
Od marca existuje Bratislavská orga-
nizácia cestovného ruchu - Bratislava
Tourist Board, ktorá má rozvíjať tu-
rizmus v meste. Ako chce cestovný
ruch rozvíjať, na to sme sa spýtali
Michaely POTOČÁROVEJ.
- Mesto Bratislava založilo mestskú or-
ganizáciu cestovného ruchu Bratislava
Tourist Board koncom minulého roka
spoločne s miestnymi podnikateľmi v
oblasti cestovného ruchu a niektorými
mestskými príspevkovými organizácia-
mi ako Galéria mesta Bratislavy, Mú-
zeum mesta Bratislavy, BKIS, STaRZ či
ZOO Bratislava. Cieľom tejto organizá-
cie je rozvíjať všetky formy cestovného
ruchu, podporovať ich prezentáciu a
vytvárať platformu spolupráce verejné-
ho a súkromného sektora v oblasti ces-
tovného ruchu. Našou hlavnou úlohou je
iniciovať, riešiť, riadiť a koordinovať
rozvoj turizmu v Bratislave. Najdôleži-
tejšou úlohou je však zlepšovať imidž
mesta a propagovať ho ako destináciu
cestovného ruchu s cieľom prilákať náv-
števníkov najmä zo zahraničia.

Doteraz podpora turizmu fungovala

na úrovni oddelenia magistrátu. V
čom to bude iné a lepšie ako doteraz?
- Od 1. marca zaniklo oddelenie cestov-
ného ruchu a stalo sa súčasťou BTB.
Rovnako činnosti BKIS, ktoré prevá-
dzkovalo informačné turistické centrá,
boli presunutí pod našu organizáciu.
Stala sa teda strešnou organizácia ces-
tovného ruchu. Navyše sú našimi členmi
podnikatelia v oblasti cestovného ruchu,
takže naša ponuka už bude konkrétnejšia
- nebudeme propagovať len mesto ako
turistickú destináciu, ale aj služby našich
členov - cestovné kancelárie, hotely, reš-
taurácie, sprievodcov, poskytovateľov
kongresových služieb a pod.
Prekážkou rozvoja cestovného ruchu
v Bratislave je rozdielna, ako aj kolí-
sajúca kvalita služieb. Čo môžete v
tomto smere ako organizácia cestov-
ného ruchu urobiť?
- Najdôležitejšia je komunikácia s part-

nermi. S našimi členmi sa snažíme spo-
lupracovať, aby kvalita služieb bola vyš-
šia. Chceme robiť školenia, kde budeme
zlepšovať prístup konečných poskytova-
teľov služieb k turistom.
Aké kroky plánujete pre rozvoj turiz-
mu urobiť už túto turistickú sezónu?
- Ako prioritu sme si stanovili zabezpe-
čiť marketingové aktivity na zahranič-
ných trhoch, edičnú činnosť, to znamená
tlač máp, cyklomáp, propagačných ma-
teriálov a ich distribúciu do hotelov a
poskytovateľov turistických služieb v
rámci mesta. Ďalej plánujeme rozšírenie
ponuky turistickej karty Bratislava City
Card, pripravujeme sprievodcu Bratisla-
va and Region Guide. Diskutujeme o
tvorbe nových produktov - balíčkov slu-
žieb s našimi členmi. Chceme napríklad
podporiť spoluprácu v cestovnom ruchu
s Devínom, kde by sme radi s miestnymi
podnikateľmi rozšírili ponuku služieb
pre turistov , aby boli motivovaní zotr-
vať v Bratislave dlhšie a mnoho ďalších.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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STARÉ MESTO
Jazda na elektrovozidlách segway
vyvoláva diskusiu na každom staro-
mestskom miestnom zastupiteľstve,
keď sa hovorí o vjazde do pešej zóny.
Staromestskej samospráve sa napo-
kon podarilo jazdcov na segway
vytlačiť z historického jadra, tí sa
teda presunuli na dunajské nábrežie.
Nie vždy je stret chodcov s jazdcami na
segway bezkolízny. Neraz totiž na nich
jazdia maloleté deti, ktoré majú problé-
my s ovládaním elektrického vozidla,

neraz sa objavia aj tam, kde nemajú čo
robiť. Mestská časť Staré Mesto totiž
prevádzkovateľom presne stanovila,
kadiaľ môžu jazdiť a kadiaľ nie.
Ako uviedol hovorca Starého Mesta
Tomáš Halán, spoločnosť KALIS, s.r.o.,
má povolenie  jazdiť po trase Nábrežie
Dunaja - chodník, Dvořákovo nábrežie,
Panská ulica pred Bibianou, Židovská,
spoločnosť SW MOBILITY, s.r.o., mô-
že jazdiť po trase Nábrežie Dunaja,
Rybné nám., Panská - Bibiana, Židov-
ská. Na otázku, či môžu jazdiť aj po par-

číku na Vajanského nábreží, hovorca
uviedol: „Môžu využívať chodník,
komunikáciu, nie však parčík“.
Na otázku, či samospráva alebo mestská
polícia eviduje nejaké sťažnosti na
jazdu týchto elektrovozidiel, povedal, že
mestská časť neeviduje sťažnosti oby-
vateľov a mestská polícia počas minulo-
ročnej sezóny neriešila ani jeden podnet
týkajúci sa prevádzky segwayov. Podľa
našich informácií sa však mestská polí-
cia tento rok už najmenej jednou opráv-
nenou sťažnosťou zaoberala. (brn)

Seqway jazdí aj po parku, hoci nesmie
Maloletých jazdcov naviedol ich sprievodca priamo do parčíka na Vajanského nábreží. FOTO - Slavo Polanský

Chceme prilákať do mesta viac turistov

O návrate

električiek do

tunela nie je

rozhodnuté
STARÉ MESTO
V súvislosti s výlukou električkovej
dopravy cez tunel pod Hradom sa
objavila informácia, že po oprave
poškodenej klenby sa električky na
pôvodné trasy zrejme nevrátia, nové
linkovanie sa osvedčilo. To by zname-
nalo, že električky sa nevrátia do
tunela ani na Kapucínsku ulicu. To
vystrašilo obchodníkov a majiteľov
nehnuteľností z tejto lokality.
Zaujímalo nás preto, či je informácia, že
električky sa na pôvodné trasy nevrátia
pravdivá. O vyjadrenie sme požiadali
Dopravný podnik Bratislava, a.s. „Kedy
bude tunel presne otvorený zatiaľ nie je
známe. Pokiaľ ide o premávku elektri-
čiek, zatiaľ nebolo nič rozhodnuté,“
uviedla hovorkyňa DPB Agáta Staneko-
vá na otázku, či sa nové linkovanie
osvedčilo natoľko, že po oprave tunela
nebude obnovená zastávka Kapucínska.
Nejednoznačná odpoveď mestského
dopravcu ešte viac prehĺbi neistotu ob-
chodníkov aj vlastníkov nehnuteľností z
Kapucínskej ulice. Niektorí totiž môžu z
večera do rána prísť o obživu, frekvenc-
ia pohybu chodcov a cestujúcich po Ka-
pucínskej ulici sa totiž od februára, keď
uzavreli tunel, dramaticky znížila.
Zostáva veriť, že aj v tomto prípade zví-
ťazí zdravý rozum a električková dopra-
va sa do tunela a tým aj na Kapucínsku
vráti. Električkové spojenie je totiž
dôležité aj pre samotného mestského
dopravcu - v prípade nehody v centre
mesta totiž tunel slúžil na odklon elek-
tričkovej dopravy. Naplno sa to prejavi-
lo nedávno pri vykoľajení električky na
Jesenského ulici, keď bola na viac ako
polhodinu ochromená doprava do Kar-
lovej Vsi a Dúbravky. Ak by bol tunel
prejazdný, stačilo by dopravu cezeň
odkloniť a cestujúci by nečakali. (brn)

Začala sa súťaž

Slovak Press

Foto
BRATISLAVA
Pod názvom Slovak Press Photo
začína tradíciu prvá oficiálna foto-
grafická súťaž na národnej úrovni.
Autori môžu prihlásiť fotografie,
ktoré vznikli od 31. augusta 2011 do
31. augusta 2012, keď je uzávierka
prihlášok pre osem kategórií.
Jednou z nich je 1150. výročie prícho-
du Cyrila a Metoda na územie Veľkej
Moravy. Ďalšie kategórie sú aktualita,
reportáž, portrét, príroda, šport, umenie
a svet šoubiznisu. Zvláštna kategória je
pre študentov fakúlt žurnalistiky.
Viac na www.slovakpressfoto.sk (brn)

Magistrát

zverejnil mená

neplatičov daní
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát zverejnil 7.
júna 2012 zoznam všetkých daňo-
vých dlžníkov a neplatičov. Ide o
fyzické a tiež právnické osoby, ktoré
k začiatku roku 2012 dlžili bratislav-
skej samospráve minimálne 160 eur
v prípade fyzických, a viac ako 1600
eur v prípade právnických osôb.
Pôvodne hovorca magistrátu ohlásil, že
zoznam zverejnia už 1. januára 2012,
neskôr termín zverejnenia posunul na
koniec februára a marec. Po piatich
mesiacoch sa teda Bratislavčania dočka-
li sľubovaného zoznamu tých, ktorí žijú
na úkor ostatných, ktorí dlhujú samo-
správe mesta na daniach z nehnuteľnos-
tí, za ubytovanie či za užívanie verejné-
ho priestranstva alebo za miestny popla-
tok za komunálny a drobný stavebný
odpad.
Zverejňovanie zoznamu neplatičov
umožnila samosprávam zmena zákona
o správe daní, tzv. daňový poriadok.  K
31. decembru 2011 evidoval magistrát
spolu 668 neplatičov a celková dlžná
suma dosahovala takmer 1,82 milióna
eur. Najväčší, tretinový objem nedo-
platkov tvoria dlžoby na dani z nehnu-
teľností (634-tisíc eur) a poplatku za
komunálny odpad (594-tisíc eur).
Ako informoval hovorca primátora
Ľubomír Andrassy, medzi právnickými
osobami má najväčšiu „sekeru“ za daň
z ubytovania spoločnosť Pressburg
Hotels, s.r.o. (vyše 63-tisíc eur) či
Hotel Bonbón (takmer 53-tisíc eur). V
prípade fyzických osôb má najväčšiu
podlžnosť súvisiacu s daňou za užíva-
nie verejného priestranstva Peter Fitoš
(Dispečing služby TAXI TREND), a to
40-tisíc eur. Najväčší nedoplatok pri
dani z nehnuteľnosti má Bratislavčan
Miroslav Mravec (14-tisíc eur). (brn)

Futbalisti

Slovana začali

letnú prípravu
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava za-
čali tento týždeň prípravu na novú
sezónu s cieľom lepšie hrať a získať
si fanúšikov. Potvrdil to tréner Vla-
dimír Weiss s tým, že Slovan chce
hrať lepší futbal.
„Čaká nás nový deň, nové výzvy a uro-
bíme všetko pre to, aby bol Slovan
úspešnejší než v minulom ročníku. Pri
dobrých výsledkoch sa vráti aj fanúšik.
Sú to spojené nádoby, bez divákov sa
futbal nedá hrať. Nasadením v prípra-
ve, ako i zmenami v kádri chceme
dosiahnuť návrat priaznivcov na tribú-
nu. Celé je to podmienené dobrou
hrou,“ povedal Vladimír Weiss. (sks)
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Vždy je dobré
vedieť, kto
vedľa vás žije
Spočiatku som bol k zámeru samo-
správ mestských častí zverejňovať
zoznamy prihlásených psov zdržanli-
vý. Opatrnosť vo mne vyvolal aj zá-
mer magistrátu zverejniť zoznam ne-
platičov a dlžníkov na mestských
daniach. Veď, čo ak náhodu zverej-
nenie zoznamov prinesie viac škody
ako úžitku. Otvorene musím priznať,
že som zmenil názor. Doslova som sa
potešil, že sa konečne dozviem, čo za
ľudí to vôkol mňa žije.
S údivom som zistil, že v našom dome je
prihlásená sotva polovica psov. Ostatní
tam žijú len tak, načierno. Majiteľ za
nich neplatí miestnu daň a často po
nich ani neupratuje chodník. Podobne s
otvorenými ústami zrejme hľadia do
zoznamov na webstránkach mestských
častí aj ďalší Staromešťania, Petržalča-
nia, Račania. Susedia, s ktorými sa
denne stretávame pred domom, zdraví-
me sa a mudrujeme o čistote v meste,
patria k tým, ktorí žijú na úkor tých poc-
tivých. Neplatia dane, okrádajú mest-
ský rozpočet a ešte sa povýšenecky na
mňa pozerajú, keď upratujem ráno po
manželkinom psovi.
Je dobré, že mestské časti zverejňujú
zoznamy psov. Aj keď nepatrím k tým,
ktorí budú utekať susedov udávať na
miestny úrad, aspoň nech sa hanbia.
Teraz to už o nich vedia všetci v dome,
že neplatia mestské dane. Je dobré, že
magistrát konečne zverejnil zoznam
dlžníkov na dani z nehnuteľnosti, z
ubytovania, za užívanie verejného prie-
stranstva, či na poplatku za komunálny
odpad. Viem, že sa už viac neodveziem
taxislužbou, ktorá dlhuje mestu desiat-
ky tisíc eur. Viem, že nikomu viac neod-
poručím prespať v hoteloch, ktoré dlžia
mestskej kase ďalšie desiatky tisíc eur.
Viem, ako sa má správať k človeku,
ktorý na dani z nehnuteľnosti okradol
toto mesto o 14-tísíc eur.
Je dobré vedieť, kto to vlastne vedľa
vás žije, kto je slušný človek a kto dare-
bák. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Po nábrežnej promenáde medzi
Novým mostom a Propelerom, ktorá
bola v súvislosti s výstavbou protipo-
vodňového múra pred dvoma rokmi
zrevitalizovaná, opäť jazdia autá. Na
vine sú nesprávne osadené žulové
zábrany pri parkovisku na Rázuso-
vom nábreží, ktoré ktosi odsunul
nabok a vytvoril tak bezbariérový
vjazd na promenádu.
Pred niekoľkými dňami sme boli sved-
kami, ako auto nacúvalo z parkoviska a
potom cúvalo až k jednému z botelov.
Chodci tak boli vytlačení k múru, keďže
tu hodnú chvíľu zostalo parkovať. Na
situáciu sme okamžite upozornili mest-
skú políciu, informovali sme aj mestskú
časť Staré Mesto.
Ako uviedol zástupca veliteľa stanice
mestskej polície Staré Mesto Martin
Fabian, už pred ukončením revitalizácie
nábrežia upozorňoval mesto a mestskú
časť na nevyhnutnosť zabezpečiť túto
lokalitu vhodne osadenými mechanic-
kými zábranami, ktoré by znemožnili
vjazd na nábrežie. Aj napriek tomu sú tu
zábrany umiestnené takým spôsobom,
že sa s nimi dá manipulovať.
Hovorca mestskej časti Tomáš Halán
informoval, že oddelenie dopravy cez
správcu komunikácie dá zábrany na
pôvodné miesto. Na najbližšej porade
oddelenia dopravy s vedením mestskej
časti a s mestskou políciou bude pro-

blém vyriešený. Rozhodne sa, či a kedy
mestská časť pristúpi k zabetónovaniu
zábran tak, aby nedochádzalo k nepovo-

leným presunom evidentne v prospech
zásobovania botelov na Dunaji. (ado)

FOTO - Radoslav Števčík

Po nábrežnej promenáde opäť jazdia

autá, môžu za to zle osadené zábrany

STARÉ MESTO
Zoznam psov prihlásených na území
mestskej časti v uplynulých dňoch
zverejnila aj mestská časť Staré
Mesto. Po Petržalke a Rači je to tre-
tia bratislavská mestská časť, ktorá
takto chce bojovať proti majiteľom,
ktorí majú doma psa načierno a
neplatia zaň miestnu daň.
Podobne ako v prípade petržalskej a ra-
čianskej samosprávy, ani staromestská
nezverejnila mená majiteľov, ale zo-
znam psov - adresu, číslo známky,
farbu a plemeno/rasu. V Starom Meste
bolo k 15. marcu 2012 prihlásených

2390 psov. Ako uviedol hovorca mest-
skej časti Tomáš Halán, k zverejneniu
zoznamu pristúpili preto, aby si každý
obyvateľ mohol skontrolovať, ktoré
psy v evidencii sú a ktoré nie. Infor-
matici pripravujú na webe ešte formu-
lár, pomocou ktorého budú môcť obča-
nia nahlasovať psov vo svojom okolí. V
prípade, že sa zistí, že pes nie je regis-
trovaný, pričom tak majiteľ mal urobiť,
neminie ho príslušná sankcia.
V Petržalke zverejnili zoznam prihláse-
ných psov v polovici marca. „Ľudia
vítajú zverejnenie zodpovedných plat-
cov dane za psa, ako aj možnosť zistiť,

kto v ich bytovom dome si plní daňovú
povinnosť a kto nie. Zaznamenali sme
aj rozhorčenie obyvateľov nad sused-
mi, ktorí si povinnosti neplnia a žiadajú
represie proti takýmto psičkárom. V
niektorých prípadoch nám z konkrétne-
ho bytového domu zaslali menný zoz-
nam majiteľov psov, ktorí boli následne
preverení v našej evidencii a tých, ktorí
sa v nej nenachádzajú, vyzveme, aby si
svoju povinnosť splnili. V prípade, že
nebudú na výzvu reagovať, začneme
proti nim priestupkové konanie,“
uviedla petržalská hovorkyňa Mária
Grebeňová-Laczová. (ado)

