
Jedenásty Bratislavský bál napokon
predsa len bude. A to aj napriek
tomu, že do poslednej chvíle nebolo
isté, či sa jeho tradícia tento rok
nepreruší. Prečo tomu tak bolo, na
to sme sa spýtali riaditeľa Bratislav-
ského kultúrneho a informačného
strediska Vladimíra GREŽA.
- To sa musíte, prosím, spýtať vyhlaso-
vateľa a hlavného organizátora Brati-
slavského bálu, ktorým je Hlavné mesto
Bratislava, konkrétne marketingové
oddelenie. Nakoľko o uskutočnení Bra-
tislavského bálu rozhoduje každoročne
práve Hlavné mesto Bratislava.
Primátor deklaroval, že na bál nedá z
mestských peňazí ani cent. Ako je
teda Bratislavský bál finančne zabez-
pečený?
- Finančné náklady na bál hradia part-
neri Bratislavského bálu, ako aj výnos z
predaja vstupeniek.
Na čo všetko sa môžu návštevníci bá-
lu tešiť?

- Hostia Bratislavského bálu sa môžu
ako každý rok tešiť predovšetkým na
kvalitný a bohatý hudobný program v
dvoch sálach. Bál už tradične otvoríme
slávnostným predtancovaním a Tan-
com novicov -  čo je tradícia uvedenia
mladých tanečníkov z TŠ Jagermajster
do spoločnosti. Ďalej vystúpia známi
umelci zo Slovenska a Čiech. Hosťom
bálovej noci bude legenda a hviezda
československej scény Marie Rottrová.
Okrem toho do tanca zahrá Big Band
Gustava Broma pod vedením Vlada
Valoviča, ale aj Starmania s nestarnúci-
mi a svetovými hitmi, no a o kúsok
retro atmosféry sa postará Bratislava
Hot Serenaders s Milanom Lasicom. Aj
tohtoročný bál bude spojený s odovzdá-
vaním Ceny Júliusa Satinského - Brati-
slavská čučoriedka. Deviaty ročník
tohto ocenenia opäť odmení ľudskosť,

profesionalitu a snahu urobiť pre hlav-
né mesto niečo užitočné a výnimočné.
Ďalšou jedinečnou tradíciou je Polnoč-
né prekvapenie, ktoré ako každý rok
nedovolí hosťom na bálovú noc len tak
zabudnúť. Návštevníkov každoročne
potešia aj Polnočné noviny, v ktorých
sa okrem zaujímavostí o prípravách
bálu, informáciách o programe a účin-
kujúcich,  objavujú aj čerstvé fotografie
z aktuálne prebiehajúceho bálu.
Pôjdu lístky na Bratislavský bál aj do
voľného predaja? Koľko budú stáť?
- Áno, samozrejme. Predpredaj vstupe-
niek sme začali 16. januára 2012 v
pokladnici Mestského divadla P. O.
Hviezdoslava, kde je možné zakúpiť si
vstupenky v pracovných dňoch v čase
od 10.00 do 18.00, a to až do 17.
februára. Vstupenky predávame vo
dvoch cenových kategóriách – do Veľ-
kej divadelnej sály za 210 € a do Diva-
delného klubu za 170 €.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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BRATISLAVA
Taký január, ako je ten tohtoročný, si
veru Bratislavčania dlho nepamäta-
jú. V priebehu týždňa totiž Bratislava
zažila azda všetky druhy počasia,
ktoré sú v týchto zemepisných šír-
kach možné. Od snehovej kalamity,
cez intenzívny dážď, poľadovicu,
slnečné počasie a silný vietor. Akoby
ani zima nebola.
Minulý týždeň aj vďaka počasiu bolo
najviac dopravných nehôd práve v Bra-
tislave a v Bratislavskom kraji. Sneh a
poľadovica prispeli k mnohým kolí-
ziám, ale aj k nehodám so smrteľnými

následkami. Vďaka snehovým zráž-
kam, ktoré vystriedalo oteplenie a dážď
výrazne stúpla aj hladina Dunaja. Kým
v piatok 20. januára ráno hladina Duna-
ja v Bratislave dosahovala 334 cm, o 24
hodín neskôr - v sobotu 21. januára
mala už 543 cm! Potom síce mierne
poklesla, z nedele na pondelok 23.
januára však hladina rieky opäť stúpla a
to až na 592 cm!
Podobná situácia bola aj v Devíne, kde
ešte v piatok ráno bola hladina rieky
zhruba 200 cm, za 24 hodín však stúpla
na 496 cm a z nedele na pondelok až  na
549 cm! V priebehu pondelka hladina

rieky klesala, večer klesla v Bratislave
aj Devíne o zhruba pol metra.
Do rozvodneného Dunaja v noci z nede-
le na pondelok skočila 34-ročnej Brati-
slavčanka, ktorá sa chcela v rieke uto-
piť. Približne hodinu po polnoci ju z
vody vytiahli mestskí policajti, ktorí
začuli volanie o pomoc. Žena bola pri
brehu po krk vo vode a hrozilo jej, že ju
prúd strhne priamo do toku. Mestskí
policajti ju vytiahli na breh a poskytli jej
prvú pomoc. Neskôr sa mladej ženy
ujali privolaní zdravotníci, ktorí ju pre-
viezli do najbližšieho zdravotníckeho
zariadenia. (pol)

Bratislavčania zažívajú vrtochy počasia
Začiatkom tohto týždňa stúpla hladina Dunaja v Bratislave na takmer 6 metrov. FOTO - Juraj Mladý

Mestský bál zaplatia sponzori a lístky

Niektoré dane

treba zaplatiť

do konca

januára
BRATISLAVA
Koniec januára je už tradične termí-
nom na zaplatenie niektorých daní.
Či už ide o miestne dane, alebo niek-
toré priame dane. Potrebné je zapla-
tiť daň za psa, podať daňové prizna-
nie k dani z nehnuteľnosti, ale tiež
zaplatiť daň z motorových vozidiel
za minulý rok.
V prípade dane za psa sú druhy sadzieb
aj ich výška rozdielna v každej mest-
skej časti, v prípade dane z nehnuteľ-
ností sa sadzby tiež menia podľa mest-
skej časti. Napriek tomu, že mesto zvý-
šilo sadzby dane z nehnuteľnosti, za
minulý rok budú Bratislavčania platiť
ešte po starom. Vyššiu daň z nehnuteľ-
nosti zaplatia až na budúci rok.
V prípade dane z motorových vozidiel,
tzv. cestnej dane však motoristi, ktorí
používajú autá na podnikanie, zaplatia
tento rok viac ako vlani. Od 1. 1. 2011
totiž krajská samospráva zvýšila sadzby
cestnej dane o 15%. Sadzby daní nájde-
te na banoviny.sk. (brn)

HC Slovan má

nového trénera

Dušana Gregora
BRATISLAVA
Po sérii nepresvedčivých výkonov
hokejistov HC Slovan Bratislava
došlo k zmene na poste hlavného tré-
nera mužstva. Štefana Mikeša by
mal vymeniť Dušan Gregor, ktorý by
tak mohol viesť mužstvo už v piatok
v domácom zápase proti Skalici.
Slovanisti síce zostávajú v priebežnej
tabuľke Tipsport extraligy po 41. kole
na druhom mieste za vedúcimi Košica-
mi, posledné dva domáce zápasy však
belasí prehrali  - najskôr v piatok s
Banskou Bystricou po samostatných
nájazdoch 3:4 a v nedeľu s Martinom v
predĺžení 2:3.
V piatok 27. januára 2012 privíta HC
Slovan Bratislava o 18.00 h na domá-
com ľade  Skalicu, v utorok 31. januá-
ra 2012 o 18.00 h zase Nitru. Práve na
zápas proti Nitre pripravil klub špeciál-
nu akciu pre školákov. Keďže v utorok
sa rozdávajú polročné vysvedčenia,
HC Slovan ponúka možnosť ku každej
zakúpenej vstupenke na zápas proti
HK Nitra (vrátane sezónnych vstupe-
niek) kúpiť jednu vstupenku za symbo-
lické 1 € pre dieťa narodené po 1. 1.
1997. Akcia platí od 23. januára na kto-
romkoľvek predajnom mieste Ticket-
portal a v pokladniciach zimného šta-
dióna v deň zápasu po predložení pre-
ukazu poistenca dieťaťa. (pol)

Bratislavské

noviny opäť

vychádzajú ako

dvojtýždenník
BRATISLAVA
Hovorí sa, že človek mieni a Pán Boh
mení. Tak je to aj v prípade Bratislav-
ských novín, ktoré sme začali vydá-
vať v septembri 1998 ako dvojtýž-
denník. Od septembra 2006 sme pre-
šli na týždennú periodicitu, pretože
záujem obchodných partnerov o
inzerciu v novinách bol enormný. S
nástupom finančnej krízy a poklesom
výdavkov na reklamu sme sa teda od
januára 2012 vrátili k dvojtýždňové-
mu cyklu vydávania Bratislavských
novín.
Z prvých reakcií čitateľov už vieme, že
sme Bratislavčanov nepotešili. Keďže
na rozdiel od súkromnej bratislavskej
televízie sme nedostávali a nedostáva-
me od hlavného mesta a mestských
častí žiadnu finančnú dotáciu, musíme
sa pri vydávaní najčítanejších bezplat-
ných schránkových novín v meste
správať ekonomicky zodpovedne a
efektívne.
Bratislavské noviny odteraz teda hľa-
dajte vo svojich poštových schránkach
každé dva týždne. Pre tých, ktorí chcú
byť informovaní o dianí v meste denne,
pripravujeme denný spravodajský ser-
vis na www.banoviny.sk, kde nechýba
ani podrobný prehľad všetkého, čo sa v
meste deje - Kam v Bratislave. Ďakuje-
me všetkým čitateľom za priazeň a teší-
me sa na čítanie opäť o dva týždne.

Redakcia

Plesová sezóna

je už v plnom

prúde
BRATISLAVA
Plesová sezóna bude tento rok síce o
niečo kratšia, to však neznamená, že
plesov a bálov bude tento rok v Bra-
tislave menej. Doteraz sme ich v pre-
hľade na Kam v Bratislave zaregis-
trovali vyše štyroch desiatok, čo je
počet porovnateľný s rokmi pred
nástupom krízy.
Nakoniec bude aj Bratislavský bál, kto-
rého organizácia bola túto sezónu
vzhľadom na finančnú situáciu mesta
neistá. Napokon však bude, aj keď tro-
chu v obmenenom formáte. Bratislav-
čania sa môžu na 11. Bratislavský bál
tešiť 18. februára 2012 o 19.30 h opäť
v Mestskom divadle.
„Bál má v Bratislave už svoju tradíciu.
Z mestského rozpočtu naň nepôjde ani
euro, všetko bude pokryté zo vstupné-
ho a zo sponzorských darov,“ uviedol
hovorca primátora Ľubomír Andrassy.
Hlavným sponzorom bálu je spoloč-
nosť HB Reavis Real Estate. (brn)
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Nespravodlivá
nie je len
cestná daň
Páni župani zo stredného a východné-
ho Slovenska  sa nechali počuť, že daň
z motorových vozidiel je medzi jednotli-
vé kraje nespravodlivo rozdelená a je
potrebné nájsť lepší model jej výberu a
prerozdelenia. Vraj mnoho firiem po-
užíva v regiónoch autá zaregistrované v
Bratislave, cestnú daň však za tieto au-
tá platia iba Bratislavskej župe.
Hnev županov je možno oprávnený, ne-
spravodlivý je však celý systém finan-
covania verejnej správy. Ako k tomu
prídu Bratislavčania, ktorí na dani z
motorových vozidiel odvedú najviac, z
týchto peňazí však prakticky nevidia
nič. Aspoň nie na cestách, ktoré v Bra-
tislave patria k najvyťaženejším a naj-
zničenejším. Krajská samospráva mô-
že peniaze z cestnej dane použiť iba na
opravu ciest, ktoré má vo svojej správe,
to jest ciest medzi obcami a mestami v
kraji.
A to, že bratislavské služby využívajú aj
obyvatelia ostatných žúp a neplatia tu
žiadne dane, to už pánov županov z Ban-
skej Bystrice, Prešova, Žiliny a Košíc
nezaujíma. Že desiatky tisíc ich oby-
vateľov cestujú každý týždeň do Bra-
tislavy za prácou a tomuto mestu neod-
vádzajú žiadnu daň, žiadny poplatok za
to, že tu žijú, ale zarobené peniaze
naopak míňajú na rodnej hrude. Toto
mesto má väčší úžitok z turistov, ktorí sa
ubytujú v bratislavských hoteloch, ako z
„cezpoľných“, ktorí načierno žijú v pre-
najatých bytoch ako sardinky.
Spôsob, akým začali páni župani hovo-
riť o nespravodlivosti cestnej dane, nie
je najšťastnejší. Vyvoláva len vášne a
prehlbuje nevraživosť medzi Bratisla-
vou a zvyškom Slovenska. Určite by bo-
lo možné vymenúvať ďalšie neprávosti,
ktoré cítia Bratislavčania voči „cez-
poľným“ a naopak. Nemá to však
význam, pokiaľ sa nezačne zodpovedne
hľadať taký model financovania, pri
ktorom čo  najviac peňazí zostane naj-
bližšie k daňovým poplatníkom v regió-
noch, a nebude sa zbytočne prerozde-
ľovať cez štátnu kasu. Aby si obyvatelia
v každom kraji mohli žiť tak, ako po ce-
lý rok pracovali. Radoslav Števčík

Proti rozsudku

o PKO sa už

mesto odvolalo
BRATISLAVA
Mesto Bratislava sa už odvolalo voči
decembrovému rozhodnutiu brati-
slavského Okresného súdu Bratisla-
va 1 v otázke búrania PKO. Mesto
bude v odvolacom konaní zastupo-
vať advokátska kancelária Ľubomí-
ra Fogaša, ktorú magistrát vybral
bez výberového konania a to aj
napriek tomu, že bolo vypísané riad-
ne výberové konanie na právneho
zástupcu.
Mestská samospráva v odvolaní žiada
zrušenie rozsudku prvostupňového sú-
du s tým, že bol vydaný bez hlbšieho
dokazovania stavu veci. Zástupca mes-
ta zároveň požaduje, aby súd zamietol
podanie žaloby zo strany spoločnosti
Henbury Development.
Začiatkom decembra 2011 Okresný
súd Bratislava 1 zamietol žalobu
mesta, ktoré namieta neplatnosť zmlu-
vy o spolupráci, ktorou sa mesto zavä-
zuje byť nápomocné pri búraní budov
PKO. Mesto tvrdí, že predajom po-
zemkov pod PKO spoločnosti Henbu-
ry Development nedalo mestské zastu-
piteľstvo súhlas na zbúranie budov,
ktoré sú majetkom mesta. Súd naopak
konštatoval, že mestskí poslanci preda-
jom pozemkov a schválením urbanis-
tickej štúdie v podstate rozhodli aj o
zbúraní budov.
Okresný súd v rozsudku ďalej konšta-
toval, že povolenie na zbúranie budov
PKO vydal stavebný úrad Starého
Mesta práve na základe žiadosti mesta
Bratislava. Povolenie bolo platné do
konca minulého roka. O odvolaní
mesta bude rozhodovať Krajský súd v
Bratislave. (pol)

