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V novom roku
budeme noviny
roznášať
po novom

Tento rok by sa
mal začať stavať
dopravný
koridor TEN-T

BRATISLAVA
Po zimnej prestávke sú Bratislavské
noviny opäť v poštových schránkach bratislavských domácností.
Tentoraz ich však rozniesli doručovatelia poštovej spoločnosti
Cromwell, a.s., s ktorou sme od nového roka začali spolupracovať.
Veríme, že táto zmena sa pozitívne prejaví v kvalite doručovania najčítanejšieho bratislavského týždenníka. Do poštových schránok by ste, milí čitatelia, mali
Bratislavské noviny dostávať o čosi
skôr, teda nie vo štvrtok a v piatok ako
doteraz, ale už v stredu alebo vo štvrtok.
Rozniesť každý týždeň 208 000 kusov
novín je veru poriadna fuška, preto na to
doručovatelia potrebujú dva dni.
Tí Bratislavčania, ktorí nemajú poštové
schránky dostupné, alebo chcú Bratislavské noviny dostávať do firiem a orga- Toto nie sú plechové garáže, ale umenie výtvarníčky Ilony Németh.
nizácií, môžu si na území hlavného mesta
objednať adresné doručovanie týždenníka za 0,23 € za jedno vydanie, teda 9,89 €
predstaviteliek umenia vo verejnom
za 43 vydaní na celý rok. Objednávky pri- STARÉ MESTO
jímame na www.banoviny.sk.
(red) Prekvapenie až pobúrenie Bratislav- priestore. Dielo je imitáciou celtových
čanov vyvolali dve plechové garáže, sídliskových garáží z obdobia socializktoré sa začiatkom decembra minu- mu, pričom autorka sa inšpirovala v
lého roku objavili v dolnej časti Ružomberku, kde znova rastú ako
Námestia SNP. Ako sa nám podarilo huby po daždi, ale už z plechu. Páčili
zistiť, nejde o čiernu stavbu či nele- sa jej neurčité tvary, ktoré nútia človegálne zabratie verejného priestran- ka premýšľať, aby zistil, na čo vlastne
stva na garážovanie áut, ale o ume- slúžia.
BRATISLAVA
nie!
Dielo Handiwork, ktoré vzniklo v roku
Mesto Bratislava by tento rok chcelo Ide o dielo výtvarníčky Ilony Németh 2006, je súčasťou výstavy slovenského
začať s opravou Starého mosta. nazvané HANDIWORK. Autorka je v výtvarného umenia v štyroch kurátorPotvrdil to primátor Milan Ftáčnik súčasnosti jedna z najvýznamnejších ských pohľadoch NULTÉ ROKY (Od
(nezávislý) v novoročnom prejave s
tým, že podmienkou na opravu mosta sú peniaze z fondov EÚ.
„Keď uvidíte v druhej polovici roku, že Uplynulý rok v živote Galérie mesta
Starý most nie je na svojom mieste, pre- Bratislavy výnimočný. Nielenže
tože ho budeme opravovať na brehu mestská galéria oslávila 50. výročie
Dunaja, budete vedieť, že sa nám poda- založenia, pripravila aj viaceré výni- ochrane dva roky v depozite. Zhruba v
rilo získať európske peniaze a projekt močné výstavy s rekordnou návštev- tom istom čase sme mali výstavu Davisa začal realizovať,“ uviedol primátor v nosťou. O zhodnotenie uplynulého da LaChapella, ktorú sme dostali takponovoročnom prejave. Mesto chce pod- roka sme požiadali riaditeľa GMB vediac na tanieri. Na túto výstavu išli aj
ľa neho pokračovať aj v projekte prefe- Ivana JANČÁRA.
obrovské prostriedky do propagácie a tu
rencie električkovej dopravy na Vajnor- - Na rok 2011 sme sa pripravovali veľmi sa ukázala sila reklamy. Predpokladal
skej radiále, ale aj v posilňovaní cyklis- dlho. Podarilo sa nám zorganizovať nie- som, že na Picassa príde viac návštevnítickej dopravy ako určitej alternatívy k koľko mimoriadnych výstav. Či už to kov, napokon na LaChapella prišlo 17,5bola výstava Francúzska klasická tisíc návštevníkov a na Picassa 13,5autám.
Nový rok bude podľa primátora pre moderna, výstava skupiny Mikuláša tisíc. Okrem toho sme mali množstvo
Bratislavu úsporný, ozdravný, ale aj Galandu z rokov 1969-1989, veľmi menších výstav. Za dôležité považujem,
čiastočne rozvojový. Napriek tomu, že náročná bola výstava Umenie reštauro- že sa nám podarilo zmapovať 50-ročnú
rozpočtové možnosti mesta sú obme- vania II. Pre mňa však bola mimoriadne histórie galérie a vydať k tomu publikádzené, mesto chce realizovať niektoré dôležitá výstava Pabla Picassa. Bol to ciu, kde sú uvedené všetky výstavy,
investičné projekty. „Hovorím o budo- môj sen, aby sme urobili výstavu tohto ktoré v Galérii mesta Bratislavy za polvaní cyklistických trás, výstavbe ná- velikána, a v spolupráci s madridským storočie boli. Celkovo bol minulý rok
jomného domu v Petržalke, ale aj o do- Múzeom kráľovnej Sophie sa nám to veľmi úspešný, keď sme vydali 11 publikončení rekonštrukcie dvoch sociál- napokon podarilo. Požičali nám cyklus kácií.
nych zariadení. No hovorím aj o prí- 101 grafických listov La Suite Vollard, Uplynulý rok ste pritom mali, rovnaprave projektov krytej plavárne, prípra- ku ktorej doplnili aj štúdiu k Picassovej ko ako ďalšie mestské príspevkové
ve projektov pre nové zberné dvory či Guernice. Príprava bola veľmi náročná, organizácie, znížený rozpočet. Znavýstavbe ďalších nájomných domov,“ pretože tieto listy môžu byť požičané iba mená to, že galéria si dokáže na seba
uviedol primátor Ftáčnik.
(brn) na 3 mesiace a potom musia byť kvôli zarobiť?

NOVÉ MESTO
Tento rok by sa malo začať s výstavbou prvej etapy európskeho dopravného koridoru TEN-T, ktorý je
schválený od roku 2004. Prvá stavba
vedie od železničnej stanice Rača cez
Predmestie a Filiálku po železničnú
stanicu Petržalka na pravej strane
Dunaja a v rozhodujúcej miere bude
pod zemou.
Podľa dostupných informácií bolo už
vydané platné územné rozhodnutie a
začína sa stavebné konanie, ktoré bližšie špecifikuje podmienky na výstavbu. Tá ma trvať tri roky. Súčasťou
prvej etapy je aj vybudovanie železničnej stanice Filiálka v podzemí Trnavského mýta. Zelenú jej výstavbe dali
koncom minulého roku novomestskí
miestni poslanci, keď schválili predaj a
prenájom pozemkov v tejto lokalite
Železniciam SR.
Prínosom výstavby podzemnej železničnej stanice okrem iného bude, že na
povrchu už nebudú koľajnice, ktoré sa
presunú pod zem, ale vznikne tu priestor pre verejné parkovisko alebo
zeleň.
Bratislavská časť projektu TEN-T sa
skladá z troch stavieb. Okrem novej
trate z Rače do Petržalky je to napojenie Letiska M. R. Štefánika na železničnú sieť a elektrifikácia trate od
Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu
s Rakúskom. Celkové náklady na projekt sú vyše 1,3 miliardy eur.
(brn)

FOTO - Slavo Polanský

Na námestí nie sú garáže, ale umenie

Primátor chce
začať s opravou
Starého mosta

Priestoru po Beskida), ktoré je v Dome
umenia na Námestí SNP 12. Kurátormi
výstavy sú Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor a Mira Sikorová-Putišová. Výstava prezentuje diela 69 autorov a autoriek v nadgeneračnom zábere a sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky. Výstava potrvá do
27. januára 2012.
Výstava bude od konca marca inštalovaná v Centre moderného a súčasného
umenia Modem v maďarskom Debrecíne.
(pol)

GMB má za sebou mimoriadny rok
- Bolo to pre nás dosť náročné, ale aj
vďaka tým dvom výstavám s vysokou
návštevnosťou sa to podarilo zvládnuť.
Na výstavu LaChapella sme nemali
prakticky žiadne náklady, na výstavu
Picassa naopak boli vysoké - asi 100tisíc eur. Z toho sme si však 70-tisíc
dokázali zohnať od sponzorov a zvyšok
pokryli tržby zo vstupného. Táto výstava nebola stratová ani zisková, ale bola
mimoriadnou propagáciou galéria.
Čo pripravuje Galéria mesta Bratislavy na rok 2012?
- Nebude taký hviezdny ako ten predchádzajúci, ale aj v tomto roku pripravujeme viaceré kvalitné výstavy. Ide o
výstavu zo zbierok Bohumila Hanzela,
ktorý má skvostnú zbierku zakladateľov slovenského výtvarného umenia a
skupiny M. Galandu. Výstava Pocta Picassovi prinesie jediný Picassov obraz,
ktorý je na Slovensku, a diela českých,
španielskych a slovenských maliarov,
ktorí sa dali inšpirovať kubizmom.
Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk

MHD z Hlavnej
stanice posilnil
autobus X13
STARÉ MESTO
Dopravný podnik Bratislava, a.s., od
pondelka 9. januára 2012 posilnil
dopravu z Hlavnej stanice do centra
mesta. Z Hlavnej stanice cez Štefánikovu ulicu, Hodžovo námestie na
Kollárovo námestie začala premávať autobusová linka X13.
Linka nahradila zrušené električky a
premáva v pracovných dňoch v 12-minútových intervaloch a počas víkendov
a sviatkov v 15-minútových. Prioritne
je náhradou za zrušenú električku č. 13.
Električková doprava z centra mesta na
Hlavnú stanicu bola vylúčená začiatkom novembra pre kritický, až havarijný stav trate v úseku od Radlinského
ulice po stanicu. Okrem zavedenia
náhradných električkových liniek č. 15
a 16 zvýšil DPB frekvenciu intervalov
trolejbusovej dopravy z Hlavnej stanice a opätovne zaviedol električku č. 7 z
Vinohradov.
(brn)
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Keď črepiny
neznamenajú
len šťastie
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Čo podľa starostov čaká bratislavské
mestské časti v novom roku 2012 (1.)
nová vláda. Nie všetko môže ovplyvniť
samospráva. Opäť intenzívne vstúpime
do úpravy zelene, budovania športovísk,
verím, že postavíme prvú verejnú plaváreň v Petržalke. Pokúsime sa zlepšiť
podmienky pre voľnočasové aktivity, čo
sa týka cykloturistiky. Dokončí sa cyklotrasa na Kopčianskej ulici. Pribudne
nová hokejová hala, ktorá by mala verejnosti slúžiť už na jeseň. Pre ľudí, ktorým
stačia prechádzky, chceme zlepšiť prostredie väčšou starostlivosťou o nám
zverenú zeleň a čistotou, hmatateľné
výsledky by malo byť vidieť pri Chorvátskom ramene. Sadovnícky upravíme
plochu na Ovsišťskom námestí. Obyvateľom však musí byť jasné, že nemôžem
dať ku každému nezodpovednému psičkárovi policajta. Musia byť aktívni,
musia spolupracovať, pomôcť aj pri vyhľadávaní neprihlásených psov. Musí sa
zmeniť osveta a klíma v Petržalke, jednoducho ľuďom nebude jedno, či sa ich
sused správa k okoliu nezodpovedne. V
Petržalke pribudne 200 nových košov,
bude ich teda dvojnásobne viac. Ku kvalite života prispeje aj 70 nových lavičiek.
Seniori sa môžu tešiť na otvorenie šiesteho denného centra - klubu dôchodcov.
 Alžbeta OŽVALDOVÁ,
starostka Podunajských Biskupíc
- V roku 2012 pokračujeme podľa našich predsavzatí a plánu. Získali sme
18,2 milióna € na 2. etapu kanalizácie,
čiže v nej budeme pokračovať a máme
naplánované postupné výmeny okien na
všetkých základných školách, s ktorými
začneme tento rok. V minulom období
sme vymenili okná na všetkých siedmich materských škôl, ale náš rozpočet
na rok 2012 je reálny. Boli sme jediná
mestská časť, ktorá bola proti zvyšovania daní z nehnuteľností. Čo sa týka
ostatných služieb, pre obyvateľov nič sa
nezmení oproti predošlým rokom. Viac
budeme šetriť na chode samosprávy.
 Ján SANDTNER, starosta Dúbravky
- Očakávania v každom prípade nie sú
povzbudivé. Rozpočet mestskej časti na
rok 2012 je v rozsahu minulého roku.
Musíme hospodáriť oveľa zodpovednejšie a efektívnejšie. S dôrazom na výdavkovú časť rozpočtu. Prioritami sú školstvo, sociálna sféra a životné prostredie.
Do určitej miery bude na kvalitu života
občanov vplývať nová vláda, ktorá vzíde
z volieb v marci. Veľmi bude záležať na
jej rozhodnutiach v oblasti daní, sociálnej a komunálnej politiky a cenovej regulácie. Domnievam sa, že ceny energií
porastú. Zvyšovať sa budú dane, ktoré
by mali pomôcť obciam a mestám
napĺňať rozpočet práve v príjmovej
časti. Zároveň možno čakať negatívny
dosah na kvalitu života našich občanov.
Dúbravka je moderná mestská časť, ale
viaceré naše objekty starnú a vyžadujú

investície na opravy, napr. školy a dom
kultúry - všetko 40-ročné stavby. Napriek solídnej obchodnej infraštruktúre
plánujeme v spolupráci s investormi
začať s výstavbou Tesca a Kauflandu.
Radi by sme, keby mesto pomohlo prepojiť Dúbravku s inými mestskými časťami cyklotrasou.
 Milan JAMBOR,
starosta Devínskej Novej Vsi
- Pevne verím, že tento rok bude pre
našu samosprávu úspešný, chystáme
množstvo projektov, ktoré chceme realizovať. Kvalitu života našich obyvateľov
chceme zvýšiť realizáciou nasledujúcich
projektov: vybudovaním kamerového
systému na zvýšenie bezpečnosti našich
občanov, rekonštrukciou škôl, kde chceme vymeniť okná na školách v hodnote
viac ako 300 000 eur, dostavbou cyklomosta do Rakúska - v máji tohto roka by
mal byť dokončený, chceme vybudovať
parkovisko pre návštevníkov cyklomosta pri vstupe do Devínskej Novej Vsi v
smere od Devína, plánujeme vybudovať
zberný dvor na území mestskej časti,
plánujeme rekonštrukciu nášho športového areálu a vybraných detských ihrísk.
 Jozef KRÚPA,
starosta Záhorskej Bystrice
- Minulý rok bol poznačený ekonomickou krízou. Tak ako inde aj u nás sa
pozastavili niektoré investorské projekty
čo sa prejavilo obmedzením podmieňujúcich príjmov pre mestskú časť a situácia, pokiaľ ide o financie, sa veľmi
nezmení ani tento rok. Navyše sme prehrali súdny spor, ktorý je dedičstvom od
mojich predchodcov a bude stáť mestskú časť 250 000 eur. Samozrejme, podáme ešte dovolanie na Najvyšší súd. S
tým všetkým sa však musíme vyrovnať.
Nebude to ľahké, ale je to pre mňa a pre
poslancov výzva, či sa nám podarí urobiť, čo sme si predsavzali. Budeme
pokračovať v projektoch, ktoré sme
začali. Naďalej bude fungovať služba
seniortaxi, budeme vydávať mestské
noviny Naša Bystrica. Z finančne náročných projektov chceme zrekonštruovať
niektoré cesty, zastrešiť plochu hokejbalového ihriska, naďalej, aj keď v nižšej
miere, budeme podporovať športové
kultúrne a spoločenské organizácie. Ak
budeme úspešní v žiadosti o príspevok z
envirofondu, vymeníme okná na základnej škole. Nový rok sme začali s mnohými Bystričanmi ohňostrojom a prípitkom na Námestí rodiny. Začal sa teda
veselo a optimisticky. Čakajú nás však
predčasné parlamentné voľby, všeobecné zvyšovanie cien, znížené príjmy do
mestskej kasy, s tým všetkým sa budeme
musieť vyrovnať. Pevne verím, že sa s
tým vyrovnajú aj spoluobčania Bystričania a aj my ako samospráva v silvestrovskom duchu.
(red)

OZNAMUJE KONANIE
DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
NEHNUTEĽNOSTI:
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15% zľava z celého účtu pri objednávke z thajského
éh
h menu v reštaurácii
št á ii
LEMON TREE, exkluzívne do 13. 2. 2012 pri príležitosti získania

- 1-izbového bytu č. 8 na Mestskej ulici č. 9,
ktorá sa uskutoční dňa 19. 1. 2012 o 10.00 h
v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 (zasadačka na 6. poschodí, č. dverí 619). Vyvolávacia cena 53 000 €, dražobná zábezpeka 5300 €.

- nebytového priestoru na Sliačskej č. 4,
ktorá sa uskutoční dňa 19. 1. 2012 o 9.00 hv budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
(zasadačka 6. poschodie, č. dverí 619). Vyvolávacia
cena 315 000 €, dražobná zábezpeka 31 500 €.

prestížneho ocenenia THAI SELECT.
Hviezdoslavovo nám. 7, Bratislava, www.lemontree.sk, tel.: 0948 109 400

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle:
02/49 253 318 (Alžbeta Andrašíková)

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle:
02/49 253 318 (Alžbeta Andrašíková)
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O všetkých článkoch
v týchto novinách
môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

Zɕava platí pri pr
predložení
edlože
edl
dložž n tohto kupónu.