Zoznam psov zverejnilo aj Staré Mesto

Pod pôsobivým lakom karosérie so
štítkom Made in Italy je ukrytá pod-
stata automobilu, ktorý bol skon-
štruovaný, aby od svojich predchod-
cov prevzal štafetu dominantného
postavenia na trhu v kľúčovom seg-
mente exkluzívnych malých kom-
paktných vozidiel.
Rafinovaný, moderný taliansky 5-dverový
model s menom Ypsilon predstavuje špič-
ku súčasného vývoja prémiovej značky
Lancia, v ktorej sa jedinečný štýl spája so
serióznym prístupom s ohľadom na
potreby a priania zákazníka. Nová Lancia
Ypsilon nadväzuje na osobitosť svojich
predchádzajúcich generácií a zvádza
svojím vzhľadom a eleganciou, doplnený-
mi o špičkovú techniku motorov a úroveň
komfortu reprezentovanú prvkami v tejto
kategórii skutočne mimoriadnym, i ako
napríklad: úplne nový navigačný systém
Blue&Me-TomTom LIVE, inovatívny par-
kovací asistent Magic Parking, bixenóno-
vé svetlomety, či koncové svetlá s LED. 
Hoci ide o 5-dverový model, jeho dĺžka je
len 3,84 m. Pokiaľ ide o kvalitu, pohodlie
a úžitkovú hodnotu interiéru, nová Lancia

Ypsilon je výrazným krokom vpred. Už po
usadení sa do sedadla si nemôžete
nevšimnúť rafinovanosť materiálov a
farebných kombinácií, vyšperkované
detaily a celkové prispôsobenie interiéru
pohodliu posádky. Široké možnosti per-
sonalizácie umožňujú každému zákazní-
kovi zostaviť si Ypsilonku podľa vlastných
predstáv. V súčasnej dobe existuje 600
možných kombinácií tvorených 17 odtieň-
mi karosérie, z ktorých 4 sú dvojtónové, 3
stupne výbavy, 6 odlišných čalúnení a 3
typy zliatinových kolies.
Pri výbere pohonnej jednotky z ponuky
(dva zážihové a jeden vznetový) zaujme

určite nový, iba 0,9 litrový prepĺňaný dvoj-
valec TwinAir s výkonom 85 koní, ktorý
sa pýši titulom „Motor roka 2011“. Všetky
motory sú vybavené systémom
Start&Stop, ktorý dočasne vypína a opäť
štartuje motor za účelom zníženia spo-
treby paliva a zníženia produkcie emisií
CO2. Spolu so systémom Start&Stop je
dodávaná aj funkcia GSI (Gear Shift Indi-
cator), unikátny „druhý vodič“, ktorý
diskrétne upozorňuje vodiča na nutnosť
zmeny prevodového stupňa a tým napo-
máha dosiahnuť väčšiu účinnosť motora. 

Viac informácií na
www.motor-car.sk | www.lancia.sk

Ypsilon nie je len písmeno abecedy

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 autorského zákona. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

Ku koncepcii

neprišlo ani 

10 pripomienok
BRATISLAVA
Bratislavčania, neziskové organizá-
cie, občianske združenia, ale aj verej-
né inštitúcie mali možnosť vyjadriť
sa do 1. júna 2012 k umiestneniu
pomníkov a pamätníkov v meste.
Mestský ústav ochrany pamiatok
(MÚOP) však dostal menej ako desať
pripomienok.
Mestskí pamiatkari spolu s magistrá-
tom dali občanom možnosť vyjadriť sa,
no príležitosť spolurozhodovania obča-
nia využili minimálne. Napriek tomu,
že oznam bol uverejnený na webstrán-
kach ústavu aj hlavného mesta, nepriš-
lo väčšie množstvo komentárov.
„Očakávali sme veľký nápor pripomie-
nok vzhľadom na rozruch, ktorý vyvo-
lali niektoré pomníky, ako napríklad
Mária Terézia, Štefánik či Masaryk.
Celkovo prišlo menej ako desať reakcií,
niektoré z nich však boli obsiahle.
Podaktoré z nich mali direktívny cha-
rakter - Mária Terézia na Hrad, Sväto-
pluk na Devín, bernolákovci ku kate-
drále a podobne. Iné sa zase venovali
viac organizačným zásahom - kto bude
schvaľovať, kto bude pokutovať. Jedna
z najzávažnejších pripomienok sa však
týkala spôsobu informovania verejnosti
o pripravovaných zámeroch a spôsobu
vtiahnutia občanov do spolurozhodova-
nia o narábaní s pomníkmi,“ uviedol
riaditeľ MÚOP Ivo Štassel.
Do 20. júna 2012 budú relevantné pri-
pomienky predložené komisii hlavnej
architektky a komisii kultúry mestské-
ho zastupiteľstva, ktoré o nich rozhod-
nú. Následne sa koncepcia narábania s
pomníkmi, pamätníkmi, výtvarnými
dielami a pamätnými tabuľami v Brati-
slave odovzdá vedeniu mesta, ktoré
rozhodne o jeho ďalšom postupe.
„Ide o text, v ktorom sú rozoberané
princípy osádzania, premiestňovania a
odstraňovania pomníkov. Nie je to
rukolapný návod na použitie, ale princi-
piálny materiál, na základe ktorého bu-
de možné posúdiť každý konkrétny
artefakt pri zvážení všetkých dostup-
ných faktorov a kritérií,“ dodal Štassel. 
Koncepcia bude spracovaná už kon-
com júna, na jeseň k nej má pribudnúť
aj grafická časť. O tom, či bude predlo-
žená do mestského zastupiteľstva už
teraz bez grafickej časti, rozhodne
vedenie mesta. Martina Chudá

Značkové detské oblečenie z Anglicka
(NEXT, GEORGE, MOTHERCARE...)
malo- aj veľkoobchod | KMH Trade, s.r.o.
E-shop: www.minibazar.sk/bazar.php?user=55284
E-mail: katerina75@sky.com
Hlavná predajňa: Kapitánova 14, 945 01 Komárno
Telefón: 035 7704 153

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa

príspevkovej organizácie
mestskej časti Ružinov

Ružinovského domova seniorov 
Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 
-odborná prax minimálne 5 rokov v sociálnej oblasti, 
-manažérska prax minimálne 2 roky, 
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť,
-práca s počítačom
Zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie
riaditeľa Ružinovského domova seniorov“, overené kópie dokladov
o vzdelaní, profesijný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa
§ 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a
označením „Výberové konanie riaditeľ Ružinov-
ského domova seniorov - neotvárať“ je potreb-
né doručiť najneskôr do 27. 6. 2012 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová ulica 21, 827 05 Bratislava

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

0905 234 615 � 4363 8184

Škola spevu v zbore
pre dospelých amatérov

i začiatočníkov
Príďte 17. júna na koncert

2. ročníka o 19.00 h
Vstúpiť do 1. ročníka je možné

od 5.9.2012 od 1930 do 2100 h 5 €/h
Spievame v Súkr. ZŠ waldorf., Vihorlatská 10

Spievaním človek oslobodzuje
svoje tvorivé sily pre seba i svet.
lubica.knezovicova@gmail.com

hlasový pedagóg
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DÚBRAVKA
Na križovatke ulíc Trhová a Bilíková
je už takmer rok a pol na čierno osa-
dená telefónna kabína, ktorá je dnes
už značne zničená. Vlastník, spoloč-
nosť Metropol Media, si dodnes
neurovnal vzťahy so stavebným úra-
dom, a preto mestská časť Dúb-
ravka odstráni kabínu sama, pričom
náklady si bude od vlastníka vymá-
hať súdne.
V minulosti vodičom pri odbočovaní z
Bilíkovej ulice na Trhovú prekážala vo
výhľade reklamná tabuľa, ktorá bola
súčasťou telefónnej kabíny. Dnes stojí
už len konštrukcia kabíny, ktorá je
zdevastovaná a reklama rozbitá. Vo
výhľade tak už síce nebráni, no pôsobí
odpudzujúco. Navyše črepy, ktoré sa
nachádzajú v jej okolí, ohrozujú oko-
loidúcich.
Spoločnosť Metropol Media osadila
kabínu s verejným telefónnym automa-
tom bez toho, aby požiadala dúbravský
stavebný úrad o povolenie. „Stavebný
úrad začal 31. mája 2011 konanie podľa
stavebného zákona a vyzval spoločnosť
Metropol Media, s.r.o., o podanie žia-
dosti o dodatočné povolenie, spolu s
dokladovou časťou, že stavba je v súla-
de s verejnými záujmami. Spoločnosť v
lehote na výzvu nereagovala,“ uviedol

hovorca mestskej časti Dúbravka
Michal Kriško. 
Mestská časť Dúbravka ako cestný
správny orgán a správca komunikácie
koncom júla minulého roku rozhodol o
odstránení búdky. „Oddelenie územné-
ho rozvoja, dopravy, výstavby a podni-
kateľských činností nariadilo vlastní-
kovi Metropol Media, s.r.o., okamžite
odstrániť telefónnu búdku pri križovat-

ke ulíc Trhová – Bilíkova. Mal tak uro-
biť najneskôr do pätnástich dní od
dodania listovej zásielky. Keďže
zásielka nebola prevzatá a telefónna
búdka nebola do dnešného dňa odstrá-
nená, mestská časť ju odstráni a zlikvi-
duje, pričom náklady bude súdne
vymáhať od vlastníka,“ informoval
Kriško. Martina Chudá

FOTO - Slavo Polanský

Rozbitú telefónnu búdku na Trhovej

odstráni samospráva na vlastné náklady

V lete má

pribudnúť

päť cyklotrás
BRATISLAVA
Mesto Bratislava spolu s Cyklokoalí-
ciou a Správou telovýchovných a
rekreačných zariadení (STaRZ) má
rozpracovaných niekoľko cyklistic-
kých tratí. Päť nových úsekov by
mali cyklisti využívať už v lete. 
Začať sa má s vyznačením celej Špitál-
skej ulice. „V súčasnosti trvá súťaž na
zhotoviteľa, predpokladaný dátum rea-
lizácie je toto leto,“ uviedol poradca
primátora Michal Feik. 
Projekt na vybudovanie trasy od Staré-
ho mosta okolo ministerstva vnútra po
nákupné centrum Eurovea je priprave-
ný a aj spripomienkovaný. „Vchádza-
me do stavebného konania a realizačnej
fázy. Investorom je Ballymore a súčas-
ťou riešenia je aj dobudovanie chýbajú-
ceho chodníka pred ministerstvom
vnútra. Predpokladaná realizácia bude
v lete,“ spresnil Feik.
Trať pre cyklistov od Nového mosta po
Most Lafranconi je už pripravená tiež,
pričom v júni sa uskutoční súťaž na
zhotoviteľa. „Obnovíme tu značenie a
poškodené úseky v nevyhnutnej miere
opravíme. Trasa by mala byť zhotovená
v júli,“ informoval Feik. Projekt cyklo-
trasy na Pribinovej ulici, teda úsek od
Eurovea po Most Apollo, je v pripo-
mienkovom konaní. „Výstavba by
mala byť v júli, najneskôr v auguste,“
povedal Feik.
Medzi priority samosprávy patrí aj
vytúžené vytvorenie cyklotrasy od No-
vého mosta po Starý most. Projekt na
ľavej strane nábrežia je momentálne
tiež v štádiu pripomienkovania. Proti
trasovaniu však vznieslo pripomienky
Staré Mesto.
K prvému historickému okruhu v šir-
šom centre mesta sa pripomienky práve
zapracovávajú. „Náš návrh smeruje k
zobojsmerneniu Židovskej ulice pre
cyklistov, tak ako je to štandardom v
zahraničí s pokračovaním popri Hoteli
Park Inn,“ uviedol Daniel Duriš z cyklo-
koalície. Podľa informácií z magistrátu
a mestskej časti Staré Mesto, neexistuje
zmluva na zabratie severnej časti prie-
stranstva, ktoré hotel využíva ako par-
kovisko. Južná časť patrí majiteľovi
Hotela Park Inn, ale severná, ktorá je
bližšie k pešej zóne, zeleni a pokračuje
do uličného priestoru od amerického
veľvyslanectva, patrí podľa katastra do
majetku mesta. „Keďže k tomuto prie-
stranstvu neexistuje zmluva, navrhuje-
me ho zmeniť na cyklotrasu. Celé roky
ho využíva Hotel Park Inn bezplatne a
bez zmluvy. Následne má trasa pokra-
čovať cez Paulínyho ulicu poza veľvy-
slanectvo s vyústením pri Hoteli Carlton
a ďalej na Jesenského ulicu,“ povedal
Duriš. Martina Chudá

Na nábreží

pribudnú

smetné koše
STARÉ MESTO
Ak potrebujete počas prechádzky na
dunajskom nábreží od River Parku
po Most Lafranconi niečo vyhodiť do
smetného koša, máte smolu. V tomto
úseku by ste totiž smetný kôš hľadali
márne. Samnospráva Starého Mesta
však prisľúbila nápravu. 
Návštevníci staromestského nábrežia,
ako aj poctiví psičkári, ktorí si po svo-
jich miláčikoch upracú, sú nútení nosiť
odpad hodný kus so sebou. Treba si
však priznať, že nie každý si plní túto
povinnosť a ešte navyše, keď má odpad
so sebou nosiť niekoľko stoviek metrov.
V danom úseku sme našli pri vstupe do
areálu PKO len dve konštrukcie na
smetný kôš, ktoré však už dlhšie nema-
jú nádobu na odpad.
Vychýrený úsek nábrežia sa znečisťuje
stále viac. Osadenie smetných košov by
určite privítali nielen návštevníci  nábre-
žia, ale aj tí, ktorí ho upratujú.
Na problém sme upozornili mestskú
časť Staré Mesto, ktoré má nábrežnú
promenádu v správe. „Inšpektor verej-
ného poriadku skontroloval územie a na
promenáde naozaj chýbajú smetné
koše. Na základe vášho podnetu Staré
Mesto v najbližších dňoch zabezpečí
osadenie dvoch smetných košov na
odpadky a rovnako jedného koša na psie
exkrementy,“ uviedol hovorca  Starého
Mesta Tomáš Halán. Martina Chudá

Na Devínskej

ceste upozornia

na cyklistov
KARLOVA VES
V lete pribudne na Devínskej ceste
dopravné značenie, ktoré upozorní
vodičov na prítomnosť cyklistov a
zabezpečí ich väčšiu bezpečnosť. Se-
zónne a víkendové opatrenia sú do-
časné, kým sa nevytvorí samostatná
plnohodnotná cyklotrasa na Devín. 
Nové značenie bude mať sezónny cha-
rakter a malo by platiť len od jari do
jesene, keď po Devínskej ceste jazdia
cyklisti. Má obmedziť rýchlosť áut na
50 km/h, cyklistov zviditeľnia pikto-
grami na vozovke aj dopravnými znač-
kami na neprehľadných úsekoch cesty.
„Navrhli sme aj doznačenie chýbajú-
cich cyklopriechodov za Riviérou pri
napojení výjazdu na Dlhé diely. Opat-
renia vnímame ako dočasné, do vytvo-
renia plnohodnotnej oddelenej cyklo-
trasy do Devína,“ povedal nám Daniel
Duriš z občianskeho združenia Cyklo-
koalícia.
Projekt zmien dopravného značenia na
na Devínskej ceste už bol pripomien-
kovaný a je pripravený a schválenie v
dopravnej komisii mesta. „Realizácia
je plánovaná na jún, najneskôr na júl
tohto roka,“ povedal poradca primátora
Michal Feik. Martina Chudá

Mýtna 27, BA
tel.: 5262 5111, -5112
mob.: 0905 627 765
www.elit-travel.sk

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
MILÁNO, TURÍN,
LAGO di GARDA

219 €, 4.-8. 7. 2012
BUDAPEŠŤ - Tropikárium, zábav. park...

BUDAPEŠŤ - pamiatky, výlet loďou...

Výborný program.
Ubytovanie

v hoteli.

7.7
25 €

28.7

Twin City Danube Forum vám prináša
najdôležitejšie informácie o kvalite života,
službách, turistických a voľnočasových
možnostiach v twincity regióne!

Twin City Danube Forum vám ponúka
bohatú databázu zaujímavých kontaktov
a adries. Vďaka ľahko dostupnému formu-
láru si môžete údaje o svojej firme či spo-
ločnosti aj sami zaregistrovať!

Twin City Danube Forum je miestom,
kde vzniká priestor na spoluprácu so
samosprávnymi a verejnými inštitúciami!

