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Električkový
tunel bude
uzavretý ešte
niekoľko dní

Bezdomovcov
pred mrazom
na noc prichýli
stanový tábor

STARÉ MESTO
Od štvrtka 2. februára 2012 je uzavretý električkový tunel pod Hradom. Dôvodom je trhlina, ktorá sa
objavila v jeho klenbe. Uzávierka
potrvá najmenej dva týždne.
Trhlinu posúdi tím odborníkov na geotechniku a statiku tunelov. Odporučili
zrealizovať komplexnú prehliadku
celého tunela, aby sa predišlo prípadným ďalším možným skrytým poškodeniam. Súčasne s prehliadkou sa majú
uskutočniť opakované merania poškodeného úseku s cieľom stanoviť povahu
praskliny, stabilitu a určiť ďalšie postupy na stabilizáciu tunelovej klenby. Prehliadka a merania budú trvať minimálne týždeň v závislosti od teplôt, ako aj
od prípadných zmien v praskline. Po
spracovaní statického posudku sa
následne prijmú opatrenia na sanáciu
poruchy.
„Preto bude minimálne na dva týždne
odstavená električková doprava v tuneli a električky budú premávať po nižšie
uvedených trasách. Po stanovení rozsahu sanácie bude určený ďalší rozsah
výluky električkovej dopravy,“ povedala začiatkom týždňa vedúca odboru
marketingu a komunikácie DPB Zuzana Vachová.
V čase rekonštrukcie električkovej
trate v tuneli v rokoch 2009 až 2010 sa
z finančných dôvodov rekonštruovali
len najkritickejšie úseky stavby, v ktorých presakovala voda. Prasklina
vznikla v časti pôvodnej klenby, ktorá
nebola rekonštruovaná.
Kvôli uzavretiu tunela museli byť odklonené električky č. 1, 5 a 9. Premávajú náhradnou trasou po nábreží a Jesenského ulici. V smere do Dúbravky nie
je linkou č. 1 obsluhovaná zastávka
Námestie SNP a zastávka Kapucínska
nie je obsluhovaná obojsmerne. (brn)

VRAKUŇA
V súvislosti s mrazivým počasím
samospráva mesta a ministerstvo
vnútra vybudovali v útulku Mea
Culpa na Hradskej ulici stanový
tábor pre ľudí bez domova. Jeho
kapacita je sto lôžok, zatiaľ však
bola naplnená zhruba z polovice.
Od 31. januára 2012 sprístupnili Železnice SR bezdomovcom aj bratislavské
železničné stanice na 24 hodín denne.
Toto opatrenie sa však ukázalo ako
kontraproduktívne. Ako totiž upozornil
prednosta bratislavskej Hlavnej stanice, doplatili na to bežní cestujúci. Tí už
do čakárne nevošli, pretože sa tam
zdržovali bezdomovci. Napriek tomu,
že stanicu upratujú dvakrát denne, v
čakárni bol neporiadok a zápach. V
priemere sa v čakárni Hlavnej stanice
počas dňa vystriedalo približne 30 až
40 bezdomovcov. Aj preto vedenie
Železníc SR po šiestich dňoch toto
opatrenie zrušilo a bratislavské železničné stanice opäť fungujú vo zvyčajnom režime.
Bezdomovci to však podľa železničiarov zneužívali a okupovali priestory
železničných staníc vrátane tých, ktoré
sú vyhradené pre cestujúcich. Podlahy
boli znečisťované ľudskými výkalmi,
zvratkami, šíri sa tam neznesiteľný
zápach, je tam neporiadok z odpadkov,
cigariet, zvyškov jedál a tekutín.
Bezdomovci majú podľa železníc k
dispozícii stanový tábor na Hradskej
ulici, kde od od 18.00 h dostávajú teplé
jedlo – polievku, chlieb a čaj. K dispozícii majú hygienické zariadenia s
možnosťou očisty a výmeny čistého
ošatenia. Vstup do tábora je povolený
aj pod vplyvom alkoholu. Na kúrenie v
stanoch slúži drevo, ktoré do tábora
priebežne dodávajú bratislavské Mestské lesy.
Bezdomovcom vychádzajú v ústrety aj
samosprávy niektorých mestských
častí. V Novom Meste im napríklad
cez víkend rozdávali čaj, kávu, keksy,
cukor, citrónovú prísadu či deky. V
Petržalke samospráva opakovane
monitoruje pohyb bezdomovcov. Hoci
tvrdili, že počas zimy budú v útulkoch
alebo u známych, podľa skúseností
pracovníkov sociálneho oddelenia
miestneho úradu nevydržia tam dlho a
vracajú sa na ulicu. V súvislosti so silným mrazom a vetrom, preto petržalskí sociálni pracovníci opakovane kontrolujú najviac atakované lokality v
mestskej časti, kde majú ľudia bez
domova svoje prístrešky na Panónskej
ceste, za Ekonomickou univerzitou,
pod Prístavným mostom, pod terasou
na Holíčskej ulici a v Pečnianskom
lese.
(brn)

Piatky v centre
mesta patria
protestu Gorila
STARÉ MESTO
Protestné zhromaždenia Gorila uplynulé dva piatky paralyzovali dopravu a čiastočne aj život v centre mesta.
Tento piatok 10. februára 2012 o
16.00 h sa chystá na Námestí SNP už
tretie protestné zhromaždenie.
Doterajšíe protesty si vyžiadali odklon
dopravy aj električkovej z Námestia
SNP, ale aj z Námestia slobody pred
úradom vlády, či z Palisád a Mudroňovej, kde oba piatkové protesty vyvrcholili výtržnosťami pred budovou
Národnej rady SR.
(brn)

Vysoké mrazy premenili vodné plochy v Bratislave na klziská.

FOTO - Juraj Mladý

Po jazerách možno zamrzne aj Dunaj
BRATISLAVA
Pokiaľ bude mrznúť aj v nasledujúcich dňoch, nie je vylúčené, že ľadu
podľahne aj Dunaj. Už v nedeľu 5.
februára 2012 bola na rieke od Bratislavy po Gabčíkovo kvôli ľadu zastavená lodná doprava, pod Bratislavou dunajský ľad rozbíja ľadoborec.
Vzhľadom na meteorologickú a
hydrologickú predpoveď je predpoklad, že tento stav potrvá
Nízky teploty si už podmanili všetky ja-

zerá a rybníky v meste a v okolí. Korčuliari sa vyrojili na Štrkovecké jazero,
korčuľuje sa aj na Železnej studničke,
na svoje si prídu aj Petržalčania na
Chorvátskom ramene či zamrznutom
Draždiaku. Podľa predpovede počasia
by najbližší týždeň nemala teplota
vzduchu v Bratislave vystúpiť nad bod
mrazu. Takže korčuľovať sa bude dať
na prírodných plochách ešte poriadne
dlho.
Z rieky Moravy sa to Bratislavy po

Dunaji uplynulé dni plavili kryhy, teplota vody v meste klesla na 0,0 stupňov
Celzia, v Devíne ale aj pod Bratislavou
klesla teplota vody aj pod bod mrazu.
Klesá aj hladina rieky - v Bratislave
začiatkom týždňa klesol Dunaj na 290
cm a v Devíne dokonca na 170 cm.
Nízke teploty spôsobujú však problémy
aj vodárom, pohyby pôdy poškodzujú
vodovodné potrubia, rozvody vody
zamŕzajú aj v niektorých rodinných a
obytných domoch.
(brn)

Apponyiho palác by mohli opäť otvoriť
Mestské múzeum síce vlani ukončilo
rozsiahlu rekonštrukciu Starej radnice, súčasne však muselo z ekonomických dôvodov uzavrieť obnovený
Apponyiho palác. Ako vníma z tohto
hľadiska uplynulý rok, na to sme sa
spýtali riaditeľa Múzea mesta Bratislavy Petra HYRROSA.
- Minulý rok by som z hľadiska múzea
rozdelil na dve polovice. Kým tá prvá
súvisela s otvorením Starej radnice a
novej expozície dejín mesta, tá druhá
polovica bola smutnejšia. V auguste
nám bolo oznámené, že všetkým mestským organizáciám budú znížené príspevky na činnosť. Keď sme všetko
prerátali, ukázalo sa, že musíme uzatvoriť Apponyiho palác. Oproti roku
2010 sme v pláne na minulý rok dostali o 26-tisíc eur menej a v auguste nám
mesto zobralo ďalších 15-tisíc. Tých
41-tisíc eur sme nedokázali vlastnými
silami vykryť. Naše príjmy tvoria tretinu nákladov, čo je síce dosť, ale celý
príspevok od mesta ide na osobné
náklady zamestnancov. Zvažovali sme
všetky možnosti, či radšej nezavrieť

viacero menších expozícií, nakoniec
sme sa však rozhodli zatvoriť najväčšiu
expozíciu v Apponyiho paláci. Napriek
tomu sme minulý rok skončili v mínuse, čo sa stalo prvýkrát za posledných
pätnásť rokov.
Aký je záujem turistov a Bratislavčanov o návštevu Starej radnice a expozíciu dejín mesta?
- Spočiatku bol záujem, pochopiteľne,
veľký. Nevieme rozlíšiť medzi domácimi a zahraničnými návštevníkmi, preto
neviem posúdiť, či prišlo viac turistov
alebo Bratislavčanov. Prvé mesiace –
júl a august - boli silné, keď denne prišlo aj 150 návštevníkov. Potom sa to už
dostalo do múzejného normálu. Do
konca roka Starú radnicu navštívilo do
10-tisíc návštevníkov.
Ako si z hľadiska návštevnosti vedie
v konkurencii ostatných expozícií
Múzea mesta Bratislavy?
- Určite je úspešnejšia a je podstatne
pozitívnejšie vnímaná a hodnotená

návštevníkmi. Nechcem byť neskromný, ale ľudia oceňujú, že táto expozícia
je veľmi moderná a pekná. Kritika ide v
pozitívnom duchu, aj keď objavia sa
pripomienky, že sú malé popisné texty,
alebo sú na skle a sú zle čitateľné.
Aký bude pre mestské múzeum nový
rok? Zostane Apponyiho palác zatvorený?
- Veľmi radi by sme ho počas hlavnej
turistickej sezóny, teda od júna či júla,
opäť otvorili. Veľa bude závisieť od
mestských poslancov, pretože spoločne
s riaditeľom Galérie mesta Bratislavy
sme požiadali o prehodnotenie mestského rozpočtu. Mesto totiž vyčlenilo
pre čunovskú Danubianu 50-tisíc eur,
po informácii, že od ministerstva kultúry dostane veľký 7-miliónový balík,
považujeme za efektívnejšie, aby mestskí poslanci tieto prostriedky rozdelili
mestskej galérii a mestskému múzeu.
Ak peniaze dostaneme, vieme tým
vykryť prevádzku Apponyiho paláca
na 5 až 7 mesiacov.
Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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Trhy pred
Starou tržnicou
sú výsmechom
Rozhodnutie vrátiť Starú tržnicu do
správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) je dôkazom absolútnej neschopnosti súčasnej samosprávy naplniť stáročia platné
právo a povinnosť mesta zorganizovať
verejný trh. Azda len s výnimkou
komunistov to doteraz dokázalo každé
vedenie toho mesta. Okrem toho súčasného a toho predchádzajúceho, ktoré
trhovníkom zo Starej tržnice zatĺklo do
rakvy prvý klinec.
Je výsmechom a prejavom alibizmu dať
Starú tržnicu do správy finančne podvyživenej mestskej organizácie, ktorá
horko-ťažko dokáže utiahnuť prevádzku
mestského divadla. Predstava, že Stará
tržnica prinesie BKIS slušný príjem, je
naivná. Ako priznali radní páni, objekt
si vyžaduje rekonštrukciu za zhruba 360
tisíc eur. BKIS tie peniaze nemá, to znamená, že žiadna rekonštrukcia sa
nechystá. A kto si prenajme chátrajúci
objekt Starej tržnice? A za aký peniaz?
Je zarážajúce, že radní páni, ktorí sa idú
biť za záchranu PKO, odmietnu obnovenie pôvodnej funkcie Starej tržnice
ako nereálne a prežité. Na tržnici si totiž
zrejme nemôžu urobiť takú politickú kariéru, ako na zdevastovanom relikte
socialistickej kultúry.
Vrcholom všetkého však je, že vedenie
mesta chce pred Starou tržnicou organizovať príležitostné trhy! Páni, veď Stará
tržnica bola pred 100 rokmi postavená
práve preto, aby mestské trhy neboli
limitované počasím a dostali sa pod
strechu. Nápad zavrieť Starú tržnicu a
robiť trhy pred ňou je tak návratom kdesi na začiatok 20. storočia! Niečo ako
zamknúť dom a stať sa bezdomovcom.
Áno, Bratislavčania by si zaslúžili aj príležitostné trhy, ale určite nie pred Starou
tržnicou. Ak už, tak v Starej tržnici, čo
pochopili mestskí páni pred 100 rokmi,
keď sa ju rozhodli postaviť. Na príležitostné trhy treba hľadať iné lokality,
držím preto palce staromestskej samospráve, aby sa to podarilo napríklad na
Malom trhu. Určite by sa našli aj ďalšie
miesta, kde by sa uživili trhovníci. Len
aby to netrvalo pridlho, pretože ak taký
trh raz aj vznikne, aby mal na ňom ešte
kto predávať.
Radoslav Števčík
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Výstavba podzemnej hromadnej garáže
finišuje, na streche bude zelený park
STARÉ MESTO
Pred necelým rokom sa začalo s
výstavbou podzemnej hromadnej
garáže na pozemku ohraničenom ulicami Palisády, Mudroňova a Strelecká. Dlhé roky tu bolo na neudržiavanej zeleni divoké parkovisko obyvateľov z okolia a návštevníkov parlamentu a Hradu. Po dokončení garáže by sa to malo zmeniť.
Na mieste, kde bola sčasti zástavba
obytných domov, chcelo mať predchádzajúce vedenie mesta nový park, Kancelária Národnej rady SR však presadzovala vybudovanie hromadnej garáže v podzemí. Napokon sa magistrát a
parlament dohodli na kompromisnom
riešení - na vytvorení mestského parku
nad podzemnou garážou. Mesto v roku
2009 prenajalo pozemok spoločnosti
IPP Slovakia, s.r.o., s tým, že na
povrchu vybuduje park.
Investorom je spoločnosť IPP Services,
s.r.o., ktorá získala stavebné povolenie
7. decembra 2010 s tým, že garáž by
mali byť hotová do konca roka 2011.
Podľa pôvodného projektu tu malo byť
275 parkovacích miest na štyroch podlažiach. Na tento počet áut mal investor
v čase žiadosti o stavebné povolenie aj
štúdiu vplyvu stavby na životné prostredie (EIA). Pri žiadosti o stavebné povolenie však stavebník uviedol 170 parkovacích miest, čo neskôr prehodnotil a
vlani požiadal o zmenu stavby pred
dokončením a rozšírenie kapacity na

271 parkovacích miest. Keďže išlo o
rozšírenie podzemnej kapacity, staromestský stavebný úrad to oznámil len
určitému okruhu účastníkov. Proti tomu
však protestoval okresný prokuratúr a
žiadal zrušenie rozhodnutia s tým, že
zmenou boli dotknuté práva ďalších
účastníkov. Keďže nový počet parkovacích miest bol nižší ako ten, ktorý bol
prerokovaný v rámci EIA, Staré Mesto
protestu prokurátora nevyhovelo a v
súlade so zákonom odstúpilo protest
Krajskému stavebnému úradu. Ani ten
protestu prokurátora nevyhovel.
Výstavba hromadnej garáže finišuje a
čoskoro by mala zmierniť problémy so
statickou dopravou v tejto lokalite.

Navyše tu pribudne nový verejný park
a priestor na oddych pre návštevníkov a
obyvateľov z okolia.
Podľa staromestskej samosprávy úpravou tento časti Starého Mesta získajú
Staromešťania, Bratislavčania, ako aj
návštevníci nové parkovacie miesta, ale
získajú aj novú oddychovú zónu. Mesto
dostane priestory na poskytovanie turistických informácií a verejné toalety na
mieste, kde sú tieto služby mimoriadne
žiadané. Stavba nielenže pomôže čiastočne vyriešiť problém parkovania v
tejto frekventovanej lokalite, ale prispeje aj k zlepšeniu kvality života obyvateľov tejto časti mesta.
(brn)
FOTO - Juraj Mladý

V Starej tržnici nebude trh, ale kultúra
STARÉ MESTO
Mestskí poslanci na návrh primátora Milana Ftáčnika (nezávislý) rozhodli, že Stará tržnica sa opäť vráti
do správy Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS)
a bude slúžiť na kultúrne a spoločenské podujatia.
„Určite to nebude náhrada za Park kultúry a oddychu,“ uviedol riaditeľ magistrátu Viktor Stromček. Podľa neho
koncept, aby boli v Starej tržnici klasické trhy, je dnes prežitkom.
Podľa námestníčky primátora Viery

Kimerlingovej (KDH) by sa však do
Starej tržnice mali vrátiť malí predajcovia. „Chceme pritiahnuť do Bratislavy turistov, mali by sme im na to
poskytnúť aj podmienky, kde by sa
mohli najesť, oddýchnuť si. Tržnica na
to vhodná je,“ dodala Kimerlingová.
Podľa Jána Budaja (ZD-DÚS) je udržovanie tržnice ako turistickej atrakcie
nereálne. „Pokiaľ nemáme celkom
inak vyriešené Námestie SNP s podzemnou garážou či mimoúrovňovú križovatku, tržnica nebude mať zákazníkov,“ tvrdí Budaj.

