
Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť, a.s., pôvodne navrhovala zvý-
šenie ceny stočného na budúci rok o
8,6 percenta, po rokovaní s regulač-
ným úradom napokon upravila
návrh na 4,7 percenta. Prečo žiada-
la vodárenská spoločnosť také vý-
razné zvýšenie stočného, sme sa spý-
tala generálneho riaditeľa BVS, a.s.,
Radoslava JAKABA.
- V nasledujúcich rokoch čakajú BVS
rozsiahle investície práve v oblasti od-
kanalizovania a čistiarní odpadových
vôd. To zvýšenie zodpovedalo výpoč-
tu podľa kalkulačného vzorca, ktorý
vydal regulačný úrad, aby sme v budú-
com roku pokryli všetky potrebné
investície.
Napokon bude stočné zvýšené len o
4,7 percenta, ako chcete teda pokryť
všetky potrebné investície?

- Jednak musíme hľadať úspory v
ostatných prevádzkových nákladoch,
ktoré budeme môcť použiť na investí-
cie, a budeme tie plánované investície
musieť v čase rozložiť, nebudeme ich
teda môcť realizovať tak intenzívne,
ako sme plánovali. Napríklad čistiarne
odpadových vôd vo Vrakuni a v Petr-
žalke už mali byť zrekonštruované v
roku 2010, takže tam len doháňame
investičné dlhy z minulosti. 
Cena vody ide hore o 1,6 percenta,
pričom celoslovenský priemer zvýše-
nia ceny vody je 4,7 percenta. Zna-
mená to, že cena bratislavskej vody
je už stabilná? 
- Náklady na výrobu a dodávku vody sú
prakticky rovnaké, v porovnaní s údrž-

bou kanalizácie je údržba verejného vo-
dovodu podstatne menej náročná. Aj tu
sme žiadali o zvýšenie ceny podľa kal-
kulačného vzorca regulačného úradu,
čo vyšlo na tých 1,6 percenta.
V posledných rokoch s rastom cien
klesala v Bratislave spotreba vody.
Myslíte si, že bude spotreba ďalej
klesať? 
- Pokles spotreby vody očakávame, ale
nemyslím si, že tá spotreba klesá kvôli
rastúcej cene vody. Ak by sme sa po-
zreli na položku spotreby vody v spo-
trebnom koši domácnosti, zistíme, že
to zvýšenie nie je také výrazné, aby sa
ľudia  menej sprchovali či menej prali.
Ide podľa mňa skôr o dôsledok nástu-
pu spotrebičov energetickej triedy A,
ktoré sú úsporné, ktoré nepoužívajú
toľko vody ako predtým. 

Zhováral sa Radoslav Števčík
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STARÉ MESTO
Po dva dni spestril predvianočnú ná-
ladu v centre Bratislavy živý Betle-
hem, ktorý aj tento rok na nádvorí
Zichyho paláca na Ventúrskej ulici
pripravili študenti Divadelnej fakul-
ty VŠMU.
Okrem tradičnej maštaľky s Máriou,
Jozefom a s malým Ježiškom pripravi-
li aj sprievodný program pre najmen-
ších Bratislavčanov. V rámci vianoč-
ných tvorivých dielní objavovali s
anjelom a pastiermi vianočné tradície,
vyrábali ozdoby na stromček, maľova-
li medovníčky a pomáhali Perinbabe so
snežením.
Živý Betlehem bol v Zichyho paláci
cez víkend 10. a 11. decembra 2011,

najbližšie bude v nedeľu 18. decembra
2011 od 14.00 do 19.00 h. Príďte si
plnými dúškami užiť čaro Vianoc,
pozývajú študenti Divadelnej fakulty
VŠMU v Bratislave.
Od utorka 6. decembra 2011 je Betle-
hem aj na ďalšom staromestskom ná-
dvorí - na nádvorí Starej radnice. Ide o
drevený kolorovaný Betlehem, ktorý
vyrobili kolektív autorov - Alojz Ma-
chaj (sochy anjelov), Jozef Bárta (Pan-
na Mária a jasličky), Andrej Irša (socha
Ježiška, pastiera a sochy zvierat), Miro
Kinder (socha sv. Jozefa) a Alexander
Spuchlák (sochy ovečiek). Umelci
vystavujú na nádvorí Starej radnice
pod vianočným stromčekom spolu
desať kolorovaných sôch. Múzeum

mesta Bratislavy tak pokračuje v tradí-
cii, ktorú začali v roku 2001. Drevený
Betlehem v Starej radnici sa každoroč-
ne rozširuje o ďalšie nové sochy. Ten
tohtoročný bude vystavený na nádvorí
Starej radnice do Troch kráľov, teda do
6. januára 2012.
Originálny drevený Betlehem, ktorý
pred tromi rokmi kúpila mestská časť
Staré Mesto, a v predchádzajúcich ro-
koch bol vystavený pod vianočným
stromčekom na Hviezdoslavovom ná-
mestí, skončil momentálne v sklade.
Potvrdil to hovorca mestskej časti Staré
Mesto s tým, že v budúcnosti staro-
mestská samospráva s dreveným Betle-
hemom počíta, pred jeho vystavením je
však nutné jeho ošetrenie. (ado)

Živý aj drevený Betlehem v centre mesta
Živý Betlehem bude na nádvorí Zichyho paláca opäť v nedeľu 18. decembra 2011. FOTO - SITA/Ľudovít Vaniher

Za zvýšením stočného sú investície

Od nového roka

pôjde hore cena

elektriny, vody

aj stočného
BRATISLAVA
Regulované ceny elektriny, vody a
stočného pôjdu od nového roka
nahor aj v Bratislave. Najviac ide
hore cena elektrickej energii - v sadz-
be s nižšou spotrebou elektriny až o
14,85 %. Cena vody ide hore o 1,6 %,
cena stočného o 4,7 %.
Úrad pre reguláciou sieťových odvetví
rozhodol, že od nového roka povolí pre
ZSE Energia, a.s., zvýšenie cien elek-
trickej energie pre domácnosti. V prí-
pade sadzby s nižšou spotrebou elektri-
ny DD1-D1 (DomovMini) sa maximál-
na cena zvyšuje z 0,0586 na 0,0673
€/kWh bez DPH, čo je zvýšenie o 14,85
%, v prípade sadzby s vyššou spotrebou
elektriny DD2-D2 (DomovKlasik) z
0,0631 na 0,0673 €/kWh bez DPH, čo
je zvýšenie o 6,66 %. V prípade sadzby
DD3-D3 (DomovNočnýPrúd) pôjde
hore cena vyššej tarify o 4% z 0,0709
na 0,0738 €/kWh bez DPH, cena nižšej
tarify naopak klesne o vyše 17 % z
0,0557 na 0,0462 €/kWh bez DPH.
Cena mesačnej platby za jedno odber-
né miesto 0,7 € sa nemení.
V prípade ceny pitnej vody povolil
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
pre Bratislavskú vodárenskú spoloč-
nosť, a.s., zvýšenie o 1,6 %, teda na-
miesto 0,8964 €/m3 budú Bratislavča-
nia od januára platiť za výrobu a dodáv-
ku pitnej vody 0,9106 €/m3 bez DPH.
O niečo viac sa zvýši cena za odvedenie
a čistenie odpadovej vody (stočné) - z
0,8625 na 0,9030 €/m3 bez DPH, čo je
zvýšenie 4,7 %.
Pôvodne BVS žiadala o zvýšenie ceny
stočného až o 8,6 %, čo zdôvodňovala
potrebou rekonštrukcie a modernizácie
čistiarní odpadových vôd kvôli sprísne-
ným limitom legislatívy EÚ. Po roko-
vaní s regulačným úradom BVS tento
návrh prehodnotila a požiadala o zvýše-
nie o 4,7 %, čo regulačný úrad akcepto-
val. Ako uviedol pre Bratislavské novi-
ny riaditeľ BVS, a.s., Radoslav Jakab,
prostriedky na potrebnú modernizáciu
čističiek bude hľadať v úsporách ostat-
ných nákladov.
O novej cene plynu pre domácnosti
nebolo ešte rozhodnuté. Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví konanie preru-
šil, pretože zistil, že cenový návrh SPP,
a.s., nie je v súlade so zákonom o regu-
lácii, keďže nákladmi na prepravu
plynu a prístup do prepravnej siete
chcel zaťažiť len domácnosti a nie aj
ostatných odberateľov Regulačný úrad
tak začal konanie z vlastného podnetu.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
sa proti tomu ohradil s tým, že odmie-
ta, že by v cenovom návrhu alokoval
náklady na prepravu plynu na domác-
ností. (brn)

Požehnané
Vianoce a veľa
šťastia v novom
roku všetkým
BRATISLAVA
Napriek tomu, že do Vianoc zostáva
ešte poldruha týždňa, pre nás je toto
posledná príležitosť zaželať čitate-
ľom Bratislavských novín pokojné,
radostné a požehnané sviatky naro-
denia Ježiša Krista, ale aj veľa šťas-
tia a zdravia v novom roku.
Napriek tomu, že doba nie je ľahká a
neraz k tomu prispievajú aj noviny, kto-
ré musia prinášať čitateľom aj zlé zves-
ti, dovoľte, aby sme si spoločne zaželali
menej tých zlých a viac tých dobrý
správ. Aby sa nám v tomto meste lepšie
žilo, aby bolo viac slnečných dní, aby
sme sa k sebe správali pekne nielen na
Vianoce, ale po celý rok.
Želáme teda všetkým našich čitate-
ľom pokojné, radostné a požehnané
Vianoce a veľa šťastia a zdravia v
novom roku. Redakcia 

DPB hrozí

obmedzením

spojov MHD
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s., má
dostať podľa návrhu budúcoročné-
ho rozpočtu mesta o 3,5 milióna eur
menej a hrozí výrazná redukcia vo-
zokilometrov. 
Generálny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi
upozornil, že mesto od dopravcu poža-
duje vyrovnaný rozpočet, zároveň však
redukuje úhrady na činnosti výkonov
vo verejnom záujme. „Na objednané
výkony by bolo potrebných 55,8 milió-
na eur, ktoré aj DPB na rok 2012 poža-
doval. V tom návrhu boli zahrnuté pro-
striedky potrebné na splácanie úrokov
z investičných úverov,“ uviedol.
Už v tomto roku bola podľa neho plá-
novaná strata takmer 12 miliónov eur a
úspornými opatreniami sa ju podarilo
znížiť o 5 miliónov. Aj keď mesto sa
rozhodlo splácať kumulované dlhy
DPB z minulých rokov, a vyčlení na to
2,3 milióna eur, tieto prostriedky sa
môžu použiť len na úhradu starých
záväzkov a nemožno ich použiť ako
prevádzkové zdroje roku 2012.
„O 3,5 milióna eur redukovaný rozpočet
teda bude znamenať, že mesto nebude
schopné uhradiť výkony, ktoré si plánu-
je objednať. Pre DPB okrem prehlbova-
nia straty z toho môžu vyplynúť ďalšie
redukčné opatrenia, ktoré sa dotknú naj-
mä cestujúcej verejnosti. Plánovaných
viac ako 45 miliónov vozokilometrov
bude nevyhnutné výrazne redukovať a
zvyšovanie kvality a komfortu cestova-
nia preto nemožno predpokladať,“ tvrdí
generálny riaditeľ DPB. (brn)
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Na dvoch
stoličkách sa
sedí veru ťažko
Politické strany už zverejnili kandidát-
ne listiny pre marcové parlamentné
voľby a potvrdilo sa, že ambície niek-
torých komunálnych politikov sú väč-
šie ako ich funkcie. Na kandidátkach
sa objavilo hneď niekoľko miestnych
a mestských poslancov, ale aj traja sta-
rostovia mestských častí a sám brati-
slavský župan. Ako ukazujú skúsenos-
ti zo Starého Mesta, kde je už rok sta-
rostkou poslankyňou národného par-
lamentu, sedieť na dvoch stoličkách
môže byť problém.
Napriek tomu, že pani starostka sa tvári,
že dokáže skĺbiť starostovanie s prácou
poslankyne, opak je pravdou. Usvedču-
je ju priebeh utorňajšieho zasadnutia
staromestského miestneho zastupiteľ-
stva, ktorého začiatok pani starostka pre
poslanecké povinnosti presunula z 9.00
h na 12.15 h, ale aj diskusia o návrhu
termínov zasadnutí miestnej rady a zas-
tupiteľstva na budúci rok. Tu pani sta-
rostka bez okolkov priznala, že utorňaj-
ší termín zastupiteľstva jej ani jej zás-
tupcovi, ktorý je tiež národným poslan-
com, vôbec nevyhovuje. Návrh, aby sta-
romestskí poslanci rokovali v pondelok,
sa však nestretol s pochopením.
Od vzniku bratislavskej samosprávy je
rokovacím dňom zastupiteľstiev mest-
ských častí utorok a mestskí poslanci ro-
kujú vo štvrtok. Nikomu doteraz nezišlo
na um meniť toto nepísané pravidlo, až
pani starostka, ktorá v utorky nevie ob-
sedieť na dvoch stoličkách. Slúži staro-
mestským poslancom ku cti, že to od-
mietli. Veď oni sú zväčša riadne zamest-
naní a pondelky sú spravidla v každom
zamestnaní tie najnáročnejšie dni.
O tom, či budú národnými poslancami aj
ďalší starostovia, rozhodnú voliči. Už
teraz je však jasné, že na dvoch stolič-
kách súčasne ani oni sedieť nedokážu,
aspoň nie v utorok. Radoslav Števčík

