN. V preklade to znamená
môj zajačik, v prenesenom
význame aj môj miláčik. Preto
sme boli zvedaví, či si ju môžu
Bratislavčania zamilovať.
Reštaurácia je prístupná z nábrež-
nej promenády. Má priestrannú
terasu, jej čas však opäť príde na
jar. Interiér na prízemí pôsobí
malým dojmom, priestrannejšia
je časť na poschodí, kde je aj tera-
sa s výhľadom na Dunaj.
Mon Lapin je v podľa tradície
francúzskych reštaurácií otvorená
už od 8.00 h, ponúka teda aj ra-
ňajky. Štyri druhy omelety (3,90
€), coissant s džemom (1,90 €),
francúzsky čokoládový rožok
(1,90 €) či plnené bagety (6,90 €).
Počas obeda ponúkajú aj týžden-
né menu, ktoré pozostáva z troch
predjedál (z toho je jedna poliev-
ka), piatich hlavných jedál a
dezertu. Kombinácia predjedlo +

hlavné jedlo stojí 9,90 €, trojkom-
binácia s dezertom 11,90 €.
My sme pri našich návštevách
ochutnali jedlá z jedálneho lístka.
Tvoria ho predjedlá, polievky, ša-
láty, cestoviny, hlavné jedlá, dary
mora a dezerty. Z predjedál sme si
dali slimáky po burgundsky (5,90
€) a žabie stehienka na masle s
bylinkovými zemiakmi, sušený-
mi paradajkami a pestom z čier-
nych olív (9,90 €). Slimáky nebo-
li ničím výnimočné, stehienka
nemôžeme porovnávať, pretože v
Bratislave sme ich naposledy v
jedálnom lístku objavili pred tak-
mer 20 rokmi v niekdajšej hrad-
nej vinárni. Obe polievky  - tra-
dičná cibuľačka s gatinovanými
syrovým krutónom (2,90 €) a
domáci hovädzí vývar so zeleni-
nou (2,90 €) boli štandardné.
Cibuľačka bola málo výrazná,
obe polievky sme dostali na stôl
príliš horúce.
Šafránové rizoto so zlatým papie-
rom (13,90 €) nás vôbec nenad-

chlo, hovädzie líčka po burgund-
sky so zemiakovo horčicovým
pyré, grilovanou foie gras a glazo-
vanou baby mrkvou (15,90 €)
boli vynikajúce. Králik na panvici
s dubákovou omáčkou (13,90 €)
bol chutný, len vlažný. Kačacie
prsia na pomarančoch s glazova-
nou šalotkou, so zemiakmi a špe-
nátom (16,90 €) boli vynikajúce.
Čerstvé slávky s omáčkou z biele-
ho vína s tymiánom a petržleno-
vou vňaťou (11,90 €) boli chuťo-
vo málo výrazné, zďaleka nedo-
sahovali kvalitu belgickej reštau-
rácie, ktorá bola na korze.
Tentoraz sme si našli čas aj na
dezerty - levanduľové créme bru-
lée (5,90 €) bolo príliš riedke,
dezert z lístkového cesta (7,90 €)
bol zase príliš avantgardný.
Celkovo sme boli z Mon Lapin
mierne sklamaní. Obsluha bola
síce prvotriedna, ceny však dosť
prehnané.
Naše hodnotenie:���
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Myslela som si, že na mňa pri-
padne písať pred Sviatkom
všetkých svätých. Chcela som
po dlhšej dobe opäť urobiť za-
dosť názoru tejto rubriky a pí-
sať o cenách a kvalite „dušič-
kového“ tovaru. Teraz môžem
už iba zverejniť vlastný recept,
ako sa dá v danom prípade
ušetriť.
Priznám sa, že sviečky všetkého
druhu kupujem zásadne po dušič-
kovom šialenstve. Je pravda, že
ich po celý rok uskladňujem na
dne skrine, ale ich kvalite sa nič
nestane a ja ušetrím minimálne
polovicu ceny, za aké sa predáva-
jú po cintorínoch.
Apropo, cintoríny. Nevšimli ste
si, milí čitatelia, že sú tam naj-
drahšie kvety všetkého druhu? Ak
máte hlboko do vrecka, nemusíte
chodiť do Poľska, aj na našich
trhoviskách si vyberiete krásne a
nepomerne lacnejšie živé či
umelé kvety. Možno si stačí
dopredu premyslieť, či mi to stojí
za to pohodlie, kupovať priamo
pri vchode na cintorín.
A koniec koncov, spomienka na

našich zosnulých sa neviaže vý-
lučne na 2. novembra. Mne bolo v
ten deň tak zle, že som sa na cinto-
rín vôbec nedostala. A keďže hrob
nezdobím kvôli susedom, zapálila
som si sviečku v pohode domova.
Na cintorín sa vyberiem, až mi
nebude zle. Veď priatelia, čože je
pár dní v porovnaní s večnosťou?
Ale teraz pár slov z iného súdka.
O necelé dva týždne budeme roz-
hodovať o osude nášho mesta a
mestských častí. Pretože deň
volieb bol šikovne určený(a
vôbec nie náhodou) na predĺžený
víkend, chcem všetkých našich
čitateľov poprosiť: Nenaleťte na
hnusnú hru politikov. Skôr, ako
odídete na víkend, choďte ráno
voliť. Viete prečo? Lebo čím je
nižšia volebná účasť, tým ľahšie
sa k funkciám  v „komunále“ do-
stanú nesprávni ľudia. Keď vidím
tie rady záujemcov o funkcie pri-
mátora, starostov a poslancov,
pýtam sa, kde bola väčšina z nich
štyri roky. Komunálna politika nie

je o benefitoch či vysokých pla-
toch, je o práci. Mravenčej, den-
nej starostlivosti o starosti, bolesti
a prostredie, v ktorom žijeme. Je
to nielen o dnešku, ale aj o bez-
prostrednej budúcnosti našich
potomkov. Mesto nám nepatrí.
Máme v ňom iba užívacie právo
na dobu svojho života. Nemali by
o ňom rozhodovať ľudia, ktorí
vidia iba svoje záujmy.
Bratislava bola jedno milé, multi-
kultúrne, pohodové mesto. Moji
predkovia v ňom žili už pred 500
rokmi. Za posledné roky sa už na-
robilo dosť zverstiev. Prosím, po-
môžte to zastaviť uváženou voľ-
bou. Považujem za katastrofu, ak
sa Bratislava zmení na napuchnu-
té malomeštiacke sídlo. A pretože
dobrý tovar sa chváli sám, kandi-
dujem aj do staromestského, aj do
bratislavského zastupiteľstva. Ne-
mám silu presadiť nesplniteľné
sľuby, ale aj môj jediný hlas vedel
a vie zabrániť mnohým neprávos-
tiam. Ste na rade. Ak uznáte za
vhodné, môžete ma podporiť.

Marta Černá,
Fórum spotrebiteľov

Nenaleťte na hnusnú hru politikov

Mon Lapin má francúzsku kuchyňu Pre koho sú tie

luxusné toalety,

pani starostka?
LIST ČITATEĽA
S pobúrením som si prečítala
správu, že mestská časť Staré
Mesto kúpila na Šafárikovo ná-
mestie nové mobilné toalety za
vyše 23-tisíc eur. Pritom na tom
istom námestí, len niekoľko
desiatok metrov odtiaľ sú pod-
zemné verejné toalety, ktoré by
možno stačilo len opraviť a
vynoviť.
Bola som sa pred niekoľkými
dňami na tento staromestský „zá-
zrak“ pozrieť a musím povedať,
že toalety nie sú vôbec také luxus-
né, ako by sa podľa ceny mohlo
zdať. Už o tom hovorili aj v tele-
vízii a Staré Mesto je tak opäť
celému Slovensku na smiech. Pre
koho sú tieto toalety? Pre Staro-
mešťanov rozhodne nie. Ani pre
turistov určite nie sú. Veď prečo
by ich hľadali v labyrinte kontaj-
nerov, ktoré pani starostka necha-
la v tomto parku umiestniť.
Na Americkom námestí pani sta-
rostka verejné toalety zrušila a
dnes je v nich krčma. Kto si tu
potrebuje odskočiť na malú, ide
rovno do kríkov. Potom to tu aj
tak vyzerá. Neporiadok a smrad.
Máme v meste málo krčiem?
Nie, tých je dosť, ale na verej-
ných toaletách sa nedá zarábať,
tak sa z nich radšej urobila
krčma. Pardón, aj na toaletách sa
dá dobre zarobiť. Však tie na
Šafárikovom námestí sú toho
dôkazom. Predražené o 160 %.
Kto na tom zarobil? Určite nie
Staromešťania. Za takéto boha-
pusté kradnutie by už mal ísť
konečne niekto do basy, ale pani
starostka nám opäť kandiduje.
Pýtam sa, komu majú slúžiť tieto
predražené toalety, pani starost-
ka? Kto vám dal právo takto
míňať verejné peniaze? Koho ste
sa pýtali, či ich tu chceme? Prečo
ste radšej za tie hriešne tisíce
neopravili tie existujúce? Na bu-
dúci rok má byť dokončená elek-
trička do Petržalky, Štúrova ulica
a Šafárikovo námestie. Dúfam,
že opäť ožijú. Na sto metroch bu-
deme mať dvoje toalety - jedny
luxusné v kontajneri, druhé zde-
vastované na okraji krásneho par-
číka. Môžete sa hanbiť.

Alena Kazíková, Staré Mesto
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piatok 7. november o 18:00 hod

.
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Obsah 

kúpnej zmluvy 

k nehnuteľnosti
V predchádzajúcej poradni sme
sa venovali všeobecným obsaho-
vým náležitostiam kúpnej zmlu-
vy. Teraz sa budeme zaoberať
ďalšími náležitosťami, ktoré
musí obsahovať kúpna zmluva v
zmysle zákona č. 162/1995 Z. z. o
katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny
zákon) v prípade, že je predme-
tom prevodu vlastníctva nehnu-
teľnosť- pozemok alebo stavba. 
Osobitné náležitosti kúpnej zmluvy
v prípade pozemkov sú: Označenie
pozemku s uvedením: 
1) parcelného čísla pozemku evido-
vaného v súbore popisných in-
formácií, 
2) označenie registra „C“ alebo re-
gistra „E“ k pozemku, 
3) vymedzenie druhu pozemku a je-
ho výmery v štvorcových metroch, 
4) označenie čísla listu vlastníctva,
na ktorom je pozemok evidovaný,
katastrálneho územia, obce a okre-
su, kde sa pozemok nachádza.
Osobitné náležitosti kúpnej zmluvy
v prípade stavieb sú: Označenie
stavby s uvedením:
1) druhu stavby, 
2) súpisného čísla stavby, 
3) parcelného čísla pozemku, na
ktorom je stavba postavená, ozna-
čenie čísla listu vlastníctva, kata-
strálneho územia, obce a okresu,
kde sa stavba nachádza.
Väčšinu uvedených náležitostí je
možné zistiť z listu vlastníctva k
pozemku či domu.
Ak je predmetom kúpnej zmluvy
nehnuteľnosť, musí byť zmluva pí-
somná. Následne je potrebné, aby
bol príslušným katastrálnym odbo-
rom okresného úradu povolený
vklad vlastníckeho práva k nehnu-
teľnosti. Za účelom vkladu do ka-
tastra je potrebné doručiť príslušné-
mu katastrálnemu odboru spolu so
zmluvou aj návrh na vklad do katas-
tra, spolu s prílohami, ak ich zákon
vyžaduje. V prípade, že zmluva ne-
odporuje zákonu, obsahuje zákonné
náležitosti a neobsahuje iné chyby,
katastrálny odbor vklad povolí.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

BRATISLAVA
Po vyše dvojročnej rekonštruk-
cii sa verejnosti predstaví legen-
dárna Viedenská električka
GANZ Eg 6. Slávnostné priví-
tanie sa uskutoční už v piatok 7.
novembra 2014 o 11.00 h na
Nábreží M. R. Štefánika pri
Eurovea, železničná koľaj pred
skladom číslo sedem. Električ-
ka bude verejnosti prístupná
počas celého víkendu, následne
sa premiestni do Múzea dopra-
vy na Šancovej ulici. 
„Symbolicky k storočnici otvore-
nia miestnej dopravy Viedenskej
električky privážame stratenú
Bratislavčanku späť domov. Pod-
robila sa náročnej rekonštrukcii
do vystavovateľného stavu a verí-
me, že sa verejnosti bude páčiť,“
uviedol Michal Milata, predseda
Klubu priateľov mestskej hro-
madnej a regionálnej dopravy.
Rekonštrukciou sa električke pri-
navrátila podoba z roku 1914,
podľa historických fotografií sa
podarilo dôkladne zrekonštruovať

interiér či dobové nápisy. V piatok
o 11.00 hod. čaká električku sláv-
nostné privítanie spojené s
krstom. Počas celého víkendu
bude prístupná verejnosti. Od
utorka 11. novembra bude možné
Viedenskú električku nájsť v
Múzeu dopravy na Šancovej
ulici, kde sa predstaví spolu s
tematickou výstavou.
Lokomotíva Viedenskej električ-
ky GANZ Eg 6 bola vyrobená v
roku 1913 pre potreby prešpor-

ského úseku železničného spoje-
nia z Prešporka do Viedne. Jazdi-
la až do roku 2011 na lokálnej
trati  v Rakúsku, koncom roka
však mala byť vyradená a zošro-
tovaná. Klub priateľov mestskej
hromadnej a regionálnej dopravy
okamžite začal hľadať spôsob a
peniaze, ako lokomotívu zachrá-
niť. To sa nakoniec aj podarilo a
pred troma rokmi ju ako „staré
železo“ kúpili a doviezli do Bra-
tislavy. (ado)

Zachránená Viedenská električka sa
v piatok predstaví Bratislavčanom

Policajt skončil

s obvinením 

v policajnej cele
BRATISLAVA
Dlhoročný bratislavský policajt
z Pohotovostnej motorizovanej
jednotky Ľuboš Tiefenbach
skončil s obvinením z trestného
činu zneužitia právomoci verej-
ného činiteľa v policajnej cele.
Podľa zverejneného videozáz-
namu nasadzoval putá mladej
žene spôsobom, ktorý sa vymy-
kal služobnému postupu.
Policajt mal použiť donucovacie
prostriedky a predviedol za úče-
lom zistenia totožnosti dve osoby,
hoci neboli splnené zákonné pod-
mienky na takýto služobný
postup. Okresný súd Bratislava 5
ho vzal do väzby z obavy, že by
mohol ovplyvňovať svedkov.
Policajtovi hrozí väzenie na tri až
osem rokov. 
Podľa dostupných informácií za
11 rokov evidovala bratislavská
polícia na obvineného policajta až
44 sťažností, z toho 34 na jeho
nevhodné správanie. (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

�� 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

PRACOVNÍKOV/-ČKY

Práčovňa
v Devínskej
Novej Vsi

prijme do TPP

do 3-zmennej
prevádzky

Tel.: 02-645 300 66
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O výsledku volieb môže rozhodnúť tisíc hlasov
Necelé tri týždne pred voľbami ho ako
jedinú reálnu alternatívu k súčasnému
primátorovi Ftáčnikovi podporila strana
Sieť a Pravá koalícia ( SDKÚ-DS, Most-
Híd, NOVA). O tom, ako k tomu došlo a
či ako líder medzi kandidátmi na post
primátora podľa prieskumu agentúry
MVK počíta s víťazstvom, sme sa bavili s
Milanom KŇAŽKOM.