Magistrát zvažuje, že na námestí pred
Starou tržnicou by mohol byť príležitostný trh. Hlavná architektka Ingrid
Konradová by mala pripraviť návrh
koncepcie umiestnenia mestských
trhovísk v Bratislave.
Ročné náklady na prevádzku Starej
tržnice mesto vyčíslilo na 70 000 eur.
Na obnovu je vraj potrebných takmer
360 000 eur.
Stará tržnica bola postavená v roku
1910 a funkciu tržnice plnila vyše 50
rokov. Pôvodnému účelu opäť slúžila
po rekonštrukcii od roku 1999. (pol)

Nadčasová výstava: všetky SL pohromade

NON STOP

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

0905 234 615
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Zasekol sa vám trezor?
PAVOL VALENTOVIČ ®
BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY
Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,
staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com

Zatiaľ čo sa už aj v Motor-Car Bratislava dá
objednať úplne novo vyvinutý roadster Mercedes-Benz SL šiestej generácie - múzeum
vozidiel s hviezdou v nemeckom Stuttgarte
pripravilo k 60-ročnej histórii tohto ikonického modelu monotematickú výstavu.
Táto aj podľa názvu Nadčasová výstava ukazuje rodinu športových vozidiel SL, vyvíjajúcu sa
od roku 1952, po prvýkrát pohromade a kompletne. Nechýba tu okrem iných pretekársky
automobil 300 SL (W 194), legendárny víťazný
stroj súťaže Carrera Panamericana v roku 1952,
190 SL (W 121) amerického astronauta Davida
R. Scotta z roku 1958, 230 SL (W 113) pilotova-

ný Eugenom Böhringerom v roku 1963 na rely
Liége-Sofia-Liége, bezpečnostné vozidlo sezóny 2001 vo Formule 1 SL 55 AMG (R 230), či
najnovšie SL (R 231).
Múzeum Mercedes-Benz je otvorené denne od
utorka do nedele v čase 9.00 až 18.00 h. Výstava
má rozsiahly sprievodný program so špeciálnymi
prehliadkami a podujatiami. Rezervácia a informácie: +49711/ 17 30 000, classic@daimler.com,
www.mercedes-benz-classic.com/sl/
Stále však platí, že raz skúsiť je viac, ako stokrát vidieť. Preto navštívte svojho najbližšieho
predajcu vozidiel.
www.motor-car.sk

Podozrivú súťaž
na postrek
radšej zrušili
BRATISLAVA
Mesto Bratislava minulý týždeň
odstúpilo od zmluvy na postrek proti
komárom, ktorú uzavrelo s firmou
ASANARATES, s.r.o., Košice. Tá
vlani zvíťazila vo výberovom konaní,
ktorého podmienky však boli voči
ostatným účastníkom diskriminačné.
Na podozrivú súťaž upozornil týždenník Plus 7 dní, podľa ktorého podmienkou v súťaži na ničenie komárov v
Bratislave bol aj certifikát o zavedení
systému manažérstva informačnej bezpečnosti. V čase súťaže na Slovensku
vlastnila takýto špeciálny certifikát len
jedna firma na dezinsekciu, a to práve
košický Asanarates.
Následne mestskí poslanci vyzvali primátora Milana Ftáčnika (nezávislý),
aby prešetril sporné verejné obstarávanie na postrek proti komárom. „Chceme vedieť, kto vložil dodatočné podmienky do súťaže a prečo. Tiež chceme, aby sa prijali opatrenia, aby sa to
nestávalo,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS a Most-Híd Ivo
Nesrovnal (SDKÚ-DS). Podľa Nesrovnala mohlo mesto kvôli súťaži prísť
o takmer 200-tisíc eur, čo je napríklad
cena jedného nového kĺbového autobus MHD. Mestskí poslanci následne
zaviazali primátora, aby im do 20. februára 2012 predložil výsledky kontroly.
Primátor Ftáčnik priznal, že podmienky boli diskriminačné, a vinu sa snaží
hodiť na úradníkov magistrátu. „Zrejme pochybil konkrétny človek, ktorý
za to nesie zodpovednosť. Zatiaľ to
považujem za úradnícku chybu,“ uviedol M. Ftáčnik.
Po tom, ako sa prevalila táto aféra, magistrát upravil smernicu o verejnom obstarávaní. Ak sa v budúcnosti stane, že
definované kritériá splní len jeden uchádzač, musia jednotlivé odborné útvary
magistrátu a výberová komisia zdôvodniť, prečo sa má v súťaži pokračovať, resp. súťaž bude zrušená a vyhlási
sa nová.
Súťaž a výber dodávateľa postreku
proti komárom magistrát zopakuje.
Očakáva, že štyria účastníci, ktorí sa
prihlásili do súťaže aj vlani, sa prihlásia opäť, a že nové verejné obstarávanie vygeneruje pre samosprávu nižšiu
cenu, ako ponúkala košická firma, s
ktorou mesto po neférovej súťaži uzatvorilo zmluvu.
(pol)
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Daniel Krajcer: Čo som mohol z pozície
ministra kultúry urobiť, to som urobil
BRATISLAVA
V uplynulých mesiacoch došlo k
výraznému pohybu v bratislavskej
kultúre. Ministerstvo kultúry získalo
objekt Hurbanových kasární, rozhodlo o podpore súkromnej galérie Danubiana, dokončila sa rekonštrukcia
Reduty, kam sa vrátila Slovenská filharmónia, hovorí sa o rekonštrukcii
Slovenskej národnej galérie, otvorila
sa diskusia o kunsthalle. O tom všetko
sme sa pozhovárali s ministrom kultúry Danielom KRAJCEROM (SaS).
~ ~ ~
Rozhodnutie ministerstva kultúry
vytvoriť so súkromnou galériou Danubiana neziskovú organizáciu a podporiť ju sumou 7 miliónov korún vyvolalo nevôľu časti slovenských výtvarníkov. Čo si od tohto projektu sľubujete?
- Kultúra je dlhodobo finančne poddimenzovaná a dlhé roky sa len hovorí o
tom, ako treba zvýšiť význam kultúry a
dať jej viac peňazí. Využili sme príležitosť, ktorá sa nám naskytla. Keď Mikuláš Dzurinda prišiel s návrhom, aby štát
vstúpil do projektu Danubiany a podieľal sa na jej dobudovaní, ako politik
som vedel, že je tu šanca získať pre kultúru nejaké peniaze navyše. Keďže
peniaze boli účelovo viazané, mal som
dve možnosti – buď ich zobrať a v stanovenom čase ich zúradovať, alebo ich
nechať tak. Som presvedčený, že v
záujme slovenskej kultúry som sa rozhodol správne. Priznávam, že sme to
mohli skôr a lepšie vysvetliť výtvarnej
obci. Dnes však môžem povedať, že
projekt účasti štátu na ďalšom rozvoji
Danubiany podporuje vyše 1700 slovenských výtvarníkov a proti je ich
250. Kým kultúra je na okraji záujmu
štátu, výtvarné umenie je asi najväčšmi
marginalizované. Pri diskusii s výtvarníkmi sme vlani v lete pomenovali tri
hlavné problémy výtvarného umenia –
Slovenská národná galéria už desať
rokov, pokiaľ ide o premostenie, sa ničí,
ďalej je tu požiadavka na vytvorenie
kunsthalle a zriadenie múzea úžitkového umenia a dizajnu. K tomu sa pridala
Danubiana a tieto štyri témy výtvarníci
akcentovali vlani v júni. Dnes je progres vo všetkých štyroch oblastiach.
Podarilo sa mi vybojovať na tri roky
peniaze na rekonštrukciu národnej
galérie, intenzívne diskutujeme o
vytvorení kunsthalle a hľadáme vhodný
priestor, múzeum úžitkového umenia a
dizajnu by malo vzniknúť v Hurbanových kasárňach, podarilo sa nám vyriešiť ďalšiu existenciu Danubiany.
Pôvodne sme uvažovali, že by kunsthalle mohla byť práve v Danubiane,
ak s tým majú výtvarníci problém, nech
je tam múzeum moderné umenia, a pre
kunsthalle budeme hľadať iný priestor,
napríklad v Dome umenia na Námestí
SNP. V krátkom čase teda dochádza k
reálnemu progresu vo všetkých oblastiach, ktoré výtvarníci pomenovali ako
najväčšie problémy slovenského
výtvarného umenia.
Aká teda bude úloha štátu pri ďalšom
fungovaní Danubiany?
- Treba povedať, že majiteľ Danubiany
fakticky venuje štátu majetok v hodnote
niekoľko miliónov eur. Samozrejme, že
mal trochu iné predstavy o svojom vply-

ve v spoločnej neziskovej organizácii,
podarilo sa mi však dosiahnuť, aby mal
štát už teraz absolútnu kontrolu v správnej rade aj v dozornej komisii. Po dvadsiatich rokoch to všetko prejde do vlastníctva štátu. Inými slovami, štát v tomto
prípade len získa, a tým, že sa tu otvára
aj spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom a s mestom Bratislava,
dochádza k najideálnejšiemu spôsobu
financovania veľkých kultúrnych projektov – súkromný sektor, štát a samospráva. Možno práve z Danubiany
vznikne model, ktorý sa bude uplatňovať aj pri iných projektoch.
O potrebe vytvorenie kunsthalle či
centra vizuálnych umení, sa už hovorí
roky a doteraz sa nič nespravilo.
Prečo by napríklad niečo také nemohlo byť v Dome umenia na Námestí
SNP, ktorý bol v podstate pre podobný účel aj postavený?
- Časť výtvarníkov skutočne uprednostňuje, aby kunsthalle bola v Dome umenia, na čo sme vytvorili aj pracovnú skupinu, ktorá rieši detaily, ako by to mohlo
fungovať. Ministerstvo kultúry predložilo ideový zámer, ako vo veľmi krátkom
čase položiť základy kunsthalle. Názory
sú v tejto chvíli rozdielne, ale vyjasňujú
sa. Otázka kunsthalle je v súčasnosti
otvorená, máme predstavu, čo s Domom
umenia – véčko ide do rekonštrukcie,
pretože súčasné normy už neumožňujú
jeho prevádzku, a v horných výstavných
priestoroch si vieme predstaviť vznik
kunsthalle.
Od rezortu obrany získalo ministerstvo kultúry Hurbanove kasárne. Je
to obrovský areál uprostred mesta.
Aké bude jeho využitie?
- Hurbanove kasárne sme získali na
základe toho, že sme mali konkrétnu
predstavu využitia objektu. Chceme
bývalé kasárne zmeniť na multifunkčné
kultúrne centrum, kde by našli útočisko
rôzne druhy kultúrnych aktivít – od
hudobnej scény cez výtvarné umenie po
tanec. Mohlo by tu byť centrum úžitkového umenia a dizajnu, mohol by tu sídliť tanečný súbor Lúčnica, mohla by tu
byť aj časť umeleckých dielní ÚĽUV-u.
Mohlo by to byť multifunkčné a zamerané pre čo najširší okruh záujemcov o
kultúrne aktivity. Uvažujem o tom, že by
sa nádvorie kasární zastrešilo a dali by sa
tam robiť aj megapodujatia, čím by sme
získali náhradu za zúbožené PKO.
Máme predstavu aj o financovaní a v
priebehu niekoľkých týždňov predložíme koncepciu, ktorá sa už len dorába.
Blížia sa však predčasné voľby, takže je
otázne, ako to bude s realizáciou tejto
koncepcie po voľbách, máme však
jasnú predstavu a verím, že ktokoľvek tu
bude, bude v tom pokračovať.
Napriek blížiacim sa voľbám sa podarilo včas dokončiť rekonštrukciu Reduty, kam sa už vrátila Slovenská filharmónia. Predchádzajúca vláda na
to vyčlenila 38,5 milióna eur, vy ste to
však dokázali za 30 miliónov. Na čom
ste ušetrili?
- Ušetrili sme tak, že sme jednoducho
dali zadanie, že toto je konečná suma a
dodávateľ sa do toho musel zmestiť.
Využili sme aj to, že v tomto krízovom
období sú ceny niektorých stavebných
činností nižšie. Rozhodujúce však je, že
v roku 2011, ktorý bol hľadiska verej-

ných financií najkritickejší, sme našli
finančné prostriedky na investície v kultúre. Dokončenie Reduty som však stanovil ako prioritu, pretože rozostavaná
stavba sú neefektívne vynaložené peniaze. Sústredili sme sa na to a nezačínali
sme nič iné, lebo rozostavať niekoľko
stavieb a potom ich konzervovať, považujem za neefektívne a nezodpovedné.
V tejto chvíli je už Reduta dokončená a
je to úžasná správa pre Bratislavu a celé
Slovensko.
Hovorili ste o tom, že teraz by mala
prísť na rad rekonštrukcia Slovenskej
národnej galérie a jej premostenia,
ktoré Bratislavčania vnímajú kriticky. Znamená to, že premostenie zostane zachované?
- Toto je téma skôr pre architektov, nie
pre ministra kultúry. Mojou úlohou je
zabezpečiť financie na rekonštrukciu
galérie. Nehovoríme len o premostení,
ale o rekonštrukcii celej galérie. Existuje projekt rekonštrukcie a mojou ambíciou je, aby sa k nemu mohla vyjadriť
aj verejnosť. Som Bratislavčan a viem,
že väčšina obyvateľov tohto mesta premostenie nevníma ako nejaký skvost.
Na druhej strane architekti to vidia inak
a niektorí to označujú za niečo unikátne. Preto by som chcel, aby v rámci
rekonštrukcie bolo premostenie ako
posledná etapa, aby vznikol priestor pre
verejnosť na vyjadrenie názoru na
rekonštrukciu tejto časti galérie. Na tri
roky som zabezpečil prostriedky na
rekonštrukciu, takže je to po Redute
nová priorita ministerstva kultúry.
Národná rada SR sa v predchádzajúcom volebnom období pustila do
rekonštrukcie Bratislavského hradu.
Ako vnímate z pozície ministra kultúry, že nové vedenie parlamentu ďalšiu
opravu Hradu zastavilo?
- Rekonštrukcia hradu nebola zastavená, ale rozsah prác bol zúžený. Pokiaľ
ide o samotný Hrad, dokončuje sa to, čo
bolo naprojektované. Obmedzenie rozsahu prác sa týka skôr hradného areálu.
Pre ministerstvo kultúry je to dôležitý
projekt, preto sme do toho aj aktívne
vstupovali. V Hrade bude Historické
múzeum SNM s expozíciou Dejiny

Slovákov, čo je najreprezentatívnejšia
výstava múzea. Presunuli sme na ňu
časť prostriedkov, ktoré sme ušetrili z
balíka pre Danubianu, pretože je to
finančne veľmi náročný projekt. Okrem
toho sme vyčlenili prostriedky na dokumentáciu cenných archeologických
nálezov z obdobia laténu, teda keltského osídlenia, ktoré sa pri rekonštrukcii
v areáli Hradu našli. Majú to na starosti mestskí pamiatkari a sme pripravení
im aj naďalej pomáhať.
Iná národná kultúrna pamiatka v
Bratislave je však už niekoľko rokov
v ohrození – ide o hrad Devín, ktorého horné nádvorie je už niekoľko
rokov uzatvorené pre havarijný stav.
Mesto ani Múzeum mesta Bratislavy
na dokončenie rekonštrukcie nemajú
peniaze. Nemôže pomôcť ministerstvo kultúry a štát?
- Ministerstvo kultúry nemá nevyčerpateľné finančné možnosti, aj keď máme
na tento rok o vyše 8 percent vyšší rozpočet v porovnaní s minulým rokom.
Pre mňa ako Bratislavčana a Slováka je
však Devín jedna z najvýznamnejších
kultúrnych pamiatok, preto ma osud
hradu Devín nenecháva ľahostajným. V
rámci obnovy hradov sme urobili
neuveriteľný skok a tento rok sa začne
historicky najrozsiahlejšia obnova hradov na Slovensku. Prostredníctvom
projektu s nezamestnanými, ale aj prostredníctvom iných projektov. V rámci
jednej z nich, konkrétne prostredníctvom nórskeho finančného mechanizmu, sme navrhli práve obnovu hradu
Devín ako jedného z adresátov finančnej podpory z Nórska. Uvedomujeme
si význam Devína aj vzhľadom na blížiace sa 1150. výročie príchodu Cyrila
a Metoda na naše územie v roku 2013.
Vidím preto zmysel, aby sa obnovila a
sprístupnila aj horná časť hradu Devín.
Čo som mohol z pozície ministra kultúry urobiť, to som aj urobil. Teraz čakáme na odpoveď nórskej strany. Komunikácia s nimi je veľmi dobrá, moji
kolegovia boli dokonca spoločne s riaditeľkou Pamiatkového úradu SR pred
dvoma týždňami priamo v Nórsku.
Máme podporu Úradu vlády SR, dobre

sa nám spolupracuje aj s nórskou veľvyslankyňou.
V Bratislave je sústredená väčšina
divadiel. Z toho množstva sú štátne
prakticky len dve – Slovenské národné divadlo a divadlo Nová scéna. Aká
je budúcnosť Novej scény, nie je to tak
dávno, čo sa hovorilo o jej zániku.
- Novú scénu sme zdedili v zlom stave.
Pokiaľ by sme rešpektovali kontrolnú
správu NKÚ, museli by sme divadlo zrušiť, pretože dosahovalo veľmi zlé ekonomické výsledky. Možno som mal šťastnú
ruku, keď som dočasným krízovým
vedením divadla poveril Juraja Ďurdiaka.
Za pár mesiacov sa mu podarilo čiastočne ozdraviť ekonomiku divadla a dnes už
je na návrh výberovej komisie riadnym
riaditeľom Novej scény. Ešte musí
dobehnúť krízový režim, ale už má pripravený plán ďalšieho rozvoja divadla.
Po ekonomickej stránke začína byť Nová
scéna konsolidovaná, majú nový dramaturgický plán. Som presvedčený, že by
bolo dobré, aby tento typ spevoherného
divadla zostal v meste zachovaný. Otázka jeho právnej subjektivity nie je v tejto
chvíli až taká dôležitá, oveľa dôležitejšie
je, aby tu takáto scéna fungovala.
Zdá sa však, že situácia nie je konsolidovaná v Slovenskom národnom
divadle, ktoré je už dlhšie bez generálneho riaditeľa. Čo chcete robiť s
prvou divadelnou scénou?
- Slovenské národné divadlo je problém, ale ide o dlhodobý problém. Žiaľ,
tá kontrola, ktorú som tam poslal, odhalila viacero nezrovnalostí, niektorých aj
dosť vážnych. Viacerí ľudia z vedenia
divadla museli odísť, teda nielen generálny riaditeľ Ondrej Šoth, udiali sa tam
viaceré zmeny. Zorganizovali sme tri
okrúhle stoly s divadelníkmi, kde sme
sa snažili čo najlepšie sformulovať kritériá na výber nového generálneho riaditeľa. To je totiž osoba, ktorá riadi
divadlo, nie minister, ten ho neriadi. Je
vypísaný konkurz a v priebehu najbližších týždňov budeme vedieť, či sa prihlási niekto, kto má ucelenú víziu aj
projekt ďalšieho fungovania Slovenského národného divadla.
Zhováral sa Radoslav Števčík
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Bratislava toto je
hlavné mesto?
LIST ČITATEĽA
V decembri minulého roku ma na
Obchodnej ulici blízko Royko pasáže oslovili dve dámy zo stredného
Slovenska. Pýtali sa ma, ako sa môžu
dostať na hlavnú železničnú stanicu.
Rozmýšľal som, čo im poradiť. Veď
električky na hlavnú stanicu prestali
premávať.
Odporučil som im ísť pešo Poštovou
na Hodžovo námestie a odtiaľ už niektorým autobusom alebo trolejbusom
sa dopravia ak nie celkom na stanicu,
aspoň na koniec Štefánikovej ulice a
odtiaľ to už nie je ďaleko. Iste sa ponáhľali chytiť vlak a niesli aj batožinu.
Poďakovali sa a jedna poznamenala:
„Toto že je hlavné mesto?“ S rovnakými otázkami sa na mňa obrátili aj po
novom roku niekoľkí ďalší, nielen
návštevníci Bratislavy.
Zrušenie premávky električiek na hlavnú stanicu iste mnohí z nás pokladajú
za nepochopiteľné. Spýtal som sa známeho, ktorý pracuje v podniku bratislavskej MHD, na dôvod zrušenia premávky. Potvrdil to, čo písali noviny, že
na úseku pred hlavnou stanicou sú
poškodené koľajnice. Na otázku, prečo
ich neopravia, tak ako sa občas opravujú iné úseky trate, povedal, že mesto na
to nedá, lebo nemá peniaze. Ťažko pochopiteľné!
Po niekoľkých týždňoch 9. januára
2012 síce nasadili autobus X13. Je to
však len dočasné riešenie. Dokedy? Do
Bratislavy denne prichádza mnoho
ľudí zo Slovenska aj z cudziny. Mnohí
z nich, ale aj Bratislavčania, boli roky
zvyknutí cestovať električkami zo stanice do centra aj do vzdialenejších častí
mesta a naopak. Na hlavnú stanicu premávali električky č. 3 z Rače, č. 2 z
Jurajovho dvora, č. 8 z Ružinova, č. 13
z Námestia Ľ. Štúra. Kedysi, počas
dlhých rokov, premávala električka č. 1
od hlavnej stanice ku Carltonu. Potom
jej pridelili inú trasu. Dnes premáva z
Dúbravky na železničnú stanicu Nové
Mesto. Tiež nevedno prečo.
Keď nemáme metro, mohla by na hlavnú železničnú stanicu premávať električka tak ako donedávna. Malo by to
patriť medzi priority, ktorých rešpektovanie a zabezpečenie by malo byť povinnosťou kompetentných.
Marián Vranovský, Bratislava

O všetkých článkoch
v týchto novinách
môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