Župa schválila

rozpočet, dlh

bude opäť väčší
BRATISLAVA
Bratislavskí krajskí poslanci v pia-
tok schválili návrh rozpočtu na rok
2012. Krajská samospráva ráta s
vyrovnaným rozpočtom, v ktorom
sú príjmy i výdavky stanovené vo
výške 129 899 300,16 eura. 
Napriek tomu je v rozpočte na rok 2012
naplánovaný celkový dlh župy vo výške
až 42,41 % bežných príjmov BSK, čo
kritizovali najmä župní poslanci za
Smer-SD. „Deficit kapitálového roz-
počtu 14,8 milióna eur chcú krajskí
poslanci sanovať úvermi za 12,2 milió-
na eur a čerpaním 2,7 milióna eur z re-
zervného fondu. Dlh vo výške 19,8 mi-
lióna eur z roka 2009 chcú zvýšiť až na
47,3 milióna eur v roku 2013,“ kritizo-
val postup samosprávy poslanec Martin
Borguľa (Smer-SD). Pýta sa, či vedeniu
župy nejde realizáciou nákladných pro-
jektov o enormné zadlženie a vytvore-
nie tlaku na zvyšovanie daní či masív-
nejší odpredaj majetku.
Bratislavský župan Pavol Frešo
(SDKÚ-DS) tvrdí, že vo výške dlhu sa
odzrkadlili aj nepredvídateľné udalosti,
ako sú povodne. Cieľom župy je podľa
neho stabilizovať úverové zaťaženie
župy, aby sa mohlo od roku 2013 znižo-
vať nielen percentuálne, ale aby sa dlžo-
by aj reálne splácali. 
„Kraj v rozpočte predložil reálne čísla,
v rozpočte nie sú žiadne skryté dlhy ani
nezaplatené faktúry,“ uviedol P. Frešo,
ktorý sa v marcových parlamentných
voľbách chystá uchádzať aj o kreslo
poslanca Národnej rady SR.
Prioritou rozpočtu Bratislavského
kraja sú školstvo, infraštruktúra ciest a
čerpanie eurofondov na projekty. Roz-
počet predpokladá najväčšie výdavky
44 miliónov eur do školstva, kraj sa
chce sústrediť aj na opravu havárií
škôl. K rozvojovým programom kraja
na budúci rok patrí dostavba cyklo-
mosta cez Moravu, revitalizácia škol-
ských ihrísk či modernizácia nemocni-
ce v Malackách. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto od nového
roka zdaní aj zásobovanie prevádzok
v pešej zóne. Rozhodli o tom v utorok
13. decembra 2011 poslanci miestne-
ho zastupiteľstva, keď schválili nové
sadzby za vjazd a zotrvanie mo-
torového vozidla v historickej časti
mesta.
Týka sa to vjazdu zásobovacích vozi-
diel, s ktorými sa na základe zmluvného

vzťahu v čase od 6,00 do 9,00 h zabez-
pečuje zásobovanie prevádzok v histo-
rickej časti mesta, keď denná sadzba
dane bola stanovená na 2,70 eur a pa-
ušálna sadzba na kalendárny rok 600
eur. Staré Mesto tým fakticky zrušilo
poslednú možnosť nezdaneného vjazdu
do historického jadra mesta. Od tejto
zmeny si staromestská samospráva sľu-
buje v budúcom roku nárast príjmov o
zruba 140 tisíc eur.

Mestská časť Staré Mesto tiež upravila
niektoré sadzby dane za užívanie verej-
ného priestranstva. Najvýraznejšie sa
zvýšila daň za reklamné a propagačné
zariadenia z 5 na 10 € za štvorcový
meter a deň. Samospráva akceptovala
pripomienku občana, ktorý navrhol na
rovnakú výšku 10 € zvýšiť aj sadzbu za
umiestnenie telefónnej búdky, keďže v
nich už nie sú telefónne automaty, ale
zostali reklamným zariadením. (brn)

Zdanené bude aj zásobovanie pešej zóny

STARÉ MESTO
Konanie ministerstva kultúry vo
veci predaja národnej kultúrnej
pamiatky - budovy Základnej školy
na Jesenského ulici 6 bez toho, aby
bola prednostne ponúknutá štátu,
bolo zastavené. Potvrdila to hovor-
kyňa ministerstva Eva Chudinová s
tým, že skutok sa nestal.
„Ministerstvo kultúry v priebehu správ-
neho konania zistilo, že v súdnych roz-
hodnutiach vo veci určeniu vlastníctva
školy na Jesenského ulici v Bratislave
nie je upozornenie na skutočnosť, že
dotknutá nehnuteľnosť je chránená ako
národná kultúrna pamiatka, že sa v nej
nachádza hnuteľná kultúrna pamiatka -
reliéf Nechajte maličkých prísť ku mne.
Rovnako nebolo zistené, že by na túto
skutočnosť upozornil účastník súdneho
konania hlavné mesto SR Bratislava.
Vzhľadom na uvedené treba konštato-
vať, že zo strany rímskokatolíckej cirk-
vi Farnosť sv. Martina nedošlo k
naplneniu skutkovej podstaty správne-
ho deliktu podľa zákona o ochrane pa-
miatkového fondu, pretože nemala ve-
domosť o právnej ochrane nehnuteľ-
nosti, ako ani reliéfu,“ uvádza hovorky-
ňa ministerstva kultúry.
Faktom je, že budova školy je národnou
kultúrnou pamiatkou a bola predaná
bez toho, aby ju predávajúci prednostne
ponúkol štátu. Kto teda zapríčinil, že
Farnosť sv. Martina nebola in-

formovaná o tom, že ide o národnú kul-
túrnu pamiatku?
Budova školy na Jesenského 6 je v
Ústrednom zozname pamiatkového
fondu zapísaná pod evidenčným čís-
lom 541, ale s adresou na Palackého
ulica 5, kde má budova druhý nepouží-
vaný vchod. Budova bola za národnú
kultúrnu pamiatku vyhlásená ešte v de-
cembri 1980. Číslo parcely 135, na
ktorej sa nachádza, je v zozname uve-
dené správne, ako súpisné číslo stavby
je uvedené 35, kým v katastri nehnu-
teľností je číslo 195.
Podľa ministerstva kultúry k omylu doš-
lo na základe údajov, ktoré sa uvádzali v
rozhodnutiach bývalých národných
výborov (v tomto prípade rozhodnutie
Národného výboru Bratislava č. R-NVB
326/80 z 22. decembra 1980) pri vyhla-
sovaní kultúrnych pamiatok. Rozhodnu-
tie národného výboru nebolo dokonca
ani doručené katastrálnemu úradu a
nedošlo tak k zápisu kódu právnej ochra-
ny na list vlastníctva. Ako sa nám poda-
rilo zistiť, Pamiatkový úrad SR konečne
29. septembra 2011 požiadal katastrálny
úrad o zápis vecného bremena - ťarchy,
keďže ide národnú kultúrnu pamiatku.
Ak by aj predávajúci vedel o tom, že
ide o národnú kultúrnu pamiatku a po-
núkol ju prednostne štátu, je otázne, či
by ju nejaká štátna inštitúcia kúpila. Na
otázku, či ministerstvo kultúry využije
prednostné právo na kúpu tejto národ-

nej kultúrnej pamiatky, hovorkyňa od-
povedala: Nie.
Nový majiteľ, spoločnosť INUQ, s.r.o.,
zatiaľ nekomunikuje s mestskou časťou
Staré Mesto, ktorá je zriaďovateľom
základnej školy, ani s magistrátom, kto-
rý je zriaďovateľom základnej umelec-
kej školy. Do konca roka by sa mal
Milan Ftáčnik (nezávislý) stretnúť so
zástupcom nového vlastníka. „Do kon-
ca roka by sa mal primátor stretnúť s
právnym zástupcom vlastníka a dohod-
núť sa na pravidlách možného fungova-
nia základnej školy alebo základnej
umeleckej školy v budove,“ povedal
hovorca primátora.
V uplynulých dňoch podľa očakáva-
nia došlo k zmene vlastníka spoloč-
nosti INUQ, s.r.o., jej novým vlastní-
kom je od 7. decembra 2011 cyperská
spoločnosť Zoumlatzia Limited so
sídlom v Limassole. Novým konate-
ľom firmy je však už od 8. novembra
2011 Ing. František Mego z Lachovej
ulice v Petržalke.
Starostka Starého Mesta Tatiana Roso-
vá (SDKÚ-DS) a jej vicestarosta Peter
Osuský (predtým OKS, teraz SaS) však
bez toho, aby najskôr s novým vlastní-
kom rokovali o budúcnosti školy, na-
vrhli miestnemu zastupiteľstvu vyradiť
základnú školu na Jesenského 6 od 30.
júna 2012 zo siete staromestských škôl.
V utorok to 11 staromestských poslan-
cov napokon aj urobilo. (brn)

Predajom budovy školy na Jesenského

nedošlo k žiadnemu správnemu deliktu

Prijmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu
na montážne a zámočnícke práce

Tel.: 0911 323 350
mail: mesing2@personalsq.sk

POSKYTNEME 10% PROVÍZIU
za sprostredkovanie archívnych

služieb - správy registratúry
pre firmy nad 200 bm spisov

Slovek, spol. s r.o., www.slovek.sk
kontakt: 0905 380 775, 0905 296 756

Zasekol sa vám trezor?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis
� 0905 610 173 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184



Jeden stavebný

úrad pre tri

mestské časti
RUSOVCE
Od 1. januára 2012 budú mať tri
menšie zadunajské mestské časti
Čunovo, Jarovce a Rusovce spoločný
stavebný úrad, ktorý bude v budove
Miestneho úradu v Rusovciach. 
Doteraz tieto tri mestské časti zabezpe-
čovali stavebné konanie prostredníc-
tvom stavebného úradu v Petržalke, to
sa však po deviatich rokoch mení.
Nový referát miestneho úradu bude
mať tri odborné zamestnankyne.
Úradné hodiny spoločného stavebného
úradu budú rovnaké, ako má Miestny
úrad v Rusovciach. Na financovaní sta-
vebného úradu sa budú mestské časti
podieľať rovnakým dielom. (brn)

Prichádzajú 

Vianoce a s nimi

falošní smetiari
BRATISLAVA
Spolu s vianočnou náladou sa pred
prahmi dverí Bratislavčanov začína-
jú objavovať aj zblúdilé duše faloš-
ných smetiarov - gratulantov či ko-
ledníkov, prajúcich všetko dobré k
vianočným sviatkom a pýtajúcich v
mene spoločnosti OLO, a.s., peniaze.
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpa-
du, a.s., upozorňuje, že „vinšovníci“
nie sú zamestnancami spoločnosti a ta-
kýmto spôsobom len kazia jej povesť.
Zamestnanci OLO, a.s., majú prísny
zákaz pýtať si od občanov akékoľvek
peniaze v mene spoločnosti.
Ak niekoho prekvapia prázdne dlane vo
dverách, v žiadnom prípade im netreba
dávať peniaze, naopak, treba ich vy-
zvať, aby sa preukázali služobným pre-
ukazom. Sú to neznámi ľudia, ktorí mô-
žu mať oblečenie pripomínajúce pra-
covný odev zamestnancov OLO, a.s.
Bez vedomia spoločnosti vystupujú v
jej mene a zneužívajú tak dôverčivosť a
dobrosrdečnosť predovšetkým starších
obyvateľov mesta Bratislava. 
Skutočné tváre smetiarov sú na web-
stránke www.olo.sk. (brn)

Dúbravka

zvyšuje

miestne dane
DÚBRAVKA
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Dúbravka v utorok 13. decemb-
ra 2011 na návrh starostu rozhodlo o
zvýšení miestných daní za psa, za
užívanie verejného priestranstva, za
parkovanie a za predajné automaty.
V prípade dane za psa chovaného v
bytových domoch a za psa strážiaceho
samostatne stojaci objekt slúžiaci na
podnikateľské účely ide o zvýšenie o
zhruba 5,44 %, základná sazdba sa mení
z 33,1939 € na rovných 35 €. Výraznej-
šie je zvýšenie dane v prípade psa v
rodinnom dome a bez špeciálneho vý-
cviku u občana s ťažkým zdravotným
postihnutím z 3,3194 na 10 €, čo je zvý-
šenie o vyše 200 percent.
Až o 600 percent sa zvyšuje miestna
daň za umiestnenie cirkusu - z 0,0332
na 0,20 € za štvorcový meter a deň, o
36 percent pôjde hore aj miestna daň za
parkovanie osobných motorových vo-
zidiel nepodnikateľov.
Sadzby miestnych daní v Bratislave náj-
dete na www.banoviny.sk. (brn)