~     ~     ~
Podpora vašej kandidatúry prišla relatív-
ne krátko pred voľbami. Mení to vaše
šance na výhru?
- V prvom rade chcem povedať, že oceňu-
jem to, že sa pravica rozhodla podporiť
zmenu v Bratislave. Trieštenie hlasov pra-
vicových voličov medzi viacerých kandi-
dátov totiž nahráva kandidátovi SMER-u,
súčasnému primátorovi Ftáčnikovi.
Zástupcovia týchto strán svoje rozhodnutie
zdôvodnili tým, že som z ich pohľadu jedi-
ný reálny kandidát so šancou poraziť pána
Ftáčnika, čo je jediný spôsob, ako zmeniť
zlé fungovanie Bratislavy. Ako sa to
odzrkadlí na výsledku volieb, uvidíme 15.
novembra. Pre mňa sa nič nemení, naďalej
sa stretávam s Bratislavčanmi a predstavu-
jem riešenia problémov, ktoré budem ako
primátor presadzovať.

Považujete sa teda za hlavného súpera
pána Ftáčnika?
- Od začiatku považujem za hlavný cieľ
zmenu zlého fungovania Bratislavy. Vezmi-
me si len posledný mesiac. Mesto prehralo
súd v kauze PKO, investor prestavby hlav-
nej železničnej stanice prišiel s takým
variantom, že už aj primátor Ftáčnik musí
priznať, že nebude v roku 2016. A to neho-
vorím o projekte električky do Petržalky, pri
ktorom mešká prestavba Starého mosta,
hoci na bilboardoch pán Ftáčnik už oznamu-
je jej druhú fázu. Je to práve súčasný primá-
tor Ftáčnik, kvôli ktorému sa problémy
neriešia, ale iba odsúvajú.
Rokovali ste o stiahnutí kandidatúry pani
Kratochvílovej. Je tam nejaká dohoda?

- Nie. Toto rozhodnutie prijali pravicové
strany, až následne mi oznámili, že majú
záujem podporiť moju kandidatúru. Ja
som išiel do kampane od začiatku ako
občiansky kandidát, nezávislý od straníc-
kych dohôd. Tak aj idem ďalej a ako pri-
mátor sa budem zodpovedať iba Bratislav-
čanom, nie straníckym centrálam. Stiahnu-
tie kandidatúry bez reálnej šance priniesť
zmenu do Bratislavy považujem skôr za
pragmatické rozhodnutie.  Aj väčšina Bra-
tislavčanov, s ktorými sa rozprávam v uli-
ciach mesta, to vníma tak, že šanca poraziť
primátora Ftáčnika sa stráca, ak je toľko
pravicových kandidátov. 
Budete rokovať aj s ďalšími kandidátmi
o stiahnutí ich kandidatúry?
- Za právo slobodne voliť, ale aj kandido-
vať, som spolu s ostatnými bojoval počas
Nežnej revolúcie, ktorej výročie je práve
dva dni po komunálnych voľbách. Nebu-
dem preto s nikým rokovať o sťahovaní
kandidatúry, alebo robiť nejaké dohody.
Sme necelé dva týždne pred voľbami,
každý kandidát musí sám vyhodnotiť, či
myslí deklarovanú snahu zmeniť veci v
Bratislave vážne alebo zotrvá v kampani aj
pri jeho súčasných preferenciách v priesku-
moch. Je však pravda, že podľa posledného

prieskumu MVK môže o výsledku volieb
rozhodnúť aj tisíc hlasov.   
Prieskum agentúry MVK z októbra opäť
naznačuje, že sa rozhodne medzi vami a
pánom Ftáčnikom.
- Prieskumy všeobecne a, samozrejme, aj
tento beriem iba ako indikátor preferencií
Bratislavčanov. Určite ma však potešilo,
keď som videl, že veria tomu, čo chcem
spraviť pre Bratislavu. Ľudia v uliciach mi
hovoria, že už majú dosť politikárčenia v
meste, pretože to vždy skončí tak, že sa
každý vyhovára na každého a nič sa nezme-
ní. S týmto ako primátor chcem skončiť.
Verím, že tak ako sa racionálne zachovali
pravicové strany pri stiahnutí kandidatúry,
budem vedieť s nimi hľadať racionálne rie-
šenia problémov aj z pozície primátora. 
Na záver už len jedna otázka. Čo rozhod-
ne o necelé dva týždne o budúcom primá-
torovi?
- Predovšetkým to, či voliči chcú zmenu v
Bratislave, či sú spokojní s tým, ako vyzera-
jú cesty v meste alebo zeleň v okolí ich do-
mova. Pretože v tom prípade si 15. novemb-
ra, napriek tomu, že je predĺžený víkend,
nájdu cestu do volebných miestností. V
predvečer Nežnej revolúcie je využitie práva
slobodnej voľby viac ako symbolické. �
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Na cintoríne

v Rači sú

solárne lampy
RAČA
Na miestnom cintoríne v Rači
pribudlo verejné osvetlenie.
Račianska samospráva sa roz-
hodla pre ekologické riešenie -
na cintoríne osadila solárne
lampy za peniaze, ktoré sta-
rosta ušetril na vianočnom
osvetlení.
„Je to veľmi efektívne a energe-
ticky nenáročné riešenie,“ pove-
dal starosta Rače Peter Pilinský.
Projekt solárnych lámp realizuje
račianska samospráva v spolu-
práci s organizáciou Marianum -
Pohrebníctvo mesta Bratislavy v
zmysle zmluvy o združení
finančných prostriedkov. 
Račiansky cintorín doteraz osvet-
lený nebol, osadili na ňom cel-
kom osem solárnych lámp. (brn)

Električky

z Rače jazdia

častejšie
RAČA
Mestská časť Rača spúšťa pi-
lotný projekt v posilnení elek-
tričkovej dopravy. Autorom je
Rastislav Žitný, ktorý v tom vi-
dí možnosť, ako odľahčiť ko-
labujúcu dopravu na Račian-
skej ulici v ranej špičke. 
„Každý deň sa na hlavnom ťahu v
smere do mesta tvoria zápchy,
ktoré človeka zdržia aj hodinu,“
myslí si Žitný, podľa ktorého by
riešením mohlo byť práve posil-
nenie električkovej dopravy v
exponovanom čase. Návrh pred-
stavil starostovi Rače Petrovi
Pilinskému, ktorý mu ďalej otvo-
ril dvere k primátorovi. „Som
otvorený dobrým nápadom a ten-
to považujem za pokus, ktorý stojí
za to vyskúšať. Od 3. novembra
bude počas zimných mesiacov v
Rači v oboch smeroch posilnená
električková doprava tak, že sa v
rannej špičke počas pracovných
dní zníži interval medzi električ-
kami zo súčasných 5 minút na 3
minúty. Následne magistrát vy-
hodnotí, či bol projekt úspešný a
funkčný,“ povedal Pilinský. 
Posilnenie električiek v rannej
špičke bude Raču stáť zhruba
1000 eur na mesiac, pričom mest-
ská časť bude hradiť personálne
náklady, teda mzdy pre vodičov, a
Dopravný podnik Bratislava pre-
vádzkové náklady – vozidlá a
elektriku. (brn)

STARÉ MESTO
Ako sme už informovali, mest-
ská časť Staré Mesto kúpila
sanitárny kontajner s WC,
ktorý nechala umiestniť na
miesto bývalého bistra Kaza-
čok na rohu Dobrovičovej a
Alžbetínskej ulice. Podľa zmlu-
vy, ktorú 18. júla 2014 podpísa-
la starostka Tatiana Rosová
(SDKÚ-DS), mali byť WC mis-
y, pisoáre a umývadlá nerezové,
v skutočnosti sú však keramic-
ké. Navyše v pánskej časti nie
sú žiadne pisoáre.
Spoločnosť HR-8, s.r.o., ktorá
mestskej časti kontajner dodala,
sa zaviazala dodať kontajner do
dvoch mesiacov odo dňa účinnos-
ti zmluvy. To malo byť 23. sep-
tembra 2014. Odvtedy uplynulo
poldruha mesiaca a misy, pisoáre

a umývadlá stále nie sú v zmysle
špecifikácie zmluvy. Dodávateľ
teda porušil kúpnu zmluvu, keď
nedodal kontajner v dohodnutom
rozsahu a kvalite.
Celkové náklady mestskej časti
Staré Mesto na vybudovanie mo-
bilných toaliet na Šafárikovom
námestí (tu sa však nenachádzajú,
ale sú umiestnené na rohu Dobro-
vičovej a Alžbetínskej ulice) do-
siahli 32 964 eur vrátane DPH. Z
toho 23 700 eur stál kontajner a
9264 eur vodovodná a kanalizač-
ná prípojka. Cena sanitárneho
kontajnera je evidentne predraže-
ná, rakúska spoločnosť CONTAI-
NEX Container-Handelsgesell-
schaft m.b.H. ponúka rovnaký
sanitárny kontajner s porovnateľ-
nou výbavou vrátane dopravy za
9036 eur vrátane DPH. Navyše

mestská časť Staré Mesto už tento
rok kupovala sanitárny kontajner
na detské ihrisko na Jedlíkovej
ulici, ktoré stálo len 5916 eur vrá-
tane DPH.
Televízia Markíza v tejto súvis-
losti upozornila, že na Šafáriko-
vom námestí sú verejné toalety,
ktoré sú v zlom technickom stave.
„Náklady na rekonštrukciu by
boli určite vyššie, ako je cena
zakúpených mobilných toaliet,“
uviedla pre TV Markíza ho-
vorkyňa mestskej časti Alexandra
Obuchová.Toto však nie je prav-
da. Mestská časť v lete rekon-
štruovala tri verejné toalety a stáli
porovnateľne, resp. menej ako
mobilné - v Grassalkovichovej
záhrade (24 538 eur), v Medickej
záhrade (23 960 eur) a na Námes-
tí E. Suchoňa (34 853 eur). (brn)

Pisoáre, misy a umývadlá mali byť
nerezové, sú však len keramické
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Chceme lepšiu 
Petržalku,
 nie väčšiu! 

Martin Miškov
zástupca starostu Petržalky 

nezávislý kandidát na poslanca
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bol tento komplexný unikát zničený a
zrovnaný so zemou. Teda za jednu desat-
inu času ako ten čas, za ktorý vznikal a
bol stále zušlachťovaný! Ano, to urobil
človek... aký? Nakoniec, tie roky bar-
barstva sú jasne dejinami definované.
Tak sa zároveň zrodila aj najväčšia
genocída hmoty a ducha v podobe zla a
veľkého výstražného varovania pred tým,
čoho je človek vôbec schopný. Pri-
navrátenie sa k tejto nešťastnej histórii
evokovalo vytvoriť odpoveď v polohe ešte
aspoň ako takej záchrany minimálne v
myšlienkach, ale aj možným znovuzro-
dením - revitalizáciou. Nedostatok
kultúrnej hygieny najmä v druhej polovici
20. storočia zasiahol Kalváriu a jej orga-
nizmus tým druhom nákazy, ktorý nielen
na nej, ale vari v celej východnej Európe
a i vo svete prebehol ako mor a vývoj
dostal vážnu facku, z ktorej sa bude
spamätávať ešte dlho. Kalvária v
makrosvete tohto ideologického pod-
danstva je len jeden z tisícov osudov,
krívd a obetí. Svedomie akejkoľvek doby
vo vzťahu k hmotnej kultúre nie je čisté.
Stále niet tej spovedelnice, kde sa možno
čo i len domnievať, že vzíde z nej také
rozhrešenie, že svedomie prejde v ten
druh čistoty, ktorá dovolí ľudstvu spoko-
jne spávať. Na druhej strane váh však
ľudstvo trápí vedomie, že práve v dobe
prísľubu krajších zajtrajškov najvýrazne-
jšie generovali pudy skazy a neúcty. Tie
predovšetkým priviedli aj bratislavskú
Kalváriu tam, kde je teraz, ako opustený
starý ťažko chorý človek, bez rodiny, bez
zázemia, bez detí, a čaká... Kalváriu v
súčasnosti si ktosi všimol. Pri všetkej
úcte, bohužiaľ už v stave, keď jednou z
ciest a možno aj riešením môže byť