URČENIE OTCOVSTVA
Certifikované DNA-laboratórium
ponúka profesionálne DNA testy
s najvyššou mierou istoty a ochrany
dát. Súdno-znalecké posudky
aj súkromné testy, od 197 eur.
www.dnatest.sk | (02) 4525 1268
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Vo Vetvári sa dá dobre a lacno najesť
Na Biskupiskej ulici v susedstve Kultúrneho domu Vetvár je rovnomenná
reštaurácia VETVÁR. V čase fašiangov je tu často plno, reštauráciu využívajú organizátori plesov ale aj
Biskupičania na rodinné oslavy. Na
druhýkrát sme sa sem dostali, aby
sme ochutnali, ako a čo tu varia. Aboli
sme milo prekvapení.
Vstup je priamo z ulice. Na podlahe je
koberec, steny sú obložené drevom. Pri
každom stole je nástenná lampa, tá však
slúži skôr na dekoráciu, pretože interiér
osvetľujú stropné bodové svetlá. Vpravo
je barový pult a za ním kuchyňa, pred
barom je oddelený priestor s prútenými
kresielkami pre štamgastov. Vľavo je
jedálenská časť s drevenými stolmi a
stoličkami.
Jedálny lístok nemá Vetvár zbytočné
preplnený. Okrem predjedál a polievok
ponúka rybu a mušle, hydinu, bravčové,
hovädzie, rezne, špeciality podniku, rizotá, bezmäsité jedlá a cestoviny. Okrem
toho tú majú aj pečenú hus, kačicu, koleno, prasiatko. To všetko však len na
objednávku 1-3 dni vopred. Zaujalo nás,
že pri každom jedle uvádzajú, ktoré alergény môže obsahovať.
Ponúkať chlieb s masťou a cibuľou ako
Biskupickú pochúťku (0,70 €) nie je
veľmi originálne a rozhodne nepatrí
medzi predjedlá.
Keďže kurací vývar s domácimi rezan-

cami (1,00 €) už nemali, dali sme si fazuľovú polievku Jókai s údeným mäsom,
klobásou a rezancami (1,80 €). Neboli
tam síce rezance, ale fazule, klobásy a
údeného v nej bolo požehnane. Bola to
aj poriadna porcia (0,33 l) a vynikajúca.
Zlá nebola ani frankfurtská (1,00 €) z
denného menu, na fazuľovicu však
nemala.
Z hlavných jedál sme si dali gratinované
mušle s cesnakom a syrom (7,90 €),
ktoré neboli zlé, škoda len, že citrón k
nim servírujú nakrájaný na plátky a tak
ním len ťažko možno pokvapkať mušle.
Veľmi dobrý bol aj steak z hovädzej
sviečkovej (10,50 €), ktorý sme si dali so
šťuchanými zemiakmi (1,30 €). To, čo
sme dostali na tanieri však neboli šťuchané zemiaky podľa očakávania - pôsobilo to na nás skôr ako opečené roztlačené - čakali sme roztlačené varené zemiaky.
Bravčové medailóniky obalené v slaninke s hríbovou omáčkou s kôprom a
paprikou podávané so zemiakovými
guľami (8,50 €) boli veľmi dobré. Akurát tie zemiakové gule sme si predstavovali inak - toto boli akési príliš mäkké
knedlíky.
Rozhodne najlepší bol teľací paprikáš
podávaný s vajíčkovými haluškami

(11,80 €). Ten fakt nemal chybu - naša
najlepšia voľba.
Ako sme správne vytušili, špeciality
kuchyne tu nie sú veľmi žiadané. Biskupičania totiž dávajú prednosť osvedčeným jedlám ako vyprážaný eidam
(3,90 €), bravčový či kurací rezeň so šťuchanými zemiakmi a smotanovo – hríbovou omáčkou (7,90 €), čiernohorský
rezeň (5,70 €) či Cordon Bleu (5,70 €) tu
podávaný ako Gordon Bleu. V ponuke
nás zaujal XXL rezeň z bravčovej
panenky (9,90 € / 300 g). Urobiť z
panenky rezeň veľkosti XXL si fakt
vyžaduje veľké umenie.
Celkovo nás Vetvár milo prekvapil.
Napriek niektorým nedostatkom je
kuchyňa dobrá, na bratislavské pomery
sú aj ceny prijateľné. O tom, že to je spôsobené lokalitou nepochybujeme. Oceniť musíme veľmi pohotovú a pozornú
obsluhu. Čašník jedlá poznal a vedel poradiť, čo nebýva všade pravidlom.
Celkovo hodnotíme reštauráciu Vetvár
ako dobrý bratislavský štandard. Ničím
nás tu nenadchli, ale vyslovene ani
nesklamali. Ak budeme mať niekedy
cestu do Podunajských Biskupíc, určite
sa tu ešte zastavíme.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Pozor na akcie z reklamných letákov
Slovenská obchodná inšpekcia si
všíma aj to, či podmienky na predaj
deklarované v reklamných letákoch
zodpovedajú skutočnosti, či predajca
v letákoch uvádza úplné a presné
údaje. Keď inšpektori SOI zistia, že
sa tak nedeje, čaká predajcu spravidla mastná pokuta.
To bol aj prípad kontroly v prevádzke
Nábytok ASKO na Ceste na Senec, kde
SOI zistila vážne porušenie zákazu klamať zákazníka! V reklamnom letáku
ASKO - nábytok, ktorý platil od 15. 3.
do 28. 3. 2011, nebolo pri výrobku
Alveus set - páková batéria (granit/
nerez) a granitový dres (Niagara 30) v
cene 155 € uvedené, že daný set je
možné za túto cenu zakúpiť len v prípade kúpy zostavy celej kuchynskej linky
ako doplnkový tovar k nej, a nie je
možné ho kúpiť samostatne.
Keďže predávajúci uvádzal neúplné a
nepresné údaje, resp. zamlčal podstatný
údaj o nákupných podmienkach, porušil
tým zákaz klamania spotrebiteľa. Spoločnosť ASKO - NÁBYTOK, s.r.o., sa k

správnemu konaniu o uložení pokuty
nevyjadrila a zistený protiprávny stav
nespochybnila. Dostala pokutu 1000 €.
Ešte mastnejšiu pokutu za klamanie
spotrebiteľa dostala spoločnosť Summit Finance Slovakia, s.r.o., so sídlom
na Tuhovskej ulici. Vlani pri júnovej
kontrole inšpektori SOI zistili, že v
reklamných letákoch ponuky finančného lízingu Bez rizika a strát – Summit
Finance značkový lízing FORD bola
nesprávne uvedená ročná percentuálne
miera nákladov. Leták obsahoval
nesprávny vzorový príklad výpočtu,
nesprávne bola uvedená celková suma,
ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť a výška
splátok, pretože v nich neboli započítané náklady spojené s úverom, a to havarijné a doplnkové poistenie. V piatich
predzmluvných formulároch ďalej
nebolo v splátkach, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť, zahrnuté havarijné poistenie a poistenie finančnej straty. V jed-

nej zmluve z augusta 2010 bola
nesprávne uvedená priemerná hodnota
ročnej percentuálnej miery nákladov, a
to vo výške 11,39 % namiesto správnej
hodnoty 18,80 %.
Spoločnosť výsledky kontroly spochybnila s tým, že nepodmieňuje získanie
úveru uzatvorením poistnej zmluvy a v
čase uzatvorenia zmluvy nie je veriteľovi známe, či spotrebiteľ v súvislosti so
zmluvou si zvolí aj možnosť uzatvoriť
aj doplnkové poistenie - poistenie
finančnej straty. Inšpekcia takéto zdôvodnenie odmietla s tým, že spotrebiteľovi nezabezpečili reálnu predstavu o
poskytovanom úvere zodpovedajúcu
skutočnosti. Za zistené nedostatky udelila SOI spoločnosti Summit Finance
Slovakia pokutu vo výške až 2000 €.
Obe kontrolované spoločnosti napriek
tomu obišli ešte dobre, keďže podľa
zákona o ochrane spotrebiteľa môže
výška pokuty dosiahnuť výšku až 66
387,83 €.
Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Zážitok na 3 spôsoby
pôsobyy
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Najromantickejší výhɱad na Sta
zo strechy v SKY restaurant
N lepšia thajská kuchyɷa
Naj
tickom
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na prízemí v chariz
LEMONTREE restaurant
Najväɑší výber rumov v podzemí
v RUM club
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Keď tu bývajú
a pracujú, nech
tu platia dane
LIST ČITATEĽA
Prečítala som si Slovo k veci o tom,
že nespravodlivá nie je len cestná
daň (Nespravodlivý je celý systém
financovania, BN 2/2012). Článok
veľa napovedá o stave hlavného
mesta. Otázne však je, prečo je to
tak a nemôže byť inak, hoci kompetentní o tom vedia.
Nie je ochota riešiť to, pritom na odstránenie finančného schodku mesta
by bolo riešením zaviesť mestskú daň
pre tých, ktorí tu pracujú a prechodne
bývajú, a to nehovorím o nelegálne
prenajatých bytoch. Aj cestná daň pre
dochádzajúcich do hlavného mesta je
v takom prípade riešenie. Pracujú tu a
bývajú tu, tak správne by mali platiť
dane. Všade v Európskej únii, ale aj v
zámorí, je to tak. Bola som týždeň v
Paríži a musela som za každý deň
pobytu zaplatiť poplatok, ale aj v
hoteli, kde som bola ubytovaná, tiež
museli za mňa odviesť daň. Nič
zvláštne, ale je to správne.
Narodila som sa v Bratislave, moja
rodina, deti, všetci tu žijeme, a počúvam, že tí, čo sme sa tu narodili,
doplácame na tých, ktorí sem prichádzajú pracovať a bývajú tu na čierno
kde-kade. Dokonca tí, čo prenajímajú
byty a majú to ako zárobkovú činnosť,
dane vôbec neplatia, pretože sa neprihlásia, že prenajímajú byt. Prechodne
bývajúci totiž zrejme už nemajú prihlasovaciu povinnosť a nemusia
uviesť, kde bývajú. Inak by k takému
niečomu nemohlo prísť, lebo ľudí, čo
prenajímajú byty, by polícia musela
zahlásiť na daňový úrad.
Čítala som, že Dopravný podnik Bratislava chce opäť zdražovať cestovné
lístky, pretože nie sú peniaze. Minulý
rok upravovali cestovné a dosť značne, kultúra cestovania sa vôbec
nezlepšila a mám dojem, že cestujeme
ako dobytok. Dokonca by som si
dovolila tvrdiť, že dobytok má luxus
pri prevoze, kým my občania, ktorí
využívajú mestskú hromadnú dopravu, nie. Pritom Bratislavčania s trvalým pobytom by sa mohli mať lepšie,
keby mesto robilo účinnejšie opatrenia pri zavádzaní daní a rôznych
poplatkov pre tých, čo sem dochádzajú, pracujú a využívajú bratislavské
cestné komunikácie. A nielen to,
firmy, ktoré sú tu ako dcérske firmy,
by takisto mali odvádzať daň, pretože
podnikajú a pracujú na území hlavného mesta.
Skutočne ste to pekne napísali, ale to
je zrejme všetko, čo môžete urobiť.
Treba preto všetkých kompetentných
vyzvať, vrátane primátora mesta Bratislavy, aby konečne urobili poriadok
a také daňové úniky, ako má hlavné
mesto, konečne aj riešili.
Mária Hlavenková, Bratislava
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Staré Biskupice
majú novú
kanalizáciu
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Za rok pribudlo v starej časti Podunajských Biskupíc 277 nových domových kanalizačných prípojok. Ide
o súčasť 1. etapy projektu odkanalizovania Podunajských Biskupíc, ktorý z
prostriedkov EÚ realizovala mestská
časť Podunajské Biskupice.
„Pôvodne boli splaškové vody produkované na danom území zachytávané v
žumpách, ktoré boli v mnohých prípadoch zle prevádzkované a vo väčšine
prípadov neboli vodotesné. Hrozilo
unikanie odpadových vôd do podzemia
a ohrozenie kvality vodného zdroja,“
uviedla starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová (MOST-HÍD).
Celkovo bolo vybudovaných 3184
metrov kanalizácie, 277 domových kanalizačných prípojok a 59 uličných
vpustí na odvodnenie povrchových vôd
z komunikácie. Nové kanalizačné stoky
boli vedené v komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch tak, ako to
dovolila zástavba a iné, už vybudované
podzemné a nadzemné vedenia. Mestskú časť to stálo 2 222 733 € vrátane
DPH.
Ako prvé boli ešte v polovici októbra
skolaudované a odovzdané do prevádzky kanalizácie a domové prípojky na
uliciach Parcelná, časť Devätinovej,
Hydinárskej a Družobnej, ako aj na
Vetvárskej ulici. Neskôr koncom roka
prišli na rad ulice Krajinská, Popradská
a časť Šamorínskej. Vybudovaním stokovej siete sa zlepšil štandard bývania v
dotknutých územiach mestskej časti.
„Obyvateľov týchto ulíc sme vopred
písomne upozornili, že sa po podpísaní
Zmluvy o pripojení môžu v spolupráci
s BVS napojiť na funkčnú kanalizáciu a
mnohí z nich tak už aj urobili,“ uviedla
starostka.
Dodávateľom stavby bola Skanska SK,
jej pracovníci počas výstavby kanalizácie urobili aj povrchovú úpravu ulíc.
Práce v celkovej hodnote približne 170tisíc eur s DPH zahŕňali odstránenie
starého asfaltového krytu z vozoviek,
vyrovnanie ich povrchu, položenie
asfaltobetónových kobercov a osadenie
dlažby a obrubníkov.
(bis)

Novomestské
školy majú byť
bezbariérové
NOVÉ MESTO
Základné a materské školy v mestskej časti Nové Mesto by mali mať
bezbariérový prístup. Týka sa to
škôl, ktoré sú zahrnuté v projekte
Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí z Operačného programu Bratislavský kraj.
Novomestská samospráva chce v rámci
tohto projektu zrekonštruovať Základnú školu s materskou školou na Odborárskej ulici aj školy na uliciach Za kasárňou, Česká, Sibírska a Riazanská. Z
projektu sa má financovať väčšia časť
prostriedkov - takmer štyri milióny eur.
Či ich novomestská samospráva dostane, dozvie sa v polovici roka.
Na rekonštrukciu školských objektov,
ktoré nie sú súčasťou integrovanej stratégie, mestská časť Nové Mesto vyčlenila v rozpočte na tento rok 250 000
eur.
(tet)
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Obnovená Reduta dostane nový organ
STARÉ MESTO
Slávnostným koncertom bola 26.
januára 2012 po rekonštrukcii opäť
otvorená budova Reduty, kde sídli
Slovenská filharmónia. Ukončila sa
tak najrozsiahlejšia obnova tohto
výnimočného objektu.
Rekonštrukcia Reduty sa začala v
decembri 2009, zhotoviteľom stavby
bola spoločnosť ViOn, a.s., Zlaté
Moravce, projekt na rekonštrukciu
budovy vytvoril autorský kolektív
architekta Gabriela Drobniaka. Subdodávateľom bola firma Villard pod
vedením akademického sochára Vladimíra Višvádera. Reštaurátori pod jeho
vedením zrekonštruovali spolu 11 500
štvorcových metrov štúk v interiéroch
a 2500 štvorcových metrov v exterié-

roch. Všetko je zlátené 23,8-karátovým
plátkovým zlatom.
Vláda schválila na rekonštrukciu 37,8
milióna eur, konečná suma bude napokon nižšia - zhruba 30 miliónov eur.
„Reduta bola už predtým dokonalá
sála, teraz je však úplne vynovená, pribudol komfort v zázemí, napr. ladiarne
pre umelecké zložky, nové priestory,
znova sa otvorili palácové priestory,
ktoré budova mala. Celkovo získala
budova vzhľad, o akom snívali jej
pôvodní tvorcovia, ktorých zaskočila
prvá svetová vojna. Ľudia vnímajú,
ako sú vyzdobené priestory. Napriek
únave z posledných dní sme šťastní, že
sme opäť tu,“ vyznal sa generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián
Lapšanský.

Súčasťou obnovy je aj nový organ. Ten
pôvodný bol v koncertnej sieni inštalovaný v roku 1956. Ponuku na dodanie
nového organu predložilo deväť uchádzačov, výberová komisia odporučila
uzatvoriť zmluvu s firmou Rieger
Orgelbau GmbH z Rakúska, ktorej
ponuku z odborného aj architektonického stanovili ako najlepšiu. Inštalácia
nového organu sa uskutočnila od polovice októbra do konca novembra. Teraz
sa robí intonácia a ladenie organu,
ktoré bude trvať do 14. mája tohto
roku. Nový organ má 66 registrov a 3
manuály a patrí tak k najväčším píšťalovým organom na Slovensku. Jeho
cena bola 1 568 301 eur s DPH. Slávnostný inauguračný organový koncert
bude 20. mája 2012.
(brn)

Nitrania
budú hosťovať
v Štúdiu SND
STARÉ MESTO
V Štúdiu SND na Pribinovej ulici sa
24. februára 2012 o 19.00 h predstaví hosťujúce Divadlo Andreja Bagara Nitra s predstavením Dark play.
Ide o príbeh tínedžera, ktorý začína
pohlavne žiť. Predstavenie nie je vhodné pre divákov mladších ako 16 rokov.
Hra je súčasťou projektu divadelných
inscenácií o -násťročných a nielen pre
-násťročných TY KOKSO!
Režisérom je Svetozár Sprušanský,
hrajú Jakub Rybárik, Roman Poláčik,
Alena Pajtinková, Marcel Ochránek,
Daniela Kuffelová.
(brn)
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Cyklotrasám
majú pomôcť
eurofondy
BRATISLAVA
Bratislavská župa sa chce uchádzať
o peniaze z eurofondov na niekoľko
projektov. Jedným z nich je aj budovanie cyklotrás, presnejšie revitalizácia medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13 v úseku Devín - Vysoká pri
Morave.
„Je to jedna z najatraktívnejších lokalít,
o ktorej snívam, že bude rovnako
atraktívne ako petržalská hrádza. Táto
severozápadná časť Bratislavy by sa
mala otvoriť víkendovému cestovnému ruchu a športu,“ uviedol bratislavský župan Pavol Frešo (SDKÚ-DS). Je
presvedčený, že ak sa tu vybudujú
cyklotrasy, zrekonštruujú bunkre a prostredie sa zatraktívni, potom aj obce
rozvinú priestor nielen pre cyklistov a
bežcov, ale pre celú komunitu.
Projekt počíta s rekonštrukciou povrchu cyklotrasy, s úpravou okolia či s
vodorovným dopravným značením.
Účasť kraja na projekte bude vo výške
najmenej 5 percent z celkových nákladov 50-tisíc eur.
Poslanci schválili aj dohodu o údržbe
cyklomosta medzi Devínskou Novou
Vsou a Schlosshofom. Cena diela je takmer 3,11 milióna eur. Náklady na most
sú rozdelené v pomere podľa štátnej
hranice, teda 62,86 percenta na slovenskej a 37,14 percenta na rakúskej strane.
Podiel krajskej samosprávy predstavuje
1,99 milióna eur, čo je pri päťpercentnom spolufinancovaní 99 460 eur.
Zintenzívniť ponuku pre turistov na
slovenskej strane by mal aj projekt Za
mostom, ktorého cieľom je vybudovať
cyklotrasy pozdĺž bývalej železnej
opony. Rozpočet je 165 780 eur, čo pri
spolufinancovaní predstavuje náklady
pre župy vo výške 8289 eur.
(brn)

Namiesto troch
postačí jeden
cestovný lístok

Plánovaná výstavba na Kráľovej hore.