Vyhrajte lístky

na lyžovačku

v Semmeringu
BRATISLAVA
Slovak Lines aj túto sezónu ponúka
autobusovú dopravu do lyžiarskeho
strediska Semmering, Stuhleck v Ra-
kúsku. Od 17. decembra bude každú
každú sobotu a nedeľu  (s výnimkou
sviatkov) odchádzať z nástupišťa č.
13 autobusovej stanice Mlynské Nivy
autobus vždy o 7.00 h, zo Semmerin-
gu sa vracia späť o 16.30 h.
Piati čitatelia Bratislavských novín sa
určite odvezú do Semmeringu na lyžo-
vačku tiež, pretože od štvrtka 15. de-
cembra súťažíme o 5 spiatočných ces-
tovných lístkov a skipasov v cene 46 €.
Súťažíme na webstránke banoviny.sk,
výhercov žrebujeme v utorok 20.
decembra 2011. Zapojte sa do súťaže a
choďte sa lyžovať! (red)

BRATISLAVA
Bratislava sa v posledných rokoch
bez väčších problémov zaradila me-
dzi veľké európske a svetové mestá, v
ktorých existuje spoločenská tradícia
veľkolepých osláv príchodu nového
roku v uliciach.
Oslavy začínali bez tradície, veď ešte
do roku 1998 tu nebolo na čo nadvia-
zať. Odvtedy však organizátori do-
kázali do ulíc historického centra prilá-
kať desaťtisíce Bratislavčanov a náv-
števníkov hlavného mesta atraktívnym
programom, v ktorom vždy účinkujú
špičkoví reprezentanti aktuálnej sloven-
skej popovej kultúry.
Organizátori z oddelenia marketingu a
vzťahov s verejnosťou bratislavského
magistrátu a občianske združenie
Hlava 98 sľubujú, že urobili všetko pre
to, aby tohtoročné oslavy - napriek zlo-
žitej ekonomickej situácii - v ničom
nezaostali za predchádzajúcimi úspeš-
nými ročníkmi.
Centrom osláv bude opäť Hlavné
námestie s viachodinovým koncertom,
ktorý sa začne okolo 18:00 h a potrvá
približne do jednej hodiny po polnoci.
Medzi účinkujúcimi nebudú chýbať
bratislavské silvestrovské stálice, ale
ani niektoré novšie kapely, ktoré sú

zárukou kvalitného a pestrého živého
koncertného maratónu.
Hviezdoslavovo námestie je svojou
rozlohou aj polohou predurčené na
veľkú diskotéku, ktorá bude tancuchti-
vých návštevníkov lákať prakticky
počas celého večera až do druhej hodi-
ny po polnoci. Program sa tu však
začne už od skorého popoludnia.
Vyvrcholením tohtoročných silvestrov-
ských osláv bude, samozrejme, pol-
nočný ohňostroj, ktorému bude pred-

chádzať pôsobivé odpočítavanie
posledných minút a sekúnd starého
roka. Súčasťou programu bude aj spo-
ločné púšťanie lampiónov šťastia.
Dramaturgia a produkcia programu je
financovaná vďaka finančnej podpore
reklamných a mediálnych partnerov.
Mesto Bratislava finančne zabezpečuje
organizáciu verejného poriadku, vráta-
ne posilnenej MHD, upratovania, zdra-
votnej a bezpečnostnej služby. (mag)
Viac o programe na www.bratislava.sk 

Samospráva chystá v uliciach mesta

oslavy Silvestra a príchodu roka 2012

BRATISLAVA
Pred Vianocami už tradične vychá-
dzajú novinky na knižnom trhu,
keďže kniha je vhodným darčekom
aj pod vianočným stromčekom. V
týchto dňoch vyšli aj viaceré nové
publikácie o Bratislave.
Je to napríklad reprezentatívna kniha
fotografa Karola Kállaya Bratislava
moja, ktorá zachytáva atmosféru Bra-
tislavy rokov 1944 až 1964 (prostred-
níctvom webstránky banoviny.sk/knihy
ju možno kúpiť už za 66,41 €). Ďalej je
to druhá časť povestí Márie Ďuríčkovej
o Bratislave pod názvom Prešporský
zvon (8,86 €), kniha o časti bývalého

bratislavského Podhradia, ktorá bola
zbúraná v šesťdesiatych rokoch minu-
lého storočia, Stratené mesto od Ivana
Bútoru, Eduarda Nižňanského a kolek-
tívu autorov (13,04 €).
V týchto dňoch vyšla aj zbierka sedem-
nástich záhad a tajomstiev starého Pre-
šporka pod názvom Tajomstvá mojej
ulice od Kristíny Šudovej-Tomčánio-
vej (11,31 €), Štvrtá kniha o Bratislave
od historika Pavla Dvořáka (16,14 €),
výber z cestovných denníkov Júliusa
Satinského Expedície 1973 - 1982
(11,96 €) či  záverečný diel bratislav-
skej trilógie Borisa Filana nazvaný
Raba Suli (7,99 €).

Na knižných pultoch sú aj novinky,
ktoré priamo nesúvisia s Bratislavou,
ale bývalé hlavné mesto Uhorska v
nich má svoje miesto - ide o knihy ako
Svet Habsburgovcov od Dietmara Pie-
pera a Johannesa Saltzwedela (8,81 €),
kniha Rakúsko-Uhorsko/Habsburská
ríša v rokoch 1867 -1918 od trojice
autorov László Csorba, Csaba Fazekas
a Roman Holec (31,06 €) či kniha Deti
Márie Terézie od Hanne Egghardtovej
(9,40 €).
Tieto, ale aj ďalšie knihy o Bratislave si
môžete kúpiť aj cez internet, a to pro-
stredníctvom banoviny.sk/knihy, kde je
už 125 kníh o Bratislave. (brn)

Pred Vianocami vyšli nové knihy

o Bratislave, dajú sa kúpiť aj na webe

Príďme si spoločne zaspievať vianoč-
né piesne a prispejme k vytvoreniu
jedinečnej predvianočnej atmosféry.
Príďte aj vy v sobotu 17. decembra na
Hlavné námestie a presvedčte sa, že v
meste na Dunaji speváci ešte nevymre-
li. V sobotu večer sa totiž na Hlavnom
námestí v rámci vianočných trhov
chystá aj spoločné spievanie vianoč-
ných piesní, ku ktorému sa môže pri-
dať naozaj každý. 

Spievajúce vianočné námestie
Speváci zo speváckeho zboru Echo sa po-
kúsia rozospievať Hlavné námestie, kde sa
v tomto čase sústreďuje vianočný život
mesta. Pridať sa k nim môžu všetci oko-
loidúci už v sobotu, 17. decembra o 18:00
hodine. Organizátori veria, že práve hudba
robí Vianoce také, aké máme radi. Žiadny
iný sviatok v roku s ňou totiž nie je spoje-
ný tak ako adventný záver roka. Vďaka
programu Spievajúce vianočné námestie
by sme tak mali čarovnú atmosféru pocítiť
aj v Bratislave. Repertoár najobľúbenej-

ších vianočných piesní zaznie v podaní
speváckeho zboru Echo pod taktovkou
dirigenta Ondreja Šaraya, ku ktorým sa
môže pripojiť každý návštevník trhov.

Vianočné koledy spoja celé Slovensko
V rovnakom čase ako v Bratislave sa
rozoznejú námestia aj v metropole vý-
chodu a v meste pod Urpínom. „Tešíme
sa na všetkých, ktorí sa spolu s nami
pokúsia vyčarovať na námestí atmosféru
skutočných Vianoc. Sme naozaj zvedaví,
koľko ľudí príde a naberie odvahu sa k
nám pridať. Dúfam, že Bratislavčania sa
nedajú zahanbiť,“ hovorí Ondrej Šaray,
dirigent speváckeho zboru Echo. 

Víťazi súťaže o vianočný hit
Na vianočnom námestí zaznejú tie naj-
obľúbenejšie vianočné hity. Okrem iného
aj tie, o ktorých sa rozhodne v celoslo-
venskom hlasovaní na stránke Pluska.sk
Celoslovenskú anketu aj podujatie Spie-
vajúce vianočné námestie zorganizovala
spoločnosť Orange. 

Bratislavčania! Rozospievajme si námestie

Pred týmto pódiom na Hlavnom námesti, ktoré je srdcom bratislavských vianočných trhov, budeme 17. decembra spoločne
spievať najobľúbenejšie vianočné piesne. FOTO - Jozef Jakubčo
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Tohtoročné Vianočné trhy na Hviez-
doslavovom námestí zorganizovala
staromestská samospráva po novom.
Nové stánky a ich nové rozmiestnenie
vyvoláva rozpaky, mestská časť sa
totiž rozhodla uprednostniť gastro-
nomické stánky, ktoré situovala do
promenády. Naopak stánky s vianoč-
ným tovarom nasmerovala na fasádu
domov či zimné záhrady reštaurácií.
My sme sem však prišli ochutnávať.
Tých zhruba desať stánkov s občerstve-
ním sme obehli pomerne rýchlo. Hneď
skraja sme narazili na stánok Szendre-
iovcov so zemiakovými plackami, ktoré
vyhlasujú za najlepšie v EÚ. V celej EU
určite nie sú najlepšie, potvrdí to každý,
kto ochutnal tie na viedenskom Spittel-
bergu, ale v Bratislave určite nemajú
páru. Stoja 2,50 €, čo sa môže zdať ve-
ľa, ale v porovnaní s plackami ostatných
trhovníkov to nie je pridrahé. Škoda len,
že sú dochucované vegetou, stačila by
soľ, korenie a bylinky. Ochutnali sme tu
aj kapustnicu (3,00 €), tá však nebola
taká svetová. Oproti vyobrazeniu na
pútači bola chudobnejšia - okrem ka-
pusty tam boli dve kolieska klobásy a
hríbik. Možno sme však mali len smolu
a klobásky sa nám neušlo. Majú tu však
vynikajúcu huspeninu (3,00 €), ktorá je
varená z údeného mäsa a na dne misky
sme ho mali požehnane. V sivom prie-
mere trhovníkov s lokšami a cigánsky-

mi pečienkami tento stánok vyniká tým,
že má originálnu ponuku. Navyše ponú-
ka vynikajúce varené víno (1,00 €)a ku
každému pagáč zadarmo. Pri každom
nákupe sme dostali doklad o zaplatení.
Cenu za inováciu si určite zaslúži stánok
U Bažiča, ktorý ponúka grilované brav-
čove stehno zadné (3,00 €/100g). Na
elektrickom grile tu opeká osem bravčo-
vých stehien, ktoré potiera korením a
postupne odrezáva opečené kúsky. Ser-
vírujú ho s chlebom, horčicou, chre-
nom, baraním rohom. Vynikajúce, ško-
da len, že tu nedávajú doklad o zaplate-
ní. Keď sme oň požiadali, trvalo to asi 2
minúty, kým sme ho nedostali.
V stánku č. 5 - Špeciality na grile sme
si dali cigánsku pečienku. Na naše pre-
kvapenie, ide o toho istého prevádzko-
vateľa, ktorý má stánok aj na Hlavnom
námestí. A aj tu má zvláštnu cenotvor-
bu - trochu zavádzajúco neponúka ci-
gánsku za konečnú cenu, ale cena sa
tvorí súčtom viacerých položiek - ci-
gánska (2,30 €) + žemľa (0,40 €) + hor-
čica (0,30 €) + cibuľa (0,25 €), teda cel-
kom 3,25 €. V porovnaní s ponukou os-
tatných trhovníkov bola konečná cena
jedla podstatne vyššia. Doklad o zapla-
tení sme tu nedostali.
Kapustnicu sme si dali aj v stánku č. 9

reštaurácie Avalon (3,00 €) bola to však
asi najpôstnejšia kapustnica na trhoch.
Bola v nej len kapusta a trochu mäso,
žiadna klobása ani hríby. Proti gustu žia-
den dišputát, veď existuje asi 1000 re-
ceptov na kapustnicu, táto nijako neohú-
rila. Doklad o zaplatení sme nedostali.
Naopak, vynikajúcu kapustnicu (3,00 €)
sme dostali v stánku reštaurácie Castum
na konci radu gastronomických stánkov.
Bola poriadne hustá - okrem kapusty v
nej bolo veľa mäsa, húb a klobásy. Fakt
dobrá. Chutné boli aj lokše s kapustou  a
slaninkou (1,60 €), akurát plnená lokša
prekladaná na štvrtiny sa neje pohodlne.
Doklad o zaplatení sme dostali. V stánku
č. 3 - Najlepší punč v meste sme si dali
punč (1,90 €/0,2 l). Bol slabučký, za 0,90
€ však ponúkajú možnosť dokúpiť si
0,02 l alkoholu. Doklad sme nedostali.
Staré Mesto na tento rok zabezpečilo
keramické hrnčeky na horúce nápoje,
ktoré však nikto z trhovníkov neponúka.
Sú totiž trojdecové! Takže dobrý úmysel
sa minul účinkom a varené tak stále
pijeme z plastu. Celkovo hodnotíme
vianočné trhy na Hviezdoslavovom
námestí ako krok vpred. Na budúci rok
by to mohlo byť ešte lepšie.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Trhovníci neboli o našej návšteve vo-
pred informovaní. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Na Hviezdoslavovom námestí je lepšie