REVITALIZÁCIA KALVÁRIE V BRATISLAVE
KALVÁRIA AKO MEMENTO

Kalvária v Bratislave sa v súčasnosti
rozprestiera v zásade na vrchole kopca
medzi Horským parkom a Pražskou ces-
tou. Tento šesť hektárový pozemok a
priestor patriaci prevažne viac ako 4 hek-
táre cirkvi, zostatok najmä hlavnému
mestu a malá časť Mestskej časti Staré
mesto, ktoré zabezpečuje revitalizáciu.
Prakticky od druhej svetovej vojny je
miestom najznečistenejším, najzdevasto-
vanejším a najznesvätenejším. Je bez
úcty k pôvodnej Kalvárii. Bohužial je rov-
nako smutné, že podstatná časť oby-
vateľstva či už mesta alebo tých, ktorí
Bratislavu navštevujú nevie, kde Kalvária
je, a mýlia si ju s Lurdskou jaskyňou či
kostolom Panny Márie Snežnej vo
vyústení Hlbokej cesty, kde z dôvodu
vymyslenej konkurencie Slavínu, ktorý sa
po vojne začal stavať, zbúrali vežu tohto
kostola. Áno aj také sú dejiny... V tomto
roku, od víťazstva kresťanstva nad
Turkami pri Viedni v roku 1693, je už viac
ako 300 rokov. Tento významný historický
prelom v Európe bol a je i súčasne zrov-
nateľný s najväčšími dejinnými
udalosťami histórie Európy vôbec. Ľudia
vytvorili podmienky vzniku Kalvárie v
Prešporku. Tá postupne vznikla z nadše-
nia, vďaky a z prostriedkov ľudí na území
v Prešporku žijúcich, a to v presvedčení
a spontánne. Zrodila sa prvá Kalvária v
Uhorsku, zároveň nezaostávajúca ani
svojou dĺžkou cesty, či prezentáciou vý-
sostne umelecky kvalitných zastavení
Krížovej cesty najmä v polohe
barokových kaplniek, sôch či obrazov
presahujúcich minimálne vyše 100 výz-
načných umelecko-architektonických
atribútov. Tento stav prežil vyše 250
rokov. V 50 - 70 tych rokoch 20. storočia
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akurát výber veľmi parádnej truhly s nákladným pohre-
bom a dojmom hlbokého smútku aspoň so zvlhnutými
očami, keď už nie s vypadnutou slzou, ako dekór
aktu...! V spomienkach na históriu môže byť bývalý
vývoj definovaný v podobe ospravedlnení, pochope-
nia, kritiky či nepochopenia. To je to, čo vo vzťahu s
Kalváriou by malo byť dnes už jasné. Načim definovať
pravdu v tomto čase, na tomto mieste, hlboko v
presvedčení, že ona bude tým parlamentárom, ktorý
skĺbi minulosť a súčasnosť s prvým dňom zajtrajška.
Tieto silné slová pravda, chcú byť zároveň tým, že po
jej vyložení na oltár v úcte ako k svätej monštrancii dá
zmysluplné rozhrešenie minulosti a nádej už aj tým,
ktorí sa učia chodiť a uvedomujú si svoje zmysly,
ktorými raz budú vidieť Kalváriu v podobe kultúry
prostredia, ohmatajú strom, v ktorom hniezdi ďateľ,
nebudú vedieť, čo je to bývať vedľa Dimitrovky a za-
čujú hlas svojho prostého ducha. Ten vôbec nemusí
mať nič spoločného s cirkvou. Aby vedeli vychutnať
dobu, v ktorej žijú svoj život. Ako ľudia sme kompono-
vaní pre život v počte tých zmyslov a inštinktov, ktoré
sme genézou nadobudli. Jednou vari z najväčších
vývojových fáz človeka by bola tá, ktorá geneticky za-
kóduje zmysel úcty k hodnotám človekom vytvorených
ako podobu šťastia vedieť si ich vážiť.... A teraz chvíľu
reálne a pragmaticky, možno až surovo... Na stole, a
to obyčajnom tvrdom máme vyložený problém "revi-
talizácie Kalvárie". Zatiaľ pár múdro nadšených ľudí
vložilo ruky do ohňa a chce... Spracováva sa projekt,
diskutuje sa, robia sa plány, vízie a nadšenie prerastá
v presvedčenie o veľkosti činu. Vzniká nádej dotovaná
humánnosťou myšlienky zachrániť pamiatku. Tieto ak-
tivity sú sprievodným javom, ktorý podporuje cieľ. To
najpragmatickejšie však akokoľvek skloňujeme
myšlienku zámeru, sú prostriedky akými tento merit
možno dosiahnuť. Pripusťme, že veľkosť témy je na-
toľko silná, že financie sú druhoradé. Odhliadnúc od
týchto súvislostí však existuje jedna vážna skutočnosť.
Čas záchrany Kalvárie už nemôže mať odklad! Nielen
kvôli tomu, že sa má zachrániť jej materiálna podstata.
Tá už neexistuje, tam už niet čo zachraňovať. To, že
sa zachovala jediná pamiatka (z barokových 100
vážnych pamiatok) plastika Krista je skôr dôvod vyh-
lásiť Kalváriu za miesto mimoriadneho významu práve
z tohto aspektu, a to bez irónie! Veď všetko bolo bar-
barsky zničené a rozkradnuté! Zmysel záchrany
Kalvárie má však iný a širší rádius a rozmer. Ten je v
definovaní "všeobesnosti zla", ktoré sa stalo a deje
naďalej aj v súčasnosti a "všeobecnosti nádeje", ktorá
má svietiť pozitívnym lúčom svetla už od zajtra rána,
svetlom silnejším ako deň. Kalvária chce byť tým
vážnym mementom, čo chce vypovedať, že aj v
súčasnosti najvzácnejšie hmotné fenomény sú aspoň
v takom ohrození ako veľa hynúcich živočíšnych
druhov, vrátane človeka. Žili a prežili sme vojny, draho
doteraz vykúpené oslobodenia s krutou daňou za
možnú slobodu a navyše s oslavnými pamätníkmi na
návršiach ... Teraz je to svetový ideologický a medz-
ináboženský nepokoj, zlo, klam a vôbec ... Európa
príliš liknavo s veľkou absenciou definuje svoju his-
torickú orientáciu, a v tom zaostáva. Tento fenomén
príslušnosti k vyznaniu v Európe neskutočne absen-
tuje. Aj preto treba postaviť symboly milosrdenstva
multikultúrnej spoločnosti ako protipól terorizmu a stí-
naniu hláv v mene viery a násilných konvertovaní a
búraní historických umeleckých skvostov. Výstraha či
ochrana musí byť protipólom zla. Kalvária nová a
súčasná chce byť zároveň miestom demonštrácie k
barbarským génom, ktorými ľudstvo vo všeobecnosti
ešte trpí. Je tu priestor "vyššieho významu", je ale i
dôvodom k zamysleniu, čo sa vlastne stávalo, stáva a
môže stávať. Kalvária nechce byť "mementom
genocídy hmoty a ducha", ale ním je. Je už apokalyp-

sou. Vlastne tu nejde o Budhu, Krista, Mohameda či
Boha Inkov. Tu ide o princíp, o pochopenie bodu
"omega" a speniu k nemu. Človek schopný racionálne
stavať pyramídy je zároveň tým, ktorý ich je z
nerozumu schopný likvidovať. Cieľom revitalizácie je
rovnako obnovenie územia, kultúry, záchrany frag-
mentov a ducha Kalvárie v súlade s pamiatkovým
zámerom na zachovanie biodiverzity a rozmanitosti
prírodnej zložky lokality s možnosťou napojenia na bio-
centrum Horský park. Je to i zachovanie a zlepšenie
podmienok pre prežitie živočíchov a rastlín typických
pre lokalitu, vytvorenie podmienok pre ich udržanie,
zatraktívnenie priestoru ako reprezentačného a stále
navštevovaného miesta pre obyvateľov Bratislavy a
turistov. Pre oddych, krátkodobú rekreáciu a obnove-
nie religióznej funkcie tohto historického miesta.
Cieľom je obnoviť výhľad na mesto s architektonickým
a sadovníckym dotvorením výhliadkovej plošiny a
vyvrcholením pešej zóny. Bratislavská Kalvária je
fenoménom predovšetkým v tom, že bola unikátna vo
svojom rozsahu a množstve vzácnych historických výt-
varno-architektonických atribútov. Potom už nebola
vôbec - čo je i fakt súčasný. Nový vstup chce byť
naprosto v podaní a vedomí nádeje, že sa podarí do
tohto počinu implantovať i nadčasovosť ako kontra-
punkt histórii a zároveň vzbudiť úctu ako protipól bar-
barstvu neslávnej doby minulej. Na druhom konci línie
je to o budúcnosti ako nádeji - že to môže byť inak.
Budú vytvorené úplne nové zastavenia Krížovej cesty
v naprosto výtvarných polohách s laserovým navigov-
aním medzi zastaveniami. Navrhovaný koncept chce
byť oslobodený od historických návykov a nánosov.
Tie spočívajú v "subjektívnom prejave každej doby", v
ktorej dielo vznikalo. Tento fakt bol vždy premenným.
Doba diktovala sloh, štýl, prejav, materiál, vnútornú i
vonkajšiu formu i obsah. Obsah zastavení Krížovej
cesty je už v zásade definovaný striktne, je to schéma
14-tich výjavov, dejov s už ustálenou šablónou. Tá je
zaužívaná. Z hľadiska liturgie je axiómou. Samozrejme
to nevylučuje širokú škálu možností interpretácie výt-
varného prejavu počnúc grafikou, maľbou, reliéfom,
plastikou, či možno končiac až holografiou. ... Aj
vizuálny akcent dvoch lúčov, červeného a modrého -
"krvi a vody" - symbolov, ktoré tvoria hlavný motív um-
eleckého stvárnenia vstupu na Kalváriu má tvoriť kon-
trapunkt nemilosrdnému sadistickému zabíjaniu v
inom svete, ktorého sme svedkami v súčasnosti. Motív
lúča je aj súčasťou stvárnenia jednotlivých zastavení
Krížovej cesty. Na vrchole Kalvárie, kde bude v kon-
túrach naznačená hmota pôvodného kostola. Efekt
nočného nasvietenia bude vytvárať nehmotný laserový
svetelný kríž, vznášajúci sa nad horizontom morfológie
Bratislavy. Bude vizuálne uchopitelný v 360 stupňoch
a samotný symbol lúčov v bielom nasvetlenom kove
bude 27 metrov vysoký. Chce byť zároveň aj pro-
tiváhou pamätníkov doterajších oslobodení, kvôli
ktorým bola odstránená i existujúca veža kostola na
Hlbokej ceste. To je ale už história. Je na zváženie, či
mnohoročná turecká poroba Európy a víťazstvo nad
Turkami v roku 1693 nebolo počinom ako dych slo-
body minimálne adekvátny tomu, čo dejiny v Bratislave
na inom návrší prezentujú doteraz. Zmyslový a duchu-
vný obsah prinavrátenia Kalvárie opäť k životu je nie-
len jej religiózna podstata utrpenia, ale je to aj
Kalvária, ktorou tento kopec prešiel v marazme
zvrátenej ideológie. Ide predovšetkým o záchranu
zmyslu Kalvárie a najmä jej historického unikátneho
fenoménu - pamiatky nedoceneného a zabudnutého
významu. Po utrpení prichádza vzkriesenie, vytvorme
si vlastným duchom ten druh nádeje, že toto memento
skazy prerastie aj vo vzkriesenie Kalvárie v Bratislave,
najmä jej ducha ako aj pamiatky k úcte jej hmotnej
podstaty.                  

autor
revitalizácie

Akad. arch. Ing. arch.
Jozef Danák
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 1: STARÉ MESTO
1. Alan Arpai, Bc. (25), projektový manažér, Na kopci 34
2. Miroslava Babčanová, Mgr. (44), historička, Heydukova 19
3. René Baranyai, Ing. arch. (39), architekt, Smetanova 13
4. Ľubica Blašková, PhDr. (59), vysokoškolská pedagogička, Grö-
sslingova 8
5. Martin Borguľa, Ing. (37), komunálny aktivista, Chorvátska 2
6. Michal Bucek, MUDr. (59), lekár, Havlíčkova 2
7. Ľubomír Burgr, Mgr. art. (50), organizátor kultúrnych podujatí, Kuz-
mányho 12
8. Ivan Bútora, Bc. (32), aktivista, vodič MHD, Lubinská 6
9. Marta Černá, RNDr. (78), predsedníčka Fóra spotrebiteľov, Na
Kalvárii 7
10. Ondrej Dostál, Mgr. (43), sociológ, právnik, Beskydská 8
11. Peter Dráb, Mgr. LL.M. (32), právnik - Naša Bratislava, Buku-
rešťská 3
12. Štefan Fábry, RSDr. (66), dôchodca, Pražská 37
13. Jozef Golonka, Ing. (76), hokejový tréner, Fialkové údolie 15
14. Gábor Grendel, Mgr. (34), novinár, Vazovova 15
15. Róbert Grožaj, Ing. Arch. (38), architekt - Naša Bratislava, Marti-
nengova 1
16. Štefan Holčík, PhDr. (70), historik, Čelakovského 3
17. Miloslav Hoschek, Ing. PhD. (54), ekonóm, Záhrebská 10
18. Jozef Hromada, MUDr. (58), lekár, Vajanského nábrežie 15
19. Vladimír Hudec, JUDr. (60), právnik, Odborárske nám. 6
20. Michal Jankovič (18), študent, Radlinského 6, Bratislava
21. Dušan Jarjabek, Mgr. (61), poslanec NR SR, Panská 37
22. Boris Kábele (49), živnostník, Záhrebská 9
23. Gabriel Kollár, Ing. (62), ekonóm, Františkánske nám. 7
24. Miroslav Kollár, Ing. (65), vysokoškolský pedagóg, občiansky
aktivista, Moskovská 25
25. Jozef Košičiar (50), učiteľ, Školská 14
26. Alexander Kurtanský, MUDr. (66), lekár - VŠ učiteľ, Zochova 18
27. Helena Kurucová, Ing. (63), chemická inžinierka, Štefánikova 31
28. Milan Lopašovský, PharmDr. (51), diplomat, Fraňa Krála 1
29. Renáta Minová (49), choreografka, Dobšinského 30
30. Miroslav Musil, PhDr. PhD. (64), diplomat, Hroboňova 7
31. Peter Osuský, MUDr. CSc. (61), lekár, vysokoškolský pedagóg,
Palisády 32
32. Tadeus Patlevič, Ing. (42), ekonóm, Šulekova 3
33. Beáta Rokusová, RNDr. (55), matematička (informatička),
Beskydská 6
34. Kristián Straka, Ing. (68), občiansky aktivista, Panská 29
35. Sven Šovčík, Mgr. (44), politológ, Björsonova 3039/5
36. Fedor Šrobár, Ing. (48), manager, Mickiewiczova 18
37. Radoslav Števčík, Mgr. (44), šéfredaktor Bratislavských novín,
Vajanského nábrežie 17
38. Andrej Trnovec, RnDr. (51), mediátor, Drevená 6
39. Matej Vagač, Ing. (46), nezávislý aktivista, Dobrovičova 10
40. Dagmar Valúchová, JUDr. (56), právny špecialista na pozemko-
vé právo, Želežničiarska 3
41. Miroslav Vetrík, Mgr. (39), manažér, Kúpeľná 8

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2:
PODUNAJSKÉ BISKUPICE

1. Ladislav Bebčák (68), stavebný technik, Bieloruská 16
2. Milan Černý, Ing. (37), stavebný inžinier, Baltská 29
3. Petr Faktor (51), podnikateľ, Petöfiho 12
4. Jarmila Ferančíková (52), kultúrna pracovníčka, Rajčianska 36
5. Beáta Hamar Zsideková, Ing. PhD. (31), stavebná inžinierka,
Požiarnícka 10
6. Izabella Jégh (64), kultúrna pracovníčka, Krajinská 88
7. Miroslav Kohuťár, PhDr. (47), vysokoškolský pedagóg, Korytnícka
5169/8
8. Mikuláš Krippel, Mgr. (28), právnik, univerzitný učiteľ, Podzáhrad-
ná 49
9. Zoran Kupkovič, Mgr. (28), koordinátor dopravy, Latorická 17
10. Oto Nevický, RNDr. MBA (51), manažér, ekonóm, Amurská 49

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3: RUŽINOV
1. Gabriel Almáši, JUDr. (51), advokát, Niťova 3
2. Tomáš Alscher, Ing. (30), ekonóm Národného onkologického ústa-
vu, Palkovičova 14
3. Martin Barkol (35), živnostník, Kaštielska 22
4. Roman Blanár (50), živnostník, Medzilaborecká 19
5. Jozef Bonko (53), bezpečnostný technik, Rezedová 28
6. Peter Bruncko, Bc. (32), študent, Edisonova 14
7. Ján Buocik, Mgr. (37), zástupca starostu, Nevädzová 6E
8. Ľubomír Čižmár (38), manažér, Jégeho 10
9. František Dej, RSDr. (66), manažér, Podunajská 11
10. Juraj Droba, Mgr. MBA, M.A. (43), poslanec NR SR, Ruži-
novská 3
11. Slavomír Drozd, Ing. (49), dizajnér, Mierová 38
12. Milan Hasák (55), vodič, Exnárová 5
13. Robert Holec, PhDr. (37), podnikateľ, Mliekarenská 15
14. Attila Horváth (47), pedagóg, Miletičova 55
15. Peter Hrapko, Ing. (52), inžinier dopravy, Štefunkova 1
16. Peter Hríb, JUDr. (52), advokát, Bajzova 4
17. Martin Chren, Ing. (33), poslanec NR SR, Haburská 49/C
18. Peter Juriga, Ing. (59), stavebný inžinier, Palkovičova 9
19. Branislav Kaliský, Ing. Arch. (46), architekt, vysokoškolský peda-
góg, Strmý vŕšok 65
20. Vladimír Kokolevský, Ing. arch. (58), architekt, Astrova 20
21. Martin Kormúth (21), študent vysokej školy, Sokolská 18
22. Vladimír Kovalčík (57), ekonóm, Pavlovova 16
23. Andrej Kovarik (31), environmentalista, ochranár, Štefana Krá-
lika 8
24. Zdenka Kramplová, Ing. (57), mediátorka, Nové záhradky IV/10
25. Peter Kucer, Dr. Ing. (47), generálny riaditeľ, Pažítková 5