Twin City Danube Forum je internetová
platforma, ktorá zbližuje Bratislavu a Vie-
deň - dve najbližšie susediace hlavné
mestá v Európe!

www.twincitydanubeforum.net

Bezhraničná komunikácia, ktorá spája ľudí a verejnú správu
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Na Ševčenkovej ulici  sme boli napo-
sledy pred dvoma rokmi, keď sme tu
navštívili reštauráciu s talianskou ku-
chyňou a bryndzovými haluškami.
Zrejme sa jej veľmi nedarilo, pretože
v tých istých priestoroch je dnes reš-
taurácia s maďarskou kuchyňou
NOSZTALGIA RESTAURANT.
Interiér neprešiel prakticky žiadnou
zmenou. Nový je len vývesný štít, per-
sonál a jedálny lístok. Za barovým pul-
tom dokonca zostali aj dve pece na
pizzu, na stenách reprodukcie obrazov s
talianskymi motívmi. Zo steny zmizla
fototapeta talianskeho prístavu, zostali
originálne čierne plastové lustre aj čle-
nenie na reštauračnú a barovú časť.
Tajomstvo každej reštaurácie sa však
neskrýva v nábytku, ale v kuchyni a v
jedálnom lístku. Tu sme objavili samé
dobre maďarské jedlá. Z predjedál sme
si dali palacinku Hortobágyi plnenú
mletým kuracím mäsom a cibuľou, s
omáčkou z mletej červenej papriky a
kyslej smotany (4,20 €). Bola veľmi
chutná, menším jedákom by stačila aj
ako hlavné jedlo. Z predjedál sme si
ďalej vybrali pečenú klobásu, ktorú tu
ponúkajú aj k pivu, ale fakticky je to

tiež hlavné jedlo. Sú to totiž vlastne
dve maďarské klobásy s horčicou,
chrenom, zaváraninami a maďarským
chlebom, ktorý si tu sami pečú (4,60
€). Takéto jedlá medzi predjedlá nepat-
ria - človek tomu podľahne a potom sa
zbytočne obje. Klobáska však bola
vynikajúca, aj keď trochu suchá, vôbec
však nie pikantná.
Vynikajúca bola aj maďarská rybacia
polievka (4,50 €) - dôkladne prepasíro-
vané halászlé bolo aj trochu pikantné.
Veľmi dobrá voľba. Podobne sme si
pochutili na Jókaiho fazuľovej polievke,
v ktorej nechýbala klobáska, údené
mäso, koreňová zelenina a halušky
(3,50 €). Porcia to bola poriadna, skúste
však prestať jesť, keď vám chutí.
Medzi hlavnými jedlami nechýba toká-
ny s haluškami, paprikáš, perkelt. Prak-
ticky každé jedlo bolo na paprike či s
paprikou. Vybrali sme si teľací perkelt s
paprikou, paradajkami a haluškami
(10.00 €). Bol veľmi chutný, akurát spô-
sob servírovania nebol zvolený najšťast-
nejšie -  v hlbokom tanieru a k tomu nôž

s vidličkou. Či išlo o zámer alebo omyl,
netušíme, dostali sme však zlý príbor,
alebo tanier. Kúsky mäsa v perkelte boli
na náš vkus malé, za Dunajom používa-
jú na perkelt či paprikáš kusy mäsa veľ-
kosťou porovnateľné s tými, čo idú na
guláš. Čo kraj, to iný mrav, chuťovo
však bol perkelt dobrý.
Zlý nebol ani vyprážaný filet zo sumca
(8,40 €) a to aj napriek tomu, že ryba
nebola čerstvá ale mrazená. Príjemná a
ochotná čašníčka nás na to však upozor-
nila vopred.
Medzi dezertmi sme márne hľadali
Somlói galuska, ktoré by určite nemali
chýbať v žiadnej dobrej maďarskej reš-
taurácii. Tak sme si dali aspoň gaštano-
vé pyré (3,00 €), čo síce nie je žiadne
cukrárske umenie, ale maškrtný jazýček
to uspokojí.
Z reštaurácie Nosztalgia sme odchádza-
li spokojní, len trochu prekvapení, že
sme tam boli sami. Petržalčania však
majú asi trochu iné chute.
Naše hodnotenie:����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Maďarská Nosztalgia vystriedala pizzériu

Nepoctivý predaj kaprov ich vyšiel draho
Na nepoctivosť pri predaji vianočné-
ho tovaru doplatila AGROFARMA
BUDMERICE, ktorá pred vianocami
predávala ambulantne kaprov na
Námestí Jána Kostru pri supermar-
kete Terno v Devískej Novej Vsi.
Slovenská obchodná inšpekcia tu pri
kontrole 21. decembra 2012 zistila, že
pri kontrolnom nákupe nebola dodržaná
účtovaná hmotnosť kapra lysáka 3,90
€/kg. Účtovaná totiž bola hmotnosť
3,077 kg v sume 12,00 €, pričom v sku-
točnosti bolo predaných 2,885 kg, čím
došlo k predraženiu nákupu o 0,75 € v
neprospech spotrebiteľa. Predávajúci
navyše nedal inšpektorom SOI ani
doklad o kúpe výrobku.
Predávajúci sa bránil tvrdením, že  živé
ryby sú tovar, ktorý je pri meraní v per-
manentnom pohybe, čo znemožňuje
absolútne presné zmeranie jeho hmot-
nosti. V prípade, že by bola ryba bez
pohybu, bolo by pravdepodobné, že sa
jedná o tovar, ktorý už nie je vhodný na

predaj ako živých rýb. Živé ryby obsa-
hujú po vytiahnutí z predajnej kade vo
svojich útrobách, ako aj na povrchu tela
vodu, ktorá steká, čo postupne znižuje
ich hmotnosť. Čím väčší je časový
odstup medzi vylovením a vážením, tým
menšia je nameraná hmotnosť.
Inšpektori SOI sa však nedali obmäkčiť
a upozornili, že táto námietka je irele-
vantná, nakoľko rozdiel v účtovanej a
skutočnej hmotnosti zakúpeného výrob-
ku bol spôsobený neodpočítaním váhy
plastového košíka, v ktorom bol pred-
metný výrobok vážený! Inšpektori SOI
udelili AGROFARMe BUDMERICE
pokutu v nemalej výške - až 1200 €.
S nepoctivosťou sa možno stretnúť pri
vianočnom nakupovaní nielen pri
ambulantnom predaji na trhovisku, ale
aj v kamenných obchodov renomova-
ných značiek v obchodných centrách.

Inšpektori SOI sa o tom presvedčili pri
kontrolnom nákupe 29. decembra 2011
v prevádzke STEFANEL textil v ob-
chodnom centre AUPARK. V ponuke
objavili 12 výrobkov v celkovej hodno-
te 2446,50 €, ktoré nemali informácie o
vlastnostiach, údržbe a spôsobe použitia
v štátnom jazyku, ale len v cudzojazyč-
ných mutáciách. Ďalej na vhodnom a
trvale viditeľnom mieste prevádzky
nebolo uvedené meno a priezvisko zod-
povednej osoby a chýbal tiež reklamač-
ný poriadok. Prevádzkovateľ STEFA-
NEL SLOVAKIA, s.r.o., sa síce snažil
inšpektorov obmäkčiť, ale márne.
Neuznali ani argument, že informáciu o
výrobkoch dostane zákazník na požia-
danie pri pokladni. Inšpektorom totiž
neboli pri kontrolnom nákupe poskyt-
nuté nijakým spôsobom. A tak prevá-
dzkovateľ predajne Stefanel dostal
pokutu 800 €. Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnu-

tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Stromy neboli

už 23 rokov

pristrihnuté
LIST ČITATEĽA
Pamätám si na časy, keď Záhradníc-
ke a rekreačné služby Bratislavy
(ZARES) orezávali stromy v uliciach
Bratislavy. Máme byt na Záhradníc-
kej ulici 23. Stromy pred budovou
neboli pristrihnuté už 23 rokov.
Narástli do výšky šiesteho poschodia.
V lete, keď majú stromy lístie, tak
máme v byte prítmie, v stromoch sa
usídlili holuby a balkón aj parapety sú
stále zašpinené. To na treťom poschodí.
Poslal som na magistrát Bratislavy 22.
januára 2012 e-mail, na ktorý som
nedostal dodnes odpoveď. Napísal som
doporučený list s návratkou a magistrát
mi odpisuje, že to má na starosti niekto
iný. Prečo sa magistrát nestará o stromy
na uliciach?

Julius Somogyi, Staré Mesto

Ako sa hovorí,

ryba smrdí

od hlavy
LIST ČITATEĽA
Mesto, ako aj mestské časti sa prete-
kajú o to, ako riešiť problém parko-
vania. Uvedomuje si však niekto, že
práve tieto inštitúcie prispievajú k
zhoršeniu daného stavu? Asi nie.
Inak by nepovoľovali výstavbu v
uzavretých blokoch, teda v ustálenej
zástavbe.
Situáciu s parkovaním zhoršila naprí-
klad výstavba domu na Hrobákovej
ulici vo vnútrobloku, situácia je katas-
trofálna pod nájazdom na Starý most
pri budove Tatra banky, už teraz je
neznesiteľná situácia v okolí Sadu
Janka Kráľa. Dom v prieluke na Fedi-
novej ulici len prilieva olej do ohňa a
nechcem vidieť situáciu na nábreží po
mega výstavbe v priestore pod hrad-
ným kopcom. Ďalšia nezmyselná
výstavba stredom Petržalky popri
budúcej trati električky túto mestskú
časť pochová úplne.
Pýtam sa, ako môžu predstavitelia
mesta chcieť riešiť parkovanie a dopra-
vu, keď schvaľujú takéto projekty?
Presunieme Dunaj? Nafúkneme mes-
to? Spravíme pod mestom tunel? Budú
autá lietať? Nie, toto sa nestane. Stane
sa len to, že hlas ľudí vypočutý opäť
nebude a jediný, kto bude mať svätú
pravdu, budú „žraloci“ a architekti,
ktorým už tiež nie je nič sväté, keď sle-
dujem, ako aj za výdatnej pomoci
mesta a mestských častí a ich staveb-
ných úradov s krásavicou na Dunaji
nakladajú.

Samuel Dobrota, Bratislava

Parkovanie

spoplatnili po

ôsmich rokoch
AD: SPOPLATNENIE NERIEŠI
PROBLÉM ... (BN 12/2012)
Ceníme si, že sa čitateľka zaujíma o
verejné problémy v Petržalke, akým
je i parkovanie. Podľa nášho názoru
sú však viaceré uvedené informácie
zavádzajúce. 
Pred väčšinou predajní sme postavili
pre našich zákazníkov na pozemkoch
spoločnosti BILLA parkoviská a tie sú
zdarma. Primárne slúžia pre zákazní-
kov. K spoplatneniu pristupujeme len
vtedy, keď nastane problém, t. j. parko-
visko je plné áut, ktorých majitelia pra-
cujú alebo bývajú v okolí a ich vozidlá
neumožňujú parkovanie nakupujúcim. 
Tento problém nastal aj pred predajňou
BILLA na Farského ulici v Bratislave.
Spoplatnenie sme zaviedli po ôsmich
rokoch od otvorenia predajne a záro-
veň po 16 mesiacoch sťažností zákaz-
níkov, ktorí mali problém zaparkovať
vzhľadom na autá parkujúce pred Bil-
lou celý deň. Týmto opatrením sme
teda vyšli v ústrety našim zákazníkom,
ktorí u nás parkujú naďalej zdarma,
keďže ich nákupný čas v priemere
nepresahuje 60 minút, od ktorého spo-
platnenie platí. Vôbec žiadny úbytok
klientov sme nezaznamenali. 
Odporúčania sťažovateľky zoberieme
do úvahy pri posudzovaní rozvojových
plánov v Petržalke s tým, že napríklad
náklady na výstavbu poschodového par-
koviska, aj keby to vôbec bolo možné,
by sa určite museli premietnuť do cien
predávaného tovaru, pretože BILLA
nemôže niesť zodpovednosť za nedosta-
točnú infraštruktúru na najväčšom sídlis-
ku v Bratislave. Jana Zemánková,

konateľka a finančná riaditeľka 
BILLA Slovensko

Aj vy patríte do skupiny ºudí, ktorí
momentálne hºadajú svoje b˘vanie
snov v centre mesta? Kladiete 
si otázku ão vlastne oãakávate od
svojho b˘vania? Ostali ste stáÈ na
m⁄tvom bode, pretoÏe vám k roz-
hodnutiu na kúpu nehnuteºnosti
e‰te nieão ch˘ba?

V prípade nového bytového kom-
plexu Rezidencie MACHNÁâ sú
Bratislavãania svedkom príbehu,
ktor˘ ich chytil za srdce.
Bytov˘ komplex, ktor˘ ponúka kva-
litné b˘vanie v srdci prírody v blíz-
kosti chráneného parku Horsk˘
park a len 3 minúty autom od centra
mesta, za necelé tri mesiace predal 
uÏ viac ako 60% v‰etk˘ch bytov. 
Presvetlené prakticky rie‰ené dispo-
zície bytov v lone prírody sú v Brati-
slave veºkou vzácnosÈou. Mimoriadny
záujem o b˘vanie vzbudila lokalita,
ktorá sa vyznaãuje dobrou infra‰truk-
túrou, v˘bornou dostupnosÈou. 
JedineãnosÈ lokality podtrhol aj 

Prof. Ing. arch. ·tefan ·lachta PhD,
hlavn˘ architekt mesta Bratislava
2006 – 2011, ktor˘ uviedol:
„Nie je dom ako dom. Dobr˘ dom
musí vytváraÈ príjemn˘ pocit do-
mova, musí poskytovaÈ radosÈ z b˘-
vania. Tie najlep‰ie domy majú e‰te
nieão navy‰e: pekné prostredie, 
sú ekonomicky rie‰ené a poskytujú
krásny v˘hºad. Ako tieto domy 
na Machnáãi...“
„V rámci prípravy projektu Reziden-
cie MACHNÁâ sme kládli veºk˘
dôraz nielen na potreby kupujúcich,
ale snaÏili sme sa uchovaÈ dediãstvo
územia, krásnej prírody, ktorá rezi-
dencie obklopuje. Plánovaná v˘sadba
listnat˘ch a ihliãnat˘ch stromov, 
drevín, kvetinov˘ch záhonov, trvaliek 
sa stane základn˘m prvkom, ktor˘
bezpochyby poskytne prestíÏne a
priateºské b˘vanie s emotívnym 
záÏitkom i moÏnosÈami na mimo-
pracovné aktivity,“ uviedol Michal
Mrník, zástupca investora Rezidencie
MACHNÁâ.

HoráreÀ v Horskom parku je
ideálnym miestom pre trávenie voº-
ného ãasu hlavne pre rodiny. 
Na svoje si prídu priaznivci ‰portu, 
turistiky, vodn˘ch ‰portov i milov-
níci zvierat.
„O tento druh prestíÏneho b˘vania

majú Bratislavãania naozaj veºk˘
záujem a veºk˘m lákadlom je 
i cena bytov. Posledné voºné byty
si môÏu záujemcovia pozrieÈ 
na www.tuchcembyt.sk,“ uviedol
Norbert Hrnãiar, manaÏér predaja 
z maklérskej kancelárie PonukaBy-
vania.sk.

Cez Bratislavu sa prehnalo tornádo s nehnuteľnosťami! 
V Rezidencie MACHNÁČ sa za necelé 3 mesiace predalo viac ako 60% bytov...

vv  zzmmyyssllee    §§  44  ooddss..  11  zzáákkoonnaa  čč..  559966//22000033  ZZ..zz..
oo  ššttááttnneejj  sspprráávvee  vv  šškkoollssttvvee  aa  šškkoollsskkeejj  ssaammoosspprráávvee

vv  zznneenníí  nneesskkoorrššíícchh  pprreeddppiissoovv

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta 

RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
S MATERSKOU ŠKOLOU

ČESKÁ ULICA 10 V BRATISLAVE
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného
odboru požadovaného pre príslušný druh a stupeň školy podľa
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifi-
kačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednot-
livé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov – pre kategóriu učiteľ
- vykonanie prvej atestácie,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požadované predpoklady:
- znalosť školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatívy základnej
školy s právnou subjektivitou,
- organizačné skúsenosti,
- osobné a morálne predpoklady
- vítaná je znalosť cudzieho jazyka
Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- vyplnený osobný dotazník 
- doklady o dosiahnutom vzdelaní (overené fotokópie)
- potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi
- štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potre-
by výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- doklad o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon
pedagogickej činnosti

Prihlášky s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ
Česká - neotvárať“ žiadame poslať do 21.6.2012
na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personál-
ny úsek, Junácka ulica1, 832 91 Bratislava 3, alebo osob-
ne do podateľne Miestneho úradu. 
Termín, čas a miesto výberového konania budú
oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho
uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý
splnil podmienky.