Investor 

chce vymeniť

Kráľovu horu
BRATISLAVA
Mesto Bratislava navrhol vlastníko-
vi pozemkov na Kráľovej hore v
Karlovej Vsi výmenu za pozemky v
Novom Meste, Ružinove či v Petržal-
ke. Investor potvrdil, že je ochotný
pozemky vymeniť, čaká sa však na
stanovisko finančnej komisie mest-
ského zastupiteľstva.
Kráľova hora, s.r.o., ako investor
výstavby deklaroval záujem prijať
navrhovanú zámenu pozemkov na Krá-
ľovej hore, kde je odpor občanov. Petí-
ciu proti výstavbe podpísalo vyše 21
000 ľudí. "Investor sa rozhodol ponuku
mesta prijať, nakoľko rešpektuje názor
obyvateľov Bratislavy a vychádza
verejnosti v ústrety aj napriek tomu, že
plánovaná výstavba na Kráľovej hore je
plne v súlade s územným plánom,"
uviedla hovorkyňa spoločnosti J&T
Real Estate Katarína Krajňaková.
Finančná komisia sa už návrhom na
zámenu pozemkov zaoberala, rokova-
nie ale prerušila. Podľa jej predsedu
komisie Iva Nesrovnala (SDKÚ-DS)
riešeniu problému Kráľovej hory musí
predchádzať konsenzus občanov, mest-
ských častí, mesta a developera. "Ide o
veľmi závažný problém a mestská
finančná komisia očakáva od primáto-
ra, že takýto konsenzus zabezpečí.
Zámene musí predchádzať dohoda,"
uviedol Nesrovnal. (brn)

STARÉ MESTO
Na jednom z najfrekventovanejších
priechodov pre chodcov v centre
mesta dochádza zbytočne ku kolí-
ziám, ktoré spôsobuje nevhodne zasa-
dený strom a drzo parkujúce autá.
Tento stav trvá už niekoľko rokov,
zatiaľ s tým však nikto nič nerobí.
Tento priechod pre chodcov je na Vajan-
ského nábreží - oproti Osobnému prísta-
vu a Pamätníku československej štátnos-
ti. Najmä v čase turistickej sezóny patrí
k tým najfrekventovanejším - vtedy tade
denne prechádzajú stovky výletníkov z
lodí či autobusov, ktoré turistov priváža-
jú na nábrežie.
Jedným problémom pri plynulom a bez-
pečnom prechode cez priechod je
nešťastne zasadený strom, ktorý na
chodníku zaberá vyše štvrtinu šírky
priechodu. Chodci sa tu nedobrovoľne
zhlukujú a snažia sa stom obísť zľava či
sprava. V posledných týždňoch je však
priechod obmedzený autami parkujúci-
mi medzi stromom a stožiarom trolejo-
vého vedenia tak, že strom je možné
obísť iba z jednej strany. Z celkovej šírky
zhruba 6 metrov je tak priechod pri
vyústení na chodník priechodný v šírke
zhruba dvoch metrov.

Vajanského nábrežie patrí do zóny s
dopravným obmedzením a regulova-
ným parkovaním. Žlté auto so žilinským
EČV by tu teda podľa nového cestného
zákona nemalo vôbec stáť. Bez ohľadu
na tom, že tvorí prekážku v bezpečnosti
a plynulosti v cestnej premávke - v
tomto prípade jedného z účastníkov -
chodcov. Auto tu parkuje denne a nepo-
máhajú ani telefonáty na mestskú polí-
ciu. Tá totiž bude radšej asistovať súk-
romnej BPS Park, a.s., a dávať papuče

na autá, ktoré parkujú na miestach vy-
hradených na parkovanie, ktoré nebránia
bezpečnosti a plynulosti cestnej premáv-
ky, ale zaplatené BPS Park poplatok za
parkovanie.
Aj keď ochrancovia prírody budú pro-
testovať, tento strom sem určite nepatrí.
Rovnako, ako na tento chodník nepatria
autá, ktoré tú bránia nielen v plynulom
prechode cez priechod, ale chodcom aj
vo výhľade na cestu. (pol)

FOTO - Slavo Polanský

Na Vajanského nábreží na priechode

prekáža chodcom strom a stojace autá 

BRATISLAVA
Matica slovenská v týchto dňoch pri-
šla s návrhom na pomenovanie časti
dunajského nábrežia pri Eurovea na
Nábrežie generála Štefánika. Jedným
z dôvodov je aj to, že v tjeto časti
nábrežia stojí socha generála Milana
Rastislava Štefánika.
„Je logické, že ak pri Eurovey stojí socha
Štefánika, ktorú odhalili v roku 2008 pri
90. výročí Pittsburskej dohody, aby sme
nábrežie pri Dunaji pomenovali po Šte-
fánikovi. Tak nám velí naša zodpoved-
nosť pred dejinami aj pred výchovou
mladej generácie Slovákov k vlastenect-
vu,“ uvádza Matica slovenská. V Brati-
slave je však už jedno priestranstvo po
Štefánikovi pomenované -  je to Štefáni-
kova ulica. Ako sa vysporiadať s touto
duplicitou Matica slovenská neuvádza.

Z iniciatívou na premenovanie iného
bratislavského nábrežia prišiel Bratislav-
čan a fanúšik športu Michal Moncman.
Navrhuje, aby sa Nábrežie arm. gen. L.
Svobodu premenovalo na Nábrežie
Gejzu Reháka. „Je našou morálnou
povinnosťou uctiť si významných ľudí
minulosti. Jedným z nich je aj MUDr.
Gejza Rehák, ktoré 130. výročie narode-
nia sme si vlani pripomenuli. Bol dlho-
ročným riaditeľom bratislavskej Štátnej
nemocnice, bol senátorom Národného
zhromaždenia, stál pri vzniku najsláv-
nejšieho športového klubu na Slovensku
- 1. ČsŠK Bratislava, takmer dve desa-
ťročia bol jeho predsedom, bol zaklada-
teľom bežeckých pretekov Devín - Bra-
tislava, ktoré vlani oslávili 90. rokov.
Preto navrhujem, aby bol zakladateľ
Národného behu Devín - Bratislava oce-

nený tým, aby z celej trasy behu aspoň
úsek dlhý 2,4 km niesol jeho meno.
Navrhujem Nábrežie armádneho gene-
rála Ludvíka Svobodu premenovať na
Nábrežie Gejzu Reháka a tým vzdať
hold človeku, ktorý pre toto mesto tak
veľa urobil. Verím, že mestské zastupi-
teľstvo návrh podporí a pre L. Svobodu
nájde inú lokalitu,“ píše M. Moncman.
Zmena názvov ulíc a verejných prie-
stranstiev je v kompetencii mestského
zastupiteľstva. To by malo po parlament-
ných voľbách rozhodovať o návrhu na
premenovanie Predstaničného námestia
na Námestie Franza Liszta. S týmto
návrhom prišla samospráva Starého
Mesta pri príležitosti 200. výročia naro-
denia, vzhľadom na konanie parlament-
ných volieb však mestské zastupiteľstvo
o návrhu ešte nerokovalo. (brn)

Navrhujú premenovať dve nábrežia

Dnes je možné poveda , že sa vyrábajú len dobré 
autá. V rovnakej triede a cenovej kategórii sú 
rozdiely v kvalite i v technológiách relatívne 
zanedbate né. Pod a oho si potom vybra  svoje 
nové auto?
Niekedy je to osobná sympatia k zna ke, niekedy 
odporú anie známeho, inokedy dobrý odborný 
lánok v motoristickom magazíne. Tak i onak, 

všetci chceme ma  auto, ktoré nám robí rados
a s ktorým máme o najmenej starostí. Auto si totiž 
nesta í len kúpi . Treba s ním chodi  do servisu na 
výrobcom predpísané prehliadky, plati  si povinné 
zmluvné poistenie, vybavi  si lízing, podnikatelia 
musia myslie  na cestnú da . A ke že cesty sú dnes 
neuverite ne preplnené, na mieste je aj havarijné 
poistenie. Tých inností je neúrekom a treba sa 
im venova  rok o rok. Ako je potom možné nema
s autom starosti? V Mercedese si túto skuto nos
ve mi dobre uvedomujeme a snažíme sa majite om

mercedesov u ah i  ich život.
Náš šes ro ný servis alebo do najazdenia 160-tisícšes ro ný servis alebo do najazdenia 160-tisíc 
kilometrovkilometrov v cene vozidla pre osobné a ahké 
úžitkové vozidlá iste poznáte. Majite om mercedesov 
je dobre známy už viac ako desa  rokov. 
Že zavedenie tejto služby bol krok správnym 
smerom, hodnotia nielen naši zákazníci, ale aj 

alšie zna ky, ktoré ho viac-menej kopírujú.
o však robi , ke  sa stretnete na ceste napríklad 

s nejakými „zvermi“ za volantom a dôjde k poistnej 
udalosti? Na tú sa šes ro ný servis nevz ahuje.
Ale my sa o vášho „Medve a“ dokážeme postara !
Od 1. 1. 2012Od 1. 1. 2012 prichádzame s alším zjednodušením 
starostlivosti o auto. V cene nového osobného 
mercedesu získa budúci majite  havarijné poistenie 
i PZP – Mercedes-Benz poistenieMercedes-Benz poistenie od spolo nosti 
Allianz – Slovenská pois ov a na celé 3 roky.
Do poistnej sumy sú zahrnuté základná cena vozidla 

a všetka volite ná výbava dodaná z výrobného 
závodu.
Mercedes-Benz poistenieMercedes-Benz poistenie sa vz ahuje na všetky 
osobné vozidlá zna ky Mercedes-Benz s výnimkou 
superšportu SLS, offroadu G a Viana. Do poistnej 
hodnoty nie sú zahrnuté domontáže i prestavby 
úpravcov objednané mimo možností volite nej výbavy 
a vykonané mimo výrobného závodu. Poistenie sa 
viaže na konkrétne vozidlo a je prenosné na alšieho 
majite a po as celej lehoty jeho platnosti.
Teraz sa budete ur ite ahšie rozhodova  pri kúpe 
nového auta!

istá zverina
Havarijné poistenie aj PZP na 3 roky v cene auta

mb_advertorial_poistenie_150x118.indd 1 17.1.2012 15:13:36

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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STARÉ MESTO
Vo funkcii starostky bratislavského
Starého Mesta je už vyše roka. O
tom, ako sa jej podarilo zlepšiť život
obyvateľov centrálnej mestskej časti,
ale aj o tom, čo sa nepodarilo, sme sa
pozhovárali so starostkou Tatianou
ROSOVOU (SDKÚ-DS).

~     ~     ~
Do úradu ste pred rokom nastúpili tro-
chu nešťastne – poslanci vám schválili
najvyšší možný plat, čo sa okamžite
stalo predmetom kritiky, a to aj
napriek tomu, že ste si ho nechali vzá-
pätí znížiť. Ako to vnímate s odstupom
času?
- Bol to určite ten najnešťastnejší spôsob,
ako začať v novej funkcii. Veľmi ťažko sa
vysvetľujú okolnosti, ktoré k tomu viedli,
kto chce uverí, kto nechce, neuverí. Môj
starostovský plat bol v tom čase posledná
vec, ktorá ma zaujímala. Keď sa ma spý-
tali, aký majú pripraviť návrh, povedala
som, nech sa držia doterajších štandar-
dov, ktoré tu platili. Samozrejme s tým
vedomím, že chce robiť viac a lepšie ako
moji predchodcovia. To, ako to napokon
dopadlo má veľmi nahnevalo, pretože
keby som sa chcela stať starostkou len
kvôli platu, nebola by som predsa vopred
deklarovala, že sa vzdám toho poslanec-
kého. Nevenovala som tomu dostatočnú
pozornosť, pretože ako poslankyňa parla-
mentu som už vedela, že sa pripravuje
návrh na zníženie platov primátorov a
starostov. Keby som tomu venovala väč-
šiu pozornosť, určite by sa to nestalo, ale
pri nástupe do funkcie som riešila veci,
ktoré sa mi zdali dôležitejšie, ako je plat.
Vy ste sa poslaneckého platu nakoniec
celkom nevzdali, pretože to vlastne nie
je ani možné, ale poukazujete do fond,
ktorý podporuje aktivity Staromešťa-
nov. Čo sa už podarilo za tie peniaze v
Starom Meste urobiť?
- Vzdať sa poslaneckého platu nie je
možné, pretože to neumožňuje legislatí-
va. Oslovila som preto Komunitnú nadá-
ciu Bratislava, kde zriadili fond, ktorý
spravujú a vypisujú výzvy na jeho čerpa-
nie. Doteraz bolo z tohto fondu realizova-
ných 15 projektov a teraz bola zverejnená
ďalšia grantová výzva obyvateľom Staré-
ho Mesta. Ide o projekty, ktoré posilňujú
staromestské tradície a prispievajú k
budovaniu komunity. Fond prispel na
prevádzku letnej čajovne v Medickej
záhrade, vytvorenie oddychovej zóny pre
obyvateľov Špitálskej ulice, júnový festi-
val pouličného umenia, víkend historic-
kých parkov a záhrad Bratislavy, Dizajn-
víkend v Pisztoryho paláci, poznávací
zájazd staromestských dôchodcov po sto-
pách antického Carnuntum, výmenu pod-
lahy v rodinnom centre Prešporkovo,
projekt adopcie psíkov a mačiek Nájdi si
ma, v rámci projektu občianskeho zdru-
ženia Mestského zásahy „zelený kobe-
rec“ pod Novým mostom, prispela na
kúpu rušňa Viedenskej električky, organi-
záciu Dobrého trhu na Panenskej ulici,
korčuľovanie staromestských žiakov na
klzisku a ďalšie.
Ako sa vám darili skĺbiť prácu starost-
ky a poslankyne Národnej rady SR?
Zrejme to nie je žiadna pohoda mať
dve funkcie. Nie je predsa len jedna na
úkor tej druhej?
- Nie je to síce žiadna pohoda, ale je to
výhoda. Nielen pre mestskú časť, ale pre