26. Martin Lejtrich, Ing. (39), finančný riaditeľ, Nevädzova 6/F
27. Maroš Mačuha, Mgr. PhD. (41), riaditeľ Bratislavského okrášľo-
vacieho spolku, Súmračná 12
28. Jozef Matúšek, Mgr. (67), predseda združenia občanov, Palkovi-
čova 15
29. Gabriel Meheš, Ing. (60), manažér, Seberíniho 8
30. Valentín Mikuš, JUDr. (55), právnik, Votrubova 8
31. Vladimír Morgoš, MVDr. (62), veterinárny lekár, Seberíniho 15
32. Ivo Nemčič, Ing. (49), podnikateľ, Čučoriedková 7
33. Ivo Nesrovnal, JUDr. LL.M. (50), právnik, Jelačičova 18
34. Alica Orda Oravcová, Ing. (38), daňová poradkyňa, Ďatelino-
vá 10
35. Petra Palenčárová, Mgr. (33), manažérka, Konopná 45
36. Lukáš Pokorný, Mgr. (44), odborník na verejnú správu, Súmrač-
ná 24
37. Eduard Púčik, Ing. (52), ekonóm, Nezábudková 22
38. Víťazoslav Repáš, Ing. (63), príslušník bezpečnostnej služby,
Komárnická 2
39. Vladimír Sirotka, Ing. CSc. (68), ekonóm, Ďatelinová 9
40. Andrea Sklenárová, Ing. (34), ekonómka, Palkovičova 7
41. Vladimír Sloboda, Ing. (35), zástupca starostu, Vietnamská 42
42. Maroš Smolec, Mgr. (39), šéfredaktor, Sabinovská 11
43. Ondrej Sova, Ing. (49), stavebný technik, Rumančeková 22
44. Linda Spačilová, Ing. (37), štátna zamestnankyňa, Šumavs-
ká 33
45. Katarína Šimončičová, Ing. (66), ochranárka iniciatívy Bratislava
otvorene, Dulovo nám. 4
46. Martin Škriňa (34), podnikateľ, Doležalova 15
47. Lucia Štasselová, Ing. arch. (56), manažérka, Potočná 16
48. Jarmila Tvrdá, Ing. (51), odborníčka na verejnú správu a investí-
cie, Rajecká 38

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5: NOVÉ MESTO
1. Katarína Augustinič, Ing. (32), poslankyňa Mestského zastupiteľ-
stva hlavného mesta SR Bratislavy, Smrečianska 6
2. Tibor Beke, Ing. (56), chemický inžinier, Ševčenkova 20
3. Vojtech Čech, Mgr. (60), súkromný podnikateľ, Briežky 1244
4. Ján Čičmič (70), dôchodca, Rozvodná 11
5. Pavol Dubček, MUDr. (66), lekár, Nová 4
6. Mária Ďuračková, Mgr. (27), manažérka, Račianská 143
7. Peter Flaškár, RNDr. (59), ekológ-environmentalista, Robotníc-
ka 12
8. Libor Gašpierik, Ing. (42), ekonóm, Šancová 100
9. Tomaš Janotka, Ing. (34), finančný poradca, Riazanská 70
10. Marcel Klimek, Ing. (41), makroekonóm, analytik, Magurská
3488/5A
11. Andrej Kolesík, Mgr. (32), prírodovedec, Šancová 37
12. Tomáš Korček, JUDr. (38), právnik, Riazanská 11
13. Viera Lehoczká, PhDr., PhD. (50), vysokoškolská pedagogička,
Royova 37
14. Pavol Martanovič, MUDr. (44), detský lekár, Americká 2
15. Richard Mikulec, JUDr. (38), právnik, občiansky aktivista, Podni-
ková 1
16. Vladimír Mikuš, Ing. (62), ekonóm, Trinásta 3
17. Jaroslav Paška, Ing. arch., akad. arch. (60), architekt, vysoko-
školský pedagóg, Cádrova 2700/7
18. Edita Pfundtner, Mgr. (41), advokátka, Tupého 23
19. Martin Poliačik, Mgr. (34), poslanec NR SR, Hálkova 50
20. Ján Šimko, Ing. (63), podnikateľ, Višňová 13
21. Marek Šoun (36), manager, Športová 1
22. Andrej Štefko, Ing. (42), kreatívny riaditeľ, Beskydská 9
23. Viliam Turian, RSDr. (67), dôchodca, Pluhová 75
24. Gabriela Vojtechová, Ing. (61), poverená vedením odd. sociál-
nych služieb, Budyšínska 10
25. Stanislav Winkler, Ing. (57), manažér, Naša Bratislava, Pri bielom
kríži 10
26. Ľudovít Zeman, Ing. (66), živnostník, Jánoškova 6

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6: RAČA
1. Milada Dobrotková, Ing.,MPH (59), riaditeľka, Čachtická 17
2. Zuzana Dzivjáková, Ing. (57), ekonómka, Kadnárova 18
3. Adam Hochel, MUDr., PhD., MPH (43), lekár, Alstrova 42
4. Ivan Janečka (48), podnikateľ, Kadnárova 65
5. Róbert Pajdlhauser, Ing. (46), menežér, Závadská 18
6. Peter Pilinský, Mgr. (42), starosta, Úžiny 3
7. Ladislav Vörös, Ing., Mgr. (31), programátor, Žarnovická 3
8. Jaroslav Žitný (21), študent vysokej školy, Úžiny 3
9. Rastislav Žitný, Mgr. (42), manažér, Pri Vinohradoch 4

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7: VAJNORY
1. Peter Jaslovský, Ing. (53), konštruktér, Tomanova 26
2. Ján Mrva, Ing. (45), starosta mestskej časti, Pri mlyne 30
3. Ján Panák (61), zamestnanec Ministerstva obrany SR, Rybnič-
ná 14
4. Marian Pružina, Ing. (56), konateľ spoločnosti, Osloboditeľská 24
5. Anna Zemanová, RNDr. (55), manažérka, živnostníčka, Konco-
vá 25

VOLEBNÝ OBVOD C. 8: DEVÍN
1. Ivan Bielik, PhDr.,PhD., MPH, MHA (60), vysokoškolský učiteľ,
Hradná 998/6
2. Peter Kapusta, Ing. (59), stavebný inžinier, Silvánska 15
3. Ignác Kolek, Ing. (62), technik, Mládežnícka 10
4. Rastislav Kunst, Mgr. (42), riaditeľ strednej školy, Slovanské
nábrežie 10
5. Ľubica Matková (53), ekonómka, Brigádnická 34
6. Michal Nemec (46), konzultant, Mládežnícka 8
7. Igor Prieložný, Bc. (31), producent audiovizuálnych diel, Mládež-
nícka 16

VOLEBNÝ OBVOD Č. 9:
DEVÍNSKA NOVÁ VES

1. Miroslav Encinger (61), podnikateľ, Pod Lipovým 47
2. Vladislav Hečko, Ing. (52), manažér, Ľubovníková 67
3. Milan Jambor (42), starosta Devínskej Novej Vsi, Kosatcová 19
4. Vladimír Mráz, Ing. (58), inžinier ekonómie, Janšáková 22
5. Peter Rajkovič, Ing. (54), odborník na verejnú správu, Bledulo-
va 34
6. Iveta Roďomová (50), úradníčka, Jána Poničana 9
7. Rastislav Tešovič, Mgr. (36), právnik, aktivista o.z. DEVÍNSKA
INAK, Jasencová 13
8. Juraj Zábojník, Ing., Dr., PhD. (52), bezpečnostný analytik, Pavla
Horova 35

VOLEBNÝ OBVOD Č. 10: DÚBRAVKA
1. Alexej Dobroľubov (25), manažér neziskovej organizácie, Karola
Adlera 11
2. Peter Hanulík, Ing. (53), odborník na životné prostredie, Gallayo-
va 9
3. Jozef Harman (39), informatik, Saratovská 10
4. Jozef Havrilla, Bc. (37), poslanec, Agátová 7/H
5. Milan Hlinka (52), stavebný technik, J. Alexyho 9
6. Andrea Chorváthová, Ing. (53), občianska aktivistka, Záhradníc-
ka 8
7. Juraj Káčer, Ing. (29), ekonóm, Janka Alexyho 7
8. Daniela Olenočinová, Mgr., Bc. (42), samostatná odborná zamest-
nankyňa, Fedákova 38
9. Mária Ondrejková, Ing. (63), inžinierka ekonómka, Sekurisova 2
10. Iveta Petrušková, Ing. (53), projektová manažérka, Nemčíkova 5
11. Monika Procházková, PhDr. (53), manažérka- politologička, Kud-
lákova 3
12. Maroš Repík (42), hudobník, Ľ. Zúbku 5
13. Marián Takács (35), realitný maklér, Landauova 20, 
14. Zdenka Zaťovičová, Mgr. (37), projektová manažérka, Ľuda
Zúbka 31
15. Karol Zrůnek (43), prevádzkar, Cabanova 11

VOLEBNÝ OBVOD C. 11: KARLOVA VES
1. Igor Bendík, Ing. (38), podpredseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja, Karloveská 25
2. Pavol Bulla, Ing. (38), ekonóm, Kresákova 3462/1
3. Dana Čahojová, MUDr. (52), aktivistka Naša Bratislava, Hlaváči-
ková 3106/24
4. Vladimír Dulla, Ing. (61), ekonóm, aktivista iniciatívy Naša Bratisla-
va, Majerníkova 3042/50
5. Alena Dušatková, PhDr., Mgr. (53), country manažérka HR kon-
zultačnej spoločnosti, Matejkova 30
6. Iveta Hanulíková, Ing. (50), starostka, Donnerova 9
7. František Koník, Ing. (63), technik, Kuklovská 27
8. Miroslav Krásny, Mgr. (58), pedagóg, Pribišova 45
9. Peter Lenč, Ing. (50), odborník na verejnú dopravu - stavebný inži-
nier, Púpavová 48
10. Dominika Lepeyová, Ing. (26), business analytik Majerníkova 17
11. Petra Nagyová Džerengová, Ing. (42), námestníčka primátora,
Lykovcová 1/A
12. Karol Ondriaš, RNDr., DrSc. (62), vedecký pracovník, Ľudovíta
Fullu 54
13. Lýdia Ovečková, Ing. (36), ekonómka a občianska aktivistka
detské ihriská, Jasovská 51
14. Monika Solárová, Ing. (40), ekonómka Sološnická 40
15. Jaromír Šíbl, RNDr., PhD. (52), ekológ, ochranár a občiansky
aktivista, Jána Stanislava 15
16. Stanislav Žiačik (49), projektový manažér, Kresánkova 20

VOLEBNÝ OBVOD C. 12: LAMAČ
1 Andrea Kozáková, Mgr. (34), vedúca kultúrneho centra, Osadná
263/9
2 Štefan Machaj, PhDr. (61), etnograf, Na Barine 9
3 Renáta Ocilková, PaedDr., Mgr. (43), aktivistka v oblasti ľudských
práv a školstva, Studenohorská 45
4 Radoslav Olekšák, Mgr., Ing. (36), politológ, ekonóm, Studeno-
horská 7

VOLEBNÝ OBVOD Č. 13:
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

1. Eduard Hulík, Ing., JUDr. (52), advokát, Pribišova 25
2. Vladimír Kubovič, Mgr. (46), technik, Námestie sv. Petra a Pavla 12
3. Milan Lônčík, Ing., PhD. (53), finančný poradca, Pútnická 30
4. Miloslav Sajan (57), živnostník, Tatranská 32
5. Roman Weinštuk, Ing. (46), ekonóm, Kollárova 9

VOLEBNÝ OBVOD Č. 14: ČUNOVO
1. Alžbeta Broszová, Mgr. (56), odborná referentka, Dlhá 47/11
2. Gabriela Ferenčáková (60), starostka, ekonómka, Na hrádzi
53/185
3. Ema Orlická, Ing. (52), ekonomická a účtovná poradkyňa, Dlhá
51/19
4. Vladimír Palko, Mgr. (33), historik, Medená 1
5. Karol Rakovský, Mgr., Ing. (49), manažér, Dlhá 77/42

VOLEBNÝ OBVOD Č. 15: JAROVCE
1. Viktor Béreš, Ing. (37), manažér, Smaragdová 4
2. Peter Frasch, Ing. (39), špecialista na počítačové siete, Ondrejo-
vova 17
3. Jozef Szabo (57), predavač, Mandľová 13
4. Jozef Uhler, Mgr. (38), IT špecialista, Zeleninová 25
5. Tomáš Žiak, Ing. (33), ekonóm, Semenárska 6

