
Petržalka si novú plaváreň 
postaví sama

V Petržalke budú mať novú krytú plaváreň. Zámer 

postaviť plaváreň schválili petržalskí poslanci. Nový 

bazén by mal mať podľa návrhu dĺžku 25 metrov a šír-

ku približne 12 metrov. O lokalite, kde bude stáť, sa 

zatiaľ nerozhodlo.

Na Divokú vodu v Čunove 
bude premávať autobus

Linka č. 90 bude premávať zo Železničnej stanice 

Rusovce denne vrátane víkendov v pravidelných 

hodinových intervaloch. V tomto roku sa tam 

uskutoční aj fi nále Svetového pohára vo vodnom 

slalome. 

Mesto otvorilo cez víkend 
brány dokorán

Hlavné mesto usporiadalo počas víkendu už 9. 

ročník podujatia Bratislava pre všetkých 2012 – 

Dni otvorených dverí samosprávy, kedy boli za-

darmo prístupné mnohé atrakcie, športoviská, 

či kultúrne inštitúcie. 
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Proti rozporuplnej stavbe na Beblavého 
ulici protestovali stovky ľudí

P
red vznikajúcou stav-

bou na Beblavého ulici 

sa na Deň pamiatok zišli 

desiatky protestujúcich. Na 

popud občianskej iniciatívy 

Bratislava otvorene sem pri-

šli vyjadriť nesúhlas s postu-

pom stavby, ktorá sa nachádza 

v tesnej blízkosti hradieb Bra-

tislavského hradu. 
 Stavba, ktorej majiteľom aj 

projektantom je architekt Dušan 

Fischer, vzniká v rozpore s územ-

ným plánom zóny a taktiež v roz-

pore so stavebným povolením. 

Koncom januára to bolo potvrde-

né aj štátnym stavebným dohľa-

dom. „Rozpor bol zistený najmä 

vo výškovom umiestnení strop-

nej dosky medzi druhým pod-

zemným a prvým podzemným 

podlažím, taktiež medzi prvým a 

druhým nadzemným podlažím,“ 

píše sa v správe ŠSD. Geodetic-

kým meraním zistili výškový roz-

diel na druhom podlaží až 1,1 m. 

Okrem týchto faktov iniciátorom 

protestnej akcie prekážalo, že 

stavba, vznikajúca na tak hodnot-

nom mieste, nebola vopred verej-

ne diskutovaná.  

 Počas protestu sa chodník 

vedúci k hradnej bráne zaplnil 

zhruba 200 protestujúcimi, zopár 

z nich aj s transparentmi „Zbúrať“ 

či „Nie ste tu doma“. Cieľom de-

monštrácie však nemá byť, pod-

ľa organizátorov, úplne zbúranie 

stavby, ale to čo je nad rámec sta-

vebného povolenia. 

 Prekvapený vysokou účasťou 

nebol mestský poslanec Ján Bu-

daj, ktorý účasť na proteste pova-

žuje za prejav zobudenia sa Brati-

slavy z letargie. „Nie som prekva-

pený, naopak, som presvedčený, 

že to už bude v Bratislave pravid-

lom,“ komentoval účasť Budaj. Či 

budú protesty pokračovať, zatiaľ 

organizátori nevedia.

(pj)

Lúku na Kráľovej hore 
môžu zachrániť poslanci

M
estskí poslanci môžu 

rozhodnúť, či dôjde k 

zámene pozemkov na 

Kráľovej hore a zabráni sa tam 

výstavbe. Neďaleko Dlhých dielov 

plánuje spoločnosť J&T Real Es-

tate postaviť obytné domy a pen-

zión pre seniorov. Primátor mes-

ta ponúka vlastníkovi vymeniť 

pozemky za  iné. Záchranu tejto 

lokality pred výstavbou podpísa-

lo v petícii viac ako 20 000 ľudí. 

 Dohoda medzi mestom a de-

veloperom o výmene pozemkov 

môže byť po viac ako štvrť roku 

možná.  Ako náhrada za viac ako 

20-hektárovú lúku, prichádza do 

úvahy pozemok v Ružinove, kto-

rý je neďaleko výpadovky na Tr-

navu, ako aj ďalšie štyri pozem-

ky v Petržalke. Podľa informácií 

z magistrátu, boli na základe fi -

nančnej a právnej analýzy vyty-

pované miesta. Samospráva ale 

nechce prípadnou výmenou nič 

tratiť.

 Na dohodu je ochotný pristú-

piť aj developer, ktorý dočasne 

pozastavil povoľovací proces vý-

stavby.

(dokončenie na str. 5)

Najstaršia 
Bratislavčanka 
oslávila 103 rokov      
Babičkin recept - hlavne 
sa nestresovať.

Vizualizácia plánovanej Kráľovej hory.

Stavba vzniká v rozpore s viacerými regulatívmi.
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Prebieha diskusia o novom parkovaní
Mnohí reagujú na „súboj“  rezidenti vs. cezpoľní podráždene

O 
tom, že nová parko-

vacia politika v mes-

te, s ktorou prichá-

dza magistrát a následná ve-

rejná diskusia o tomto problé-

me, nebude ľahkým orieškom 

na rozlúsknutie. Dokazuje to 

aj charakter niektorých dis-

kusných príspevkov na inter-

netovej stránke hlavného mes-

ta. V niektorých prípadoch to-

tiž  dochádza k zbytočným na-

pádaniam sa medzi Bratislav-

čanmi a tými, ktorí nemajú v 

meste trvalý pobyt. Zdá sa aj, 

že ľudia sú z nového možné-

ho vyberania poplatkov ner-

vózni...

 Niektorí v diskusii poukazu-

jú nato, že nové parkovanie nerie-

ši nedostatok parkovacích miest a 

voľných plôch už zrejme niet. Iba 

ak na úkor zelene, parkov, det-

ských ihrísk a pod. Mnohí mestu 

vyčítajú, že chce takýmto spôso-

bom opäť ťahať od ľudí peniaze. 

 Magistrát sa na svojich strán-

kach okrem iného pýta, či súhla-

sia, aby boli rezidenti (občania s 

trvalým pobytom) uprednostnení. 

Či môžu zaparkovať s prvým au-

tom bezplatne v čase od 18. do 8. 

hodiny na vyznačených miestach v 

obytných zónach a či súhlasia, aby 

majiteľ dvoch a viacerých áut za-

platil poplatok za parkovanie v re-

zidenčnej zóne. Ďalej sa môžu vy-

jadriť, či sú za regulovanie parko-

vania cez poplatky v čase od 8. hod 

do 18. hod. v Starom Meste a na 

miestach s vysokými požiadavka-

mi na parkovanie (širšie centrum 

mesta – časť Nového Mesta, Ru-

žinova, Petržalky). Taktiež, či sú 

ochotní za poplatok parkovať na 

záchytných parkoviskách alebo v 

parkovacích domoch, a či sú pri-

pravení pri zavedení expresných 

liniek MHD uprednostniť pri ceste 

do práce skôr verejnú dopravu ako 

osobné auto. 

Prinášame stručný výber z 

niektorých príspevkov od disku-

tujúcej verejnosti:

„Občania zaplatia, nevieme koľ-

ko a naďalej budeme krúžiť oko-

lo svojho bydliska a hľadať voľné 

miesto na zaparkovanie. Garan-

tuje mi niekto že budem mat svo-

je miesto?“

 „Hlavne nerobte paušálne riešenia 

pre celé mesto alebo mestské časti. 

Napr. aj v Petržalke sú časti, kde s 

parkovaním nie sú zásadné problé-

my...“ 

 „ Začať treba tými, ktorí tu nema-

jú trvalý pobyt, Bratislava za nich 

nedostáva podielové dane, teda sú 

len obyčajní príživníci...“

 „Tak to je dobrá hlúposť... Tak po-

tom nech „bratislavskí rezidenti“ 

tiež platia vidieku. Vidiek má se-

dieť doma alebo sa premávať v špi-

navých MHD prostriedkoch spolu 

s bezdomovcami? Tak nech každý, 

kto opustí slávnu Bratislavu, pla-

tí mýto pre zveľaďovanie vidieku 

a potom vidiek nemusí chodiť za 

prácou do mesta...“

 „Celý nápad sa mi zdá úplne 

smiešny a nič nerieši. Ide tu len o 

zaplátanie diery v mestskom roz-

počte zase na úkor ľudí. Keď bu-

dem za miesto pre auto platiť, ch-

cem mať toto miesto vždy k dispo-

zícii, čo sa ako všetci vieme, nikdy 

nestane. V BA je síce dosť áut  cez-

poľnými ŠPZ, ale po celom Sloven-

sku jazdia desaťtisíce aut s ŠPZ BA 

a nikto sa ich nepokúša spoplatniť. 

Zatiaľ...“

(rl)

Paradox doby -  autá sa 
stávajú príťažou
Nové riešenie parkovania samo o sebe nevyrieši 
problémy s automobilizmom

Z
rejme nie je žiad-

nym prekvapením, 

že diskusia o novom 

parkovaní v hlavnom mes-

te priniesla a prináša množ-

stvo problémových tém, 

ktoré s parkovaním áut sú-

visia. V konečnom dôsledku 

nejde len o problém parko-

vania, ale o zložitý problém 

automobilizmu. Ten totiž 

prerastá hlavy radných nie-

len v slovenskej metropo-

le, ale vo všetkých veľkých 

mestách sveta.

 Celosvetová produkcia au-

tomobilov dosiahla svoj vrchol 

v roku 2007, keď predaj dosia-

hol 73,3 mil. vozidiel a celkovo je 

teraz v prevádzke vyše 600 mili-

ónov automobilov. V Bratislave 

bolo v roku 2009 evidovaných asi 

385-tisíc vozidiel, ku koncu mar-

ca 2012 ich bolo už vyše 422-tisíc.  

Menej áut – lepšia kvalita 

života v mestách

 Dnes už mnoho triezvo uva-

žujúcich ľudí (nie však politikov), 

volá po utlmení automobilovej 

dopravy v mestách. Omnoho ná-

stojčivejšie sú plány na rozširova-

nie peších zón, budovanie parkov 

a cyklistických trás. Naliehavej-

šie je aj volanie po ekologickejšej 

hromadnej doprave, ktorá môže 

priniesť viac ticha do miest a čis-

tejšie ovzdušie. No plány na bu-

dovanie komunikácií a parkovísk,  

priamo alebo nepriamo, indivi-

duálnu dopravu podporujú. Dnes 

stoja najmä väčšie metropoly 

pred riešením problému doprav-

ného kolapsu a nedostatku parko-

vísk. Kto ale za tento stav môže? 

Ako je možné, že sme sa dostali 

až sem? Každý sme prispeli svo-

jim dielom. Podľa niektorých ná-

zorov, Bratislava nepotrebuje dis-

kusiu o doprave a parkovaní, pre-

tože všetci vedia, v čom je prob-

lém a dokonca, aj ako ho rie-

šiť. Existuje vraj len jedna cesta 

– utlmenie individuálnej dopravy 

v meste. Pre začiatok v centrálnej 

časti mesta.  

Možnosti obmedzovania 

dopravy v meste

 Možností  obmedzovania ne-

gatívnych dopadov osobnej do-

pravy v meste je mnoho. Niektoré 

z uvedených (je ich omnoho viac), 

sa nám môžu zdať pritiahnuté za 

vlasy, no pri triezvom uvažovaní, 

je možné s nimi súhlasiť:

 tlak verejnosti na ekologizáciu 

dopravy a nahradenie súčasných 

áut „čistejšími“ vozidlami,

 vzdanie sa vlastnej pohodlnos-

ti a preferovanie alternatívnych 

spôsobov dopravy (verejná hro-

madná doprava, MHD, bicykel, 

chôdza,  car-sharing a car-poo-

ling a pod.),

 dostatočné využívanie kapaci-

ty auta a obmedzenie vozenia sa 

jednej osoby vo vozidle,  

 zníženie počtu ciest, najmä 

„zbytočných“ a „pohodlných“ 

(necestovať autom tam, kde sa dá 

prísť inak. Spojovanie ciest, tele-

commuting, internet shopping, 

internetbanking a skracovanie 

ciest),

 nekupovať tak často nové auto, 

rozmyslieť si, či rodina nevyhnut-

ne potrebuje 2 - 3 autá, obmedziť 

časté kupovanie áut na fi remné 

účely, neposielať jedného pracov-

níka na služobnú cestu jedným 

autom atď.

(rl)

Vyhradené parkovanie v Petržalke sa 
zatiaľ nezmení, Bajan chce kompromis
U

ž druhýkrát sa snažil po-

slanec miestneho zastu-

piteľstva Michal Rado-

sa presadiť návrh na rozšírenie 

možnosti vyhradiť si za poplatok 

miesto na parkovisku. V súčas-

nosti môže v rámci jedného par-

koviska existovať len 10 % vyhra-

dených miest. Dnes „v niektorých 

lokalitách nie je v možné z dôvo-

du vyčerpania hranice 10 % vy-

hradiť parkovacie miesta pre no-

vých žiadateľov, napriek záujmu,“ 

píše Radosa v dôvodovej správe k 

návrhu. Navrhuje preto, „aby sa 

poč et parkovacích miest, ktoré je 

možné vyhradiť, zvýšil na 20% z 

poč tu parkovacích miest na par-

kovisku,“ uvádza. Desaťpercent-

né navýšenie počtu by bolo ob-

medzené na možnosť parkovania 

až od sedemnástej hodiny. Od 8. 

hod do 17. hod by teda na vyhra-

denom parkovacom mieste mohli 

parkovať aj iné autá. Poslanci však 

Radosov návrh nepodporili.  

 „Ja osobne návrh nepovažu-

jem za nepoužiteľný,“ reagoval 

starosta Petržalky Vladimír Ba-

jan. Podľa jeho názoru by sa dali 

nájsť v Radosovom návrhu body, 

ktoré by v budúcnosti mohli za-

pracovať do zmeny všeobecne zá-

väzného nariadenia. V čase sna-

hy hlavného mesta o vypracova-

nie celomestskej parkovacej poli-

tiky vnímali niektorí poslanci ná-

vrh poslanca Radosu za zbytoč-

ne dočasné riešenie. „Chceme 

jedno zásadné riešenie pre hlav-

né mesto, toto malo pomôcť, ne-

malo byť zásadným, lenže to zá-

sadné sa odkladá, takže sa mož-

no vrátime aj k návrhu pána Ra-

dosu,“ povedal Bajan. Starosta si 

vie predstaviť kompromisné rie-

šenie, „možno spraviť pilot na ne-

jaké územie a tam to skúsiť, to si 

viem predstaviť ako kompromis,“ 

dodal. 