samosprávu ako takú. Z dennej práce sta-
rostky viem, kde všade narážam na nedo-
statočnú legislatívu, kde zákony bránia
samosprávam efektívnejšie fungovať. A
na tieto problémy miest a obcí nemá k
parlamente kto upozorniť. Ukázalo sa to
napríklad pri riešení problémov reštituo-
vaných domov, čo je problém hlavne Sta-
rého Mesta. Pokúšala som sa zmeniť
názor poslancov, ktorý bol naozaj veľmi
akademický. Aj keď sa mi nepodarilo
presadiť v tomto smere nejaké zásadné
zmeny, tá diskusia v parlamente nebola
len jednorozmerná a mnohí začali ten
problém chápať aj z inej strany. Tých
drobných korekcií, kde som pri tvorbe
zákonov využila skúsenosti zo samosprá-
vy, nebolo málo, nie všetky sa dali či
mohli aj prezentovať. Pozmeňujúce
návrhy som predložila k návrhom záko-
nov o dobrovoľníctve, k trestnému
poriadku, k zákonom o poskytovaní dotá-
cií na obstaranie náhradných nájomných
bytov a o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní, ktoré aj prešli. Teraz sa
snažím pozmeňujúcim návrhom zmeniť
zákon o cestnej premávke, aby sme mohli
uplatňovať objektívnu zodpovednosť
vodičov aj na parkovanie, ktoré je váž-
nym problémom nielen v Starom Meste.
Predkladám aj návrh na isté sprísnenie
parkovania diplomatov tam, kde sa par-
kovať nemá.
Do funkcie ste nastúpili v čase, keď sa
Staré Mesto zviditeľnilo spôsobom pri-
deľovania bytov. Ako ste sa s tým
vysporiadali? Koľko bytov a ako ste za
ten rok pridelili?
- Prijali sme pravidlá, ktoré už neumož-
ňujú žiadne netransparentné a nespravod-
livé prideľovanie obecných bytov. Na
druhej strane sú nám tie pravidlá nanič,
pretože jediný byt, ktorý máme k dispozí-
cii a je užívaniaschopný, má 17 štvorco-
vých metrov a zatiaľ sa nenašiel žiadateľ,
ktorý by ho chcel. Všetky ostatné byty sú
v tak dezolátnom stave, že nie sú v užíva-
niaschopné, pričom nemáme prostriedky
na to, aby sme ich zrekonštruovali. Skôr
teda hľadáme možnosti, ako z nebyto-
vých priestorov, ktoré sa nám uvoľnili,
urobiť nájomné byty. Oproti tomu množ-
stvu bytov, ktoré sa tu porozdeľovali v
minulosti, to je však len kvapka v mori.
Veľmi ma mrzí, že ľuďom, ktorí za mnou
chodia a sú naozaj vo veľmi zlej bytovej
situácii, neviem pomôcť.
Od nového roka ste sprísnili vstup do
historického jadra a zdanili ste aj
vstup zásobovacích áut od 6. do 9.
hodiny. Zlepšilo to situáciu v historic-
kom jadre?
- Od tejto zmeny zatiaľ uplynulo iba nie-
koľko týždňov a prevádzkovatelia a záso-
bovači si zatiaľ zvykajú na nové pravidlá.
Našim cieľom nebolo len získať viac pro-
striedkov za vjazd do historického jadra,
aj keď aj toto je pozitívum, ale hlavným
cieľom bolo pritlačiť firmy, aby zásobo-
vali efektívnejšie a zladili svoju logistiku
tak, aby po centre mesta jazdilo menej
áut. Toto funguje, pretože každá zásobo-
vacia firma si rozmyslí, či pôjde do pešej
zóny jedným alebo dvomi autami. Snaží-
me sa doladiť niektoré detaily, ale musím
povedať, že som sa pri zavádzaní nových
pravidiel nestretla s väčším odporom.
Potom, ako pred rokom došlo v pešej
zóne k smrteľnej nehode, presmerovali
sme vjazd a výjazd aj na Štúrovu ulicu,

čím sme zmiernili nápor vozidiel v čase
zásobovania a zdanením vjazdu aj ráno
sme obmedzili počet áut, ktoré chodia
zásobovať tunajšie prevádzky.
Máte za sebou rok v kresle starostky.
Čo všetko z predsavzatí a sľubov, ktoré
ste mali pri nástupe, sa vám už podari-
lo splniť?
- Asi najväčší krok sme urobili v otvorení
samosprávy občanom. Už sa nestane, aby
sa budova úradu v niektoré dni v týždni
zatvárala už o 14. hodine, úrad je otvore-
ný každý deň do 17. hodiny, predĺžili sa
pracovné hodiny na kontaktnom praco-
visku, pracuje sa aj počas obeda, aby si
zamestnaní občania mohli prísť na úrad
vybaviť, čo potrebujú. Ja som občanom k
dispozícii každý prvý pondelok v mesia-
ci a každý môže za mnou prísť. Ešte
zásadnejší krok sme urobili v zavádzaní
elektronických služieb, kde sme úrad
posunuli z 20. do 21. storočia. Otvorili
sme aj elektronickú komunikáciu s
občanmi, keď sa občan zaregistruje,
môže si všetko vybaviť elektronicky a
môže taktiež elektronicky sledovať
pohyb spisu na úrade. Zaviedli sme
Linku čistoty, kde môžu Staromešťania
volať, ale aj posielať MMS-ky s fotkami
neporiadku a nečistoty v staromestských
uliciach. Nastúpili sme do úradu v čase,
keď začali platiť nové pravidlá o zverej-
ňovaní zmlúv, faktúr a objednávok na
internete a za niekoľko mesiacov sme sa
vo zverejňovaní dostali na prvé miesto
spomedzi všetkých miest a obcí na Slo-
vensku, získali sme Zlatý erb za našu
webstránku. Viacerými krokmi sme vyšli
v ústrety tým, ktorí pomoc potrebujú.
Zaviedli sme napríklad prepravnú službu
k lekárovi, otvorili sme nový klub pre
seniorov na Kýčerského či Komunitné
centrum sociálnych služieb ma Heyduko-
vej. V lete ožilo Hviezdoslavovo námes-
tie nielen kultúrou, ale aj kvetmi, v zime
zasa celkom novými Vianočnými trhmi a
klziskom. Na nábreží, v Medickej záhra-
de aj na Hviezdoslavovom námestí sme
zaviedli internet zadarmo, dobudovali
sme chodníky v parkoch na Jakubovom
aj Vajanského, v Medickej sú vynovené
lavičky.
Čo sa naopak z tých predsavzatí nepo-
darilo splniť?
- Nepodarilo sa výraznejšie pohnúť so

zmluvou s BPS Park, a to aj napriek
tomu, že na súdoch sa to pohlo, ale výsle-
dok je zatiaľ ešte v nedohľadne. Dlhšie,
ako som si predstavovala, trvá zavedenie
nového parkovacieho systému v zónach,
kde nemáme zmluvu s BPS. Žiaľ, samo-
správa nie je súkromná firma a musí sa
riadiť zákonmi verejnej správy, takže
všetko trvá trochu dlhšie. Verím však, že
sa nám to podarí v tomto roku rozbehnúť,
s novými pravidlami parkovania budú
spokojní Staromešťania a návštevníci
mestskej časti. To najťažšie je asi motivo-
vať ľudí, ktorí boli na úrade navyknutí na
istý štýl práce, aby pracovali inak a lepšie.
Sú takí, ktorí chcú, a potom takí, ktorí tu
sedeli len preto, aby dostávali plat. Cítim
to ako istú satisfakciu, že aj medzi ľuďmi,
ktorí tu robili dlhé roky, sa našli takí, ktorí
boli ochotní a schopní pridať sa a pohnúť
veci dopredu.
Pred rokom ste sľubovali zachovanie
posledného trhoviska v Starom Meste
na Žilinskej ulici a otvorenie nových
trhovísk. Trh na Žilinskej má vraj do
roka skončiť, žiadne nové trhovisko
nepribudlo. Prečo?
- Tento rok by pre trh na Žilinskej ulici
nemal byť posledným, naopak, zriaďo-
vateľ deklaroval, že by mal fungovať
ešte aspoň dva roky. Pravda je však taká,
že trh jedného dňa skončí. Nie však
preto, že je tam investičný zámer, ale
preto, že trh je z roka na rok menej renta-
bilný pre prevádzkovateľa. V Bratislave
ubúda trhovníkov a pribúda priekupní-
kov, ktorí nakupujú vo veľkoskladoch a
potom predávajú na trhovisku často
drahšie ako v niektorých obchodných
reťazcoch. V budove na Kýčerského
ulici pripravujeme malú tržnicu, ktorá by
mala v zásade kopírovať sortiment
susedného trhu na Žilinskej. Už na jar by
sme chceli otvoriť takúto malú staro-
mestskú tržnicu. Ja som mala v progra-
me otázku trhov v kapitole kultúra, pre-
tože dnes už na trh chodia ľudia najmä
kvôli stretávaniu sa a spoločenským kon-
taktom v rámci komunity. Je mojim záuj-
mom, aby tradícia trhov z Bratislavy a jej
centra nevymizla. Chceme obnoviť trh
na ulici Malý trh, kde chceme otestovať,
či stály trh dokáže prežiť. Ja však vidím
budúcnosť bratislavských trhov skôr v
návrate k tradícii ich usporadúvania len v

niektoré konkrétne dni v týždni. Na
tomto princípe fungujú trhy aj v sused-
ných krajinách, či Holandsku, Francúzs-
ku aj Belgicku, kde v konkrétne dni pri-
chádzajú trhovníci a sú trhy. Miesta
vyberáme spoločne magistrátom.
Chcem, aby sme tento typ trhov obnovi-
li už tento rok, a to na mieste, ktoré na to
bolo a je predurčené – pred Starou tržni-
cou. Chceme však pokračovať v tradícii
tzv. Dobrých trhov, teda susedských
trhov, ktorých cieľom je budovanie dob-
rých komunitných vzťahov, ako sa nám
to podarilo vlani na Panenskej ulici.
Rok vo funkcii končíte s tým, že mests-
ká časť zrušila základnú školu na
Jesenského ulici. Za päť rokov je to po
Lazaretskej už druhá staromestská
škola, ktorá bola zrušená. Nedalo sa
tomu zabrániť?
- Ocitli sme sa v situácii, keď by každý
zodpovedný manažér nemohol konať
inak. Kocky už boli hodené a budova
školy zmenila majiteľa. Keby nás tam
majiteľ nechal zadarmo hoci aj desať
rokov, nemohli by sme si to dovoliť, pre-
tože doteraz nám za prenájom platili
základná umelecká škola aj Lúčnica,
ktorá tu trénovala. O príjmy z tohto pre-
nájmu sme však prišli, takže prevádzka
školy na Jesenského by bola pre nás
mimoriadne stratová. Okrem toho
záujem o túto školu nebol taký, ako by
sme si predstavovali. Vlani sa nám sem
do prvého ročníka prihlásilo iba osem sta-
romestských detí. Bez ohľadu na zmenu
vlastníka budovy, určite by sme sa len tak
neprizerali, ako nám tu klesajú počty žia-
kov. Osobne ma veľmi mrzí, že práve dve
školy na Lazaretskej a na Jesenského,
ktoré v čase môjho detstva mali veľmi
dobré renomé a boli výberové, zanikli.
Všetky deti z Jesenského dostanú mož-
nosť prejsť do iných staromestských škôl,
rodičom každému z nich pošleme osobný
list, kde mu ponúkneme alternatívnu
školu, vyzerá to tak, že aj učiteľky už
majú alternatívu, kde budú od septembra
pokračovať. Nepredstavovala som si pri
nástupe do funkcie, že ma čaká zrušenie
školy, ale k problémom treba pristupovať
zodpovedne a potom treba prijímať aj
takéto nemilé riešenia.
Magistrát vlani začal šetriť a prejavilo
sa to na čistote ulíc 1. a 2. triedy, ktoré
spravuje. Centrum je menej čistejšie
ako v minulosti. Ako to vnímate z
pohľadu mestskej časti, ktorá sa stará
o komunikácie 3. a 4. triedy?
- Toto je tiež oblasť, kde nemôžeme byť
celkom spokojní. Na jednej strane Staré
Mesto neupratujeme o nič menej, ako v
minulosti a upratovaciu firmu, ktorú sme
zdedili, kontrolujeme prísnejšie ako bola
zvyknutá. Ale spravujeme len niektoré
ulice, pričom nemôžeme čakať, že ľudia
budú vedieť, o ktorú sa stará primátor, a o
ktorú starostka. Rokujeme s pánom pri-
mátorom o tomto probléme, ale aj mesto
má svoje upratovacie firmy. Máme
záujem o zverenie aspoň tých námestí,
kde je situácia najkritickejšia s tým, že
mesto by nám presunulo prostriedky,
ktoré vynakladá na ich čistenie. Uvidíme,
ako sa k tomu postaví pán primátor a
vedenie hlavného mesta. Našim záuj-
mom však je, aby Staré Mesto bolo čisté
bez ohľadu na to, či sú ulice alebo námes-
tia v správe mesta alebo mestskej časti.

Zhováral sa Radoslav Števčík

Tatiana Rosová: Asi najväčší krok sme
urobili v otvorení samosprávy občanom
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Židovská reštaurácia Chez David na
Zámockej ulici bola pred štrnástimi
rokmi prvou v Bratislave, ktorej sme
v Bedekri gurmána udelili najviac
hviezdičiek. Vtedy to bola špičková
bratislavská reštaurácia s vynikajú-
cou kuchyňou. Dnes už nie je. Na-
miesto židovskej kuchyne je v dolnej
časti Zámockej ulice pivovarská reš-
taurácia ZÁMOCKÝ PIVOVAR.
Vstup do reštaurácie je bariérový, inte-
riér je rozdelený do dvoch častí -
nefajčiarskej a fajčiarskej. Hlavná reš-
tauračná časť je zariadená jednodu-
chým dreveným mobiliárom, barové
stoličky sú potiahnuté čiernou kožou,
pozornosť vzbudia dve klubové červe-
né kreslá pri stolíku s dennou tlačou.
Pozdĺž pravej strany je dlhý barový
pult, ktorý sa končí dverami kuchyne.
Smerom do Palárikovej ulice je pre-
sklená zimná záhrada, kde sú medené
varne piva. Interiér tejto miestnosti
pôsobí príjemne a otvorene. 
Ako sme sa už presvedčili viackrát, pri
dobre reštaurácii nie je rozhodujúce,
ako to vo vnútri vyzerá, ale ako tam
chutí. Preto sme boli zvedaví, čo dobré
ponúka Zámocký pivovar. Či tu náho-
dou niečo nezostalo aj z tej židovskej
kuchyne.
Medzi predjedlami nás zaujali viaceré
pochúťky - či už obyčajný chlieb s
husacou masťou a cibuľou (2 krajce/

1,90 €), domáca huspenina s cibuľou,
octom a chlebom (3,00 €), kopaničiars-
ka tlačenka (3,30 €), alebo kuracie
pečienky na cibuľke (3,20 €). Nako-
niec sme si vybrali hovädzí tatársky
biftek so 6 hriankami (9,70 €). Servíro-
vaný bol na originálnom drevenom
podnose, s priehlbinami na všetky in-
grediencie, ktorými treba dobrý tatárak
dochutiť. Bol dobrý, akurát hrianky
boli zbytočne mastné.
Z polievok sme ochutnali slepačí vývar
s rezancami a mäsom (1,90 €) a tradič-
nú cesnakovú s krutónmi s syrom (2,50
€). Slepačí vývar bol trochu slabší a pri-
pomínal skôr vývar z kuraťa ako zo
sliepky, cesnačka mala všetko čo má
mať. Polievkový minisúboj vyhrala ces-
naková.
Medzi hotovými jedlami nás lákal
zámocký teľací guláš s bavorská kned-
ľou (7,30 €), segedínsky guláš s parenou
knedľou (6,90 €) či sviečková z falošnej
sviečkovice na smotane s knedľou (7,00
€). Nakoniec sme podľahli ponuke
zámockej kuchyne - dali sme si vieden-
ský teľací rezeň (9,90 €), ktorý sme si
však nedali s domácim zemiakovým
šalátom, keďže bol s majonézou, ale s
hranolčekmi. Teľací rezeň nebol zlý,
akurát ten trojobal na ňom vôbec nedržal.