BRATISLAVA
Poslanci krajského zastupiteľstva na
januárovom zasadnutí dali zelenú
čerpaniu prostriedkov z eurofondov
na zriadeniu jednotného tarifného
systému Bratislavskej integrovanej
dopravy.
Ide o nákup označovačov cestovných
lístkov a predajných automatov, ktoré
budú na nástupištiach železničných
staníc a zastávok Železníc SR. Označovačov bude 60 a predajných automatov desať. Regionálny autobusový
dopravca Slovak Lines už označovače
jednorazových lístkov obstarané má,
hlavné mesto projekt na ich obstaranie
pripravuje.
VIZUALIZÁCIA - Kráľova hora, s.r.o. Krajské zastupiteľstvo schválilo päťpercentné spolufinancovanie projektu z
rozpočtu kraja, teda vo výške 22 500
eur. Cieľom integrovanej dopravy je,
aby ľudia v Bratislavskom kraji pri
cestovaní vlakom, prímestskými autobusmi a bratislavskou MHD nepotreNiektorí aktivisti vidia šancu v tom, bovali tri cestovné lístky, ale aby im na
že ak nebudú developerovi vydané všetko stačil jeden.
(brn)
príslušné povolenia, na lúke sa stavať nebude, a teda netreba meniť
ani pozemky. Čo vy na to?
- Príslušné úrady nemôžu rozhodovať
o vydaní územného rozhodnutia ani
stavebného povolenia na základe svojvôle, ale zákonných podmienok. Ak
ich splníme, povolenie bude vydané. A BRATISLAVA
my ich, samozrejme, splníme.
Pracovníci bratislavského CALLV médiách sa objavili obavy, že in- CENTRA vybavili za tri roky od
vestor touto zámenou získa ešte spustenia celomestského projektu
lukratívnejšie pozemky, ako sú na 1957 podnetov, s ktorými sa na
Kráľovej hore. Sú tieto obavy opráv- magistrát obrátili obyvatelia mesta.
nené?
Telefónne číslo 02 17 100 bolo vlani
- Pozemky, ktoré nám na zámenu najčastejšie využívané na hlásenie
ponúklo mesto, boli vytypované na výtlkov na komunikáciách či upozáklade znaleckého posudku, ktorý zornenie na zanedbanú čistotu,
dalo vypracovať mesto. Ich hodnota je poriadok na verejnom priestranstve.
porovnateľná, preto sme ich vyhodno- CALL-CENTRUM zriadilo predchátili ako adekvátne lokality pre naše dzajúce vedenie mesta v novembri
budúce projekty. Ak zástupcovia samo- 2008, pričom počas prvých dvoch
správy majú k vybraným pozemkom rokov bolo prijatých viac ako 1800
výhrady, sme ochotní ďalej rokovať a telefonických podnetov. V priebehu
hľadať kompromis. Ako som však spo- roka 2011 sa intenzita volajúcich znížimínal, ustupovať sa nedá večne.
la a za posledných 12 mesiacov bolo
Zhováral sa Marián Brezňanský zaznamenaných len 154 podaní. Telefónna linka centra je v nepretržitej prevádzke. V prípade, že operátor nemôže
prevziať hovor, Bratislavčan môže
zanechať podnet na záznamníku.
Linku centra v zimných mesiacoch najčastejšie využívajú Bratislavčania v
súvislosti so získaním bližších informácií o priebehu zimnej údržby, zjazdnosti komunikácií či pre nahlásenie
nebezpečných výtlkov na mestských
Telefón: 0905 966 455
komunikáciách.
(brn)

Investor o Kráľovej hore: Sme ochotní
rokovať, ale ustupovať sa nedá večne
DEVÍN
Mesto Bratislava navrhlo investorovi výstavby na Kráľovej hore zámenu týchto pozemkov za iné v Novom
Meste, Ružinove a v Petržalke. Spoločnosť J&T REAL ESTATE, ktorá
zastupuje investora, potvrdila, že ten
je ochotný sporné pozemky v Devíne
s mestom vymeniť. Pred tým, ako sa
návrh na zámenu dostane na rokovanie mestského zastupiteľstva,
musí ho ešte prerokovať finančná
komisia zastupiteľstva. Proti zámene sa však vyslovili aktivisti z Karlovej Vsi, ktorí sú proti výstavbe na
Kráľovej hore. Ako zareaguje investor, na to sme sa spýtali výkonného
riaditeľa J&T REAL ESTATE
Pavla PELIKÁNA.
- Bol to ústretový krok investora voči
verejnosti i samospráve a snaha nájsť
riešenie. Investor je aj naďalej pripravený hľadať kompromis, nedá sa však
ustupovať donekonečna. Veď si predstavte, že by ste si kúpili pozemok a
vaši susedia by spisovali petície a bránili na ňom stavať, hoci máte na to
legitímne právo. Ako riešenie prijmete

ponuku pozemok zameniť. Zrazu sa im
ani zámena nepozdáva. V tom prípade
sa začnete pýtať, či má zmysel robiť
kompromisy.
Aktivisti, ktorí petíciu za záchranu
Kráľovej hory začali, radšej ako
zámenu pozemkov preferujú zmenu
územného plánu z občianskej vybavenosti na rekreáciu v prírodnom
prostredí. Ako budete postupovať v
prípade, že by k tomu došlo? Plánujete podať žalobu na mesto?
- V prvom rade treba povedať, že už v
čase, keď investor pozemky nadobudol
vo verejnej dražbe v roku 2002, počítalo sa v územnom pláne s tým, že je
možné na pozemkoch stavať takzvanú
občiansku vybavenosť. Preto súčasné
úvahy smerujúce k zmene územného
plánu považujeme za nezákonný zásah
do súkromného vlastníctva. Sme presvedčení o tom, že na zmenu územného plánu v lokalite Kráľova hora neexistuje žiadny zákonný dôvod. K zmene
by mohlo dôjsť napríklad pri zmene
územnotechnických, sociálnych alebo
hospodárskych podmienok. Tie sa však
nezmenili.

Za tri roky
do Call-centra
volalo 1957 ľudí

PREDÁM

3,5-izbový byt

v centre mesta

Slovakia Ski & Thermal

w w w. s l ovak i a . t ra ve l

...malá krajina
veľkých

z áž itkov

U nás nezamrznete!

Kam idete na „jarné“?
Nedávno som si urobila taký pokus. V médiách sa už pretriasali
kauzy a kauzičky označované menami fauny aj flóry, tak som
chcela vedieť, o čom sa rozprávajú ľudia v kaviarňach, na
zastávkach, v úradoch alebo čakárňach. Väčšina z nich riešila,
ako a kde strávia jarné prázdniny. Ako hovoríme my v
Bratislave: „hlavne niekde vypadnúť“.

však uznať, že strediská prešli veľkou zmenou. Z môjho pohľadu
by som to zhrnul tak, že vaše strediská sú úžasné pre tých, ktorí
nehľadajú destinácie alpského štýlu, ale stredné rodinné
strediská.“

Ale kde?

Tip pre nelyžiarov

Pomerne jednoduché rozhodovanie majú lyžiari. Snehu je viac
než dosť. Stačia dve hodiny cesty autom a môžete stáť na
svahu. Na Slovensku je dnes viac ako sto lyžiarskych stredísk a
upravených zjazdoviek. „Ale s Rakúskom sa to nedá porovnať,“
povie si väčšina z nás. No nedá, lebo Tatry nie sú Alpy, už len
veľkosťou a tradíciou. To však neznamená, že lyžovačka na
Slovensku nemá svoje nesporné výhody a najmä čaro.
Povedzme si úprimne, je na rodinnej lyžovačke to
najpodstatnejšie, či majú zjazdovky v jednom stredisku 10
alebo 40 km? A zaužívané tvrdenie, že u nás je to stále drahšie,
tiež nie vždy obstojí. Najmä keď si porovnáme nie len cenu
ubytovania so skipasmi, ale všetky výdavky počas dovolenky,
vrátane pivka na svahu či dopravy, ktorá je stále drahšia.

Nie každý dáva na prvé miesto zimné športy a skôr by sa v tejto
nečakane tuhej zime niekde rád ohrial. Dnes je takmer
samozrejmosťou, že v horských strediskách v hoteloch vyššej
kategórie je aj wellness zóna. Kým deti sa vyšantia už len
zábavou na snehu, ktorý tento rok Bratislavu obchádza, rodičia
si môžu dopriať dokonalý relax. Navyše, z väčšiny zimných
stredísk je autom len na skok do niektorého z aquaparkov či
termálnych kúpalísk.

Keďže momentálne pôsobím v oblasti komunikácie a
cestovného ruchu, pravidelne sprevádzame skupiny novinárov
zo zahraničia na takzvaných infocestách. Naposledy z Českej
republiky a Maďarska. Veľmi ma potešili maily, ktoré sme od
nich dostali. A keďže my Slováci si uvedomíme, čo vzácne doma
máme, až keď príde chvála zvonka, ponúkam vám krátky výlet
do obsahu mojej e-mailovej pošty:
„V zásade by sme mohli porovnať Jasnú s menším alpským
lyžiarskym strediskom, sú tu výborné podmienky aj pre
náročného lyžiara. Páčil sa mi free ride vo Vrátnej a divokosť a
nedotknutosť prírody. Služby boli pre mňa nečakane na vysokej
úrovni.“

Toľko reakcie českých a maďarských novinárov.

Len čo ak do hôr ísť vôbec nechceme? Pre bratislavčanov je asi
najdostupnejšou alternatívou juh Slovenska. Od Dunajskej
Stredy, cez Veľký Meder, Podhájsku až po Štúrovo je termálnej
a liečivej vody dosť pre každého. Komu sa nežiada vyhrievať sa
celý týždeň, môže si vybrať z ponuky víkendových balíčkov. Aj v
tomto prípade platí, že si zmeny všimli skôr tí spoza hraníc.
„Ja mám Slovensko celkom schodené a preštudované, keďže o
ňom dosť píšem. Myslím, že v slovenských službách došlo k
obrovskému posunu vpred v ich kvalite.“
Ešte stále rozmýšľate „kam vypadnúť“? Ja som si už vybrala a
pozývam aj vás. Možno sa stretneme na nejakej slovenskej
zjazdovke alebo v termálnej vode.
Nora Gubková
Riaditeľka komunikácie
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

Pridám ešte jeden:
„Na Slovensko som v minulosti chodieval lyžovať pravidelne,
posledných pár rokov som tu nebol, chodievam do Álp. Musím

EURÓPSKA ÚNIA

Tento projekt je spolufinancovaný
z prostriedkov ERDF.

SNOW PARÁDA na Slovensku

Jasenská dolina

§ stredisko vhodné pre rodiny
§ skipas Turiec – platí v strediskách Jasenská dolina,

Lyžiarske strediská na Slovensku určite dokážu naplniť očakávania dobrej lyžovačky. Ponúkajú aj množstvo doplnkových aktivít, ktoré
môžu spestriť pobyt na horách. Od adrenalínovej zábavy na svahu, rozprávkovú zimnú turistiku, cez úžasné detské parky až po
oddych a relax rodičov.
Avšak zima nemusí byť len o samotnej lyžovačke. Slovensko ponúka atraktívne aquaparky a celoročné termálne kúpaliská, z ktorých
mnohé sú v blízkosti lyžiarskych stredísk a ich spojenie môže byť tým pravým orechovým. Predstavujeme Vám naše lyžiarske strediská
a aquaparky ako ideálne miesta na aktívne strávenie dní blížiacich sa jarných prázdnin.

§
§
§
§
§

Výhodné ponuky a balíčky nájdete aj na www.slovakia.travel

Veľká Rača – Oščadnica

PARK SNOW Donovaly

§
§
§
§

§ najväčší detský Funpark na ploche

stredisko vhodné pre rodiny
3 navzájom prepojené lyžiarske lokality
bobová dráha
spolu so skipasom automaticky 20% zľava
v Grand Wellness club***
§ autom z Bratislavy - 249 km

až 10 000 m2

§ spoločný skipas s Ružomberkom - Malinô Brdo
§ pre dobrodružné povahy - snow paragliding
§ atrakcie ako napríklad Snowtubing, Bungee

trampolína

§ bezplatná ľadová plocha
§ autom z Bratislavy - 237 km
§ vlakom z Bratislavy s napojením do strediska,

Ski Krahule
§
§
§
§

Winter park Martinky a Snowland Valčianska
dolina
prírodná ľadová plocha
jazda na koni, na saniach
výborné podmienky aj pre bežecké lyžovanie
autom z Bratislavy - 260 km
23 km – Spa & Aquapark Turčianske Teplice

stredisko vhodné pre rodiny
nový detský vlek
štvorsedačková lanovka
autom z Bratislavy - 197 km

cesta so skipassom len za 28 Eur

§ 55 km - Aqua Park Tatralandia

Ružomberok – Malinô Brdo

Tále

§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§

stredisko vhodné pre rodiny
podmienky pre všetky kategórie lyžiarov
snowboardový park
bezplatné parkovanie
lanový park Tarzánia
zábava na svahu – snowtubing, snowzorbing
autom z Bratislavy - 270 km
vlakom z Bratislavy s napojením do strediska,
cesta so skipassom len za 25 Eur
§ 17 km – AquaRelax Dolný Kubín
§ 28 km - Aqua Park Tatralandia

stredisko vhodné pre rodiny
pre menej náročných aj náročných lyžiarov
bezplatné parkovanie
svah špeciálne vyhradený pre začiatočníkov
zábava na svahu – snowtubing
autom z Bratislavy - 253 km

Mýto pod Ďumbierom
§
§
§
§
§

stredisko vhodné pre rodiny
nová štvorsedačková lanovka
novovybudovaná reštaurácia
bezplatné parkovanie
autom z Bratislavy - 250 km

Vysoké Tatry

Nízke Tatry – Jasná

trasa
§ Tatranská Lomnica - nová unikátna
osemsedačková lanovka
§ adrenalínová zábava priamo na svahu –
snowtubing, skifox, snowbike, snowscoot
§ sánkovačka cez deň aj v noci
§ autom z Bratislavy - 350 km
§ vlakom z Bratislavy s napojením až do strediska,
cesta so skipassom len za 29 Eur
§ 18 km - Aquapark AquaCity Poprad

§ vhodné podmienky aj pre skialpinistov
§ detský park MAXiland
§ veľa zábavy na svahu - skifoxe, snowscoote,

§ pre začiatočníkov aj skúsených lyžiarov,

§ novinka: korčuľovanie na Štrbskom Plese
§ Tatranská Lomnica - nová stredne ťažká bežecká

vyznavačov Freestyle

§
§
§
§

snowbike, kitewing, paragliding, lanový park,
nočná sánkovačka
autom z Bratislavy - 320 km
vlakom z Bratislavy s napojením do strediska, cesta
so skipassom len za 31 Eur
17 km – Aqua Park Tatralandia
28 km - Thermal Park Bešeňová

Orava Snow Oravská Lesná
§
§
§
§
§
§

stredisko ideálne pre rodiny s deťmi
rozprávková zjazdovka pre najmenších
snowtubingová dráha
detský kútik
jazdy na saniach ťahaných psím záprahom
autom z Bratislavy - 256 km

Ski Oravice

§ stredisko ideálne pre rodiny
§ zo svahu priamo do bazénov Thermalparku

Oravice

§ nová moderná a rýchla lanovka
§ bezplatné parkovanie
§ autom z Bratislavy - 299 km

Ski Bachledova
§
§
§
§
§
§
§
§

Snowland Valčianska dolina
Ski park Kubínska Hoľa

detský areál SUNKID
bobová dráha, tubingová dráha
jazda na koni
bežecké trate
autom z Bratislavy - 390 km
29 km – Thermal park Vrbov
30 km – Aquapark AquaCity Poprad
37 km – Termálne kúpalisko Vyšné Ružbachy

§
§
§
§
§
§
§

stredisko vhodné pre rodiny
svahy ideálne pre rodiny s deťmi
snowboard park
KIDS PARK
autom z Bratislavy - 289 km
16 km - AquaRelax Dolný Kubín
43 km - Thermal Park Bešeňová

§
§
§
§
§

moderné stredisko vhodné pre rodiny
bezplatné parkovanie
nová moderná štvorsedačková lanovka
snowboardový park
priamo v stredisku nové moderné
reštaurácie
§ autom z Bratislavy - 220 km

Ponuka produktov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
na zimnú sezónu 2011/2012

Vrátna

§ stredisko pre začiatočníkov ako aj pre

skúsených lyžiarov

§ na svoje si prídu vyznávači snowboardingu

alebo skialpinizmu
detský park Kids Zone
babysitting v lokalite Paseky
bezplatné parkovanie
mnohé zábavné aktivity ako napríklad
snowtubing, snowkiting
§ autom z Bratislavy - 248 km
§ vlakom z Bratislavy s napojením do strediska,
cesta so skipassom len za 28 Eur
§ 31 km – AquaRelax Dolný Kubín
§
§
§
§

Salamandra Resort
§
§
§
§
§

novovybudované stredisko vhodné pre rodiny
moderná štvorsedačková lanovka
tesná blízkosť Banskej Štiavnice
bezplatné parkovanie
autom z Bratislavy - 172 km

http://www.zssk.sk/sk/aktuality/skipassy-2011-2012

TOP prázdninové podujatia

18. február 2012
Preteky gazdovských koní
Už 13. ročník tradičných a netradičných súťaží
gazdovských koní a prehliadka veselých
fašiangových masiek.
Miesto konania: Terchová
www.terchova.sk
18. február 2012
7. ročník majstrovstiev Slovenska
v krňačkových pretekoch
Divoká zábava na „rohatých saniach“
vyrobených bez jediného klinca či skrutky.
Miesto konania: obec Turecká
www.krnackyturecka.szm.com

www.slovakia.travel

19. -24. február 2012
FreestyleZOO Snow Camp Donovaly
2012
6 dní na svahu s FreestyleZOO partiou
v jednom z najlepších snowparkov na Slovensku.
Môžete sa tešiť až na 4 skoky v rade, niekoľko
railov, boxov a tiež na nafukovaciu perinu.
Miesto konania: PARK SNOW Donovaly
www.parksnow.sk

18. február 2012
Svätoantonský Hajnal
Fašiangový sprievod masiek a pouličného
divadla, zabíjačkový, pampúchový a krapňový
dvor, fašiangová veselica.
Miesto konania: SvätýAnton
www.banskastiavnica.sk

25. február 2012
Verejné lyžiarske preteky na Táľoch
Príďte si vychutnať zimu na Tále. Práve tam si
môžete okrem parádnej lyžovačky v dňoch 4. a
25. februára a 10. marca 2012 zmerať vaše sily
a odvahu na verejných pretekoch v slalome pre
deti, rodiny a všetkých neregistrovaných
lyžiarov.
Miesto konania: Tále – lyžiarsky areál
www.tale.sk

18. február 2012
Fašiangové slávnosti
Záhorácka zabíjačka, sprievod masiek,
pochovávanie basy, detský karneval.
Miesto konania: obec Plavecký Štvrtok
www.obecplaveckystvrtok.sk

25. - 26. február 2012
Milka na horách
Športovo-zábavný víkend MILKA FUN PARK,
množstvo atrakcií a sladkých pochúťok.
Miesto konania: Štrbské Pleso
www.vt.sk

19. február 2012
Fašiangový pretek masiek
Fašiangové preteky masiek + sprievodný
program so súťažami.
Miesto konania: SNOWLAND – Valčianska

26. február 2012
Salamandra Skicross cup 2012
Salamandra Skicross cup - 3.ročník. Detsky
lyžiarsky pretek formou prekážok skicrossu.
Verejný detský pretek.

25. – 26. február 2012
Snežné psy
Multižánrový program pre milovníkov prírody,
lyžovačky a snežných psov spojený so
zábavným pódiovým programom a zábavnými
atrakciami pre malé aj veľké deti. Ľadové sochy,
ukážky zásahov horskej záchrannej služby,
pódiové súťaže s Andrejom Bičanom, psie
záprahy, sánkovačka, maľovanie na tvár a
ďalšie zábavné atrakcie pre deti.
Miesto konania: Tatranská Lomnica
www.tmr.sk, www.vt.sk
17. február – 11. marec 2012
BMW xDRIVE Aréna
Priamo od BMW Group Slovakia a priamo v
Jasnej je pre Vás pripravený rad
neopakovateľných zážitkov. V rámci xDrive
Arény máte možnosť vyskúšať najinteligentnejší
pohon všetkých štyroch kolies BMW xDrive v
rôznych situáciách:
- na uzavretom okruhu pri BMW xDrive Parcour
- na lokálnych cestách behom BMW xDrive
Scenic Drive
Miesto konania: Nízke Tatry - Jasná
www.jasna.sk

EURÓPSKA ÚNIA
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Prehľad lyžiarskych stredísk:
Vysoké Tatry – Štrbské
Pleso

Vysoké Tatry –
Tatranská Lomnica

Vysoké T atry

Vysoké T atry

*****

*****

*****

8

9

20

Dĺž ka z jaz dových tratí

7 360 m

9 980 m

Dĺž ka bež eckých tratí

17 km

–

–

STREDISKO

Ruž omberok – Malinô
Brdo

Vrátna Free Time Zone

Veľká Rača Oščadnica

Jasenská dolina

Veľká Fatra

M alá Fatra

Kysucké Beskydy

Veľká Fatra

*****

*****

*****

*****

****

17

8

16

13

8

36 250 m

11 120 m

12 000 m

14 000 m

12 500 m

5 300 m

–

25 km

15 km

18 km

25 km

7 km

–

Áno (2 000 m)

Áno (1 800 m)

–

Áno (1 500 m)

Áno (1 400 m)

Áno (1 300 m)

www.vt.sk

www.vt.sk

www.jasna.sk

www.parksnow.sk

www.skipark.sk

www.vratna.sk

www.velkaraca.sk
www.snowparadise.sk

www.jasenskadolina.sk

Snow land Valčianska
dolina

Ski park Kubínska hoľa

Roháče – Spálená
dolina

Ski Bachledova

Ski Drienica

Relax Center Plejsy

M alá Fatra

Oravská M agura

Západné T atry

Spišská M agura

Čergov

Volovské vrchy /
Hnilecké vrchy

Vysoké T atry

Nízke T atry – Sever
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****

****

****

****

****

***

***
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16

9

4
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5 100 m

14 000 m

4 615 m

10 500 m

13 200 m

9 500 m

1 200 m

3 000 m

Pohorie
Hodnotenie
Počet z jaz doviek

Večerné lyž ovanie
Web

STREDISKO

Pohorie
Hodnotenie
Počet z jaz doviek
Dĺž ka z jaz dových tratí

Nízke T atry
Veľká Fatra / Nízke
(Chopok sever, juh)
T atry

Ski-Tatrasvit – Lopušná Ski centrum Opalisko –
dolina
Závaž ná Poruba

12 km

10 km

11,3 km

26 km

30 km

15 km

5 km

1 km

–

Áno (2 000 m)

Áno (1 400 m)

Áno (1 000 m)