(pj)

AKO BY STE RIEŠILI
PARKOVANIE V MESTE? 

VEREJNÁ DISKUSIA K PRAVIDLÁM 
PARKOVANIA V BRATISLAVE

POVEDZTE
SVOJ
NÁZOR

www.bratislava.sk
www.facebook.com/Bratislava.sk
parkovanie@bratislava.sk
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O novej súťaži na generel 
dopravy sa bude diskutovať 
na májovej komisii
Termín vyhlásenia novej súťaže na generel 
je zatiaľ neznámy

M
ájová komisia do-

pravy má posu-

dzovať podkla-

dy na vypísanie novej súťa-

že na zhotovenie generelu 

dopravy pre hlavné mesto. 

Prvý pokus na spracova-

teľa územného dopravné-

ho generelu stroskotal na 

tom, že prihlášku predložil 

jeden záujemca – konzor-

cium viacerých spoločnos-

tí. Jej garantom bol rodin-

ný príslušník hlavného do-

pravného inžiniera mesta, 

Tibora Schlossera. Ten bol 

navyše aj členom výberovej 

komisie. V druhom kole už 

nebude.
 Podľa primátora Milana Ftáč-

nika, podstatný rozdiel oproti pr-

vému kolu bude ten, že diskusia k 

podkladom sa začne v dopravnej 

komisii. Vyjadria s k nim nielen 

poslanci, ale aj odborníci. Mesto 

sa totiž už nechce nechať neprí-

jemne prekvapiť. Dopravná ko-

misia mesta by mala o generele 

rokovať na májovom stretnutí. 

 Mesto vyhlásilo začiatkom 

roka súťaž na spracovateľa územ-

ného dopravného generelu. „Sú-

ťaž bola vyhlásená a zverejnená 

štandardným spôsobom, pričom 

na jej priebeh dohliadali nielen 

odborní zamestnanci magistrátu, 

hlavný dopravný inžinier mesta, 

ale aj poslanci zastupiteľstva. Zá-

ujem o súťaž prejavilo 20 záujem-

cov a na základe nastavených kri-

térií predložil absolútne legitím-

nym spôsobom prihlášku len je-

den záujemca, konzorcium via-

cerých spoločností,“ informoval 

hovorca mesta Ľubomír Andras-

sy, podľa ktorého primátor reš-

pektuje odporúčanie výberovej 

komisie a mesto vyhlási novú sú-

ťaž s upravenými kritériami.

 Primátor zároveň sprísnil pra-

vidlá verejných súťaží. Ak súťaž 

vygeneruje len jedného uchádza-

ča, po novom ju zrušia a vyhlásia 

novú. 

(rl, sita)

K projektu TENT-T prichádzajú 
rozporuplné informácie
P

ôvodný projekt TEN T-17 

rátal s prepojením železni-

ce medzi Parížom a Buda-

pešťou. No, po vstupe Slovenska 

do EÚ, európska komisia podpo-

rila vytvorenie odbočky z Viedne 

cez Schwechat a Kitsee do hlav-

ného mesta. Tým by sa prepojilo 

aj viedenské a bratislavské letis-

ko. Podmienkou bolo aj vybudo-

vanie tunela pod Dunajom a cen-

trom mesta s napojením na novo-

vybudovanú železničnú stanicu 

Filiálka. Budapešť bola začlenená 

do koridoru TEN T-22. 

 V roku 2010 sa rozhodlo 

o dvoch etapách projektu v mes-

te. Prvá sa týka vybudovania sta-

níc Predmestie - Filiálka, vráta-

ne novej železničnej stanice do 

roku 2015. Druhá, prepojenia Fi-

liálky s Petržalkou v rokoch 2014 

až 2020. 

 Na verejnosť ale nedávno pre-

nikli informácie o tom, že európ-

ska komisia reviduje sieť železníc 

aj vzhľadom na rozširovanie EÚ. 

Na medzinárodnej konferencii o 

koľajovej doprave v Bratislave to 

potvrdila zástupkyňa európskej 

komisie Ellen Kray. Nová koncep-

cia pôvodnú sieť zmenšuje a má 

cieľ vytvoriť do roku 2030 základ-

nú sieť a do roku 2050 komplexnú 

sieť.

 Na novú koncepciu sa má vy-

členiť 500 mld. eur. Do roku 2020 

sa má preinvestovať 250 mld. 

eur. Z prehodnocovania projektu 

TEN T-17 údajne vyplýva, že vy-

budovanie tunela pod Dunajom 

je veľmi drahé, že je možnosť zru-

šenia plánu na prepojenie Viedne 

so Schwechatom, a že dochádza 

k preferovaniu prepojenia Brati-

slavy cez Marcheg rakúskou stra-

nou.  Mohlo by to znamenať, že 

tunel pod Dunajom už nebude 

prioritou EÚ.

 Z uvedeného vyplýva nižšia 

dôležitosť Bratislavského tunela a 

vypustenie z priorít EÚ.

 Z rozhodnutia Európskej ko-

misie údajne vyplýva, že novo-

vybudovaná stanica Filiálka má 

byť cieľovou stanicou prímest-

skej dopravy a nemá súčinnostnú 

funkciu významnej zastávky pre-

pojenia koridorov. K informáci-

ám sme oslovili primátora Mila-

na Ftáčnika, i slovenského projek-

tanta TEN-T 17 - spoločnosť Do-

pravoprojekt. (viď článok nižšie)

(rl)

Tunel do roku 2030 nebude
A

j vzhľadom nato, že sa ob-

javili pochybnosti, či sa v 

rámci projektu TEN-T 17 

v Bratislave ráta s tunelom popod 

Dunaj a s vybudovaním stanice 

Filiálka, ako významnej zastáv-

ke medzinárodných vlakov, sme 

oslovili primátora Milana Ftáčni-

ka. 

 Primátor pre Bratislavský ku-

riér potvrdil, že na nedávnej kon-

ferencii o koľajovej doprave v Bra-

tislave, sa k projektu TEN-T vy-

jadrila aj zástupkyňa Európskej 

komisie. Na ním položenú otáz-

ku, či je tunel popod Dunaj sú-

časťou základnej infraštruktúry 

do roku 2030, predstaviteľka EK 

povedala, že tunel má nízku pri-

oritu a v základnej infraštruktúre 

do roku 2030 s ním nerátajú. „To 

neznamená, že tunel nebude, že 

by sme sa ho vzdali, že myšlien-

ka severojužného prepojenia tým 

skončila...nič také nie je pravda,“ 

uviedol. Konštatoval, že s projek-

tom sa naďalej pracuje, budujú sa 

dve časti, ktoré vytvárajú tlak na 

severojužné prepojenie. „Ale je 

pravda, že tieto informácie, jed-

nak z domácich zdrojov o záme-

roch vlády uvoľniť naše európske 

peniaze, ktoré máme k dispozícii 

na toto riešenie, ale aj o vôli Bru-

selu začleniť to do nejakých stra-

tegických dokumentov, tie infor-

mácie naznačujú, že s tým tune-

lom popod Dunaj v blízkej bu-

dúcnosti rátať nemôžeme, a že 

zostane skôr dlhodobým projek-

tom,“ dodal primátor.

 Podľa projektanta projektu, 

spoločnosti Dopravoprojekt, o 

zmenách projektu TEN-T, časť 

ktorého by mal prechádzať cez 

Bratislavu, nemajú ofi ciálne in-

formácie. „Pokiaľ dôjde k revízii 

projektu a na jej základe k zme-

nách, pôjde o politické strategic-

ké rozhodnutie na úrovni štátov 

EÚ, ktoré nemôžeme ovplyvniť,“ 

uvádza projektant. Podľa neho 

len čiastočne porovnateľným 

projektom by mohla byť, v sú-

časnosti vo výstavbe Viedenská 

centrálna stanica s plánovanými 

nákladmi takmer 1 mld. eur. Tu 

však ide len o výstavbu železnič-

nej stanice.

(rl)

Oprava tunela by mala byť 
hotová v polovici mája

P
ravdepodobne v po-

lovici mája by mala 

byť dokončená opra-

va električkového tune-

la. Tunel bol uzatvorený 2. 

februára potom, ako ho po-

škodila trhlina vytvorená 

zamrznutým ľadom.
 

 Hovorkyňa Dopravného pod-

niku Bratislava, Agáta Staneková, 

pre Bratislavský kuriér potvrdi-

la, že sanačné práce v tuneli majú 

byť hotové v polovici mája. Podľa 

nej sa v tuneli pracuje. 

 Ihneď po vyradení tunela z 

prevádzky dopravca presmeroval 

linky cez dunajské nábrežie a Je-

senského ulicu. Neskôr došlo aj 

redukcii električkových liniek na 

Karloveskej radiále a ich počet sa 

zrejme meniť nebude ani po otvo-

rení tunela. Po uzatvorení tune-

la ukončilo, alebo prerušilo pre-

vádzku množstvo obchodov, kto-

ré sídlili na Kapucínskej ulici. 

text a foto rl

Vizualizácia modernej stanice Filiálka.

Zredukované linky sa nebudú meniť ani po otvorení tunela.
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Na Kuchajde sa nebude 
popíjať v okolí hľadiska

N
ovomestskí poslan-

ci  prijali v uplynu-

lých dňoch obmedze-

nia týkajúce sa pitia alkoholu 

na verejnom priestore. Kon-

krétne v známom a obľúbe-

nom areáli prírodného kúpa-

liska Kuchajda. Ide o preven-

ciu pred asociálnym správa-

ním sa a opilectvom.

 Predaj a konzumácia alkoholu 

bude na Kuchajde síce možná, ale 

s výnimkou hľadiska, priestoru 

pred pódiom a pódia. Ako uvie-

dol hovorca mestskej časti Nové 

Mesto Marek Tettinger, pri kul-

túrnych podujatiach sa stávalo, že 

sa podnapití ľudia zhromažďova-

li v areáli amfi teátra, čo ostatných 

návštevníkov rušilo.

 Osobe, ktorá poruší nariade-

nie, bude možné uložiť pokutu v 

blokovom konaní do 33 eur. 

 Od roku 2010 je vstup do are-

álu Kuchajda aj počas letnej sezó-

ny zadarmo. Mestská časť pripra-

vuje pred začiatkom sezóny úpra-

vu areálu v podobe opravy lavi-

čiek, chodníkov, trávnikov a hra-

cích prvkov v hodnote asi 15-ti-

síc eur. Vodné bicykle prevádzku-

je súkromná spoločnosť. Pri bu-

dovaní atrakcií na Kuchajde je zá-

ujmom mestskej časti, aby tieto 

atrakcie boli v čo najširšej miere 

prístupné verejnosti.

(rl, red)

Ovsištské námestie by malo byť 
zrevitalizované do konca roka

U
ž v máji by malo začať ve-

rejné obstarávanie na re-

alizátora projektu revi-

talizácie Ovsištského námestia. 

Známy by mal byť po auguste a 

následne v septembri a októbri by 

mali prebehnúť práce na rekon-

štrukcii. Námestie by malo dostať 

úplne nový chodník, spevnené 

oddychové plochy, štrnásť lavi-

čiek a štyri smetné koše. Pribud-

ne aj zeleň. Po oboch dlhší stra-

nách plochy námestia vznikne 

stromoradie a oddychové plochy 

doplnia kvitnúcimi kríkmi. Petr-

žalka v rámci fi nancovania pro-

jektu počíta s podporou štruk-

turálnych fondov, v prípade ne-

pridelenia fi nancií je však schop-

ná celú rekonštrukciu hradiť z 

vlastného rozpočtu. Celkové ná-

klady majú dosiahnuť približne 

126-tisíc eur. Projekt celej revita-

lizácie pochádza ešte z roku 2008, 

následne ho mali možnosť pripo-

mienkovať občania a v roku 2010 

bol aktualizovaný. 

(pj)

Petíciu proti výstavbe na Krasovského 
už podpísalo viac ako 2000 ľudí
P

odpisov pod petíciu, ktoré 

začali koncom marca zbie-

rať občianske združenia 

Petržalský okrášľovací spolok a 

Jednotka oduševnených Petržal-

čanov, je už vyše dvetisíc. Petícia 

má vyjadriť nesúhlas s neprime-

ranou výškou navrhovanej stav-

by Polyfunkčného objektu BAJO. 

Jeho najvyššia budova má mať 25 

poschodí, územný plán zóny tu 

povoľuje len šesť. Miestny posla-

nec za MČ Petržalka a člen pe-

tičného výboru Michal Rado-

sa predložil petíciu aj miestnym 

poslancom a starostovi Petržal-

ky Vladimírovi Bajanovi. „Ich sú-

hlas s petíciou je dôležitý, aby ne-

bola umožnená zmena výšky Po-

lyfunkčného objektu Bajo nad rá-

mec územného plánu zóny Celo-

mestské centrum – časť Petržal-

ka, to znamená maximálne šesť 

podlaží,“ povedal Radosa. Brat 

starostu Marián Bajan je pritom 

projektantom Polyfunkčného ob-

jektu BAJO.

 Mesto sa má v blízkej budúc-

nosti vyjadriť, či je projekt v sú-

lade so súčasným územným plá-

nom. Ešte v roku 2009 dostal pro-

jekt kladné stanovisko mesta. 

Vtedy bola lokalita v územnom 

pláne charakterizovaná ako úze-

mie stabilizované a spresnené na 

základe územného plánu zóny. 

V Zmenách a doplnkoch Územ-

ného plánu 02 je už funkcia úze-

mia defi novaná „ako priestor pre 

rozvoj celomestského a nadmest-

ského významu s prevažujúcou 

funkciou administratíva, služby,“ 

povedal hovorca mesta Ľubomír 

Andrassy.

(pj, sita)

Investor Predstaničného námestia: 
„Primátor nestojí pred novým projektom!“

I
nvestor predstaničného 

námestia je prekvape-

ný niektorými reakcia-

mi primátora Milana Ftáč-

nika, ktoré pre Bratislavský 

kuriér prezentoval v pred-

chádzajúcom 7. čísle vyda-

nia novín. Prekvapením je 

podľa investora to, že pri-

mátor hlavného mesta ne-

vie, v akom vzťahu je k in-

vestorovi projektu Predsta-

ničné námestie. 