Na obraz ulíc plných odpadkov, črepín, zvyškov pyrotechniky a nestráveného jedla sme si na Nový rok už
akosi zvykli. To, čo ostalo v uliciach
mesta ešte aj niekoľko dní po začiatku
tohto roka, však prekonalo aj tie najhoršie predstavy.
Hovorí sa, že ako na Nový rok, tak po
celý rok. Z pohľadu obyvateľa tohto
mesta nás teda nečaká nič dobré. Ak
majú bratislavské ulice vyzerať po celý
rok tak, ako to bolo v prvý januárový
deň, tak lepšie už bolo. Po minulé roky
totiž bývalo dobrým zvykom, že sotva
sa skončili oficiálne oslavy príchodu
nového roka, nastúpili do centra čaty
zametačov, ktorí do rána dali ulice do
pucu. Tento rok buď nastúpili neskoro,
ale ich poslali do ulíc menej, alebo im
bolo zima, alebo sa im nechcelo. Inak
si neviem vysvetliť, že niektoré ulice
centra mesta si pamätali silvestrovské
oslavy ešte aj na Troch kráľov.
Keď pred trinástimi rokmi vznikla v
Bratislave táto milá tradícia vítať nový
rok spoločne v uliciach mesta, tešili sa
z toho aj Bratislavčania. Dnes na Silvestra radšej z mesta odchádzajú, aby
sa vyhli hluku a neporiadku, ktoré
oslavy sprevádzajú, a mesto nechávajú
napospas opilcom, ktorí sa tu správajú
ako zmyslov zbavení. Tí, ktorí v meste
zostanú, si opäť sľúbia, že na budúci
rok túto istú chybu nezopakujú.
Oveľa lepšie to nie je podľa ohlasov
ani v ostatných častiach Bratislavy.
Civilizácia si v podobe bujarých
pouličných osláv našla cestu do všetkých kútov mesta. Aj na sídliskách
vybuchovali petardy už niekoľko hodín
(ba i dní) pred koncom roka. Neraz z
rúk detí, ktoré na to nemali vek, ani
skúsenosti.
Na nový rok si zvykneme želať šťastie.
Jeho symbolom bývajú aj črepiny, vraj
prinášajú šťastie. Verím, že tí, ktorí na
Silvestra rozbíjali v centre mesta a
najmä na nábrežnej promenáde to
množstvo fliaš sektu, budú mať tento
rok o trochu viac šťastia ako ja a môj
pes. On si tri dni po začiatku nového
roka poranil na črepine labu a ja som
si na topánke zničil podošvu. Pretože
črepiny nemusia vždy znamenať len
šťastie.
Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Počas prvého týždňa nového roku
sme oslovili všetkých starostov bratislavských mestských častí, aby priblížili svoje očakávania v ňom. Niektorí
stihli odpovedať, ďalší prisľúbili,
niektorí nereagovali vôbec. Uverejňujeme teda prvé odpovede.
~ ~ ~
 Aký bude z hľadiska samosprávy
vašej mestskej časti rok 2012? Ako sa
zmení kvalita života obyvateľov vašej
mestskej časti?
 Gabriela FERENČÁKOVÁ,
starostka Čunova
- Nový rok bude náročný, aj napriek
neustále rastúcim požiadavkám na verejnú správu predpokladám, že sa výrazne
nebude líšiť od predošlých rokov. Kvalitu života chceme zlepšiť predovšetkým
dobudovaním kanalizácie, kde sa už
začalo s prácami. Budeme sa snažiť
efektívne použiť finančné prostriedky z
rozpočtu mestskej časti na rozvojové
aktivity tak, aby sa v konečnom dôsledku skvalitnil život všetkých občanov
našej mestskej časti.
 Dušan ANTOŠ, starosta Rusoviec
- V Bratislave sa na rok 2012 zvýšila daň
z nehnuteľností, čo je na jednej strane
istá záťaž pre obyvateľov, právnické i
fyzické osoby, ale na druhej strane všetky získané zdroje sa využijú na spravovanie a rozvoj mesta a mestských častí.
Verím tiež, že nová vláda, ktorá vzíde z
marcových volieb, nebude znižovať rozpočty obcí. Predpokladám, že v našej
mestskej časti sa podarí udržať porovnateľnú úroveň poskytovaných služieb a
zrealizovať aj niektoré investičné akcie.
V roku 2011 sme dokončili viaceré väčšie investičné zámery, napr. regeneráciu
námestia, stavbu bytového nájomného
domu s 9 bytmi, rekonštrukciu Vývojovej ulice, výstavbu kanalizácie na Keltskej ulici a vymenili sme aj väčšiu časť
okien na materskej škole. Všetky diela
sú určené občanom mestskej časti. Preto
verím, že aj vďaka nim sa kvalita ich
života v roku 2012 posunie vyššie.
 Pavel ŠKODLER, starosta Jaroviec
- Na položené otázky, žiaľ, neviem dať
odpoveď, pretože nie som ani prognostik ani jasnovidec. Môžem však sľúbiť,
že podnikneme všetky kroky na zlepšenie kvality života našich obyvateľov.
 Vladimír BAJAN, starosta Petržalky
- Nový rok bude veľmi ťažký predovšetkým preto, lebo nevieme odhadnúť
finančné toky nielen do republiky, ale aj
do mesta, a teda aj do mestskej časti.
Verím, že zapojením poslancov sa pohneme aj v nových investíciách, nebude
to však jednoduché. Verím tiež, že definitívne naštartujeme realizáciu parkovacej politiky. Veľmi vážne na to budú
doliehať výsledky marcových volieb a

Tento rok
to na Silvestra
bolo peklo
LIST ČITATEĽA
Vždy je to v Bratislave na Silvestra
príliš hlučné až tak, že plánujem
odísť, ale vždy zabudnem. Minulý rok
nebol až taký zlý, tak keď pán primátor napísal, že teraz sa bude šetriť, s
radosťou som uvítala, že asi buchotu
nebude toľko. No mýlila som sa.
Bývam na Štrkovci a tam boli už od
popoludnia na oboch jazerách také
detonácie, že aj cez zátky do uší to bolo
neznesiteľné. Plus ohňostroj trvajúci
hádam do 2. - 3. hodiny po polnoci.
Nenamietam a ani nikto zo známych
proti jednému krátkemu ohňostroju o
polnoci, ale nie to, čo bolo tento rok.
Tento rok to bolo skutočne ako v pekle.
Aj na predávanie petárd majú ľudia
svoj názor, asi by sa nemali tak predávať, v zahraničí je to zakázané, deti
vonku bláznili už dva dni predtým a,
samozrejme, celého Silvestra a ešte aj
na ďalší deň. A pritom štekali všetci psi
v okolí, a tak zvuková kulisa bola ešte
silnejšia. Asi mi teraz niekto, kto má
rád hluk, napíše, aby som išla počas
sviatkov preč, ale, ako hovorím, tento
rok to presiahlo všetky najpesimistickejšie očakávania. A čo ľudia, ktorí
nemajú kam ísť, alebo sú chorí, pripútaní na lôžko? Naozaj sa nedá nový rok
privítať nejako inak?
Dagmar Crmanova, Bratislava

Tlačová oprava
REDAKCIA
V článku Zbúrala novinový stánok a
začala bez povolenia stavať polyfunkčný objekt (BN 41/2011) sme
mylne uviedli, že „pozemok, na ktorom sa stavba nachádza, patrí hlavnému mestu Bratislava“. Správne
malo byť, že pozemok pod novinovým stánkom na Saratovskej ulici je
vo vlastníctve Zuzany Rapantovej.
V rovnakom článku sme tiež mylne
uviedli, že „koncom minulého roku majiteľka novinového stánku ohlásila dúbravskému stavebnému úradu výmenu
niektorých častí stavby“. Správne malo
byť, že to ohlásila koncom predminulého roka, teda koncom roka 2009.
V článku Postaviť niečo na cudzom je
obyčajná krádež (BN 41/2011) bolo
mylne uvedené, že „stánok bol síce
súkromný, ale pozemok je mestský“, a
že „v okamihu, keď vlastníčka zbúrala
stánok, podľa všetkého stratila aj akýkoľvek právny vzťah k pozemku, na
ktorom stavba stála“. Správne malo
byť uvedené, že aj pozemok je súkromný a patrí vlastníčke novinového stánku a po zbúraní stánku nestratila právny vzťah k pozemku, ale zostala vlastníčkou pozemku.
(red)
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Na Železnej
by stačilo len
opraviť bazén
LIST ČITATEĽA
Predpokladal som, že zrušením plánovanej výstavby hotela na Železnej
studienke, ktorý mal spolu s parkoviskom vyrásť pri súčasnej lanovke na
Kamzík, bude chvíľu v lesoparku pokoj, ale to som bol veľký optimista.
Ako som si prečítal v BN č. 43/2011,
ani nie kilometer za týmto miestom
smerom dovnútra lesoparku sa chystá
výstavba, respektíve revitalizácia areálu nefunkčného kúpaliska neďaleko
Štátneho sanatória.
Krása. Namiesto spustnutého areálu s
prázdnym ošarpaným bazénom nové
kvalitné kúpalisko, lanové dráhy, plážový volejbal, preliezačky, posiedky,
náučné chodníky a ohniská. Prečo nie?
No keď som sa dočítal, že sú dva
varianty, prvý ráta so štyrmi bazénmi,
druhý dokonca so šiestimi, že sa tu
počíta s dlhodobým státím pre 75 áut, to
už je silná káva. A to už nehovorím o
bufetoch a ostatných službách, ktoré
budú potrebné na bežnú prevádzku, ich
pravidelnú údržbu a zásobovanie. Za
zlý vtip považujem konštatovanie, že
po sezóne sa voda (predpokladám, že
chlórovaná) z bazénov vypustí do potoka Vydrica.
Tí, ktorí sem chodievajú na pravidelné
prechádzky a cyklistiku vedia, že až tu
je to miesto, kde sa začína naozajstný
pokoj bez množstva ľudí, bufetov a
hluku. Je to konečná autobusu č. 43,
ktorý by mal aj naďalej ostať jediným
dopravným spojením v tejto oblasti, a
to nielen cez víkendy a sviatky.
Keby sa zrevitalizoval súčasný bazén a
urobili by malý areál pre deti, to
beriem, ale urobiť tu pomaly aquapark
obkolesený parkoviskom pre autá,
ktoré tu majú v súčasnosti zákaz vjazdu (bohužiaľ, len cez víkendy a sviatky), to je katastrofa. Dúfam, že do apríla 2014, keď sa plánuje začiatok revitalizácie, bude kríza v plnom prúde,
alebo sa kompetentní nad tým seriózne
zamyslia. Tomáš Husár, Petržalka