VOLEBNÝ OBVOD Č. 16:
PETRŽALKA

1. Ivana Antošová, Mgr. (45), kontrolórka, Alžbety Gwerkovej 13
2. Augustín Arnold, Ing. (57) energetik, Belinského 5
3. Adrián Arpai, Mgr. (33), enviromentálny aktivista,Žehrianska 8
4. Jozef Artim (65), dôchodca, Ľubovnianska 8
5. Jozef Augustín, Ing. (59), strojný inžinier, Holíčska 1
6. Vladimír Bajan, Ing. (54), ekonóm, Lenardova 2
7. Peter Belák (62), finančný analytik, Ševčenkova 14
8. Zdenka Beňová (30), predavačka Bohrova 11
9. Zuzana Bezáková, Mgr. at Mgr. et Mgr. (39), profesionálny rodič,
mediátorka, Krásnohorská 6
10. Milan Borguľa, Ing. (65), ekonóm Romanova 35
11. Igor Borotovský, Ing. (48), ekonóm, Blagoevova 8
12. Ján Budaj (62), politik a ochranár, Hybešova 41
13. Martin Dinuš, Bc. (36), IT konzultant, Hrobákova 7
14. Vladimír Dolinay, Mgr. (33), učiteľ, Topoľčianska 12
15. Miroslav Dragun (25), riaditeľ Inštitútu pre rozvoj Bratislavského
kraja, Naša Bratislava, Medveďovej 1
16. Ľudmila Farkašovská, PhDr. (51), redaktorka, Bohrova 9
17. Stanislav Fiala (55), odborník na verejnú správu, Ľubovnians-
ka 18
18. Eva Gašparíková, Mgr. (67), pedagogička Mlynarovičova 24
19. Adam Greksa, Mgr. (29), podnikateľ Blagoevova 10
20. Marian Greksa (55), právnik, hudobník, Blagoevova 10
21. Ján Gréner, Ing. (35), projektový manažér, Mamateyova 5
22. Ľubomír Haluška, Ing. (51), grafik, dizajnér, Pečnianska 27
23. Ján Hanko, Ing. (64), projektový manažér, Vígľašská 11
24. Henrich Haščák, JUDr. (38), právnik, Ambroseho 17
25. Július Hauser, PhDr. (66), psychológ, Hrobákova 13
26. Fridrich Hláva, JUDr. (71), živnostník, Lachova 30
27. Branislav Hochel, doc.,PhDr.,CSc. (63), vysokoškolský učiteľ,
Farského 4
28. Peter Hochschorner (62), tréner – vodný slalom, Mlynarovičo-
va 17
29. Ján Hrčka, Ing. (34), IT špecialista, aktivista Naša Bratislava,
Bohrova 11
30. Vladislav Chaloupka, Mgr. (34), sociológ, Gessayova 41
31. Marián Chmelár, Bc. (54), právny referent, Andrusovova 5
32. Slavomír Jasaň, Mgr. (34), marketingový riaditeľ, Ševčenkova 9
33. Mária Javoreková, Ing. (45), ekonómka, Topolčianska 17
34. Martin Jóna (41), ekologický aktivista,  Beňadická 3
35. Tomáš Jozaniak (30), podnikateľ, Lietavská 3093/5
36. Viera Kimerlingová, Ing. (59), ekonómka, Zadunajská cesta1
37. Karol Király, Bc. (43), podnikateľ, Macharova 11
38. Ján Kotuľa, Ing. (63), dopravný inžinier, Záporožská 3
39. Alena Krištofičová, Ing. (58), ekonómka Holíčska 19
40. Oliver Kríž, Mgr. (36), pedagóg Jasovská 8
41. Martin Kugla, Mgr. (40), politológ, občiansky aktivista Naša Bra-
tislava, Mlynarovičova 16
42. Jakub Kuruc (21), projektový manažér, M. Curie-Sklodow-
skej 1512/23
43. Miroslav Lažo (37), manažér hokejového centra, Osuského 30
44. Ivan Lučanič, Mgr. (29), kúzelník – historik, Ševčenkova 6
45. Ľubomír Luhový (47), futbalový tréner, Markova 5,Bratislava
46. Ivan Lulják, Mgr. (31), historik Ševčenkova 26
47. Roman Masár, Ing. (52), zástupca starostu MČ Petržalka, Bla-
goevova 14
48. Tomáš Mikus, Ing. (35), aktivista Mladej Petržalky, Blagoevova 2
49. Michal Milata, Mgr. (30), záchranca Viedenskej električky, Mlyna-
rovičova 13
50. Marián Miškanin, Ing., PhD. (40), ekonóm, Medveďovej 14
51. Martin Miškov (31), zástupca starostu, Kopčianska 10
52. Oto Moravčík, Ing., PhDr., PhD. (54), ekonóm, Osuského 1/A
53. Jozef Niejadlik (57), podnikateľ, Bzovická 3175/20
54. Beata Novomeská, Mgr. (35), prekladateľka, Vígľašská 6
55. Elena Pätoprstá, Ing. arch., Mgr. art. (54), dizajnérka, protiko-
rupčná aktivistka, Švabinského 20
56. Pavel Pětioký (27), Špecialista požiarnej ochrany, Znievska 32
57. Drahan Petrovič, Ing. arch. (45), architekt, Dudova 1
58. Iveta Plšeková, MUDr. (43), lekárka, Mlynarovičova 10
59. Michal Radosa, Mgr., Ing. (37), právnik, Wolkrova 27
60. Richard Rikkon, Mgr.Art. (40), umelec, Ševčenkova 8
61. Marcel Slávik (36), Aktivista Petržalského okrášľovacieho spolku,
Rovniankova 14
62. Adam Somoláni, Mgr. (29), právnik, Lenardova 6
63. Daniel Šavel, Ing. (36), stavebný inžinier, Záporožská 12
64. Ľubica Škorvaneková, Mgr. (33), riaditeľka spoločnosti, Rovnian-
kova 20
65. Andrej Turzo, Ing. (37), poslanec mestskej časti, Vilova 5
66. Michal Valachovič, Mgr. (41), politológ, Nám. Hraničiarov
1623/12
67. Milan Vetrák, JUDr., PhD. (39), právnik, nezávislý protikorupčný
aktivista, Haanova 37
68. Jarmila Vidová, Ing., PhD. (47), vysokoškolská učiteľka, A. Gwer-
kovej 23
69. Kristián Roman Zimmermann (30), projektový špecialista, Buda-
tínska 3065/79

VOLEBNÝ OBVOD Č. 17: RUSOVCE
1. Jana Jamborová (57), občianska aktivistka, Kovácsova 17
2. Radovan Jenčík (36), referent obchodu a služieb, Maďarská 33
3. Róbert Kalmár, Ing. (34), ekonóm, Lesnícka 8
4. Gabriel Karácsony, Ing. (68), manažér, Balkánska 118
5. Peter Kövesi, JUDr. (46), právnik, Septimiova 7/A
6. Janette Mery, Bc. (39), vedúca obchodnej prevádzky, Balkáns-
ka 84

ÚPLNÝ ZOZNAM KANDIDÁTOV NÁJTEDE NA
WWW: BRATISLAVSKENOVINY.SK

Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
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NESROVNAL ZAČAL VYHRÁVAŤ  BOJ O PRIMÁTORA BRATISLAVY
 
Najaktuálnejšie prieskumy súboja o kreslo primátora Bratislavy naznačujú, že sa dopredu dostal nezávislý Ivo Nesrovnal.

Bratislavčania zrejme potvrdia trend uprednostnenia nezávislého kandidáta pred straníckymi kandidátmi, rovnako ako 

v prezidentských voľbách.

Milan Kňažko

Milan Ftáčnik

Ivo Nesrovnal

Zdroj dát: Pluska.sk dátum: 31. 10. 2014

Milan Kňažko

Milan Ftáčnik

Ivo Nesrovnal

Tatiana 
Kratochvílová

37,3 % 38 %

16,6 % 43 %

36,9 % 16 %

5,3 %

Zdroj dát: VisioStat dátum: 27. 9. 2014

Internetové hlasovanie – celkový počet hlasujúcich: 2 548Celkový počet respondentov: 1 001

Politické hry na Bratislavčanoch po-

kračujú, pravicové strany vymenili 

svoju kandidátku Kratochvílovú za 

väčšiu šancu opäť ovládnuť Bratislavu a 

pridali sa ku Kňažkovi. V Bratislave sa 

v súboji o primátora začali diať zvlášt-

ne veci. Pravicové strany stiahli svoju 

kandidátku na primátora Tatianu Kra-

tochvílovú bez toho, aby s tým súhlasi-

la, a svoju podporu vyjadrili Milanovi 

Kňažkovi. „Moja hodnotová štruktúra 

sa líši od hodnôt, ponúknutých za pod-

poru kandidatúry Milana Kňažka,“ 

reagovala Kratochvílová pre TASR. 

Milana Ftáčnika vo voľbách podporu-

je strana Smer-SD. Druhý z Milanov, 

herec Milan Kňažko, pritom ešte pred 

pár dňami z bilbordov hlásil, že bude 

primátorom bez straníckych vplyvov. 

Situácia sa však zmenila a Kňažko bude 

mať za menom logá 5 politických strán.

Výnimkou je strana SaS, ktorá na jeho 

adresu vyhlásila: „Herec Milan Kňaž-
ko podľa nášho názoru zohral veľmi 
podivuhodnú rolu počas prezident-
ských volieb, ktorá vyústila jeho na-
rýchlo odvolanou účasťou na tlačovej 
konferencii Andreja Kisku. Týmto 
faux pas u nás  vyvolal podozrenie, že 
nekoná autonómne. Navyše, primátor 
Bratislavy je náročná výkonná funk-
cia vyžadujúca si dostatok duševných 
i fyzických síl, vrátane manažérskych 
schopností.“ (zdroj: strana-sas.sk) 

Kňažko je vo veku 69 rokov historicky 

najstarší kandidát na primátora Bra-

tislavy. Jediným nezávislým kandidá-

tom tak zostáva už len Ivo Nesrovnal. 

„To, čo predvádzajú pravicové strany 

v Bratislave, je dôkazom toho, o čo im 

v skutočnosti ide. Takto ponížiť pani 

Kratochvílovú je obrovská neúcta voči 

žene a voči Bratislavčanom. Verím, že 

podobne ako pri prezidentovi Kiskovi 

im Bratislavčania klepnú po prstoch,“ 

vyhlásil Nesrovnal.

Bratislavčania tak budú mať jasne na 

výber: Milana Ftáčnika s podporou 

SMER-u, Milana Kňažka s podporou 

pravicových strán a Iva Nesrovnala, ne-

závislého a nestraníckeho kandidáta.

Z TROCH FAVORITOV NA PRIMÁTORA BRATISLAVY 
ZOSTAL NEZÁVISLÝ IBA NESROVNAL

inzercia_grafy_bratislavske noviny_206x268mm.indd 1 10/31/14 2:01 PM



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

V sobotu budú

maľovať dejiny

naposledy
STARÉ MESTO
V sobotu 8. novembra 2014 od
14.30 h bude posledné stretnu-
tie bratislavských detí v tomto
roku s Pavlom Dvořákom a his-
tóriou Bratislavy v Detskom
ateliéri Múzea mesta Bratisla-
vy. V rámci projektu Deti ilus-
trujú príbehy Pavla Dvořáka sa
deti podieľajú ilustráciami na
pripravovanej knihe Maľované
dejiny Bratislavy.
Témami príbehov deviateho stret-
nutia s Pavlom Dvořákom budú
Kráľ v klobúku - Bratislava v ča-
soch Jozefa II., Koniec čierneho
démona - Mory v dejinách Bra-
tislavy a Jeho veličenstvo Dunaj -
Neskrotený Dunaj pred reguláci-
ou brehov.
Rozprávanie Dvořákových príbe-
hov z dejín Bratislavy a ich maľo-
vanie deťmi bude pokračovať od
januára 2015 rozprávaním ďal-
ších 12 príbehov. (mmb)

V lesoparku

sa  ťažba dreva

zníži na tretinu 
NOVÉ MESTO
Bratislavskí mestskí poslanci
schválili špeciálny štatút mest-
ského lesoparku. Bude sa tam
ťažiť menej dreva a na niekto-
rých miestach bude zakázané
poľovať. Mestské lesy v Brati-
slave by tak mali znížiť pláno-
vanú ťažbu na roky 2016 až
2025 na 5000 kubických metrov
ročne, čo je tretina súčasnej
ťažby. Do konca roka 2015
nemajú stromy ťažiť vôbec.
Pozemky v lesoparku, ktoré patria
hlavnému mestu, sa majú stať
nepoľovnými plochami. Ide o 820
hektárov z asi 3000 hektárov leso-
parku. Pre zvyšok územia by mali
Mestské lesy v Bratislave vytvo-
riť pravidlá poľovania, na ich prí-
prave a aj na príprave nového plá-
nu starostlivosti o les majú spolu-
pracovať odborníci a občianske
organizácie.
Magistrát má podľa poslancov
spracovať územný plán zóny Že-
leznej studničky. Do jej prijatia
vyhlásia v tejto lokalite čiastočnú
stavebnú uzáveru a zakážu vjazd
áut na niektoré cesty. (brn)

STARÉ MESTO
Volebná kampaň pred komu-
nálnymi voľbami, zdá sa, je
zatiaľ najviac vyhranená v Sta-
rom Meste. Kandidáti sa obvi-
ňujú z vyhrážania, nechýba ani
trestné oznámenie na neznáme-
ho páchateľa pre ohováranie.
Najskôr nezávislý kandidát na
starostu Kristián Straka upozornil,
že protikandidát Gábor Grendel
(NOVA, KDH, Most-HíD, SaS,
OĽaNO, KDS) sa mu vyhrážal,
že ak nezmaže odkaz na svojom
profile sociálnej siete, hrozí mu
súd a náhrada škôd, ktoré boli
spôsobené na dôstojnosti a súkro-
mí Gábora Grendela. Straka totiž
zdieľal odkaz na článok, podľa
ktorého Grendel neplatí dane.
„Oficiálne je Gábor Grendel živ-
nostník, ktorý podľa zverejne-
ných dokumentov robí poslanec-
kého asistenta Danielovi Lipšico-
vi za 270 eur mesačne. My však
vieme dokázať, že kandidát na

starostu v skutočnosti zarábal
oveľa viac. Grendel totiž v roku
2013 svojej strane NOVA prinaj-
menšom sedem mesiacov faktu-
roval čiastku 2000 eur. Aneodvie-
dol z toho dane,“ uvádza sa v
článku.
„Ja neviem, či pán Grendel platil
dane tak, ako mal, to musí posú-
diť daňový úrad, ani či sa dopustil
trestného činu. Na to máme orgá-
ny činné v trestnom konaní. Ale
viem, že v rámci slobody slova
som len zdieľal článok, ktorý
vyjadruje určité pochybnosti o
príjmoch a výdavkoch politika a
ich zdanení. Nič viac a nič
menej,“ reaguje Kristián Straka.
„Politik má právo vysvetliť, ako
sa veci majú a očistiť svoje meno,
ak bolo neprávom pošpinené.
Toto vždy prezentoval ako novi-
nár aj pán Grendel. Je smutné, že
ako politik už volí cestu vyhráža-
nia sa súdmi tým, ktorí sa snažia
zdieľať informácie o daňových

priznaniach politikov, ktoré sú
verejné,“ konštatuje Straka.
Minulý týždeň sa v Starom Meste
objavili anonymné letáky, v kto-
rých sa tiež píše o „neplatení da-
ní“, ale vraj existuje aj podozre-
nie, že Grendel má s vydatou
redaktorkou televízie prinajmen-
šom jedno nemanželské dieťa.
Gábor Grendel reagoval na tieto
tvrdenia trestným oznámením na
neznámeho páchateľa za ohová-
ranie. Policajný vyšetrovateľ za-
čal trestné stíhanie voči nezná-
memu páchateľovi. „Každý poli-
tik by mal strpieť určitú kritiku,
ale obviňovanie z úplných ne-
zmyslov vrátane páchania trest-
ných činov je  už za čiarou. Po za-
čatí trestného stíhania je zrejmé,
že tento názor zdieľa aj polícia.
Niekomu musí mimoriadne zále-
žať na tom, aby sa pomery v Sta-
rom Meste nezmenili, ak sa uchy-
ľuje k takýmto praktikám,“ uvie-
dol Grendel. (brn)

Staromestskú kampaň poznačili
vyhrážky a ohováranie kandidátov
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PRAVÁ PETRŽALSKÁ STAROSTKA

MUDr. Iveta Plšeková7.

VOĽME
15. 11. 2014!