 „O detailoch tohto vzťahu bol 

primátor osobne zástupcami in-

vestora po nástupe do funkcie in-

formovaný na spoločných stret-

nutiach. Projekt je do dnešné-

ho dňa projektom 3 primátorov, 

4 mestských zastupiteľstiev a 5 

riaditeľov ŽSR. Primátor Milan 

Ftáčnik nestojí pred novým pro-

jektom,  ale pred projektom, kto-

rý mestské zastupiteľstvo schvá-

lilo už dvakrát,“ uvádza v stano-

visku pre Bratislavský kuriér in-

vestor. Pripomína, deklarovaním 

súhlasu s vybudovaním projektu 

je Dohoda o vzájomnej spoluprá-

ci z roku 2005, uzatvorená me-

dzi hlavným mestom SR, ŽSR a 

investorom. Ďalším potvrdením 

projektu je tiež Zmluva o budúcej 

zmluve, uzatvorená v roku 2010, 

ktorá vytvára preukázateľný vzťah 

k územiu Predstaničného námes-

tia.

 „Ak dnes primátor tvrdí, že 

chce opätovne hlasovať o projek-

te na pôde mestského zastupi-

teľstva, neguje tým všetky práv-

ne akty, zmluvy a dohody svojich 

predchodcov, ktorí projekt pod-

porili. Zároveň upozorňujeme, že 

každé nové hlasovanie o projek-

te doposiaľ znamenalo cca dvoj-

ročný časový sklz,“ pripomína in-

vestor.

 Investor si podľa vlastného 

tvrdenia doteraz splnil voči hlav-

nému mestu i ŽSR všetky zá-

väzky. Mesto len samotným sú-

hlasom s projektom získalo do 

dnešného dňa cca 1,2 mil. eur, 

ŽSR cca 600-tisíc eur. „Primátor 

Milan Ftáčik na základe Zmlu-

vy o budúcej zmluve podpísanej 

jeho predchodcom, už prvý me-

siac vo funkcii získal fi nancie vo 

výške 365-tisíc eur, čo je prvá časť 

dohodnutej kúpnej ceny. Považu-

jeme za paradoxné, ak dnes pri-

mátor tvrdí, že nevie, či je vôľa 

projekt realizovať, tieto pochyb-

nosti mu ale nebránili použiť pe-

niaze z tohto projektu,“ uvádza 

investor, ktorým je spoločnosť 

IPR Slovakia. 

 Investor nemá podľa stano-

viska problém zúčastniť sa opa-

kovaného hlasovania v mest-

skom zastupiteľstve, „otvorenou 

však ostáva v tomto prípade otáz-

ka, ako je mesto pripravené na al-

ternatívu, ak poslanci MZ svojím 

hlasovaním zmaria ďalšie pokra-

čovanie projektu a investor nebu-

de môcť napriek svoje snahe zre-

alizovať záväzky vyplývajúce zo 

zmluvy“. 

 ŽSR doposiaľ investorovi ne-

predložili jediný návrh dodatku k 

rámcovej zmluve. 

 „Domnievame sa, že vyjadre-

nie hovorkyne ŽSR smerovalo k 

predloženiu Zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve, kde ŽSR v roku 

2011 navrhli investorovi vyňať 

časť pozemkov z predmetu rám-

covej zmluvy z dôvodov predaja 

týchto pozemkov inej súkromnej 

spoločnosti, s čím sme nesúhlasi-

li. Tento návrh bol totiž v rozpo-

re s realizáciou investičného zá-

meru. Považujeme za zvláštne, ak 

sa s nepochopením stretáva pro-

jekt, ktorý má v prvom rade dôs-

tojne vyriešiť najdôležitejší do-

pravný uzol mesta. Projekt pri-

nesie mestu i ŽSR vyvolané in-

vestície vo výške takmer 24 mil. 

eur, pričom oba subjekty nemu-

sia investovať svoje peniaze, kto-

ré na podobný projekt aj tak dl-

hodobo nedokážu nájsť vo svo-

jich rozpočtoch. Stále veríme, že 

s podporou všetkých subjektov 

a nekladením umelých prekážok, 

je možné odovzdať Hlavnú sta-

nicu a jej okolie do roku 2016 do 

užívania širokej verejnosti,“ do-

dal investor Predstaničného ná-

mestia. 

(rl

Sad Janka Kráľa obnovia len čiastočne

V 
marci budúceho roka by 

mala začať druhá etapa 

obnovy Sadu Janka Krá-

ľa. Prvá etapa prebehla už v ro-

koch 2005 a 2006 a týkala sa vý-

lučne zelene. Druhá má byť kom-

plexnejšia, kvôli nedostatku fi -

nancií však len čiastočne. Z pô-

vodného návrhu na revitalizáciu 

Sadu Janka Kráľa, ktorý bol vy-

pracovaný v roku 2009, zostalo 

len torzo. Projekt, ktorý počítal 

aj s rekonštrukciou chodníkov či 

dokonca vytvorení nových, je to-

tiž v súčastnosti príliš nákladný. 

Okrem chodníkov vypadla z pô-

vodného návrhu aj rekonštrukcia 

verejného osvetlenia, či zviditeľ-

nenie protinapoleónskeho valu. 

Rozpočet súčasnej revitalizácie 

je cca 550 tisíc eur a mestská časť 

plánuje 95% nákladov hradiť zo 

štrukturálnych fondov. Pre po-

rovnanie: návrh z roku 2009 po-

čítal s vyše 3,5 miliónom eur, pri-

čom takmer tri milióny tvorili ná-

klady na komunikácie a osvetle-

nie. Z pôvodného návrhu vybra-

li štyri položky, ktoré čaká rekon-

štrukcia. Opravené majú byť zná-

me zverokruhy, sedenie okolo 

fontány, amfi teáter a v rámci re-

konštrukcie mobiliára aj lavičky, 

či informačné tabule. 

(pj)

Projekt revitalizácie pochádza ešte z roku 2008.
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Petržalskí poslanci povedali 
výmene pozemkov „NIE“

Z
ámer mesta vyme-

niť pozemky na Krá-

ľovej hore za niekto-

rý z dvoch petržalských po-

zemkov miestni poslan-

ci jednohlasne odmietli. 

Za návrh, ktorým by mest-

skej časti mesto odňalo po-

zemky,  aby nimi následne 

mohlo disponovať pri vý-

mene za parcelu na Kráľo-

vej hore, nehlasoval ani je-

den z nich. 
 Jedno z mála hlasovaní, pri 

ktorom sa poslanci takto vzácne 

zhodli, však nemusí rovno zna-

menať, že o pozemky Petržal-

ka nepríde. Mestská časť ním len 

skomplikovala mestskému zastu-

piteľstvu situáciu. Ak by mesto 

chcelo petržalské pozemky pou-

žiť na zámenu, musela by s tým 

súhlasiť trojpätinová väčšina 

mestských poslancov. „Samotnú 

výmenu budú schvaľovať mestskí 

poslanci, s tým, že môžu zobrať 

do úvahy stanovisko Petržalky,“ 

povedal starosta mestskej časti 

Vladimír Bajan, „osobne si mys-

lím, že to nebude tak rýchlo roz-

hodnuté a určite sa budú hľadať 

kompromisy,“ dodal. Či sa na naj-

bližšie rokovanie mestského par-

lamentu bod o výmene pozemkov 

dostane, nie je isté. „Zrejme na 

aprílovom zastupiteľstve nebude-

me mať o probléme Kráľovej hory 

možnosť hlasovať,“ povedal Milan 

Ftáčnik. 

Nové Mesto vypadlo, 

ostáva Ružinov

 Dva pozemky, o ktorých sa 

ešte začiatkom roka hovorilo ako 

o možných náhradách za Kráľo-

vu horu boli napríklad v Novom 

Meste. „Na jednom z nich sú ne-

hnuteľnosti vo vlastníctve mest-

skej časti, ktoré využíva EKO 

podnik verejno-prospešných slu-

žieb. Ak by bol tento pozemok 

vymenený, bola by ohrozená exis-

tencia služieb, ktoré EKO podnik 

poskytuje. Druhý pozemok bol 

tiež v tejto lokalite, bol však po-

merne malý,“ informoval hovor-

ca Nového Mesta Marek Tetti-

ger. Oba pozemky teda nakoniec 

z úvah o zámene primátor vypus-

til. „Začiatkom roka sa uskutoč-

nilo rokovanie na úrovni primá-

tor-starosta, na ktorom primátor 

uznal, že oba tieto pozemky sú na 

spomínanú zámenu nevhodné,“ 

reagoval Tettinger. Ďalšie možné 

pozemky sú na území Ružinova. 

„Keďže ide o odľahlé pozemky pri 

letisku, tam ten problém taký vy-

puklý ako v Petržalke nie je,“ tvrdí 

primátor, „tam sa dá očakávať re-

akcia, že mestská časť je za, ak ne-

jaký konfl ikt bude, pôjdem si ho 

vysvetľovať priamo s poslancami,“ 

dodal Ftáčnik. 

(pj)

Petržalka si postaví plaváreň sama
Mestská časť pre stavbu plavárne nepočíta s mestskými ani krajskými peniazmi

H
oci ešte predne-

dávnom vyzera-

la fi nančná spolu-

účasť mesta na projekte pe-

tržalskej plavárne reálne, 

dnes starosta Bajan pristu-

puje k tejto možnosti skep-

ticky. 

 Finančné prostriedky, ktoré 

si na plaváreň v rozpočte vyme-

dzilo mesto sú podľa neho zane-

dbateľné. „Štyridsaťtisíc, ktoré má 

mesto vyčlenené na plaváreň ne-

stačí ani na projektovú prípravu,“ 

tvrdí Bajan. Celkové náklady na 

stavbu Bajan odhaduje na 1,2 – 

1,3 mil. eur. Do úvahy nepripada-

jú ani peniaze z Bratislavského sa-

mosprávneho kraja, keďže na toto 

peniaze kraj vymedzené nemá. 

Mestská časť si teda realizáciu 

plavárne zaplatí sama. Má na to 

500 tisíc eur, zvyšok chce riešiť 

úverom alebo leasingom. Spolu-

prácu s mestom by si vedel pe-

tržalský starosta predstaviť v po-

moci s pozemkom. „Skôr očaká-

vam spoluprácu s tým, že od mes-

ta dostaneme pozemok,“ povedal 

Bajan, „netrúfam si však teraz po-

vedať, či do správy alebo do pre-

nájmu,“ dodal. Mesto alebo kraj 

by mohlo podľa starostu partici-

povať na projekte plavárne skôr v 

rovine prevádzky. Jednou z mož-

ností, ako Bajan vidí možnú spo-

luprácu, je napríklad forma škol-

ských poukazov pre školy v mest-

skej či krajskej pôsobnosti. 

V Inchebe plaváreň nebude 

 Najvhodnejšou lokalitou, kto-

rú pracovná skupina, poverená 

vypracovaním návrhu projektu 

plavárne predložila, bola Inche-

ba a pozemky v jej areáli. Tento 

zámer však miestni poslanci ne-

podporili. Prekážala im predsta-

va, že by za verejné peniaze mest-

ská časť stavala na súkromnom 

pozemku. „Pre mňa je neprija-

teľné, že by sa verejný záujem ro-

bil na súkromnom pozemku,“ po-

vedala miestna poslankyňa Elena 

Pätoprstá. Poslanci povedali In-

chebe jasné nie aj tým, že nepri-

jali bod návrhu uznesenia, ktorý 

dával starostovi mandát v prípade 

nenadobudnutia vzťahu k jedné-

mu z vytypovaných pozemkov do 

30. 6. uzavrieť zmluvu práve s In-

chebou. Išlo by o nájom na 30 ro-

kov za cenu jedného eura na rok. 

Bazén bude skromnejší

 Začiatkom roka primátor Mi-

lan Ftáčnik naznačil, že v prípade 

spolufi nancovania plavárne mes-

tom, by mohla byť reč aj o päťde-

siat metrovom bazéne. „Začne-

me skromnejšie, ale na túto dobu 

úplne charakteristicky tým, že 

nepôjdeme do plavárne olympij-

ských rozmerov,“ povedal Bajan. 

Bazén bude teda dvadsaťpäť met-

rov dlhý a cca dvanásť metrov ši-

roký s piatimi až šiestimi plavec-

kými dráhami. V objekte plavárne 

by mala byť aj reštaurácia, well-

nes či posilňovňa. 

(pj)

Petržalský zimný štadión by mali 
dokončiť v sľúbenom termíne

P
etržalský zimný štadión by 

mali dokončiť podľa sta-

noveného harmonogra-

mu. Miestnych poslancov o tom 

ubezpečil predstaviteľ HC Pe-

tržalka 2010 Lukáš Machala. O 

výstavbe štadióna sa investor s 

mestskou časťou dohodol minulý 

rok v októbri. „Som rád, že Petr-

žalka bude mať krytú ľadovú plo-

chu, kde sa bude môcť korčuľo-

vať verejnosť,“ reagoval vtedy Ba-

jan. Ako termín odovzdania stav-

by verejnosti prisľúbil investor 

koniec leta tohto roka. Momen-

tálne na stavbe inštalujú prefab-

rikované oceľové konštrukcie šta-

dióna. Hala má byť využívaná ho-

kejistami, ale aj širšou verejnos-

ťou. Okrem ľadovej plochy má 

obsahovať aj potrebné zázemie 

pre športovcov. „Bude tam deväť 

veľkokapacitných šatní či špeci-

álny trenažér so syntetickým po-

vrchom,“ hovorí Machala. Hala 

bude disponovať aj detským kúti-

kom, kaviarňou či fi tnescentrom. 

Kapacita divákov má byť zhru-

ba 250 miest na sedenie, Macha-

la prisľúbil aj viac ako 70 parkova-

cích miest. 

(pj)

 „Napriek tomu, že plánovaná 

výstavba na Kráľovej hore je plne v 

súlade s územným plánom, chceme 

vyjsť verejnosti v ústrety a rešpek-

tovať jej želanie nechať pozemky 

na Kráľovej hore nezastavané. In-

vestor je ochotný hľadať kompro-

misy, ale rokovania už trvajú nie-

koľko mesiacov. Ak nedôjde čosko-

ro k dohode, budeme opäť nútení 

povoľovací proces zahájiť,“ uviedla 

hovorkyňa J&T Real Estate Katarí-

na Krajňáková.