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

Otváranie bezpečnostných dvier
0948 31 00 69, 0905 31 00 69
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>>  história klubu, 
tituly, úspechy, 
pády, vzostupy 
a fanúšikovia

>>  história 
fanúšikov
a fanklubov

>>  historické 
a aktuálne 
fotografie

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842
,

Predajne:
BA, Svätoplukova 49
tel.: 02/5556 1682

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

tel.: 02/6428 8409
Trnava, Nitra, Pezinok

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%

Minister školstva Dušan Čaplovič a
bratislavský župan Pavol Frešo
odovzdali študentom Školy úžitko-
vého výtvarníctva Jozefa Vydru ce-
ny za najlepšie maturitné práce. Na
odovzdávaní sa zúčastnili aj pod-
predsedníčka BSK Gabriella Né-
meth a krajský poslanec a starosta
Lamača Peter Šramko. Škola úžit-
kového výtvarníctva Josefa Vydru v
Bratislave je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti BSK a zároveň najstaršou
výtvarnou umeleckou školou na
Slovensku.
Podľa ministra Čaploviča si zaslúži

úctu aj politikov či už regionálnych
alebo celoštátnych. „Osobitne z rezor-
tu školstva treba takéto školy podporo-
vať, zaslúžia si to, vychovávajú kvalit-
ných mladých ľudí do života. Nepotre-
bujeme len kvalitných technikov,
sociológov, archeológov, historikov,
ale potrebujeme aj ľudí, ktorí budú
vplývať na našu spoločnosť duchom
vlastného uvažovania, tvárnenia, kul-
túrou, umením a zrejme preto táto
škola patrí medzi šperky nielen v Bra-
tislave ale aj na celom Slovensku,“
myslí si minister. „Aj dnešné udeľova-
nie cien nás presvedčilo o tom, že

máme aj vo výtvarnom umení čo
ponúknuť a hlavne môžeme sa oprieť o
umenie ako také, ktoré v čase krízy
posúva národ dopredu,“ povedal
župan Pavol Frešo. 
Víťazkou Ceny ŠÚV J. Vydru za naj-
lepšiu maturitnú prácu v kategórii
plošných oddelení školy sa stala Tere-
za Sadlílková z oddelenia propagačnej
grafiky. Víťazkou Ceny ŠÚV J. Vydru
za najlepšiu maturitnú prácu v kategó-
rii plastických oddelení školy sa stala
Lucia Huňadyová z oddelenia kera-
mického dizajnu. Za výborný pro-
spech na maturitnej skúške si od

ministra a župana prevzali ocenenie
Lukáš Bartoš, Tereza Haumerová,
Teodor Sprock a Zuzana Svatíková.
„Som presvedčený, že s mnohými z vás
sa stretneme v budúcnosti ako s vyni-
kajúcimi výtvarníkmi alebo dizajnér-
mi, možno aj pedagógmi tejto školy a
že budete robiť dobré meno nielen
sebe, ale aj našej škole,“ uzavrel riadi-
teľ školy Milan Pagáč. 
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa
Vydru v Bratislave je najstaršou
výtvarnou umeleckou školou na Slo-
vensku. Škola začala svoju výučbu
ako Škola umeleckých remesiel v

školskom roku 1928/29 otvorením
kurzov kreslenia a reklamy. Metodi-
kou a zameraním programu vedome
nadviazala na nový európsky prúd,
ktorý vytýčil avantgardný nemecký
Bauhaus. Zakladateľom, organizáto-
rom a prvým riaditeľom ŠUR bol
Josef Vydra, historik a teoretik ľudo-
vého umenia, významný etnograf a
pedagóg. Spolu s ním tu svoje schop-
nosti a skúsenosti odovzdávali osob-
nosti slovenskej a českej umeleckej
avantgardy: Ľudovít Fulla, Mikuláš
Galanda, Jaromír Funke, Karel Plicka,
Júlia Horová a ďalší.

Najlepšie maturitné práce študentov ŠÚV-ky
ocenili minister školstva Čaplovič a župan Frešo

Absolútnymi víťazkami Ceny ŠÚV J. Vydru za najlepšiu maturitnú prácu sa stali Tereza Sadlílková z
oddelenia propagačnej grafiky a Lucia Huňadyová z oddelenia keramického dizajnu.

Bratislavský župan Pavol Frešo odovzdal najlepším študentom ŠUV-ky ocenenie za ich vynika-
júce maturitné práce.

�
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Pod Mostom Lafranconi sa hráva futbal

na novom ihrisku s umelým trávnikom
STARÉ MESTO
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratislave
(FTVŠ) sa už pýši skolaudovaným
futbalovým ihriskom s umelým tráv-
nikom, ktoré sa nachádza pod mos-
tom Lafranconi. Využívať sa bude
najmä pri výučbe, no prenájmu sa
môžu tešiť i futbalové kluby či verej-
nosť.
Výstavba ihriska trvala trištvrte roka,
pričom sa uskutočnila v dvoch etapách.
Prvou, ktorá trvala od septembra do
apríla, bola stavebná činnosť a druhou,
trojtýždennou, poklad umelého trávni-
ka. Na dvakrát sa koncom mája aj
kolaudovalo, pretože najprv sa schválila
trávnatá plocha a týždeň na to celá stav-
ba. Urobili sa aj skúšky trávnika. Testo-
vala sa pružnosť či odraz lopty, aby boli
splnené všetky kritériá umelého trávni-
ka tretej generácie FIFA s dvoma hviez-
dičkami,“ uviedol Miroslav Holienka,
dekan FTVŠ UK v Bratislave. Ihrisko s
rozmermi 50 x 98 metrov bolo financo-
vané z dotácií ministerstva školstva, z
podnikateľskej činnosti fakulty a zo
sponzorských príspevkov. 
Umelý trávnik zatiaľ využívajú len štu-
denti fakulty, ktorí sa pripravujú na tretí
ročník letných olympijských hier - Uni-
verziády SR 2012, ktorá býva každé
štyri roky a zúčastňujú sa na nej všetky
vysoké školy na Slovensku. „Súťažiť sa
bude v štrnástich druhoch športu od 18.
do 23. júna 2012, pričom naše fakultné

futbalové mužstvo, už trénuje na novom
ihrisku,“ spresnil Holienka. Počas leta
bude ihrisko slúžiť aj deťom z bratislav-
ských základných škôl, pre ktoré fakul-
ta organizuje športové prázdniny od 2.
júla do 3. augusta 2012. 
„Ihrisko plánujeme naplno využívať od
septembra. Máme už veľmi veľa
záujemcov o prenájom, no musíme si
najprv urobiť harmonogram vlastných
tréningov. Od septembra plánujeme
založiť aj futbalovú akadémiu malých
žiakov,“ informoval Holienka. Dekan
FTVŠ predpokladá, že najväčší záujem
o prenájom bude v zime, pretože výho-
dou umelého trávnika je, že sa z neho dá
ľahko odstrániť sneh, ihrisko má osvet-

lenie a živé trávniky sa zvyčajne počas
zimy šetria. 
„Ešte treba dokončiť podstatné detaily,
ako napríklad siete, striedačky, tribúny,
rezervné brány či šatne. Nejde to však
ľahko, pretože ide o polovicu financií.
Pre mladých je ihrisko výborné už teraz,
ale ak ho budeme chcieť prenajať klu-
bom, tí vyžadujú väčšie pohodlie. Chce-
me začať rokovať aj s Národnou diaľ-
ničnou spoločnosťou a dohodnúť sa o
nejakom kryte alebo navýšení mosta,
pretože dospelí a seniorskí hráči by
mohli teoreticky loptu pri hre vykopnúť
až na most,“ povedal Holienka.

Martina Chudá
FOTO - Slavo Polanský

Deravý poklop

na Krížnej ulici

nie je opravený
NOVÉ MESTO
Na rozbitý poklop kanála na ceste na
Krížnej ulici nás upozornil čitateľ
Richard Kerekes, ten je už niekoľko
rokov hrozbou pre chodcov aj autá.
Výstražným dopravným značením
je označený podľa neho už dva roky!
Zničený liatinový poklop kanála sa na
Krížnej ulici nachádza na komunikácií
pred novinovým stánkom pri reštaurá-
cii Stein. Preto treba byť opatrný najmä
pri prechádzaní k novinovému stánku
či pri parkovaní, keďže prekážku je
potrebné stále obchádzať.
Ako sme sa dozvedeli na bratislav-
skom magistráte, ktorý je správcom
komunikácie na Krížnej ulici, kanál je
v správe Dopravného podniku Brati-
slava, a.s., (DPB). Hoci magistrát už
niekoľkokrát vyzval mestského dop-
ravcu na opravu poklopu, doteraz sa
tak nestalo.
„Mesto ako správca príslušnej komuni-
kácie už niekoľkokrát vyzval DPB na
odstránenie nedostatku, resp. opravu,
či výmenu poklopu na príslušnom
mieste, no do dnešného dňa sa tak ne-
stalo. Ďalší termín na odstránenie alebo
opravu je stanovený do konca júna
tohto roku. Ak ani potom nevymenia
poškodený poklop, správca komuniká-
cií požiada cestný správny orgán o
vyvodenie sankcií proti DPB,“ infor-
movala Daniela Rodinová z referátu
mediálnej komunikácie bratislavského
magistrátu.
Vyjadrenie Dopravného podniku sa
nám do uzávierky tohto vydania Brati-
slavských novín nepodarilo získať,
zostáva však veriť, že termín stanove-
ný bratislavským magistrátom ako
správcom komunikácie mestský dop-
ravca tentoraz dodrží a po rokoch už
nebude poškodený poklop na Krížnej
ulici hrozbou pre chodcov ako aj pre
okoloidúce autá. (mch)

ZZaarriiaaddeenniiee  pprree  sseenniioorroovv  vv  SSkkaalliiccii  ppoonnúúkkaa  uubbyyttoovvaanniiee
pprree  kklliieennttoovv  vv  ddôôcchhooddkkoovvoomm  vveekkuu  zzaa  vvýýhhooddnnéé  cceennyy

Zariadenie s vlastnou kuchyňou, jedno a dvojlôžkovými izbami a odborným personálom
sa nachádza v Skalici - slobodnom kráľovskom meste v príjemnom a nerušenom prostredí.

Poskytujeme kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ktorá vychádza z požiadaviek
a potrieb klienta, rôzne doplnkové služby a pestrú záujmovú činnosť, čo potvrdzuje aj

získanie certifikátu kvality. Príďte sa presvedčiť osobne.
Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke www.zpssi.sk, prípadne na tel. č. 034/ 664 57 41

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

LAST MINUTE - CHORVÁTSKO:
Wellnes hotel CORINTHIA v Baške

v období 2. 6. - 16. 6. 2012 iba za 28 €/noc
až dve deti s dvomi dospelými do 12 rokov zadarmo!

RELAXAČNO – SKRÁŠĽOVACÍ POBYT V ROVINJI 
S CVIČENÍM A SKRÁŠĽOVANÍM POD RUKAMI MASÉRKY, KADERNÍČKY A KOZMETIČKY

V TERMÍNE 9.6.-16.6. IBA ZA 199 €

22.
sezóna

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa

príspevkovej organizácie
mestskej časti Ružinov

Ružinovského športového klubu 
Kvalifikačné predpoklady:
-vysokoškolské vzdelanie resp. stredoškolské vzdelanie,
-odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti športu a telovýchovy,
-manažérska prax minimálne 2 roky,   
-riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
Ďalšie požiadavky: 
-predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
-samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť,
-práca s počítačom
Zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie
riaditeľa Ružinovského športového klubu“, overené kópie dokladov
o vzdelaní, profesijný životopis, výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa
§ 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a
označením „Výberové konanie riaditeľ Ružinov-
ského športového klubu - neotvárať“ je potreb-
né doručiť najneskôr do 27. 6. 2012 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov
Mierová ulica 21, 827 05 Bratislava

Medzinárodná a vnútroštátna
preprava zasielok a tovaru na trase
SK-ČR-Rakúsko-Nemecko-Belgicko-Anglicko
rýchlo a spoľahlivo | tovar máme poistený
E-mail: katerina75@sky.com
Web: www.care-k.com
Telefón: 00421 914 112 640

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk
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Kurz zlata dosahuje najvyššie rekor-
dy. Má to príjemný vedľajší efekt- aj
za staré zlato a striebro dostanete naj-
vyššie ceny! Ale za predpokladu, že ho
predáte tým správnym!
Média hlásia takmer denne: „Cena zlata
je vyššia, ako kedykoľvek predtým“ To
platí aj pre staré nenosené, resp.poškode-
né zlato povaľujúce sa v zásuvkach,
alebo dokonca aj zubné zlato, či mince. 
GOLDPARTY je spoločnosť na základe
slovensko/rakúskej spolupráce s dlhoroč-
nou tradíciou v oblasti šperkov, ktorá sa
špecializuje na recykláciu drahých
kovov. 
GOLDPARTY odkúpi všetky druhy sta-
rých zlatých a strieborných šperkov,

mincí z drahých kovov dokonca aj zubné
zlato, strieborné príbory a hodinky luxus-
ných značiek.
Goldparty pozýva svojich nových zákaz-
níkov na niektoré z dvoch miest v prvom
a druhom bratislavskom obvode, kde si
budú môcť zadarmo dať odhadnúť prine-
sené šperky, ktoré následne odkúpime za
špičkové ceny. „ Nie je potrebné si dopre-
du dohodnúť schôdzku, môžete prísť
neohlásene a priestor kaviarne využiť na
čakanie“ – vysvetľuje Walter Hell-Höf-
linger z Goldparty a ďalej pokračuje:
„Špecializujeme sa na recykláciu starého
zlata, striebra a platiny, sami ho roztaví-
me a preto môžeme našim zákazníkom v
celej Bratislave dať najvyššiu ponuku.

Zamestnanci v Goldparty sú špecialisti v
procese overovania, takže si môžeme

dovoliť odkúpiť akýkoľvek druh šperku.
To znamená, že šperky nemusia byť pun-
cované. Vieme, že precíznosť a transpa-
rentnosť je pre zákazníka veľmi dôležitá.
Preto Vám náš personál rád vysvetlí skú-
šanie drahých kovov so špeciálnou testo-
vacou kyselinou, ktoré môžete sledovať s
nami. Samozrejme pracujeme iba s kali-
brovanými, štátom kontrolovanými
váhami nemeckého výrobcu.“
Goldparty je registrovaná u slovenského
Puncového úradu a bola podľa nezávislé-
ho testovania rakúskej televízie a novín
vyhodnotená ako najlepší mobilný
nákupca zlata. Najlepšie hodnotenie a
Nr.1 v mobilnom nákupe zlata dostala
spoločnosť predovšetkým za transparent-

nú manipuláciu, vynikajúce poradenstvo
a zákaznícky servis. 
Mag. Walter Hell-Höflinger, výkonný
riaditeľ, vysvetľuje: „Pokračovaním na-
šej obchodnej filozofie chceme dosiah-
núť maximálnu spokojnosť zákaznikov.
Spravodlivé ceny a transparentné spraco-
vanie je nesmierne dôležité pre našich
zákazníkov ako aj pre nás. Skutočnosť,
že máme pravdu, dokážeme našim
zákazníkom stálym pokračovaním a
doporučovaním. Čo môže byť lepším
dôkazom?“ GoldParty je po prvý krát v
Bratislave: v centre v Cafe Club Studio
na Laurinskej ulici a v druhom obvode v
Cityhotel Bratislava. 
Informácie: www.goldparty.at/bratislava

Cena zlata je veľmi vysoká, rovnako ako aj
cena starých, nenosených či chybných šperkov.
Samozrejme, peniaze dostanete ihneď a v hotovosti.

Nákup zlata si vyžaduje presnosť. Goldparty pracuje výhradne so značko-
vými a kalibrovanými váhami.

Odborníci z Goldparty preskúmajú a
zhodnotia vaše zlaté šperky okamžite.

Cena zlata je taká vysoká, ako nikdy predtým!
Goldparty vykupuje staré zlato a striebro v akejkoľvek forme už aj v Bratislave!