A

STAROSTKA_BA_NOVINY_206x85.indd 1 23/10/14 13:11

Dvaja  huslisti  vám  vytvoria dokonalú



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 5

17BRATISLAVSKÉ NOVINY 21/2014



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 5

18BRATISLAVSKÉ NOVINY 21/2014

V Rusovciach

menia vodovod

a kanalizáciu
RUSOVCE
V Rusovciach začala dcérska
spoločnosť BVS - Infra Servi-
ces, a.s., rekonštruovať vodo-
vod vrátane vodovodných prí-
pojok a stavať novú kanalizá-
ciu. Práce sa realizujú v rámci
tretej etapy projektu, ktorého
cieľom je odkanalizovanie obcí
Jarovce, Rusovce a Čunovo.
Dôvodom výstavby novej kanali-
zácie je to, že zachytávaním
splaškových vôd v žumpách
hrozí ich neustály únik do zeme a
znečistenie podzemných vôd.
Výstavbu plánujú dokončiť v
septembri 2015. (mch)

Pre Domino sa

ľudia obrátili

na prezidenta
PETRŽALKA
Obyvatelia bytov na Jasovskej
ulici v Petržalke, ktorým má
pred bytovkou vyrásť obytný
súbor Domino, sa obrátili na
prezidenta Andreja Kisku.
Upozorňujú, že výstavba objek-
tu ich pripraví o dostatok svetla
v bytoch, a hlavu štátu žiadajú
o pomoc.
Po tom, čo petržalský stavebný
úrad v júni dodatočne povolil
výstavbu, vyše 200 vlastníkov by-
tov na Jasovskej ulici podalo
odvolanie. Domino je totiž posu-
nutý asi o dva metre bližšie k
fasáde ich bytovky. (brn)

PETRŽALKA
Na Furdekovej ulici plánuje
spoločnosť AVP Park, s.r.o.,
postaviť hromadný garážový
dom pre 130 áut. Vyplýva to zo
zámeru, ktorý bol predložený
na posúdenie vplyvov na život-
né prostredie. 
Garážový dom má mať dva a pol
nadzemných a jedno polozapus-
tené podzemné podlažie. Z celko-
vého počtu 130 parkovacích
miest bude 116 priamo v garáži a
ďalších 14 na teréne. Stavba bude
dopravne napojená na Lachovu
ulicu. V garážovom dome je na-
vrhnutý regulovaný vjazd a
výjazd, pričom každé podlažie

bude vybavené svetelnou signali-
záciou.
Parkovacie miesta v rámci gará-
žového domu majú byť podľa
zámeru určené na komerčné
využitie, teda na predaj, exteriéro-
vé parkovacie miesta na povrchu
terénu ponúkne spoločnosť mestu
a obyvateľom z blízkeho okolia na
verejné účely, čím sa má podľa
investora zlepšiť zlá situácia s
nedostatkom parkovacích miest.
Investor by chcel s výstavbou
začať v marci 2015, jej ukončenie
predpokladá v septembri. Cel-
kové náklady sa odhadujú na 615-
tisíc eur.
Výstavba hromadných garáží

naráža v Petržalke na nesúhlas
obyvateľov z okolia. Už niekoľ-
ko rokov nie sú dokončené hro-
madné garáže na Dolnozemskej
ulici. Najnovšie sa proti výstavbe
garážového domu na Rönt-
genovej ulici vyslovili obyvatelia
z okolitých bytoviek. Na pozem-
ku medzi viaduktom Panónskej
cesty a Röntgenovou ulicou, kde
sú v súčasnosti tráva a stromy,
chce Penta Investments, a.s., po-
staviť šesťpodlažnú nadzemnú
garáž pre vyše 400 áut. Po pro-
testoch občanov petržalská sa-
mospráva investorovi oznámila,
aby v príprave projektu nepokra-
čoval. (brn)

Na Furdekovej ulici sa má stavať
hromadná garáž pre 130 vozidiel
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Hokejistom

Slovana sa

doma nedarí
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
majú zatiaľ v Kontinentálnej
hokejovej lige lepšiu bilanciu na
súperových klziskách ako v
domácej Slovnaft Aréne. Po
poslednom úspešnom výjazde,
keď v Čeľabinsku, Chanty-
Mansijsku, Nižnekamsku a
Togliatti z 12 bodov získali 8, z
trojice domácich zápasov proti
Novosibirsku, Chabarovsku a
Vladivostoku dokázali vyhrať
iba ten posledný.
Napriek tomu zostávajú po 23.
kolách KHL na ôsmej postupovej
priečke Západnej konferencie.
Tento týždeň ich čakajú dva zápa-
sy vonku - v stredu 5. novembra
2014 v Novosibirsku a v piatok 7.
novembra v Astane. Najbližšie sa
Bratislavčania predstavia na do-
mácom ľade v stredu 12. novem-
bra 2014 o 19.00 h proti Medveš-
čaku Záhreb. Útočné rady bela-
sých minulý týždeň posilnil český
útočník Tomáš Rachůnek. (ado)

V mestskom

derby víťazne

interisti
BRATISLAVA
V prvom mestskom derby v
basketbale mužov boli lepším
tímom jednoznačne hráči BK
Inter Incheba Bratislava, ktorí
na domácej palubovke zdolali
VŠEMvs Karlovka Bratislava
rozdielom triedy 108:62. Inte-
risti sú po deviatich kolách SBL
s jednou prehrou na čele ligovej
tabuľky, Karlovešťania s dvo-
ma výhrami na predposlednej
priečke.
V stredu 5. novembra 2014 o
18.30 h privíta Karlovka v Špor-
tovej hale FTVŠ na Lafranconi
poslednú Nitru, žlto-čierni majstri
sa v Hant Aréne na Pasienkoch
najbližšie predstavia v sobotu 8.
novembra 2014 o 18.00 h proti
vicemajstrovi BC Prievidza.
Na budúci týždeň v stredu 12.
novembra basketbalisti Karlovky
privítajú na domácej palubovke
Spišskú Novú Ves a v sobotu 15.
novembra Inter privíta na Pasien-
koch Handlovú. (ado)

BRATISLAVA
Majiteľ ŠK Slovan Bratislava
má na výstavbu nového štadió-
na na Tehelnom poli čas do
konca roka 2017. Rozhodli o
tom mestskí poslanci, keď na
októbrovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva spolu s
nájomnou zmluvou na mestské
pozemky schválili aj termín,
dokedy má investor stavbu
dokončiť. Ak to do troch rokov
nestihne, mesto potom môže
nájomnú zmluvu vypovedať.
„Predpokladám, že v tom čase

bude štadión už buď hotový,
alebo bude v takom vysokom štá-
diu rozpracovanosti, že nikto
vtedy nebude mať problém, aby
termín predĺžil a umožnil investo-
rovi projekt dokončiť,“ povedal
primátor Milan Ftáčnik.
Poslanci koncom septembra in-
vestorovi schválili nájom na po-
zemok, aby sa mohol z budúceho
štadióna dopravne napojiť na Baj-
kalskú ulicu a stavbu aj skolaudo-
vať. Za pozemky, na ktorých
budú stáť komerčné objekty, bude
platiť komerčný nájom.

Futbalový Slovan hráva od roku
2009 na Pasienkoch. Štadión na
Tehelnom poli však zbúrali až
vlani, odvtedy je na jeho mieste
jama. Začiatok výstavby blokova-
lo práve mestské zastupiteľstvo,
ktoré takmer rok odkladalo prená-
jom ďalších pozemkov, ktoré sú
na výstavbu potrebné.
Výstavba nového štadióna má
trvať 18 až 20 mesiacov. Má stáť
zhruba 70 miliónov eur, vláda na
to vyčlenila 27 miliónov eur, mes-
to poskytlo pozemky. Zvyšok
zaplatí majiteľ Slovana. (ado)

Majiteľ ŠK Slovan Bratislava má na
výstavbu nového štadióna tri roky

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

© Michal Burza

Výstava víťazných fotografií od 23. 10. do 30. 11. 2014
Múzeum mesta Bratislavy – Stará radnica
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Pred voľbami sa vždy vyro-
jí veľa kandidátov, ktorí
tvrdia, ako veľmi im na
Petržalke záleží. Preto je
namieste otázka – čo ste
urobili pre Petržalku a
Bratislavu predtým, než ste
začali kandidovať. 
- Keďže som pôsobil ako
bratislavský a petržalský
poslanec, sústredil som sa
najmä na efektívne a trans-
parentné fungovanie samo-
správy. Spolu s kolegami
poslancami som podal pod-
net na porušenie ústavného
zákona primátorom Mila-
nom Ftáčnikom, upozornil
som na netransparentný
výber znalcov pri predaji
mestského majetku, na
neplatnú zmluvu a nevýhod-
né verejné obstarávanie pre

základné umelecké školy a
centrá voľného času, na plyt-
vanie pri používaní mobil-
ných telefónov, medializoval
som zatajenie dvoch znalec-
kých posudkov pri nevýhod-
nom predaji pozemkov pod
hotelom Hilton, podal som
na súd predaj parkoviska a
chodníkov okolo Technopo-
lu atď. Vďaka mojej práci
prišiel primátor o nelegálny
príjem, bol odvolaný zástup-
ca riaditeľa magistrátu,
mesto znížilo náklady na
mobilné služby, prebiehajú
vyšetrovania alebo súdy. 
Takže ste bránil korupcii a
šetril Bratislavčanom pe-
niaze. To je síce chvályhod-
né, no čo hmatateľné ste
urobili pre svoje okolie? 
- Som informatik a v mojej
štvrti poskytujem internet.
Prostredníctvom mojej pro-
fesie a firmy sa snažím
pomáhať miestnej komunite.
Opravil som časť ihrísk na
Spojenej škole Svätej Rodi-
ny, pripojil som na vysokorý-
chlostný internet škôlky na
Bohrovej a Röntgenovej a od
roku 2011 im ho poskytujem
zadarmo. Týmto škôlkam a
Základnej škole na Nobelo-

vom námestí som daroval
počítače a monitory, prerobil
som počítačovú sieť na Gym-
náziu Alberta Einsteina.
Dlhodobo a systematicky sa
snažím pomáhať svojmu
okoliu, nielen pár mesiacov
pred voľbami. 
S kým si viete predstaviť
spoluprácu, ak sa stanete
starostom? 
- Viem si predstaviť spolu-
prácu s kýmkoľvek, kto
používa zdravý rozum a roz-
hoduje sa podľa potrieb oby-
vateľov, a nie podľa straníc-
kych príkazov. Zo skúseností
môžem povedať, že takíto
ľudia sa nachádzajú aj medzi
poslancami politických strán,
ale je ich, bohužiaľ, málo.
Preto je mojou snahou dostať
medzi poslancov čo najviac
aktívnych obyvateľov
namiesto “platených brigád-
nikov“. Výsledkom toho je aj
to, že spolupracujem s mno-
hými občanmi, aktivistami,
poslancami a iniciatívami.
Ako príklad môžem uviesť
Elenu Pätoprstú, asi najzná-
mejšiu petržalskú aktivistku,
Pavla Hochschornera, trénera
olympijských víťazov, Lýdiu
Ovečkovú zo združenia Petr-

žalské ihriská, Katarínu
Šimončičovú, ochranárku a
držiteľku ocenenia Biela vra-
na. Takisto spolupracujem s
ľuďmi okolo iniciatívy Naša
Bratislava a v neposlednom
rade aj s poslancami Jánom
Budajom, Petrom Osuským,
Zuzanou Dzivjákovou, Igná-
com Kolekom a inými. 
Čo je vašim cieľom, čo
chcete dosiahnuť? 
- Verím, že čestní ľudia doká-
žu spravovať toto mesto
omnoho lepšie. Netreba na to
až tak veľa. Stačí nepredávať
majetok, ale ho zveľaďovať,

nenominovať po straníckej
línii, ale na základe odbor-
nosti a výberových konaní,
hospodáriť rozumne a efek-
tívne a v neposlednom rade
podporovať obyvateľov a ich
aktivity. K tomu je ale
potrebné, aby na poste staros-
tu a poslancov boli ľudia,
ktorí sa dokážu rozhodovať
samostatne bez straníckych
príkazov. Po štyroch rokoch
môžem zodpovedne pove-
dať, že takí sú, ale je ich
zatiaľ veľmi málo. Preto, ak
chceme zmenu, treba ísť
voliť.

BRATISLAVA 5

Kandidát na starostu Ján Hrčka: 
Ak chceme zmenu, treba ísť voliť!
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štvrtok 6. novembra
�13.00 - Slovak Open 2014, teni-
sový turnaj mužov, AEGON
aréna, Príkopova ulica
� 19.00 - P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - HEX: Keď sme sami Tour
2, Stará tržnica, Námestie SNP
� 19.00 - ŠVEJKOVINY, hudob-
no-divadelné predstavenie, Stre-
disko kultúry, Vajnorská ulica
� 19.00 - Bratislava Hot Serena-
ders, V-klub, Námestie SNP
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D.Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica

piatok 7. novembra
�10.00 - P. Karvaš: Polnočná om-
ša, Štúdio SND, Pribinova ulica
�13.00 - Slovak Open 2014, teni-
sový turnaj mužov, AEGON
aréna, Príkopova ulica
� 19.00 - SĽUK - 65. výročie,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
�19.00 - Festival českého divadla:
39 stupňů, Buranteatr Brno, Štúdi-
ou L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 20.00 - J.A.R., koncert, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica

sobota 8. novembra
�14.00 - Slovak Open 2014, teni-
sový turnaj mužov, AEGON
aréna, Príkopova ulica
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - BC Prievidza, zápas bas-

ketbalovej ligy mužov, Hant Aréna,
Trnavská cesta
�19.00 - Festival českého divadla:
Zrada, Divadelní spolek Kašpar
Praha, Štúdiou L+S, Námestie 1.
mája
�19.00 - P. Karvaš: Polnočná om-
ša, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, opera, SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
�19.00 - P. Marber: Closer (Na do-
tyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - SĽUK - 65. výročie,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II,
Divadlo Gunagu, Františkánske
námestie

nedeľa 9. novembra
�15.00 - Skús cirkus, program pre
deti, V-klub, Námestie SNP
� 16.00 - G. Tóth: Aladinova ča-
rovná lampa, predstavenie pre deti,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�16.00 - Slovak Open 2014, teni-
sový turnaj mužov, AEGON
aréna, Príkopova ulica
� 18.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica

pondelok 10. novembra
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, LOFT Aréna, Viedens-
ká cesta
�19.00 - Festival českého divadla:
DNA, Divadlo Bolky Polívky Br-
no, Štúdiou L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - K. Klimáček: Under-
ground, Divadlo Gunagu, Franti-
škánske námestie

utorok 11. novembra
� 10.00 - K. Aulitisová: Rozkráv-
ka, predstavenie pre deti, V-klub,
Námestie SNP
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
Divadlo Aréne, Viedenská cesta
�19.00 - Festival českého divadla:
Červená, Divadlo v Řeznické
Praha, Štúdiou L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D.Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.30 - K. Klimáček: Díleri,
Divadlo Gunagu, Františkánske
námestie
� 20.00 - Pepa Vojtek a Inflagran-
ti, koncert, Ateliér Babylon, Ko-
lárska ulica

streda 12. novembra
�18.30 - VŠEMvs Karlovka Bra-
tislava - BK Spišská Nová Ves, zá-
pas basketbalovej ligy mužov, Špor-
tová hala FTVŠ, Lafranconi
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Medveščak Záhreb, zápas Konti-
nentálnej hokejovej ligy, Slovnaft
Aréna, Ulica odbojárov
� 19.00 - K.Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréne, Viedenská
cesta
�19.00 - Festival českého divadla:
Europeana, Divadlo na zábradlí,
Štúdiou L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - K. Klimáček: Under-
ground, Divadlo Gunagu, Franti-
škánske námestie

štvrtok 13. novembra
� 19.00 - Naďa Urbánková v spo-
vednici brata Šavla, Divadlo pod
kostolom, Tomášikova ulica

� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréne, Viedenská
cesta
� 19.00 - PETJAZZ, petržalský
jazzový festival, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP

piatok 14. novembra
� 11.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, verejná generálka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
�19.00 - Festival českého divadla:
Neumím jinak než láskou, Divad-
lo Viola, Štúdiou L+S, Námestie 1.
mája
�19.30 - Fats Jazz Band: Krst CD,
V-klub, Námestie SNP
� 19.30 - K. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo Gunagu, Františkánske
námestie

sobota 15. novembra
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava -MBK Handlová, zápas bas-
ketbalovej ligy mužov, Hant Aréna,
Trnavská cesta
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 - P. Karvaš: Polnočná om-
ša, Štúdio SND, Pribinova ulica

nedeľa 16. novembra
� 16.00 - G. Tóth: Aladinova ča-
rovná lampa, predstavenie pre deti,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 17.00 - R. Strauss: Salome, ope-
ra, Sála obery  a baletu SND, Pribi-
nova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-

ne Let Me Go, Divadlo Gunagu,
Františkánske námestie

pondelok 17. novembra
� 19.00 - Branford Marsalis
(USA), koncert, Slovenský roz-
hlas, Mýtna ulica
� 19.30 - K. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo Gunagu, Franti-
škánske námestie

utorok 18. novembra
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé
manželské zločiny, Štúdiou L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, premiéra, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.30 - K. Klimáček: Remix,
Divadlo Gunagu, Františkánske
námestie
� 19.30 - Spomíname na novem-
ber ´89, Modrý salon SND, Pribi-
nova ulica

streda 19. novembra
� 18.00 - Koncert peknej hudby:
Wihanovo kvarteto, koncert sláčiko-
vého kvarteta, Vodárenské mú-
zeum, Devínska cesta
�18.30 - VŠEMvs Karlovka Brati-
slava  - MBK Komárno, zápas bas-
ketbalovej ligy mužov,Športová hala
FTVŠ, Lafranconi
� 19.00 - J. Novak: Tolstoj a pe-
niaze, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
�19.00 - G. Verdi: Rigoletto, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo Gunagu, Franti-
škánske námestie

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Výbušniny

v Dunaji?