 Záchranu lúky majú v rukách 

poslanci mestského zastupiteľstva a 

o zámene pozemkov majú rokovať 

a rozhodnúť 26. apríla. Poslankyňa 

Katarína Augustinič (SAS) navrhla, 

aby dalo mesto ešte pred hlasova-

ním vypracovať analýzu, ktorá vy-

hodnotí, či existujú aj iné možnosti 

na záchranu lúky. „Právne analýzy, 

okrem iného, poukázali na fakt, že 

prípadnou snahou o zmenu územ-

ného plánu na Kráľovej hore, by sa 

mesto mohlo dostať do pozície, v 

ktorej by mu hrozili žaloby a teda aj 

možné fi nančné straty. Navyše, in-

vestor môže svoj pozemok oplotiť a 

zamedziť prístup komukoľvek. To 

by bolo najhoršie riešenie. Myslím 

si preto, že riešením pre záchranu 

Kráľovej hory je ponúknuť investo-

Lúku na Kráľovej hore 
môžu zachrániť poslanci

rovi na výmenu pozemky, naprí-

klad také, kde už zástavba je, ale-

bo nie sú tak spoločensky hodnot-

né ako je práve Kráľova hora,“ po-

vedala Augustinič (SaS).

 Zámenu pozemkov vítajú aj pe-

tičníci. Podľa člena petičného vý-

boru Jána Keselého je Kráľova hora 

jedinou a poslednou prírodnou lo-

kalitou v tejto časti hlavného mes-

ta. „Zámenu za iné pozemky neprí-

rodného charakteru považujem za 

dobré a jediné defi nitívne riešenie 

jej záchrany pre obyvateľov Karlo-

vej Vsi a celej Bratislavy. Podmien-

kou tejto výmeny je jej férovosť a 

zrozumiteľnosť. Je mi známe, že 

hodnota zamieňaných pozemkov 

bola určená znaleckými posudka-

mi, nakoľko ocenenie v peniazoch 

je logicky jediný možný ukazova-

teľ férovej zámeny. Mám za to, že 

navrhovaná zámena je primeraná. 

Navyše toto prírodné bohatstvo 

má nevyčísliteľnú hodnotu pre bu-

dúce generácie, ktoré na tomto síd-

lisku a v celej Bratislave vyrasta-

jú. Preto dúfam, že zodpovední zá-

stupcovia mesta k nej pristúpia. V 

inom prípade je obava, že investor 

znovu požiada o schvaľovací pro-

ces a následne zámer zrealizuje,“ 

uviedol Ján Keselý.

(red)

(dokončenie zo str. 1)

Nový petržalský štadión vyrastá na ulici Marie Curie Skłodowskej.
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Kuriér zaostril
Dajte nám vedieť postrehy, 

podnety a problémy, na ktoré chcete upozorniť. 
Napíšte nám na: redakcia@bakurier.sk

Na historickom Františkánskom námestí

zlyhávajú diplomati, štát i samospráva

N
a jednom z najmaleb-

nejších historických 

námestí Bratislavy sa 

stále parkuje! A asi to nikomu 

neprekáža, pretože autá diplo-

matov si tu „ustlali“ už dávnej-

šie. Najnovšie zaberajú priestor 

aj pri fontáne Žena s krčahom. 

Vo Viedni by si podobnú „oku-

páciu“ námestia zrejme dovoliť 

nemohli.

 Už niekoľko mesiacov parku-

jú vozidlá diplomatov na Fran-

tiškánskom námestí a ich počet, 

žiaľ, narastá. Už im nestačí rož-

ný priestor pri fasáde domu, naj-

novšie sa stalo ich parkoviskom aj 

okolie populárnej fontány známej 

ako Dievča s krčahom. Zdá sa, že 

v tomto prípade zlyháva rešpekt 

diplomatov nielen k predpisom 

cudzieho štátu, ale najmä k cen-

nému historickému priestoru. No 

dlhodobo bol nevšímavý postoj 

aj zo strany ministerstva zahra-

ničných vecí i príslušných samo-

správ. Výhovorky úradov o tom, 

že diplomatov a ich autá postiho-

vať na základe zákona a vyhlášky 

nemôžu,  sú síce zrozumiteľné, no 

celej veci chýba zásadný moment 

– rozumný pohľad na vec, že autá 

na tomto námestí jednoducho 

nemajú čo parkovať. A je jedno, o 

koho ide. Veď, ak by si teoretic-

ky páni diplomati začali parko-

vať povedzme v strede Hlavného 

námestia, alebo Hviezdoslavovho 

námestia, bude to v poriadku? Je 

namieste sa zamyslieť, či niektoré 

predpisy a zákony skôr neškodia, 

ako pomáhajú. 

text a foto: rl

Aké možnosti ponúka nová 
stratégia parkovania v meste I.
H

lavné mesto prija-

lo v roku 2009 kon-

cepciu parkovacej 

politiky a jej pokračovaním 

je nová stratégia doprav-

nej politiky a parkovania na 

území mesta. Diskusia ohľa-

dom stratégie je sústredená 

len na základné otázky, spo-

menuté na str. 2 tohto čís-

la Bratislavského kuriéra 

a dostupné na internetovej 

stránke mesta. Druhú a tre-

tiu časť preto uvádzame v 

nasledujúcich číslach.
 Nový systém parkovania má 

podporovať krátkodobé parko-

vanie do dvoch hodín a predpo-

kladá vystriedanie aspoň štyroch 

áut na jednom parkovacom mies-

te denne. 

 Návrh predpokladá zodpo-

vednosť jedného subjektu, ktorý 

bude v mene mesta či mestských 

častí riadiť uličné parkovanie na 

cestách všetkých kategórií.  Zá-

sadnou zmenou je, že parkovacie 

miesta už nemajú byť vyhradené 

pre fi rmy a jednotlivcov. Keď sa 

stanú elektrické vozidlá populár-

ne, odporúča sa vyhradiť parko-

vacie miesta pre tieto vozidlá. Tr-

vanie uličného parkovania v ob-

lasti s vysokým dopytom po par-

kovaní by malo byť obmedzené 

maximálne na 2 hodiny. Poplatky 

za parkovanie by sa mali líšiť v zá-

vislosti od časti dňa a zón mesta - 

mestských častí a mali by byť vý-

razne vyššie počas hodín doprav-

nej špičky a na úsekoch ciest s vy-

sokým dopytom po parkovaní. 

Poplatky za parkovanie by mali 

umožňovať zaplatiť iba za presne 

využitý čas, dokonca aj v prípade, 

že parkovanie trvalo iba pár mi-

nút. Návrh odporúča prevedenie 

zodpovednosti za kontrolu do-

držiavania parkovacích predpi-

sov zo štátnej polície na mestské 

subjekty, či dokonca na súkromné 

spoločnosti. V častiach ulíc s vy-

sokým dopytom po parkovaní by 

rezidenti mali mať prednosť pred 

všetkými ostatnými používateľmi 

po pracovnej dobe. Platené par-

kovanie by sa malo v oblastiach s 

vysokým dopytom po parkovaní 

predĺžiť aj po 16. hod. 

 Vzhľadom nato, že podľa ma-

teriálu hlavné mesto už vytvo-

rilo obchodnú spoločnosť ME-

PASYS s.r.o., odporúča sa trans-

formovať MEPASYS na jediného 

správcu parkovania pre celú Bra-

tislavu. V návrhu sa ďalej odpo-

rúča spoplatnenie uličného par-

kovania počas pracovných dní 

od pondelka do piatka od 8. do 

19. hod. Navyše, v oblastiach, kde 

je dopyt po parkovaní zo strany 

návštevníkov vyšší, dokonca aj po 

19. hod, môže sa platené parko-

vanie predĺžiť do polnoci. V prí-

pade všetkých platených parko-

vacích miest by mali byť rezidenti 

ulice oslobodení od bežných po-

platkov vzťahujúcich sa na náv-

števníkov. V prípade všetkých re-

gulovaných ulíc sa odporúča vy-

hradiť počas pracovných dní naj-

menej jednu stranu ulice iba pre 

rezidentov ulice od 17. do 8. hod 

nasledujúceho dňa. Druhú stranu 

ulice môžu využívať návštevníci, 

ktorí zaplatia potrebné poplatky 

do 19. hod. alebo rezidenti, kto-

rí budú oslobodení od platieb. Po 

19. hod (pokiaľ nie je špecifi kova-

né inak) budú môcť návštevníci 

parkovať bezplatne na strane uli-

ce, ktorá nie je vyhradená pre re-

zidentov. Ak je dopyt po parkova-

ní v niektorých oblastiach zo stra-

ny rezidentov veľmi vysoký počas 

večerných a nočných hodín, mož-

no obmedziť parkovanie pre náv-

števníkov po 17. hod iba na ur-

čitú časť ulice. Rezidenti ulice 

môžu parkovať kdekoľvek na vy-

hradených miestach pre reziden-

tov. Jednotlivcom nebudú vyhra-

dené žiadne konkrétne miesta.

(Nabudúce o rezidentskom parkovaní.)

(rl, red)

Rodinné a fi remné 
záhrady a dvory

Komplexná starostlivosť o Vašu záhradku

Staráme sa o Vašu záhradu a Vy sa staráte 

o iné dôležitejšie veci
(kosenie, zavlažovanie, výrub, strihanie a ošetrovanie stromov, odvoz 

odpadu)

Akcia: už od 20 Eur, pri pravidelnom ošetrovaní zľava až do 

50 %.

Tel. kontakt: 0917 539 527

Zavolajte a dohodnite si termín nezáväznej obhliadky.

Polícia podľa obyvateľov zaberá 
parkovacie miesta
P

red Okresným riaditeľ-

stvom PZ Bratislava V na 

Lachovej ulici pred ne-

dávnom vzniklo niekoľko vyhra-

dených parkovacích miest, urče-

ných vozidlám PZ. „Pre mňa, ak 

chcem večer zaparkovať, je to mí-

nus cca 13 miest, kde sa dalo stáť,“ 

píše čitateľ Rastislav z Petržalky. 

V situácii, kedy je v Petržalke si-

tuácia parkovania výrazne prob-

lematická, takýto krok polície ur-

čite obyvateľov prekvapí. „Policaj-

né autá môžu parkovať na mies-

te, kde majú vchod do garáží. Ten 

priestor je dosť veľký, aby pokryl 

miesta pre všetky ich autá,“ tvrdí 

Rastislav. V noci, ale i počas dňa 

je tam údajne vždy voľná viac ako 

polovica miest. 

Na vyhradených miestach by 

mohlo parkovať až dvadsať áut

 Policajná hovorkyňa Petra 

Hrášková vo vyjadrení potvrdi-

la, že žiadosť o vydanie vyhrade-

ných parkovacích miest podalo 

Okresné riaditeľstvo PZ Bratisla-

va V. „Mestská časť Bratislava Pe-

tržalka spracovala projekt k žia-

dosti a tento predložila magistrá-

tu,“ informuje Hrášková. Zisťova-

li sme, či sa pri pridelení väčšie-

ho počtu parkovacích miest skú-

ma opodstatnenosť tejto žiados-

ti. „Ako dôvod uviedli nepriazni-

vú dopravno-bezpečnostnú situ-

áciu v súvislosti s plnením úloh 

Policajného zboru, služieb, kto-

ré sú nepretržité, počas dňa aj 

noci,“ reaguje petržalská hovor-

kyňa Mária Grebeňová-Laczová. 

Vyhradených miest údajne nie je 

13, ale ide o státie v dĺžke 45 m. 

Podľa normy je jedno miesto na 

parkovanie široké 2,25 m, na úsek 

dlhý 45 metrov by sa teda mohlo 

zmestiť až 20 áut. 

O parkovaní môžete diskutovať 

 Umiestnenie dopravného 

značenia, ktoré vyhradzuje úsek 

pre políciu „bolo prerokované v 

Operatívnej komisii pri oddele-

ní prevádzky dopravy Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislava dňa 

6. marca 2012 a schválené primá-

torom hlavného mesta SR Brati-

slava,“ hovorí Grebeňová-Laczo-

vá. Podľa petržalskej hovorkyne 

má mestská časť vytypované nové 

parkovacie miesta pre túto loka-

litu. O konkrétnych miestach je 

však ešte predčasné hovoriť, vý-

beru má totiž predchádzať verej-

ná diskusia. Prvá verejná diskusia 

k parkovaniu sa uskutoční 2. mája 

v petržalskom Cik-Cak centre. 

(pj)
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Hlavné mesto SR Bratislava 

v súlade so zákonom č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom 

znení vyhlasuje obchodnú ve-

rejnú súťaž na nájom nebyto-

vých priestorov na prízemí ob-

jektu na Bielej 6 v Bratislave, 

k. ú. Staré Mesto vo výmere 

176,25 m2.  Podmienky obchodnej 

verejnej súťaže sú zverejnené na 

www.bratislava.sk.

Hlavné mesto SR Bratislava

Primaciálne nám. 1, 

814 99 Bratislava

zastúpené primátorom doc. 

RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 

zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov zámer 

predať na základe obchodnej 

verejnej súťaže formou výberu 

víťaza elektronickou aukciou 

nehnuteľnosti v katastrálnom 

území Staré Mesto v Bratislave:

Pozemky v k. ú. Staré Mesto, parc. 

č. 691/3 – ostatné plochy o výmere 

796 m2 a parc. č. 691/8 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 214 

m2, evidované ako parcely registra 

„C“, zapísané na liste vlastníctva č. 

1656, a stavbu bez súpisného čísla 

s príslušenstvom, nachádzajúcu 

sa na pozemku parc. č. 691/8, 

nezapísanú na liste vlastníctva, 

Svoradova ulica.

Podmienky obchodnej verejnej 

súťaže a súťažné podklady sú 

zverejnené na úradnej tabuli na 

prízemí Magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy a na internetovej 

stránke www.bratislava.sk.

Podmienky obchodnej verejnej 

súťaže a súťažné podklady si môžu 

záujemcovia vyzdvihnúť aj osobne 

v budove Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy na adrese: 

Primaciálne nám. 1, Bratislava, 

prízemie – pracovisko FRONT 

OFFICE, v pracovných dňoch od 

23.4.2012 do 25.5.2012 v čase od 

9.00 hod. do 14.00 hod.

Najstaršia Bratislavčanka oslávila 103 rokov

N
ajstaršia Bratislavčanka Gabriella Dillingerova sa nedávno dožila 103 rokov, pochádza z Trstenej na 

Orave a od roku 1945 býva v centre hlavného mesta. Babičkin recept na dlhý ži-

vot je jednoduchý - nestresovať sa a chodiť často na prechádzky do prírody.  