Aj hranolčeky boli priveľmi mastné,
nabudúce si dáme radšej varené zemiaky.
Vynikajúce bolo dusené jahňacie koleno
so štuchanými zemiakmi a domácou
omáčkou (10,90 €) - bola to poriadna
porcia a ešte k tomu veľmi chutná.
Neodolali sme ani grilovaným teľací
rebierkam s cesnakovým dressingom a
chlebom (9,90 €). Bola to tiež pomerne
slušná porcia a boli slušne prepečené.
Mimochodom, s teľacími rebierkami
sme sa stretli v Bratislave prvýkrát. Za
zmienku stojí, že tu majú asi najlacnejší
vyprážaný syr s hranolčekmi a tatárskou
omáčkou (4,90 €).
Ako sme sa dozvedeli, Zámocký pivo-
var je skutočný pivovar, kde varia štyri
druhy domáceho piva. Desinu nemajú,
tak sme ochutnali Zámockú svetlú dva-
nástku (1,70 €/0,5 l) a Zámockú tmavú
trinástku (1,70 €/0,5 l). Pivo to bolo
veľmi dobré.
Veľmi príkladná bola aj obsluha, za celý
čas jej nebolo čo vytknúť. Celkovo sme
sa tu cítili veľmi príjemne. Je to síce
piváreň, ale taká trochu nóbl. Aj keď tie
ceny vôbec nie je nejako prehnané.
Naopak, niektoré jedlá tu majú fakt za
skoro ľudové ceny.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Namiesto Chez Dávid je dnes pivovar

Neprepísknite to s tými hrami, páni!
Keďže sa prvýkrát v tomto roku pri-
hováram čitateľom Bratislavských
novín, dovoľte mi všetkým zaželať,
aby nás všetkých v novom roku
obchádzali mrzutosti, nespokojnosť
a nešťastia. Akýže neslýchaný to
vinš? Nuž, šťastia, zdravia a Božieho
požehnania vám určite hneď 1.
januára zaželalo veľa priateľov a
známych. Preto tá zmena!
Mimochodom, pripadá mi ťažká úloha
zotrvať v načatej optimistickej fabulá-
cii. Po prvé, od niekoho som chytila
poriadny kašeľ, a po druhé, médiá všet-
kého druhu sa priam vyžívajú negatív-
nymi ekonomickými predpoveďami.
Tá o konci sveta 21. 12. 2012 je ešte tak
na pousmiatie. Ako veriaca sa pridŕžam
Písma svätého, ktoré hovorí, že nikto
nepozná druhý príchod Krista - rozu-
mej koniec sveta - iba ten, ktorý svet
stvoril. Zato však nemôžem vylúčiť, že
nás zaslepenosť, mocichtivosť a nena-
žranosť zväčšujúcej sa armády hlupá-
kov v konečnom dôsledku neprivedie k
novej vojne. Príliš často zaznieva z úst

tých, ktorí vojnu nezažili, "múdrosť",
že súčasný ekonomický marazmus by
vyriešila vojna. Pekne ďakujem!
Predpokladám, že superbohatí šialenci
si myslia, že oni by následkom unikli na
svojich rajských ostrovoch a preto sa
môžu zahrávať s osudom tejto planéty.
Pre každého podobného chumaja pri-
pomínam zemetrasenia a ničivé zápla-
vy: myslím si, že sú to iba jemné ukáž-
ky obrovskej sily prírody, pre ktorú je
nadutý červíček-človek a jeho záujmy
len nepodstatnou veličinou.
Dosť už depresívnym myšlienkam.
Dosť má každodenný život svojich ťaž-
kostí. Faktom je, že nás zase raz čaká
uťahovanie opaskov. Darmo pôjdeme v
marci znovu voliť a zbytočne rozfláka-
me ťažké milióny eur - aj tak nič nezí-
skame. Súčasní predstavitelia politic-
kých strán jednoducho nemajú o šetre-
ní ani šajnu. A prepáčte za výraz, nema-
jú ani gule, aby účinne zastavili rozha-

dzovanie peňazí, či už zo štátnej a
verejnej správy alebo veľkokapitálu.
Chcete príklad?
Nariekajú železnice, že sú v strate, ale
akonáhle dostanú niečo navyše, idú
meniť uniformy. Tak isto poddimenzo-
vané vnútro musí dať ťažké peniaze na
prezlečenie svojich členov. Ani zdra-
votníctvo nepochopilo, že z jedného
koláča nemôžem živiť priveľa krkov
(myslím na počet zdravotných poisťov-
ní). Nikto nemá odvahu vytmaviť ply-
nárom, že ak majú vysoké zisky z trans-
portu plynu, nemuseli by stále plakať
nad stratami pri dodávke do domácnos-
tí. Stačilo? Lebo takýchto príkladov by
som mohla menovať aj z oblasti komu-
nálu.
Starý Rím, ktorý je ešte stále prítomný
v niektorých právnych predpisoch, mal
pre vládnutie heslo: Panem et circenses
- chlieb a hry. Všimnite si, že na prvom
mieste je chlieb. Preto moja rada politi-
kom a ekonómom všetkého druhu:
Neprepísknite to s tými hrami!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Pochybnosti

o revitalizácii

kúpaliska
LIST ČITATEĽA
Preštudoval som si zámer Revitalizá-
cie kúpaliska Železná studnička,
ktorý je k dispozícii na magistráte. V
zámere je uvedený len zástupca
navrhovateľa - Ing. arch. Aleš Fibin-
ger a užívateľ - Železná studnička,
a.s., a obyvatelia Bratislavy a okolia.
Už tieto údaje vzbudzujú nedôveru.
Za čias môjho pôsobenia musel byť v
ktoromkoľvek stupni dokumentácie
uvedený investor, teraz developer, pro-
jektant a dodávateľ stavebnej a techno-
logickej časti. Prečo sú v tomto prípade
tieto údaje utajované?
Zásobovanie vodou je navrhované "z
vlastnej studne" a "vlastného" vodoje-
mu, ktorý sa nachádza v areáli bývalého
Doliečovacieho zariadenia Ústavu kar-
diovaskulárnych chorôb, neskôr
SÚSCH a NÚSCH. Sú tieto zariadenia
majetkom užívateľa a sú dostatočne na
zásobovanie väčšej kubatúry navrhova-
ných bazénov? A čo obyvatelia domče-
kov, ktoré kedysi slúžili na ubytovanie
zamestnancov Doliečovacieho zariade-
nia? Sú po developerskej činnosti
zabezpečené ich potreby?
Rovnako je to s riešením odpadových
vôd a elektrickej energie. Ničím nie je
preukázané, že existujúci transformátor
a k nemu vedúce prípojné vedenie, pre-
nesú zvýšené nároky na odber elektric-
kej energie zhruba o 50% a že ich dodá-
vateľ elektrickej energie aj dodá.
Vyslovujem tiež pochybnosť o vypúšťa-
ní odpadových vôd z areálu kúpaliska v
súlade s predpismi a limitmi znečistenia
najmä pri vypúšťaní bazénov na jeseň,
keď ich riedenie vodou z chránenej
Vydrice (0,5-1,0 l/s podľa štúdie Rekon-
štrukcie Rybárskej čárdy po 9. mlynom)
bude minimálne. Problém je o to väčší,
že celé toto "developovanie" sa nachá-
dza v Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty.
Posledným darčekom pre bratislav-
ských daňových poplatníkov je skutoč-
nosť, že na opravu Cesty mládeže k
Červenému mostu po odvoze materiálu
z búrania súčasného bazénu a iných sta-
vieb, nie je v cene za celý developerský
počin uvedený v rozpočte ani jeden
cent. Nie je uvedená ani finančná zábez-
peka. Bolo by veľmi zlé, keby develo-
per po uskutočnení búracích prác nemal
financie tak, ako v Ružinove ďalší deve-
loper po búraní obchodného domu.

Zdeno Chvalovský, Ružinov

Starej tržnici

treba vrátiť

je poslanie
LIST ČITATEĽA
Popísalo sa a špekulovalo sa už veľmi
veľa, čo ďalej so Starou tržnicou v
Bratislave. Pripadá mi, že sa o nej
stále diskutuje ako o niečom, čo je na
príťaž. Vymýšľajú sa stále nové mož-
nosti využitia, až ma prekvapuje, že
ešte nikto neprišiel s nápadom spra-
viť tam napríklad kasíno.
Prečo vlastne došlo k vyhnaniu trhov-
níkov z tohto priestoru? Prečo zobral
bývalý primátor mesta jeho obyvate-
ľom to, na čo boli v týchto priestoroch
zvyknutí už pred mnohými desaťročia-
mi? Na mieste pred tržnicou sa kedysi
konali trhy, v mnohých významných
mestách Európy sa tak deje dodnes v
sobotu ráno, alebo celý týždeň k pote-
šeniu a úžitku obyvateľov mesta i jeho
návštevníkov. 
A mnohé mestá majú dodnes svoje
staré tržnice, na ktoré sú obyvatelia nie-
len zvyknutí, ale aj hrdí. A takéto mies-
to so svojim špecifickým koloritom
vždy ocenia aj zahraniční návštevníci
mesta. A miestni pestovatelia a výrob-
covia tam majú možnosť ponúkať svoje
tovary a služby. Treba len vytvoriť pri-
merané cenové podmienky na prená-
jom predajných miest a predavači a
prvovýrobcovia sa budú len tak hrnúť. 
Odporúčal by som súčasnému primáto-
rovi a členom mestského zastupiteľ-
stva oboznámiť sa s tým, ako fungujú
tržnice v Budapešti, v Sofii, v Štock-
holme, vo Versailles, či trhy v Brne
alebo vo Viedni. Dostali by jasnú
odpoveď, na čo má slúžiť Stará tržnica
v Bratislave. Budovy tržníc v Sofii a
Štockholme sú konštrukčne identické s
tržnicou v Bratislave a je vyslovene
radosťou prechádzať sa nimi a vyberať
si z obrovskej ponuky.
Prinavrátenie pôvodného poslania Sta-
rej tržnici je o to viac žiaduce, že sa má
rušiť trhovisko na Žilinskej ulici a ho-
vorí sa aj o zrušení trhoviska na Mileti-
čovej ulici. Obyvateľov mesta a predaj-
cov sa nikto nepýta na ich názor, rozho-
dujú opäť záujmy špekulantov s po-
zemkami a ich prisluhovačov. Po tzv.
nežnej revolúcii sme neustále svedkami
zhoršujúcich sa služieb pre obyvateľov
miest, likvidácie parkov a športovísk.
Vráťme Starej tržnici v Bratislave jej
pôvodné využitie, nepotrebujeme žiad-
ne ďalšie butiky, či výstavné priestory.
Obyvatelia Bratislavy chcú to, čo im
patrí! Peter Michalka, Bratislava
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Výstavbe pomáha
aj priaznivé počasie

Posledný januárový týždeň začali na
cyklomoste medzi Devínskou Novou
Vsou a Schlosshofom montovať
mostné nosníky. V závere minulého
roka boli na stavbe urobené záťažo-
vé skúšky, ktoré mali overiť, či piló-
ty vyhovujú geológii, v ktorej sa na-
chádzajú. 
„Blesková kontrola pri výstavbe cyklo-
mosta cez rieku Morava dopadla dobre
a priaznivé počasie nám dáva nádej, že
most bude dokončený podľa harmono-
gramu“, uviedol predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja (BSK)
Pavol Frešo. Počas prípravných prác sa
odhalil pôvodný mostný násyp ešte z
čias Márie Terézie. Pri ďalších prácach

našli v hĺbke pôvodné pilóty, ktoré boli
súčasťou premostenia pred približne
300 rokmi. Cyklomost sa stavia tak,
aby nenarušil zvyšky tohto pôvodného
mostu. S jeho výstavbou sa začalo kon-
com septembra 2011. 
Cyklisti by po ňom mali prechádzať
už tento rok v lete. Slúžiť bude tiež
pre peších turistov a záchrannú služ-
bu. Projekt bol podporený v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2007-
201. Bratislavský kraj financuje ná-
jazd na most na slovenskej strane a
62,86 percenta oceľového mosta,
keďže náklady sú rozdelené podľa
štátnej hranice. Schválený príspevok
pre BSK v rámci žiadosti je takmer
2,8 milióna eur pri povinnom pätper-
centnom spolufinancovaní z vlastných

zdrojov. Cyklomost stavia konzor-
cium Ingsteel a Doprastav. 
Na projekt cyklomostu nadväzuje aj
obnova cyklotrasy pozdĺž rieky Mora-
va s medzinárodným prepojením. Tá je
súčasťou projektu „Za mostom“, ktoré-
ho výsledkom má byť okrem iného
múzeum Železnej opony. 
Projekt bude financovaný rovnako v
rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Slovenská republika - Rakúska
republika 2007-2013 a okrem iného
počíta s vybudovaním záchytného par-
koviska v Devínskej Novej Vsi, či s
rekonštrukciou priestorov múzea že-
leznej opony v Lamači. Súčasťou budú
aj obnovené obranné bunkre pozdĺž
rieky Morava. Projekt počíta tiež s osa-
dením cyklostojanov, pripravuje sa aj
infokampaň.

Cyklomost má byť dostavaný v máji

S výstavbou mosta sa začalo v septembri, dokončený má byť v máji tohto roka.Cyklomost ponad rieku Moravu podľa architektonickej štúdie Ing. arch. Milana Beláčka.