–

Áno

Áno (950 m)

www.snowland.sk

www.kubinska.sk

www.tatrawest.sk

www.skibachledova.sk

www.skidrienica.sk

www.plejsy.com

www.skitatry.sk

www.opalisko.sk

Ski centrum Vyšná
Boca – Bačova roveň

Skicentrum Čertovica

Ski centrum
Mýto

Selce – Čachovo

Šachtičky

Skichem Lopušná
Dolina

SKI Krahule – Stred
Európy

Winter Park Martinky

Nízke T atry

Nízke T atry

Nízke T atry – Juh

Nízke T atry –
Kozie Chrbty

Veľká Fatra

M alá Fatra
***

Večerné lyž ovanie
Web

Nízke T atry – Sever Nízke T atry – Sever

Pohorie

Park Snow Donovaly

Áno (2 200 m)

Dĺž ka bež eckých tratí

STREDISKO

Jasná Níz ke Tatry

***

***

***

***

***

***

***
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2
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3

3

12

2 960 m

5 800 m

3 740 m

1 300 m

10 000 m

1 800 m

2 700 m

13 290 m
8 km

Hodnotenie
Počet z jaz doviek
Dĺž ka z jaz dových tratí

8,5 km

5 km

–

10 km

18 km

4 km

5 km

Áno (850 m)

–

Áno (300 m)

Áno (400 m)

–

Áno (800 m)

Áno (1 000 m)

–

Web

www.bacovaroven.sk

www.liptov.sk

www.sachtickyas.sk

www.skichem.sk

www.skikrahule.sk

www.martinky.com

STREDISKO

Orava Snow Oravská
Lesná

Ski Makov

Ski Zábava
– Hruštín

Ski Centrum Niž ná
Uhliská

Zuberec – Janovky

Zuberec – Milotín

Skicentrum Strednica –
Ždiar

Skipark Vyšné
Ruž bachy

Pohorie

Oravské Beskydy

Javorníky

Oravská M agura

Skorušínske vrchy

Západné T atry

Západné T atry

Belianske T atry

Spišská M agura

***

***

***

***

***

***

***

***

7

6

4

4

4

4

8

8

Dĺž ka z jaz dových tratí

8 620 m

6 050 m

4 000 m

4 270 m

4 500 m

1 680 m

2 500 m

3 320 m

Dĺž ka bež eckých tratí

5 km

20 - 30 km

20 km

–

6 km

9 km

8 km

–

–

Áno (1 200 m)

–

Áno (1 400 m)

Áno (1 400 m)

Áno (300 m)

–

Áno (1 600 m)

www.oravasnow.sk

www.skimakov.sk

www.skizabava.sk

www.skinizna.sk

www.janovky.sk

www.zuberec.sk

www.strednica.sk

www.skiparkvruzbachy.
sk

Ski centre Levoča

Regetovka

Jahodná

Kavečany

Čičmany

Pez inská Baba

Čertovica – STIV

Pavčina Lehota – Žiarce

Levočské vrchy

Nízke Beskydy

Volovské vrchy

Volovské vrchy

Strážovské vrchy

M alé Karpaty

Nízke T atry

Nízke T atry

***

***

***

***

***

***

**

**

Dĺž ka bež eckých tratí
Večerné lyž ovanie

Hodnotenie
Počet z jaz doviek

Večerné lyž ovanie
Web

STREDISKO

Pohorie
Hodnotenie

4

7

3

5

5

5

3

5

3 300 m

2 980 m

1 400 m

2 950 m

4 100 m

2 910 m

1 120 m

1 430 m

Počet z jaz doviek
Dĺž ka z jaz dových tratí

www.skicentrummyto.e
www.selce-cachovo.sk
u

10 km

5 km

17 km

14 km

7,5 km

8 km

5 km

7 km

Áno (3 300 m)

Áno (620 m)

Áno (1 400 m)

–

–

Áno (500 m)

–

Áno (550 m)

www.skicentrelevoca.sk

www.regetovka.sk

www.jahodna.sk

www.kavecany.sk

www.cicmany-ski.sk

www.lkbaba.sk

www.certovica.sk

www.ziarce.sk

Ski Oravice

Tále

Turecká – Kríž na

Skiarena Fačkovské
sedlo

Športcentrum –
Lučivná

Ski Čertov Javorníky

Litmanová

Skipark Erika –
Kojšovská hoľa

Západné T atry

Nízke T atry – Juh

Veľká Fatra

M alá Fatra

M alá Fatra

Javorníky

Pieniny

Volovské vrchy

Hodnotenie

–

–

–

–

–

–

–

–

Počet z jaz doviek

6

5

7

6

6

9

6

6

Dĺž ka z jaz dových tratí

5 800 m

2 770 m

9 950 m

5 800 m

3 810 m

5 400 m

3 300 m

5 000 m

Dĺž ka bež eckých tratí

35 km

6,5 km

–

–

1,5 km

5 km

15 km

–

Dĺž ka bež eckých tratí
Večerné lyž ovanie
Web

STREDISKO

Pohorie

–

Áno (1 500 m)

–

Áno (500 m)

–

Áno (1 000 m)

Áno (800 m)

–

www.meanderskipark.com

www.tale.sk

www.skiturecka.sk

www.skiarenafackovskesedlo.sk

www.sportcentrumlucivna.sk

www.skicertov.sk

www.skilitmanova.sk

www.skiparkerika.sk

Ski Králiky

Ski-TMG Remata

Ski-Blanc Ostrý Grúň
– Kollárová

Salamandra Resort

Bez ovec

Kremnické vrchy

Kremnické vrchy

Vtáčnik

Štiavnické vrchy

Považský Inovec

–

–

–

–

–

Večerné lyž ovanie
Web

STREDISKO

Pohorie
Hodnotenie

5

1

5

1

5

2 830 m

500 m

1 800 m

1 400 m

2 700 m

Počet z jaz doviek
Dĺž ka z jaz dových tratí

14 km

–

5 km

30 km

–

Áno (850 m)

Áno (500 m)

Áno (930)

Áno (220 m)

Áno (300 m)

www.skikraliky.sk

www.skitmg.sk

www.skiblanc.sk

www.salamandra.sk

www.bezovec.sk

Dĺž ka bež eckých tratí
Večerné lyž ovanie
Web

Prehľad termálnych kúpalísk a Aquaparkov:
Miesto

Názov

Názov

Web

Bešeňová

Thermal Park Bešeňová www.besenovanet.sk

26-39

Podhájska

Termálne kúpalisko
Podhájska

www.obecpodhajska.sk

26-38

Dolná Strehová

AQUATERMAL KUPKO
Strehová

26-34

Poprad

Aquacity Poprad

www.aquacity.sk

28-38

Aquathermal Senec

www.aquathermal.sk

28-36

Termálne kúpalisko
Štúrovo

www.vadas.sk

26-36
28-33

Web

www.strehova.sk

Teplota vody (°C) Miesto

Dolný Kubín

AquaRelax Dolný Kubín

www.aquakubin.sk

26-36

Senec

Galanta

Termál centrum
GALANDIA

www.galandia.sk

25-37

Štúrovo

Teplota vody (°C)

Horné Saliby

Horné Saliby

www.kupaliskohs.sk

28-33

Turčianske Teplice

Spa & Aquapark

www.therme.sk
http://aquapark.therme.sk

Liptovský Mikuláš

Aqua Park Tatralandia

www.tatralandia.sk

26-38

Veľký Meder

Termal Park

www.termalcorvinus.sk

25-38

Oravice

Meander Park Oravice

www.meanderpark.com

32-34

Vrbov

Thermal park Vrbov

www.termalnekupalisko.com

26-38

EURÓPSKA ÚNIA

Patince

Wellness Patince

www.wellnesspatince.sk

28-36

Vyšné Ružbachy

Vyšné Ružbachy

www.ruzbachy.sk

21-38

Tento projekt je spolufinancovaný
z prostriedkov ERDF.
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RegioJet pomôže verejnej doprave aj
cestovnému ruchu v Bratislavskom kraji
Cestnú dopravu aj v Bratislavskej
župe odľahčí nové regionálne vlakové spojenie RegioJet - Talent,
ktoré bude od 4. marca 2012 premávať na trase medzi Bratislavou,
Dunajskou Stredou a Komárnom.
Osobný vlak Talent oficiálne predstavili koncom januára v rámci prezentačnej jazdy.
Bratislavský župan Pavol Frešo považuje toto regionálne vlakové spojenie
za dôležité z hľadiska budovania integrovaného dopravného systému v
hlavnom meste a vBratislavskej župe.
„Výrazne to pomôže, aby ľudia vysadli z áut a nasadli do vlaku, čo považujem za správny krok v koľajovej
doprave. Tlak na to, aby sa individuálna doprava presunula do vlaku,
spočíva v tom, že vlak musí byť rých-

lejší, pohodlnejší, čistejší a bezpečný.
A toto je súprava, ktorá to spĺňa,“
povedal župan Pavol Frešo. Okrem
odľahčenia cestnej dopravy v BSK je
vlak podľa neho aj výbornou alternatívou pre cykloturistiku v regióne.
„Nové vlakové spojenie pomôže nielen doprave v našej župe, ale aj cestovnému ruchu a turizmu v troch
regiónoch – v Bratislavskom, v
Trnavskom a v Nitrianskom. Verím,
že bude príťažlivý pre cyklistov aj
rodiny s deťmi,“ dodal Pavol Frešo.
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR a železničný
dopravca RegioJet, člen stredoeurópskej dopravnej skupiny Student Agency, uzavreli deväťročnú zmluvu o prevádzkovaní regionálnych vlakov na
trase Komárno – Bratislava od marca

2012. Cieľom tohto projektu je podľa
ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa pozdvihnúť železničnú dopravu v danom
regióne na úroveň moderného dopravného systému, ktorý svojou kvalitou a
spoľahlivosťou priláka cestujúcich z
preťažených ciest na železnicu.

V ranných a popoludňajších špičkách
pôjdu vlaky medzi Dunajskou Stredou
a Bratislavou každú pol hodinu. najrýchlejšie spoje premávajúce v špičkách
zvládnu podľa predsedu predstavenstva RegioJet Jiřího Schmidta túto
trasu za 38 minút. Zlepšiť by sa podľa
neho mala aj previazanosť vlakov na

ďalšie druhy dopravy. Prevádzkovanie vlakov sa zatraktívni s individuálnou automobilovou dopravou tak, že
v železničných staniciach Kvetoslavov a Dunajská Streda sa vybudujú
záchytné parkoviská. Predaj cestovných dokladov na vlaky RegioJet sa
začne 20. februára 2012.
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Baskatebalistov
Interu čaká
ďalšia fáza NBL
BRATISLAVA
Po základnej časti českej Mattoni
NBL skončili basketbalisti Interu
Bratislava na 12. priečke, keď dokázali vyhrať len 6 zápasov a prehrali
ich 20. Teraz ich čaká ďalšia fáza
súťaže v skupine o 7. až 14. miesto,
kde sa chcú pobiť o jednu zo štyroch
miesteniek do predkola play-off.
Súpermi žlto-čiernych budú NH Ostrava, Astrum Levice, Tuři Svitavy, Levharti Chomutov, Ústí nad Labem, BK
Loko Plzeň a BK B&W Opava. Hrá sa
systémom každý s každým doma a
vonku. Na 10. miesto, ktoré už znamená postup do predkola play-off, strácajú Bratislavčania dva body.
V stredu 8. februára 2012 privítali interisti na domácej palubovke Tuři Svitavy, v sobotu 11. februára 2012 o 18.00
h privítajú v Hant Aréne na Pasienkoch
tím Sluneta Ústí nad Labem.
Pred ďalšou fázou NBL sa v tíme Interu Bratislava objavil rozohrávač Richard Kucsa. Dvadsaťšesťročný basketbalista opustil kolektív Interu v
úvode sezóny a zamieril do Záhrebu,
kde absolvoval semester na univerzite.
Teraz je pripravený pomôcť žlto-čiernym. „Individuálne som trénoval, cítim
sa dobre, no zápas sa nedá nahradiť tréningom. Potrebujem ešte také dva-tri
týždne,“ povedal po sobotňajšom tréningu Richard Kucsa.
Cieľom Interu aj trénera Richarda
Ďuriša je play-off. „Môj cieľ je dostať
sa s tímom do play-off. Dúfam, že aj
chalani sa s ním stotožňujú. Každému
chceme ukázať, že do tejto ligy patríme
a nie sme v nej fackovacím panákom,“
skonštatoval tréner Interu.
(pol)
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Slovenské poháre vo volejbale mužov
aj žien napokon zostali v Bratislave!
BRATISLAVA
Posledná januárová nedeľa patrila v
Bratislave volejbalu. V Športovej
hale Pasienky (Hant Aréna) totiž
finálovými zápasmi vyvrcholil Slovenský pohár vo volejbale mužov a
žien. Oba poháre napokon zostali v
Bratislave!
Najskôr svoje pohárové finále odohrali
ženy - stretli sa v ňom dva najlepšie
bratislavské tímy - VK Slávia EU Bratislava a VK Doprastav Bratislava.
Doprastav nezachytil úvod zápasu, ich
súperky im ušli na rozdiel štyroch
bodov. Slávistky si však svoj náskok
neustrážili, ich mestské rivalky ich svojou hrou dostali pod tlak a následne
získali aj set. Po zmene strán sa situácia
opakovala, avšak v opačnom garde.
Hráčky Doprastavu v úvode vysoko
vyhrávali, aby napokon stratili set po
vlastných chybách v jeho závere. Tretí
set patril odvážnejšiemu a suverénne
hrajúcemu Doprastavu. V poslednom
sete akoby Slávia stratila dych a zápas
už dohrala iba v kŕči, aj keď koncovka
bola v podaní mestských volejbalových
rivaliek tradične dramatická. Žltomodré farby Doprastavu sa tak zaslúžene tešili zo svojho štvrtého pohárového
titulu po víťazstve 3:1.
Vo večernom mužskom finále proti
sebe nastúpili VK Slávia Svidník a Volley Team UNICEF Bratislava. Biele
tigre začali s rešpektom, s východniarmi totiž v tejto sezóne ešte nevyhrali a
rozhodne nechceli nič podceniť. Počas
prvého setu sa však začala prejavovať
ich skúsenosť, keď na čele s hrajúcim

trénerom Brankom Pistovičom začali
využívať technické údery. Hostia nedokázali kontrovať, o víťazstve v prvom
sete, tak bolo rozhodnuté už v jeho
polovici. V druhom sete však Volley
Team zasiahol útlm, z ktorého sa nevedel dostať. Ani po zmene strán nedokázali Bratislavčania nájsť recept na
odvážne hrajúcich mladíkov a prehrali
aj tretí set. Biele tigre do štvrtého setu
povzbudil Milan Hriňák. Martin Benčič
exceloval v útoku aj v obrane na sieti a
mladíci zo Svidníka sa jednoducho
nedokázali presadiť proti najvyššiemu
hráčovi na palubovke.
Do záverečného setu nastúpili lepšie
Bratislavčania, ktorí chceli vyhrať nad
Svidníkom prvýkrát v sezóne. Mladíci
však postupne ukrajovali z ich náskoku,
aby sa v koncovke dostali aj do vedenia.

Trojbodový náskok (11:8) však mladí
Svidníčania opäť nezvládli, keď sa o
dokonalý obrat postarali biele tigre. Volley Team UNICEF začal teda písať klubovú históriu, keď sa hneď v prvom
roku svojho účinkovania stal víťazom
Slovenského pohára!
Teší nielen víťazstvo bratislavských tímov, ale aj 2500 divákov, ktorí si v
nedeľu našli cestu na Pasienky, aby
videli prvotriedny slovenský volejbal.
Víťazi postupujú do finále Česko-Slovenského pohára, ktoré bude 15. februára 2012 v Hant Aréne. Volejbalistky
Doprastavu privítajú víťazky Českého
pohára (finále Olomouc - Prostějov sa
hrá 13. 2.), hráči VT Unicef privítajú
víťaza českého Final Four, v ktorom sa
11. a 12. 2. stretnú Liberec, Ostrava, Příbram, České Budějovice.
(vtu)

Dyslektik neznamená hlupák
...čo by mali rodičia vedieť?
Rodičia, možno to tiež dôverne poznáte.
Napriek krásnym vetám, ktoré čítate v
študijnom pláne svojho 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 nechápalo, čo číta, niežeby ešte aj dokázalo
text niekomu prerozprávať. Nakoniec vám

nezostane nič iné, než denne naštudovať zmenu všimla aj pani učiteľka. Z diktátov už
niekoľko predmetov a znovu ich dieťaťu dostávame 2, čo je obrovský úspech.“
vysvetliť. Táto niekoľkohodinová denná straMamina M.L
ta nás však nadšením nenaplňuje...
„Ja som dnes dostala jednotku z čítania. Ešte som nikdy nedostala z čítania jednotku.“
Zázrak? Asi áno...
Dianka
„Už po pár hodinách sa zmenil Mirkov prístup
k slovenčine. Chválil si, ako mu to lektorka v
Basicu 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
dokonca požičal jednu z knižnice. V škole si

Šanca pre každého
Desiatky popísaných stránok vyjadreniami
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.

HC Slovan
sa už dotiahol
na Košice
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava síce
v poslednom zápase pred reprezentačnou prestávkou prehrali na domácom ľade s Popradom 3:4 po predĺžení, napriek tomu sa bodovo dotiahli na vedúce Košice a len zásluhou horšieho skóre sú Bratislavčania
po 46. kole Tipsport extraligy na 2.
mieste.
Nedeľný zápas proti popradským kamzíkom bol už piaty pod vedením nového trénera Jana Nelibu, ktorý na lavičke belasých vystriedal Štefana Mikeša.
Pôvodne chcelo vedenie klubu angažovať Dušana Gregora, s tým sa však
nedohodlo a kormidlo HC Slovan Bratislava tak zobral do rúk doterajší tréner juniorov Slovana.
Bilancia hokejistov Slovana s novým
trénerom je zatiaľ pozitívna - z piatich
zápasov vyhrali tri (doma porazili Skalicu, vonku Zvolen a doma Nitru), dva
zápasy prehrali v predĺžení (v Trenčíne
a doma s Popradom). Z 15 bodov tak
belasí získali 11.
Zmena nenastala len na trénerskej stoličke, do kádra HC Slovan Bratislava
pribudli aj dvaja legionári - fínsky
brankár Tomi Karhunen a kanadský
útočník Kevin Harvey, ktorého tréner
zaradil do štvrtého útoku k Preisingerovi s Kudrnom.
Hokejovú Tipsport extraligu teraz čaká
reprezentačná prestávka, ďalšie zápasy
základnej časti sú na programe 14.
februára 2012, keď hrá Slovan v Žiline.
Nasledovať budú zápasy v Košiciach
(17. 2.), v Banskej Bystrici (19. 2.),
Martine (21. 2.) a v Skalici (24. 2.). Bratislavskí fanúšikovia hokeja uvidia Slovan na domácom ľade až o dva a pol
týždňa - v pondelok 27. februára 2012,
keď privítajú Trenčín. Do konca základnej časti Tipsport extraligy zostáva ešte
8 kôl, šesť zápasov odohrajú slovanisti
na súperovom ľade a len dva pred
domácim publikom.
(pol)