 K najväčším záľubám pani Dillingerovej patrila turistika, prechádzky po lese, ale 

aj hudba a tanec. „Kým bol človek mladý a mohol chodiť po horách, to bolo najkrajšie. 

Ráno sme sotva vstali, hybaj batoh na chrbet a už sme štrádovali po horách,“ zaspo-

mínala si najstaršia obyvateľka slovenskej metropoly. Celý život pracovala ako učiteľ-

ka, toto povolanie si, ako tvrdí, vybrala preto, lebo chcela byť s deťmi, učiť ich a byť 

so všetkými priateľská. Pani Dillingerova dodnes veľmi rada číta, lúšti krížovky a 

pozerá televíziu. „Najmilšia zábava mi bolo čítanie. Keď som prišla zo školy, 

ľahla som si na diván, knihu v ruke a už som bola het,“ uzatvára babička. 

 

Gabriella Dillingerova sa narodila v roku 1909 ako štvrtá z pia-

tich súrodencov. Ona sama mala tri deti, dnes má šesť vnúčat a 11 

pravnúčat. 

Správa telovýchovných 

a rekreačných zariadení 

hlavného mesta SR Bratislavy, 

Junácka 4, 831 04 Bratislava, 

IČO: 00179663

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zá-

kon SNR č. 138/1991 Zb. o ma-

jetku obcí  v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 281 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchod-

ného zákonníka v znení neskor-

ších predpisov

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž

na nájom nebytových priesto-

rov na Plavárni Pasienky, Junác-

ka ul. 4 v Bratislave, k.ú. Bratisla-

va – Nové Mesto a to:

- nebytové priestory na príze-

mí Plavárne Pasienky o ploche  

207,94 m2 za účelom celoročné-

ho prevádzkovania reštaurácie 

a pohostinských služieb.

Podmienky obchodnej verejnej 

súťaže sú zverejnené na interne-

tovej stránke www.starz.sk. Kon-

taktná osoba: Ing. Jana Bublin-

cová, tel. 02/44 373 200, E-mai-

l:bublincova@starz.sk. Súťažné 

návrhy je možné podávať najne-

skôr do 9. 5. 2012.

  

Ing. Jozef Chynoranský

riaditeľ STARZ

Pri kávičke v meste...
Dnes s umeleckým riaditeľom Bratislavského hudobného divadla Rudolfom Gerim

J
e umeleckým riaditeľom 

jediného súkromného hu-

dobného divadla na Slo-

vensku, vynikajúci dirigent, 

skladateľ, hudobník, scenáris-

ta a organizátor. Okrem iného 

aj spolutvorca najúspešnejšie-

ho muzikálu na území Česka a 

Slovenska - Dracula i muziká-

lu Mníšky, ktorý dosiahol neu-

veriteľný počet repríz - Rudolf 

Geri. 

Bratislavské hudobné divadlo - 
Teatro Wüstenrot sídli v Istro-
polise a momentálne hrá štr-
nástu sezónu.

Kedy vzniklo Bratislavské hu-

dobné divadlo?

 Naše hudobné divadlo vznik-

lo v roku 1999. Prvým vlastným 

titulom bol muzikál Mníšky. Rá-

tali sme s tým, že toto predstave-

nie bude mať do desať repríz...V 

súčasnosti sme prekročili tisíc re-

príz a ide o najúspešnejší titul na 

Slovensku a tretí najúspešnejší na 

území Česko-Slovenska po Dra-

culovi a Jesus Christ Superstar. 

Naše divadlo je jediné súkromné 

na Slovensku, ktoré tvorí vlastné 

tituly, či už muzikálové, koncert-

né, alebo hudobné komédie.

Dalo by sa vaše divadlo prirov-

nať k nejakému podobnému, 

povedzme v Prahe?

 V Českej republike je takýchto 

divadiel veľa, pretože tam existuje 

legislatíva na existenciu a dotáciu 

podobných divadiel. U nás to nie 

je, aj preto som asi jediný u nás a 

prežívame len vďaka dobrým re-

klamným a mediálnym partne-

rom. A aj tomu, že neustále tvorí-

me a snažíme sa produkovať nové 

tituly. V Českej republike sú ta-

kého hudobné divadlá dotované 

z mestského, alebo štátneho roz-

počtu.

Ako vlastne funguje také hu-

dobné divadlo, aký je jeho ži-

vot?  

 Podobne ako Radošinské na-

ivné divadlo, aj my cestujeme po 

Kto je Rudolf GERI

 V roku 1983 ukončil štúdium 

na VŠMU v Bratislave, odbor – 

dirigent.

 Je absolventom konzervató-

ria – odbor klarinet, dirigent a 

skladba. V profesii dirigenta pô-

sobil niekoľko rokov v súbore Lúč-

nica, päť rokov viedol festivalový 

orchester Bratislavskej lýry a 13 

rokov bol dirigentom a neskôr aj 

šéfdirigentom Hudobného diva-

dla Nová scéna. 

 Je autorom hudby k vyše 100 

fi lmom a inscenáciám, autorom 

jednej opery a desiatich muzi-

kálov. Sedem rokov pôsobil ako 

šéfdirigent úspešného muzikálu 

Dracula v Prahe – 1400 repríz! 

Ako umelecký šéf divadla Teatro 

Wüstenrot produkoval a produ-

kuje i hudobne naštudoval úspeš-

né a  obľúbené americké muzi-

kálové komédie: Mníšky, Mníš-

ky 2 – Milionárky, Muzikál, Kaž-

dý má svojho Leona. Rudolf Geri 

je od roku 2011 dirigentom SND, 

kde hudobne naštudoval s veľkým 

úspechom, svetoznámu operetu 

J. Straussa – Netopier.

Ponúkame vedenie jednodu-
chého a podvojného účtovníc-
tva, spracovanie miezd, perso-
nalistika a účtovné poraden-
stvo. 
Viac informácii nájdete na našej 
webovej stránke www.externeuc-
tovnictvo.webnode.sk

Tel. č. : 0949 718 437

Pečniansky les je už 
chránený
Novým chráneným areálom, 

ktorý je súčasťou siete NA-

TURA 2000 na území Bratisla-

vy, je už aj Pečniansky les.

 Na celom slovenskom úseku  

Dunaja sa dodnes zachovalo  už 

len  niekoľko  posledných lokalít 

pôvodných lužných lesov.  Jed-

nou z nich je aj  Pečniansky les, 

známy ako  tiež ako Pečňa v Pe-

tržalke.  Les je súčasťou územia 

európskeho významu Bratislav-

ské luhy a chránené sú tu bioto-

py tvorené najmä lužnými les-

mi, ako aj významnými rastlin-

nými spoločenstvami stojatých 

vôd.  Zastúpené sú aj  viaceré ži-

vočíšne  druhy európskeho vý-

znamu, ako bobor vodný alebo 

niektoré druhy netopierov.

 Dôvodom vyhlásenia  chrá-

neného areálu je zachovanie 

druhového bohatstva územia, 

ako aj typického rázu lužnej 

krajiny. Územie zároveň chrá-

ni cenné zdroje  pitnej vody pre 

Bratislavu.

 Chránený  areál Pečnian-

sky les bol vyhlásený vyhláškou 

Krajského úradu životného 

prostredia v Bratislave, ktorá je 

účinná od 1. februára 2012. Má 

rozlohu 295,35 ha a podľa pova-

hy prírodných hodnôt člení na 

tri zóny so stupňami ochrany 2, 

3 a 4. 

 Vyhlásením Pečnianskeho 

lesa za  chránený areál bolo za-

vŕšené dlhoročné úsilie brati-

slavských ochranárov o ochranu 

toho vzácneho územia.

(rl, red)

Slovensku a už sme 

boli aj v zahra-

ničí. Robíme aj 

turné a cieľová 

skupina je širo-

ká – hráme aj 

rozpráv-

ky pre 

deti 

o d 

dvoch 

do de-

sať ro-

kov, ale 

hráme aj o p e -

retný žáner – máme 

orchester, sólistov a tanečníkov. 

Hráme klasický operetný kon-

cert z tvorby Lehára, Kálmana, 

Straussa, Dusíka. Účinkujú Vio-

lin orchester Bratislava, vynikajú-

ci sólisti – Eliášová, Benedik, ta-

nečníci SĽUKu a koncert uvádza 

Tuli Vojtek. No a potom robíme 

špeciálny gala večer s Violin or-

chestrom, zameraný na generá-

ciu nad päťdesiat rokov. Ale pri-

nášame  aj vynikajúce veselohry, 

kvalitné české hudobné, alebo či-

noherné predstavenia. Máme stá-

lu spoluprácu s populárnym Kar-

lom Šípom, ale často spolupracu-

jeme aj s Petrom Nárožným, Pav-

lom Zedníčkom, Janou Paulovou, 

či Janom Čenským.  Ako jediný 

na Slovensku hráme aj v anglič-

tine, španielčine, francúzštine a 

nemčine. V rámci spolupráce so 

zahraničnými agentúrami priná-

šame svetovú klasiku, ktorú hra-

jú originálni herci z Londýna, Pa-

ríža, Madridu, alebo Mníchova. 

Čo by ste zo súčasného reperto-

áru divadla vyzdvihli?

 Najhorúcejšou novin-

kou je v súčasnosti fran-

cúzska hudobná komé-

dia s názvom Podfuk, pod 

režijnou taktovkou Niki-

tu Slováka. Je to vynikajú-

ca hra s hudbou skupiny 

Hex a Le Payaco. Ďa-

lej ponúkame výbor-

né hry ako Manda-

rínkova izba, Prí-

pad čiernej vdovy 

a Hľadá sa nový 

manžel - všet-

ko s vynikajú-

cimi hercami. 

Našim Mníškam 

sa stále darí, titulnú 

postavu tam teraz hrá 

výborná Gizela Oňová. Sta-

bilnými hosťami divadla už tretí 

rok sú napríklad Karel Šíp s Pe-

pom Náhlovským. Ale ponúka-

me aj množstvo ďalších titulov.  

Robert Lattacher
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Tohtoročný autosalón prinesol 74 slovenských premiér. Po druhýkrát sa súbežne so salónom 

automobilov konala aj  výstava exkluzívnych tovarov a služieb, Exclusive Salon.

Počas piatkového (13.4.) Dňa narcisov sa vyzbieralo pre Ligu proti rakovine vyše 200-tisíc eur.

Jubilejného 65. ročníka Behu Devín – Bratislava sa zúčastnilo rekordných 6500 bežcov. Víťazom mužskej kategórie sa stal Maďar Minczér, ženskej Slovenka Berešová.

Akcia Nájdite sa! ... so zvieratkom z útulku, ktorú nedávno zorganizovalo Staré Mesto v 

Horárni Horský park v Bratislave, dala domov 21 psíkom a jednej mačke.

V areáli Divoká voda v Čunove si môžete vyskúšať okrem jazdy na kajaku, vodnom skútri už aj 

novinky „Stan dup Paddle“ a surfovanie na umelej vlne.
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ZADARMO

FAREBNÝ TRH, KTORÝ MÁ ATMOSFÉRU

Organizátori:

Partneri: Mediálni
partneri:
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XX. ročník udeľovania Ceny primátora Bratislavy
K Cene primátora Bratislavy pribudlo tento rok aj mimoriadne ocenenie

P
rimátor Milan Ftáč-

nik odovzdal oce-

nenia v Zrkadlovej 

sále Primaciálneho palá-

ca štyrom Bratislavčanom, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj 

mesta a svojimi celoživot-

nými aktivitami boli in-

špiráciou pre ostatných 

obyvateľov hlavného mes-

ta. Sú nimi: prof. RNDr. 

František Hindák, DrSc., 

Ing. Richard Frimmel, Be-

áta  Čečková, Ing. Vojtech 

Polakovič. Mimoriadne 

ocenenie primátora si od-

niesol Andrej  PETRUS.

 Ocenení laureáti získali bron-

zovú sošku Rytiera Rolanda, 

ochrancu mestských práv a vý-

sad. Premiérovo odovzdal primá-

tor aj mimoriadne ocenenie, kto-

rým chce vyjadriť uznanie mla-

dému laureátovi za aktívnu pod-

poru občianskej angažovanos-

ti a dobrovoľníctva. V poradí XX. 

ročník udeľovania Ceny primá-

tora Bratislavy bol už tradične v 

predvečer celovíkendového pod-

ujatia Dni otvorených dverí sa-

mosprávy. 

 Magistrát tento rok evidoval 

30 návrhov na ocenenie tých, kto-

rí sa svojou dlhoročnou prácou a 

dobrovoľníckymi aktivitami za-

slúžili o rozvoj Bratislavy.  Komi-

sia po posúdení návrhov odporu-

čila štyroch laureátov, ktorí pôso-

bili a stále aktívne pôsobia v ob-

lasti vedy, výskumu, umenia a ve-

rejnej správy. Primátor každoroč-

ne ocení 4 až 6 laureátov, ktorých 

mu na ocenenie odporučila od-

borná komisia. Podujatie má vy-

soko celospoločenský tón a orga-

nizátori nehľadajú výlučne celo-

slovensky, či dokonca medziná-

rodne známe tváre, ale osobnos-

ti, ktorých často jednoduché ži-

votné príbehy zanechávajú výraz-

nú stopu na živote mesta. Aj pre-

to boli v minulosti ocenení ľudia, 

ktorí svojím povolaním nezapĺňa-

li titulné stránky novín, ale vďa-

ka láske k povolaniu nezištne po-

máhali iným, prispievali k rozvo-

ju mesta. Išlo napríklad o lekára, 

matrikárku, knihovníka, hasiča, 

ošetrovateľa zvierat, učiteľku i vi-

nohradníka. V roku 2011 si cenu 

odniesol vysokoškolský pedagóg 

Libor Ebringer, predseda Jednoty 

dôchodcov Slovenska Kamil Vaj-

norský, kinematografka Daniela 

Hýrošová a historik Jozef Klačka.

(red, rl)

Ocenení:
1. prof. RNDr. František  HINDÁK, DrSc. za celoživotnú vedeckú, pedagogickú a organizátorskú prácu, za 

zásluhy o poznanie mikrofl óry siníc a rias vodných biotopov, osobitne na území Bratislavy ...

2. Ing. Richard  FRIMMEL za výrazný osobný podiel na budovaní a rozvoji komunálnej samosprávy 

Hlavného mesta SR Bratislavy ako starosta Mestskej časti Bratislava-Nové mesto (1994-2010)...