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 12/2012

Maroš Krajči: Pre Slovan bol vstup do

KHL jediná možnosť, ako napredovať
Po 90 rokoch nebude hrať Slovan
Bratislava domácu hokejovú súťaž,
ale od novej sezóny bude hrať Konti-
nentálnu hokejovú ligu (KHL). Zosta-
ne Slovan bratislavským klubom?
Nebudú chýbať bratislavským fanú-
šikom zápasy s rivalmi z Trenčína či z
Košíc? Prečo sa o vstupe do KHL roz-
hodlo práve teraz, keď sa o tom špe-
kulovalo už niekoľko rokov. Na to
všetko sme sa spýtali generálneho
manažéra HC Slovan Bratislava
Maroša KRAJČIHO.
- Záujem zo strany KHL o vstup Slova-
na trval dva roky, po roku až rok a pol
vlažných debát sme sa tým začali v
klube zaoberať intenzívnejšie, hovorili
sme o tom s akcionármi, aj s partnermi.
Tento rok niekedy počas play-off domá-
cej súťaže sme dospeli k záveru, že
ponuku KHL do tretice prijmeme.
Navyše v Rusku vyhral prezidentské
voľby Vladimír Putin, ktorý je akýmsi
tútorom KHL, takže je perspektíva, že
kontinentálna liga sa bude ďalej rozví-
jať.
O vstup sa teda neusiloval Slovan, ale
záujem bol na strane KHL?
- Samozrejme, aj z našej strany bol
záujem, ale nemali sme na to dosť peňa-
zí, nemali sme 10 miliónov eur, ktoré na
sezónu v KHL potrebujeme. S KHL sme
však komunikovali a postupne sme
získavali ďalšie informácie, aby sme sa
mohli rozhodnúť, že vstupujeme.
Po 90 rokoch odchádza Slovan z do-
mácej súťaže. Čo tým bratislavský
hokejový fanúšik stráca a čo získa?
- Myslím si, že nestratí nič, pretože do
Bratislavy sa sťahuje reprezentačná
dvadsiatka, takže extraligový hokej v
Bratislave zostáva. Naopak, Bratislava
získava punc mesta, ktoré vstupuje do
najlepšej európskej hokejovej súťaže, do
druhej najlepšej hokejovej súťaže na
svete, ktorá tvrdo bojuje s NHL. takže
bratislavský divák tým len získa.
Neprestane byť Slovan bratislavským
klubom, ale bude vnímaný skôr ako
slovenský klub?
- To si nemyslím. Stále sme Slovan Bra-
tislava a budeme Slovan Bratislava.
Nemeníme farby a nikdy ich nezmení-
me, nemeníme dres, ani názov. Ten
efekt, ktorý sa prejavil už pri zápase s
New York Rangers, keď prišlo množstvo
fanúšikov z celého Slovenska nielen na
Slovan, ale aj na súpera, tu však určite
bude. Berieme to ako športovú výzvu
pre klub aj pre fanúšikov Slovana, aby
sme sa ešte viac zmobilizovali a ukázali
tým, ktorí sa prídu pozrieť na súpera, že
my Slovan a my sme tu doma.
Ako vnímate istú nevraživosť niekto-
rých slovenských klubov po odchode
Slovana do KHL?
- Je úplne jasné, že úroveň slovenskej
ligy sa odchodom Slovana nezvýši.
Nečudujem sa, že ostatné kluby majú z
toho istú obavu. My sa však musíme
posunúť ďalej. S infraštruktúrou, ktorú
máme, s týmto štadiónom, s touto histó-
riou a možnosťami, ktoré Bratislava má,
by bolo hriechom stáť na mieste. Musí-
me sa pohnúť ďalej, pretože okolitý svet
sa hýbe tiež. Vidím to pre Slovan a slo-
venský hokej ako jedinú možnosť, ako
napredovať. Práve vďaka vstupu Slova-
na do KHL sa miesto Slovenska na
hokejovej mape ešte posilní. Plánujeme
mať čo najviac slovenských hráčov, aby

sme ich pripravovali pre národný tím.
Budú tu hrávať špičkové hokejové
kluby, môže to pomôcť športu, hokeju,
aj mestu, cestovnému ruchu. Košice by,
podľa mňa, na našom mieste neurobili
nič iné, ako robíme my. Ich generálny
partner US Steel však zrejme nevidí
význam či možnosť vstupovať na ruský
trh, takže asi nemá ani záujem, aby Koši-
ce hrávali KHL. Ich generálny partner
má v podstate svoj hokejový tím v Pitts-
burghu, a to je pre nich hlavná hokejová
súťaž. My sa na to v Slovane a v Brati-
slave pozeráme trochu inak.
Napriek tomu, že Slovan má vždy naj-
vyššie ambície, uplynulá sezóna sa
nevyvíjala najlepšie. Po základnej
časti bol Slovan na treťom mieste a
nič nenasvedčovalo tomu, že bude
majstrom. Zrejme ste si nemohli želať
viac, ako sa rozlúčiť s extraligou a
vstúpiť do KHL ako majster. Navyše
aj hráči zo Slovana sa pričinili o zisk
strieborných medailí na majstrov-
stvách sveta...
- A verím, že strieborných reprezentan-
tov bude v Slovane v novej sezóne ešte
viac. Hráčom sa musíme len poďakovať
za skvelý koniec sezóny. Na druhej stra-
ne tá zodpovednosť bude o to väčšia,
pretože ako hovoríte, do KHL pri-
chádzame ako majster Slovenska, z kra-
jiny vicemajstrov sveta. Navyše budeme
najstarší klub KHL, pretože žiadny z
klubov kontinentálnej ligy nemá takú
dlhú históriu ako Slovan Bratislava.
Takže hráčom Slovana a reprezentantom
sa môžeme poďakovať za tento závä-
zok. Nepochybne tým stúpla aj atraktivi-
ta Slovana pre KHL a fanúšikov ruských
klubov. Na stretnutiach s predstaviteľmi
KHL si zvykáme na to, že sme pre nich
západom Európy. Kým doteraz sme boli
krajinou strednej či stredo-východnej
Európy, z pohľadu KHL patríme do naj-
západnejšej divízie. Sme pre nich klub,
ktorý prichádza zo západu. Mám pri tom
podobné asociácie, ako keď sme chodili
na chemický veľtrh do PKO alebo do
Incheby obdivovať všetko moderné,
zahraničné a západné. Podobné pocity
mám, keď sa stretávame s ruskými novi-
nármi a predstaviteľmi klubov. Odporú-

čajú nám, napríklad, aby sme mali na
palube lietadla minimálne 300-400 klu-
bových šálov a čapíc, pretože o nás bude
obrovský záujem. Ako keď prišla hrať
Barcelona do Púchova. V niektorých
smeroch určite prinesieme do KHL
západnú kultúru.
Minulú sezónu hral v KHL klub Lev
Poprad, ktorý sa však nedostal do
play-off a po roku sa presťahoval do
Prahy. Aké bude mať ambície v KHL
Slovan Bratislava?
- Nikdy sa nesnažíme robiť veci prvo-
plánovo. Keby to bol z našej strany
výstrel do tmy, urobíme to čo Poprad a
vstúpime do KHL už pred dvoma rokmi.
My sme to však dva roky odmietali
preto, lebo sme jednak nemali všetky
informácie a najmä financie. Samozrej-
me, že aj skúsenosti s účinkovaním
Popradu v KHL nám pri rozhodovaní
pomohli, či už negatívne alebo pozitív-
ne. Nerobíme to na jeden rok, chceme
byť pevnou súčasťou KHL, chceme ísť
stále ďalej. Na druhej strane však neruší-
me ani naše hokejové vzťahy s Európou.
Chceme byť aj v rámci KHL akýmsi
prostredníkom medzi ruským a európ-
skym hokejom. Aj preto naše účinkova-
nie v European Trophy, pre ktorú sme
tiež zaujímavejším partnerom, pretože
budeme jediný klub, ktorý hrá KHL aj
European Trophy. Tých výzev v novej
sezóne máme naozaj veľa.
Slávia Praha oznámila, že z European
Trophy vystupuje, pretože sa chce
sústrediť len na domácu súťaž.
Zvládne Slovan obe súťaže?
- Nie, práve naopak. Jedna z prvých ve-
cí, ktorú sme konzultovali s KHL bolo,
že sme súčasťou European Trophy. Pro-
blém s tým nemajú, pretože zápasy sa
hrajú v auguste alebo v reprezentačných
prestávkach. Skĺbili sme obe súťaže
dohromady a budeme mať asi najkvalit-
nejšiu prípravu na KHL. Aj ten prechod
z European Trophy na KHL bude plynu-
lejší, pretože švédske či fínske kluby sú
konkurencieschopné klubom KHL.
Nebolo podmienkou KHL, aby mlá-
dežnícku súťaž hrala aj juniorka Slo-
vana, ako to bolo v prípade Popradu?
- Poprad takú podmienku nemal, oni sa

rozhodli, že chcú hrať mládežnícku ligu
hneď v prvej sezóne. Máme takú pod-
mienku s odkladom na tri roky. Juniorka
Slovana bude účinkovať v slovenskej
lige s tým, že naši hráči môžu pendlovať
medzi juniorkou a áčkom. Otvorenou
ostáva možnosť, že v budúcnosti by sme
do mládežníckej súťaže KHL pod kríd-
lami slovanistickej juniorky zaradili
reprezentačnú dvadsiatku, čo by bol
opäť veľký prínos pre mladých repre-
zentantov a vynikajúca príprava na
majstrovstvá sveta.
Slovan Bratislava nadviazal užšiu
spoluprácu so Skalicou, kde sa črtá
šanca, že by sa v belasom drese mohli
v KHL predstaviť aj Skaličania. Počí-
tate aj so Žigom Pálffym?
- Geografická blízkosť oboch miest,
ako aj nadštandardné vzťahy oboch
klubov predurčili našu spoluprácu. Keď
hrala Skalica v Bratislave, prišlo zo
skalického regiónu 1500 - 2000 ľudí.
Nehovoriac o skalickom hráčskom
kádri, či už ide o Tibora Višňovského,
Reného Školiaka alebo Žiga Pálffyho,
čo sú zvučné mená. Navyše prví dvaja
za Slovan aj hrávali. Žigo je fenomén
slovenského hokeja, ale ťažko mi dnes
hovoriť o tom, či za Slovan nastúpi a v
koľkých zápasoch. Rokovania s ním
nás ešte len čakajú, ale táto možnosť tu
je a vyzerá reálne.
Z prvého majstrovského útoku
Lipiansky - Hudáček - Šatan sa prví
dvaja Slovanu upísali aj pre najbliž-
šiu sezónu, ako to však vyzerá s
Mirom Šatanom?
- Na Mira je ešte veľmi skoro, aby sa
rozhodoval. Verím však tomu, že sa nám
podarí presvedčiť ho, aby ešte minimál-
ne jednu sezónu za Slovan v KHL odo-
hral. Možnú dohodu vidím na koniec
júna alebo júl.
Trénerom Slovana bude Rostislav
Čada, ktorý Košice priviedol dva
roky po sebe k titulu. Naopak, v Slo-
vane po polroku skončil, pretože bol
na niektorých hráčov príliš náročný.
Nemôže sa to zopakovať?
- U trénera je vždy tá možnosť, že skon-
čí predčasne. Rosťo tu však už bol a vie
do čoho vstupuje. Na druhej strane je
rozdiel koučovať mužstvo „noname”
hráčov a mužstvo hráčov, ktorí už niečo
dosiahli. Vtedy sme mali rozpory najmä
o hráčoch, ktorí potom v play-off nesku-
točne dominovali, takže treba sa na to
pozerať komplexne. Myslím si, že aj
Rosťo aj vedenie klubu by sme niektoré
vecí dnes riešili úplne inak. Vtedy ten
káder viac-menej zdedil, kým dnes je
pri jeho tvorbe od prvej chvíle.
V slovenskej extralige bola základná
časť menej atraktívnou časťou súťa-
že a dobrý hokej sa hral až v play-off.
Bude to v prípade KHL inak?
- Pri súťažiach, ktoré majú dve časti a
rozhoduje sa v tej druhej, je to prirodze-
né. Aj keď návštevy sme mali aj v
základnej časti veľmi slušné. V tomto
bude v KHL naozaj veľký rozdiel. Pre
nás sa začína play-off KHL už prvým
zápasom základnej časti, pretože od
prvého momentu to bude boj o účasť
play-off. Od 1. septembra musíme brať
základnú časť KHL ako play-off, a keď
postúpime, tak to budeme brať ako
majstrovstvá sveta.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk

Inter postupuje

zo 4. ligy, nie

však do 3. ligy
BRATISLAVA
V predchádzajúcom vydaní Brati-
slavských novín sme informovali, že
futbalisti Interu Bratislava smerujú
do 3. ligy. Pravda je však iná, vyhra-
li síce 4. ligu, no do 3. ligy nesmeru-
jú. Môže za to zmena štruktúry celo-
slovenských futbalových  súťaží.
Slovenský futbalový zväz od končiacej
sa sezóny 2011/2012 zmenil označenie
celoštátnych súťaží - z Corgoň ligy sa
stala 1. liga, z 1. ligy urobili 2. ligu a z
2. ligy sa stala 3. liga. Na túto zmenu
zareagoval Bratislavský futbalový zväz
tým, že doterajšiu 3. ligu zmenil na
Majstrovstvá regiónu Bratislava.
Označenie nižších bratislavských súťa-
ží (4. a 5. ligy) však zostalo zachované.
Futbalisti Interu Bratislava tak síce
vyhrali 4. ligu (S4A), postupujú však
do Majstrovstiev regiónu Bratislava
(MRB) - v najvyššej bratislavskej
súťaži sa budúcu sezónu stretnú
napríklad s LP Domino Bratislava,
ŠKP Dúbravka, ŠK Rača a FC Ruži-
nov. Naopak MŠK Iskra Petržalka
zostupuje z MRB do 4. ligy.
V slovenskej 2. lige nebude mať Brati-
slava svojho zástupcu, pretože FC Petr-
žalka 1898 zostupuje do 3. ligy, kde
hrajú aj juniori ŠK Slovan Bratislava.
Tí v poslednom kole sezóny privítajú
16. júna 2012 o 10.30 h na domácom
ihrisku Nové Mesto nad Váhom. (ado)

Slov-Matic FOFO

má majstrovský

titul aj pohár
BRATISLAVA
Futsalisti Slov-Maticu FOFO Brati-
slava po májovom zisku majstrov-
ského titulu, keď vo finálovej sérii
zdolali Across Pinerola Bratislava
3:0 na zápasy, získali aj Slovenský
pohár. Vo víkendovom Final Four
nikoho nenechali na pochybách, kto
kraľuje slovenskému futsalu.
Fofáci vysoko porazili oboch súperov,
nastrieľali im v dvoch zápasoch 27
gólov a suverénne získali Slovenský
pohár. V semifinále porazili FK Prešov
18:4 (10:0) a vo finále si poradili aj s
Gurmánmi Bratislava 9:3 (5:2). (brn)

Bratislavčanka

Dukátová ide

na olympiádu
BRATISLAVA
Po bratoch Pavlovi a Petrovi
Hochschornerovcoch bude mať Bra-
tislava na divokej olympijskej vode
ďalšieho zástupcu - miestenku do
Londýna si v 1. kole Svetového pohá-
ra v Cardiffe vybojovala bratislav-
ská rodáčka Jana Dukátová.
Vo vzájomnom súboji s Elenou Kalis-
kou si pripísala druhé potrebné víťaz-
stvo, keď prvé dosiahla na májových
ME v nemeckom Augsburgu. O účasti
Dukátovej na olympiáde sa rozhodlo už
v semifinále, keď Kaliská nepostúpila
do finále. Dukátová skončila druhá.
„Tie pocity sa asi vystupňujú zajtra
ráno, pretože hneď teraz po pretekoch
všetko len doznieva,“ povedala rozo-
smiata Dukátová. (brn)
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Dostihy budú

budúci týždeň

už v sobotu
PETRŽALKA
V sobotu 23. júna 2012 od 14.00 h
bude v areáli Závodiska v Starom
háji už 19. ročník medzinárodných
dostihov s názvom ZLATÝ BIČÍK.
Okrem napínavých medzinárodných
dostihov a napätia zo stávkovania, čaká
na návštevníkov vozenie detí na koní-
koch, kultúrny program, ukážky vizáže
pre ženy a rôzne pochúťky a špeciality.
Oproti zabehaným nedeľným dostiho-
vým podujatiam je tentoraz míting v
sobotu. To mu však neuberá na atrakti-
vite a na návštevníkov sa v Starom háji
veľmi tešia. (kom)

Príbeh Šípkovej

Ruženky ako

balet v SND
STARÉ MESTO
Rozprávkový príbeh o Šípkovej
Ruženke od bratov Grimmovcov sa
šíri medzi detských čitateľov, poslu-
cháčov i divákov po celom svete.
Keďže je taký obľúbený nielen u detí,
uvádzajú ho aj na mnohých divadel-
ných javiskách.
Baletné predstavenie Spiaca krásavica
zaradila dramaturgia Slovenského
národného divadla do svojho repertoára
už po piatykrát, prvý raz to bolo ešte v
roku 1942. Každé naštudovanie sa hralo
viacero divadelných sezón, a tak možno
povedať, že táto inscenácia z našej prvej
baletnej scény vlastne ani nevypadla.
Čím sa však líši terajšie nové naštudova-
nie od predchádzajúcich? Dômyselnou
scénou Valery Kungurova, pri ktorej
netreba prestavovať kulisy, pretože stačí
pootvoriť priesvitné dvere, či privrieť ich
a divákovi je jasné, či sa dej odohráva v
interiéri zámku, alebo v exteriéri, teda v
záhrade. Ten istý autor je aj návrhárom
prekrásnych kostýmov, na ktorých malí
diváci idú oči nechať.
Nádherná hudba skladateľa svetoznáme-
ho mena Piotra Iľjiča Čajkovského vyja-
druje chvíle radosti, keď sa kráľovské-
mu páru narodí dcéra, princezná Aurora.
V zámockej záhrade všetci oslavujú jej
príchod na svet, zavíta k nim šesť víl -
sudičiek, ktoré dávajú dieťatku požehna-
nie do života. Hneď potom sa melodic-
ká, príjemná hudba zmení na dramatic-
kú, ohlasujúcu príchod zlej víly Cara-
bosse, ktorú na veľkolepú oslavu zabud-
li pozvať. Urazená víla vysloví nad
kolískou kliatbu, ktorá sa po čase splní.
Keď Aurora dosiahne šestnásty rok živo-
ta, pichne sa na šípovej ruži a zaspí.
Z hlbokého spánku ju po sto rokoch pre-
budí bozk statočného princa. Našťastie
sa predstavenie končí happyendom, pre-
tože na kráľovskom dvore sa objaví víla
Orgován, ktorá v čarovnom lese nájde
mladého princa Désirého. Tak verne mu
vykreslí obraz pôvabnej princeznej
Aurory, že sa hneď do neznámej krásky
zaľúbi. Nasleduje vílu Orgován do
zámku, pobozká princeznú, požiada
Auroru o ruku, vyženú zlú Carbosse a
princ tak prelomí storočnú kliatbu.
Zvláštnosťou novonaštudovaného bale-
tu je i to, že dirigenti Martin Leginus a
Martin Gigac, ktorý hudobne predstave-
nie naštudoval, si pozvali na spoluprácu
tanečníkov rôznych národností. Okrem
iných aj Ianu Salenko-Walter, ktorá
zatancuje princeznú Auroru, i jej reálne-
ho manžela Mariana Waltera v úlohe
princa. Bonbónikom pre milovníkov
baletného umenia je účinkovanie slávne-
ho baletného majstra Vladimira Malak-
hova, predstaviteľa uznávanej ruskej
baletnej školy (zatancuje úlohu zlej víly
Carabosse), ktorý hosťuje ako sólista aj
choreograf nielen u nás, ale na mnohých
svetových pódiách. Anna Sláviková 