Návod na použitie musí mať aj kondóm
Inšpektori Slovenskej obchodnej
inšpekcie nezaháľajú a dôsledne
dbajú na to, aby predávajúci
dodržiavali platné zákony a nepo-
škodzovali zákazníka. Napríklad,
aby každý výrobok obsahoval
písomný návod na používanie v štát-
nom jazyku. Pretože po česky v
tomto meste už asi nikto nerozumie!
Pri kontrolnom nákupe v Hypermarke-
te Tesco Zlaté Piesky inšpektori SOI
zistili, že pri návod v slovenčine chýba
pri dvoch druhoch kondómov! Išlo o 26
kusov kondómu Billy Boy farebný po
1,84 € za balenie a 103 kusov kondó-
mom Billy Boy vrúbkovaný v cene
1,59 € za balenie, v celkovej hodnote
211,61 €. Informácie o vlastnostiach
predávaného výrobku, o spôsobe pou-
žitia a údržby výrobku a o nebezpečen-
stve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho
použitia, neboli v oboch prípadoch uve-
dené v slovenčine, ale len v nemčine a
češtine. Spoločnosť TESCO STORES
SR, a.s., za to dostala rekordnú pokutu

1500 €! Predajca sa k výsledku kontro-
ly nevyjadril, čím podľa SOI protipráv-
ny stav nespochybnil.
Vysokú pokutu až 1500 € zdôvodnili
Slovenská obchodná inšpekcia tým, že
celková hodnota výrobkov, pri ktorých
boli zistené nedostatky, ktorá predsta-
vuje sumu  211,61 €, a nedostatky boli
zistené pri 2 druhov výrobkov. Navyše
v prípade tohto účastníka konania ide o
opakované protiprávne konanie, ktoré
bolo zistené aj pri kontrole v apríli, za
čo mu bola uložená pokuta 1200 €.
Mastnú pokutu od SOI dostala aj spo-
ločnosť Alza.sk, s.r.o., so sídlom na
Radlinského ulici 4. Inšpektori zistili,
že na webstránke spoločnosti bola uve-
dená klamlivá informácia o technic-
kom vybavení mobilu Samsung Gala-
xy Gio, kde sa uvádzalo, že má blesk
LED, pričom tento model takýto blesk
nemá. Súčasne s tým SOI preverovala

sťažnosť zákazníka, ktorý ešte v januá-
ri reklamoval Notebook HP620. Predá-
vajúci síce reklamáciu prijal, ale od
autorizovaného servisu mu bola po-
núknutá mimozáručná oprava výrob-
ku, s ktorou nesúhlasil. Keďže spotre-
biteľ nedostal k  reklamácii v zákonnej
lehote 30 dní od jej vybavenia žiadne
relevantné stanovisko, odstúpil od kúp-
nej zmluvy a žiadal úhradu kúpnej
ceny. Predávajúci porušil svoje povin-
nosti, keďže nielenže nevybavil rekla-
máciu do 30 dní, ale nevydal spotrebi-
teľovi ani písomný doklad o vybavení
reklamácie. Za to všetko dostala spo-
ločnosť Alza.sk, s.r.o., pokutu 1000 €.
Predávajúci sa bránil tým, že chyba na
webstránke bola neúmyselná, a že
poškodenému spotrebiteľovi bola po-
núknutá možnosť odstúpenia od zmlu-
vy a vrátenie peňazí, spotrebiteľ si
nakoniec vybral možnosť zľavy.

Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Po šampionáte

je všetko opäť v

starých koľajach
LIST ČITATEĽA
Bývame oproti zimnému štadiónu a
pred majstrovstvami sveta sme mali
veľké obavy z toho, čo si budeme mu-
sieť vytrpieť. Nakoniec sa naše
obavy nenaplnili, naopak, taký
poriadok ako počas nich okolo nás
nikdy nebol a zrejme ani nebude.
Naši hokejisti síce veľmi neuspeli, ale
u nás jednoznačne majstrovstvá
vyhrala polícia.
Po majstrovstvách je všetko v starých
koľajách. Smetné koše pri našom
dome, ktoré denne vysypávali, spočiat-
ku vyprázdňovali týždenne a po dvoch-
troch týždňoch sa stratili. Dnes sú smeti
znova po zemi v okolí našich domov.
Najhoršie je to však s dopravou. Križo-
vatku pred zimným štadiónom už neria-
di polícia a dopravné značenie zabudli
osadiť. Priechod pre chodcov od štadió-
na cez Trnavskú sa končí na parkovisku
a nie až na protiľahlom chodníku.
Situácia je denne rovnaká - chodci z
priechodu sa musia pretláčať cez zapar-
kované autá, pričom mamičky s kočík-
mi ich musia obísť naookolo. Vodičom
ani nemožno veľmi takéto parkovanie
zazlievať, pretože priechod, ani zákaz
parkovania nie sú vyznačené.
Bratislavskí dopraváci spolu s mestom
sa pri príležitosti majstrovstiev sveta
najvýraznejšie ukázali, keď odsúhlasili
vybudovať ľavú odbočku z Trnavskej
za štadiónom k hotelu. Na výpadovke,
ktorá je denne zapchatá pomaly od Tr-
navy namiesto rozšírenia a pridania ďal-
šieho dopravného pásu zbrzdili a spo-
malili dopravu, hoci k hotelu sa dá
dostať aj z druhej strany! Takéto rieše-
nie mohol odsúhlasiť iba niekto, kto to-
mu vôbec nerozumie, alebo dobre ve-
del, prečo s tým súhlasil. Je mi z nich na
dávenie. Pavol Rakovský, Ružinov

Som proti tomu,

aby sa Petržalka

ďalej delila
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si prečítal názor rodá-
ka z Petržalky o tom, že Petržalka by
mala mať viac starostov (BN 42/2011)
a dovolím si s ním polemizovať. 
Po prvé, spravidla, čím je väčší „útvar“
tým väčšiu silu predstavuje (či už ide o
štát, alebo mestskú časť).
Po druhé, predpokladá to vytvorenie no-
vého byrokratického aparátu, ktorý mu-
sí byť odniekiaľ financovaný. Neviem,
či si tento dôležitý fakt navrhovateľ uve-
domil. Doteraz sa ukazuje, že založenie
nových úradov prináša so sebou len
vypĺňanie nových zbytočností až ne-
zmyslov, ktorými obťažujú ľudí, aby
úrady dokázali svoju opodstatnenosť.
Po tretie, je chybná predstava, že vzni-
kom nových úradníckych miest dôjde k
skvalitneniu životného prostredia. Úrad-
níci zametať cesty nepôjdu, ani uprato-
vať po nezodpovedných psičkároch, na
kontajnerových stojiskách atď. 
Po štvrté, o životnú úroveň v jednotli-
vých lokalitách by sa mali starať volení
poslanci. A tých máme takých, akých
sme si zvolili. Takže ak sa cítia ľudia v
niektorých lokalitách Petržalky ukráte-
ní, mali by sa obracať v prvom rade na
tých, ktorých si zvolili.

Miroslav Slovák, Petržalka

Pýtať peniaze

za korčuľovanie

nie je šťastné
LIST ČITATEĽA
Túto zimu majú bratislavské deti ne-
bývalú možnosť schuti si „zabrus-
liť” na pravom nefalšovanom ľade.
Klzísk je veru po rokoch neúrekom a
korčuľovať môžu deti pomaly v kaž-
dej časti  mesta.
S vnúčikmi sme boli pozrieť klzisko
pred divadlom na Hviezdoslavovom
námestí, na naše nemilé prekvapenie,
tu však pýtajú za korčuľovanie popla-
tok. Nechápem, keď klzisko má toľko
sponzorov, prečo sú nútení ešte aj pýtať
od detí a ich rodičov peniaze? Možno
aj preto je zväčša prázdne, veď každý
si v dnešnej dobe zráta, či sa pôjde kor-
čuľovať na platené klzisko, alebo rad-
šej zájde do nákupných centier, kde
nepýtajú za korčuľovanie nič, ba
dokonca na klzisku pred novým
Národným divadlom pri Dunaji ešte aj
zadarmo požičajú korčule.
Možno to platené klzisko ani nie je
určené deťom, veď je celé oblepené
reklamou na alkohol a ten deti ešte
nepijú. Iba ak by si trochu viac uhol
ten, čo platené klzisko vymyslel.

Anna Brestovanová, Bratislava

Lisztovci

chceli, aby sa 

vyslovovali List
LIST ČITATEĽA
Chcel by som reagovať na článok
Štefana Holčíka o priezvisku Franza
Lis(z)ta.
Ak by sa naozaj meno Franza Lis(z)ta
odvodzovalo od nemeckého die List,
čítalo by sa po nemecky i po maďarsky
ako LIŠT. Lis(z)tovci však chceli, aby
sa ich priezvisko vyslovovalo ako
LIST, a to sa dalo zabezpečiť len vsu-
nutím „maďarského” písmena „z“ do
mena podľa vtedajšieho jazykového (a
utláčateľského) zvyku. Toto je celá
pravda. Marián Tkáč, Staré Mesto

Prenajmeme parkovacie
miesta v podzemnej garáži
na Mýtnej ulici 23/A, Bratislava 

Cena je 100,- EUR /mesiac
vonkajšie státie 80,- EUR / mesiac

V prípade záujmu nás kontaktuje
na 0907 512 970 alebo na office@willow.sk

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY
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Chystá sa obnova areálu nefunkčného

kúpaliska na Železnej studienke
NOVÉ MESTO
Na Železnej studničke sa už niekoľko
rokov chystá revitalizácia areálu ne-
funkčného kúpaliska neďaleko býva-
lého Štátneho sanatória, ktorému sa
ľudovo hovorilo Čatlošova vila. Pre-
vádzka kúpaliska bola ukončená v
roku 1997.
Projekt predložila spoločnosť Fibinger
Architects, s.r.o., s tým, že užívateľom
má byť spoločnosť Železná studienka,
a.s., za ktorou je finančná skupina Arca
Capital Slovakia. Pred rokom ho skupi-
na prezentovala ako Vydrica Baths a
malo ísť o vybudovanie  a revitalizáciu
rekreačnej zóny s atrakciami a výletnou
reštauráciou. Teraz sa to prezentuje ako
revitalizácia nefunkčného kúpaliska s
cieľom vybudovať kvalitné mestské
kúpalisko pre Bratislavčanov v podobe
prírodného areálu s celodennými akti-
vitami v letnej sezóne, ako sú lanové
lezecké steny, skauting, plážový volej-
bal, preliezačky, náučné chodníky,
posiedky, ohniská a vodné atrakcie.
Projekt počíta s dvoma variantmi - prvý
predpokladá štyri bazény s celkovou
vodnou plochou 434 štvorcových

metrov, druhý počíta so šiestimi bazén-
mi s plochou 638 štvorcových metrov,
pričom navyše má byť bazén s atrakcia-
mi a bazén s divokou vodou. 
Kúpalisko má mať kapacitu 150 osôb s
tým, že sa tu počíta s dlhodobým státím
75 áut návštevníkov kúpaliska. Bazény
majú byť napájané na existujúci vodo-
jem v areály kúpaliska, po sezóne sa
má voda vypustiť do potoka Vydrica.
So začiatkom revitalizácie sa počíta v

apríli 2014, trvať by mala 12 mesiacov.
K projektu Revitalizácie kúpaliska
Železná studienka sa môže bratislavská
verejnosť vyjadriť v rámci posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie, o
ktorom rozhodol obvodný úrad život-
ného prostredia. Dokumentácia je prí-
stupná verejnosti na miestnom úrade
mestskej časti Nové Mesto a na magi-
stráte mesta Bratislava. (pol)
VIZUALIZÁCIA - Fibinger Architects

Problémy robia

najmä autá ľudí

z blízkej banky
AD: ZAPARKOVANIE PRED BILLOU
NAFARSKÉHO SA MÁ... (BN 42/2011)
Úplný súhlas so spoplatnením. Billa
na Farského je lokálny supermarket,
a nie nákupné centrum celomestské-
ho významu! Väčšina zákazníkov si
nákup tých 200 až 300 m odnesie v
igelitke a parkovisko nepotrebuje.
No a predpokladám, že parkujúci
zákazník po preukázaní aktuálnym
bločkom z predajne parkovné platiť
nebude!