PREDNÁŠKA
Ako sa učiť s deťmi,
aby tomu porozumeli
Utorok 14. 2. 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 stabilnou oporou.
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Na klzisku
sa vystriedalo
45-tisíc ľudí
STARÉ MESTO
Na staromestskom klzisku na Hviezdoslavovom námestí sa od jeho otvorenia začiatkom decembra vystriedalo 45-tisíc ľudí. Korčuľovanie zadarmo dostali deti zo staromestských
základných škôl, ktoré tak mali alternatívnu výučbu telesnej výchovy.
Dvojmesačnú prevádzku klziska ukončila samospráva mestskej časti v piatok
3. februára 2012 Memoriálom Vlada
Dzurillu - zápasom bratislavských hokejových dorastencov. Nechýbala manželka slovenského športovca minulého
storočia Zlata Dzurillová, bývalý brankár HC Slovan Bratislava Pavol Rybár
či Zdeno Cíger. Deti sa v deň, keď mali
polročné prázdniny, mohli od rána korčuľovať zadarmo.
Starostka Starého Mesta Táňa Rosová
(SDKÚ-DS) sa najviac potešila záujmu detí o korčuľovanie na staromestskom klzisku. „Deti dnes namiesto aktívneho pohybu radšej sedia pri počítači a majú málo pohybu. Preto som rada, že sa nám ich opäť podarilo dostať
na korčule a mohli si tu zakorčuľovať
nielen počas hodín telesnej výchovy,“
povedala Rosová.
Staromestská samospráva sa však neobmedzila iba na verejné korčuľovanie, počas dvoch mesiacov zorganizovala na klzisku viaceré vydarené podujatia. Či už išlo o mikulášske korčuľovanie Anjela s Čertom alebo večernú
exhibíciu hráčov HC Slovan na čele s
kapitánom Miroslavom Šatanom.
Starostka Starého Mesta vyjadrila presvedčenie, že už v decembri sa klzisko
na Hviezdoslavovo námestie vráti, aby
staromestské deti mohli aktívne prežiť
aj nasledujúcu zimu.
(stn)
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Nové divadlo Ateliér Babylon boduje
s príbehom troch rozpustilých lordov
STARÉ MESTO
„Šibalstvá“ troch rozpustilých grófov zachytil vo svojej korešpondencii
známy anglický spisovateľ Oscar
Wilde. Nikto iný sa nemohol lepšie
zhostiť témy zahŕňajúcej kus šteklivej erotiky, vziať si na mušku mužskú márnomyseľnosť, ale aj osláviť
priateľstvo, ktoré spája troch mužov,
napriek nepriazni osudu.
V Ateliéri Babylon (bývalé kino Slovan
či Divadlo West na Námestí SNP 14, s
vchodom z Kolárskej ulice 3) práve
týmto titulom otvorilo novú divadelnú
sezónu aj nové divadlo. V réžii Petra
Serge Butka uviedli hru Lordi autorov
Oscara Wildea a Robbieho Rossa, v
preklade Ivana Remiaša. Šteklivá salónna komédia vyzerá spočiatku veľmi
nevinne. Traja lordi si vedú malý, škandalózny zápisník, v ktorom evidujú
všetky svoje milostné dobrodružstvá a
víťazné triumfy. Hra nevinne pokračuje
dovtedy, kým sa jeden z nich nezamiluje do manželky svojho priateľa a ten sa
rozhodne spať v jedinú osudovú noc v
košieľke svojej milovanej ženy, omámený jej parfumom.
Na javisku Ateliéru Babylon rozohrávajú svoju scénickú hru traja excelentní
bratislavskí herci Maroš Kramár, Peter
Šimun a Jozef Vajda. Nejde ani tak o to,
kto vyhráva, všetci sa hlavne snažia v
hre pokračovať za každých okolností.
Tie môžu byť niekedy veľmi graciózne,
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inokedy však chúlostivé. A práve tento
prívlastok si pripisujú lordi do svojho
zápisníčka v čase, keď jeden z nich
navštívi manželku svojho priateľa.
Salónna komédia graduje do výbuchov
diváckeho smiechu, herci sa radi „spária“ aj s publikom, čo je najvzácnejší
úkaz dobrého a úspešného divadelného
kusu.
Oscar Wilde vyšiel údajne po svojom
väznení v roku 1897 z väzenia ako celkom iný človek. Zo spoločenského
tvora a neveriaceho dandyho sa stal
vzorný rímsky katolík a na radu priateľa Robbieho Rossa odišiel do Francúzska. Tu žil inkognito.
V roku 2006 sa v Jindřišskej veži v

Prahe uskutočnila svetová premiéra
tohto kusu v štýle salónnej komédie.
Druhého uvedenia sa hra dočkala na
jeseň minulého roku v bratislavskom
divadle Ataliér Babylon. Ďalšie uvedenia sa plánujú v Portugalsku, Rusku a v
Brazílii. Ateliér Babylon je umelecký
priestor, kde má „zelenú“ každý druh
umenia. Otvoriť tento priestor práve
komédiou Lordi, bolo veľmi pozitívne,
„šibalské“ a divákov si podmaňujúce
gesto. Gesto, ktorého sú schopní uskutočniť len traja muži v zrelom veku,
ktorí vedia ako chutí Jack Daniell´s a
poznajú aj vôňu dámskych nočných
košieľok.
Dáša Šebanová
FOTO - atelier babylon

Kaplický bude
v Danubiane do
konca mesiaca
ČUNOVO
Výber z celoživotnej tvorby a doteraz najväčšiu výstavu českého architekta Jana Kaplického možno v
čunovskom múzeu moderného umenia Danubiana vidieť do konca 26.
februára 2012.
„O výstavu tohto svetoznámeho architekta je veľký záujem. Chodia sem
návštevníci z celej Európy, preto sme
ju predĺžili. Jej inštalácia je veľmi zložitá a podobná príležitosť na Slovensku bude ťažko. Je to skvelý výstavný
projekt,” povedal riaditeľ Danubiany
Vincent Polakovič.
Je to doteraz najväčšia výstava
Kaplického tvorby, aká bola organizovaná. Okrem asi 60 modelov odvážnych architektonických nápadov je tu
množstvo fotografií stavieb z rôznych
krajín, skice a návrhy aj nerealizovaných objektov vytvorené za vyše polstoročie.
Jan Kaplický sa narodil v Prahe
(1937), kde vyštudoval Vysokú školu
umeleckého priemyslu. Po sklamaní z
režimu emigroval do Veľkej Británie a
pracoval v niekoľkých architektonických kanceláriách. Bol predstaviteľom high-tech architektúry a zástancom voľných kriviek a tvarov. Na
konci kariéry sa venoval najmä organickej architektúre. Zomrel v Prahe v
roku 2009.
(brn)

HĽADÁME
odberateľov čerstvých
výklepových vajec a
vajec II. triedy z farmy.
Telefón: 0918 981 204

10.10.2011 9:58
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Pomohli rodine
postihnutej
požiarom
RUSOVCE
Obyvatelia Rusoviec vyzbierali na
pomoc rodinám postihnutým novembrovým požiarom v obci 1130 €.
Všetky vyzbierané prostriedky sa
použijú na zabezpečenie obnovy požiarom zničenej nehnuteľnosti.
„Mestská časť ďakuje všetkým, ktorí
prispeli finančnými darmi na verejnú
zbierku pre požiarom postihnuté rodiny Jancsárová a Szépeová,” uviedol
starosta Rusoviec Dušan Antoš.
K požiaru došlo v utorok 15. novembra
2011 vo večerných hodinách, keď v
jednom z rodinných domov na Maďarskej ulici začalo horieť. V dome bývajú dve rodiny vrátane maloletých detí.
Na mieste zasahovalo približne 20 profesionálnych a dobrovoľných hasičov.
Horela strecha rodinného domu, pri
hasení však zahynul 48-ročný majiteľ
domu. Lekár ako príčinu smrti uviedol
infarkt. Príčinou požiaru bola porucha
v komínovom systéme.
Starosta Antoš v tejto súvislosti ocenil
aj jedného z mladých členov dobrovoľného Obecného hasičského zboru v
obci Petra Filagu. Keď požiar spozoroval, ihneď naštartoval hasičské auto a
súčasne telefonicky ohlásil vznik požiaru profesionálnym záchranárom. Tí
boli aj vďaka nemu do niekoľkých minút na mieste činu a hoci požiar poškodil značnú časť strechy, predsa sa len
veľkú časť objektu podarilo pred
ohňom zachrániť.
(rus)

14

Petržalský starosta ocenil odvážne a
pohotové strážničky mestskej polície
PETRŽALKA
Petržalský starosta Vladimír Bajan v
prvý februárový deň odmenil dve
mladé mestské policajtky Janu Kupčiovú a Karin Kováčikovú za záchranu života a každodennú náročnú
prácu pre bezpečnejšiu Petržalku.
„Som zástancom toho, aby hlavné
mesto malo funkčnú mestskú políciu a
takáto obetavá práca a jej výsledky nám
jej opodstatnenie dokazujú,“ povedal
starosta Bajan. Popri kytičke jarných
kvietkov odovzdal mladým ženám hodinky, ktoré budú policajtkám pripomínať ich hrdinský čin .
Vlani v júli sa neznáma žena pokúsila
ráno spáchať samovraždu obesením v
Sade Janka Kráľa. Návštevníci parku
na to upozornili dvojčlennú hliadku
petržalskej mestskej polície - Karin
Kováčikovú a Janu Kupčiovú. Priamo
v sade hliadka ženu nenašla, svedkovia
policajtkám potvrdili, že po neúspešnom pokuse sa vybrala k dunajským
brehom na Tyršovom nábreží. Tam ju
strážničky našli stáť na okraji jedného
zo zakotvených pontónov otočenú tvárou k rieke a pripravenú skočiť do
Dunaja. Policajtky so zúfalou ženou
okamžite nadviazali slovný kontakt a
od činu ju odhovárali. Po 30 minútach
sa im to podarilo. Následne 57-ročnú

Bratislavčanku dostali do bezpečia na
breh a odovzdali do rúk záchranárom.
„Pre lepší pocit nášho bezpečia v Petržalke je veľmi dôležité, aby fungoval
dobrý kontakt medzi obyvateľmi a policajtmi. Aby ľudia dali vedieť, ak sa
niečo nedobré deje v ich okolí,“ zdôraznil starosta Bajan.
Strážnička Jana Kupčiová, 31-ročná
rodáčka z Novej Bane, pracuje v mestskej polícii dva roky. Okrem záchrany
života vlani v októbri poskytovala predlekárske ošetrenie staršej pani, ktorú
lúpežne prepadli na autobusovej

zastávke MHD na Osuského ulici v
Petržalke a hoci v tom čase na autobusový spoj čakalo viacero ľudí, nikto z
občanov bezvládnej žene pomoc neposkytol.
Strážnička Karin Kováčiková, 26-ročná
pôvodom z Bojníc, dohliada na verejný
poriadok v Petržalke už tri roky. Vlani
napríklad počas majstrovstiev sveta v
ľadovom hokeji pomáhala zastaviť rozsiahle krvácanie spôsobené bodnou
ranou nožom do nohy 17-ročného mládenca vo FUN-zóne v Petržalke. (mgl)

Pamiatkou je už
okrem kaštieľa
a sýpky aj park

PETRŽALKA
Petržalčania sa môžu so starostom
mestskej časti pravidelne stretávať
aj elektronicky, a to formou online
diskusií.
V prvý pondelok v mesiaci v čase od
13.00 do 14.00 h prostredníctvom webstránky www.petrzalka.sk môžu Petržalčania starostovi písať podnety, alebo
sa ho pýtať na to, čo ich trápi.
Petržalčania sa starostu Vladimíra
Bajana (nezávislý) pýtajú na riešenie
lokálnych problémov, zaujímajú sa o
výstavbu plavárne, klziska, o čistotu,
parkovanie a plnenie sľubov. Naposledy ho upozornili na neporiadok po bezdomovcoch, zaujímali sa o postup
mestskej časti proti vlastníkom znečistených nehnuteľností a o prepojenie
Žehrianskej ulice. Posledná online
diskusia bola v pondelok 6. februára
2012.
(gre)

Bratislava
je skrytá
aj v knihách

Obyvatelia Dvorov sú nespokojní s MHD

PETRŽALKA
Do 5. januára 2012 mohli Petržalčania podať pripomienky k stavu mestskej hromadnej dopravy a zmenám,
ktoré platia od septembra 2011. Túto
možnosť využilo elektronickou
poštou 37 obyvateľov Petržalky.
Najviac nespokojných ľudí je s MHD v
časti sídliska Dvory, kde je vybudovaČUNOVO
ných niekoľko nových polyfunkčných
Pamiatkový úrad SR vlani v októbri objektov, čím tu narástol počet obyvaterozšíril štatút národnej kultúrnej ľov, v obslužnosti MHD sa to však
pamiatky Kaštieľa a sýpky v Čuno- neprejavilo. Za dôležité obyvatelia pove aj na okolitý park. Po novom je
teda v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaný ako
pamiatka Kaštieľ s areálom.
Zmenu vyhlásenia národnej kultúrnej
pamiatky rozšírením jej objektovej
skladby o park inicioval Krajský pamiatkový úrad Bratislava. Súbor troch
pamiatkových objektov pozostáva z
barokovo-klasicistického kaštieľa, pochádzajúceho z 18. storočia (1757 1781), renesančného objektu sýpky a
parku, ktorý tvoril bezprostredné okolie
oboch objektov. Park spolu s účelovou
záhradou vznikol na konci 19. storočia.
Podľa pamiatkarov však všetky tri
objekty - kaštieľ, sýpka a park - tvoria
harmonický, vzájomne sa dopĺňajúci
neoddeliteľný celok
(cun)

So starostom
debatujú aj
elektronicky

važujú upraviť smerovanie linky č. 99
po Rusovskej ceste tak, aby bolo možné
zastavenie obojsmerne na zastávkach
Záporožská, Kremnická, Einsteinova, a
upraviť aj smerovanie linky č. 93
vytvorením zastávok Záporožská,
Kremnická, Einsteinova s prepojením
na hlavnú stanicu.
Ako nevyhnutné sa ukazuje zriadenie
zastávky na znamenie v smere do mesta
na linke č. 95 na Černyševského pri
predajni nábytku Albero, či vrátenie
linky č. 78 na pôvodnú trasu.

„Z hľadiska mestskej hromadnej dopravy Petržalčania môžu stále využiť iba
autobusovú dopravu a hoci je to menej
ekologické ako elektrická trakcia, kým
tu nemáme električku, je potrebné
posilniť existujúce spoje, alebo ich
napasovať čo najviac na požiadavky
cestujúcich, ktorí ich pravidelne využívajú,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan (nezávislý). Ten všetky
podnety Petržalčanov tlmočil vedeniu
mesta v liste adresovanému primátorovi Bratislavy.
(mgl)

PETRŽALKA
Miestna knižnica Petržalka na február pripravila v čitárni knižnice na
Prokofievovej ulici 5 unikátnu výstavu kníh, máp a iných dokumentov o
Bratislave pod názvom Bratislava
skrytá v knihe.
Na výstave majú nielen Petržalčania
možnosť vidieť súbor máp ktorý
zachytáva premeny Bratislavy od 9.
storočia po dnešok a knihy i brožúry o
Bratislave, ktoré má Miestna knižnica
Petržalka vo svojom fonde.
Pre školské skupiny pripravili petržalskí knihovníci aj prezentáciu a výklad
o histórii a prítomnosti Bratislavy.
Výstava Bratislava v knihe potrvá do
29. februára 2012.
(mkp)

DEVÍNSKA NOVÁ VES

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

!ZDARMA!
6
× fľaša kvalitného vína

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT ROSÉ
VINÁRSKE ZÁVODY TOPOĽČIANKY, bal.: 750 ml
Kombinujte vína podľa Vášho výberu!

pri nákupe nad 89 € bez DPH v období 10. – 12. 2. 2012
DO
VYČERPANIA
ZÁSOB

Nákup platí iba pre jednu registráciu a nie je možné deliť ho na viac faktúr, vylúčený
je nákup pohonných hmôt, tabakových výrobkov a alkoholu podliehajúceho
spotrebnej dani z liehu. Zľava na 6× fľaša vína (Vinárske závody Topoľčianky
– Cabernet Sauvignon a Merlot rosé 750 ml, kombinácia vín podľa vlastného výberu)
bude automaticky uplatnená na pokladni. Kompletné podmienky akcie sú k dispozícii
na recepcii Vášho veľkoobchodného strediska.

S touto inzerciou je možný
jednorazový vstup do Metro
Devínska Nová Ves aj pre
neregistrovaného zákazníka

Ochutnávka zdarma!
BaG_Valentine_148x101_sekt.indd 1
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Fasády budov zostávajú nepovšimnuté
STARÉ MESTO
NA GORKÉHO ULICI začiatkom
januára v skorých ranných hodinách
poškodila neznáma osoba výjazdovú
rampu z plateného parkoviska. Neznámy muž sa násilím pokúšal otvoriť
rampu jedného z parkovísk na Gorkého ulici, aby mohol s vozidlom z parkoviska odísť. Vylomením rampy spôsobil poškodenej spoločnosti škodu vo
výške viac ako 370 €.
NA HODŽOVO NÁMESTIE doviezol nadránom bratislavský taxikár 39ročného muža z Českej republiky,
ktorý ho však bezdôvodne fyzicky
napadol. Udrel rukou do palubnej
dosky, povedal, že za jazdu nezaplatí a
vystúpil z auta. Z auta vystúpil aj taxikár a vyzval muža, aby zaplatil. Muž
však na neho opäť zaútočil, zranil ho,
poškodil mu okuliare a roztrhol zimnú
bundu. Taxikárovi spôsobil škodu vo
výške 404 €.
KARLOVA VES
NA PRIBIŠOVEJ ULICI vylákali
29-ročný Miloš, 23-ročný Michal a 15ročný Kristián na dohodnuté miesto
16-ročného mladíka pod zámienkou,
že mu chcú vrátiť požičané peniaze.
Namiesto vrátenia dlhu ho však fyzicky napadli. Jeden ho udrel do tváre a
následne mu udieral hlavu o stenu
obytného domu. Mladík utrpel zranenia hlavy a dvojnásobnú zlomeninu
prsta. Útočníkom hrozí trest odňatia
slobody vo výške 4 až 10 rokov.
NA STARÝCH GRUNTOCH došlo
k požiaru bankomatu. Okamžite ho
lokalizovali hasiči a polícia začala
vyšetrovanie. V dôsledku požiaru malo
prísť k zhoreniu finančnej hotovosti vo
výške viac ako 77 000 €. Kriminálnej
polícii sa podarilo zistiť, že peniaze sa
v bankomate v čase požiaru nenachádzali, ale ešte predtým si ich mala prisvojiť zamestnankyňa banky 28-ročná
Bratislavčanka Lenka. Vyšetrovateľ ju
obvinil zo sprenevery, v prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia
slobody vo výške 3 až 10 rokov.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA UZBECKEJ ULICI prepadli
dvaja muži z okresu Dunajská Streda
64-ročnú ženu. Zozadu k nej pristúpili
a snažili sa jej z ruky vytrhnúť kabelku,
žena ju však pevne zvierala v ruke.
Následkom poťahovania a šklbania
žena spadla na zem, kabelku však
nepustila. Muži ju niekoľko metrov
ťahali po zemi a nakoniec sa im podarilo kabelku žene vytrhnúť. Potom
začali utekať. Jedného z nich - 34-ročného Alexandra však na Bodrockej
ulici zadržal náhodný okoloidúci. Po
druhom mužovi 32- ročnom Elemérovi
polícia pátra. Obom hrozí trest odňatia
slobody vo výške 7 až 12 rokov.
PETRŽALKA
NAD BETLIARSKOU ULICOU
chcel krátko po polnoci skočiť 20-mladík z Banskej Bystrice z nadjazdu a
spáchať tak samovraždu. Na mladíka
upozornil policajnú hliadku vodič.
Hliadka sa snažila s mužom komunikovať a upokojiť ho. Policajti pod nadjazdom zastavili premávku, aby v prípade skoku alebo pádu muž neohrozil
aj vodiča niektorého z motorových
vozidiel. Takmer po hodine sa policajtom podarilo priblížiť k Banskobystričanovi natoľko, aby ho mohli uchopiť
za ruky a vytiahnuť cez zábradlie. Muž
kládol aktívny odpor, z rúk mužov
zákona sa mu však už nepodarilo
dostať. Následne bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. (brn)