Zabuchli ste si auto?
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

4

Geisha je malá, ale varí celkom chutne
V jednej z troch veží rovnomenného
obytného komplexu na Bajkalskej
ulici sme navštívili nenápadný Sushi
Bar GEISHA. Hovorí sa, že dobrého
málo býva, tak sme boli zvedaví, či to
platí aj v tomto prípade. Vojde sa
sem totiž len 16 hostí.
Sushi bar sa nachádza v parteri severnej veže. Interiér je zariadení jednoducho a účelne. Po oboch stranách sú
stoly, taburetky a lavice so zdobenými
japonskými poduškami. Na stene fototapeta tokijskej ulice, presne oproti
vchodu je bar s dvoma stoličkami, za
ním kuchyňa a vpravo toaleta. Napriek
tomu, že výklad smeruje do rušnej
ulice, vo vnútri počuť len príjemnú
reprodukovanú hudbu.
Geisha ponúka polievky, predjedlá, šaláty, nigiri, maki, špeciálne rolky, sashimi,
sushi sety, tempury, rezance a ryžu, hlavné jedlá a dezerty. Teda všetko, čo v dobrom sushi bare nesmie chýbať.
Z ponuky šiestich polievok sme si dali
dve - klasické Misoshiru (2,10 €), čo je
polievka s kúskami tofu, morskou riasou
wakame a mladou cibuľkou, a pikantnú
Tom Yum Ebi (4,50 €), čo je vlastne
thajská kokosová krémová polievka s
krevetami, zeleninou a koriandrom. Obe
boli vynikajúce, kto ich prvýkrát ochutná, bude milo prekvapený netradičnou

kombináciou chutí. Ocenili sme , že obe
polievky boli servírované s tou správnou
teplotou, teda ani nie horúce, ani vlažné.
Predjedlá sme vynechali a snažili sme sa
ochutnať z každého trošku. Vybrali sme
si 10-kusový sushi set - 6 x maki tuniak,
1 x nigiri úhor, maslová ryba, kreveta,
mušľa (12,50 €). Japonskú kuchyňu
dnes ponúkajú v Bratislave na rôznych
miestach, toto sushi patrilo k tým lepším.
Kúsky ryže a rýb servírovali na drevenom podnose s veľkou kopou tradičného
nakladaného ďumbiera (gari).
Sety sa líšia zložením, veľkosťou aj
cenou. Najlacnejší stojí 7,40 € (10
kúskov), najdrahší 22,60 € (26 kúskov).
Nigiri a maki ponúkajú aj jednotlivo,
jedno nigiri stojí od 1,60 do 2,30 €, 6
kúskov maki rovnakého druhu stojí od
3,60 do 7,80 €. Jednotková cena maki
či nigiri v sete je určite výhodnejšia,
preto sa oplatí vybrať niektorý zo šiestich setov.
Dobre vyzerali aj špeciálne rolky, dali
sme však prednosť hlavným jedlám a
rezancom. Dali sme si pšeničné rezance udon s maslovou rybou - Udon
Managatsuo (12,10 €) a bola to veru
poriadna porcia. Servírujú ich v japon-

skej miske, možno ich jesť drevenými
paličkami alebo európskym príborom.
Chutili veľmi dobre.
Z hlavných jedál sme si vybrali Geishine prsty, čiže domáce rybie prsty so
zeleninovou ryžou (8,20 €). Aj to bola
poriadna porcia, menší jedák môže mať
problém všetko zjesť. V takých prípadoch je lepšie nechať si jedlo zabaliť a
zobrať so sebou.
Vynikajúce bolo aj Kamo, čiže chrumkavá kačica s figovou omáčkou (9,80
€). Jedlo servírujú s rezancami so zeleninou, my sme si však k tomu objednali jazmínovú ryžu. Nakoniec sme
dostali takú istú ryžu so zeleninou ako
v prípade rybích prstov. Kačka bola
famózna - pečené kačacie prsia nakrájané na jemné plátky.
Na záver sme si z dezertov dali Mozzi,
čiže typický japonský koláčik v opraženom sezame (3,70 €). Veľmi dobré.
Vzhľadom k tomu, že v Bratislave je
stále viac reštaurácií s japonskou kuchyňou, konkurencia je v tomto smere
dosť veľká. Geisha by však nemala mať
problém sa v nej presadiť.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Penzión Portus a Hotel Perugia s pokutou
Ubytovacích kapacít má Bratislava v
súčasnosti viac ako dosť, nie všetky
hotely či penzióny sú však kvalitné,
resp. ponúkajú služby, ktoré deklarujú. Opäť sa o tom presvedčili inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorí v lete navštívili niektoré
ubytovacie zariadenia v meste.
Najhoršie dopadol Penzión Portus na
Paulínyho ulici, ktorý prevádzkuje spoločnosť Horsík, s.r.o. Pri kontrole totiž
SOI zistila hneď niekoľko nedostatkov.
Jednak tu nemali overenú kuchynskú
váhu, takže zákazník si nemohol prekontrolovať správnosť deklarovaného
množstva výrobkov. Ďalej penzión
nedodržal klasifikáciu „penzión *“,
keď v troch izbách chýbali nočné
lampy na každé lôžko, chýbalo zrkadlo
a v spoločnej kúpeľni s WC chýbali
uzatvárateľné nádoby na odpad.
Ďalej prevádzkovateľ nepredložil rozhodnutie orgánu hygieny, ktorý povolil
prevádzkovanie kontrolovanej prevádzky, v jedálnom lístku nebolo pri piatich druhoch jedál uvedené množstvo,
resp. objem, a samotná prevádzka nebola na vhodnom a trvale viditeľnom

mieste označená obchodným menom a
sídlom predávajúceho, ani triedou ubytovacieho zariadenia. Okrem toho inšpektori SOI zistili, že prevádzkovateľ
neposkytol spotrebiteľovi úplnú a presnú informáciu o nákupných podmienkach poskytovanej služby, keďže na
dverách prevádzky bola len informácia
o cene 50 € za izbu, a to bez špecifikácie izby, pretože ubytovanie bolo
poskytované v dvoj-, troj- a štvorlôžkových izbách. Za všetky tieto nedostatky
vyrúbil inšpektorát SOI prevádzkovateľovi penziónu Portus pokutu 1500 €.
O niečo lepšie dopadla kontrola v
Hoteli Perugia***, ktorý prevádzkuje
spoločnosť ROJAX GASTRO, s.r.o.
Pri kontrole 12. augusta 2011 bolo zistené, že v dvoch izbách chýbala v predsieni vešiaková stena a pri kontrolnom
nákupe predávajúci nesprávne účtoval
výslednú sumu nákupu, a to sumou
29,80 € namiesto 29,10 €, keď započítal aj 2 kusy chleba po 0,35 €, ktoré
neboli predmetom objednávky, ani

neboli skonzumované. Pri platení ďalej
predávajúci nevydal peňažný rozdiel
0,20 € pri platení požadovanej výslednej sumy 29,80 €. Konaním predávajúceho tak podľa SOI došlo k predraženiu nákupu v neprospech spotrebiteľa
celkom o 0,90 €. Na základe týchto
nedostatkov bratislavský inšpektorát
SOI udelil prevádzkovateľovi Hotela
Perugia*** pokutu 900 €.
Ten sa k výsledku kontroly a výške
pokuty vyjadril v tom zmysle, že
obsluhujúci zamestnanec sa necíti
vinný z úmyselného predraženia. Z
hradenej sumy nevydal, pretože sa
domnieval, po vyjadrení inšpektorov
pri platení, že účet je v poriadku a
nevydaný rozdiel ostáva obsluhe. O
neskonzumovaných kusoch chleba sa
vraj dozvedel až po vykonanom účtovaní. Inšpektori SOI však trvajú na
svojom a námietky prevádzkovateľa
hodnotia ako účelové v snahe zbaviť sa
objektívnej zodpovednosti za zistené a
preukázané porušenie zákona.
Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí
Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Zážitok na 3 spôsoby
pôsobyy
p
rechou
pod jednou strechou
tarréé mesto
Najromantickejší výhɱad na Sta
zo strechy v SKY restaurant
N lepšia thajská kuchyɷa
Naj
tickom
maatic
zm
n
na prízemí v chariz
LEMONTREE restaurant
Najväɑší výber rumov v podzemí
v RUM club