~     ~     ~
Pokiaľ viem, tento pozemok patrí Bille.
Čiže je to v ich plnom práve určovať
jeho využitie. Sú mestá, kde keď si
chcete kúpiť auto, musíte najprv doká-
zať, že ho máte kde zaparkovať. V Bra-
tislave je to, žiaľ, tak, že všetci k tomu
pristupujú spôsobom „veď niekde to už
zaparkujem“ a tak to potom aj vyzerá.
Prečo si všetci myslia, že s vlastníckym
právom auta automaticky prichádza
právo zadarmo ho v meste  zaparkovať?

~     ~     ~
Parkovisko bude spoplatnené pre vozid-
lá, ktoré tam budú stáť viac ako hodinu.
Billa jednoznačne preferuje nakupujú-
cich a tí ho budú mať zadarmo. Je to pri-
rodzené, pretože ľudia z okolia tam ma-
jú dlhodobo odstavené vozidlá, situácii
nepridá ani blízkosť Tatracity. Je to len
prvý krôčik k tomu, aby si ľudia uvedo-
mili, že s prevádzkou vozidla sú spojené
aj náklady na odstavovanie, a to čo bolo
doteraz zadarmo už nebude. Žiaľ, na
situáciu doplácajú tí, ktorí auto denno-
denne používajú, pretože väčšina miest
je obsadených autami, ktoré slúžia
maximálne na víkendový nákup.

~     ~     ~
Typický príklad, že problémy robia síce
legálne stavby, ale hlavne korupčne
povolené. V blízkosti povolené admi-
nistratívne budovy bez príslušných par-
kovísk, spôsobili nielen obmedzenie
premávky, ale aj neúmerné zabratie par-
kovísk a jedným z nich je aj parkovisko
Billa. Celý deň je plné odstavenými au-
tami a zákazník nemá kde zaparkovať.
Treba si uvedomiť, že aj keď ide o pre-
dajňu miestneho významu - v rukách už
väčší nákup nik nenosí a hlavne naku-
puje cestou z práce. To parkovisko bolo
úplne postačujúce. Verím, že zákaz-
níkom sa len sťaží život a nie, že prídu
aj o peniaze. Už by sa ozaj mohlo pre-
stať oblbovať čiernymi stavbami a riešiť
problém stavebného zákona tam, kde je. 

~     ~     ~
Ešte som vo Viedni nevidel obchod,
ktorý by spoplatňoval parkovanie svo-
jich zákazníkov! Parkovanie na jednu,
či dve hodiny je vždy zadarmo. Je pred-
sa v záujme toho-ktorého obchodu, aby
ich zákazníci mohli pohodlne zaparko-
vať a v pohode si nakúpiť. No na Slo-
vensku je to asi naozaj všetko inak.

~     ~     ~
Súhlasím, že pozemok patrí Bille a má
právo si parkovisko spoplatniť, ale na
druhej strane, prečo si na Slovensku
stále všetci hrabú iba pre seba a nerobia
nič prospešné pre obyvateľov? Problém
s parkovaním pred Billou nastal kvôli
zamestnancom Tatra banky, ktorí na
celý deň odparkujú svoje auta na
pozemku Billy. A kto na to doplatí?
Obyvatelia okolitých ulíc, ktorí tam par-
kujú iba v noci, keďže v Petržalke sa
nedá nikde inde parkovať! 

Z diskusie na banoviny.sk

Devínčania sa

hotujú na noc

s Andersenom
DEVÍN
Devínske deti už asi dvadsať rokov
pripravujú pre priateľov a známych
nádherný vianočný program. Spolu-
pracuje na ňom vždy doslova celá
dedina. Nebude to inak ani tento
rok, prípravy už finišujú.
V nedeľu 18. decembra 2011 o 17.00 h
v devínskom Dome kultúry bude Tichá
noc s pánom Andersenom. Pôjde o
predstavenie, ktoré pripravili deti z
devínskej materskej školy.
Ako uviedla starostka Devína Ľubica
Kolková, rodičia a priatelia pripravujú
všetko vo vlastnej réžii, a keďže sú
medzi nimi viacerí skoroprofesionáli,
úroveň týchto predstavení rastie. V
posledných rokoch si pripravili pod
vedením známej speváčky Marty Po-
tančokovej muzikálové predstavenia
Snívajme s Veronikou a Doktor Jajbolí,
tento rok budú Devínčania sláviť Tichú
noc s pánom Andersenom. (brn)

Korčuľovať

sa dá už aj

na Štrkovci
RUŽINOV
Ružinovská samospráva sprístupnila
v sobotu 10. decembra 2011 na Štr-
kovci mobilnú ľadovú plochu. Pre-
vádzku bude zabezpečovať spoločne
s Ružinovským športovým klubom.
Od pondelka do piatku od 9.00 do
12.00 h bude ľadová plocha k dispozí-
cii bezplatne pre ružinovské materské a
základné školy, cez víkend tu od 10.00
do 12.00 h bude hokejová škôlka a
škôlka korčuľovania.
Po celý týždeň od 12.30 do 17.00 h
bude ľadová plocha pri jazere určená
na bezplatné verejné korčuľovanie, od
18.00 do 23.00 h zase na prenájom
hokejovým skupinám. (brn)
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Večer autentického folklóru
Predstavenie obce Braväcovo. Vystúpi folklórny
súbor Bukovinka. Na záver bude spoločenské
posedenie pri ľudovej hudbe a občerstvení
domácimi špecialitami. Realizované mestskou
časťou Petržalka s podporou ministerstva kul-
túry, BSK a OZ Hruda
Dom kultúry Zrkadlový háj
16. december 2011 o 19:00 h / vstupné 8 €

Turnaj mestských častí Bratislavy
v halovom futbale
Súťaž tímov (aj zmiešaných) bratislavských
mestských častí  Petržalka, Staré Mesto, Nové
Mesto, Ružinov, Dúbravka, Karlova Ves a
Záhorská Bystrica a Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislava
Športová hala Prokofievova
17 . december 2011 od 09:00 h do 17:20 h

Petržalské Vianoce pre všetkých
Podávanie vianočnej kapustnice, koláčikov a
darčekov ľuďom v núdzi, podujatie je určené
širokej verejnosti a ľuďom bez prístrešia,
ktorí tu okrem kapustnice a darčekov dostanú
informácie o miestach pomoci
OC TESCO
24. december 2011 od 9:00 do 11:00 h

Predvianočná Petržalka 2011

Daruj hračku kamarátovi

Rozprávkový a kultúrny program pre deti

zo sociálne slabších rodín v DK Lúky

Vianočný koncert v DK Zrkadlový háj

Autentický folklór s vianočnými koledami

Sme iní, sme Vaši - Dobrý anjel

Výstava diel autistických detí z materskej školy 

na Iľjušinovej a zdravých detí z Centra voľného

času na Gessayovej ulici v budove Technopolu

02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 100 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk

Nová pobočka 
 Tatra banky

 V polyfunkčnom objekte 
Tatra Grand Residence, Dunajská ulica 6

Otváracie hodiny
Po – Pi:   8.00 – 18.00

tb_pobocka_tatragrandresidence_ba_print_252x178_1111.indd 1 1.12.2011 9:40:50
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Má podiel viny

na probléme aj

predajňa Lidl?
NOVÉ MESTO
Na informáciu, že z Vajnorskej ulice
sa do Lidlu nedá dostať, pretože ma-
jiteľ parkoviska vstup zahradil, za-
reagovalo viacero čitateľov. Jeden z
nich posúva prípad do trochu inej ro-
viny a naznačuje, že ide o dôsledok
obchádzania zákonov zo strany vlast-
níka predajne. Samospráva mestskej
časti Nové Mesto však tvrdí, že zákon
porušený nebol.
„Majiteľ nehnuteľnosti TatraReal si
uvedomoval zložitosť schvaľovania
umiestnenia predajne potravín v tejto
lokalite. Preto bola najskôr na staveb-
nom úrade ohlásená iba rekonštrukcia
dispozície vnútorných priestorov, pre
ktorú sa nevyžaduje vydanie stavebné-
ho povolenia. Následne bola podob-
ným spôsobom realizovaná aj úprava
existujúceho parkoviska. Tým sa stavi-
teľ vyhol napr. posudzovaniu vplyvu
dopravy na priľahlú ulicu. Až následne
bola úradu doručená požiadavka na
zmenu využitia stavby,” tvrdí jeden z
čitateľov.
Ako nás informoval hovorca mestskej
časti Nové Mesto Marek Tettinger, sta-
vebné úpravy vo vnútri objektu sa
robili na základe ohlásenia na staveb-
ný úrad. „Úprava parkoviska však bola
na základe riadneho stavebného povo-
lenia. Zmena účelu využitia niekdaj-
šieho Domu techniky na predajňu bola
schválená rozhodnutím o zmene účelu
využitia stavby,“ uviedol v reakcii na
tvrdenie čitateľa hovorca mestskej
časti.
Ako ďalej upozornil čitateľ, stavebník
vykonával ďalšie práce na uvedených
nehnuteľnostiach aj po kolaudácii
ohlásených úprav. Takýmto spôsobom
je podľa neho napr. postavený prístre-
šok na vozíky, ktorý, samozrejme, zní-
žil počet parkovacích miest. „O úpra-
vách, ktoré by boli vykonané po kolau-
dácii, nemáme žiadne informácie. Prí-
strešok bol vybudovaný pred vydaním
rozhodnutia o zmene účelu využitia
stavby, stavebník požiadal o dodatočné
povolenie,“ uviedol hovorca.
Autá návštevníkov obchodu vďaka
nainštalovanej závore údajne využíva-
jú každú možnosť parkovania vrátane
chodníkov a parkovísk vedľajších ob-
jektov. Na Škultétyho ulici preto vzni-
ká množstvo kolíznych situácií. „Pre
obyvateľov priľahlých domov ne-
priniesol tento obchod žiadnu výhodu,
iba množstvo neporiadku, špiny, pro-
blémy s dopravou, ako i s parkova-
ním,” tvrdí čitateľ.
Hovorca mestskej časti tomuto tvrde-
niu oponuje: „Podobné podnety sme už
dostali priamo na miestny úrad, preto
boli naši pracovníci preveriť stav. Par-
kovisko prevádzky Lidl nie je bežne
obsadené na viac ako 50 percent, nie je
preto dôvod, aby zákazníci využívali
iné miesta na parkovanie.”
Ako potvrdil M. Tettinger, Lidl už po-
žiadal o stavebné povolenie na vytvo-
renie nového prístupu zo Škultétyho uli-
ce na parkovisko a do predajne. (brn)

Inštitút na

Mokrohájskej

má nové herne
KARLOVA VES
Od štvrtka 15. decembra 2011 pri-
budnú v Inštitúte pre pracovnú re-
habilitáciu zdravotne postihnutých
na Mokrohájskej ulici 1 dve vynove-
né herne, ktoré im ako vianočný dar-
ček vymaľovala a zariadila spoloč-
nosť J&T Real Estate.
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu je na
Slovensku jedinečné zariadenie, ktoré
pripravuje zdravotne postihnutých z
celého Slovenska na zamestnanie. Patrí
medzi rozpočtové organizácie minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny
a už 47 rokov pomáha integrovať sa
ľuďom so zdravotným postihnutím do
spoločnosti.
Súčasťou inštitútu je aj Stredná odbor-
ná škola pre žiakov s telesným postih-
nutím. Cieľom školy je poskytnúť im
kvalitné odborné vzdelávanie v prísluš-
nom študijnom alebo učebnom odbore.
Poskytuje vzdelávanie v troj- a štvor-
ročných odboroch a v dvojročných
nadstavbových odboroch. Podľa prie-
skumov sa do pracovného procesu
zaradilo 45 percent absolventov školy
a 24 percent pokračuje vo vzdelávaní.
V dvoch vynovených herniach budú
mať klienti Inštitútu pre pracovnú reha-
bilitáciu k dispozícii nové hracie stoly,
rôzne spoločenské hry, sedacie vaky a
nábytok. (brn)