Nepredstaviteľné
Po demontáži Starého mosta sa
objavili obavy, že na dne Dunaja
pri pilieroch určených na rozo-
bratie sú trhaviny (míny, bomby).
Ako rodený Staropetržalčan
(narodený v roku 1925) pozorne
sledujem, čo sa všetko okolo
nášho starčeka deje. K Starému
mostu ma pútajú milé i smutné
spomienky.
Ako šarvanci sme zliezali jeho kon-
štrukciu, skákali do rieky, plávajúc
po Lido. Ďalej v ohybe bol tok Du-
naja nebezpečný. Najsmutnejšiu
spomienku mám na historický
moment, keď začiatkom apríla
nemecké vojsko, dva dni pred oslo-
bodením Petržalky, vyhodilo most
do povetria. 
Býval som s rodičmi v okupovanej
Petržalke. Okupácia trvala od 10.
októbra 1938 do 4. apríla 1945. V
ten deň predpoludním som s pria-
teľmi vyšiel z pivničného krytu na
obhliadku terénu. Pri futbalovom
štadióne FC PTE (do asanácie
Artmedia Petržalka) mali Nemci
zakopané tri ľahké delá. Zrazu z
ľavej strany Dunaja od Vlčieho
hrdla dopadli asi 100 metrov od nás
dve-tri míny. Opreteky sme bežali
cez dostihovú lúku (dnes je celá
zastavaná). Neprebehli sme ani
polovicu trasy, keď sa ozval ohlušu-
júci výbuch. Starý most padol.
V roku 1946 sa vybudoval nový
most pomenovaný po Červenej
armáde. Ruiny mosta však boli roz-
trúsené v širšom okruhu ich dopadu
pri mostných pilieroch. Stotonové
časti konštrukcie sa zaryli hlboko
do dna a ďalšie vyčnievali 2-3 met-
re nad hladinou. Tento stav trval
niekoľko rokov po vojne.
V 50. rokoch minulého storočia sa
započalo s vyprosťovaním trosiek.
Lodný žeriav vyťahoval z útrob
Dunaja kus za kusom autogénmi
rozrezávané mostné pláty. Pri tejto
práci zostalo mnoho úlomkov na
dne. Pravdepodobne sú tam dodnes,
práce trvali niekoľko týždňov. Kla-
diem si otázku. Je možné, aby sa
pod hladinou nachádzali výbušniny
na miestach, kde ťažké mechaniz-
my prerývali každý jeden meter a k
žiadnemu výbuchu neprišlo? Ne-
predstaviteľné! Jaroslav Gustafik

NA OBCHODNEJ A POŠTO-
VEJ ULICI 32-ročný Dušan z
Bratislavy napadol 37-ročného
muža, ktorého niekoľkokrát udrel
do tváre. Následne útočník odi-
šiel smerom k Suchému mýtu,
kde bol zastavený policajnou
hliadkou. Vyhrážal sa poškodené-
mu, neskôr aj policajtom. Tí ho
zadržali a posadili do cely. Hrozí
mu trest odňatia slobody až na 3
roky.
NA ULICI STARÉ ZÁHRA-
DY sa 22-ročný Rastislav z Bra-
tislavy cez okno vlámal do piv-
ničných priestorov jedného z
obytných domov. V pivnici začal
rozoberať bicykle, pričom ho pri-
chytila polícia. Tá následne zisti-
la, že Bratislavčan už bol odsúde-
ný za krádež. Hrozí mu trest
odňatia slobody až 3 roky.
NA HEYROVSKÉHO A BOR-
SKEJ ULICI došlo v prvej polo-
vici októbra k vlámaniu do stáv-
kových kancelárií. Polícia kon-
com októbra obe vlámania objas-
nila. Páchateľmi sú dvaja Brati-
slavčania, 35-ročný Andrej a 37-roč-
ný Ján. Prvého z nich polícia za-
držala, po druhom, Jánovi Va-
lentínovi z Poľnohospodárskej
ulice, pátra. Vlamači spôsobili v
oboch prípadoch celkovú škodu
vyše 9200 eur. Hrozí im trest
odňatia slobody až na 3 roky.
V PODUNAJSKÝCH BISKU-
PICIACH na ľavom brehu Du-
naja v blízkosti prvej hate bolo
objavené telo mŕtvej ženy. Mala
asi 50 rokov, bola plnoštíhlej po-
stavy, vysoká 147 cm. Vlasy mala
dlhé po ramená, na ľavej ruke
medzi palcom a ukazovákom ma-
la modrou farbou vytetovaný
nápis „Slávka“. (brn)

Okolo polovice 13. storočia sa
podhradie pod hradom Pres-
sburg mimoriadne rozrástlo.
Od začiatku storočia bola z
Hradu do podhradia presťaho-
vaná dôležitá cirkevná organi-
zácia – kapitula – s prepoštom
na čele. Pre kanonikov kapituly
vybudovali na pôde starého
cintorína okolo kostolíka sväté-
ho Martina nový kostol, zasvä-
tený samému Spasiteľovi.
Sebavedomie obyvateľov pod-
hradia rástlo, už nechceli byť
závislí na Hrade.
V snahe o emancipáciu ich posil-
nila nová vlna obyvateľov z
Nemecka, ktorých pozval uhor-
ský kráľ do svojej krajiny. Noví
obyvatelia si od panovníka vy-
nútili mnohé privilégiá, aké jeho
pôvodní poddaní nemali. Z Ne-
mecka si so sebou priniesli reč,
svoje zvyky a práva. Ak chcel
panovník z ich prítomnosti profi-
tovať, musel akceptovať mnohé
ich požiadavky, aj keby sa mu
neboli páčili. A jednou z ich
požiadaviek bola samospráva.
Odmietali kontrolu, podradenosť,
nadvládu hradného veliteľa. Po
vzore zo starej vlasti chceli žiť v
slobodnom kráľovskom meste a
byť podriadení len kráľovi.
Postupne sa im podarilo vybudo-
vať hradbu, ktorá ich oddelila od
hradu, a získať od panovníkov,
ktorí často potrebovali ich pomoc,
podporu a najmä peniaze, ďalšie
úľavy a výsady. Namiesto velite-
ľa Hradu sa ich hlavou stal richtár,
sudca, síce menovaný panovní-
kom, ale vyberaný z radov mešťa-
nov. K nemu sa neskôr pridružil
ešte mešťanosta (Bürgermeister),
ktorého si mešťania zo svojho
stredu volili. Ale ani ten nebol
samovládcom. Predsedal skupine
volených mešťanov, ktorí tvorili
mestskú radu. V niektorých
nemeckých mestách sa radní páni
volali konzulovia, lebo sa radili –
konzultovali.
Aby sa na rozhodovaní o osudoch
miest mohlo zúčastniť čo najviac
mešťanov, vznikli ešte v stredove-
ku okrem takzvaných užších
mestských rád aj takzvané širšie
mestské rady. Ich členov označo-
vali za „reprezentantov“ mesta,
boli to vlastne členovia mestské-
ho zastupiteľstva. Tých bývalo v
niektorých mestách aj vyše sto.

Mestská rada sa v najstarších
časoch schádzala v sídle richtára
či Bürgermeistra. Už od trináste-
ho storočia sa začínajú objavovať
špeciálne na účely mestskej sa-
mosprávy stavané budovy – rad-
nice. Bývalo pravidlom (ale zná-
me sú aj výnimky), že radnica stá-
la buď na alebo pri najväčšom
mestskom trhovisku.
Mešťania Prešporka si radnicu na
začiatku 15. storočia upravili z
domu, ktorý bol predtým obyt-
ným domom jedného z predoš-
lých richtárov. Na pôde toho
domu, ktorý je dnes známy ako
Stará radnica, sa potom vyše šty-
ristopäťdesiat rokov rozhodovalo
o osudoch mesta. S výnimkou
niekoľkých mesiacov v roku
1809, kedy sa museli radní páni
pred nebezpečenstvom bombar-
dovania Napoleonovou armádou
utiahnuť do bývalého paláca
baróna Schilsona na začiatku
terajšej Radlinského ulice.
Na konci 18. storočia už objekt
pôvodnej stredovekej radnice
potrebám mestskej administratívy
nestačil. Ale trvalo ďalších skoro
100 rokov, než mesto v roku 1867
prikúpilo susedný palácový ob-
jekt od grófa Apponyiho. Až v
roku 1903 sa podarilo prikúpiť aj
bývalé zimné sídlo ostrihom-
ských arcibiskupov – Primaciálny
palác.
Medzičasom sa pôvodná budova
radnice niekoľko ráz prestavovala
a upravovala. Už v roku 1422
postavili nad uličkou, ktorou sa
južne vedľa pôvodného domu
dalo prechádzať na trh na teraj-

šom Primaciálnom námestí, roz-
ľahlú zhromažďovaciu sieň. Ulič-
ka pod ňou ešte dlho slúžila verej-
nosti. Starý objekt zásadne presta-
vali po poškodení vo vojne, po
roku 1439. Ďalšie úpravy interié-
rov prebehli po roku 1560 a v
priebehu 17. storočia. Po roku
1730 vybudovali elegantné baro-
kové schodisko.
V roku 1867 postavili v nádvorí
radnice, vo výške prvého po-
schodia, novú zasadaciu sieň
„sieň mestských reprezentantov“
(na fotografii). Projekt vyhotovil
vtedy najvyhľadávanejší pre-
šporský architekt Ignaz Feigler.
Rozľahlá a vzdušná sieň bola
vysoká cez dve podlažia. Posky-
tovala miesto pre viac než dvesto
sediacich. Ďalšie miesta boli na
balkóne pri východnej stene vo
výške tretieho poschodia. Sieň
bola osvetlená deviatimi vysoký-
mi, hore polkruhovo zaklenutý-
mi oknami. Večer sa dala osvetliť
obrovským kovovým centrál-
nym lustrom s plynovými horák-
mi, sviečkami a nástennými svie-
tidlami, ktoré boli takisto kombi-
náciou sviečok a horákov svieti-
plynu. Dve obrovské keramické
kachľové pece pri dlhých stenách
mali miestnosť v zimnom obdo-
bí vyhrievať. Okrem zasadaní
mestského zastupiteľstva mesto
sieň poskytovalo na koncerty a
prednášky. Jedným z prednášajú-
cich bol slávny zoológ Alfred
Brehm. Pred rokom 1911 sieň
zbúrali, na jej mieste vyrástlo
krídlo spájajúce Starú radnicu s
Primaciálnym palácom, dnešný
objekt so vstupom do Múzea
mesta Bratislavy.

Štefan Holčík

Samospráva vznikla už v stredoveku



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

24BRATISLAVSKÉ NOVINY 21/2014

vyjdú o 2 týždne
20. novembra 2014

Zn
ač

ka
  D

ai
m

le
r 

AG

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, Filip Cisár, tel.: +421 918 500 154, f.cisar@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Hodonínska 7, Martin Čudrnák, tel.: +421 918 424 228, m.cudrnak@motor-car.sk

Rozumná voľba so zárukou
Jazdené vozidlá od autorizovaného predajcu Mercedes-Benz a smart

Prečo sa rozhodnúť pre jazdené vozidlo Mercedes-Benz?
• V cene fi nancovanie na tretiny bez navýšenia alebo predĺžená záruka na 6 rokov alebo 
do 160 000 km •12–mesačná záruka na vozidlo • Garancia počtu najazdených kilometrov 
na vozidlá kupované v SR • Možnosť fi nancovania cez Mercedes-Benz Financial Services
www.kupaaut.sk/zvyhodnene-jazdene-vozidla

A 200 CDI 
metalíza strieborná, 7 st. automat 
6/2013,  20 440 km 
 30 590 €

CLA 200 
metalíza strieborná, 7 st. automat 
6/2013,  26 833 km 
 28 310 €

C 220 CDI BlueEFF. 
biely lak, 7 st. automat 
10/2013, 15 674 km  
 35 900 €

C 200 CDI BlueEFF. 
metalíza strieborná, 7 st. automat 
7/2013, 20 116 km   
 28 900 €

C 220 CDI BlueEFF. 
metalíza strieborná, 7 st. automat 
7/2012, 33 553 km 
 32 500 €

E 250 CDI 4MATIC BlueEFF. 
metalíza čierna, 7 st. automat 
5/2013, 26 766 km 
 51 500 €

E 250 CDI 4MATIC BlueEFF. 
metalíza čierna, 7 st. automat 
11/2013, 33 108 km 
 52 881 €

1400 vozidiel
v databáze 

www.kupaaut.sk

Hex bude hrať

vo štvrtok

v Starej tržnici
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 6. novembra 2014 sa
bratislavská skupina HEX v
rámci jesenného akustického
turné Keď sme sami Tour 2
zastaví aj v Bratislave. O 19.00
h vystúpi v Starej tržnici na
Námestí SNP.
Atmosféra prvých koncertov po
slovenských mestách bola výbor-
ná. „Veľmi sme si koncerty užíva-
li, bolo opäť vypredané a bolo
cítiť, že sa ľudia tešili na iný
HEX,“ opisuje prvé koncerty bas-
gitarista a manažér Tomáš „Yxo“
Dohňanský. 
„Nečakaným hosťom koncertov
bol Róbert Puškár, ktorý nahral
panovú flautu do nášho nového
singla Indiánske leto,“ dodal Yxo.
Na turné sprevádza HEX Mišo
Veselský z Vetroplachu, ktorý hrá
na klávesy a akordeón.
Peter „Ďuďo“ Dudák, Tomáš
„Yxo“ Dohňanský, Martin „Fefe“
Žúži a Tibor „Tybyke“ Szabados
sa po každom koncerte špeciálne
venujú publiku, na ktoré čaká
množstvo prekvapení v podobe
tričiek, CD-čiek a výberovky v
tvare knižky. (brn)

STARÉ MESTO
V Starej radnici je do 30.
novembra 2014 sprístupnená
výstava víťazných fotografií 3.
ročníka súťaže Slovak Press
Photo. Absolútnym víťazom sa
stal voľný fotograf Michal
Burza za fotografiu zo série
Majdan.
„Do tretieho ročníka súťaže sa
prihlásilo 113 fotografov, z toho
16 zahraničných. Zaslali 1115
fotografií, čo je oproti minulosti

veľký nárast. Zvýšila sa aj kvalita
súťaže a porota absolvovala
náročné dvojdňové hodnotenie,“
uvieda riaditeľka súťaže Jana
Garvoldtová.
Vysokú kvalitu fotografií ocenil aj
predseda poroty, slovenský foto-
graf žijúci v USA Paul Martinka.
„Som prekvapený celkovou úrov-
ňou a najmä silnou študentskou
kategóriou. Súťaž na mňa urobila
veľmi dobrý dojem a fotografie
sú na svetovej úrovni,“ povedal.