Hviezdoslavovo
o nám. 7
www.spicy.sk • 0948
48 109 400

Chystá sa veľká
sofistikovaná
vlaková lúpež?
LIST ČITATEĽA
Prakticky od roku 1989 s väčšou či
menšou intenzitou rezonujú reči o
bratislavskom metre. Krstní otcovia
mesta s pomocou nasadených koní
periodicky opakovali podnety na
výstavbu metra. Čakalo sa len, kedy
nastane tá vzácna konštelácia politických hviezd, aby sa hĺbiace stroje
zaborili pod najväčšou slovenskou
dedinou, aj keď metro v nej nič
nevyrieši, lebo nemá čo vyriešiť.
Poslanci mesta odolali, a tak ctihodní
kmotrovia zmenili stratégiu a oslovili
ŽSR. Tu našli pochopenie. Po nástupe
správnych nominantov strán v roku
2007 vykonštruovali zdanlivo priechodný plán, ako konečne otvoriť obrovské nálezisko zlata, diamantov a
platiny pod hlavným mestom určené
úzkej skupinke vyvolených. Vznikol
plán, ktorý síce má primárnu logiku,
ale letmé ponorenie do detailov dáva
tušiť, že sa tu chystá niečo, čo pripomína veľkú sofistikovanú vlakovú lúpež.
Všetko sa plánuje hlavne pod zemou.
Plán sa primárne volá Projekt prepojenia železničných koridorov TEN-T,
ktorý, len tak mimochodom, úplne
opomína Hlavnú železničnú stanicu.
Možno sa to bude pre väčšinu zdať šialenstvom, ale Bratislava má jednu z
najlepších priechodností dopravy v
Európe. Z hlavných miest je na 5.
mieste. Pred ňou sú len mestá s rozvinutou cyklistickou sieťou Kodaň (520tisíc), Štokholm (860-tisíc), Vilnius
(540-tisíc) a len 120-tisícový Bern.
Prečo si teda naše Bratislava vyberá
toľko krkolomných alternatív, keď
obyčajný rozvoj cyklistických trás by
za minimálny peniaz odbremenil mesto od 15 až 30 % áut? Veď to by do
značnej miery mohlo vyriešiť terajšie
zápchy v špičkách. Ak sa zahusťuje
doprava v meste, tak si treba všimnúť,
koľko semaforov je zbytočných. Navyše situácia v Bratislave i na Slovensku
je podľa štatistík stabilizovaná v počte
obyvateľov i v počte áut. Bratislava
nemá klasický biznis downtown. Je tu
minimálne 10 marginálnych biznis
lokalít, ktorých zamestnanci aj tak
využijú iný spôsob dopravy ako
ponúkne podzemný projekt. Predstavenstvu ŽSR či mesta, by som odporučil aspoň jeden deň pozorovať pohyb a
vyťaženosť električky č. 1 a 4 zo stanice Nové Mesto a potom uvažovať o
tuneli, ktorý tu plánujú.
Podobná situácia je, čo sa týka letiska,
kam tiež majú viesť vláčiky. Aj keď
mimo sezóny na ňom pristáva a odlieta od 6 do 15 lietadiel denne. Každý,
kto letisko využíva, vie, že polovicu
pasažierov privezie a odvezie rodina.
Je problém, aby z letiska išiel plný
autobus MHD a nieto plné vlaky.
Okrem toho je otázne, prečo by pracujúci z prímestských satelitov mali
používať vlaky namiesto áut. Dnes jazdia do Bratislavy vlaky z Dunajskej
Stredy i z Pezinka. Nikto na ne neprestupuje. Zaujímavé sú aj podmieňovacie vyjadrenia zodpovedných o prínose
projektu: ,,malo by, mohlo by, dalo by
sa..." pripomínajúce reči krčmových
filozofov. A tak sa môže stať, že za 10,
20 mld. € tu budeme mať plno ligotavých staníc, vláčikov, tunely, ale ich
praktický význam bude minimálny.
Marcel Burkert, Dúbravka
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Lúčnica vystúpi
v Istropolise
hneď štyrikrát
NOVÉ MESTO
Lúčnica - môj život je program,
ktorý umelecký súbor venuje profesorovi Štefanovi Nosáľovi k 85. narodeninám. Vystúpenie môžete vidieť 18., 19., 20. a 21. januára 2012 o
19.00 h vo Veľkej sále Istropolisu na
Trnavskom mýte 1.
Pod programom je podpísaný choreograf prof. Štefan Nosáľ, réžia Ján
Ďurovčík, hudba Svetozár Stračina a
Tibor Andrašovan, návrhy kostýmov
Šarlota Kišová a Dagmar Roháčová.
Účinkujú Tanečný súbor a sólisti Lúčnice, spevácka skupina a orchester
Lúčnice a hostia.
Profesor Štefan Nosáľ sa narodil 20.
januára 1927 v Hriňovej. Po štúdiách
na gymnáziu v rokoch 1939 – 1947 odišiel študovať na Slovenskú vysokú
školu technickú do Bratislavy. V
rokoch 1953 – 1957 absolvoval Vysokú
školu múzických umení, odbor choreografia. Od roku 1968 učil na Vysokej
škole múzických umení. Dvadsať
rokov viedol katedru tanečnej tvorby,
(od roku 1980 ako profesor). Napísal
vysokoškolskú učebnicu Choreografia
ľudového tanca, v roku 1991 vyšlo jej
druhé vydanie. Ďalej autobiografiu Môj
život Lúčnica, Drahoš Machala o ňom
napísal knihu Čarodejník Lúčnice Štefan Nosáľ.
Od roku 1949 je tanečníkom a choreografom v súbore Lúčnica, neskôr ako
umelecký vedúci súboru. V Lúčnici
vytvoril vyše 100 tanečných kompozícií a viacero celovečerných komponovaných programov.
Je nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní: národný umelec, rad Ľ.
Štúra, Pribinov kríž I. triedy, Krištáľové krídlo, cena J. Straussa.
(dš)
~ ~ ~
VYHRAJTE VSTUPENKY NA
LUČNICA - MÔJ ŽIVOT

Vystúpenie Lúčnica - môj život uvidia
aj čitatelia Bratislavských novín. Na
www.banoviny.sk súťažíme o 5 voľných
vstupeniek pre dve osoby na vystúpenie, ktoré bude 18. januára. Súťažíme
do pondelka 16. januára 2012.
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Na Fedinovej doviedli zahusťovanie
bratislavských sídlisk k dokonalosti
PETRŽALKA
Podľa stavebného povolenia tu však 44 státí na parkovisku zo strany ProkoPrieluku medzi obytnými domami na má byť až 76 parkovacích státí, 32 kol- fievovej.
(pol)
Fedinovej ulici vyplní polyfunkčný mých parkovacích státí na Fedinovej a
FOTO - Slavo Polanský
objekt. Zahusťovanie bratislavských
sídlisk tu doviedli k dokonalosti. Nový objekt, našťastie, prieluku z Fedinovej na Jiráskovu nevyplní úplne,
podmienkou mestskej časti totiž bolo
zachovať tu priechod pre chodcov.
Stavebníkom je Bratislavská stavebná
spoločnosť, s.r.o., ktorá projekt kúpila
od spoločnosti EURODOM Bratislava,
a.s. Tá získala pozemok s rozmerom 91
štvorcových metrov zámenou od mesta
Bratislava v roku 2008, stavebné povolenie získala v roku 2009.
Ide o 14-poschodový polyfunkčný objekt so 78 bytmi, na každom poschodí
majú byť 4 dvojizbové a 2 jednoizbové
byty s rozlohou 30 až 52 štvorcových
metrov. V suteréne sú obchodné priestory s plochou 110 štvorcových metrov,
pribudnúť má 50 parkovacích miest.

Lokomotíva
Ganz Eg 6 je už
v opravovni
BRATISLAVA
Lokomotíva Viedenskej električky
Ganz Eg 6 bola v polovici decembra
prevezená z bratislavského Múzea
dopravy do Topoľčian, kde ju začali
v bývalom rušňovom depe rekonštruovať. Do Bratislavy by sa mala
zrekonštruovaná lokomotíva vrátiť
najskôr koncom roka.
„Ak všetko dobre pôjde, na jar 2012
bude hotová prvá významná časť rekonštrukcie, a to rám rušňa. Celková
rekonštrukcia by sa mala skončiť najskôr koncom roka 2012, bude to závisieť najmä od našich finančných možností,“ uviedol predseda Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej
dopravy Michal Milata.
(ado)

VINOTÉKA
Predaj vína
čapovaného,
fľaškového
a krabicového
BA V. Mandľova 31, Jarovce
Mobil: 0905 666 292

Ochutnávka zdarma!
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Rugbisti Slovana
sa chystajú
na jarnú časť
BRATISLAVA
V polovici januára sa začne zimná
príprava rugbistov Slovana Bratislava. Majú naplánované sústredenie v
Chorvátsku a množstvo prípravných stretnutí proti súperom z
Česka a Nemecka.
Bratislavskí rugbisti ukončili jesennú
časť sezóny na 2. turnaji majstrovstiev
Slovenska v rugby 7s, v ktorom Slovan
po prvýkrát zaváhal. Premožiteľa
našiel v mestskom rivalovi RK Bratislava, ktorému podľahol 12:19. Slovan
nakoniec skončil na druhom mieste, za
už spomenutým RK Bratislava.
Vo veľkom 15-tkovom rugby po nešťastnej jeseni, kde odohrali mnoho
vyrovnaných zápasov, obsadili bratislavskí rugbisti v prvej českej lige siedme miesto. Neraz siahali po výhre aj
proti súperom z čela tabuľky.
Ženy Slovana zavŕšili jesennú časť sezóny vo veľkom štýle, keď na turnaji v
Kremse skončili druhé a konečne teda
prelomili magickú štvrtú priečku,. Týmto úspechom sa pred zimnou prestávkou
pohodlne usadili na druhom mieste
rakúskej najvyššej súťaže.
(brn)