V Starej radnici

je výstava

Život za hokej
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 15. decembra 2011 bude v
Starej radnici vernisáž výstavy k 90.
výročiu ľadového hokeja v Bratisla-
ve Život za hokej. Výstavu pripravi-
li Múzeum telesnej kultúry SR a
Múzeum mesta Bratislavy.
Zastúpenie tu nájdu všetky hokejové
generácie, ktoré ovplyvnili vývoj hoke-
ja v Bratislave, prostredníctvom dobo-
vých predmetov zo zbierok múzea, ale
aj zo súkromných zbierok. Na výstave
spolupracoval aj HC Slovan Bratislava,
ktorý poskytol viaceré exponáty, vráta-
ne replík majstrovských trofejí alebo
historických dresov slávnych hráčov. 
Pri príprave výstavy vychádzalo mú-
zeum z dobovej tlače, odbornej literatú-
ry, archívnych materiálov, z vlastného
výskumu a zbierok, pretože vlastní
cenné materiály z histórie ľadového
hokeja v Bratislave.
Výstava potrvá do 19. februára 2011,
pre verejnosť je prístupná v utorok až
piatok od 10.00 do 17.00 h, cez víkendy
od 11.00 do 18.00 h. (brn)

Petržalské Tesco Extra na Panónskej

sa má rozširovať o nákupnú galériu
PETRŽALKA
Na budúci rok, najneskôr však v
roku 2013, plánuje spoločnosť Tesco
Stores SR, a.s., rozšíriť hypermar-
ket TESCO Extra na Panónskej ces-
te o nákupnú galériu a objekt reš-
taurácie rýchleho občerstvenia typu
drive in. 
Nákupná galéria má vzniknúť zo strany
Budatínskej ulice na mieste parkoviska
pred hypermarketom, nová samostatne
stojaca gastrojednotka na trávnatej plo-
che na rohu Budatínskej ulice a ko-

munikácie, ktorá ju spája s Panónskou
cestou. V novej nákupnej galérii má
byť 48 prevádzok, celkový počet par-
kovacích miest sa zníži zo súčasných
1216 na 1065, z toho 905 je existujú-
cich a 160 nových pribudne pri výjazde
na Panónsku cestu po pravej strane na
mieste, kde je v súčasnosti trávnatá plo-
cha.
Ako sa uvádza v zámere investora,
nová nákupná galéria sa architektonic-
ky a esteticky prepojí so susedným ob-
jektom hypermarketu, začlení sa do ná-

kupnej zóny a rozšíri ponuku služieb
pre obyvateľov danej lokality. V rámci
terénnych úprav má dôjsť k presadeniu
40 stromov, žiadna drevina nemá byť
vyrúbaná. Zámer počíta aj s nulovým
variantom, to znamená, že galéria sa
nepostaví a všetko zostane po starom.
S výstavbou sa má podľa zámeru začať
v roku 2012, resp. v roku 2013, predpo-
kladaný čas dokončenia výstavby je rok
2014. Celkové náklady sa odhadujú na
10 miliónov eur. (pol)

VIZUALIZÁCIA - Tesco Stores SR

Obytný súbor Jarovce - Dvor sa mení
JAROVCE
V prípade projektu obytného súboru
Jarovce - Dvor - juhozápad sa zme-
nil nielen investor, ale aj plánovaný
počet bytov, rodinných domov a par-
kovacích miest. Ambíciou projektu
zostáva prepojenie starej zástavby
Jaroviec s novovznikajúcou zástav-
bou bytových a rodinných domov na
okraji obce.
Susedné pozemky sú z južnej a z vý-
chodnej strany zastavané samostatne
stojacimi rodinnými domami. Na se-

vernej strane stavenisko susedí s dvo-
rom bývalého poľnohospodárskeho
družstva a s pozemkom pre plánovanú
výstavbu rodinných domov Jarovce -
Dvor spoločnosti Reo Jantar.
Zo strany Jantárovej cesty majú vyrásť
dva sekciové bytové domy, pričom plá-
novaný počet bytov tu klesol zo 149 na
134. Pôjde o jedno- až štvorizbové
byty. Znížil sa aj počet rodinných
domov z 28 na 24. Naopak zvýšil sa
počet parkovacích miest z pôvodných
275 na 388, pričom 239 má byť v pod-

zemnej hromadnej garáži. Celkovo by
malo v novom obytnom súbore bývať
podľa projektu 616 obyvateľov, z toho
255 v rodinných domoch a 361 v
bytoch.
Pôvodne mala obytný súbor Jarovce -
Dvor začať stavať ešte vlani bratislav-
ská spoločnosť CENPEX, s.r.o., podľa
nového projektu sa s výstavbou začne
najskôr v júni 2013, investorom však
bude spoločnosť Jarovce Investment,
s.r.o., ktorá je vlastníkom pozemkov.
Výstavba má trvať 24 mesiacov. (brn)

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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Vesele´ Vianoce, 
sˇtastny´ a ekologicky´ 
novy´ rok.

Čo urobiť so stromčekom
po Vianociach?

Stačí, keď ho dôkladne „odzdobíte“ a necháte pri Vašom kon-
tajneri, alebo kontajnerovom stojisku z vonkajšej strany. Spo-
ločnosť OLO a.s. ich bude postupne zadarmo odvážať počas
celého januára a februára 2012. 
Väčšina stromčekov skončí v drvičke, aby sa dali ďalej ekologicky

využiť na kompostovanie. Ak však stromčeky zostanú ozdobené,

nie sú vhodné do kompostu a skončia v spaľovni. Toto by bola

samozrejme škoda a preto spoločnosť OLO a.s. dúfa, že aj počas

najkrajších sviatkov roka sa prejaví u obyvateľov Bratislavy environ-

mentálne cítenie a vianočné stromčeky, ktoré splnili svoje poslanie,

budú efektívne a ekologicky ďalej využité.

Urobme niečo spoločne, pri vstupe do nového roka, pre životné pro-

stredie nášho mesta, pre krajšiu a zdravšiu Bratislavu.

Služby OLO počas sviatkov
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu
a.s. (OLO a.s.) v Bratislave už tradične
zabezpečí odvoz komunálneho odpadu
a separovaného odpadu aj počas via-
nočných a novoročných sviatkov ako v
bežný pracovný týždeň podľa nasle-
dovného harmonogramu:

24. 12. 2011 - bude vykonaný odvoz

komunálneho a separovaného odpadu

25. 12. 2011 - v nedeľu sa nevykonáva

odvoz odpadu

26. 12. 2011 - bude vykonaný odvoz

komunálneho a separovaného odpadu

31. 12. 2011 - bude vykonaný odvoz

komunálneho a separovaného odpadu

1. 1. 2012 - v nedeľu sa nevykonáva

odvoz odpadu

6. 1. 2012 - bude vykonaný odvoz komu-

nálneho a separovaného odpadu

Prevádzka Spaľovne:
24. 12. 2011 - Spaľovňa bude v prevá-

dzke od 6:30 do 14:00 h

25. 12. 2011 - nedeľa - Spaľovňa zatvo-

rená

26. 12. 2011 - Spaľovňa bude v prevá-

dzke od 6:30 do 17:00 h

31. 12. 2011 - Spaľovňa bude v prevá-

dzke od 6:30 do 14:00 h

1. 1. 2012 - nedeľa - Spaľovňa  zatvore-

ná

6. 1. 2012 - Spaľovňa bude v prevádzke

od 6:30 do 17:00 h

Harmonogram Zberného dvora
na Ivánskej ceste 22:

24. 12. 2011 - zatvorený

25. 12. 2011 - nedeľa - zatvorený

26. 12. 2011 - zatvorený

31. 12. 2011 - zatvorený

1. 1. 2012 - nedeľa - zatvorený

6. 1. 2012 - zatvorený

HHaarrmmoonnooggrraamm  
DDoottrriieeďďoovvaaccíícchh  zzáávvooddoovv::

24. 12. 2011 a 25. 12. 2011 - počas víken-

du sa nepracuje

26. 12. 2011 - zatvorené

31. 12. 2011 a 1. 1. 2012 - počas víkendu

sa nepracuje

6. 1. 2012 - zatvorené

STARÉ MESTO
Pamätám sa, ako mi ešte „martinskí“
herci rozprávali, ako vznikajú vo vla-
ku z Martina do Bratislavy najlepšie
nápady pre najlepšie hry. Inak to
nebolo ani v predminulom storočí,
keď spolu cestovali britský herec,
dramatik, režisér a divadelný podni-
kateľ Thomas Brandon a komediál-
ny herec malého vzrastu a veľkého
hereckého umu W. S. Penley. 
Blížil sa koniec storočia i predlhej
vlády kráľovnej Viktórie (1837-1901).
V spomínanom vlaku naraz vyskočila
otázka herca smerom k režisérovi:
„Nechceli by ste pre mňa napísať hru?“
Česť o to väčšia, že Thomas Brandon
pokladal Penleyho za neprekonateľné-
ho komika. Nehovoriac o tom, že niečo
v hercovej oválnej tvári mu pripomína-
lo fotografiu jednej starej tety. Charley-
ho teta, najsilnejšia hra Thomasa Bran-
dona, mala v Londýne premiéru v roku
1892.

Do svojho repertoáru ju v súčasnosti
zaradilo divadlo Nová scéna, siahajúc
po tituloch, ktoré uchvátia diváka v
celej jeho veľkosti a nedovolia mu
vydýchnuť medzi salvami smiechu. Už
len fotografia Ľuboša Kostelného v
širokom dámskom čepci, v titulnej
úlohe, vyvoláva úsmev v ponurých
dňoch, keď ráno primŕza. Teta má zaru-
čiť plynulý priebeh vzťahov, ktoré
naznačujú vznik nových vášnivých
momentov a priniesť svojmu synovco-
vi peniaze. More peňazí. Lenže jej niet.
A tak sa kamaráti dohodnú, že jeden z
nich sa stane Charleyho tetou. Pod
týmto zámkom sa skrýva kopec komic-
kých situácií, neriešiteľných konfliktov
a fantáziu povzbudzujúcich okamihov.
V réžii Ľubomíra Vajdičku, s hudbou
Petra Mankoveckého, v dramaturgii
Svetozára Sprušanského, v kostýmoch
Milana Čorbu sa na scéne Juraja Fábry-
ho odohráva zamotaný príbeh lásky tej
mladšej, ale aj staršej generácie. V jej

pozadí síce cvendžia peniaze, ale v pod-
state ide o čistý, ľudský cit zamotaný do
pavučín nedorozumení. Thomas Bran-
don nebol nijako výnimočným dramati-
kom, ale Charleyho teta sa mu vydarila.
V jej súčasnom slovenskom predvedení
sa v preklade Ľubomíra Vajdičku pred-
stavujú herci Ľuboš Kostelný, Pavol
Plevčík, Přemysl Boublík, Ján Mistrík,
Andrea Kiráľová, Katarína Ivanková,
Ján Gallovič, Karol Čálik, Jana Valocká
a Karin Olasová.
Hra získala mnoho prívlastkov, najviac
jej podľa autora sedí označenie hra. Nám
je bližšie slovo fraška, a keď si chceme s
atorom podať ruku v dokonalom súlade,
vznikne čosi také ako označenie „fraško-
vitá hra.“ Dáša Šebanová

~     ~     ~
Komédiu Charleyho teta najbližšie
hrajú na Novej scéne v utorok 27. de-
cembra 2011 o 19.00 h a potom až v
novom roku 17. a 26. januára 2012 tiež
o 19.00 h. 