Piloty budúceho cyklomosta z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu sú už zapus-
tené v zemi.
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Hospodárenie

BVS bolo lepšie,

ako sa plánovalo
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., v hospodárskom roku 2011 pre-
kročila svoj plánovaný hospodársky
výsledok, ktorý bol 480-tisíc eur o
viac ako 100 percent. 
Pozitívny hospodársky výsledok je
predovšetkým zásluha nového manaž-
mentu BVS, ktorý nastúpil do riadia-
cich funkcií v druhej polovici roku
2011 a ktorý počas tohto obdobia zrea-
lizoval viacero úsporných opatrení.
Ako povedal generálny riaditeľ BVS
Radoslav Jakab: „Celkový efekt týchto
opatrení sa naplno prejaví v roku 2012,
v ktorom príde k úsporách na prevá-
dzkových nákladoch vo výške presa-
hujúcej dva milióny eur.“ (brn)

Župa chce ďalej

revitalizovať

z eurofondov 
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj chce
aj v tomto roku využiť prostriedky z
eurofondov na revitalizáciu verej-
ných priestranstiev na území kraja.
Bratislava by takto mohla získať
prostriedky na rozšírenie trolejbuso-
vej trate MHD na úseku Pražská –
Hroboňová.
„Bratislavská župa má obmedzené
možnosti v čerpaní eurofondov, preto
sa snažíme využiť každú príležitosť.
Vďaka takýmto projektom sa zvyšuje
kvalita života ľudí,“ povedal župan
Pavol Frešo. Doteraz bolo zazmluvne-
ných 52 projektov, čo predstavuje 25,2
milióna €. Z tejto sumy bolo vyčerpa-
ných takmer 20 miliónov, čo predsta-
vuje čerpanie na úrovni 79,3 percenta.
Ku koncu roka 2011 bolo úspešne
ukončených 29 projektov.  V súčasnos-
ti sa cez Operačný program Bratislav-
ský kraj realizuje 10 projektov, ktorých
implementácia by mala byť ukončená
do konca roka 2012. Ďalšie štyri pro-
jekty sa ešte pripravujú. 
Obnovené budú verejné priestranstvá v
Rusovciach, v Karlovej Vsi, v Petržal-
ke sa už začala revitalizácia Vlastenec-
kého námestia, okrem vybudovania
trolejbusovej trate na úseku Pražská –
Hroboňová budú prostriedky z euro-
fondov v tomto roku použité aj na pre-
ferenciu električkovej dopravy na Vaj-
norskej radiále.
Prioritou župy podľa P. Freša je, aby sa
aj v budúcom programovom období
mohli čerpať štrukturálne fondy určené
pre Bratislavský kraj jednoduchšie a
zároveň intenzívnejšie. (brn)

Čo podľa starostov čaká bratislavské

mestské časti v novom roku 2012 (2.)
BRATISLAVA
Prinášame druhú časť odpovedí sta-
rostov bratislavských mestských
častí na otázku, čo očakávajú od
nového roku 2012. 

~     ~     ~
� Aký bude z hľadiska samosprávy
vašej mestskej časti rok 2012? Ako sa
zmení kvalita života obyvateľov vašej
mestskej časti?
�Dušan PEKÁR, starosta Ružinova
- Máme pred sebou veľa úloh, takže
určite to bude dynamický rok, plný
práce, aby Ružinovčania pocítili pozi-
tívne zmeny. Budeme sa venovať prí-
prave územných plánov zón na lokali-
tu Štrkoveckého jazera a komunikovať
o tom s občanmi. Investujeme do
rekonštrukcie škôl a škôlok, chystáme
sa na vyregulovanie kúrenia v budo-
vách škôl a škôlok. Čaká nás rekon-
štrukcia detského ihriska na Bajzovej
ulici. Zdvojnásobíme sumu, venovanú
na grantový program, v rámci ktorého
sa môžu organizácie pôsobiace v Ruži-
nove uchádzať o peniaze na projekty,
ktoré majú pozitívny význam pre Ruži-
nov (oblasť sociálna, kultúrna, športo-
vá, vzdelávanie, životné prostredie a
pod.). Zamerať sa chceme aj na zlepše-
nie parkovania, ktoré sa dá realizovať v
rámci možností rozpočtu Ružinova.
� Peter PILINSKÝ, starosta Rače
- Počítame s projektmi v rámci Integro-
vanej stratégie rozvoja mestských
oblastí. V rozpočte sú zahrnuté aj prí-
pravné a projektové práce pre Voľno-
časové oddychové centrum pre Raču
na území terajšieho amfiteátra. Pripra-
vuje rozšírenie kapacity v materskej
škole na Gelnickej ulici či v Materskej
škole Pri šajbách. Ďalším projektom
bude rekonštrukcia strechy na Mater-
skej škole Plickova a rekonštrukcia
kotolne v Materskej škole Cyprichova.
V oblasti sociálnej starostlivosti mests-
ká časť pripravuje projekt vybudovania
denného stacionáru pre seniorov pre-
stavbou bývalých jasieľ na Plickovej
ulici, ktoré dnes slúžia ako archív.
Počítame aj s rekonštrukciou budovy
miestneho úradu na Kubačovej ulici,
kde chce docieliť úsporu prevádzko-
vých nákladov výmenou okien, dverí,
zateplením a zriadením novej kotolne.
� Rudolf KUSÝ,
starosta Nového Mesta
- Kríza a šetrenie sa dotkli aj novo-
mestskej samosprávy. Na úrade sa sna-
žíme znižovať výdavky tak, aby to
ľudia nepocítili na kvalite služieb.
Šetríme pri verejnom obstarávaní, pri
nákupe kancelárskych potrieb, ale aj
tým, že znižujeme počty zamestnan-
cov. Popri tom sa snažíme zvyšovať
príjmy, ktoré mestská časť má zo svoj-
ho majetku. Preto očakávam, že tento
rok budeme vedieť poskytovať služby
minimálne vo vlaňajšej kvalite, pri-
čom pripravujeme opatrenia, aby sa aj
skvalitnili. Druhou vecou je dlhodobá
vízia Nového Mesta, plán priorít a ďal-
šieho smerovania mestskej časti. Čosi
také tu dlhodobo chýbalo, preto
chcem, aby sme v roku 2012 takýto
plán na niekoľko rokov predstavili.
Pripravujeme viacero investičných
zámerov, ktoré skvalitnia a zlepšia
život v mestskej časti. Budú obnovené
tri detské ihriská. Pokračovať budeme
aj v rekonštrukcii základných a mater-
ských škôl – čoskoro bude nová stre-
cha na Odborárskej, nasledovať budú

telocvičňa na Cádrovej a jasle na
Robotníckej. Na škole na Českej pri-
budnú nové okná. Spustíme novú ver-
ziu internetových stránok mestskej
časti, pripravujeme vznik pracoviska
prvého kontaktu. Mladých ľudí poteší,
že v Novom Meste pripravujeme
vznik skateparku. Pre seniorov tu fun-
guje osem klubov dôchodcov a tak ako
minulý rok aj tentoraz chceme mini-
málne jeden z nich komplexne zrekon-
štruovať.
� Ján MRVA, starosta Vajnor
- Rok 2012 bude pre spoločnosť aj pre
samosprávu náročným. Rozpočet
mestskej časti Vajnory  je skôr pesimis-
tický a úsporný, budeme musieť z neho
hradiť v prvom rade všetko, čo nám zo
zákona pri plnení samosprávnych, pre-
nesených a verejnoprospešných úloh
prislúcha - teda starať sa o zverená
komunikácie, o čistenie, a ich opravu,
zabezpečovať sociálne služby, financo-
vať školu a škôlku a ak zostane na viac,
tak podporíme kultúru, šport  a iné či
už podujatia alebo  činnosti v našej
mestskej časti. Chceme sa však veno-
vať  príprave  projektové dokumentá-
cie na rôzne výzvy ministerstiev z fon-
dov Európskej únie a samozrejme uro-
bíme všetko, aby sme boli aj úspešní.
Napríklad pri výstavbe cyklotrás či
dostavbe 4  až 5 tried v škole. Chceme
pokračovať v rekonštrukcii národnej
kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový
dom, máme v pláne pripraviť projekto-
vú dokumentáciu na rekonštrukciu
sochy sv. Floriána. Požiadali sme
mestskú políciu o pridelenie finanč-
ných prostriedkov na nákup štyroch
kamier, ktoré by monitorovali verejné
priestranstvá v obci. Z vlastných
finančných zdrojov plánuje mestská
časť pripraviť toľko spomínanú a štá-
tom nezvládnutú elektronizáciu úradu
– aby mali občania možnosť aj pro-
stredníctvom internetu podávať rôzne
formuláre a komunikovať  s odborný-
mi pracovníkmi úradu. Začali sme už s
prípravou zmeny územného plánu zón
Nemecká dolina a Šúty, ďalej pripravu-
jeme  možnú revitalizácie kultúrneho
zariadenia Baničova či prestrešenie
pódia v Parku pod lipami.
� Táňa ROSOVÁ,
starostka Starého Mesta
- V roku 2012 budeme pokračovať v
tom, čo sme začali v prvom roku. To
znamená v otvorení samosprávy obča-
nom, ale aj v napĺňaní môjho volebné-
ho programu troch P – poriadok, parky
a parkovanie. V oblasti poriadku sa už
od minulého roku snažíme dohodnúť s
magistrátom, aby nám boli zverené
ulice na upratovanie, pretože ľudia ne-
rozlišujú, ktorá ulica patrí našej mest-
skej časti a ktorá mestu. Som presved-
čená, že sa nám to tento rok podarí a
obyvatelia, ale aj návštevníci si túto
zmenu všimnú. Veľmi mi záleží na
tom, aby bola výstavná skriňa hlavné-
ho mesta a celého Slovenska v repre-
zentatívnom stave. Čo sa týka parkov,
už v minulom roku sme urobili kus
práce, keď sme vymenili lavičky,
dobudovali chodníky a skultivovali
zeleň. Tento rok sa chceme zamerať na
vybudovanie detských ihrísk, aby sme
pritiahli do parkov celé rodiny. Oblasť
parkovania je asi najproblematickejší
bod, pretože sa musíme riadiť zákonmi
verejnej správy, ktoré si vyžadujú pri
takýchto projektoch dlhšie termíny a aj

politickú zhodu. Verím však, že tento
rok sa nám podarí zaviesť v Starom
Meste novú parkovaciu politiku, ktorá
pri zachovaní zvýhodnenia Staromeš-
ťanov umožní parkovať v centre meste
aj návštevníkom. Budeme tiež pokra-
čovať v budovaní staromestskej komu-
nity podujatiami ako boli Dobrý trh
alebo vyriešením situácie s trhom na
Žilinskej. Myslím si, že nás čaká ešte
množstvo práce, ale keďže už vidím
prvé výsledky, táto práca ma napĺňa a
veľmi sa na ňu teším aj v roku 2012.
� Ľubica KOLKOVÁ,
starostka Devína
- Verím, že nový rok sa nebude zásad-
ne odlišovať od roku 2011. A ako sa
zmení v roku 2012 kvalita života oby-
vateľov našej mestskej časti? Názor, či
lepšie odpoveď na túto otázku by bola
zrejme u každého odlišná, viem len
veľmi zhruba načrtnúť, čo v roku 2012
očakávam, čo sa nám podarí na miest-
nom úrade pre Devínčanov zrealizovať
– ideme opravovať havarijný stav
Lomnickej a Slovienskej ulice, hľadá-
me možnosti pre otvorenie ďalšej trie-
dy v škôlke, dúfam že sa nám podarí
udržať objemy separácie a likvidácie
odpadu aspoň na úrovni roku 2011,
keďže poplatok za odvoz a likvidáciu
odpadu sa pre rok 2012 neúmerne zvý-
šil a v spolupráci s magistrátom a Bra-
tislavským samosprávnym krajom sa
naďalej snažíme o sprístupnenie ostro-
va Sihoť pre cyklistov. Samozrejme sa
naďalej snažím hľadať východisko z
nútenej správy…
� Peter ŠRAMKO, starosta Lamača
V rámci rozpočtových možností sme v
roku 2011 zabezpečili samosprávy vrá-
tane všetkých kultúrnych, spoločen-
ských, sociálnych i školských povin-
ností v rámci obce, a pritom sa nám
podarilo znížiť záväzky približne o 35
000 €. Očakávam, že i v tomto roku
budeme musieť naďalej veľmi rozum-
ne hospodáriť, nakoľko trend finanč-
ných príjmov bude pokračovať i v
tomto roku. V roku 2012 musíme zní-
žiť záväzky z predchádzajúcich obdo-
bí, a zároveň zo schválených priorít,
ktoré sme sa zaviazali v našom voleb-
nom období realizovať. Predpokladá-
me, že v roku 2012 budú zrealizované
aspoň nasledovné: bude vypracovaná
dokumentácia zóny „Zečák“, zrealizu-
je sa rekonštrukcia ďalších detských
ihrísk, zrealizujeme rekonštrukciu
jazierka Na barine, pripravíme projekt
na obnovu školského dvora pre športo-
vanie širokej verejnosti a všetkých
vekových kategórií. Takisto v tomto
roku by sa mal dopracovať projekt re-
konštrukcie Malokarpatského námes-
tia. Vzhľadom k tomu, že neplánujeme
predaj obecného majetku, snažíme sa
na realizáciu našich zámerov získavať
finančné prostriedky z externých zdro-
jov. Záverom chcem vyjadriť poďako-
vanie všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a realizácii lamačskej Ice
Arény, pretože pozitívny ohlas na mož-
nosť korčuľovania počas tejto zimy
(keď vonku nie sú podmienky na to,
aby sa robili prírodné klziská) je veľmi
veľký, a radosť a nadšenie všetkých,
ktorí chodia do tejto haly je veľmi
veľká. (brn)

~     ~     ~
Ako jediné zatiaľ neodpovedali ani
nereagovali starostky mestských čas-
tí Karlova Ves a Vrakuňa.

Dyslektik 
neznamená

hlupák
...čo by mali rodičia vedieť?
Rodičia, možno to tiež dôverne
poznáte. Napriek krásnym vetám,
ktoré čítate v študijnom pláne svoj-
ho dieťaťa, realita je taká, že jeho
hendikep v škole takmer nikoho
nezaujíma. Dyslektik, dysgrafik či
majiteľ inej podobnej poruchy?
Pre mnohých hlupák, ktorý pomaly
číta a ešte pomalšie chápe.
Je to ako začarovaný kruh. Vaše

dieťa sa doma učí dlhé hodiny, no

výsledky v škole tomu rozhodne

nezodpovedajú. Akoby vôbec ne-

chápalo, čo číta, niežeby ešte aj

dokázalo text niekomu prerozprávať.