Prvá bratislavská Noc hudby už tento

piatok - zaznie hudba rôznych žánrov
STARÉ MESTO
Po noci divadiel, literatúry, galérií či
kostolov a múzeí bude mať svoju
noc aj hudba. Do prvého ročníka
Noci hudby v piatok 15. júna 2012,
ktorej iniciátorom a koordinátorom
je Hudobné centrum, sa zapája 19
slovenských miest. Celý deň až do
neskorej noci bude znieť hudba rôz-
nych žánrov a foriem na viac i menej
tradičných miestach.
V Bratislave Noc hudby symbolicky
napoludnie odštartuje Fanfárové kvin-
teto Konzervatória v Bratislave z
Michalskej veže. Na pripravovaných
koncertoch sa predstavia aj Ján Vladi-

mír Michalko, ktorý bude interpretom
aj gestorom koncertu v Malom evanje-
lickom kostole, trubkár Juraj Bartoš s
Bratislava Hot Serenaders zahrajú v
bratislavskom Quo Vadis a Matúš
Jakabčic s Ľubošom Šrámkom ponúk-
nu jam session v bratislavskom bare
LemonTree. Chýbať nebude ani elek-
tronická hudba v podaní zoskupenia
All Good Funk DJs Magálová & Yan-
chi, Gryllz, Chaosdroid, Herzog Her-
zog, Johnny Fox a Pjoni či kapela Živé
kvety. 
Mimoriadne programy pripravili aj
Slovenská filharmónia, Konzervató-
rium v Bratislave i Cirkevné konzerva-

tórium, ZUŠ J. Albrechta, ZUŠ M.
Ruppeldta či ZUŠ E. Suchoňa a mnohí
iní. Prvú bratislavskú Noc hudby
doplnia aj výchovné koncerty či tvori-
vé dielne pre deti a mládež. Na dvore
Hudobného centra na Michalskej ulici
v Bratislave odznejú dopoludnia
výchovné koncerty pre deti MŠ a ZŠ,
popoludní tu bude pre rodičov s deťmi
k dispozícii „talentová poradňa“.
Lákadlom pre deti bude i možnosť
zahrať si evergreeny od Beatles či Rol-
ling Stones.
Podrobné informácie o programe prvej
bratislavskej Noci hudby nájdete na
www.hc.sk/nochudby (hc)
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Výstupište MHD

na Vyšehradskej

nemá správcu
PETRŽALKA
Na Vyšehradskej ulici v Petržalke
slúžia voľne položené panely už 31
rokov ako výstupište autobusov
mestskej hromadnej dopravy. Nie-
ktoré sa však už rozpadávajú. Na
zastávke nebol doteraz osadený ani
smetný kôš, čiže odpadky sú všade
vôkol. Mesto tvrdí, že pozemok im
nepatrí, to však hovorí i Dopravný
podnik Bratislava, a.s. 
„Zastávka MHD na Vyšehradskej ulici
bola vybudovaná len ako dočasné rie-
šenie, do vybudovania nosného systé-
mu MHD, teda pôvodne plánovaného
metra. Dopravný podnik Bratislava tu
teda v roku 1981 vybudoval len  provi-
zórne nástupište pozostávajúce zo šty-
roch panelov, avšak bez súhlasu správ-
cu, teda mesta Bratislava. Pretože v
danom mieste nie je vybudovaný chod-
ník, nástupište príslušné oddelenie
magistrátu nespravuje,“ uviedla Marti-
na Halušková z referátu mediálnej
komunikácie magistrátu. Ďalej však
dodáva, že aj keď z právneho hľadiska
nie je oprava nástupišťa v kompetencii
mesta, v rámci dobrej vôle a v snahe
pomôcť by oddelenie cestného hospo-
dárstva magistrátu mohlo čiastočne
vyriešiť problém rozpadávajúcich sa
panelov, na ktorých hrozia cestujúcim
úrazy, a to naliatím betónu.
Dopravný podnik Bratislava sa v minu-
losti vyjadril, že riešenie je v kompe-
tencii samosprávy, pretože pozemok
nespravuje. Problémom však je, že pri
výstupišti nie je chodník a úsek tak
nespravuje ani mesto.  
„Nikdy tu nebol ani kôš na odpadky, a
preto sa okolie zbytočne čistí. Je to
zbytočná námaha, takýmto spôsobom
sa nešetrí, skôr naopak. Všetky odpad-
ky od vystupujúcich končia väčšinou v
okolitej prírode, pretože to nemajú kam
odhodiť,“ reaguje čitateľ Rastislav
Gemerský.
Mesto a Dopravný podnik sa nevedia
dohodnúť, a preto si Petržalčania zrej-
me budú musieť dávať pozor pri vystu-
povaní aj naďalej a odpadky si pekne
držať v ruke. Martina Chudá

Petržalská samospráva komunikuje

s obyvateľmi o problémoch so psami
PETRŽALKA
Samospráva mestskej časti Petržal-
ka pred niekoľkými mesiacmi zria-
dila e-mailovú adresu pes@petrzal-
ka.sk, na ktorú môžu Petržalčania
písať svoje pripomienky a podnety,
ktoré súvisia s držaním psov v
domácnosti. Ako potvrdila hovorky-
ňa mestskej časti Mária Grebeňová-
Laczová, skúsenosti s touto formou
komunikácie medzi samosprávou a
občanmi sú dobré.
„Okrem podnetov na neplatičov dane
za psa často dostávame upozornenia na
znečistené lokality psími exkrementmi
a venčenie psov bez vôdzky. V takých-
to prípadoch žiadame mestskú políciu
o zvýšenú kontrolnú činnosť v proble-
matickej lokalite, keďže sú kompetent-
ní na kontrolu dodržiavania príslušné-
ho všeobecne záväzného nariadenia  a
na udeľovanie blokových pokút,“
uviedla petržalská hovorkyňa.
Petržalčania ďalej prostredníctvom

elektronickej pošty reagujú aj na nedo-
statok papierových vrecúšok na psie
exkrementy, ktoré samospráva posky-

tuje psičkárom na verejne prístupných
miestach. „Vtedy v rámci skorej rannej
kontroly prejde pracovník miestneho
úradu aj tieto lokality a podnet preverí.
Kontrolu zopakuje 2-3 krát a v prípade
zistenia nedostatkov dodávateľa upo-
zorní a požiada o nápravu. Tieto pod-
nety však treba preverovať z prípadu
na prípad, pretože niekedy sa stáva, že
majitelia psov si vezmú viac vrecúšok
naraz a už v predpoludňajších hodi-
nách je stojan prázdny,“ uviedla ďalej
M. Grebeňová-Laczová.
Ako upozornila, podľa všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa bliž-
šie upravujú niektoré podmienky na
držanie psov na území mestskej časti,
ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
ich bezprostredne odstrániť. Nezname-
ná to, že ak nie sú na verejne prístup-
nom mieste vrecúška, že nemusí po
psovi upratať. (mgl)

FOTO - Slavo Polanský

Keď starší aj

mladší ťahajú

za jeden koniec
PETRŽALKA
V stredu 6. júna 2012 si deti z Mater-
skej školy na Gessayovej 31, žiaci a
učitelia zo Základnej školy na Ges-
sayovej 2 a seniori z Denného centra
na Osuského 3 pripomenuli v rámci
projektu Reťaz skúseností - most ge-
nerácií, že aj deti majú sviatok. Zor-
ganizovali pre ne FAREBNÚ OLYM-
PIÁDU.
Bohatý program sa začal prezentáciou
športových disciplín žiakmi každej
triedy prvého stupňa. Paródia na športy
ako gymnastika, curling, krasokorču-
ľovanie, plávanie, tenis, vodný slalom
vyčaroval úsmev na tvárach všetkých
zúčastnených. Športové disciplíny
skok do diaľky, hod medicinbalom,
slalomový beh či hod na cieľ si užívali
nielen deti, ale aj hostia z Denného
centra, ktorí sa podieľali na olympiáde
nielen organizačne, ale niektorí si aj
skúsili športové disciplíny, ktoré
naozaj stáli za to. Najviac sa hosťom
zapáčil skok cez švihadlo, v ktorom si
so žiakmi a deťmi aj zasúťažili.
Tí mladší sa však najviac tešili na tur-
naje vo futbale a vybíjanej, ktoré sa,
ako žiaci na začiatku olympiády sľúbi-
li, niesli v duchu fair play. Výbornú
atmosféru športového dňa bolo cítiť,
ale aj vidieť. A čo by to bol za športo-
vý deň bez odmien? Škôlkari si odnies-
li sladké odmeny, diplom, ale aj  ručne
vyrobené sladké medaily, školáci boli
nadšení zo športových odmien v podo-
be volejbalových, futbalových a bas-
ketbalových lôpt a učitelia a seniori
boli šťastní, že mohli spoločne prispieť
k tomu, aby si deti ten svoj výnimočný
sviatok detí naozaj užili. Všetci sa už
tešíme na ďalšiu spoločnú aktivitu,
ktorou bude návšteva petržalských
bunkrov. Kristína Hybbenová

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

RUŽINOV
V mestskej časti Ružinov sú krčmy v
bytovkách otvorené kratšie ako
bývali. Rozhodli o tom ružinovskí
miestni poslanci, ktorí schválili zme-
nou všeobecne záväzného nariade-
nia skrátili otváracie hodiny pohos-
tinstiev v obytných domoch. Zmena
platí od 1. júna 2012.
Pohostinstvá, ktoré sa nachádzajú v
bytovkách, mohli byť doteraz otvorené
denne od 8.00 do 24.00 h. Od júna však
krčmy, ktoré sa nachádzajú bezpro-

stredne pod alebo nad bytmi, môžu byť
v pracovné dni otvorené od 8.00 h do
22.00 h. Pričom cez víkendy a v dňoch
pracovného pokoja sa zmenila len
hodina ich otvárania na 9.00 h, maxi-
málne však môžu byť otvorené tiež do
22.00 h. Od 8.00 h do 22.00 h môžu
byť otvorené aj všetky exteriérové
sedenia pred ružinovskými prevádzka-
mi. 
Výnimku tvoria krčmy, ktoré sú od
bytových priestorov oddelené kance-
lárskymi alebo inými nebytovými prie-

stormi. Tým zostávajú otváracie hodi-
ny ako doteraz, a to od 8.00 h do 24.00
h. Táto otváracia doba platí aj pre
pohostinské služby mimo bytových
domov. 
Podniky, ktoré ponúkajú návštevníkom
okrem pohostenia aj hudobnú produk-
ciu, môžu byť mimo bytových domov
otvorené od 8.00 h do 5.00 h. Pohos-
tinské služby v hoteloch, moteloch,
penziónoch, ubytovniach a v kempin-
goch môžu byť otvorené nonstop aj
naďalej. Martina Chudá

Krčmy v Ružinove sú otvorené kratšie
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NA DVOŘÁKOVOM NÁBREŽÍ
33-ročný Bratislavčan navštívil v nede-
ľu na obed hotelovú reštauráciu, účet
vo výške vyše 150 € však odmietol
zaplatiť. Policajti muža zadržali, pri-
čom zistili, že od decembra až do inkri-
minovanej májovej nedele mal navští-
viť sedem rôznych reštaurácií a pohos-
tinských zariadení v celom meste. Za
jedlo a nápoje však ani raz nezaplatil.
Spôsobil tak škodu za vyše 640 €.
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. L. SVO-
BODU neznámy páchateľ v noci v
areáli FTVŠ odmontoval z  traktora
predné kolesá, ktoré však neukradol,
ale ponechal pri vstupnej bráne do
areálu. Z traktora však ukradol dve
poloosi, dva ,,náboje“, dva vrchné a
dva spodné čapy, čím poškodenej spo-
ločnosti spôsobil škodu za 6000 €.
MEDZI MOSTOM APOLLO a Prí-
stavným mostom vylovili hasiči z
Dunaja telo 40-ročnej ženy. Všimli si
ho pasažieri výletnej lode ešte v blíz-
kosti Starého mosta. Privolaný lekár
na mieste cudzie zavinenie vylúčil.
Presné príčiny smrti ženy určia až
výsledky pitvy.
NA ULICI MIKULÁŠA SCHNEI-
DERA pred polnocou narazil 17-ročný
vodič Kia Ceed do výkladu čerpacej
stanice. Policajti zistili o vodiča požitie
alkoholu, v dychu mu namerali 1,04
mg/l. Škoda na aute bola vyčíslená na
4000 € a na čerpacej stanici 13 000 €.
Mladistvému vodičovi bol odobratý
vodičský preukaz a je trestne stíhaní vo
veci prečinu neoprávneného používa-
nia cudzieho motorového vozidla v
súbehu s prečinom ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky.
NA BLAGOJEVOVEJ ULICI bola
lúpežne prepadnutá pobočka banky.
Neznámy ozbrojený páchateľ vošiel do
banky a pod hrozbou použitia zbrane
žiadal od pracovníčky finančnú hoto-
vosť. Tá mu v obave o svoj život a
zdravie vydala najmenej 30-tisíc €.
Páchateľ utiekol smerom po Blagoje-
vovej ulici. Išlo o 170 cm vysokého
muža, štíhlej postavy, na tvári mal sivú
šatku, oči si maskoval veľkými slneč-
nými okuliarmi a na hlave mal čiernu
šiltovku.  Oblečenú mal tmavú mikinu,
tmavé nohavice a svetlé tenisky. (brn)

1979: Konečne

sme majstri

republiky
Sezóna 1978/1979 bola poriadne vy-
pätá. Každú štvrtinu vyhral iný tím -
prvú Vítkovice, druhú Jihlava a tretiu
Slovan, ktorý jedenásť kôl pred kon-
com viedol o skóre pred Jihlavou. Pre
Slovan bolo pred záverečnou časťou
veľkou vzpruhou aj to, že vstupenky
pred každým zápasom vydržali v
pokladniciach maximálne pol hodiny.
Veď aj na zápas s posledným Gottwal-
dovom sa prišlo pozrieť 10 000 divákov.
Pri útoku bratov Šťastných, ktorý gólovo
valcovali jedného súpera za druhým, však
vystrčili rožky aj mladíci, hoci tréner Hor-
ský sa na nich pre nižšiu produktivitu
neraz aj hneval. Trio Jaško - Pašek -
Bezák sa však v zápase 41. kola doma so
Spartou (7:1) postaralo o štyri góly, pri-
čom Ján Jaško dosiahol hetrik. „Veril
som, že mladí sa už musia aj strelecky
presadiť. Nepochybujem, že v ďalších
zápasoch budú hrať ešte lepšie, veď
konečne sa zbavili psychickej záťaže,“
povedal po zápase tréner Horský.
Tri kolá pred koncom zostali v hre o titul
už iba Slovan a Jihlava, pred ktorou mal
päťbodový náskok a stačilo mu získať
dva body. Vo Vítkoviciach ešte Slovan
majstrovsky nezabral a prehral 2:6, ale v
predposlednom kole v piatok 23. marca
1979 doma s Pardubicami pred 11 100
divákmi vyhral 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) a slo-
venský tím mohol konečne prvý raz osla-
vovať titul majstra Československa. 
Na druhý deň denník Šport napísal:
„Vypredaný štadión očakával korunová-
ciu majstra. Podľa toho aj vyzerala hra -
domáci začali s maximálnym nasadením
a už v 8. minúte sa dočkali prvého úspe-
chu. Marián Šťastný vystrelil z ľavého
krídla a hoci puk mieril vedľa, skončil v
sieti. Crha ho totiž lapačkou nešťastne
tečoval do vlastnej bránky. Ďalšie dva
góly Slovana v prvej tretine však padli po
doslova ukážkových akciách. Najskôr
vynikajúco hrajúci Pašek prihral Bezáko-
vi na druhý a napokon Peter Šťastný dal
po prihrávke Mariána Šťastného spoza
bránky tretí gól.“ Hodno spomenúť strel-
cov gólov belasých v tomto stretnutí -
Marián Šťastný 2, Peter Šťastný 2,
Bezák, Pašek. Oslavy mohli vybuchnúť
naplno a aj vybuchli. „Slovan je majster!
Slovan je majster!“ zahrmelo v bratislav-
skej hale v polovičke stretnutia, keď Slo-
van viedol už 4:1 a bolo jasné, že na ľade
kraľuje nový kráľ československej ligy.
Švíky staručkého štadióna išli prasknúť.
Nebolo miestečka, kde by sa zmestil čo i
len jeden z niekoľko tisíc fanúšikov, ktorí
smutne odchádzali spred štadióna, kde
postávali dlhé minúty v nádeji, že ulovia
vstupenku.
Prím v celej sezóne hrala prvá pätorka v
zložení Ujváry a Bukovinský v obrane,
Marián, Peter a Anton Šťastný v útoku.
Súperom nastrieľala 117 gólov (Marián
39, Peter 32, Anton 32, Bukovinský 11 a
Ujváry 3) z celkových 215. Marián
Šťastný bol druhým najlepším strelcom
ligy, no najlepším nahrávačom (32) a naj-
produktívnejším hráčom ligy (74 bodov).
Marcel Sakáč skončil v hodnotení bran-
károv druhý, Jozef Bukovinský vyhral
hodnotenie obrancov a Marián Šťastný
dominoval v hodnotení útočníkov.