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
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Hokejisti Slovana po prehre v Poprade
prišli o náskok aj vedenie v extralige
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava po
krutej povianočnej prehre 0:10 v
Skalici pokračovali v nepresvedčivých výkonoch, napriek tomu sa v
novom roku dostali v ligovej tabuľke
na vedúcu priečku. Doma síce porazili Duklu Trenčín 3:0, prehrali však
v Nitre 3:5 a potom vyhrali doma so
Zvolenom 5:2.
Keďže Skalica potom zakopla, Slovanisti sa dostali na čelo tabuľky a získali
dokonca aj trojbodový náskok pred
Záhorákmi a Košicami. V nedeľu však
po prehre v Poprade 2:4 prišli o náskok
aj o vedenie v slovenskej extralige.
Belasí prehrávali po štyroch minútach
hry už 0:2 a v 12. minúte 0:3, ani dva

góly v záverečnej tretine im už nepomohli obrátiť vývoj zápasu vo svoj prospech. „Nehrali sme na úzkom klzisku
konfrontačný hokej, čo Poprad využil a
rozhodol dvoma gólmi už po piatich
minútach. Začali sme hrať agresívnejšie a chceli sme so zápasom niečo urobiť, ale bolo už neskoro,“ povedal po
zápase tréner Slovana Štefan Mikeš.
Slovan sa posledných zápasoch trápi.
Pred domácim publikom sa síce dokáže
vypnúť k obetavým výkonom a vyhráva, na klziskách súpera však prehral už
tretí zápas za sebou. V kuloároch a
medzi fanúšikmi sa začalo hovoriť o
možnej výmene hlavného trénera.
Mikeša by údajne mohol vymeniť Rostislav Čada, ktorý už Slovan trénoval,

potom získal s Košicami tri majstrovské tituly a teraz je voľný, keď predčasne skončil angažmán v Omsku. Vedenie klubu sa nateraz k tejto možnosti
nevyjadruje. Slabým miestom Slovana
je aj brankársky post, Branislav Konrád
si po prehre v Skalici prestal veriť a
vedenie klubu zháňa k nemu skúsenejšieho brankára.
Po 37. kole Tipsport extraligy sa dostali na čelo tabuľky zásluhou lepšieho
skóre Košice, Slovan je druhý s náskokom troch bodov pred treťou Skalicou.
V piatok 13. januára 2012 o 18.00 h
čaká Bratislavčanom v Slovnaft Aréne
MsHK Žilina, v nedeľu 15. januára sa v
zápase o čelo tabuľky stretnú vonku s
HC Košice.
(brn)

Futbalový ŠK Slovan posilnil Ondřej
Smetana, na odchode je Karim Guédé
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava začali tento týždeň prípravu na jarnú
časť ligovej sezóny. Zo sľubovaných
zmien v kádri slovenského majstra
sú už niektoré známe. Odišli viacerí
hráči, zatiaľ však do mužstva prišiel
len jeden.
Ako už skôr oznámil tréner Vladimír
Weiss, zo Slovana po jesennej časti ligy
odišli Lukáš Hartig, Ivo Táborský a Zé
Vitor, ďalší dvaja hráči - Marek Kuzma
a Radoslav Augustín absolvujú zimnú
prípravu v Banskej Bystrici.

Hráčsky káder Slovana zatiaľ posilnil
bývalý kanonier Senice Ondřej Smetana. Ten v lete prestúpil do Belgicka,
tam však sedel na lavičke Sint-Truidense VV a nastupoval len pri striedaniach.
V minulej sezóne to bol práve Smetana,
ktorý v drese Senice bojoval s Filipom
Šebom o titul kráľa ligových strelcov.
„S belgickým klubom sme sa dohodli
na podmienkach polročného hosťovania, pričom budeme mať aj následnú
opciu na hráča,“ informoval generálny
riaditeľ Slovana Petr Kašpar.
Cez víkend sa mali hráči bratislavského

Slovana predstaviť na halovom turnaji
Fortuna Víkend šampiónov, ktorý mal
byť v nedeľu na Zimnom štadióne O.
Nepelu. Bratislavská polícia však požiadala samosprávu mestskej časti
Nové Mesto, aby podujatie nepovolila.
Podľa polície vraj hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného
poriadku, ako aj ohrozenie životov a
zdravia účastníkov a obyvateľov Bratislavy. Na turnaji sa mali predstaviť
hráči Slovana Bratislava, Sparty Praha,
Slávie Praha, Bohemians Praha, Spartaka Trnava a MŠK Žilina.
(brn)

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská ulica 7, 821 07 Bratislava, IČO: 603 295
podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa maní a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle Zásad Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o obchodnej súťaži

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

- o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, resp. nájomných zmlúv na nebytové priestory v objekte
„Polyfunkčného objektu“ nachádzajúceho sa na Poľnohospodárskej ul.č. 27, 27A, 27B a 27C v Bratislave o
celkovej podlahovej ploche 1.563,48 m2, súpisné číslo II.20056, postavený na pozemku parc.č. 631/95, vedený na LV č. 1095, k.ú. Vrakuňa, v spoluvlastníckom podiely spol. REEBAU SK, s.r.o. a Hlavného mesta SR Bratislavy, dané do správy Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa Zverovacím protokolom zo dňa 01. 12. 1992.
Nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí, 1. a 2. podlaží objektu v nasledovnom
členení:
PRÍZEMIE:
161,98 m2 - nástupné priestory a schodisko
49,26 m2 - hygienické zariadenia , skladový priestor
(upratovanie)
1.POSCHODIE:
16,47 m2 - hygienické zariadenia
69,77 m2 - hygienické zariadenia spoločenskej sály
(WC, šatne, maskér)
295,12 m2 - priestory spoločenskej sály (javisko, hľadisko)

522,85 m2 - kancelárske priestory a rokovacia miestnosť (8 miestností)
375,93 m2 - nástupná hala, schodiská, chodby
33,29 m2 - „bar“ a zázemie
2. POSCHODIE :
31,56 m2 - svetelná a zvuková réžia
7,25 m2 - schodiská
pre zriadenie nebytových priestorov - objektu
na Poľnohospodárskej ul. 27, 27A, 27B a 27C
na dobu neurčitú.
Minimálna cena nájmu je stanovená v
zmysle uznesenia č. 190/2011 zo dňa
13.12.2011 MZ MČ Bratislava – Vrakuňa vo

výške podľa členenia:
- kancelárske priestory........70,- € /m2/rok
- spoločenská sála..............33,- € /m2/rok
- bar- bufet........................70,- € /m2/rok
- spoločné priestory.............20,- € /m2/rok
Súťažné podmienky - tlačivá záväzných ponúk je
možné získať na webstránke www.vrakuna.sk
alebo osobne prevziať na Miestnom úrade Bratislava-Vrakuňa, Šíravská ul.7, 821 07 Bratislava, tel.: 02/40204880, 02/402048888, prízemie
č.d. 105, 117 v úradných hodinách.
Záväzné súťažťné návrhy je možťné podávať v termíne
od 09. 01. 2012 - do 23. 01. 2012 do 16,00 h.

Biele tigre
aj policajti
začali víťazne
BRATISLAVA
V nadstavbovej skupine o 1.-4. miesto
volejbalovej extraligy mužov má Bratislava dvojnásobné zastúpenie. Hráčov Volley Teamu Unicef Bratislava,
ktorí skončili po základnej časti na 2.
mieste, a hráčov VKP Bratislava,
ktorí postúpili z tretieho miesta.
V prvom kole nadstavbovej časti si oba
bratislavské tímy počínali vynikajúco,
keď vyhrali na palubovkách súperov Biele tigre s Chemesom Humenné 3:0 a
policajti so Sláviou Svidník 3:1.
V štvorčlennej skupine sa oba bratislavské tímy stretnú vo vzájomnom zápase
už v druhom kole 21. januára 2012, keď
VKP hostí Volley Team Unicef - hrá sa
o 18.00 h v Športovej hale PKO.
Oba bratislavské tímy na seba narazili aj
v semifinále Slovenského pohára. Prvý
zápas ešte pred Vianocami vyhrali biele
tigre 3:1, odveta bola na programe v
stredu 11. januára 2012.
(pol)