Ľudia sa na uliciach obyčajne ponáhľajú, myslia na svoj cieľ, nevšímajú
si blízke okolie. Občas ich na
moment zaujme blízky výklad
obchodu, občas si lepšie uvedomia
na chodníku inštalovaný nevkusný
predmet, ako napríklad sochu
pochybnej kvality Schöner Naciho,
či „pomník“ Júliusa Satinského,
alebo mimoriadne „inteligentnú“ a
„vtipnú“ sochu z kanála vyliezajúceho bezdomovca. Fasády objektov,
povedľa ktorých prejde denne niekoľko stoviek peších, ostávajú
nepovšimnuté.
Na fasáde Policajného riaditeľstva na
Špitálskej ulici každý vidí dvoch bronzových levov, ale ak sa opýtate Bratislavčana, aké sochy sú na fasáde budovy ministerstva kultúry na Námestí
SNP, alebo kde je najväčší kamenný
reliéf na fasáde v Bratislave (Nová radnica na Primaciálnom námestí), sotva
dostanete odpoveď. Že je na Kostole
alžbetiniek socha svätej Alžbety vedia
viacerí, ale akým sochárskym dielom
je ozdobené priečelie kostola nad
Hlbokou cestou, nevedia často ani jeho
pravidelní návštevníci. Mnohofarebnú
mozaiku v trojuholníkovom štíte Primaciálneho paláca poznajú viac a lepšie zahraniční turisti ako mnohí pracovníci magistrátu, ktorí sa denne pod
ňou pohybujú.
Ešte menej si ľudia všímajú nápisy na
budovách. Samozrejme, okrem reklám
či názvov obchodov a inštitúcií. Pamätné tabule osobností a udalostí sú zaujímavé len vtedy, ak nesú stručný nápis
v čitateľne veľkých písmenách. Dlhé
texty (na budove Bibiany, na Župnom
dome) strácajú príťažlivosť pre čitateľa
po prečítaní prvých dvoch riadkov.
Text z malých písmen na malej ploche
rovnakej farby je často nečitateľný, a
teda zbytočný (Murgašova pamätná
tabuľa na Hlavnej pošte). Mnohé z historických nápisov sú rébusmi, ktorým
rozumeli len súčasníci ich pisateľov.
Niekedy to bol priamo zámer. Na viacerých rakúskych objektoch Habsburgovcov od 15. storočia, najmä z obdobia cisára Friedricha III., je nápis
A.E.I.O.U., ktorý už vyše 500 rokov
zamestnáva fantáziu špekulantov, ktorí
by ho radi zaručene správne vylúštili.
Niektoré pamätné nápisy sú síce zostavené z veľkých písmen, ale umiestnené tak tajuplne, že strácajú zmysel, aj
keď sú pomerne dobre čitateľné. Na
Klemensovej ulici číslo 5 stojí pomerne nenápadný obytný dom so skoro 90
rokov nečistenou a neopravovanou

fasádou. Spolu s nárožným domom a
ďalším domom na Grösslingovej ulici
(39 a 41) tvorí jednotný obytný blok.
Jeho architektúra pripomína mestské
obytné domy pražských predmestí.
Ornamentika jeho fasád nemá v Bratislave obdobu. Charakteristickým prvkom jeho fasád sú falošné balkóny s
pomerne ťažkopádnym železobetónovým zábradlím z moderných balustrov.
Pochôdzne plochy balkónov zospodu
nesú na prvý pohľad nejasný geometrický ornamentálny motív. Pri bližšom
zaostrení zraku sa ukáže, že ide o
pomerne obsiahly nápis:
ČESKÉ PRŮM. BANKY
FILIÁLKA BRATISLAVA
ŘIDITEL
KLEMENT FLORIÁN
V DOBĚ DRAHOTY A
NEDOSTATKU BYTU
PÉČÍ BANKY
O SVÉ UŘEDNICTVO
STAVĚNO OD LEDNA
DO KONCE ČERVENCE
KUNSCH POLÍR S
MÍSTNÍMI DĚLNÍKY
V. NEKVASIL STAVITEL
FILIÁLKA BRATISLAVA
STAVITELEM
OTAKAREM NYPLEM

Čitateľ by v nápise očakával ďalšie
minimálne dve pomerne dôležité informácie: vročenie stavby budovy a meno
projektanta. Pražská firma staviteľa V.
Nekvasila pôsobila v Bratislave od
roku 1924, k jej najvýznamnejším realizáciám patrí budova Slovenského
národného múzea na Fajnorovom,
resp. Vajanského nábreží. Sídlo firmy
bolo na Grösslingovej ulici 119 (teraz
75). Dnes sa budova nachádza v dezolátnom stave, ale ešte stále nesie meno
pôvodného majiteľa. Na železných
mrežiach dverí vstupného portálu je
monogram ON a nie VN. Ide pravdepodobne o monogram v nápise spomenutého staviteľa Otakara Nypla.
Chýbajúce informácie boli pravdepodobne na spodných plochách balkónov
na Grösslingovej ulici, ktoré sú nedávnou opravou zjednodušené. Možno
práve pri oprave nápisy odstránili
alebo omietli. Iné blízke stavby vznikali po roku 1924. Dá sa predpokladať, že
aj obytný dom bankových úradníkov
postavili medzi rokmi 1924 a 1928. V
roku 1930 už všetky tri objekty (Kempelenova 5, Grösslingová 89 a 89a)
vlastnila Prvá česká všeobecná poisťovacia akciová spoločnosť Koruna.
Návštevníci Prahy si iste spomínajú na
palác Koruna na dolnom konci Václavského námestia, na nároží ulice Příkopy (Na můstku). Tam sídlila od začiatku 20. storočia centrála poisťovne
Koruna. V 50. a v 60. rokoch prevzal
názov peňažného ústavu vtedy dobre
známy bufet Koruna. Štefan Holčík
FOTO - Juraj Mladý

Najskôr sa
hralo bandy a
potom kanada
Bratislavský hokej oslavuje 90 rokov.
O vznik hokejového odboru pri 1.
ČsŠK Bratislava sa postaral ešte v
roku 1921 neúnavný propagátor futbalu a neskôr aj hokeja Anton MášaBalík. Ľadový hokej sa stal zimným
bratom futbalu. Veď čo mali robiť
futbalisti v zime, keď na ihrisko
napadal sneh? Práve nezmar Anton
Máša-Balík sa dopočul, že peknou
hrou, ktorá sa pestuje v zime, je hockey. Treba len klzisko, palicu a malú
loptičku a dve bránky, do ktorých
treba loptu dostať ako vo futbale.
Lenže kde nájsť vtedy v Bratislave
klzisko? Zima bývala mierna, trvalejšie mrazy sú len kedy-tedy. Vo Viedni
už vtedy mali také klzisko, ktoré nie je
závislé od rozmarov prírody, ale v Bratislave? Na Grösslingovej ulici mali
síce už v roku 1878 klzisko G. Englert
a J. Aigner, potom pán Wawra prenajímal záhradu Edlovho dvora na Zochovej ulici a na klzisku, osvetľovanom
lampiónmi, usporadúval pre korčuľujúcich čajové popoludnia. Vyhrával
verkel alebo dychovka.
Kto však nemal peniaze na taký luxus,
aby si mohol popri korčuľovaní kúpiť
aj vstupenku, platiť hudbu aj dačo
skonzumovať, musel čakať až do zimy,
keď zamrzli jazerá na Železnej studienke. Tam bolo klzisko zadarmo, ale s
rizikom ľadového kúpeľa. Stalo sa to
neraz aj „eškárom“, keď sa už zorganizovali a nemohli byť bez „kanady“. To
však bolo až v roku 1925. Sprvu MášaBalík, Beneš a ostatní hrali bandy s
palicou zahnutou do okrúhla.
Prvý zápas s cudzím súperom mal byť
27. januára 1922 s najlepším moravským mužstvom Moravskou Sláviou z
Brna. Mal byť: Slovenský denník urobil peknú reklamu a pozýval Bratislavčanov, aby sa prišli pozrieť, lebo uvidia
tento málo známy šport, ktorý je v
mnohom krajší ako football! Ľad sa
však pri Ľudovom dome na Námestí
republiky roztopil a bolo po radosti!
Na samom počiatku hrali hokejisti v
zostave: Marek - Páral - Beneš, Mácha
- Balík, Lederer, Reichardt - Bernášek.
Páral a Lederer boli už skúsení hokejisti. Prvý bol členom víťazného československho mužstva na majstrovstvách
Európy, Uli Lederer bol reprezentatntom Rakúska.
Po roku 1924 si začal prerážať cestu
kanadský hokej, keď reprezentanti krajiny javorového listu predviedli svoj
šport na prvých zimných olympijských
hrách vo francúzskom alpskom mestečku Chamonix vo februári 1924.
Podľa niektorých zdrojov prvý zápas
podľa kanadských pravidiel zohrali
Bratislavčania vo Viedni na umelom
klzisku s Wiener Eislaufverrein v
decembri 1924 a prehrali 1:6. Podľa
Ladislava Grünnera prvý naozaj kanadský hokej vybojoval 1. ČsŠK Bratislava až 4. januára 1925 s Trnavčanmi.
Vlastne nebola to pravá „kanada“, lebo
väčšiu časť zápasu hrali mužstvá
bandy spôsobom a menšiu s pukom a
plochou hokejkou. Bratislavčania vtedy vyhrali nad Trnavou 10:2.
Spracované podľa knihy
Ladislava Grünnera:
Polstoročie v belasom
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 19.00 - Marián a Martin Geišber-

SOBOTA 11. februára˙
 17:45 - Metropolitan Opera: Súmrak bohov, divadlo Aréna, Viedenská
cesta
 18.00 - Inter Bratislava - Ústí n/Labem, basketbalová Mattoni NBL, skupina o 7.-14. miesto, Hant Aréna, Pasienky
 19.00 - Školský ples, DK Ružinov
 19.00 - Chorvátsky ples, Kultúrny
dom Jarovce
 19.00 - Ples elektrotechnikov a informatikov, DoubleTree by Hilton Bratislava
 19.00 - 3. reprezentačný ple(b)s na
Bitúnku, EllaDanse, Miletičova 17/B
 19.00 - Medický ples, Incheba Expo
Arena
 19.00 - Maškarný ples, City Hotel
Bratislava
 19.00 - Bál na kráľovskom dvore, Propaganda Club
 19.00 - Business Leaders Charity
Gala Ball, River Park
 19.00 - Zamagurské fašiangy 2012,
Dom kultúry Zrkadlový háj
 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
NEDEĽA 12. februára
 16.00 - J. Zmožek, M. Zmožek: Pí-

seň vděčnosti, Kostol sv. Vincenta

 17.00 - Absolvent, divadlo Aréna,
Viedenská cesta
 19.00 - Šialené nožničky, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova 17
 19.00 - Když se zhasne, Divadlo v
podpalubí
 19.00 - Bratislava Hot Serenaders,
Spoločenský dom NIVY
 19.30 - Veľká kilovačka na námestí
Billa Gatesa, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7

PONDELOK 13. februára
 19.00 - Z. Križková: Poslovia, Malá

Značka Daimler

scéna STU, Dostojevského rad

 20.00 - Cirque Du Soleil: Saltimbangovci, koncert, Divadlo v podpalubí
co, Zimný štadión Ondreja Nepelu
 19.00 - Arzenik a staré dámy, divadSOBOTA 18. februára
lo Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - Veľká kilovačka na námestí  16.00 - Cirque Du Soleil: SaltimbanBilla Gatesa, Divadlo GUnaGU, Franti- co, Zimný štadión Ondreja Nepelu
škánske námestie
 19.00 - Lordi, divadlo Atelier Bybolón, Kolárska ulica 3

UTOROK 14. februára
 19.00 - P. Turrini: Hviezdoslav v

sexshope, Divadlo Malá scéna STU

 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína,

GUnaGU, Františkánske námestie

PONDELOK 20. februára
 19.00 - G. Bizet: Carmen, Historická

budova SND, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - S. Mrożek: Zábava, Divadlo
Astorka - Korzo ´90, Námestie SNP
 19.00 - Kukura, divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.30 - V. Klimáček: In Da House
(Žúrka v Londýne), Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie

 19.00 - Všetko o ženách, Divadlo v

podpalubí
19.00 - G. Puccini: Madama Butterfly,  16.00 - Volley Team Unicef Bratislaopera, Sála opery a baletu SND, Pribino- va - Humenné, volejbalová extraliga,
va 17
skupina o 1.3. miesto, Športová hala PKO
 18.00 - VKP Bratislava - Svidník,
volejbalová extraliga, skupina o 1.3.
STREDA 15. februára
 11.00 - Sen noci svätojánskej, Divad- miesto, Športová hala PKO
lo Astorka - Korzo ´90
 19.00 - 13. reprezentačný ples kyno 16.00 - Finále Česko-Slovenského lógov Slovenska/Victory Show 2012,
pohára vo volejbale žien: Doprastav Incheba Expo Arena
Bratislava - víťazky Českého pohára,  19.00 - 1. reprezentačný šachový
ples, Hotel Crowne Plaza
Hant Aréna, Pasienky
 18.30 - Finále Česko-Slovenského  19.00 - Hasičský ples, Kultúrny dom
pohára vo volejbale mužov: VT Uni- Jarovce
cef Bratislava - víťaz Českého pohára,  19.00 - Ružinovský farský ples, Dom
Hant Aréna, Pasienky
kultúry Ružinov
 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo No-  19.00 - 19. ples Matice slovenskej v
vá scéna
Rači, Hotel Barónka
 19.00 - Soukromý skandál, komédia,  19.00 - G. Verdi: Aida, opera, Sála
Atelier Bybolón, Kolárska ulica 3
opery a baletu SND, Pribinova 17
 19.30 - K. Vosátko: Modelky II., Di-  19.00 - T. Brandon: Charleyho teta,
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie Nová scéna, Kollárovo námestie
 20.00 - Cirque Du Soleil: Saltimban-  19.00 - Sen noci svätojánskej, Divadco, Zimný štadión Ondreja Nepelu
lo Astorka - Korzo ´90, Námestie SNP
 19.30 - 11. bratislavský bál, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
ŠTVRTOK 16. februára
 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo  19.30 - Reprezentačný ples FarmaNová scéna, Kollárovo námestie
ceutickej fakulty UK, City Hotel Brati 19.00 - Sen noci svätojánskej, Divad- slava
lo Astorka - Korzo ´90, Námestie SNP  19.30 - Odtiaľ potiaľ, talkshow Vik 20.00 - Cirque Du Soleil: Saltimban- tora Horjána, Divadlo GUnaGU, Frantico, Zimný štadión Ondreja Nepelu
škánske námestie
 20.00 - Cirque Du Soleil: SaltimbanPIATOK 17. februára
co, Zimný štadión Ondreja Nepelu
 16.00 - Cirque Du Soleil: SaltimbanNEDEĽA 19. februára
co, Zimný štadión Ondreja Nepelu
 19.00 - Ples vodákov, Corona bar, Zá-  13.00 - Cirque Du Soleil: Saltimbanhorská Bystrica
co, Zimný štadión Ondreja Nepelu
 19.30 - Policajný ples 2012, Dom  15.00 - Kakaoviny, Divadlo Malá
kultúry Zrkadlový háj
scéna STU, Dostojevského rad
 19.00 - Aj muži majú svoje dni,  17.00 - Cirque Du Soleil: SaltimbanNová scéna, Kollárovo námestie
co, Zimný štadión Ondreja Nepelu
 19.00 - J. B. P. Moliére: Lakomec,  19.00 - BoyBand, Divadlo Nová
Sála činohry SND, Pribinova 17
scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - Sen noci svätojánskej, Divad-  19.00 - 33 variácií, divadlo Aréna,
lo Astorka - Korzo ´90, Námestie SNP Viedenská cesta
 19.30 - K. Vosátko: Modelky II.,  19.00 - T. Williams: Konečná stanica
GUnaGU, Františkánske námestie
túžba, Sála činohry SND, Pribinova 17

UTOROK 21. februára
 19.00 - N. Simon: Zlatí chlapci, Sála

činohry SND, Pribinova 17
 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a
Júlia, Divadlo Astorka - Korzo ´90

STREDA 22. februára
 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála

činohry SND, Pribinova 17
 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť

vody, Štúdio činohry SND, Pribinova 17
 19.00 - Sen noci svätojánskej, Divad-

lo Astorka - Korzo ´90, Námestie SNP
 19.00 - Caveman - Jaskynný muž

Roba Beckera, divadlo Atelier Bybolón,
Kolárska ulica 3
 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

ŠTVRTOK 23. februára
 19.00 - Rómeo a Júlia, balet, Divadlo

Nová scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-

ná, Divadlo Astorka - Korzo ´90,
Námestie SNP
 19.00 - Casanova alebo Koniec Casanovu, divadlo Atelier Bybolón, Kolárska ulica 3
 19.00 - Mikve, divadlo Aréna, Viedenská cesta

PIATOK 24. februára
 19.00 - Edith a Marlene, Divadlo

Nová scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Astorka - Korzo ´90, Námestie SNP
 19.00 - T. Letts: August - stratení v
Oklahome, Sála činohry SND, Pribinova 17
 19.00 - B. Smetana: Predaná nevesta, opera, Sála opery a baletu SND, Pribinova 17
 19.00 - D. Mamet: November, divadlo Aréna, Viedenská cesta
 viac podujatí Kam v Bratislave

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

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

vyjdú o dva týždne

23. februára 2012

www.lebomedved.sk/hodnota

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

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
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Polícia objasnila
sériu lúpeží
v Dúbravke
DÚBRAVKA
Policajtom sa podarilo objasniť
sériu lúpežných prepadnutí v Dúbravke z decembra minulého a januára tohto roku. Z doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že tri lúpeže má na
svedomí 24-ročný Roman K. z Rače.
Ten mal najskôr 9. decembra 2011 vo
večerných hodinách na Saratovskej
ulici lúpežne prepadnúť 60-ročnú
ženu, ktorá mu z obavy o život a zdravie vydala kabelku s osobnými vecami
a dokladmi. Z miesta činu ušiel na
neznáme miesto, pričom žene vznikla
škoda vo výške 610 €.
Tento scenár sa opakoval aj v ďalších
dvoch prípadoch. Najskôr 17. decembra 2011 v bytovom dome na Drobného
ulici pred výťahom obvinený násilím
obral dve ženy o ich kabelky spôsobil
im škodu vo výške 98 €. Tretiu lúpež
mal spáchať 8. januára 2012 v blízkosti bytového domu na Bazovského ulici.
Obeťou bola tentoraz 41-ročná Bratislavčanka, ktorú násilím obral o kabelku s obsahom osobných vecí v hodnote viac ako 40 €.
Všetky tri lúpeže sa zaobišli bez zranení. Vyšetrovateľ muža už obvinil zo
zločinu lúpeže. Za uvedené trestné činy
mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až
8 rokov.
(brn)
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Pripomienky k územnému plánu zóny
Karloveská zátoka do 15. februára
KARLOVA VES
Do 15. februára 2012 môžu všetky
dotknuté subjekty predkladať námety a pripomienky k územnému
plánu zóny Karloveská zátoka. Po
tomto termíne bude obstarávanie
územného plánu zóny pokračovať
ich vyhodnotením.
Obstarávanie územného plánu zóny

Karloveská zátoka sa začalo 3. januára
2012. Odsúhlasilo ho 14. júna 2011
miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Karlova Ves. Na základe výberového
konania bol obstarávateľskými činnosťami poverený Ing. arch. Ivan Móro.
Karloveskí poslanci súčasne s tým
schválili aj návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery so zákazom stavebnej čin-

nosti v zóne Karloveská zátoka. Stavebná uzávera má trvať do schválenia
územného plánu zóny, najviac však na
päť rokov.
Podľa dostupných informácií však stavebná uzávera ešte vyhlásená nebola.
Miestny úrad Karlova Ves na otázku, v
akom štádiu je proces jej vyhlásenia,
začiatkom týždňa neodpovedal. (brz)

KISS CSARDA
restaurant

Lamačania
sa korčuľujú
zadarmo
LAMAČ
Na základe dohody medzi mestskou
časťou Lamač a prevádzkovateľom
ľadovej plochy na Zimnom štadióne
na Borinskej ulici majú deti a dospelých s trvalým pobytom v Lamači
voľný vstup na ľadovú plochu.
Podmienka na voľný vstup dospelých
je preukázanie sa občianskym preukazom a pre deti osobitným preukazom,
ktorý im bol vydaný v tunajšej základnej škole a v materských školách. Bez
preukazov voľný vstup nie je možný.
Pre obyvateľov ostatných mestských
častí je verejné korčuľovanie za jedno
euro, pre deti za 50 centov.
Nový zimný štadión s dvoma curlingovými dráhami ICE ARENA slávnostne
otvorili v polovici januára. Nachádza
sa v areáli Súkromnej obchodnej akadémie Liberta na Borinskej ulici.
Postavila ho súkromná spoločnosť
ZLL-SPORT, s.r.o. Ľadová plocha s
rozmermi 56 x 26 metrov je súčasťou
športového komplexu spolu s dvoma
curlingovými dráhami a reštauráciou s
výhľadom na klzisko. Plocha je chladená najnovšou technológiou, ktorá sa
dosiaľ nepoužila nikde na Slovensku.
Pre hráčov je k dispozícii aj deväť šatní.
Starosta mestskej časti Lamač Peter
Šramko (KDH) dúfa, že nový štadión
priláka hlavne mládež. „Sám sa chodím korčuľovať na štadión a toto je ten
najlepší ľad v Bratislave,“ uviedol starosta Šramko.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo (SDKÚ-DS) pripomenul, že kraj rád podporuje športy,
ktoré deti vyťahujú z ulíc. „Do tejto
haly plánuje bratislavská župa voziť
deti zo škôl nielen z Bratislavy, ale aj
zo Záhoria,“ dodal Frešo.
(lam)