(Pokračovanie)
Spracované podľa knihy

I. Niňaja a kol.: Hokej menom Slovan

Villa Trebitsch dnes slúži veľvyslancovi
Pred necelými 20 rokmi sa rozdelila
Česká a Slovenská Federatívna Repu-
blika a došlo aj k rozdeleniu štátneho
majetku. Zvláštnou kapitolou bolo
delenie majetku v zahraničí, ktorý
slúžil potrebám zastupiteľských úra-
dov. 
Z niekoľkých budov, ktoré vlastnila
ČSFR vo Viedni, si Česká republika
ponechala romantický palác, ktorý pred
necitlivou modernou prestavbou pripo-
mínal osobnosti, ktoré v ňom kedysi žili.
Patrili k nim aj sestra a švagor Márie
Terézie, aj posledný hannoverský kráľ
Georg V., ktorý v druhej polovici 19. sto-
ročia žil vo Viedni ako knieža z Cumber-
landu. Preto bol jeho palác na Penzinger
Strasse, teraz česká ambasáda, známy
ako Palác Cumberland.
Slovensko získalo tri budovy. Jedna z
nich stojí v tesnej blízkosti parku, ktorý
sa rozkladá okolo bývalej cisárskej rezi-
dencie Schönbrunn, na ulici Maxing-
strasse (Hietzing). Stojí síce v radovej
zástavbe, ale už od počiatku bola ozna-
čovaná ako „Villa“ s menom svojho
prvého majiteľa Trebitsch. Postavili ju
roku 1907/1908 v ťažko definovateľ-
nom moderno-secesno-barokovo-klasi-
cizujúcom slohu. Jej projektant, cisár-
sko-kráľovský stavebný radca, Ernst
von Gotthilf (1865-1950) staval vo
Viedni na prelome storočí reprezentačné
administratívne budovy, banky, nemoc-
nice, obytné domy, vily. Ernst von Gott-
hilf pochádzal zo židovskej rodiny rov-
nako ako od detstva pokrstený Siegfried
Trebitsch, ktorý si u neho dom na
Maxingstrasse objednal. 
Siegfried Trebitsch (1868-1956) sa celý
život venoval literatúre. Písal vlastné
diela, a prekladal z angličtiny do nemči-
ny, najmä írskeho dramatika Georgea
Bernarda Shawa. Umožňoval mu to prí-
jem z rodinných tovární a obchodov s
hodvábom. Ako silný anglofil zrejme
požiadal projektanta, aby vytvoril inte-
riér v anglickom duchu. Tak vznikla v
objekte medzi predným uličným trak-
tom a záhradným krídlom veľká hala s
výškou cez dve podlažia. Pri stene v hale
je teatrálne jednoramenné drevené scho-
dište a pod ním intímny výklenok s
krbom, typický anglický „inglenook“.
Bočné steny výklenku, pri ktorých boli
určite pôvodne lavičky na sedenie pri
ohni, sú zakryté dreveným obložením,
do ktorého sú zapustené rámy so zacho-
vanými historickými rytinami. Je tam
šesť zo série pôvodne 12 typických

postavičiek londýnskych ulíc 18. storo-
čia, publikovaných pod názvom Cries of
London. Napriek necitlivej prestavbe
interiérov v roku 1990 (architekt F. J.
Perotti) sa zachovali štukové dekorácie
miestností na prízemí a v stavané zaria-
denie voľakedy bohatej knižnice, bez
kníh. Zachovaná je aj unikátna zimná
záhrada oddelená od skutočnej záhrady
len hore zaklenotou sklenenou stenou.
Trebitsch sa v roku 1907 oženil (v
Uhorsku!), údajne s ruskou kňažnou
Jengalyčevovou. Jeho manželka je však
známa pod menom Tina (Antonia),
rodená von Keindl. Ich manželstvo osta-
lo bezdetné. Trebitsch bol od roku 1920
československý štátnym občanom. V
roku 1939 mu udelili aj čestné občian-
stvo Francúzskej republiky. V roku 1938
spolu s manželkou emigroval do Züri-
chu. Jeho manželka Tina nemala pro-
blém s dokázaním svojho arijského
pôvodu, a tak ich viedenský dom nepod-

liehal arizácii. Napriek tomu sa do domu
emigrantov nasťahoval vojenský súd.
Zariadenie bolo predané na dražbe. Po
vojne, v roku 1947, Trebitschovci dom
predali Československej republike. Vila
dnes slúži ako rezidencia slovenského
veľvyslanca. Z hľadiska medzinárodné-
ho práva je jej parcela územím SR. Pre-
stavbou v roku 1990 sú okrem obytných
priestorov mierne zmenené aj reprezen-
tačné miestnosti na prízemí. V bývalej
biliardovej sieni je napríklad hudobný
salón zariadený nevkusným pseudoslo-
hovým nábytkom, ale na stene visí vzác-
na tapiséria zo 16.-17. storočia, ktorá by
potrebovala zásah reštaurátora. Na juhu
k hale prilieha miestnosť bez priameho
osvetlenia, kde bola pôvodne prístenná
fontána. Tam na stene s nelogickým roz-
delením štukových polí je inštalovaný
znak SR. V priestore je nepraktický
pseudorenesančný sedací nábytok tea-
trálneho charakteru.  Pôvodného majite-
ľa, vo svojom čase uznávaného nemec-
ky píšuceho autora, dnes v dome nič
nepripomína. Štefan Holčík

Chcete nielen pracovať 
ale aj dobre zarábať?

Máte vlastné auto a viete 
si vybaviť živnosť?

O tom ako zarobíte svojich 
2000,- EUR mesačne 

sa dozviete 
na osobnom pohovore.

Ak to myslíte vážne 
dohodnite si osobné stretnutie 

na  tel. č. 0905 217 706
(volať v Po - Pia).

30 minút vášho času bude  
vaša jediná investícia.
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vyjdú o dva týždne

28. júna 2012

ŠTVRTOK 14. júna
� 10.00 - Čarodejník z krajiny Oz, Di-
vadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 14.00 - T. Janovic: Drevený tato, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská
ulica
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze, Di-
vadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
derniéra, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Všechnopartička Karla Šípa
a Josefa Náhlovského, Teátro Wüsten-
rot, Istropolis, Trnavské mýto
� 19.00 - N. Simon: Bosé nohy v parku,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - J. Austenová: Pýcha a predsu-
dok, hosťovanie Divadla Andreja Bagara
z Nitry, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.30 - Lavrence Brownlee: Belcanto,
koncert amerického tenoristu z Metropo-
litnej opery v New Yorku, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Reduta, Námes-
tie E. Suchoňa

PIATOK 15. júna
� 10.00 - T. Janovic: Drevený tato, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská
ulica
� 18.00 - Marián Varga: IN VIVO,
Výletná loď MARTIN, pontón č. 52
� 18.00 - T. Janovic: Drevený tato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - Kabaret na jednu noc (Just a
gigolo), Medzinárodné divadlo Meteorit,
Čulenova ulica
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
dr. Zvonka, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Stano Kalman, Shady, PHB
koncert, Staromestský klub 10x10,
Školská 14

SOBOTA 16. júna
� 10.00 - Dni Petržalky 2012, záverečný
galaprogram, Závodisko Bratislava,
Starohájska ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen svätoján-
skej noci, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Kupec benát-
sky, hosťovanie Slovinského národného
divadla z Ľubľany, Sála činohry SND, Pri-
binova ulica
� 19.00 - D. Gieselmann: Plantáž, der-

niéra, Štúdio činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - P. Shaffer: Amadeus, derniéra,
Historická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 20.00 - Talking Head, Liquid Loft
(Rakúsko), festival Bratislava v pohybe,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

NEDEĽA 17. júna
� 18.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v
Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála či-
nohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Absolvent, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta
� 19.00 - Bratislava Hot Serenaders,
koncert, Spoločenský dom Nivy, Súťaž-
ná ulica
� 19.00 - Jazz na Lodi: Boris Čellár Trio,
koncert, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - Modelky 2, Heineken Tower
Stage, Pribinova ulica
� 20.00 - Voda na vode, alternatívne
divadlo Elladanse, Miletičova 17/B

PONDELOK 18. júna
� 9.00 - T. Janovic: Drevený tato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 9.30 - Detský športový deň, Materské
centrum Budatko, Holíčska ulica
� 11.00 - T. Janovic: Drevený tato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - J. Cikker: Mister Scrooge,
opera, Historická budova SND 
� 19.00 - Aristofanes: Lysostrata, Divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevského ulica
� 19.00 - Podfuk, hudobná komédia,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto

� 19.00 - Izrafel alebo Cúvanie do pamä-
ti, Staromestský klub 10x10, Školská 14 
� 19.00 - Pondelky súčasného tanca v
SND, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - R. Becker: Caveman, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
� 19.00 - József Eötvös (H), gitarový fes-
tival J. K. Mertza, Zrkadlová sieň Prima-
ciálneho paláca, Primaciálne námestie

UTOROK 19. júna
� 13.00 - A. de Saint - Exupéry, M.Pavlí-
ček: Malý princ, balet, Sála opery a bale-
tu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Martin Krajčo, Miloš Valent
(SK), Emily Van Evera (USA), gitarový
festival J. K. Mertza, Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca, Primaciálne námestie
� 19.00 - L. Ballek: Pomocník, hosťova-
nie Jókaiho divadla z Komárna, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdiou
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni, opera, His-
torická budova SND
� 19.00 - Výročí, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie

STREDA 20. júna
� 10.00 - T. Janovic: Drevený tato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 14.00 - T. Janovic: Drevený tato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - Čítajme slovenskú literatúru,
Letná čitáreň U červeného raka
� 19.00 - Fábio Zanon (Brazília), gitarový
festival J. K. Mertza, Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca, Primaciálne námestie
� 19.00 - G. Verdi: Otello, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Ivan Mládek & Banjo Band,
Majestic Music Club, Krapatská ulica

ŠTVRTOK 21. júna
� 9.00 - T. Janovic: Drevený tato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 11.00 - T. Janovic: Drevený tato, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - Marco Tamayo (Kuba/A), gita-
rový festival J. K. Mertza, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca, Primaciálne námes-
tie
� 19.00 - Spiaca krásavica, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - F. Kafka: Zámok, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála
činohry SND, Pribinova ulica

PIATOK 22. júna
� 19.00 - Finále Medzinárodnej gitarovej
súťaže J. K. Mertza, Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca, Primaciálne námestie
� 19.00 - G. Gorgey: Na koho to slovo
padnem Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, opera, His-
torická budova SND
� 19.00 - Aristofanes: Lysostrata, Divad-
lo Malá scéna STU, Dostojevského rad

SOBOTA 23. júna
� 14.00- Dostihová sezóna 2012, Závo-
disko Bratislava, Starohájska ulica
� 19.00 - Mária Esther Guzmán (E), gita-
rový festival J. K. Mertza, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca, Primaciálne nám.
� 19.00 - G. Donizetti: Dcéra pluku, His-
torická budova SND, Pribinova ulica
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato: DUO, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Tribute to Jaro Filip, Viva Musi-
ca Festival, Hlavné námestie

NEDEĽA 24. júna
� 17.00 - Fragile deťom, Viva Musica
Festival, Nádvorie Starej radnice
� 18.00 - J. W. Goethe: Faust I, II, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Talk Show / Rui Horta (Portu-
galsko), festival Bratislava v pohybe,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - Marián Čekovský, Viva Musica
Festival, Stará tržnica
�19.00 - Blues na Lodi, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 25. júna
� 14.00 - Čin-Čin, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin
Historická budova SND
� 19.00 - Z. Krónerová: Shirley Valentine,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie 
�20.00 - Igudesman & Joo: ALittle Night-
mare Music, Viva Musica Festival, Stará
tržnica

UTOROK 26. júna
�19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut, ope-
ra, Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - N. Simon: Zlatí chlapci, dernié-
ra, Sála činohry SND, Pribinova ulica
�20.00 - PÁLENČÁREŇ: Alan Mikušek
a Peter Szabados, koncert, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova ulica
� 20.00 - Nigel Kennedy Quintet, Viva
Musica Festival, Stará tržnica

STREDA 27. júna
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Načo čakať, veľmi šansónový
večer, Ateliér Babylon, Kolárska ulica
� 20.00 - Michael Nyman Band, Viva
Musica Festival, Stará tržnica

KombKombinovi aná spotrebab  paliva: 3.8 - 4,9 l/100/ km, emisemi ie Ce O2: 979 - 111515 g/km/km

MOTOR-CAR BRATISLAVA S.R.O. , BRATISLAVA, ZLATÉ PIESKY, TUHOVSKÁ 11, TEL.: 02/ 4929 4531, S.GRANECOVA@MOTOR-CAR.SK, WWW.MOTOR-CAR.SK

www.lancia.sk
Lancia Ypsilon. Esencia elegancie.

LANCIA TOP FINANCE:  0% NAVÝŠENIE A NULOVÝ SPRACOVATEĽSKÝ POPLATOK.   LANCIA EXCELLENCE:  4 ROKY ZÁRUKA A 4 ROKY BEZPLATNÝ SERVIS.

cena od

9500€
s DPH

Ypsilon_Poster sk UPRAVA 2 dealer motorcar.indd 1 5.6.2012 10:19

�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk
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SWAN Centrum
Saratovská 6/A, Rustica
841 02 Bratislava
tel: 02/20 999 111
e-mail: rustica@swan.sk
otváracie hodiny: po - pia 11.00-18.00

www.max.sk
www.swan.sk

TELEVÍZIA 
A INTERNET 

LEN ZA 

11,90 €
MESAČNE S DPH

Internet a viac
ako 45 televíznych
kanálov za 11,90 €
mesačne!
O špeciálnej akcii sme sa rozprávali
s manažérom produktového oddele-
nia spoločnosti SWAN, a.s., Jozefom
Pipekom.
SWAN pripravil pre Bratislavča-
nov špeciálny balík optického in-
ternetu a káblovej televízie MAX
multimedia za 11,90 € mesačne.
Mohli by ste nám priblížiť tento
produkt detailnejšie? 
- Balík za tento mimoriadne výhod-
ný mesačný poplatok sa skladá z
internetu s rýchlosťou 20/1 Mbit/s a
káblovej televízie obsahujúcej viac
ako 45 TV kanálov: okrem verejno-
právnych slovenských a českých TV
staníc obsahuje aj najsledovanejšie
komerčné slovenské a české TV
programy, detské, športové, cudzo-
jazyčné, spravodajské i dokumen-
tárne kanály, rovnako aj obľúbené
filmové a hudobné TV stanice.
Balík s týmito parametrami za takú-
to cenu je bezkonkurenčný na Slo-
vensku a je veľmi pravdepodobné,
že sa podobná akcia v budúcnosti
nemusí opakovať. 
Komu presne je vaša akcia adreso-
vaná?
- Akciový balík je určený obyvate-
ľom bratislavských mestských častí
Karlova Ves, Dúbravka a Lamač a
platí tak pre existujúcich zákazníkov
využívajúcich službu bez viazanosti,
ako aj pre nových klientov. Optický
20-megový internet je určený široké-
mu spektru užívateľov bez obmedze-
ní FUP. Široký programový raster
ponúkaných televíznych kanálov
káblovej TV je koncipovaný tak, aby
uspokojil požiadavky všetkých čle-
nov rodiny a každý si v ňom našiel
svoje obľúbené stanice. Navyše,
súčasťou tejto ponuky je len symbo-
lický zriaďovací poplatok pre zákaz-
níkov, ktorí uzavrú zmluvu s 24-
mesačnou viazanosťou: iba 1 €!
Za všetky tieto služby teda zákaz-
ník zaplatí iba 11,90 € mesačne? 
- Presne tak. Žiadne ďalšie dodatoč-
né náklady: zákazník zaplatí iba
11,90 € mesačne za dve služby a
jednorazovo zriaďovací poplatok 1
€ pri 24-mesačnej viazanosti, nič
naviac. SWAN sa drží zásady, že
akciová suma platí počas celej doby
viazanosti, bez ďalších skrytých
poplatkov.