Grant Bratislavy v roku 2014
získal fotograf Peter Korček s
projektom Jungle City. Cenou je
ročné štipendium v hodnote 2000
eur na fotografovanie premien
Bratislavy. Cenu za celoživotné
dielo dostal fotograf a fotorepor-
tér Juraj Bartoš.
Výstava Slovak Press Photo je v
Starej radnici prístupná verejnosti
denne okrem pondelka od 10.00
do 17.00 h, v sobotu a v nedeľu
od 11.00 do 18.00 h. (spp)

V Starej radnici vystavujú ocenené
fotografie súťaže Slovak Press Photo

STARÉ MESTO
Určite sa takmer všetci tešíte na
štedrovečernú večeru. No ten
Štedrý večer roku 1944, ktorý
nám vo svojej divadelnej hre
Polnočná omša priblížil známy
slovenský spisovateľ a drama-
tik Peter Karvaš, nepatrí k
pokojným a radostným.
Napriek tomu, že rodine Kubi-
šovcov sa v predvojnových
rokoch, ale aj počas 2. svetovej
vojny darilo a vonkoncom netreli
biedu, hlava rodiny - podnikateľ
Valentín Kubiš (Emil Horváth) -
sa obáva o svoje nahonobené
peniaze. V snahe uchrániť rodinu
a jej majetok je k nemeckému
dôstojníkovi falošne úctivý. Jeho
zať (Dano Heriban), ktorý podni-
ká aj napriek vojnovým útrapám,
ho prehovára, aby investoval do
kúpy zlata, pretože po vojne vraj

peniaze stratia cenu. Dcéra (Petra
Vajdová) má prosperujúcu cukrá-
reň, no keď sa dozvie, že gestapo
zatklo jej spolumajiteľov, kdesi vo
vnútri sa ozve túžba arizovať aj
ich podiel.
Starší Kubišov syn (Milan
Ondrík) sa ako gardista stane pri-
sluhovačom Nemcov. Zariadi,
aby poručíka Breckera, ktorého
chladnokrvne stvárňuje Richard
Stanke, ubytovali v ich dome. Aj
on príde k štedrovečernému stolu
a vypytuje sa na druhého syna
Jurka (Tomáš Grega). 
Všetci svorne taja, že najmladší
člen rodiny je partizán. Mimo-
riadne napätá situácia sa vyhrotí
vo chvíli, keď sa vo dverách
objaví Jurko. Je vážne chorý, no
lekára sa k nemu boja zavolať.
Zúfalá matka v podaní Anny
Javorkovej beží po radu k faráro-

vi, ibaže namiesto pomoci, sa do-
čká zrady. Kňaz v strachu o svoj
život Nemcom prezradí, že Kubi-
šovci ukrývajú partizána. 
Túto drámu napísal Peter Karvaš
desať rokov po vojne, prvú pre-
miéru mala na doskách SND v
roku 1959, krátko nato ju uviedlo
Armádne divadlo v Martine, po-
tom Národné divadlo v Prahe.
Činohra SND sa k nej vracia po
vyše päťdesiatich rokoch pod
režijným vedením Lukáša Bru-
tovského. Diváci si môžu pozrieť
napínavé predstavenie o charakte-
roch a postojoch mnohých Slová-
kov nielen vo vojnových časoch,
ale aj v mnohých závažných
životných  situáciách, keď ide o
veľa. Vtedy sa odhalí pravá tvár
každého z nás, aj keď sa naoko
tvárime ako bezúhonní, zbožní
občania. Anna Sláviková

Polnočná omša Petra Karvaša v SND
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V sobotu bude

lampiónový

sprievod
STARÉ MESTO
Tradičný Svätomartinský lam-
piónový sprievod bude v sobotu
8. novembra 2014, v predvečer
Svätomartinského trojdnia. Sv.
omša za účasti detí sa začne v
Katedrále sv. Martina o 16.30
h, po nej nasleduje sprievod de-
tí s lampiónmi do františkán-
skeho kláštora. 
Program sprievodu sa v kláštore
zakončí scénkou, tvorivými dieľ-
ňami, tancami, hrami a občerstve-
ním. Lampióny si deti musia pri-
niesť so sebou z domu.
V nedeľu 9. novembra sa začína
Svätomartinské trojdnie, ktoré
vyvrcholí v utorok 11. novembra
2014 sviatkom sv. Martina, ktorý
je patrón bratislavskej katedrály a
celej Bratislavskej arcidiecézy.
Pri príležitosti Svätomartinského
trojdnia bude v katolíckych kos-
toloch Svätomartinská dobročin-
ná zbierka, ktorá je tento rok ur-
čená na zabezpečenie pomôcok
pre nepočujúce deti. (brn)

Pekná hudba vo

Vodárenskom

múzeu
KARLOVA VES
V rámci cyklu Koncertov pek-
nej hudby vo Vodárenskom
múzeu na Devínskej ceste
vystúpi v stredu 19. novembra
2014 o 18.00 h svetoznáme
české Wihanovo kvarteto, ktoré
vzniklo  v roku 1985 a hneď si
svojou interpretáciou získalo
uznanie domáceho aj zahranič-
ného publika. 
Členmi Wihanovho kvarteta sú
Leoš Čepický (1. husle), Jan
Schulmeister (2. husle), Jakub
Čepický (viola) a Aleš Kaspřík
(violončelo). 
Na programe bratislavského kon-
certu budú sláčikové kvartetá od
Josepha Haydna, Antonína Dvo-
řáka a Leoša Janáčka.
Vstupenky budú v predaji hodinu
pred koncertom v múzeu. Cena
pre deti, študentov, dôchodcov je
2,5 eura a pre dospelých 5 eur.
Koncerty peknej hudby sa vo
Vodárenskom múzeu konajú od
roku 2013. (kph)

BRATISLAVA
Slovenská vláda rozhodla, že
výstavba diaľničného obchvatu
Bratislavy, teda úseku diaľnice
D4 Bratislava, Jarovce – Ivan-
ka sever, sa realizuje z nalieha-
vých dôvodov vyššieho verejné-
ho záujmu. Pri zohľadnení
kompenzačných opatrení sa tak
môže stavať aj v chránenom
území Natura 2000.
Podľa ministerstva životného pro-

stredia bolo preukázané, že ne-
existuje alternatívne riešenie bez
zásahu alebo s menším negatív-
nym vplyvom na chránené úze-
mie. Realizáciou navrhovaných
kompenzačných opatrení je
možné podľa ministerstva očaká-
vaný negatívny vplyv výstavby
eliminovať.
„Práve schválením tohto materiá-
lu vládou môžeme pristúpiť k
tomu, aby bolo podpísané územ-

né rozhodnutie posledného úseku,
ktorý sa týka bratislavského
obchvatu D4,“ uviedol štátny ta-
jomník ministerstva dopravy Vik-
tor Stromček. Podľa neho je vyso-
ký predpoklad, že do konca roka
bude mať štát právoplatné územ-
né rozhodnutie na tento úsek. S
výstavbou by sa podľa Stromčeka
malo začať koncom budúceho
roka a diaľnica má byť dokonče-
ná o tri až štyri roky. (brn)

Diaľnica Jarovce - Ivanka sever sa
má začať stavať koncom roka 2015

STARÉ MESTO
Mestské zastupiteľstvo odmiet-
lo prenájom mestských pozem-
kov na prestavbu osobného prí-
stavu na Fajnorovom nábreží.
Poslanci odmietli podporiť pre-
nájom mestských pozemkov
pre pochybnosti o vhodnosti
projektu, ktorý počíta s nad-
stavbou súčasneého prístavu o
dve podlažia.
Otvorene sa proti projektu pre-
stavby osobného prístavu stavia

občianska iniciatíva Bratislava
otvorene. Upozorňujú, že prestav-
ba a nadstavba prístavu nie sú v
súlade s územným plánom mesta.
Zvýšili by objem hmoty dvojná-
sobne a ešte viac by zatienili
budovu Slovenského národného
múzea, ktorá je národnou kultúr-
nou pamiatkou. Investor chce
nadstavbou vybudovať hotel,
výstavbe by mala ustúpiť aj časť
zelene v bezprostrednej blízkosti
budovy osobného prístavu.

Vo februári 2014 magistrát vydal
súhlasné stanovisko s prestavbou,
pričom o projekte nebola včas
zvolaná verejná diskusia. Usku-
točnila sa len prezentácia projek-
tu, ktorú magistrát zvolal len 3
pracovné dni pred jej konaním.
Súhlasné stanovisko k projektu
zaujali aj krajskí pamiatkari.
Proti prestavbe a nadstavbe osob-
ného prístavu chystajú obyvatelia
Vajanského nábrežia a okolia
petíciu. (brn)

Poslanci stopli prestavbu prístavu
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kandidáti na poslancov mesta Bratislava za Ružinov

206x132mm_bratislavskenoviny.indd 1 19/10/14 13:39

V Bratislave stále cítiť absenciu založe-
nej parkovej zelene. Ešte stále však
máme miesta, kde sa dajú nové parky
vybudovať a založiť. Stačí myšlienka,
projekt a energia, ktorú tomu musia
venovať architekti, obyvatelia, poslanci
mesta a Ružinova. 
Jedným z takýchto miest je nezastavaný
pás pozemkov po celej dĺžke Ružinovskej
ulice. Skôr, ako by toto miesto padlo – ako
mnohé iné – za obeť komerčným stavbám,
snažím sa v rámci územného plánu zóny
nakresliť tu zeleň a park. 
Ak sa nám to podarí, mohol by popri celej

Ružinovskej ulici vzniknúť najväčší zalo-
žený park v Bratislave od roku 1989. 
Ružinov by sa vybudovaním tohto zelené-
ho pásu mohol opäť pochváliť niečím
prvým a unikátnym. Po vybudovaní prvej
nábrežnej promenády pred Euroveou by
tu bola aj prvý Bratislavský Zelený bulvár.
Aleja piatich radov stromov o šírke 60
metrov na dĺžke 2,55 kilometra. 
Spolu by pribudlo 153 000 m2 novej zelene
a verejných priestorov.  Novovybudované
námestie pri Štrkoveckom jazere. Nové
námestie pred kultúrnym domom Ružinov.
Detské, cyklistické, športové, prechádzko-
vé, zdravotné a kultúrne aktivity. Miesta

pre chovateľov psov, základná sociálna
vybavenosť pre ľudí. A neposlednej rade
viac ako 1000 stromov. 
Dostatok nových parkovacích miest pre
návštevníkov Ružinovskej nemocnice ale
aj pre samotných Ružinovčanov a hlavne
pre obyvateľov priľahlých obytných
domov. 
To všetko by mohol poskytnúť Bratislavča-
nom novovybudovaný Ružinovský Zelený
bulvár. Znovu by bol druhý bratislavský
obvod v niečom prvý. 

BRAŇO KALISKÝ,
architekt a kandidát na poslanca 

mesta Bratislava za Ružinov – číslo 19

B. Kaliský, J. Droba, M. Chren:
Presaďme Ružinovský  Zelený bulvár

V Ružinove je nielen veľa existujúcich par-
kov, ktoré treba chrániť, aj stavebnou uzá-
verou. Nový park v podobe Zeleného bulvá-
ru môže z nášho druhého obvodu urobiť
mestskú jednotku. Dokážme to! Nielenže
takýto súvislý priestor v Bratislave zatiaľ
nemáme – ani nepoznám iné miesto, kde by
mohol vzniknúť. MARTIN CHREN,
poslanec NR SR a  kandidát na poslanca

mesta Bratislava za Ružinov – číslo 17

K predloženému zámeru sa hrdo hlásim. V
Ružinove som sa narodil, vyrastal som tu, a
myslím si, že si Ružinov tento výnimočný
projekt zaslúži. Zvýšil by kvalitu života v
našej štvrti všetkým, od detí a mládeže až
po dôchodcov. JURAJ DROBA,
poslanec NR SR a kandidát na poslanca

mesta Bratislava za Ružinov – číslo 10
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BRATISLAVSKÁ
OBČIANSKA KOALÍCIA

ODBORNÍCI NA RIEŠENIE
DOPRAVY, PARKOVANIA A VÝSTAVBY

ZA PRIMÁTORA PODPORUJEM MILANA KŇAŽKA

Lukáš POKORNÝ
Odborník na verejnú správu

36

Kandidát na mestského poslanca za Ružinov

RUŽINOV
Mestská časť Ružinov chce
vyhlásiť stavebnú uzáveru v
okolí Štrkoveckého jazera.
Samospráva tu pripravuje tri
územné plány zón a uzávera by
mala platiť do ich schválenia.
Od väčšiny dotknutých inštitúcií
už má mestská časť potrebné
povolenia, čakajú už len na
posledné - od bratislavského
magistrátu. Mestská časť má

obavu, že hlavné mesto proces
zámerne naťahuje. Magistrát však
tvrdí, že ružinovskú žiadosť rie-
šia, čakajú však, kým mestská
časť Ružinov žiadosť doplní.
„Magistrát už dva razy vyzval
mestskú časť na doplnenie žia-
dosti, aby sa ňou v zmysle predpi-
sov mohol zaoberať. Zatiaľ však
podklady nedostal, takže informá-
cie mestskej časti o pocite zdržia-
vania sú zavádzajúce,“ reagoval

hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán.
Mestská časť Ružinov začala
konanie o stavebnej uzávere v
okolí Štrkovca v marci tohto roka.
V okolí jazera pripravuje územný
plán zón Štrkovecké jazero, Baj-
kalská roh a Bajkalská-Drieňová.
Územné plány majú byť nástro-
jom na reguláciu výstavby v tejto
časti Ružinova. Samospráva chce
nimi posilniť rekreačný charakter

lokality a zároveň aj redukovať
výšky budov, ktoré by tu chceli
investori stavať. Veľký územný
plán Bratislavy tu totiž v súčas-
nosti umožňuje stavať aj do
výšky.
Zadania troch územných plánov
zón vo februári tohto roka schvá-
lilo ružinovské miestne zastupi-
teľstvo, v októbri samospráva
predstavovala obyvateľom kon-
cepty dokumentov. Ružinovčania

sa o návrhoch troch územných
plánov zón vyjadrovali už vlani.
Vtedy navrhovali v okolí Štrkov-
ca zachovať zeleň, vytvoriť nové
parkovacie miesta pod zemou a
navrhovali tiež prepojiť Štrkovec-
ké jazero novým chodníkom s
jazerom Rohlík na opačnej strane
Ružinovskej cesty, s Areálom
netradičných športov a športovým
areálom Základnej školy Nevä-
dzová. (brn)

Okolo Štrkovca chcú stavebnú uzáveru