Nakoniec vám nezostane nič iné, než

denne naštudovať niekoľko predme-

tov a znovu ich dieťaťu vysvetliť. Táto

niekoľkohodinová denná strata nás

však nadšením nenaplňuje...

ZZáázzrraakk??  AAssii  áánnoo......
„Už po pár hodinách sa zmenil Mir-
kov prístup k celej slovenčine.
Chválil si, ako mu to lektorka v Basi-
cu vedela vysvetliť. Oveľa viac si
verí a dokonca začal uvažovať aj o i-
čkach, čo nás doma veľmi potešilo.
Všimla som si, že Mirko začína mať
aj vzťah ku knižkám. Sám si dokon-
ca požičal jednu z knižnice. V škole
si zmenu všimla aj pani učiteľka. Z
diktátov už dostávame 2, čo je
obrovský úspech.“

Mamina M.L
„Ja som dnes dostala jednotku z
čítania. Ešte som nikdy nedostala z
čítania jednotku.“ Dianka

ŠŠaannccaa  pprree  kkaažžddééhhoo
Desiatky popísaných stránok vyja-

dreniami rodičov ukazujú, že aj tieto

deti majú šancu sa  zaradiť medzi

úspešných študentov a zaistiť si tak

uplatnenie v živote. 

Problém je však v tom, ako sa učiť. 

PPRREEDDNNÁÁŠŠKKAA
Ako sa učiť s deťmi,
aby tomu porozumeli
Utorok 31. 1. 2012 o 17.30 h

(pozor, zmena času)

Potvrďte svoju účasť na

ba@centrumbasic.sk,

alebo tel. č. 0905 462 885
Bratislava, Karpatská 2, YMCA

Pokiaľ by všetci dospelí porozumeli

princípom, ako sa učiť s dieťaťom,

akým prekážkam ich dieťa môže

čeliť a ako ich zvládnuť, boli by pre

nich najväčším priateľom a stabil-

nou oporou.

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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Staré Mesto

zvýhodnilo aj

psov s čipom
STARÉ MESTO
Napriek tomu, že viaceré mestské
časti v závere minulého roka viac či
menej zvyšovali sadzby dane za psa,
v Starom Meste nielenže daň nezvy-
šovali, ale v niektorých prípadoch aj
znížili. Týka sa to psov, ktorí sú regis-
trovaní a majú tetovanie alebo čip.
„Základnú sadzbu za držania psa sme
nezvyšovali. Rozšírili sme však mož-
nosti, ako môže majiteľ registrovaného
psa získať zľavu na dani,“ povedala sta-
rostka Starého Mesta Táňa Rosová
(SDKÚ-DS). Staromešťania, ktorý ma-
jú psa v  byte, zaplatia ročnú daň 40 eur,
polovičnú sadzbu 20 eur zaplatia maji-
telia tých psov, ktorí majú základný
výcvik poslušnosti, ale od nového roka
aj majitelia psa s mikročipom alebo
tetovaním a majitelia sterilizovaného
alebo kastrovaného psa.
Zvýhodnení sú aj majitelia psov z útul-
ku - prvý rok sú od dane úplne oslobo-
dení a v ďalších rokoch majú nárok na
polovičnú sadzbu. Staré Mesto oslobo-
dzuje od dane za psa osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím. 
Vlani vybralo  Staré Mesto na dani za
psa 47 241,98 eur, čo oproti predchá-
dzajúcemu roku predstavuje nárast o
11,4 percenta. Vlani bolo v mestskej
časti registrovaných 2246 psov a oproti
roku 2010 sa ich počet zvýšil o 16,5 per-
centa. (pol)

Okolo Štrkovca

bude stavebná

uzávera
RUŽINOV
Ružinovská samospráva chce pro-
blém divokej výstavby riešiť regulá-
ciou formou územných plánov zón,
ktoré detailnejšie stanovujú pravidlá
výstavby na danom území. Na ich
príprave sa majú podieľať aj samot-
ní Ružinovčania.
„Potvrdilo sa, že ľudia mali dlhodobo
pocit, že na novú výstavbu sa ich nikto
nepýta. Neprekvapil ma preto ich hnev.
Ja a celá ružinovská samospráva chce-
me preto do výstavby v  Ružinove pri-
niesť poriadok. Nechceme brzdiť
zmeny, no tvár Ružinova musí ostať
zachovaná,“ uviedol starosta Ružinova
Dušan Pekár (KDH).
Prvým konkrétnym krokom v Ružino-
ve bude začatie konania o stavebnej
uzávere na novú výstavbu v okolí
Štrkoveckého jazera, až kým nebude
pre túto lokalitu schválený jej vlastný
územný plán zóny. Táto zmena by
mala nastať už v priebehu nasledujú-
cich mesiacov. Stavebná uzávera však
neznamená, že stavať sa prestane
úplne. „Žiaľ, niektoré stavby už boli
schválené v minulosti. Riziko ich vý-
stavby je preto reálne,“ tvrdí starosta
Pekár. Ďalšie projekty však má
zabrzdiť práve pripravovaná stavebná
uzávera.
Za prípravu územných plánov ružinov-
ských zón bude zodpovedný architekt
Branislav Kaliský, ktorý sa podieľal aj
na projektovaní komplexu Eurovea.
„Vďaka územným plánom zón bude
mať výstavba v  Ružinove jasné manti-
nely a pravidlá – Ružinovčania a ich
samospráva ju budú mať pod kontro-
lou,“ povedal Kaliský. (ado)

O parku možno

hlasovať do

konca januára
NOVÉ MESTO
Verejná diskusia o budúcej podobe
parku na Račianskom mýte vrcholí.
Výstava návrhov študentov Fakulty
architektúry STU sa skončila, do kon-
ca januára je možné za ne hlasovať na
stránke racko.zanovemesto.sk.
Práce študentov a podnety občanov,
ktoré samospráva Nového Mesta počas
verejnej diskusie prijala, budú výcho-
diskom pre finálny návrh novej podoby
parku. Ten už vypracuje profesionálna
architektonická kancelária, ktorú mest-
ská časť Nové Mesto ju vyberie vo
verejnej súťaži. (pol)

Predstavenie Kvarteto na scéne Činohry

SND ponúka priam hviezdne obsadenie
STARÉ MESTO
Činohra SND uviedla 20. januára
premiéru inscenáciu britského dra-
matika Ronalda Harwooda - Kvar-
teto. Už hviezdne obsadenie nazna-
čuje, že toto predstavenie bude výni-
močné.
Hrajú v ňom Mária Kráľovičová v
alternácii s Evou Krížikovou, Božidara
Turzonovová v alternácii s Emíliou
Vášáryovou, Marián Geišberg a Emil
Horváth. Režisérom je Emil Horváth,
dramaturgom Peter Pavlac, scénu a
kostýmy navrhol Peter Čanecký,
hudbu skomponoval Peter Mankovec-
ký, hru preložila Danica Haláková.

Kvarteto je príbehom atypických
dôchodcov na nútenom odpočinku.
Štvorica operných spevákov Reggie,
Wilf, Cissy a Jean sa po rokoch náhod-
ne stretáva v špeciálnom domove pre
starších umelcov. Okrem toho, že
musia vyriešiť svoje staré traumy z
minulosti, uvažujú pri príležitosti osla-
vy Verdiho narodenín o nacvičení
kvarteta z opery Rigoletto, ktoré ich
preslávilo. Jean (Emília Vášáryová /
Božidara Turzonovová) však po pôro-
de dcéry trpí stratou hlasu a odmieta
spievať. Štvorica umelcov tak cez hľa-
danie cesty k nacvičeniu kvarteta hľadá
i cesty k sebe.

V krehkej divadelnej hre s veľkou dáv-
kou typicky britského humoru otvára
Harwood dvere do sveta staroby, z
ktorého majú mnohí ľudia produktív-
neho veku strach. Harwood vkusne,
láskavo, ale i veľmi trefne hovorí o
bohatstve a o vnútornom svete ľudí,
ktorí možno majú produktívny vek za
sebou, ale túžbu žiť a vôľu niečo uro-
biť vôbec nie.
Predstavenie Kvarteto sa hrá v Sále
činohry SND na Pribinovej ulici 17.
Najbližšie predstavenie je v nedeľu 29.
január 2012 o 18.00  h. Ďalšie predsta-
venia sú  v utorok 7. februára o 19.00 a
v nedeľu 12. februára 2012 o 19.00 h.
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V Podunajských

Biskupiciach

bude Kaufland
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Na križovatke Ulice Svornosti a
Slovnaftskej má do roka vyrásť
nákupné centrum Kaufland. Stavať
sa má začať ešte v prvom štvrťroku
tohto roka, s dokončením sa počíta
začiatkom roka 2013. Investorom je
spoločnosť Queen Investment, s.r.o.
Úžitková plocha stavby má presiahnuť
5600 štvorcových metrov, pričom sa tu
podľa projektu počíta okrem predajne
Kauflandu aj s ďalšími menšími prevá-
dzkami. Kauflan zaberie 3700 štvor-
cov,  zvyšných 370 štvorcov predajnej
plochy zaberú doplnkové predajne.
Objekt má byť jednopodlažný a svojou
architektúrou sa nemá výraznejšie odli-
šovať od ostatných predajní Kauflan-
du. Fasádu má tvoriť hliníkový plech.
Investor predpokladá vznik približne
stovky pracovných miest a vybudova-
nie 266 parkovacích státí na vonkajších
plochách. Dopravné napojenie sa pred-
pokladá z oboch hlavných ťahov - teda
z Ulice Svornosti a aj zo Slovnaftár-
skej. V spojení so Slovnaftskou má
vzniknúť svetelná križovatka. Celkové
náklady na výstavbu majú podľa
prvých odhadov dosiahnuť 8 miliónov
eur. V Bratislave chce Kaufland stavať
aj v blízkosti križovatky na Patrónke a
Dúbravke. (brn)

HB Reavis po

Auparku predal

aj Aupark Tower
PETRŽALKA
Spoločnosť HB Reavis, ktorá ešte na
jeseň predala zvyšný podiel v nákup-
no-zábavnom centre Aupark Brati-
slava, v decembri predala aj susednú
administratívnu budovu Aupark To-
wer. Kým nákupné centrum vlastní
francúzsko-holandská investičná
spoločnosť Unibail-Rodamco, kan-
celársku vežu kúpil americký realit-
ný fond Heitman European Proper-
ty Partners IV.
Aupark Bratislava bol otvorený v roku
2001, polovičný podiel nákupno-zá-
bavného centra predal HB Reavis v ro-
ku 2005, zvyšný 50-percentný podiel
predal vlani za 151 miliónov eur. Au-
park Tower predala developerská spo-
ločnosť HB Reavis za 85,6 milióna eur.
HB Reavis v Bratislave nedávno dokon-
čil poslednú etapu CBC na Karadžičo-
vej ulici a chystá sa stavať Forum Busi-
ness Center na rohu ulíc Bajkalská a
Prievozská. Najväčšou investíciou sku-
piny v meste však má byť Twin City na
mieste autobusovej stanice Mlynské
nivy a v Zóne Chalúpkova na mieste
bývalej Kablovky. (brn

Petržalka City

začala výstavbou

bytového domu
PETRŽALKA
S výstavbou polyfunkčného projektu
Petržalka City na brehu Chrovát-
skeho ramena sa pôvodne malo
začať v polovici roka 2008, nakoniec
sa začalo až teraz. Medzitým sa pro-
jekt  obmenil a ako prvá sa začal sta-
vať bytový dom pri Rusovskej ceste. 
Bytovka má mať 7 nadzemných podla-
ží, na prvom z nich (na prízemí) budú
obchodné priestory, na zvyšných šies-
tich 94 bytov a 18 mezonetov. Objekt
bude mať dve podzemné podlažia, kde
bude parkovanie pre 158 áut. Dokon-
čený má byť do konca roka 2013.
Investorom je Petržalka City, a.s., deve-
loperom spoločnosti Lentimex a Solla-
ris. Po dokončení bytového domu má
výstavba pokračovať apartmánovým
domom, ktorý bude západnejšie od
bytovky, dominantou má byť 22-pod-
lažná administratívna budova s kongre-
sovým centrom priamo na rohu križo-
vatky Rusovskej a Hálovej. (brn)

Pri Čunove

má vzniknúť

Action Park
ČUNOVO
Mimo zastavenej časti Čunova -
pozdĺž Schengenskej ulice - by malo
vzniknúť zábavné outdoorové cen-
trum Action Park. Investorom je
miestny podnikateľ Andrej Más, s
výstavbou chce začať ešte tento rok.
V Action Parku by na ploche 19 220
štvorcových metrov malo byť podľa
zámeru investora lanové centrum, out-
doorové paintballové ihrisko, antuková
hracia plocha na petangue, multifunkč-
né trávnaté ihrisko na volejbal a futbal,
dráha na jazdenie motokár a bugín. 
Náklady na vybudovanie Action Parku
by mali dosiahnuť 70 000 €. (brn)

Výstavba Danubia Parku v Čunove 

by sa mala začať golfovým ihriskom
ČUNOVO
Spoločnosť Danubia Invest, a.s., ktorá
už niekoľko rokov plánuje výstavbu
športovo-rekreačného areálu Danu-
bia Park pri Hrušovskej zdrži, predlo-
žila príslušným orgánom na posúde-
nie  zámer na  golfové ihrisko. To by
malo vyrásť medzi priesakovým ka-
nálom a vodnou zdržou.
Golfové ihrisko s 18 jamkami by malo
byť na ploche 72 hektároch, náklady na
jeho výstavbu sa odhadujú na 3,5 milió-
na eur a s dokončením sa počíta  v roku
2013. Ihrisko by malo byť prvou časťou
športovo-rekreačného areálu, ktorý tu už
niekoľko rokov sľubuje Danubia Invest,
a.s. Tá tu má od štátneho podniku Vo-
dohospodárska výstavba na 99 rokov
prenajatých 217 hektárov pozemkov,
ktoré získala v roku 2004 vo verejnej
súťaži na výber investora parku.
Areál je rozdelený na viacero zón. Na
pravom brehu zdrže má byť golfové

ihrisko a iné športové plochy. V rekreač-
nej časti sa budú nachádzať ubytovacie
zariadenia s apartmánovými domami,
bungalovmi a hotelom. Vyrastie tu špor-
tové centrum pre profesionálnych i

rekreačných športovcov, počíta sa aj s
aquaparkom, wellness centrom, detský-
mi ihriskami, adrenalínovými atrakcia-
mi, kempingom a táboriskami. (brn)

VIZUALIZÁCIA - Danubia Invest
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VINOTÉKA 
Predaj vína

čapovaného,
fľaškového

a krabicového
BA V. Mandľova 31, Jarovce

Mobil: 0905 666 292 
Ochutnávka zdarma!