Basketbalisti
Interu prišli
o trénera
BRATISLAVA
Po necelých dvoch mesiacoch skončil
pôsobenie na lavičke basketbalistov
Interu Bratislava tréner Ivan Vojtko. Spoluprácu sa rozhodol ukončiť
v pondelok 2. januára 2012. Vo funkcii kormidelníka ho nahradil doterajší asistent trénera Richard Ďuriš.
Zmeny sa dotkli aj kádra, odišli americký rozohrávač Kevin Bridgewaters a
britský pivot Morakinyo Williams, v
polovici decembra prišiel americký
rozohrávač Emmanuel Ubilla.
V českej Mattoni NBL je Inter po 22.
kole na predposlednej trinástej priečke
s bilanciou 4 víťazstvá a 18 prehier.
Pod Ďurišovým vedením zdolali Bratislavčania 4. januára doma Ostravu
78:69, no vzápätí odišli z palubovky
českého majstra a vedúceho tímu ligy
ČEZ Nymburk s výpraskom 101:49!
Do konca základnej časti NBL zostávajú štyri kolá. Najbližšie sa basketbalisti
Interu predstavia v sobotu 14. januára
2012 o 18.00 h v Športovej hale na
Pasienkoch proti Chomutovu. (ado)
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Rozetové okno Dómu smeruje na juh
STARÉ MESTO
NA MEDENEJ ULICI pre Vianocami
okradol neznámy páchateľ 79-ročnú
ženu priamo v jej byte, keď sa jej predstavil ako zamestnanec firmy, ktorá distribuuje elektrickú energiu. Vošiel do
bytu a z predsiene jej odcudzil hotovosť
40 € a osobné doklady.
PETRŽALKA
NA EINSTEINOVEJ ULICI v nákupnom centre sa po Vianociach pokúsil 42-ročný muž z Vietnamu ukradnúť
dámsky kabát. Keď Vietnamec prešiel
pokladničnú zónu bez zaplatenia, narazil na pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý ho skontroloval.
Kabát za 279 eur musel zaplatiť, pretože ho pri krádeži poškodil. Zlodeja
zatkli policajti, za krádež mu hrozí až
dvojročné väzenie.
NA FEDINOVEJ ULICI len deň pred
koncom minulého roku prepadol neznámy muž stávkovú kanceláriu. Krátko
pred 17.00 h do nej vošiel, pričom bol
maskovaný kapucňou a škraboškou,
hrozil použitím zbrane a od pracovníčky
žiadal peniaze. Tá mu v obave o život a
zdravie vydala približne 230 eur.
RUŽINOV
NA MILETIČOVEJ ULICI v novom
roku vylúpili záložňu dvaja páchatelia
maskovaní v pracovných uniformách
poriadkovej polície. Zamestnankyňu záložne zvalili na zem a zviazali, pričom
počas prepadu komunikovali cez vysielačku s treťou osobou. Páchatelia si zo
záložne odniesli šperky a zbraň v dosiaľ
nevyčíslenej hodnote. Zamestnankyňa
utrpela zranenie dolných končatín. Polícia po lupičoch pátra.
NA BOJNICKEJ ULICI na Nový rok
krátko po polnoci našla polícia pred
obytným domom muža z bodným zranením chrbta. Išlo o 26-ročného Bratislavčana, ktorý bol následne prevezený
do nemocnice na ošetrenie. Podozrivý z
tohto skutku je 30-ročný Bratislavčan,
ktorý bol tiež prevezený do nemocnice
na ošetrenie, nakoľko aj on mal bodné
zranenie v oblasti prsníka. Kto bol
páchateľom tohto skutku a kto poškodeným, ukáže až ďalšie policajné vyšetrovanie. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví.
Páchateľovi tak hrozí trest odňatia slobody na 4-10 rokov.
(brn)

Pri stavbe kresťanských kostolov v
stredoveku dôrazne dodržiavali jedno
pravidlo: kostol musel byť orientovaný v smere východ-západ. Oltár stál
vždy na východe, zhromaždení veriaci sa počas bohoslužieb vždy obracali
smerom na východ, teda k oltáru.
Naproti oltáru, teda v západnej stene
kostola, býval obyčajne hlavný vstup
do svätyne.
Ak tomu zabraňovali iné skutočnosti,
býval hlavný vstup od miesta priamo
oproti oltáru posunutý vpravo či vľavo,
mal byť však situovaný tak, aby prvý
pohľad vstupujúceho mieril na oltár. Aj z
tohto pravidla jestvovali výnimky. Veľké
európske chrámy, sídla biskupov a prepoštov, mávali výnimočne na západnej
strane stavbu pôdorysne pripomínajúcu
východný uzáver kostola. Pre také riešenie sa zaužíval názov „západný chór“.
Všeobecne býval charakteristickým prvkom každej západnej fasády kostola
zdôraznený chrámový portál. Mohol byť
umiestnený medzi dvoma vežami, alebo
sa kostolná veža vypínala rovno nad
ním. Pred stredovekými chrámami nebývali nijaké veľké organizované priestranstvá. Skôr to boli tesné priestory
zaplnené hrobmi, lebo každý chcel byť
pochovaný čo najbližšie k chrámu a
sviatosti. Na prezdobené fasády chrámov nebrala okolitá zástavba nijaký
ohľad. Boží dom musel byť síce bohato
dekorovaný, ale všetku tú nádheru často
nebolo vidieť, lebo domy mešťanov stáli
veľmi blízko a neumožňovali odstup.
Prešporský farský, neskôr korunovačný,
chrám nemohol mať na západe vchod,
lebo jeho západná fasáda s vežou stála v
mestskej priekope, von z mestského
opevnenia. Na fasáde až do konca 18.
storočia neboli ani veľké okná, len úzke
s kamenným rámom a mrežami, kade sa
nemohol pretlačiť ani trpaslík. Veľké
otvory boli až vysoko vo veži, v úrovni
zvonice.
Vrcholne gotické chrámy mávajú na
západnej strane nad hlavným portálom
veľké kruhové okno. Jeho plocha býva
vyplnená kamennými ornamentmi,
ktoré vytvárajú obrazec podobný rozkvitnutému kvetu. Hoci obrazec nie
vždy pripomína ružu, zaužíval sa pre
také okno stredoveký pôvodne latinský
názov rozeta.

Mnohí dnes kruhové chrámové okná
porovnávajú s ázijskými obrazmi mandaly, budhistickými a hinduistickými
cirkulárnymi obrazmi, ktoré človeku
pomáhajú sústrediť sa na rozjímanie. Aj
mnohého stredovekého Európana rozetové okná nabádali k rozjímaniu. Centrum rozety symbolizovalo Boha, od
ktorého sa všetko odvíja, od ktorého
všetko pochádza. A tým aj Bohom stvorenú Zem, okolo ktorej sa všetko (podľa
stredovekého názoru) točí. V neskorej
gotike sa taký točivý pohyb prejavil aj v
rozetových oknách použitím ornamentálneho prvku tvaru rybieho mechúra.
Rozetové okná bývali navyše zasklievané farebným sklom, ktoré umocňovalo
nadpozemský dojem.
Stavitelia prešporského chrámu nemali
možnosť sprístupniť loď kostola zo
západu reprezentačným portálom, ani
umiestniť rozetové okno nad nejestvujúci západný portál. Našli mu iné miesto.
Chrám prechádzal mestskými hradbami.
Na južnej strane sa hradby šikmo dotýkali chrámovej steny medzi štvrtým a
piatym oporným pilierom trojlodia od
východného nárožia, na severnej strane
až v mieste za piatym pilierom. Pole
medzi štvrtým a piatym pilierom južnej
steny by bolo zvlášť nebezpečné v prípade nepriateľského obliehania mesta.
Preto na ňom nesmelo byť zvyčajné
chrámové okno. Na vnútornej strane, v

chrámovom interiéri, bolo toto pole
situované presne oproti každému, kto
prichádzal severným portálom, čo boli
najmä členovia tunajšej združenej kapituly Najsvätejšieho Spasiteľa. Pole
nemohlo ostať slepé, bez výzdoby, bez
okna. A preto práve tam, vysoko pod
klenbu, osadili rozetové okno. Kamenná
gotická kružba člení kruhovú plochu do
šiestich polí, ktoré evokujú vírivý pohyb
okolo šesťcípej hviezdice. Pôvodné sklo
sa v okne nezachovalo, dnešné vitráže sú
z roku 1874. Južnú stenu kostola začali
stavať v roku 1401. Rozetové okno
mohli na nej osadiť okolo roku 1430.
Klenby v trojlodí stavali po roku 1439,
v roku 1452 chrám vysvätili.
Priamy optický kontakt medzi severným
portálom a rozetovým oknom oproti
nemu sa stratil, keď balkónom, vyčnievajúcim do lodí kostola, neskôr rozšírili
emporu pre spevákov. Pri stene pod
okno postavili ešte v 15. storočí kamenné točité schodište na emporu.
Rozetové okno, ako jediné z chrámových okien, sa dalo zatvárať aj drevenou,
možno okovanou a plechom pokrytou,
okenicou. Tá bola upevnená na osi ležiacej na dvoch kamenných konzolách pod
oknom. V prípade nebezpečenstva sa
dala okenica preklopiť ako padací most
a okno bolo nepriestrelne zabezpečené.
Vyťahovací mechanizmus musel byť
umiestnený v podkroví nad oknom.
Stopy po ňom doteraz nikto neidentifikoval.
Štefan Holčík
FOTO - autor

Prvá Lurdská
jaskyňa v meste
je na Hlbokej
Dňa 11. februára 1858 sa v dovtedy
neznámom meste Lurdy na juhu
Francúzska zjavila Panna Mária iba
štrnásťročnej Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli Vatikánom
uznané za pravdivé a kult Panny
Márie Lurdskej sa začal šíriť po
Európe. Usídlil sa i v Bratislave.
Azda najznámejšou pamiatkou pripomínajúcou zázrak z Lúrd je Lurdská
jaskyňa na Hlbokej ceste, postavená
neďaleko bývalého pútnického areálu
Kalvárie. Zakladaciu listinu podpísala
16. júla 1889 grófka Gabriela Szapáryová, ktorá sa zaslúžila aj o vznik
Modrého kostolíka na Bezručovej
ulici. Areál vznikol podľa vzoru jaskyne v Lurdoch. Za veľkej účasti pútnikov otvorili jaskyňu 15. septembra
1892 v bývalom kameňolome na Hlbokej ceste. V tento deň posvätili areál
spolu so sochou Panny Márie Lurdskej, ktorú darovali robotníčky z bratislavskej textilnej továrne. Lurdská jaskyňa sa stala magnetom pre pútnikov.
Stovky veriacich sa tu stretli 15.
februára 1945, aby prosili Pannu Máriu
o ochranu pred blížiacim sa frontom v
čase leteckých náletov. Bratislava bola
veľkej skazy ušetrená a Bratislavčania
sa prišli ochrankyni poďakovať na veľkej procesii 1. mája 1946. Asi 10-tisíc
pútnikov došlo, aby sa zúčastnili na
vysvätení novej sochy z carrarského
mramoru od Františka Gibalu. Je kópiou pôvodnej sadrovej sochy, ktorá už
bola v tom čase poškodená.
O milostiach, ktoré si tu mnoho veriacich vyprosilo, svedčí obrovské množstvo mramorových tabuliek po stenách
jaskyne. Sú tu napísané vďaky, pozdravy či prosby venované Panne Márii.
Výnimkou nie sú tabuľky vďaky za
záchranu v prvej či v druhej svetovej
vojne, vďaky za návrat z koncentračného tábora. Tabuľky pochádzajú z obdobia od samotného vzniku jaskyne až po
dnes.
Juraj Kucharík
(Pokračovanie nabudúce)
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SOBOTA 14. januára˙
 8.00 - Výmenné stretnutie zberate-

ľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
 9.30 - Detské baletné štúdio, otvore-

ná hodina 2. skupiny (7 - 9 rokov), Centrum divadla, Školská 14
 14.00 - Vlastivedná vychádzka: Rača, stretnutie na zastávke električiek
Detvianska
 14.30 - Lárom - fárom po Múzeu
Arthura Fleischmanna, divadlo PIKI,
Múzeum A. Fleischmanna, Biela 6
 14.30 - O poslednom dunajskom
vodníkovi, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 17.00 - Novoročná dychovka s
dychovou hudbou Šarfianka, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
 19.00 - Revízor, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
 15.00 - Ôsmy svetadiel, muzikál,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
 18.00 - Inter Bratislava - Levharti
Chomutov, basketalová Mattoni NBL,
Športová hala Pasienky
 18.45 - Ples Rusínov, Hotel Holiday Inn
 19.00 - Ples STU, Stará tržnica
 19.00 - Ples matičiarov, Istra Centrum
 19.00 - Maškarný ples, Hotel Barónka
 19.00 - Platonov, divadlo Astorka Korzo ´90, Námestie SNP 33
 19.00 - Ôsmy svetadiel, muzikál ,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

NEDEĽA 15. januára
 10.00 - O poslednom dunajskom

Značka Daimler

vodníkovi, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.30 - Nedeľné matiné v GMB:
Trio Nété (ČR) Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
 10.30 - Farbičková princezná, divadlo Žihadlo, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 14.00 - Batolárium, pre deti do 3
rokov, MDPOH, Laurinská ulica
 14.00 - Čárymáry Fučpunč priania,
sci-fi rozprávka divadla Ludus, Tower
115, Pribinova 25
 15.00 - Malá morská víla, rozprávka,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 15.00 - Nedeľný čaj o tretej: hrá
Memory duo, DK Lúky, Vigľašská 1
 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
divadlo Úsmev, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
 16.00 - Finisáž výstavy Nové Slovensko, (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 - 1949), Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
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PONDELOK 16. januára

 19.00 - Hviezdoslav v sexshope,

VÝSTAVY

 10.00 - Revízor, divadlo Malá scéna

divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - SĽUK: Výber z tvorby,
MDPOH, Laurinská ulica
 19.00 - O lásce, Ateliér Babylon,
vchod z Kolárskej ulice 3
 19.00 - Poradňa krásy Šereď,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - Pro dámu na balkoně,
Divadlo Bolka Polívky, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5

 Rudolf Fila: Obrazy, maľby a pre-

STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Partička, verejená nahrávka,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
 19.00 - Kľúčovou dierkou, 1. premiéra, divadlo LAB, Svoradova 4
 19.00 - Revízor, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - G. Bizet: Carmen, opera, Historická budova SND

ŠTVRTOK 19. januára
 17.00 - V SNG číta..., Pavol Rankov

z románu Pétera Hunčíka Hraničný prípad + Silvester Lavrík z knihy Pavla
Rankova Matky, SNG, Vodné kasárne,
Rázusovo nábrežie 2
 19.00 - Caveman, Ateliér Babylon,
 19.00 - S. Mrožek: Zábava, Divadlo vchod z Kolárskej ulice 3
Astorka - Korzo ´90, Námestie SNP 33  19.00 - Faust, Margaréta, slúžka a
ja, divadlo Ívery, Školská 14
UTOROK 17. januára
 19.00 - Túlavé srdce, Divadlo As 11.00 - O poslednom dunajskom torka - Korzo ´90, Námestie SNP 33
vodníkovi, Bratislavské bábkové divadPIATOK 20. januára
lo, Dunajská 36
 14.00 - Okno do minulosti: Najzná-  14.00 - Abeceda zdravia, Staromestmejšie stavby sveta, cyklus tvorivých ský klub G 19, Gaštanová 19
dielní, CC centrum, Jiráskova 3
 17.00 - Súčasné poľské divadlo:
 15.00 - Nestarnúce melódie, popo- Tadeusz Kantor, prednáška, Štúdio 12,
ludnie s hudobnou skupinou Charlies Jakubovo námestie 12
Duo, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3  18.00 - HC Slovan Bratislava - HC
 19.00 - Hudba a obrazy, koncert z
cyklu Slovenskej filharmónie v SNG,
Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2
 19.00 - Na obed, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Partička, verejená nahrávka,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
 19.00 - Cyrano, alebo Balabilé o Nose, Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí,
05 Banská Bystrica, hokejová Tipsport
Tyršovo nábrežie
 19.00 - Kľúčovou dierkou, 2. pre- extraligy, Zimný štadión O. Nepelu
 19.00 - Music á la cARTe, večer niemiéra, divadlo LAB, Svoradova 4
 19.00 - Priateľky, Divadlo Astorka - len o hudbe, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája 5
Korzo ´90, Námestie SNP 33
 19.00 - Charleyho teta, Divadlo No-  19.00 - Music club: Damaged Space
vá scéna, Kollárovo námestie
(progresive metal), koncert, DK Lúky,
Vigľašská 1
STREDA 18. januára
 19.00 - Láska, komédia, hrajú Ivana
 14.00 - O poslednom dunajskom Chýlková, Karel Heřmánek a Zdeněk
vodníkoví, Bratislavské bábkové divad- Žák, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 19.00 - Soňa Horňáková + Trojka
lo, Dunajská 36
 14.00 - Tancujeme disco tance, DK Zuzany Homolovej, folkový koncert,
Dúbravka, Saratovská 2/A.
Ticho&spol., Školská 14
 14.00 - Srdiečko na vandrovke,  19.00 - Len tak prišli, Radošinské
divadlo Dunajka, Staromestský klub naivné divadlo, Škultétyho 5
 19.00 - Goldbergovské variácie, traG19, Gaštanová 19
 18.00 - Klnka, program detského fol- gikomédia, MDPOH, Laurinská ulica
klórneho súboru, DK Dúbravka, Sara-  19.00 - Milovníci, divadlo Astorka tovská 2/A
Korzo ´90, Námestie SNP 33

maľby, Galéria 19, Lazaretská 19, trvá
do 15. januára 2012
 Melita Gwerková a Marián Vida:
Paralelné svety, Galéria Byzant, Ventúrska 2, trvá do 15. januára 2012
 Plagát k 100.výročiu narodenia hudobného skladateľa Jána Cikkera,
výstava plagátovej tvorby študentov
Súkromnej strednej umeleckej školy
dizajnu, foyer SND, Pribinova 17, trvá
do 15. januára 2012
 Arterego, výstava neprofesionálnych
výtvarníkov, Galéria Photoport, Pražská
11, trvá do 18. januára 2012
 Barbora Kožíková: Anjel, rybka a
obrazy, CC centrum, Jiráskova 3, trvá
do 20. januára 2012
 PF-ky, Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, trvá do 21. januára 2012
 Michal Kern: Stotožnenie, Pálffyho
palác GMB, Panská 19, trvá do 22.
januára 2012
 Josef Bolf, Boris Sirka: Dobrý Wolf,
zlá Mirka, Dom umenia, Námestie SNP
12, trvá do 22. januára 2012
 Ondrej Eliáš, Peter Eliáš: Felt is not
dead/Plsť žije, Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, trvá
do 22. januára 2012
 Nulté roky: Od Priestoru po Beskida, Slovenské výtvarné umenie 1999 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch,
Dom umenia, Námestie SNP 12, trvá do
27. januára 2012
 Kateřina Šedá: Nedá se svítit, Galéria Cypriána Majerníka, Ventúrska 9,
trvá do 28. januára 2012
 Mini - výber z tvorby: Bendželová,
Milová, Orlická, Zelenák, Minigaléria
Mýtny domček na Starom moste, trvá do
30.januára 2012
 Odkryté kapitoly Bratislavy, Bratislavský hrad, trvá do 31. januára 2012
 Marko Horban: Nič nového pod
slnkom, Galéria Artotéka, Kapucínska
1, trvá do 31. januára 2012
 Medzi nebom a zemou, výstava
dvoch generácií Rudavských, Levinne
Art + Design Gallery, Laurinská 16, trvá
do 31. januára 2012
 Európske pexeso, výstava o Európskej únii, Mestská knižnica Bratislava,
Kapucínska 3, trvá do 29. februára 2012
 Oksana Lukomska: Obrazy, Galéria BCPB, Vysoká 17, trvá do 19. januára 2012
 viac podujatí Kam v Bratislave

na www.BAnoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

Po cestách jazdia rôzne zvery.
Preto sme vášho MedveĂa poistili za vás!

vyjdú opäť o týždeň

19. januára 2012

www.lebomedved.sk/hodnota

V cene auta je havarijné poistenie a PZP na 3 roky
+ servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Ponuka platí takmer pre všetky modely osobných vozidiel.
Podrobné informácie u predajcov alebo na www.lebomedved.sk/hodnota
Navyše môžete využiŕ znaĀkové financovanie prostredníctvom
Mercedes-Benz Financial Services.
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