3. Beáta  ČEČKOVÁ za úspešné dlhoročné pôsobenie ako hudobný pedagóg a organizátor umeleckého života 

školskej mládeže Bratislavy...

4. Ing. Vojtech  POLAKOVIČ za jedinečné dielo výtvarníka-maliara-lokálpatriota Mestskej časti Bratislava-

Rača venované dejinným udalostiam minulosti a premenám súčasnosti...

„MIMORIADNE OCENENIE PRIMÁTORA BRATISLAVY ZA ROK 2012“: 

Andrej  PETRUS za príkladné občianske aktivity hnutia Pressburg embassy, ktoré inšpirujú mladých ľudí k 

vytváraniu pozitívneho vzťahu  k Bratislave.

Zľava: Andrej Petrus, Vojtech Polakovič, František Hindák, primátor Milan Ftáčnik, Beáta Čečková, Richard Frimmel.
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O ľad sa treba 
nepretržite starať
J

e vyučený mäsiar. Chodil na 

hokej, spoznal prevádzkara 

štadióna a odvtedy sa stará o 

ľad na Zimnom štadióne Ondre-

ja Nepelu. Pavol Remenár nastú-

pil ako rolbista v roku 1986. Pra-

covať, ako vodič stroja na úpra-

vu ľadu, teda rolby, neznamená 

len prísť do práce a rolbou upra-

viť ľad. Ako hovorí, o ľad sa treba 

nepretržite starať.

Ako rolba funguje?

 Vozidlo na úpravu ľadu, aj tak 

pracovníci štadióna nazývajú rol-

bu. Jej funkcia je asi každému jas-

ná. Po tom, ako medzi tretinami 

rolba odíde z hracej plochy, je lad 

lesklý a hladký. Ako to však robí? 

V zadnej časti rolby sa nachádza-

jú sane, na ktorých je dvojmetro-

vý nôž, ktorý zrezáva ľad.  Zreza-

ný ľad zbiera otáčajúci sa slimák, 

tzv. suport, ktorý posúva ľad do 

zásobníku v prednej časti rolby. 

Zároveň v zadnej časti rolby na 

lad vyteká horúca voda. „Tá upra-

vuje ľad tak, aby bol úplne hlad-

ký, pretože si nemôžete nastaviť 

nôž tak, aby ľad zrezal úplne do 

hladka. Maximálne môžete zre-

zať tak 2-3 mm,“ vysvetľuje Reme-

nár. Voda, ktorú na ľad rolba leje 

má teplotu 60 ºC. 

Prečo odskakuje puk?

 Povolanie rolbistu nie je len 

o ovládaní rolby. „Nie je to len o 

tom, že prídete do roboty, sad-

nete na rolbu a urobíte úpravu,“ 

smeje sa. „O ľad sa treba starať, 

musí mať určitú hrúbku, ideálna 

je medzi 4,5 až 6 cm. Keď sú re-

klamy na ľade matné a málo jas-

né, treba ľad prehoblovať a znovu 

zaliať. V priestoroch bránkovísk, 

kde sa rolba najviac otáča a kde aj 

brankár ľad najviac obrusuje, tre-

ba taktiež zalievať.“ Ľad sa namra-

zuje na -11 ºC, vtedy má teplotu 

okolo -8 ºC. Ak je ľad premraze-

ný, stáva sa krehkým a korčule 

v ňom zanechávajú väčšie ryhy. 

Vtedy môžeme vidieť typické od-

skakovanie puku. 

Najlepšia je voda zo studne

 Kvalitu ľadu najviac ovplyv-

ňuje kvalita vody. „Ak je voda z 

hydrantu, teda chlórovaná, ľad 

nie je dobrý.“ Donedávna použí-

vali na štadióne Ondreja Nepelu 

fi ltrovanú vodu. „Tá však tiež nie 

je dobrá, lebo z nej bol ľad mast-

ný.“ Na ľade sa po úprave objavo-

vali mastné fľaky. „Ako keď varí-

te polievku a na vrchu máte mast-

né oká,“ smeje sa Remenár. Od-

vtedy používajú na štadióne vodu 

zo studne. Priamo v útrobách šta-

dióna je vyvŕtaná studňa a vodu z 

nej používajú na výrobu ľadu. 

„Vodičák“ nepotrebujete 

 Keď medzi tretinami vychá-

dza Pavol Remenár s rolbou na 

ľad, trému nemá. „Trému som 

možno mal, keď som išiel pr-

výkrát s rolbou na ľad.“ Podľa jeho 

slov toho nie je veľa, čo by mohol 

rolbista pokaziť. Dôležité je mať 

správne nastavený nôž, aby zre-

zával presne takú vrstvu ľadu, ako 

si to podmienky vyžadujú. Dôle-

žité tiež je, aby nejazdil zbytočne 

rýchlo. „Na úpravu ľadu máte 15 

min. Vy ju môžete spraviť aj za se-

dem, ale nebude to kvalitné. Ide-

álne je mať do dvanástich minút 

ľad upravený, aby mohol ešte tri 

minúty schnúť.“ Na riadenie rolby 

vodičský preukaz nepotrebujete, 

potrebný je preukaz pre riadenie 

vysokozdvižného vozíka, ktorý si 

treba každoročne obnovovať. 

Upravoval ľad aj prvej sloven-

skej reprezentácii

 Pavol Remenár za svoju karié-

ru „odrolboval“ množstvo zaují-

mavých stretnutí.  Dvakrát zažil 

majstrovstvá sveta, raz majstrov-

stvá sveta B-skupiny alebo aj eu-

rópske majstrovstvá v krasokor-

čuľovaní. „Okrem toho som ro-

bil ľad úplne prvej slovenskej re-

prezentácii v Prievidzi na sústre-

dení.“ Z hráčov so smiechom spo-

mína na príhodu s Jánom Jaškom. 

„Robil som akurát ľad na tréning 

Slovanu, išiel som s rolbou práve 

v strede a Jano Jaško ku mne do-

šiel, oprel sa o tú rolbu a odtlačil 

ma s ňou až k mantinelu,“ smeje 

Remenár. 

(pj)

Umelecké cyklostojany - prvý krok „velorúcie“?
N

a jeseň minulého roku 

sa v uliciach Bratislavy 

objavili dva netradične 

vyzerajúce objekty. Jeden pred 

budovou VŠVU na Hviezdosla-

vovom námestí, druhý pred bu-

dovou VŠMU na Zochovej. Pri 

bližšom pohľade ste mohli zis-

tiť, že sa jedná o stojany pre bi-

cykle. Projekt s názvom Ume-

lecké cyklostojany prinieslo do 

Bratislavy združenie Cyklokoa-

lícia. Zhovárali sme sa s jej čle-

nom Tomášom Peciarom a so-

chármi – autormi jednotlivých 

stojanov, ktorými sú Dionýz 

Troskó a Matej Rosmány. 

Ako vznikol nápad umiestniť 

do Bratislavy umelecké cyk-

lostojany?

 Nápad vznikol v roku 2010 

na jeseň, kedy aj vznikala Cyk-

lokoalícia. Robil som si vtedy 

prieskum o cyklostojanoch vo 

svete a narazil som na Davida 

Byrna, ktorý robil umelecké cy-

kostojany v New Yorku. Boli to 

stojany v tvare dolára, hrebe-

ňa, či šálky kávy - väčšinou si to 

kupovali súkromníci, ktorí tam 

mali svoje prevádzky. Je to teda 

nápad, ktorý je už vo viacerých 

mestách vo svete. 

Ako ste vyberali miesta, kde 

stojany umiestnite?

 Stojany sú umiestnené pred 

vysoké umelecké školy, preto-

že tam väčšinou študujú ľudia, 

ktorí na svoju tvorivú činnosť 

potrebujú pohyb v meste. Tak-

tiež sú tieto miesta veľmi expo-

nované a myslím, že ich budú 

využívať hlavne títo študen-

ti. Napríklad na Hviezdoslavo-

vom námestí sú tiež rôzne pod-

niky alternatívnejšieho charak-

teru, kam podľa mňa chodia ľu-

dia, ktorí bicykle budú využívať 

už teraz, nie až o tri roky po za-

čiatku „velorúcie“ (smiech).

Môžete nám z autorského hľa-

diska priblížiť, čo predstavu-

je stojan na Hviezdoslavovom 

námestí?

 Už dávnejšie sme riešili tému 

mestských zásahov a tému lo-

kálneho luxusu, jeho symbolov  

a štatútov. Z toho vyplýval aj 

môj dlhodobejší záujem o dia-

manty, šperky, bižutériu a tento 

stojan je vlastne konfrontáciou 

priemyselného výrobku, akým 

je cyklostojan a symbolom nie-

čoho jedinečného, čo je vlast-

ne ten diamant. Má to byť teda 

nejaký mestský diamant alebo 

mestský šperk. 

Druhý cyklostojan na Zocho-

vej ulici?

 Formálne je to vlastne ná-

pis, písané slovo dream, čo zna-

mená sen. Je to ohýbaná oceľo-

vá trubka a je to napísané akoby 

jedným ťahom. Tá estetika zo-

brazuje viacmenej mentálny po-

jem, ktorý vnímame, keď povie-

me slovo sen a je to akoby kon-

trast s tým materiálom – jed-

noducho povedané. Tým že je 

ten text v určitej výške, dajú sa 

doň pozastrkovať bicykle. Teda 

tú úžitkovú časť určuje veľkosť 

Cyklostojan na Hviezdoslavovom námestí.

Cyklostojan na Zochovej ulici.

toho stojana. 

Ako vyzerá budúcnosť ume-

leckých cyklostojanov?

 Chceli by sme to posunúť 

ďalej, keďže sa stretávame s ko-

pou pozitívnych ohlasov, či už 

z radov cyklistov alebo umel-

cov. Keďže sa stojany realizovali 

na jeseň, zachytili október a no-

vember a potom vlastne skonči-

la cyklistická sezóna. To hlavné 

využitie stojanov bude vidieť až 

teraz. 

Peter Janovický
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Mestské múzeum prináša 
programy pre deti i rodičov
M

úzeum mesta Brati-

slavy (MMB) ponúka 

aj v roku 2012 progra-

my  pre deti a rodičov v Detskom 

ateliéri (DA) Múzeum má budúc-

nosť v Starej radnici. Mnohí už 

poznajú cyklus Lárom – fárom 

po múzeách, ktorý je zameraný 

na poznávanie veľkej rodiny te-

matických múzeí. 

 Spoznávajte však ďalej Všetko 

o Múzeu mesta Bratislavy, lebo 

mačka Malvína na vás čaká.  

Malvína je znalkyňa dejín. Má de-

väť životov a stvorila ju autorka 

koncepcie DA MMB, PhDr. Beá-

ta Husová. Spolu pripravujú zau-

jímavé podujatia, ktoré vychádza-

jú zo základnej koncepcie Všetko 

o múzeu. 

Mudrovačky v múzeu alebo Se-

demdesiat sukieň mala

 28. apríla 2012 o 14:30 v Sta-

rej radnici pokračuje nový cyk-

lus, zameraný na profesie v Mú-

zeu mesta Bratislavy. Cyklus je 

zameraný na predstavovanie pro-

fesií v múzeu s kolegyňami etno-

logičkou Katarínou Nádaskou, 

PhD. a kustódkou Ing. Júliou Di-

nušovou, s múzejnou pedagogič-

kou Mgr. Justínou Striešovou a 

Beátou Husovou. Uvidíte zblízka 

zbierkové predmety, dozviete sa 

veľa aj o tom ako sa deti aj dospe-

lí obliekali v minulosti, naučíte sa 

nové pesničky, tance. Zistíte pre-

čo je mačka symbolom Detského 

ateliéru Múzeum má budúcnosť. 

Nový cyklus vás až v štyroch rôz-

nych ateliéroch vtiahne do báda-

teľskej práce múzejníkov.  Uvidí-

te a zažijete to, čo pri bežnej pre-

hliadke múzea nemôžete. 

Program na najbližšie 
obdobie: 
19. mája 2012 – Ako sa rodia 

strašidlá. Počas podujatia Noc 

Hrajte o lístky na koncert Judas Priest. Štyria z vás môžu získať 

lístky na koncert, ktorý sa uskutoční 9. mája v Inchebe a bude 

súčasťou ich posledného turné. Stačí ak do konca apríla pošlete 

na adresu sutaz@bakurier.sk odpoveď na otázku: 

Ako sa volá posledné turné 
kapely Judas Priest? 

V predmete správy uveďte Judas Priest.

HOROSKOPY
www.vestimesi.sk 23. 4. – 6. 5. 2012

múzeí a galérií sa pozrieme na to, 

ako sa rodia strašidlá a prečo sa 

vlastne bojíme. 

9. júna - Svätý za dedinou. Pred-

stavujeme Prešporok, po našom 

Bratislavu, ako slávnu vinársku 

oblasť. Detský ateliér Múzeum 

má budúcnosť vyhlasuje zároveň 

súťaž mladých bádateľov. Viac 

info na www.muzeum.bratislava.

sk  Výsledky súťaženia budú sláv-

nostne vyhlásené na celodennom 

podujatí Dnes Devín patrí deťom 

alebo Lárom – fárom s mačkou 

Malvínou, 16. júna 2012 na hra-

de Devín.

(red, rl)

100 nepublikovaných 

diel Kolomana Sokola

 V Galérii mesta Bratislavy 

predstavili knihu s doposiaľ ne-

publikovanými dielami význam-

ného slovenského grafi ka Ko-

lomana Sokola. Sokol, ktorého 

okrem Slovenska pozná aj Mexi-

ko ci USA sa pokladá za zaklada-

teľa slovenskej a mexickej grafi ky. 

Žil a učil v Mexiku, neskôr sa pre-

sťahoval do New Yorku. Na pred-

stavení publikácie Koloman So-

kol: 100 nepublikovaných diel sa 

okrem primátora zúčastnil aj So-

kolov syn Juraj a autori publikácie 

Lee Kapiscak a Ivan Jančár.

(pj)
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sk. Adresa redakcie: Ven-
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va. Distribúcia: bezplatne do 

všetkých domácností a fi riem 

v Bratislave. Registrované MK 

SR: EV3820/09. Náklad: 180 

000 výtlačkov.
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Korunovačná veduta 
Bratislavy

 Medzi najstaršími veduta-

mi Bratislavy celkom osobitné 

miesto zaujíma jednolistový dre-

voryt zachytávajúci nevšednú 

udalosť, keď sa v našom meste 

8. septembra 1563 uskutočnila 

prvá kráľovská korunovácia Ma-

ximiliána Habsburského, syna 

cisára a kráľa Ferdinanda I.  