Nedeľa bude

na Pasienkoch

volejbalová
NOVÉ MESTO
Športová hala na Pasienkoch (Hant
Aréna) zažije v nedeľu 29. januára
2012 špičkový slovenský ženský aj
mužský volejbal. Popoludní tu totiž
vyvrcholí Slovenský pohár vo volej-
bale finálovými zápasmi žien a
mužov.
Ženské finále bude opäť bratislavskou
záležitosťou - o 15.30 h nastúpia proti
sebe hráčky Doprastavu Bratislava  a
Slávie EU Bratislava.
V mužskom finále Slovenského pohá-
ra to bude zase zápas Západu proti Vý-
chodu - o 17.30 h proti sebe totiž nastú-
pia Volley Teamu Unicef Bratislava  a
Slávia Svidník.
Víťazi postúpia do finále Česko-Slo-
venského pohára, ktoré bude opäť na
Pasienkoch v Hant Aréne 15. februára
2012. (brn)

Basketbalistom

Interu pomohla

zmena trénera
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava sú
dve kolá pred koncom základnej
časti českej Mattoni NBL na 12.
priečke, nevzdávajú sa a chcú o
miesto v predkole play-off ešte zabo-
jovať. Do konca základnej časti čaká
žltočiernych ešte zápas v sobotu 28.
januára 2012 o 18.00 h doma na
Pasienkoch proti Opave a o týždeň
neskôr zápas v Leviciach.
Po základnej časti bude Inter Bratisla-
va  s určitosťou hrať v skupine o 7. až
14. miesto, odkiaľ štyri najlepšie tímy
postupujú do predkola play-off, kde sa
rozhodne o dvoch postupujúcich do
play-off najlepších ôsmych tímov ligy.
Po výmene trénera Ivana Vojtka majú
žltočierni bilanciu dve víťazstvá a dve
prehry. Doma zdolali Ostravu a Cho-
mutov, vonku prehrali na palubovke
Nymburka a v sobotu aj v Dečíne. Tam
však odohrali veľmi dobrý zápas a ešte
necelých 5 minút pred koncom zápasu
viedli o bod. Domáci však v závere
zápasu vyhrali 17:5 a nakoniec Brati-
slavčania získali iba bod.
„Myslím, že sme videli kvalitný zápas.
Ja som s jeho priebehom prekvapujúco
spokojný. Naša hra sa blížila k tej, akú
by sme chceli predvádzať. Chcem
pogratulovať Děčínu k víťazstvu, odo-
hrali sme vyrovnaný zápas proti top
družstvu. To by nám malo dodať seba-
vedomie pred súbojmi v nadstavbovej
časti,“ povedal po zápase tréner Interu
Richard Ďuriš. (ado)

Futbalisti Slovana v príprave na ligu

posilňujú káder - pribudol K. Kopúnek
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava začali
prípravu na jarnú časť futbalovej ligy
už aj s posilami. Okrem útočníka
Ondřeja Smetanu posilnil rady majs-
trovského kádra aj stredopoliar
Kamil Kopúnek, ktorý na Pasienky
prichádza z talianskeho AS Bari.
Kopúnkou príchod do Slovana je okore-
nený aj tým, že je to odchovanec najväč-
šieho ligového rivala - Spartaka Trnava.
Nie je to však prvý prípad, keď do Slo-
vana prestúpil Spartakovec, v minulosti
dokonca hrávali za červeno-čiernych aj
niektorí dlhoroční Slovanisti.

Definitívne z Pasienkov odchádza natu-
ralizovaný Karim Guédé, ktorý prestúpil
do bundesligového Freiburgu. Pre úna-
vovú zlomeninu pravej píšťaly bude nie-
koľko týždňov chýbať opora zadných
radov Martin Dobrotka. 
V hľadáčiku Slovana sú však aj ďalší
hráči, ktorí by mohli posilniť káder pred
začiatkom jarnej časti ligy. Klub má
záujem o Juraja Pirosku zo Senice, ktorý
sa však podrobil operácii, rovnako neis-
tý je príchod stredopoliara Mária Pečal-
ku z  Hapoelu Tel Aviv, ten si ale dolie-
čuje poranenú platničku a stále nie je fit. 
"Chceme kúpiť štyroch - piatich hráčov.

Nie do kádra, ale do základnej zostavy.
Na tom momentálne tvrdo pracujeme.
Chcem mať v tíme 16 výborných futba-
listov, ktorí môžu kedykoľvek nastúpiť a
štyroch mladých hráčov, ktorí prídu buď
z juniorky alebo z dorastu ako napríklad
v závere jesene Čermák," povedal tréner
Vladimír Weiss.
V príprave si hráči Slovana už ja zahrali
- v sobotu zdolali Pezinok 6:0, keď góly
strieľali Bagayoko, Milinkovič, Pau-
schek, Smetana, Štepanovský a Szarka.
V sobotu 28. januára 2012 o 14.00 h má
Slovan na programe na Pasienkoch prí-
pravný zápas proti Slávii Praha. (pol)

VEĽKÝ VÝPREDAJ

KABÁTOV
AKCIA SA KONÁ:

od nedele 29. 1. 2012
do stredy 1. 2. 2012

10.00 - 18.00 h
ISTROPOLIS

Dom odborov, Trnavské mýto
(1. poschodie)

www.peknekabaty.sk

Totálny výpredaj ostatnej konfekcie

obleky od 4obleky od 499€€
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Ukončené stavby BVS pre

Bratislavčanov v roku 2011

prepojenie kanalizácie na Mostovej ulici
v mestskej časti Staré Mesto

výstavba vodovodu a kanalizácie
na Keltskej ulici v Devíne

rekonštrukcia výtlačného vodovodného
potrubia na Tomášikovej ulici
v Ružinove a v Novom Meste

rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
na Ľudovej štvrti v Novom Meste

BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | www.bvsas.sk

�
�

�
�

Zabuchli ste si dvere?
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

V centre mesta

pribudli

cyklostojany
STARÉ MESTO
Celkovo na pätnástich miestach v
centre mesta pribudli v uplynulých
týždňoch nové cyklostojany. Ako
uviedol poradca primátora Michal
Feik, ide o zoznam miest, ktorý pri-
pravila Komisia mesta pre cyklodo-
pravu po odsúhlasení Krajského
pamiatkového úradu v Bratislave a
samosprávy Starého Mesta.
Cyklostojany pribudli na Klobučníckej
ulici pred BKIS, na Panskej ulici pri
vchode do Bibiany, pri opornom múre
oproti Dómu sv. Martina, na Námestí
SNP pred Hlavnou poštou, na Gondo-
vej ulici pred Filozofickou fakultou, na
Kamennom námestí pred vchodom od
Obchodného dom MY BRATISLAVA,
na oboch koncoch Poštovej ulici, v dol-
nej časti Námestia SNP pri Kaplnke sv.
Jakuba, na Hviezdoslavovom námestí
oproti kinu Mladosť, pred Redutou,
pred predajňou potravín na Jesenského
ulici, pred vchodmi do Medickej
záhrady zo strany Špitálskej a Poľnej
ulice, na Fajnorovom nábreží pri Slo-
venskom národnom múzeu, na Hlav-
nom námestí pri budove Kooperatívy,
na rohu Hlavného a Františkánskeho
námestia a pred hlavným vchodom do
budovy polície na Sasinkovej ulici.
S osádzaním cyklostojanov chce brati-
slavská samospráva pokračovať aj
tento rok, po Starom Meste príde na
rad širšie centrum mesta a potom budú
nasledovať aj frekventované miesta v
ostatných mestských častiach. (brn)

Na Železnej 

sa darilo najmä

Bratislavčanom 
NOVÉ MESTO
Až 357 cyklistov a 146 bežcov sa cez
víkend zúčastnilo na Železnej stu-
dienke na 1. Zimnom MTB marató-
ne na Slovensku spojenom s behom.
V sobotu sa na štart postavilo 357
cyklistov a v nedeľu 146 bežcov.
V sobotu 21. januára 2012 si zmerali
sily terénni cyklisti. Muži i ženy rôz-
nych vekových kategórií súťažili na
zľadovatenej 29 km trati s prevýšením
650 metrov, z lúky Snežienka cez
Kačín, Kolibu, Biely Kríž, Košariska,
Pajštún okolo Marianky a späť na
Železnú studienku. Z 357 cyklistov zo
Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska,
Rakúska, Francúzska a Talianska pri-
šlo do cieľa 321. Absolútnym víťazom
sa stal Dominik Turan (Outsiterz-
Novatec Bratislava). Medzi ženami
bola najrýchlejšia 19-ročná Michaela
Maláriková (CK Ski-Bike Sportmed
Bratislava).
Cestný okruh dlhý 9,7 km s prevýšením
160 metrov absolvovalo 146 bežcov
prevažne zo Slovenska, ale i niekoľko
jednotlivcov z Česka, Talianska a Fran-
cúzska. Najlepší čas dosiahol Michal
Lami (VU MP Šport). Spomedzi 28
žien sa absolútnou víťazkou stala Rená-
ta Klčová (Družba Piešťany).
Víťazom 1. Zimného MTB maratónu +
behu sa stal Jaroslav Buchtík (Šport-
servis Racing Bike Team B) s najlep-
ším súčtom oboch časov. Cyklomara-
tón aj beh absolvovalo 57 mužov a 6
žien. (pol)
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STARÉ MESTO
NA NÁBREŽÍ L. SVOBODU v reš-
taurácii N.A.G.L.S. skonzumovala 52-
ročná Bratislavčanka jedlo a nápoje a
nezaplatila. S vedomím, že nebude
mať na zaplatenie, si objednala alko-
hol, čaj, kávu, mlieko do kávy a ryžu v
celkovej hodnote 16,55 €. V podniku
zotrvala niekoľko hodín a následne
požiadala čašníčku, aby zavolala vedú-
ceho, lebo nemá peniaze na zaplatenie
účtu. Bolo zistené, že obdobného skut-
ku sa táto žena pred niekoľkými dňami
dopustila v reštauračnom zariadení na
Saratovskej ulici. Polícia začala trestné
stíhanie za prečin krádeže. Bratislav-
čanka je stíhaná na slobode, pričom jej
hrozí trest odňatia slobody až na 2
roky.
NA RÁZUSOVOM NÁBREŽÍ vo-
šiel do zlatníctva muž, ktorý využil ne-
pozornosť predavača a z predajného
pultu odcudzil voľne položenú zlatú
retiazku v hodnote takmer 3600 €.
Páchateľ bol vo veku od 25 do 40
rokov, vysoký asi 175 až 190 cm, stred-
nej postavy, bradu mal upravenú do
tzv. kozej briadky. Oblečenú mal čier-
nu bundu s bielymi pásikmi, pod bun-
dou pravdepodobne bielu mikinu s
kapucňou, rifle na kolenách a vzadu
vyšúchané, obuté mal hnedé topánky.

RUŽINOV
NA TOMÁŠIKOVEJ ULICI vošiel
podvečer neznámy muž do záložne,
kde využil nepozornosť pracovníčky a
rozbil rukou sklenenú výplň, z ktorej
odcudzil retiazky zo žltého s striebor-
ného kovu. Policajti po príchode na
miesto nasadili na stopovanie po
páchateľovi aj služobného psa, ktorý
zachytil stopu k jednému z obytných
domov na Tomášikovej ulici. Tu našli
krčiacu sa osobu, ktorá zodpovedala
popisu páchateľa. Policajti osobu skon-
trolovali, pričom im dobrovoľne vyda-
la zatavenú striekačku s obsahom
neznámej kryštalickej látky v puzdre,
ktorú schovávala pod čiapkou. Podo-
zrivá osoba bola eskortovaná na poli-
cajné oddelenie pre podozrenie z dro-
govej trestnej činnosti. Či aj spáchala
prečin krádeže v záložni, ukáže ďalšie
vyšetrovanie.
NA RUŽINOVSKEJ ULICI bola
prepadnutá pobočka banky, kde nezná-
my ozbrojený muž ulúpil 37 000 €.
Vďaka dôkladnému preverovaniu a
šetreniu policajtov bola táto lúpež
objasnená. Podozrivú osobu zadržali v
Pezinku a eskortovali ju na policajné
oddelenie. Vyšetrovateľ obvinil z
obzvlášť závažného zločinu lúpeže 38-
ročného Petra z okresu Pezinok a spra-
coval návrh na jeho väzobné stíhanie.
Obvinenému hrozí trest odňatia slobo-
dy na 7 až 12 rokov. Polícia ďakuje
všetkým občanom, ktorí svojim výpo-
veďami bezprostredne pomohli objas-
niť tento skutok. (brn)

Lurdské jaskyne

sú aj v iných 

častiach mesta
Iné odkazy pripomínajúce francúzs-
ke Lurdy možno nájsť i v mestských
častiach Bratislavy. Pekným príkla-
dom je Dúbravka. K tomuto miestu
sa viaže legenda, ktorá podsúva
samotnú Dúbravku ako pútnické
miesto.
V 19. storočí tu žil bohabojný pastier,
ktorý každý deň pásol Dúbravčanom
dobytok. Jedného dňa, keď sa prechá-
dzal okolo planej hrušky, zjavila sa mu
v ožiarenej korune stromu Panna
Mária. Povedala mu posolstvo a požia-
dala ho, aby všetko vyrozprával kňazo-
vi, ktorý v Dúbravke vysluhuje sviatos-
ti. V tom čase Dúbravka nemala vlast-
ného kňaza. Všetky bohoslužby vyslu-
hoval kňaz z Devína. Pastier sa teda
vybral za ním. Všetko mu vyrozprával,
avšak reakcia kňaza bola iná, ako oča-
kával. Farár pastiera vyhrešil a obvinil
ho, že si všetko vymyslel. Krátko na to
pastier odišiel domov, avšak po chvíľ-
ke kňaz oslepol. Uvedomil si, že to je
trest, padol na kolená a začal sa modliť.
Vydal sa na kajúcu cestu kľačiačky z
Devína do Dúbravky. Cestu poznal
spamäti, nakoľko cez hory chodieval
denne slúžiť do Dúbravky omše. Na
Dúbravskej strane kopca sa mu náhle
zrak vrátil. 
Správy o zjavení Panny Márie, ako aj o
slepom a náhle uzdravenom neveria-
com farárovi, sa rýchlo rozšírili za hra-
nice obce. Na miesto zjavenia začali
prichádzať mnohý veriaci so svojimi
prosbami či poďakovaniami. Kult
Panny Márie, označovanej ako Panna
Mária Dúbravská, sa dostal i ďalej.
Dúbravka sa stala jedným zo štyroch
najvýznamnejších pútnických miest
chorvátskych kolonistov z celého
Rakúska a Uhorska. 
Z milodarov pútnikov, rozhodli sa
Dúbravčania postaviť nový pútnický
kostol na mieste zjavenia. Žiaľ stavba
nebola dokončená, a tak vznikla dneš-
ná kaplnka Panny Márie Ružencovej.
Stavba je akýmsi presbytériom pôvod-
ného projektu kostola. Tradícia pútí v
Dúbravke postupne vymizla v druhej
polovici 20. storočia, kedy bola priam
ničená komunistickým režimom. 
Ďalšia Lurdská jaskyňa bola vložená
do oplotenia kostola svätého Jozefa v
Podunajských Biskupiciach. Súčasťou
je oltár s pastofóriom používaný počas
bohoslužieb.
Od roku 1974 stojí drobná Lurdská
jaskynka i v Rači neďaleko miestneho
cintorína. Za mrežami možno vidieť
sochy Panny Márie a malej Bernardet-
ty.
Tabuľky vďaky možno nájsť aj na ste-
nách Kostola svätého Ladislava na Špi-
tálskej ulici. Jaskyňu pripomínajúcu tú
z Lúrd postavili z lomového kameňa.
Atmosféru zjavenia dotvára socha
Panny Márie a soška modliacej sa Ber-
nardetty. Juraj Kucharík 