KISS CSARDA, Žižkova 1, bývalá reštaurácia Rybársky cech
rezervácie: 0904 023 111, e-mail: kisscsarda@centrum.sk

Spaľovanie je
ekologickejšie,
ale drahšie
DEVÍN
Samospráva mestskej časti Devín
zvažuje výber nového partnera na
zber a likvidáciu veľkorozmerného a
drobného stavebného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Dôvodom je zvýšenie cien
za tento druh služby zo strany mestského podniku Odvoz a likvidácia
odpadu (OLO), a.s.
Vlani mestská časť za zber a odvoz
veľkorozmerného a drobného stavebného odpadu zaplatila 3746 eur. Podľa
nového cenníka OLO by to mestskú
časť pri rovnakom objeme odpadu
stálo tento rok 9790 eur, a to aj po
zohľadnení 20-percentnej zľavy. „Teraz si robíme prieskumy a pýtame sa,
čo ďalej,“ uviedla starostka Ľubica
Kolková.
OLO sa bráni tým, že mestská časť
Devín tri roky platila za odpad paušálny poplatok, v ktorom neboli zahrnuté
náklady na spaľovanie. Na porovnanie,
súkromné spoločnosti, ktoré odpad
nespaľujú, ale odvážajú na skládku,
ponúkli Devínčanom za rovnaké služby 5940, resp. 5580 eur. „Mám byť
teraz uvedomelá voči životnému prostrediu alebo dobrý hospodár?“ pýta sa
Ľ. Kolková.
Starostka Devína očakáva diskusiu o
nakladaní s odpadom aj na pôde hlavného mesta. Likvidovať odpad prioritne spaľovaním totiž určuje mestské
všeobecne záväzné nariadenie. Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik (nezávislý) sa vyjadril, že to bude musieť mesto
riešiť vo vzťahu k mestským častiam,
pretože treba rešpektovať aj ich finančnú kondíciu. Vedenie mesta však trvá
na tom, že odpad treba prednostne likvidovať spaľovaním. Súčasne však primátor považuje za paradox, že spaľovňa je síce ekologickejšia, ale ekonomicky stojí viac ako odpad vyvezený
na skládku.
(brn)
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S touto inzerciou je možný
jednorazový vstup do Metro
Devínska Nová Ves aj pre
neregistrovaného zákazníka
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Vajnorčanov
najviac trápi
doprava

Račania majú
od pondelka
opäť kino

VAJNORY
Najpálčivejším problém mestskej časti Vajnory je doprava. Vajnory sú v
ranných a popoludňajších špičkách
doslova zahltené autami, ktoré jazdia
z Chorvátskeho Grobu a z Čiernej
vody do Bratislavy a späť.
Miestna samospráva je zatiaľ pri hľadaní riešenia úspešná len čiastočne. Ako
potvrdzuje starosta Vajnor Ján Mrva
(SDKÚ-DS), len čo skomplikujú život
vodičom na jednej komunikácii, presunú sa na inú a bezohľadne hľadajú iné
bočné cesty, ktorými sa snažia čo najskôr dostať do Bratislavy.
Mestská časť sleduje nepriaznivú dopravnú situáciu a v rámci možností, ktoré
má, ju rieši a chce riešiť aj ďalej . „Koncom roka sme upravili dopravu, a tým aj
bezpečný pohyb detí na komunikácii
pred základnými školami, vytvorením
parkovacích miest a nových priechodov
pre chodcov. V tomto roku sme už začali aktivity na zvýšenie bezpečnosti
chodcov na Roľníckej ulici - navrhli
sme osvetliť priechod pre chodcov,“
hovorí starosta Mrva.
Za úspech starosta považuje, že pri príprave nultého okruhu - diaľnice D4 - sa
samospráve podarilo obhájiť požiadavku Vajnorčanov - aby okruh išiel popri
Vajnoroch v presypanom tuneli a križovatka s dnešnou diaľnicou bola pod ňou
a nie nad ňou. „V snahe zapracovať
návrhy mestskej časti do projektových
dokumentácii budeme pokračovať aj
tento rok, “ dodáva starosta.
(rac)

RAČA
Mestská časť Rača má opäť vlastné
kino. Je v Nemeckom kultúrnom dome a prvýkrát tu premietali v pondelok 6. februára 2012. Premiérovým
filmom bol český film Lidice a na
premietaní sa zúčastnili aj herci
Zuzana Fialová a Roman Luknár.
„Reagujeme na záujem ľudí, ktorí by
kino v Rači uvítali. Chceme tento projekt vyskúšať a podľa návštevnosti sa
rozhodneme, či v ňom budeme pokračovať. Menšie kiná zanikajú, my mu
však chceme dať šancu,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský (SZ). V mestskej časti bolo kedysi Kino Nádej na
Detvianskej ulici, ale už roky je mimo
prevádzky.
Dramaturgia Kina Rača je postavená
na overených česko-slovenských a
zahraničných tituloch, ktoré okrem
komerčných predpokladov majú aj
umeleckú hodnotu. Nebudú chýbať
životopisné, ale ani Oskarove filmy.
Kino Rača by sa tiež mohlo stať miestom slovenských premiér umeleckých
filmov.
Kino bude premietať dvakrát mesačne,
prvý a tretí pondelok v mesiaci vždy o
18.30 h. Jeho kapacita je pri bežných
premietaniach 200 ľudí. Vstupné je
2,50 eura a vstupenky sú k dispozícii v
predpredaji na miestnom úrade alebo
na mieste pred predstavením. Výhodou
račianskeho kina je, že pred Nemeckým kultúrnym domom je k dispozícii
veľké parkovisko.
(rac)

Na jar majú v areáli Slovnaftu otvoriť
prvú časť komplexu Refinery Gallery
RUŽINOV
Na jar pribudne v Bratislave atraktívne miesto ponúkajúce nové možnosti kultúrno-spoločenského života.
Ide o zrekonštruovaný objekt montážnej haly v areáli rafinérie Slovnaft s názvom Refinery Gallery.
Vlastníkom objektov je spoločnosť
SLOVNAFT, a.s, z ktorej iniciatívy
vzišiel aj prvotný nápad revitalizácie
nevyužívaného priemyselného územia
v lokalite Vlčie hrdlo. Po dvoch rokoch
sa tak bývalá montážna hala zmení na
kultúrne centrum.
Refinery Gallery vnesie do tejto priemyselnej zóny mesta novú kultúrnu
funkciu, poskytne priestor na prezentáciu súčasného umenia slovenských a
zahraničných autorov formou výstav,
koncertov, predstavení či workshopov
a tiež stálou expozíciou priblíži históriu
Slovnaftu, a to výstavou dobových

fotografií rafinérky Apollo a artefaktov
z výrobných hál fabriky.
V prvej fáze bude otvorená prvá zrekonštruovaná montážna hala, v ktorej
bude samotná galéria. Neskôr bude
otvorená kaviareň s terasou, na prízemí
bude reštaurácia a predajné showroomy s dizajnérskymi produktmi. Do
konca roku 2012 pribudne k hlavnej
hale galérie ďalšia, ešte väčšia sála,
ktorá bude disponovať kvalitným
tanečným parketom a veľkým vestibulom s možnosťou ich priameho prepojenia. Sála bude vhodná, okrem už kultúrno-spoločenských akcií a koncertov,
aj na tanečné súťaže, plesy, show či
módne prehliadky. Celková veľkosť a
rozmiestnenie priestorov veľkoryso
postačuje pre plánovanú kapacitu 1000
návštevníkov.
Rekonštrukcia a prevádzka celého
objektu bola zverená tímu z Design

Factory v priemyselnej zóne na Bottovej ulici, ktorý je aj investorom celého
projektu. Architektom projektu je Ing.
arch. Martin Paško, ktorý má dlhoročné skúsenosti práve z rekonštrukcií
kultúrnych stavieb. Tie vyústili do riešenia, ktoré v synergii navrhnutých
funkcií vytvára ideálne priestorové
podmienky na vznik nového kultúrneho komplexu s neopakovateľnou industriálnou atmosférou.
K zvýšenému komfortu klientov prispeje aj možnosť bezplatného parkovania na parkovacích plochách určených
pre návštevníkov galérie a jednoduchá
dostupnosť MHD.
Zámerom projektu je etablovanie Refinery Gallery na nové kultúrne a spoločenské centrum, ktoré bude po dokončení klientom ponúkať jedinečné priestory v industriálnom duchu v spojení s
kvalitnými službami.
(kuk)
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Ružinovčania
chcú byť viac
transparentní

V Biskupiciach
budú stavebné
uzávery

RUŽINOV
Ružinovská miestna samospráva
chce postupne zavádzať do života
viaceré protikorupčné opatrenia,
ktoré navrhuje Transparency International Slovensko.
„Chceme byť transparentní v riadení
mestskej časti, preto sme sa zapojili do
projektu, ktorý nám prinesie návrhy
konkrétnych riešení tak, aby sa z nich
stal jasný systém aj do budúcnosti,“
uvieodl starosta Ružinova Dušan Pekár
(KDH). Medzi najčastejšími odporúčaniami sú návrhy spojené so zverejňovaním informácií na internetových
stránkach mestskej časti.
Ružinovská samospráva chce napríklad prijať etický kódex volených
predstaviteľov a zamestnancov mestskej časti, stanoviť presnejšie pravidlá
na výber zamestnancov úradu a organizácií mestskej časti, zvýšiť informovanosť o pracovných pozíciách, zvýšiť
informovanosť o zasadnutiach komisií
miestneho zastupiteľstva formou pozvánok a zápisníc na webe, sprehľadniť
prideľovanie grantov a stanoviť jasné
kritériá pri ich rozdeľovaní, zvýšiť
informovanosť o nájomných bytoch či
sociálnych službách.
Zavedenie protikorupčných opatrení v
kľúčových oblastiach činnosti mestskej časti Ružinov realizovala Transparency International Slovensko v rámci
programov cezhraničnej spolupráce
Maďarska a Slovenska z Európskeho
fondu pre regionálny rozvoj.
(brn)

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mestská časť Podunajské Biskupice
sa chystá vyhlásiť stavebné uzávery
hneď v štyroch zónach. Vyplýva to z
výzvy na predloženie cenových ponúk na vypracovanie projektovej
dokumentácie Stavebná uzávera
Podunajské Biskupice, ktorú zverejnila mestská časť.
Mestská časť touto cestou hľadá spracovateľa projektovej dokumentácie k
žiadosti na vyhlásenie stavebnej uzávery v štyroch lokalitách vymedzených
týmito ulicami:
- Závodná (Hydrostav), Závodná,
Svornosti, Slovnaftská,
- Svornosti, Prípojná, Šikmá, Krajinská, Orechová - okrem území v územnom pláne Zóna Centrum,
- Svornosti (pri cintoríne), Šamorínska,
- pás pozdĺž Ulice Svornosti po pravej
strane smerom z mesta - od Pšeničnej
o ulicu Pri hrádzi.
Pripravovaná stavebná uzávera sa nemá týkať území, kde je podľa územného plánu povolená málopodlažná obytná zástavba.
Mestská časť Podunajské Biskupice
obstaráva spravovateľa projektovej
dokumentácie formou prieskumu trhu,
keďže ide o zákazku s nízkou hodnotou. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponuky je cena. Ponuky majú byť
predložené na Miestny úrad mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice najneskôr 15. februára 2012 do
10,00 h.
(bis)

Na jar majú v areáli Slovnaftu otvoriť
prvú časť komplexu Refinery Gallery
RUŽINOV
Na jar pribudne v Bratislave atraktívne miesto ponúkajúce nové možnosti kultúrno-spoločenského života.
Ide o zrekonštruovaný objekt montážnej haly v areáli rafinérie Slovnaft s názvom Refinery Gallery.
Vlastníkom objektov je spoločnosť
SLOVNAFT, a.s, z ktorej iniciatívy
vzišiel aj prvotný nápad revitalizácie
nevyužívaného priemyselného územia
v lokalite Vlčie hrdlo. Po dvoch rokoch
sa tak bývalá montážna hala zmení na
kultúrne centrum.
Refinery Gallery vnesie do tejto priemyselnej zóny mesta novú kultúrnu
funkciu, poskytne priestor na prezentáciu súčasného umenia slovenských a
zahraničných autorov formou výstav,
koncertov, predstavení či workshopov
a tiež stálou expozíciou priblíži históriu
Slovnaftu, a to výstavou dobových

fotografií rafinérky Apollo a artefaktov
z výrobných hál fabriky.
V prvej fáze bude otvorená prvá zrekonštruovaná montážna hala, v ktorej
bude samotná galéria. Neskôr bude
otvorená kaviareň s terasou, na prízemí
bude reštaurácia a predajné showroomy s dizajnérskymi produktmi. Do
konca roku 2012 pribudne k hlavnej
hale galérie ďalšia, ešte väčšia sála,
ktorá bude disponovať kvalitným
tanečným parketom a veľkým vestibulom s možnosťou ich priameho prepojenia. Sála bude vhodná, okrem už kultúrno-spoločenských akcií a koncertov,
aj na tanečné súťaže, plesy, show či
módne prehliadky. Celková veľkosť a
rozmiestnenie priestorov veľkoryso
postačuje pre plánovanú kapacitu 1000
návštevníkov.
Rekonštrukcia a prevádzka celého
objektu bola zverená tímu z Design

Factory v priemyselnej zóne na Bottovej ulici, ktorý je aj investorom celého
projektu. Architektom projektu je Ing.
arch. Martin Paško, ktorý má dlhoročné skúsenosti práve z rekonštrukcií
kultúrnych stavieb. Tie vyústili do riešenia, ktoré v synergii navrhnutých
funkcií vytvára ideálne priestorové
podmienky na vznik nového kultúrneho komplexu s neopakovateľnou industriálnou atmosférou.
K zvýšenému komfortu klientov prispeje aj možnosť bezplatného parkovania na parkovacích plochách určených
pre návštevníkov galérie a jednoduchá
dostupnosť MHD.
Zámerom projektu je etablovanie Refinery Gallery na nové kultúrne a spoločenské centrum, ktoré bude po dokončení klientom ponúkať jedinečné priestory v industriálnom duchu v spojení s
kvalitnými službami.
(kuk)
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Podľa zákona
č. 211 dostali
211 žiadostí
STARÉ MESTO
Už viac ako desať rokov môžu občania využívať zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Na základe
infožiadosti sa môžu dostať k informáciám, ktorou štátny alebo samosprávny úrad disponuje.
„V roku 2011 sme zaznamenali 211
žiadostí podľa zákona číslo 211. Prevažná väčšina z nich bola podaná elektronicky alebo poštou,“ povedala starostka mestskej časti Staré Mesto Táňa
Rosová (SDKÚ-DS). Náklady Starého
Mesta na infožiadosti dosiahli celkovo
361,69 eura, z ktorých si najviac
odkrojili náklady na poštovné. V
nákladoch nie sú však započítané
mzdové náklady pracovníkov, ktorí
odpovede vypracovali.
„Stretávame sa aj s otázkami, za ktoré
by si firmy, ale aj občania, museli v
normálnom režime zaplatiť. Ide
napríklad o územno-plánovaciu dokumentáciu alebo rôzne zoznamy.
Dokonca máme aj skúsenosti so šikanovaním nášho úradu, keď počas
dvoch-troch dní odošle jeden žiadateľ
desiatky žiadostí. Na túto tému som už
hovorila aj ministerstvom spravodlivosti, aby sme predchádzali paralyzovaniu činnosti niektorých oddelení
úradu,“ povedala Rosová.
V 211 žiadostiach zaslali žiadatelia staromestskému úradu celkovo 1783 otázok. Na všetky v zmysle zákona zaslali odpoveď.
(stn)
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KISS CSARDA
restaurant

Na Heydukovej
je komunitné
centrum
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto otvorila
koncom minulého roku na Heydukovej ulici 25 komunitné centrum.
Pomoc tu nájdu skupiny znevýhodnených občanov, ktorí musia dennodenne zápasiť so životnými problémami a predsudkami.
„Doteraz takéto zariadenie v Starom
Meste chýbalo. Ľudia, ktorí majú zdravotné alebo mentálne postihnutie, sú
často odsúvaní na okraj spoločnosti, a
preto sme sa rozhodli pomôcť im a
otvoriť pre nich komunitné centrum.
Priestory zrekonštruovalo Staré Mesto a
tri organizácie dostali možnosť zriadiť
si tu sídlo za veľmi výhodných podmienok. Našou snahou je, aby pomáhali
Staromešťanom a uľahčili im žiť kvalitnejší život,“ povedala starostka Starého
Mesta Táňa Rosová (SDKÚ-DS).
V centre sídlia tri neziskové organizácie
- Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, Agentúra
podporného zamestnávania a Národná
rada občanov so zdravotným postihnutím v SR. V centre sa nachádza aj
chránená dielňa, v ktorej pracujú hendikepovaní zamestnanci a ponúkajú tu
domáce pekárenské výrobky a nápoje.
Začiatkom tohto roka získalo komunitné centrum nové kompenzačné zdravotnícke pomôcky, ktoré samospráve
darovala Cirkev Ježiša Krista Svätých
neskorších dní. „Invalidné vozíky,
ktoré sú súčasťou daru, znamenajú pre
mnohých hendikepovaných nový, lepší
a o niečo ľahší život,“ povedala starostka Rosová.
(stn)

KISS CSARDA, Žižkova 1, bývalá reštaurácia Rybársky cech
rezervácie: 0904 023 111, e-mail: kisscsarda@centrum.sk

Staromestský
pardon všetkým
psičkárom
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta po roku
opäť dáva možnosť všetkým majiteľom psa, ktorí ho do konca januára
neprihlásili, aby tak mohli urobiť
ešte do konca februára.
„Vlani sme po prvýkrát využili generálny pardon a prinieslo to svoje ovocie. Narástol nám nielen počet zaregistrovaných psov, ale napriek mnohým
úľavám na dani za psa sme vybrali viac
peňazí ako pred rokom. Chceme dať
opätovne šancu polepšiť sa tým Staromešťanom, ktorí si nesplnili svoje
zákonné povinnosti,“ povedala starostka Starého Mesta Táňa Rosová
(SDKÚ-DS).
Do konca januára mal povinnosť každý
majiteľa psa, ktorý je starší ako 6
mesiacov a ktorý sa na území mestskej
časti zdržiava viac ako 90 dní, povinnosť zaregistrovať psa a zaplatiť aj
daň. Staromestský úrad však pravidelnými kontrolami zisťuje, že túto povinnosť si viacerí majitelia neplnia. Staromešťanom, ktorí svojho psa nezaregistrovali a nezaplatili daň, dáva tak
samospráva možnosť urobiť tak do
konca februára 2012 bez sankcie.
Po skončení generálneho pardonu Staré Mesto zintenzívni kontroly psičkárov. Ak sa majiteľ psa pri kontrole
nepreukáže evidenčnou známkou,
dopustí sa priestupku a môže dostať
pokutu až do výšky 165 eur.
Vlani mestská časť Staré Mesto vybrala na dani za psa 47 241,98 eura, čo
bolo oproti predchádzajúcemu roku
viac o 11,4 %. Vlani bolo na území
mestskej časti zaregistrovaných 2246
psov, čo bolo oproti predchádzajúcemu
roku viac o 16,5 %. Vybrané peniaze
používa Staré Mesto na inštalovanie a
údržbu košov na psie exkrementy, čistenie komunikácií od psích exkrementov a časť peňazí sa využíva aj na osvetovú činnosť.
(stn)
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!ZDARMA!
6
× fľaša kvalitného vína

CABERNET SAUVIGNON, MERLOT ROSÉ
VINÁRSKE ZÁVODY TOPOĽČIANKY, bal.: 750 ml
Kombinujte vína podľa Vášho výberu!

pri nákupe nad 89 € bez DPH v období 10. – 12. 2. 2012
DO
VYČERPANIA
ZÁSOB

Nákup platí iba pre jednu registráciu a nie je možné deliť ho na viac faktúr, vylúčený
je nákup pohonných hmôt, tabakových výrobkov a alkoholu podliehajúceho
spotrebnej dani z liehu. Zľava na 6× fľaša vína (Vinárske závody Topoľčianky
– Cabernet Sauvignon a Merlot rosé 750 ml, kombinácia vín podľa vlastného výberu)
bude automaticky uplatnená na pokladni. Kompletné podmienky akcie sú k dispozícii
na recepcii Vášho veľkoobchodného strediska.
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S touto inzerciou je možný
jednorazový vstup do Metro
Devínska Nová Ves aj pre
neregistrovaného zákazníka
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