 V deň korunovácie na sviatok 

Narodenia Panny Márie, patrón-

ky Uhorska, čiže 8. septembra 

1563, metropola Uhorska zaži-

la veľkolepú slávnosť. Zúčastnilo 

sa na nej niekoľko tisíc význam-

ných osobností. Boli tu delegácie 

a hostia, ktorí zastupovali sta-

vy z celého vtedajšieho habsbur-

ského súštátia: ríšske a nemecké, 

rakúske, české, moravské, sliez-

ske i lužické. Na korunovácii bol 

prítomný aj 60-ročný cisár Fer-

dinand I. so sprievodom, kto-

rý bol údajne taký veľký, že jeho 

príchod a vítanie sa pretiahli hl-

boko do noci. Početné zastúpe-

nie mala aj domáca uhorská a 

chorvátska šľachta i zástupcovia 

uhorských miest. 

 Tridsaťšesťročný Maximilián 

nebol síce formálne zvolený, ale 

v Dóme sv. Martina ho za uhor-

ského kráľa slávnostne koruno-

val ostrihomský arcibiskup Mi-

kuláš Oláh. Na druhý deň bola 

za kráľovnú korunovaná Maxi-

miliánova manželka Mária nád-

hernou novou korunou, ktorú 

dal nový kráľ zhotoviť na túto 

príležitosť. Tým sa začala v Bra-

tislave séria korunovácií, z kto-

rých posledná sa konala roku 

1830.

 Unikátny drevoryt z roku 

1563, ktorého autom je Hans 

Mayr, podávajúci pohľad na 

hrad, mesto a jeho širšie oko-

Majstri sviečkari 

 Sviečkari vyrábali pomocou 

foriem sviece z hovädzieho loja 

a z včelieho vosku. Sviečkarstvo 

sa na samostatné remeslo sfor-

movalo až v novoveku, lebo v 

stredoveku vyrábali sviečky naj-

mä mäsiari, ktorí pracovali s lo-

jom ako základnou surovinou 

potrebnou na ich výrobu. Výro-

ba voskových sviec zasa podnie-

tila úzku spoluprácu sviečkarov 

s voskármi (voštenármi), ktorí 

sviečkarom dodávali včelí vosk, 

ale neraz aj sami vyrábali sviece, 

fakle či smolnice do kozubov. 

 Hoci po sviecach bol pre ne-

dostatok iných svetelných zdro-

jov značný dopyt, počet sviečka-

rov bol relatívne nízky. Preto ani 

nikde v Uhorsku nejestvoval sa-

Pohľad do dávnej sviečkarskej dielne

Góly, body, priekopníci
Od korunných princov 

po titul majstra

 Osemkrát prischol hokejistom 

ŠK Slovana Bratislava prívlastok 

korunný princ. Prvýkrát ešte v se-

zóne 1948/49, keď dokončili naj-

vyššiu domácu súťaž pod názvom 

Sokol NV Bratislava hneď za maj-

strovským LTC Praha. V 60. ro-

koch sa stali Slovanisti korunný-

mi princami šesťkrát, (pričom boli 

ešte trikrát tretí) a vo všetkých 

prípadoch ich preskočili brnian-

ski, respektíve jihlavskí hokejisti. 

 V sezóne 1959/60 dosiah-

li Bratislavčania strieborný ligový 

stupienok, hneď  za RH Brno, po-

merne prekvapujúco. Veď v pred-

chádzajúcich dvoch ročníkoch 

obsadili vždy ôsmu priečku. Zá-

sluhu na úspechu malo celé muž-

stvo, ale osobitne brankár Vladi-

mír Dzurilla, ktorý práve vtedy 

ako sedemnásťročný debutoval na 

prvoligovom ľade, keď zaskakoval 

za chorého Jendeka. A žiaril od 

začiatku, veď už v roku 1960 si ob-

liekol aj reprezentačný dres, a to 

mal za sebou iba desať prvoligo-

vých štartov. Tréner Ladislav Hor-

ský s ním odvtedy už počítal ako s 

jednotkou v bráne belasých. A od 

začiatku sezóny žiaril aj nový útok 

– Starší, Golonka, Černický, ktorý 

sa stal najproduktívnejšou formá-

ciou celej ligy. Starší získal vtedy 

primát najlepšieho ligového strel-

ca, Golonka bol za ním druhý.

 Korunným princom ligy sa stal 

Slovan Bratislava aj v nasledujúcej 

sezóne 1960/61, opäť za RH Brno, 

iba o tri body, hoci v lige nastrieľal 

najviac gólov. Do tretice zreprízo-

vali Slovanisti druhé miesto aj v 

sezóne 1961/62 a v tomto prípade 

dokonca iba o body dva. Pritom 

dokázal Slovan v tomto ročníku 

rozstrieľať svojho brnianskeho ri-

vala aj 10 : 1. Najčastejšie hrajúca 

zostava belasých v týchto časoch 

vyzerala takto: Dzurilla – F.Gre-

gor, Gábriš, G.Bubník, M.Gregor 

– Starší, Golonka, Černický – Zá-

bojník, Fako, Bárta – Michalec, 

Grandtner, Kordiak.

 Ďalšie dve sezóny na poste 

korunného princa strávili Brati-

slavčania v ročníkoch 1963/64 a 

1964/65. V tom druhom spomí-

nanom sa v belasom drese meni-

li generácie. Odišli Fako, Gábriš 

či Zábojník. Postupne sa v zosta-

ve presadzovali nové tváre – Ne-

domanský, Walter, Čapla, Kuže-

la, Mrukvia, Lukscheider a ďalší. 

Vtedajší tréner Rastislav Jančuš-

ka charakterizoval svoj tím výstiž-

ne: „Bolo to mužstvo, ktoré sa vy-

značovalo kolektívnym duchom a 

kamarátstvom. V každom zápase 

drelo do úmoru.“

 Posledné dve pozície korun-

ného princa získal Slovan začiat-

kom 70.rokov, v sezóne 1969/70 

za Duklou Jihlava, ktorá získa-

la štvrtý titul za sebou. Od pred-

chádzajúcej sezóny sedel na tré-

nerskej stoličke Ján Starší, v hráč-

skom kádri už chýbali Golon-

ka, Černický i Čapla a kapitánske 

C-éčko nosil na drese Nedoman-

ský, v tom čase už dvojnásobný 

prvoligový kráľ strelcov. Aj roč-

ník 1971/72 dohrali Slovanisti na 

druhom mieste, opäť za Jihlavou a 

tento raz iba s dvojbodovou stra-

tou.

 To, o čo sa Slovan pokúšal dlhé 

roky a niekoľkokrát mu uniklo do-

slova o prsia, sa podarilo koneč-

ne na sklonku 70. rokov. Sezóna 

1978/79 sa stala pamätnou, preto-

že belasí získali ako prvé sloven-

ské mužstvo titul majstra Česko-

slovenska v ľadovom hokeji. Exce-

lovala najmä prvá pätorka: Ujváry 

a Bukovinský v obrane s útočným 

triom bratov Šťastných. Oplatí si 

pripomenúť majstrovskú zostavu 

pod vedením výborného trénera 

Ladislava Horského: brankári Sa-

káč, Norovský, obrancovia Buko-

vinský, Černý, Kužela, Roháčik, 

Ujváry, Urban, útočníci Bezák, 

Hejčík, Jaško, Krajčovič, Miklošo-

vič, Mrukvia, Pašek, Rusnák, bra-

tia Anton, Marián a Peter Šťastný, 

Žiška.

 Ťažká, ale úspešná hokejová 

cesta ŠK Bratislava od priekopníc-

kych začiatkov v roku 1921 až po 

titul majstra republiky stála za to. 

Je skvelé, že pokračuje dodnes. 

Igor Machajdík

Korunný princ československej hokejovej ligy Slovan Bratislava 

v polovici 60. rokov 20. storočia  
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mostatný cech tohto remesla. 

Ako o tom svedčí prípad Pre-

šporka, Levoče, Skalice i Trna-

vy, sviečkari sa vždy združova-

li do spoločného cechu s myd-

lármi, hoci išlo o dve samostat-

né remeslá.

 Spoločný cech mydlárov a 

sviečkarov vznikol v Prešporku 

v polovici 17. storočia. Štatút 

v nemčine tomuto cechu vy-

dal 26. októbra 1646 prešpor-

ský magistrát. Prešporský cech 

združoval aj majstrov z blíz-

kych slobodných kráľovských 

miest. Koľkí majstri v cechu 

boli sviečkari, sa však nedá zis-

tiť. 

 Roku 1828 bolo v Prešpor-

ku sedem sviečkarských maj-

strov.

Vladimír Segeš

lie so šiatrami a tábormi počet-

ných delegácií vrátane toku Du-

naja a ostrovov je cenným prame-

ňom pre poznanie topografi e vte-

dajšej Bratislavy. Panoramatic-

ké zobrazenie množstva detailov 

a sekvencií v širšom časovom ob-

lúku, čiže príchod delegácií, ich 

utáborenie sa po okolí, púť ko-

runovačného sprievodu, kráľova 

prísaha na pódiu poniže Michal-

skej brány a napokon symbolické 

gesto na korunovačnom kopče-

ku, kde sa kráľ na koni mečom za-

hnal na všetky štyri svetové stra-

ny na znak toho, že bude ochra-

ňovať krajinu proti nepriateľom, 

umožňovalo vtedajšiemu súčas-

níkovi – a napokon aj dnešnému 

človeku – vytvoriť si plastickú vi-

zuálnu predstavu o tejto veľkole-

pej udalosti.

Vladimír Segeš



Obytný súbor Medzi jarkami v Podunajských Biskupiciach vznikal v rokoch 1973 – 1979. Je to jeden z najodvážnejších urbanistických riešení v Bratislave. Dnes 

ho skôr ako futuristicky poňatý obytný súbor poznáme aj vďaka nechválne známej budove Pentagon, ktorá je jednou z jeho súčastí.  Autormi súboru Medzi jar-

kami sú architekti Štefan Svetko a (tajnička).  
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1. Požiare či zemetrasenia v Bra-

tislave viackrát poškodili naj-

mä výškové objekty, čiže predo-

všetkým veže cirkevných budov. 

Keďže statika jednej z kostolných 

veží bola silne poškodená a hrozi-

lo jej zrútenie, túto gotickú vežu v 

roku 1897 rozobrali a postavili v 

petržalskom parku, kde sa nachá-

dza dodnes ako unikátny parkový 

altánok. Tento objekt bol pôvod-

ne vežou:

a/ Kostola sv. Martina
b/ Kostola klarisiek
c/ Kostola františkánov.

2. Prístavný most v Bratislave 

postavili v rokoch 1977 – 1985. 

Oceľový most premosťuje Dunaj 

i časť Zimného prístavu v dĺžke 

takmer 461 m. Tento dvojpodlaž-

ný most s diaľnicou na hornom, 

železnicou a chodníkom pre pe-

ších i jazdným pruhom pre cyk-

listov na spodnom podlaží je oje-

dinelým technicky vyspelým die-

lom. Most pôvodne niesol názov:

a/ Most hrdinov SNP
b/ Most hrdinov Dukly
c/ Most mládeže.

Správne odpovede: 1c, 2b. 

Poznáte históriu 
Bratislavy?

Zapojte sa do súťaže o knihu Výni-

močné stavby dlhého storočia. V 

každom čísle nájdete jednu otázku 

týkajúcu sa aktuálnej témy. V čísle 

10/2012 vyžrebujeme troch výher-

cov tejto zaujímavej publikácie. 

Súťažná otázka: 
Prestavbou akej budovy 

vznikol kaštieľ Csákyovcov 

v Bratislave-Prievoze

Správne odpovede posielajte na ad-

resu sutaz@bakurier.sk a do pred-

metu napíšte Výnimočné stavby.

Výnimočné stavby Bratislavy

V 
každom čísle Bra-

tislavského ku-

riéra nájdete de-

väť týždňov po sebe jed-

nu bratislavskú stavbu, kto-

rá sa dostala medzi 40 po-

zoruhodných stavieb v kni-

he Jany Pohaničovej Výni-

močné stavby dlhého sto-

ročia. Rubriku pripravuje-

me v spolupráci s vydava-

teľstvom TRIO Publishing, 

s.r.o. Viac informácií na in-

fotrio@mail.t-com.sk.

Kaštieľ Csákyovcov 

v Bratislave-Prievoze

Krásna ul. 22 / architekt: Ferdi-

nand Kittler / objednávateľ: gróf 

Edmund Csáky s manželkou Ru-

dolphinou / projekt a realizácia: 

1900 – 1902 

 V rokoch 1900 – 1902 si kaštieľ 

Csákyovcov (Čákiovcov) v Brati-

slave-Prievoze dal postaviť gróf Ed-

mund Csáky s manželkou Rudol-

phinou, rod. Stadionovou, na svo-

jich rozsiahlych pozemkoch v ka-

tastri obce Prievoz neďaleko Brati-

slavy. Gróf Csáky si tieto pozemky 

kúpil roku 1883, pretože bol vášni-

vým poľovníkom a zlákala ho loka-

lita v blízkosti dunajských ramien s 

priľahlým parkom a revírom boha-

tým na poľovnú zver. V čase kúpy 

stála na nich malá horáreň, ktorá 

slúžila ako útulok pri poľovačkách 

a zároveň ako letné sídlo. Mapo-

vý podklad z roku 1894 zobrazuje 

v blízkosti horného brodu Dunaja 

(Ober Ufer či Förév) areál parku a 

priľahlé územie s objektom ozna-

čeným Villa Csáky.

 Rastúce nároky na obytný 

komfort napokon viedli manže-

lov Csákyovcov k radikálnej pre-

stavbe pôvodnej horárne. Obrátili 

sa na Ferdinanda Kittlera (1839 – 

1906), vtedy jedného z najvyhľadá-

vanejších stavebných podnikate-

ľov v Bratislave, ktorý „sám vypra-

coval všetky plány a projekty, rov-

nako ako navrhol vnútorné deko-

rácie až do najmenších detailov“. 

Je pravdepodobné, že Kittler stav-

bu aj realizoval, keďže spolu s Ka-

rolom Gratzlom vlastnili mimo-

riadne prosperujúcu stavebnú fi r-

mu s rozsiahlou klientelou z radov 

súkromných objednávateľov. 