(Koniec)

V Grünstüblhause je už predajňa liekov
Isté činnosti, podľa dnešnej termino-
lógie živnosti či prevádzky, bývali v
minulosti zákonom viazané na určené
objekty. Obuvník, mäsiar, krajčír,
zlatník, sedlár či stolár, obchodník,
hostinský, mohli podnikať vlastne
kdekoľvek, ak získali vhodný prie-
stor. Kováč či džbánkar (keramik) sa
museli prispôsobiť okoliu, lebo ich
dielne viac ako iné znamenali nebez-
pečenstvo vzniku požiaru, ktorý sa
mohol rozšíriť aj na susedov. Preto
boli obyčajne vykázaní na mestské
hradby, a obyčajne používali samo-
statne stojace objekty.
Zvláštne povolenie – privilégium – si
vyžadovali niektoré iné výrobne. V
českom kráľovstve bolo napríklad privi-
légium variť pivo viazané len na určité
objekty. Označovali ich historickým ter-
mínom „právovareční duum“ . 
V Uhorsku bola s konkrétnym objektom
spojená existencia lekárne. Lekárnici
neboli organizovaní v cechoch, mestská
rada však rozhodovala o tom, koľko le-
kárnikov smie v meste súčasne pôsobiť.
Lekárne sa po stáročia udržiavali v tých
istých priestoroch. Len výnimočne sa
lekáreň presťahovala inam. 
Na začiatku 18. storočia pôsobili v Pre-
šporku štyri verejné lekárne, dve z nich
založené ešte v stredoveku (Červený rak
a Zlatý gryf). V 17. storočí k ním pri-
budli dve civilné (Čierny orol a Najsvä-
tejšia Trojica) a dve kláštorné (jezuitská
a milosrdných bratov). Kráľ Karol III.
nariadil v roku 1727 všetky lekárne v
Uhorsku úradne preskúmať. Tie, kde
revízori konštatovali nedostatky, boli
zrušené. Lekáreň „Červený rak“ sa na
začiatku druhej polovice 18. storočia
presťahovala do novopostaveného do-
mu v barbakane Michalskej brány, kde
bolo miesto pre lekáreň mimoriadne vý-
hodné, lebo tade prechádzalo množstvo
potencionálnych zákazníkov. Lekárne
neskôr boli aj v tesnej blízkosti (vtedy
už zbúranej) Vydrickej brány (Salvator)
a pri vyústení predbránia Laurinskej
brány (Svätý Štefan).  
K najvýznamnejším verejným svet-
ským objektom v centre mesta okrem
radnice patril dom na začiatku Sedlár-
skej ulice, ktorý bol po stáročia známy
ako Grünstüblhaus. V dome bol od stre-
doveku mestský hostinec, v 16. a 17.
storočí vo veľkej sále domu zasadali
účastníci krajinského snemu, v 18. sto-
ročí sa tam hrávali divadelné predstave-
nia. V 17. storočí dom zásadne prestava-

li. Dnešnú podobu (bez nevhodného
železného balkóna a veľkých výkladov
na prízemí) získal po roku 1775. Vtedy
bolo mesto vo veľmi zlej finančnej
situácii, muselo viaceré svoje majetky
predať. Nový majiteľ ponechal z pôvod-
nej výzdoby fasády aspoň kamenný
figurálny reliéf. Predstavuje scénu zo
Starého zákona. Na ceste do zasľúbenej
zeme priniesli Jozua a Kaleb z priesku-
mu v Kaanane z Egypta vyčerpaným
putujúcim Židom obrovský strapec
hrozna ako dôkaz o úrodnosti zeme, v
ktorej nájdu novú vlasť. Na dome bol
podľa historických prameňov nápis
SPQP, ktorý však bez stopy zanikol.
Hovoril o tom, že dom dalo postaviť
(prestavať) mesto rozhodnutím mest-
skej rady (Senatus populusque Poso-
niensis). K tomu muselo patriť aj presné
vročenie, o čom však pramene mlčia.
V 19. storočí patril dom k najlepším
adresám v meste. Na začiatku 20. storo-
čia v ňom býval, ako nájomník, jeden
gróf z rodiny Pálffy. Po prvej svetovej
vojne otvorili na prízemí filiálku banky,
neskôr tam bol obchod, v 60. rokoch
Bratislavská informačná služba. V 80.

rokoch zriadili na prízemí kaviareň s
mimoriadne pôsobivou modernou
dekoráciou interiérov. Kaviareň použí-
vala aj časť suterénu, s ktorým bola spo-
jená novým schodišťom. Jeho zabudo-
vaním zničili časť originálnej renesanč-
nej klenby. Po roku 1990 sa dom stal
predmetom reštitúcie, kaviareň zrušili,
jej interiér zničili. Neskôr dom odkúpila
Slovenská sporiteľňa. Mesto nemalo
možnosť získať významný objekt späť
do majetku. Po zrušení bankovej prevá-
dzky bol prízemný priestor v roku 2011
dlhšie prázdny. Pred pár týždňami tam
otvorili lekáreň (výdajňu či predajňu lie-
kov). Treba veriť, že nespôsobí problé-
my neďalekej lekárni U zlatého gryfa s
niekoľkostoročnou tradíciou. 
Sterilne zariadený interiér novej lekárne
historickú architektúru objektu veľmi
nezvýrazňuje. Horšie je, že z výkladov
do Zelenej ulice zmizli originálne archi-
tektonické články, získané v čase úpra-
vy priestoru pre potreby Slovenskej
sporiteľne v 90. rokoch. Vtedy ich pre-
zentovali ako dekoráciu a ako doklady
historického vývoja objektu. Bolo by
vhodné (ak jestvujú) vrátiť ich do výkla-
dov, alebo odovzdať do Múzea mesta
Bratislavy. Štefan Holčík

FOTO - autor

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
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SOBOTA 28. januára˙
� 18.00 - Inter Bratislava - BK B&W
Opava, basketbalová NBL, Športová
hala Pasienky 
� 19.00 - Půldruhé hodiny zpoždení,
Štúdio L+S
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka - Korzo ´90
� 18.45 - 15. reprezentačný ples SŠ
Tilgnerova, City Hotel Bratislava
� 19.00 - Ples športovcov, Hotel
KAMILA, Čierna voda 
� 19.00 - Ples Vranovčanov, Double-
Tree by Hilton Bratislava
� 19.00 - Ples Ružinovčanov, DK Ru-
žinov
� 19.00 - 2. Reprezentačný ples mažo-
retiek TINA Bratislava, Istra Centrum
� 19.00 - Lakomec, Sála činohry SND,
Pribinova ulica 17
� 19.00 - Pamäť vody, premiéra, Štú-
dio činohry SND, Pribinova ulica 17
� 19.00 - Bajadéra, balet, Historická
budova SND
� 19.30 - Odtiaľ - Potiaľ, talkshow
Viktora Horjána, Divadlo GUnaGU
� 19.30 - Ples Astronomického klubu,
Horský Hotel Eva
� 19.30 - Ples bratislavskych farností,
Incheba Expo Arena
� 19.30 - 39. Oravský večer, DK
Zrkadlový háj
� 20.00 - Športovský ples, Kultúrny
dom Jarovce

NEDEĽA 29. januára
�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, DK Lúky 
� 15.00 - Snehová kráľovná, Divadlo
Malá scéna STU
� 15.30 - Doprastav Bratislava - Slávia
EU Bratislava, finále slovenského pohára
žien vo volejbale, Hant Arena, Pasienky
� 17.30 - VT Unicef Bratislava - Slávia
Svidník, finále slovenského pohára mu-
žov vo volejbale, Hant Arena, Pasienky
�19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v pod-
palubí
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Divadlo
GUnaGU

PONDELOK 30. januára
� 19.00 - Prezidentky, Divadlo Malá
scéna STU
� 19.00 - S. Štepka: Nesladím, Rado-
šinské naivné divadlo, Istropolis  
� 19.00 - Shirley Valentine, one-wo-
man show Zuzany Kronerovej, Divadlo
v podpalubí
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra pluku,
opera, Historická budova SND

UTOROK 31. januára
� 18.00 - HC Slovan Bratislava -
Nitra, hokejová Tipsport extraliga,
Slovnaft Arena

� 19.00 - G. Puccini: Tosca, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribinova 17
� 19.00 - Tracy Letts: August: stra-
tení v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova 17
�19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes
a Herodias, Štúdio činohry SND, Pri-
binova 17
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Štúdio L+S  
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
Divadlo Astorka - Korzo ´90
� 19.00 - Zázračné dieťa, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Legenda o pianistovi, Divad-
lo v podpalubí
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Čakanie
na Gotta, Divadlo GUnaGU

STREDA 1. februára
� 19.00 - G. Puccini: Turandot, Sála
opery a baletu SND, Pribinova 17
� 19.00 - Tančiareň, Sála činohry
SND, Pribinova 17
�19.00 -  S. Stephensonová: Pamäť vo-
dy, Štúdio činohry SND, Pribinova 17
�19.00 -  Čudné popoludnie dr. Zvonka
Burkeho,  Divadlo Astorka - Korzo ´90

ŠTVRTOK 2. februára
� 18.00 - Aj muži majú svoje dni,
divadlo Nová scéna
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata, Sála
opery a baletu SND
� 19.00 - Tančiareň, Sála činohry SND,
Pribinova 17
�19.00 - H. von Kleist: Rozbitý džbán,
Štúdio činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - Lordi, divadlo Atelier Bybo-
lón, Kolárska ulica 3

PIATOK 3. februára
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni,
divadlo Nová scéna
� 19.00 - Ch. Gounod: Faust, Sála
opery a baletu SND, Pribinova 17
�19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - Lordi, divadlo Atelier Bybo-
lón, Kolárska ulica 3

�19.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
Štúdiou činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 -  S. Lavrík: Tichý dom,  Divad-
lo Astorka - Korzo ´90

SOBOTA 4. februára
� 13.00 - Fed Cup: Slovensko -
Francúzsko, NTC Aegon Aréna
18.00 - Volley Team Unicef Bratisla-
va - Svidník, volejbalová extraliga
mužov, Športová hala PKO 
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni,
divadlo Nová scéna
� 19.00 - L. N. Tolstoj: Anna Kareni-
nová, Sála činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Štú-
diou činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, opera,
Historická budova SND
� 19.00 - Bál Záhorákú, Hotel Bonbón 
� 19.00 - Gréckokatolícky ples, Uni-
verzitné pastoračné centrum
� 19.00 - Ples východniarov, Double-
Tree by Hilton Bratislava
� 19.00 - Ples Slovak Crohn Clubu,
Hotel Holiday Inn Bratislava
� 19.00 - Dúbravský fašiangový ples,
Dom kultúry Dúbravka
� 19.00 - BeatPles, Saleziánske stredis-
ko - Trnavka
� 19.30 - Skautský ples, Hotel Barónka
�20.00 - Poľovnícky ples, Kultúrny dom
Jarovce

NEDEĽA 5. februára
� 12.00 - Fed Cup: Slovensko -
Francúzsko, NTC Aegon Aréna
� 17.00 - HC Slovan Bratislava -
Poprad, hokejová Tipsport extraliga,
Slovnaft Arena
� 18.00 - P. Shaffer: Amadeus, činohra
SND, Historická budova SND
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa
prilepila, Sála činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - P. Rankov: Stalo sa prvého
septembra, Štúdio činohry SND, Pribi-
nova 17
�19.00 - Blues na Lodi, Divadlo v pod-
palubí

PONDELOK 6. februára
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, muzikál, di-
vadlo Nová scéna
� 19.00 - G. Verdi: Dvaja Foscariovci,
opera, Sála opery a baletu SND, Pribino-
va 17
� 19.00 - Piate ročné obdobie, hudob-
no-poetický recitál Mariána Geišberga a
hudobného zoskupenia UMK, Štúdio či-
nohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - Revízor, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7

UTOROK 7. februára
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, muzikál, di-
vadlo Nová scéna
� 19.00 - Posledné mesiace, divadlo
Atelier Bybolón, Kolárska ulica 3
� 19.00 - Komplic, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova 17

� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht,
Štúdio činohry SND, Pribinova 17

STREDA 8. februára
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, muzikál, di-
vadlo Nová scéna
� 19.00 - Revízor, divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Giselle, balet, Sála opery a
balete SND, Pribinova 17
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Lakomec,
Sála činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!, Štúdi-
ou činohry SND, Pribinova 17
�20.00 - Black Stone Raiders, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska 3

ŠTVRTOK 9. februára
� 19.00 - J. Strauss, ml.: Netopier, ope-
ra, Sála opery a baletu SND, Pribinova 17
�19.00 - T. Williams: Konečná stanica
túžba, Sála činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť
vody, Štúdio činohry SND, Pribinova 17

PIATOK 10. februára
� 19.00 - W. A. Mozart: Čarovná flau-
ta, opera, Sála opery a baletu SND, Pri-
binova 17
� 19.00 - N. Simon: Zlatí chlapci, Sála
činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - D. Gieselmann: Plantáž, Štú-
dio činohry SND, Pribinova 17
� 19.00 - Ešte jeden do partie, divadlo
Nová Scéna
�19.00 - Ples FTVŠ UK, Incheba Expo
Arena
� 20.00 - Daniel Landa: Vozová hrad-
ba Tour, koncert, Zimný štadión Ondre-
ja Nepelu 

�� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BAnoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk
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Preto sme vášho Medve a poistili za vás!
www.lebomedved.sk/hodnota

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

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 využi  zna kové financovanie prostredníctvom 
Mercedes-Benz Financial Services.
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