Charleyho teta v divadle Nová scénaFats Jazz Band

a ich vianočný

džez a swing
PETRŽALKA
Špeciálny Vianočný koncert Fats
Jazz Bandu je pripravený na sobotu
17. decembra 2011 o 19.00 h v Dome
kultúry Lúky na Vigľašskej ulici 1.
Fats Jazz Band hrá prevažne americkú
hot-džezovú a swingovú hudbu 30. a
40. rokov minulého storočia. Toto
obdobie je v Amerike označované ako
Zlatá éra, pretože sa vyznačovala
obrovským rozmachom vedy a tech-
nológie, ale najmä filmového a zábav-
ného priemyslu. Napriek krachu na
burze, nezamestnanosti a prisťahova-
lectvu  sa Amerika vedela radovať.
Fats Jazz Band sa predstaví v zložení
Ladislav Fančovič, Ľubomír Kamen-
ský, Branislav Belorid, Nikolaj Nikitin,
Michal Matejka, Pavol Kušík, Juraj
Šušaník a Jana Dekánková. (dš)

Glenn Miller

Orchestra

v Istropolise
NOVÉ MESTO
V Istropolise na Trnavskom mýte 1
zahrá v utorok 10. januára 2012 o
19.30 h svetoznámy Glenn Miller
Orchestra známe swingové ever-
greeny uplynulého storočia. 
Divákom predstavia nový koncertný
program In the Miller Mood,  ku ktoré-
mu v januári vychádza rovnomenný
album. Okrem Glenna Millera zaznejú
skladby ďalších autorov ako Woodyho
Hermana, Count Basieho, Harryho
Jamesa i speváčky Elly Fitzgerald.
Nebudú chýbať svetoznáme evergree-
ny ako Moonlight Serenade, String of
Pearls, Little Brown Jug, Stairway To
The Stars alebo Somewere Over The
Rainbow. Členmi Glenn Miller Or-
chestra, vedeného Wilom Saldenom,
sú vynikajúci hudobníci a sólisti. (dš)
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Hokejisti Slovana neprehrali už sedem

zápasov, naposledy zdolali aj Košice
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
natiahli sériu zápasov bez prehry na
sedem, keď v pondelok v dohrávke
30. kola Tipsport extraligy porazili
na domácom ľade úradujúceho maj-
stra z Košíc 2:1.
Kým pred týždňom sa hokejistom bra-
tislavského Slovana podarilo v zápase
proti Popradu vypredať Slovnaft Arenu
(prišlo 10 046 divákov, čo je nový re-
kord extraligy), na pondelkový zápas s

Košicami sa prišlo pozrieť “len” 9508
divákov. Tešili sa však opäť Bratislav-
čania, ktorých bolo v hľadisku viac,
ako fanúšikov Košíc. V tejto sezóne to
už bolo tretie víťazstvo omladeného
Slovana na majstrom!
Slovan viedol od 13. minúty prvej tre-
tiny 1:0, keď presne strieľal Ivan Ďate-
linka, druhý a víťazný gól strelil v 50.
minúte Martin Bakoš. Záver zápasu
odohrali belasí v oslabení a 25 sekúnd
pred koncom sa Košičanom streliť gól,

ale to bol z ich strany všetko a tak sa
opäť radovali hráči Slovana Bratislava.
Po reprezentačnej prestávke pokračuje
extraliga na budúci týždeň, keď v uto-
rok 20. decembra 2011 hrá Slovan v
Banskej Bystrici a vo štvrtok 22.
decembra privíta na domácom ľade
Martin.
Bratislavský Slovan je v ligovej tabuľ-
ke na druhej priečke so stratou dvoch
bodov na vedúcu Skalicu a s náskom
piatich bodov pred Košicami. (ado)

Basketbalisti

Interu nestačili

na Svitavy
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava nezo-
pakovali dobrý výkon spred týždňa,
keď na domácej palubovke zdolali
Ústi nad Labem a v 17. kole českej
Mattoni NBL podľahli doma so svi-
tavskými Turmi po predĺžení 93:98.
Takmer celý zápas sa niesol vo vyrov-
nanom duchu, po troch štvrtinách však
boli k výhre bližšie domáci, ktorí mali
deväťbodový náskok. Svitavy si však
dokázali vynútiť päťminútové predĺže-
nie, kde už dominovali hostia.
„Ukázalo sa, že do rotácie nám chýba
jeden, dvaja hráči, aby sme mohli súperiť
s družstvom, ktoré točí desať basketbalis-
tov. Keď sa prešlo do predĺženia, hostia
boli čerstvejší. Momentálne máme šies-
tich hráčov, ktorých môžeme poslať bez
obáv na ihrisko. A - nemáme obranárov.
Boli situácie, keď sme vedeli, že to tlačia
na jedného, dvoch hráčov. Na týchto
veciach horíme,” povedal po zápase tré-
ner Interu Bratislava Ivan Vojtko.
Žlto-čierni zostávajú v tabuľke NBL
na predposlednej 13. priečke, najbliž-
šie hrajú v sobotu 17. decembra 2011
na palubovke tretieho BK Prostějov.
Do konca roka odohrajú Bratislavča-
nia ešte dva zápasy -  v stredu 28.
decembra 2011 o 18.00 h privítajú
doma v Športovej hale Pasienky BK
JIP Pardubice  a potom 30. decembra
2011 cestujú do Prahy, kde ich čaká
USK Praha. Prvý zápas v novom roku
odohrajú 4. januára 2012 doma proti
NH Ostrava. (brn)

Volley Team

Unicef zaútočí 

na prvú priečku
BRATISLAVA
Oba bratislavské tímy zvíťazili cez
víkend v 17. kole volejbalovej extra-
ligy mužov. Hráči VKP Bratislava
vyhrali v Myjave 3:0, volejbalisti
Volley Teamu Unicef Bratislava rov-
nakým skóre zdolali na domácej
palubovke Nitru.
Pre VT Unicef to bol už siedmy víťaz-
ný zápas v rade, doteraz prehrali len
dva zápasy - vonku s VKP a doma so
Svidníkom. Priebežne druhý VT Uni-
cef vyzve v sobotu 17. decembra 2011
v poslednom kole základnej časti vedú-
ci Svidník na jeho palubovke, pričom v
prípade víťazstva sa Bratislavčania
dostanú na čelo ligy. VT Unicef je jedi-
ným tímom spomedzi deviatich účast-
níkov súťaže, ktorý získal v každom
zápase aspoň set. Má aj najlepšie skóre
vyhratých a prehratých setov 42:10.
Tretí VKP Bratislava v sobotu hostí
predposlednú Starú Ľubovňu. Na
druhú priečku stráca tri body, pričom
policajti v doterajšom priebehu súťaže
prehrali tiež len dvakrát - odvetu s VT
Unicef a vo Svidníku - oba zápasy však
v pomere 0:3. Pomer vyhratých a pre-
hratých setov má VKP Bratislava
39:15.
Oba bratislavské tímy sa stretnú ešte
21. decembra 2011 v semifinále Slo-
venského pohára volejbalistov, odveta
sa hrá 11. januára 2012. Obidva zápasy
odohrajú v Športovej hale PKO. V
novom roku ich čaká play-off volejba-
lovej extraligy. (brn)
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STARÉ MESTO
NA BARTOŇOVEJ ULICI poškodili
a znehodnotili štyria muži vo veku 20,
28, 39 a 40 rokov niekoľko párov dreve-
ných stoličiek, drevených stolov a ďalší
nábytok v dome. Spôsobili škodu za
1000 €, zhruba do polhodiny ich však
zadržala policajná hliadka.
NA OBCHODNEJ ULICI dvaja muži
vylúpili zlatníctvo, z ktorého si odniesli
šperky z bieleho a žltého kovu v hodno-
te 130-tisíc €. Policajti na základe popi-
su poškodeného zlatníka v priebehu nie-
koľkých minút zadržali jedného z podo-
zrivých mužov - 37-ročného Dušana B.
zo Srbska, druhého muža - 33-ročného
Bojana Z. zo Srbska  zadržali na maďar-
sko-srbských hraniciach. 
NA VENTÚRSKEJ ULICI policajti
zadržali v skorých ranných hodinách
muža, ktorý  vytiahol v jednom z pohos-
tinských zariadení krátku guľovú zbraň
a jedenkrát vystrelil. Streľbou poškodil
barový pult, k zraneniu osôb nedošlo.
Jeden z návštevníkov strelca odzbrojil a
vyviedol na ulicu, kde ho odovzdal do
rúk polície. Ide o 29-ročného Michala z
Bratislavy, ktorý bol obvinený z prečinu
výtržníctva.
NA KUBÁNIHO ULICI neznámy
páchateľ odcudzil auto BMW 530D,
šedej farby, rok výroby 2007. Vo vozid-
le sa nachádzali aj slnečné okuliare,
kľúče od bytu, doklady od auta a ďalšie
veci. Krádežou bola majiteľovi spôso-
bená škoda vo výške 20 900 €.
NA RYBÁRSKEJ BRÁNE v predajni
suvenírov ukradla 31-ročná Bratislav-
čanka bez použitia násilia 10 príveskov
na kľúče, 8 ťažidiel - sklenených gúľ, 5
otváračov na listy v tvare meča a z
kabelky voľne odloženej v predajni na
schodisku hotovosť 3823,85 €. Násled-
ne bolo zistené, že obdobného skutku,
sa dopustila v tej istej predajni aj v
minulosti a bola zaň aj odsúdená. Žena
bola opäť obvinená z krádeže.

RAČA
NA RYBNIČNEJ ULICI v jednom z
areálov neznámy páchateľ začiatkom
decembra ukradol kovové nosníky, ko-
vové ragály, hliníkové plechy, elektro-
motory, čerpadlá, rôzne konštrukčné
zariadenia na vysokozdvižné vozíky a
približne 20 metrov elektrického kábla.
Majiteľovi spôsobil škodu 4400 €.
Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody
na 6 mesiacov až 3 roky.

NOVÉ MESTO
NA STAREJ VAJNORSKEJ ULICI
ukradol neznámy muž večer z priesto-
rov recepcie spoločnosti stravné lístky v
hodnote viac ako 3400 €. Polícia po
páchateľovi pátra. (sb, brn)

Najstarší

slovanista

má už 95 rokov
Najstarším žijúcim hráčom hokejo-
vého Slovana Bratislava je prof.
Alfréd Bollardt, ktorý sa 8. decemb-
ra 2011 dožil nádherných 95 rokov.
Bol výraznou hokejovou osobnosťou
svojej doby a dnes je žijúcou legen-
dou zosobňujúcou bohatú históriu
bratislavského hokejového klubu.
Alfréd Bollardt sa narodil v rakúskom
Podlanigu v roku 1916. Ľadový hokej
hral na špičkovej úrovni neuveriteľ-
ných 22 sezón, najmä vďaka obrovské-
mu zanieteniu pre svoj šport a zdravé-
mu patriotizmu. So starším bratom
Walterom obliekal dres 1. ČsŠK Brati-
slava už v sezóne 1933/1934. V Malac-
kách, kde sa ich rodina po vzniku
Československej republiky usadila, v
tom istom roku založili hokejový
oddiel a Alfréd Bollardt sa stal jeho
oporou.
Do Slovana sa vrátil neskôr ako 32-
ročný pred sezónou 1948/49 a na ďal-
ších sedem rokov sa stal platným
obrancom. So svojou dvojičkou Rudol-
fom Horským vytvorili spoľahlivú
obrannú dvojicu, ktorá pred brankármi
Kuchárom či Jendekom vzbudzovala
rešpekt. Dobre sa doplňovali, raz zalo-
žil útok jeden, inokedy druhý. Boli
dostatočne tvrdí, Rudolf Horský často
využíval svoj fyzický fond, ale aj sub-
tílnejší Bollardt dokázal rozdať body-
čeky. Považovali ho za charakterného
hráča. Keď sa previnil proti pravidlám,
nečakal na verdikt rozhodcu a pokorne
zamieril na trestnú lavicu. 
Okrem Slovana a Malaciek Alfréd Bol-
lardt hral aj za kluby OAP, VŠ, HC a
TŠKNB Bratislava, reprezentoval vo
výberoch Bratislavy a Slovenska v
zápasoch proti zahraničným či praž-
ským súperom. Po skončení aktívnej
činnosti pôsobil Alfréd Bollardt ako
stredoškolský profesor latinčiny, nem-
činy i telesnej výchovy. Stále sa udržia-
va vo veľmi dobrej fyzickej kondícii,
venuje sa turistike a dodnes korčuľuje
tak, že mu to väčšina z nás ostatných
môže iba úprimne závidieť.

~     ~     ~
Vo štvrtok 24. novembra 2011 oslávil
80. rokov ďalší slovanista - člen
Siene slávy slovenského hokeja a
bratislavský rodák Karol Fako. So
športom začínal v saleziánskom stre-
disku, v 50. rokoch minulého storo-
čia sa stal oporou Slovana.
Na ľade vynikal korčuliarsky i technic-
ky. V najvyššej česko-slovenskej súťa-
ži odohral štrnásť sezón, okrem Slova-
na si počas vojenčiny v Prahe obliekal
dresy ATK, ÚDA a Tankistu. V brati-
slavskom klube vytvoril útok s Jánom
Starším a Júliusom Černickým. V naj-
vyššej súťaži odohral 311 zápasov, v
ktorých strelil 121 gólov. Za reprezen-
táciu Československa nastúpil 29-krát,
tešil sa z 9 presných zásahov. Má
striebro z ME 1959 a bronz z MS 1959
v Bratislave a Prahe, nechýbal ani na
zimných olympijských hrách 1960 v
Squaw Valley. 
Po skončení kariéry pracoval ako tré-
ner v Slovane, BEZ Bratislava, v
Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku, ale
aj pri juniorských tímoch Česko-Slo-
venska. Od roku 2004 je v Sieni slávy
slovenského hokeja. (hcslovan)

Karl Vesque kreslil aj skice Prešporka
V čase, keď Napoleon ohrozoval
strednú Európu a najmä Viedeň, v
roku 1805 sa vo Viedni narodil v
pomerne bohatej šľachtickej rodine
Karl Vesque von Puettlingen. Podľa
priezviska sa možno domnievať, že je-
ho predkovia boli francúzskeho pôvo-
du, šľachtický prídomok používali z
mestečka Püttlingen. Niektorý predok
rodiny prišiel do Viedne pravdepo-
dobne z Lotrinska na pozvanie Fran-
tiška Štefana Lotrinského, manžela
Márie Terézie.
Ako mnohé šľachtické deti v tom obdo-
bí aj on maľoval. Učil sa u viacerých
známych a vynikajúcich maliarov vie-
denského biedermaieru (Peter Fendi,
Ferdinand Georg Waldmüller, Friedrich
von Amerling) a u Moritza von Schwind
v Mníchove. Maľoval najmä portréty, od
roku 1837 prezentoval diela na výsta-
vách viedenskej Akadémie výtvarných
umení. 
Ako dvadsaťročný podnikol viacero
ciest po stredoeurópskych krajinách, v
roku 1830 navštívil Anglicko. Nie je
známe, či cestoval sám, alebo mal spo-
ločníka. Zážitky expresne zachytával
tužkou do skicára. Po jeho smrti (nieke-
dy po roku 1854, presný dátum nie je
známy) sa jeho pozostalosť roztratila.
Niekoľko listov z rozobratých skicárov
sa ešte stále dá kúpiť. Sú na nich motívy
z ulíc dediniek okolo Viedne, ale aj
pohľad na rodičovskú vilu vo Viedni
(Waaggasse), zážitky z moravskej
krčmy, z Prahy, z Doveru a z Londýna. 