 Kaštieľ v Prievoze Kittler navr-

hol na členitom pôdoryse pozostá-

vajúcom z dvoch krídel, čiastoč-

ne využijúc základy starej horárne. 

Vychádzal pritom zo zaužívanej 

skladby priestorov, overenej tra-

díciou a stáročiami, ktorú ovplyv-

nila predovšetkým požiadavka po-

hodlného a zároveň primerane 

komfortného bývania, obohatená 

o nové momenty. 

 Reprezentačné priestory 

kaštieľa architekt situoval v juž-

nej časti pôdorysu v blízkosti vstu-

pu do kaštieľa, ktorý je zdôrazne-

ný dominantnou vežou v hmote a 

umiestnením erbu oboch manže-

lov pri vstupe. Prijímací salón sa 

otváral do veľkoryso riešenej haly, 

napojenej na kamenné schodisko, 

sprístupňujúce miestnosti na dru-

hom podlaží. Z haly sa vstupova-

lo do rozľahlej jedálne, ktorá bola 

cez oddychový priestor s kozu-

bom prepojená s priestrannou zá-

hradou. Medzi viac ako päťdesiati-

mi izbami nachádzame okrem sa-

lónov a súkromných izieb grófa a 

jeho manželky zaujímavo rieše-

nú knižnicu s drevenými obklad-

mi stien a s poschodovými regál-

mi na knihy, ktoré sprístupňuje vy-

rezávané schodisko – všetko prv-

ky stavebného interiéru mimo-

riadnej umeleckej kvality, rovna-

ko ako mobiliár v ostatných miest-

nostiach. Podobné kvality nesie 

súkromná grófska kaplnka s orató-

riom v závere južného krídla, prí-

stupná priamo z anglickej záhrady, 

ktorá obklopovala kaštieľ. Na jej 

oratórium sa dalo vstúpiť aj pria-

mo z grófskej izby cez malú pred-

sieň so schodiskom. Jej fasádu z 

exteriéru zdobí erb vácskeho bis-

kupa Karola Csákyho. Zatiaľ čo re-

prezentačné priestory zabrali celý 

severo-južný trakt, vo východo-zá-

padnom krídle sa nachádzali obyt-

né a hosťovské priestory prístupné 

aj z exteriéru, ale aj kuchyňa s prí-

ručnou jedálňou a so skladovým 

hospodárstvom.
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Som Plynáčik, 

nový člen 

rodiny 

ZSE Energia Najšetrnejší 
člen vašej rodiny

Prijmite ma do rodiny!

• Prinášam plyn so zľavou až 8 %* : 
V porovnaní s tradičným dodávateľom plynu 

budete mať so mnou nižšiu cenu 

za dodávku plynu. Takže ušetríte. 

* Výška zľavy závisí od ročného objemu spotreby plynu.

• Uľahčím vám život:  Nebudete musieť míňať 

energiu na zložité vybavovačky. 

Obe komodity, elektrinu aj plyn, vybavíte 

na jednej  Zákazníckej linke 0850 111 555 

alebo v ktoromkoľvek zo siedmich 

Kontaktných miest vo vašom regióne. 

Naši pracovníci vám vždy radi pomôžu.

• Zmenu dodávateľa plynu vybavím za vás: 
Nemusíte si robiť žiadne starosti. Ak ma 

chcete mať doma, pracovníci spoločnosti 

ZSE Energia za vás všetko vybavia 

a vybehajú. Zmenu dodávateľa plynu tak 

pocítite iba pri pohľade na nižšie účty 

za plyn!

• Som skutočný profík:  Budete so mnou 

spokojní rovnako ako takmer milión 

slovenských zákazníkov, ktorí odoberajú 

elektrinu od mojej sestričky Elektrinky.

• Ponúkam vám expertízu v energetike: 
Pri dodávke plynu čerpá ZSE Energia 

z dlhoročných skúseností energetického 

koncernu E.ON, ktorý pôsobí na trhu 

s elektrinou a plynom vo viac ako 

30 krajinách sveta a zabezpečuje dodávku 

plynu pre 26 miliónov spokojných zákazníkov.

S Plynáčikom to máte vyhraté

S naším plynom získate nielen zľavy, ale aj skvelú 

možnosť vyhrať zájazd na olympiádu. Uzatvorte 

zmluvu o dodávke plynu do 31. 5. 2012 a ste 

v hre o fantastický zájazd do Londýna na letné 
olympijské hry. 

V olympijskom balíčku nájdete spiatočnú letenku 

do Londýna, ubytovanie na 3 noci a minimálne 

6 vstupov na olympijské športové podujatia. 

Určite vás potešia aj ďalšie ceny z unikátnej 
olympijskej kolekcie: 3x dámska softshellová 

bunda, 3x pánska softshellová bunda, 

10x uni bavlnená šiltovka, 10x dámske tričko, 

10x pánske tričko, 20x kľúčenka.

Zaujala vás naša výhodná ponuka plynu? 

Neváhajte a zavolajte nám na Zákaznícku linku 
0850 111 555, navštívte našu webovú stránku 

www.zse-energia.sk alebo jedno z našich 

siedmich Kontaktných miest.
Váš Plynáčik zo ZSE Energia

PR 275x190 N1.indd   1 28.3.2012   17:09

0850 111 555
www.zse-energia.sk

* Výška zľavy závisí od ročného objemu spotreby plynu.

„Oproti tradičnému dodávateľovi plynu vám 
prinášam cenu nižšiu až o 8 %. Navyše mám 
pre vašu rodinu aj Bonusovú energiu – ďalšie 
zľavy až do výšky 30 % na energeticky 
efektívne riešenia pre domácnosť ako podlahové 
elektrické kúrenie, priamovýhrevné konvektory, 
tepelné čerpadlá, solárne panely či izolačné 
materiály. Ak radi nakupujete online, 
pomôžem vám zľavou až do výšky 15 % 
pri objednávkach cez HEJ.sk. “

u.

ám
še mám 
– ďalšie 
ky 
dlahové 
ktory, 
né 

5 % 

Plynáčik

Privítajte doma už aj plyn 

od ZSE Energia so zľavou 
až 8 %* a ďalšie výhody

ZSE Energia – najšetrnejší člen rodiny 
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Florbalisti sa tento rok do 
fi nále play-off  nepozreli

V 
týchto dňoch fi nišuje Slo-

venská fl orbalová extrali-

ga, podobne, ako tá ho-

kejová zápasmi fi nále play-off . V 

semifi nále mala Bratislava hneď 

dvojité zastúpenie. Po základnej 

časti štvrtý Dragons Ružinov sa 

porúčal obhajcovi titulu z Tren-

čína v najkratšom možnom čase 

po výsledkoch 3:8, 5:8 a 3:5. Ove-

ľa vyrovnanejšia bola séria Huri-

kánu Bratislava s košickým Flor-

kom. Hurikán mal ako druhý tím 

po základnej časti výhodu prvých 

dvoch zápasov vo svojej domov-

skej hale FTVŠ na Lafranconi. V 

prvom domáci vysokoškoláci ťa-

hali za kratší koniec, avšak v dru-

hom dobrým fi nišom dokázali v 

predĺžení otočiť výsledok a vy-

rovnať na 1-1 (3:5, 6:5 pp). O týž-

deň v Košiciach Hurikán opäť vy-

hral 6:4 a mal tak dva mečbali. Vo 

štvrtom zápase tesne pred kon-

com viedol, avšak Florko stihlo 

vyrovnáť a 20 sekúnd pred kon-

com zápasu streliť aj rozhodujú-

ci gól. O druhom fi nalistovi sa tak 

rozhodovalo v zápase ‘o všetko‘ 

opäť v Bratislave na FTVŠ. Viac 

ako 250 ľudí videlo pamätný zá-

pas, v ktorom Hurikán za 21 mi-

nút stiahol päťgólový náskok sú-

pera a vynútil si ďalšie predĺženie. 

V ňom sa však šťastena otočila k 

domácim chrbtom, a tak sa Huri-

kán musel uspokojiť v tomto roku 

‘len‘ s bronzovými medailami.  

Hurikán kemp

 Jeden z najlepších fl orbalo-

vých klubov na Slovensku Hu-

rikán Bratislava usporiadava 

v priebehu mája a juna Florbalo-

vý Kemp. Ak ste si obľúbili ten-

to mladý dynamický šport a chce-

te skúsiť hrať a trénovať pod do-

hľadom extraligových hráčov, ab-

solventov FTVŠ UK príďte každú 

stredu od 19:00 do haly FTVŠ UK 

na Lafranconi a možno sa prá-

ve vy stanete ďalším Hurikánom. 

Vstup zdarma! Viac info na www.

hurikan.org alebo info@ hurikan.

org. 

(ki)

Slovan si išiel do Košíc po ôsmy titul
F

inále slovenskej hoke-

jovej Tipsport extrali-

gy 2011/2012 medzi brati-

slavským Slovanom a obhajcom 

z Košíc vygradovalo uplynulý ví-

kend na východe republiky roz-

hodujúcim 7. zápasom (pozn. - 

skončil sa po uzávierke vydania). 

Bratislavčania v sérii hranej na 4 

víťazné zápasy ukoristili najprv v 

Košiciach jeden triumf, výhodu 

však stratili tiež v prvom domá-

com dueli. Všetky tri fi nálové zá-

pasy v bratislavskej Slovnaft Aré-

ne boli vypredané a domáci milá-

čikovia sa s fanúšikmi rozlúčili v 

sezóne výhrou 6:3 v šiestej časti 

dramatického boja.

 O majstrovi Slovenska sa v 

siedmom zápase fi nále play-off  

doteraz rozhodovalo trikrát. V 

roku 2005 vyhral Slovan rozho-

dujúci duel nad Zvolenom, o rok 

neskôr Žilina v Poprade a v sezó-

ne 2007/2008 zdolal Slovan 4:3 

na zápasy Košice. Východniari sa 

snažili o zisk rekordného štvrtého 

titulu v rade (celkovo siedmeho), 

Slovan ich mal pred rozhodujú-

cim súbojom na konte sedem.

 Tohtoročná séria, ktorej špe-

ciálnu príchuť dodával fakt, že 

„belasí“ budú v novej sezóne hrať 

v medzinárodnej KHL, sa pod-

ľa očakávania niesla v zname-

ní veľkej vyrovnanosti. V základ-

nej časti obaja rivali dominova-

li na svojich moderných štadió-

noch. Zverenci trénera Jana Neli-

bu zaskočili rivala hneď na úvod 

výhrou 5:2, Košice potom, čo vý-

hrou 4:2 vyrovnali na 1:1, v tre-

ťom fi nále dobyli Bratislavu (3:1). 

Slovan odpovedal víťazstvom v 

zápase číslo 4. tesným triumfom 

2:1, potom platilo pravidlo „môj 

dom – môj hrad“ (2:1 a 6:3). 

 „Keď na domácu výhru v šies-

tom zápase nadviažeme v Koši-

ciach, môžeme byť úspešní. Roz-

hodujúci siedmy zápas nemá fa-

vorita. Dobre sa na ten duel pri-

pravíme,“ sľubovala domácim 

priaznivcom opora Slovana Ján 

Lipiansky. 

 Kapitán Slovana a najproduk-

tívnejší hráč play-off  Miroslav Ša-

tan bol tiež pred rozhodujúcim 

súbojom optimisticky naladený. 

„Samozrejme, ideme tam rozho-

dujúci zápas vyhrať. Na druhej 

strane Košice hrajú doma a diváci 

ich budú tlačiť dopredu, ako sme 

to videli v predchádzajúcom zá-

pase. Nech zvíťazí hokej a uvidí-

me, čo prinesie ten posledný zá-

pas. Dáme do toho všetko,“ zaže-

lal si tridsaťsedemročný útočník a 

uzavrel: „V tejto sérii už oba tímy 

dokázali vyhrať na ľade súpera, 

takže je to všetko otvorené. Dú-

fam, že za ten dlhší koniec bude-

me ťahať my.“

(ki)

Futbalistov Slovana deptajú zranenia

S
lovenský futbalový maj-

ster Slovan Bratislava stá-

le urputne bojuje o obhajo-

bu titulu v slovenskej Corgoň lige 

2011/2012. Pred víkendovými zá-

pasmi 28. kola strácal na vedúce 

duo MŠK Žilina – Spartak Trna-

va štyri body a v sobotu sa mohol 

výhrou nad Zlatými Moravcami 

priblížiť ku špici tabuľky. Tréne-

ra „belasých“ Vladimíra Weissa 

trápi rozsiahla maródka, či tresty 

viacerých hráčov.

 Zdravotné patálie prenasledu-

jú či prenasledovali  Putnockého, 

Dobrotku, Žofčáka, Obžeru, Čer-

máka, Čikoša, Šeba, Pirosku aj 

Pečalku, pre tresty nemohli hrá-

vať Bagayoko, Dosoudil a Had . 

V drese Bratislavčanov sa už ne-

predstaví český obranca Radek 

Dosoudil, ktorému disciplinárka 

naparila sedemzápasový dištanc, 

po ktorom sa s ním klubové vede-

nie rozlúčilo. Naopak, návrat ka-

noniera Filipa Šeba sa blíži, a prá-

ve ten by mohol pomôcť v nahá-

ňačke o vytúženú obhajobu.

 „Môj stav sa pomaly zlepšuje. 

Bol som na kontrole, kde sa zisti-

lo, že to zatiaľ nie je stopercentné. 

Zatiaľ teda trénujem individuál-

ne a čakám kým sonografi a uká-

že, že stav je zhodný s druhou no-

hou. Vtedy budem úplne fi t a bu-

dem sa môcť pripojiť k mužstvu. 

Osobne sa cítim dobre. Kým to 

však nebude na obraze stoper-

centne v poriadku, netrúfam si 

ísť do zápasu. Je hlúposť zbytoč-

ne riskovať. Neviem odhadnúť, 

ako dlho bude moja nútená pau-

za pokračovať,“ povedal pre klu-

bovú stránku najlepší strelec ligy 

v minulej sezóne, ktorý ešte v boji 

o titul nehádže fl intu do žita: „Po-

kiaľ šanca žije, treba bojovať. Vie-

me, že momentálne hrá Žilina 

proti Trnave. My sa budeme sna-

žiť uspieť na domácej pôde pro-

ti Zlatým Moravciam. Dva kluby 

teda určite ešte niečo stratia, my 

musíme všetko získať, aby sme 

boli úspešní.“

(ki)

foto Andrej Žiak-www.ziakoo.sk

Kontakt tel.:
02/5464 5363
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