Minimálne tri z teraz získateľných kre-
sieb sa viažu k Prešporku. Na jednej je
motív voza ťahaného koňmi z akéhosi
dreveného člna po drevenom mostíku.
Pod obrázkom je napísané „bei Press-
burg“. Ide pravdepodobne o zážitok po
preplavení sa cez Dunaj „lietajúcim
mostom“. Bola to bola kompa či loď
upevnená na reťaziach na ostrovčeku v
strede toku rieky, ktorá vejárovitým spô-
sobom prechádzala od jedného brehu na
druhý. Na mestskej strane mala prísta-
visko približne tam, kde dnes stojí hotel
Devín. Tam na nábrežie vyúsťovala
Lodná ulica. Drevená rampa sa zdvíhala
či spúšťala podľa výšky hladiny Dunaja.
Počas návštevy maliara v meste bola
hladina Dunaja zrejme mimoriadne
nízka, kone mali čo robiť, aby voz s ťaž-
kým nákladom vytiahli na breh. 
Na ďalšej kresbe autor zachytil pohľad z
terasy hradného opevnenia, asi odtiaľ,
kde je teraz terasa hradnej vinárne, sme-
rom na juhovýchod. Detailne zakreslil
vežu Kostola svätého Mikuláša, a vežu
Dómu v podobe, akú dostala v roku
1760. Zvýraznil model „svätoštefan-
skej“ koruny na vrchole veže. 
Tretia kresba je absolútnym unikátom.
Je to pohľad na priestranstvo na dne
mestskej priekopy neďaleko dómu, nad
Rybným námestím. Časť stredovekej
mestskej priekopy ostala nezastavaná
ako priestranstvo medzi obytnými do-

mami, bola akýmsi spoločným dvorom.
Slúžila možno aj ako trhovisko. Ži-
dovská ulica je na pláne z roku 1820
označená ako „Judengasse“, ale neskôr
aj ako „Schlossgrundgasse“. Maliar si
pod kresbu napísal: „Judenstadt in
Pressburg 1825“. Niektoré objekty, ako
ruinu kráľovského paláca, strechu
gotickej brány do hradného areálu,
domy na Zámockých schodoch a na
dnešnej Beblavého ulici, sa dajú jed-
noznačne identifikovať. Domy v popre-
dí, pod Židovskou ulicou, po roku 1825
prestavali, zvýšili, a po roku 1948
postupne zbúrali. Na ich mieste dnes
prebieha Staromestská ulica, začína sa
tam nájazd na Nový most.
Všetky tri listy s kresbami z Prešporku z
roku 1825 majú rozmery 25,5 x 19,5 cm.
Dá sa predpokladať, že neboli len tri.
Taký nadaný kresliar si iste nakreslil aj
iné detaily z bývalého hlavného mesta
Uhorska. Aj keď ho asi, usudzujúc podľa
ďalších zachovaných listov z toho istého
skicára, viac zaujímali romantické záku-
tia dedín a predmestských dvorov, určite
navštívil a skicoval aj iné ulice a námes-
tia, trhoviská, dvory a významné objek-
ty ako radnicu a kostoly. Pre Bratislavu
by bol určite nález jeho neznámych a
stratených skíc veľkým objavom. Sved-
čí o tom presné zakreslenie mnohých
detailov bezvýznamného dvora v židov-
skom podhradí, na ktorý sa dávno
zabudlo. Rovnako ako na autora kresieb,
nie je známe ani miesto ani deň jeho
úmrtia. Štefan Holčík
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vyjdú opäť o mesiac

12. januára 2012

SOBOTA 17. decembra˙
� 8.00 - Výmenné stretnutie zberate-
ľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 10.00 - Kurz sebaobrany, TJ Sokol,
Sokolská ulica 1
�14.30 - Luskáčik, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 15.30 - Veselá vločka, predstavenie
pre deti, Ateliér Babylon, vchod z Kolár-
skej 3
� 16.00 - Prípad ukradnutých Vianoc,
predstavenie pre deti, DK Kramáre,
Stromová 18
� 16.00 - Slovenský komorný orches-
ter Bohdana Warchala a Spevácky
zbor Technik, vianočný koncert, Evan-
jelický kostol v Prievoze
� 17.00 - Dohviezdny večer s divad-
lom Piki, Stará radnica
� 17.00 - Vianočný čaj o piatej s hu-
dobnou skupinou V - Kvartet, Stredis-
ko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Spievajuce vianočné names-
tie, Hlavné námestie
� 18.00 - VKP Bratislava - St. Ľubov-
ňa, volejbalová extraliga mužov, Športo-
vá hala PKO
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Jakub a jeho pán, Divadlo
bez zábradlí v Štúdiu L+S, Námestie 1.
mája 5
� 19.00 - Fats Jazz Band, vianočný
koncert, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Vianoce s Ekonómom, vystú-
penie folklórneho súboru, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Revízor, premiéra komédie,
divadlo Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad 7
�19.30 - Odtiaľ - Potiaľ, talkshow Vik-
tora Horjána, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

NEDEĽA 18. decembra
�10.00 - Luskáčik, divadlo pre deti, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.30 - Nedeľné matiné v GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Nesieme Vám novinu, divad-
lo Neline, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Vianočné hry, divadlo Piki,
Istropolis, Trnavské mýto 1 
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopo-
ludnie, divadlo Dunajka, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 14.00 - Živý Betlehem, Nádvorie Zi-
chyho paláca
�14.30 - Luskáčik, divadlo pre deti, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36

� 15.00 - Gašparko, SĽUK pre deti,
MDPOH, Laurinská ulica
� 15.00 - (Ne)tvor, Prešporské divadlo,
Dom T&D. Miletičova 17/B
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej: do tan-
ca hrá Little Band, DK Lúky, Vigľaš-
ská 1
� 17.00 - Mandarínková izba, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 17.00 - Dohviezdny večer s divad-
lom Piki, Stará radnica
� 19.00 - Vianočný koncert vokálnej
skupiny Sklo, Kostol Ducha Svätého,
Devínska Nová Ves
� 19.00 - Revízor, tragifraška, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Adventné pastorále, L. Lu-
žinská & All Time Jazz, Barokové ná-
dvorie Univerzitnej knižnice
19.00 - Iluzionisti, divadelná hra, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci &
manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Zero Ballet - Windows 2011,
tanečné predstavenie, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PONDELOK 19. decembra
�14.00 - Jazz - Latino Workshop, lídri
kubánskeho džezu predstavia sloven-
ským hudobníkom kubánsky zvuk, Kull
fabrik, Chemická 1
� 18.00 - Trio Frizzante, koncert, Mo-
zartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva,
Ventúrska 10
� 19.00 - Tanec smrti, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Poetický večer s Jurajom
Sarvašom, DK Kramáre, Stromová 18
� 19.00 - Izrafel alebo Cúvanie do
pamäti, divadlo bá-snenia, Ticho&spol,
Školská 14
� 19.00 - Ujo Vankúšik, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - M.H.L., monodráma inšpiro-
vaná životom Magdy Husákovej-Lok-
vencovej, Štúdio 12, Jakubovo námestie
12 
� 19.00 - Garderobiér, divadlo, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5

UTOROK 20. decembra
� 18.00 - Hip - Hop fakulta, vianočná
show študentov a lektorov HIP-HOP
fakulty, DK Zrkadlový háj, Rovnianko-
va 3
� 19.00 - Poslovia, kabaret, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - A. Kuruc: Slabosi, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
�19.00 - Adventná a vianočná hudba:

Musica Florea, Koncertná sieň Dvora-
na, HTF-VŠMU, Zochova 1
� 19.00 - Vianočný koncert Slovenskej
filharmónie, Slovenského filharmonic-
kého zboru a Bratislavského chlap-
čenského zboru, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie

� 19.00 - Tartúf, divadlo LAB, Svora-
dova 4
� 19.00 - Rómeo a Júlia, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Big Bastard Beat Band, via-
nočný koncert, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - ellepense, myslí, teda tancu-
je, séria diskusií, divadlo elledanse,
Dom T&D. Miletičova 17/B

STREDA 21. decembra
� 17.00 - Predvianočný koncert, účin-
kujú žiaci a pedagógovia ZUŠ sv. Cecí-
lie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 17.00 - Galavečer Eleganza, predvia-
nočné stretnutie, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43
�18.00 - Academy elledanse, prezentá-
cia žiakov a študentov ZUŠ, Dom T&D.
Miletičova 17/B
� 19.00 - Vianočný koncert Slovenskej
filharmónie, Slovenského filharmonic-
kého zboru a Bratislavského chlap-
čenského zboru, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Mínus dvaja, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Čudné popoludnie Dr. Zvon-
ka Burkeho, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Spoveď, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7 
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 22. decembra
� 19.00 - Vianočný koncert Slovenskej
filharmónie, Slovenského filharmonic-
kého zboru a Bratislavského chlapčen-
ského zboru, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Idú mladí vinšovníci, vystú-
penie detských folklórnych súborov, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

�19.30 - Díleri, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.30 - Swing Society Orchestra,
Vianočný koncert, Hlava XXll Bazová 9

PONDELOK 26. decembra
� 17.00 - Štefanská zábava s hudob-
nou skupinou Kartago, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21

UTOROK 27. decembra
� 19.00 - Charleyho teta, komédia, di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

STREDA 28. december
� 18.00 - Inter Bratislava - Pardubice,
česká basketbalová Mattoni NBL, Špor-
tová hala Pasienky
� 19.00 - Rybárik kráľovský, divadlo,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
�19.00 - Lordi, divadelné predstavenie,
Ateliér Babylon, Kolárska 3

ŠTVRTOK 29. december
�19.00 - Lordi, divadelné predstavenie,
Ateliér Babylon, Kolárska 3
� 19.00 - Půldruhé hodiny zpoždění,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5

PIATOK 30. december
� 19.00 - Na fašírky mi nesiahaj,
divadlo, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5

SOBOTA 31. decembra
� 17.00 - Opačné pohlavie, divadlo,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 18.00 - Hviezdoslav v sexshope,
divadlo Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad 7 
� 19.30 - Odtiaľ - Potiaľ, silvestrovská
talkshow Viktora Horjána, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 19.30 - Silvester 2011, zábavný večer
s kapelou Starý orchestrión, DK Dúb-
ravka, Saratovská 2/A
� 20.00 - Silvester 2011, rozlúčka so
starým a privítanie nového roka, Stredis-
ko kultúry, Vajnorská 21

NEDEĽA 1. januára
� 15.00 - Novoročný koncert, Slovens-
ká filharmónia, Slovenský filharmonic-
ký zbor, A. Kučerová (soprán), M. Dvor-
ský (tenor), Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Novoročný koncert, Historic-
ká budova SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie

�� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BAnoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

Zn
ač

ka
 D

ai
m

le
r Prečo predvídame budúcnosť?

Lebo Medveď!

www.lebomedved.sk/trieda-b

Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, tel.: 02/49 29 45 55, e-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o., Hodonínska 7, tel.: 02/49 29 43 99, e-mail: info.lamac@motor-car.sk;
Motor-Car Bratislava, s.r.o., Panónska cesta 31, tel.: 02/68 29 41 11, e-mail: info.panonska@motor-car.sk

Nový Mercedes triedy B so systémom 
predvídania a prevencie kolízií

Nová trieda B vyniká nielen exkluzívnym moderným 
dizajnom a dostatkom priestoru pre celú rodinu,
ale už v sériovej výbave nájdete aj unikátny systém 
COLLISION PREVENTION ASSIST, ktorý predvída
za vás, rozpozná hroziace nebezpe enstvo a pomáha 
pri brzdení.

Technológie od perfekcionistov.
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