Hľadá sa

najkrajší

karloveský psík
KARLOVA VES
V sobotu 16. júna 2012 sa bude v
Karlovej Vsi hľadať Najkrajší kar-
loveský psík. Podujatie sa začína o
14.00 h v Líščom údolí.
Podujatie je bezplatné, bez štartovného
a súťaží sa v kategóriách najmenší psík,
najväčší psík, priateľ Karlovej Vsi z
iných mestských častí, a, samozrejme,
určia sa tri prvé miesta najkrajšieho psí-
ka Karlovej Vsi. Prihlásenie psov bude
na mieste, pričom zverolekár bude pri
prehliadke informovať o plemene psíka.
Na hlasovaní sa zúčastnia všetci prí-
tomní a bude i tombola. (mch)

O osude Kráľovej hory budú občania

opäť hovoriť na verejnom zhromaždení
KALROVA VES
Mestská časť Karlova Ves organizuje
verejné zhromaždenie, na ktorom
budú môcť občania vyjadriť názor k
záchrane lúky na Kráľovej hore pred
jej výstavbou. Stretnutie bude 21.
júna 2012 o 18.00 h v Karloveskom
centre kultúry na Molecovej ulici 2. 
Kto by chcel prispieť k záchrane Krá-
ľovej hory, na stretnutí má možnosť
vyjadriť názor, predniesť pripomienky
či návrhy. Mestská časť Karlova Ves
pozýva na zhromaždenie všetkých
občanov, a to práve pri príležitosti
prvého výročia verejného zhromažde-
nia o osude Kráľovej hory. 

Medzi pozvanými sú okrem Bratislav-
čanov aj primátor mesta Milan Ftáčnik
(nezávislý), starostka Karlovej Vsi
Iveta Hanulíková (Smer-SD), starostka
Devína (Ľubica Kolková (nezávislá),
členovia petičného výboru za záchranu
Kráľovej hory, predseda a členovia
komisie pre výstavbu a strategické plá-
novanie pri mestskom zastupiteľstve a
zástupcovia investora.
Kráľova hora patrí do katastrálneho
územia mestskej časti Devín, ale
využívajú ju najmä obyvatelia Karlo-
vej Vsi na rekreáciu. Proti zástavbe
lúky v lese nad sídliskom Dlhé diely
spísali obyvatelia petíciu s vyše 21-

tisíc podpismi, ktorú septembri 2011
odovzdali primátorovi. Investor Kráľo-
va hora, s.r.o., a developer J&T Real
Estate, a.s., však chcú na lúke postaviť
obytné domy a ubytovne pre seniorov.
Tvrdia, že doteraz vychádzali občanom
v ústrety, teraz však plánujú opäť začať
s povoľovacím procesom výstavby.
Samospráva mesta Bratislava sa pokú-
sila lúku nad Dlhými dielmi zachrániť
výmenou za iné mestské pozemky v
Petržalke a v Ružinove, to sa však
stretlo s odporom petržalských miest-
nych poslancov a primátor napokon
návrh stiahol aj z rokovania mestského
zastupiteľstva. Martina Chudá

Devín bude 

v sobotu

patriť deťom
Múzeum mesta Bratislavy a Detský
ateliér Múzeum má budúcnosť pri-
pravujú v sobotu 16. júna 2012 na
hrade Devín podujatie po názvom
Devín patrí deťom.
Podujatie je pilotným programom, ktoré
má ambíciu stať sa tradičným podujatím
na hrade Devín. Témou podujatia bude
Boj o stredoveký hrad. Deti sa môžu
zapojiť do tvorivých dielní, dramatic-
kých dielní, čaká ich interaktívny pro-
gram v bojovom tábore, výstava zbraní
a zbroje, tajomstvá o výrobe zbraní,
ukážky bojov vo formáciách. Podujatie
potrvá od 10.00 do 18.00 h. (mmb)
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VIP: 79 €

S: 63 €

A: 52 €

B: 33 €

RUŽINOV
V mestskej časti Ružinov sú krčmy v
bytovkách otvorené kratšie ako
bývali. Rozhodli o tom ružinovskí
miestni poslanci, ktorí schválili zme-
nou všeobecne záväzného nariade-
nia skrátili otváracie hodiny pohos-
tinstiev v obytných domoch. Zmena
platí od 1. júna 2012.
Pohostinstvá, ktoré sa nachádzajú v
bytovkách, mohli byť doteraz otvorené
denne od 8.00 do 24.00 h. Od júna však
krčmy, ktoré sa nachádzajú bezpro-

stredne pod alebo nad bytmi, môžu byť
v pracovné dni otvorené od 8.00 h do
22.00 h. Pričom cez víkendy a v dňoch
pracovného pokoja sa zmenila len
hodina ich otvárania na 9.00 h, maxi-
málne však môžu byť otvorené tiež do
22.00 h. Od 8.00 h do 22.00 h môžu
byť otvorené aj všetky exteriérové
sedenia pred ružinovskými prevádzka-
mi. 
Výnimku tvoria krčmy, ktoré sú od
bytových priestorov oddelené kance-
lárskymi alebo inými nebytovými prie-

stormi. Tým zostávajú otváracie hodi-
ny ako doteraz, a to od 8.00 h do 24.00
h. Táto otváracia doba platí aj pre
pohostinské služby mimo bytových
domov. 
Podniky, ktoré ponúkajú návštevníkom
okrem pohostenia aj hudobnú produk-
ciu, môžu byť mimo bytových domov
otvorené od 8.00 h do 5.00 h. Pohos-
tinské služby v hoteloch, moteloch,
penziónoch, ubytovniach a v kempin-
goch môžu byť otvorené nonstop aj
naďalej. Martina Chudá

Krčmy v Ružinove sú otvorené kratšie

Petržalská samospráva komunikuje

s obyvateľmi o problémoch so psami
PETRŽALKA
Samospráva mestskej časti Petržal-
ka pred niekoľkými mesiacmi zria-
dila e-mailovú adresu pes@petrzal-
ka.sk, na ktorú môžu Petržalčania
písať svoje pripomienky a podnety,
ktoré súvisia s držaním psov v
domácnosti. Ako potvrdila hovorky-
ňa mestskej časti Mária Grebeňová-
Laczová, skúsenosti s touto formou
komunikácie medzi samosprávou a
občanmi sú dobré.
„Okrem podnetov na neplatičov dane
za psa často dostávame upozornenia na
znečistené lokality psími exkrementmi
a venčenie psov bez vôdzky. V takých-
to prípadoch žiadame mestskú políciu
o zvýšenú kontrolnú činnosť v proble-
matickej lokalite, keďže sú kompetent-
ní na kontrolu dodržiavania príslušné-
ho všeobecne záväzného nariadenia  a
na udeľovanie blokových pokút,“

uviedla petržalská hovorkyňa.
Petržalčania ďalej prostredníctvom
elektronickej pošty reagujú aj na nedo-
statok papierových vrecúšok na psie
exkrementy, ktoré samospráva posky-
tuje psičkárom na verejne prístupných
miestach. „Vtedy v rámci skorej rannej

kontroly prejde pracovník miestneho
úradu aj tieto lokality a podnet preverí.
Kontrolu zopakuje 2-3 krát a v prípade
zistenia nedostatkov dodávateľa upo-
zorní a požiada o nápravu. Tieto pod-
nety však treba preverovať z prípadu
na prípad, pretože niekedy sa stáva, že
majitelia psov si vezmú viac vrecúšok
naraz a už v predpoludňajších hodi-
nách je stojan prázdny,“ uviedla ďalej
M. Grebeňová-Laczová.
Ako upozornila, podľa všeobecne
záväzného nariadenia, ktorým sa bliž-
šie upravujú niektoré podmienky na
držanie psov na území mestskej časti,
ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
ich bezprostredne odstrániť. Nezname-
ná to, že ak nie sú na verejne prístup-
nom mieste vrecúška, že nemusí po
psovi upratať. (mgl)

FOTO - Slavo Polanský

Historické vlaky

opäť ožijú

v Rendezi
RAČA
Cez víkend 23. a 24. júna 2012 bude
v priestoroch starého železničného
depa Bratislava východ v račian-
skom Rendezi už 14. celoslovenský
zraz železničných vozidiel Rendez
2012.
Okrem tradičnej výstavy železničných
vozidiel a vyhliadkových jázd parnými
a motorovými vlakmi po Bratislave a
okolí, sa návštevníci môžu tešiť aj na
súbežnú jazdu motorového vlaku a ťaž-
kého nákladného vlaku ťahaného par-
nými rušňami na trati Petržalka – Nové
Mesto (odchod vlaku je v sobotu o 8.50
h), na múzejnú expozíciu železničných
zariadení, prezentáciu modelových
koľajísk, koncert C. a k. komorného
dychového orchestra (od 12.00 h) alebo
na vojenskú ukážku (po 13.00 h). Zaba-
viť sa môžete i spolujazdou na motoro-
vej drezine alebo motorovom vozíku.
Zaujímavým bodom programu je i pri-
pravované nočné fotografovanie, a to v
sobotu od 21.30 h do 22.30 h.
Návštevníci budú mať možnosť pri-
viesť sa do areálu železničného múzea
Bratislava východ historickou električ-
kou či autobusom. Električka H5 bude
premávať na trase Rača - Račianska -
Špitálska - Námestie Ľ. Štúra - Námes-
tie SNP - Obchodná - Račianska - Rača
v hodinových intervaloch (prvý od-
chod  je o 8.30 h zo zastávky Námestie
Ľ. Štúra, posledný o 16.30 h) s prestu-
pom na zastávke Detvianska na histo-
rický autobus H56. (mch)

Idú kontrolovať

fajčiarov na

zastávkach MHD
NOVÉ MESTO
Samospráva Nového Mesta sa roz-
hodla prísnejšie kontrolovať fajčia-
rov na zastávkach mestskej hromad-
nej dopravy na území mestskej časti.
Ohorky cigariet zastávky znečisťu-
jú, a preto fajčiarov, ktorí ignorujú
vzdialenosť, v ktorej môžu od
zastávky fajčiť, bude kontrolovať
mestská polícia ostražitejšie.
Aj keď zastávky MHD sú v správe
Dopravného podniku Bratislavy, a.s.,
Novému Mestu prekáža neporiadok od
cigaretových ohorkov na nástupištiach
a rozhodlo sa konať. Mestská časť
preto v súčinnosti s Dopravným podni-
kom Bratislava, a.s., prijala opatrenie o
ochrane nefajčiarov. 
Novomestská samospráva tento týždeň
požiadala mestskú políciu o zabezpe-
čenie kontrol na zastávkach MHD na
území mestskej časti. Polícii pritom
zdôraznila, aby sa zamerali hlavne na
zastávku Železničná stanica Nové
Mesto. Jej okolie je vraj znečistené
ohorkami z cigariet najviac.  
Práve toto opatrenie by mohlo netole-
rantných fajčiarov donútiť k väčšej
poslušnosti. Keď nedokážu tolerovať
zákon a znepríjemňujú čakanie ostat-
ným cestujúcim, výstrahou by pre nich
mohli byť posilnené hliadky a vyššie i
pokuty. Fajčenie je povolené vo vzdiale-
nosti štyroch metrov od zastávok MHD,
pričom pri porušení zákona môžu poli-
cajti fajčiarovi dať pokutu vo výške 33
eur. (mch)
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Ak cestujete do zahraničia na niekoľko
HODÍN, DNÍ, MESIAC - NÁKUPY, VÝLET, DOVOLENKA

Náklady na ošetrenie môžu byť vysoké!
Vaše cestovné poistenie 0905 420 573
Od Od 0,06 centu0,06 centu / osoba / deň/ osoba / deň

Stačí zavolať. Prídem za Vami.
Ročné cestovné poistenie od 21 EURO / osoba / rok

(o podmienkach a presnej cene Vášho poistenia sa informujte osobne)

NEZABUDNITE

RUŽINOV
V mestskej časti Ružinov sú krčmy v
bytovkách otvorené kratšie ako
bývali. Rozhodli o tom ružinovskí
miestni poslanci, ktorí schválili zme-
nou všeobecne záväzného nariade-
nia skrátili otváracie hodiny pohos-
tinstiev v obytných domoch. Zmena
platí od 1. júna 2012.
Pohostinstvá, ktoré sa nachádzajú v
bytovkách, mohli byť doteraz otvorené
denne od 8.00 do 24.00 h. Od júna však
krčmy, ktoré sa nachádzajú bezpro-

stredne pod alebo nad bytmi, môžu byť
v pracovné dni otvorené od 8.00 h do
22.00 h. Pričom cez víkendy a v dňoch
pracovného pokoja sa zmenila len
hodina ich otvárania na 9.00 h, maxi-
málne však môžu byť otvorené tiež do
22.00 h. Od 8.00 h do 22.00 h môžu
byť otvorené aj všetky exteriérové
sedenia pred ružinovskými prevádzka-
mi. 
Výnimku tvoria krčmy, ktoré sú od
bytových priestorov oddelené kance-
lárskymi alebo inými nebytovými prie-

stormi. Tým zostávajú otváracie hodi-
ny ako doteraz, a to od 8.00 h do 24.00
h. Táto otváracia doba platí aj pre
pohostinské služby mimo bytových
domov. 
Podniky, ktoré ponúkajú návštevníkom
okrem pohostenia aj hudobnú produk-
ciu, môžu byť mimo bytových domov
otvorené od 8.00 h do 5.00 h. Pohos-
tinské služby v hoteloch, moteloch,
penziónoch, ubytovniach a v kempin-
goch môžu byť otvorené nonstop aj
naďalej. Martina Chudá

Krčmy v Ružinove sú otvorené kratšieNa uliciach

mesta pribudnú

kamery
BRATISLAVA
V štyroch mestských častiach rozší-
ria kamerový systém. V Ružinove
pribudnú štyri kamery, vo Vajno-
roch tri, v Podunajských Biskupi-
ciach dve a svoju prvú kameru bude
mať aj Vrakuňa. Mesto na kamero-
vý systém minie vyše 143 000 eur.
Ružinov bude mať nové kamery na Pal-
kovičovej, Radničnom námestí, Baj-
kalskej a jedna na križovatku Záhrad-
níckej a Svätoplukovej ulice. V Podu-
najských Biskupiciach budú na Bieloru-
skej a Vrakunskej ulicu. Vo Vrakuni má
kamera zachytiť dianie na Hradskej
ulici a v okolí bytového domu Pentagon.
Vo Vajnoroch pribudne jedna na Roľ-
nícku a dve na Osloboditeľskú ulicu k
základným školám.
V meste je 48 kamier. Najviac ich má
Staré Mesto (18) a Petržalka (12) a naj-
menej Lamač, kde sú len dve. (brn)

Ružinovčania

oslávia Deň

otcov športom
RUŽINOV
Netradične budú ružinovskí otcovia
oslavovať svoj deň v nedeľu 24. júna
2012 v Areáli netradičných športov
na Pivoňkovej ulici. Mestská časť
Ružinov a Ružinovský športový
klub tu pre oteckov a ich deti pripra-
vili Ružinovský Deň otcov plný
zábavy, pohybu a súťaží.
O 9.00 h je prezentácia súťažiacich,
samotné zápolenie sa začína o 10.00 h.
Oteckovia a ich deti sa môžu zapojiť
do rodinného štafetového behu, futba-
lového turnaja, hokejbalového turnaja
či tenisového turnaja. Pre súťažiacich
bude pripravené občerstvenie.
Okrem súťaženia bude pre návštevní-
kov pripravený zaujímavý program -
žonglovanie majstrov žonglérov, pre-
hliadka hasičského auta a maľovanie
na tvár. Pozvaní sú nielen oteckovia z
celej Bratislavy. (ruz)
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VIP: 79 €

S: 63 €

A: 52 €

B: 33 €

Ihrisko v Medickej záhrade prestalo

slúžiť školákom, je len pre malé deti
STARÉ MESTO
Pracujem ako vychovávateľka škol-
ského klubu detí v Základnej škole s
materskou školou na Grösslingovej
ulici. Do Medickej záhrady chodím s
deťmi od nepamäti. Ihrisko v nej za
tie roky prešlo niekoľkými úpravami,
ale vždy bolo pre deti v centre mesta,
kde o hluk nie je núdza, oázou pokoja
a zelene. Mohli tu zo seba striasť
únavu a stres školských povinností.
Chodievali sme tam tak často, ako nám
to čas a počasie dovoľovali. V zimnom
období sme uprednostňovali priestory
nášho školského dvora a tešili sme sa na
jar, keď opäť začneme chodiť do Medic-
kej záhrady. Keď sme koncom apríla pri-
šli, neverili sme vlastným očiam. Naše
„staré“ ihrisko bolo nenávratne preč.
Sklamanie detí bolo neopísateľné.
Na informačnej tabuli je síce deklarova-
né, že ihrisko je určené deťom od 1 do 9
rokov, ale zariadenia, ktoré sú na ňom,
slúžia len malým deťom zväčša do šty-
roch rokov, tak ako je to na nich označe-

né. Na starom ihrisku bolo šesť hojda-
čiek (dve pre malé deti), teraz sú tam
„až“ tri, z toho jedna pre väčšie deti, o
ktorej bezpečnosti možno polemizovať,
atrakcie v piesku sú len pre deti do šty-
roch rokov. Je pravda, že predchádzajú-
ce zariadenie na ihrisku bolo určené pre-
važne deťom mladšieho školského veku,
ale malé deti tam mali pieskoviská, hoj-
dačky, malú šmykľavku. Teraz je celé
ihrisko výlučne pre malé deti. Považova-
la by som za korektné, aby sa pri jeho
obnove urobil kompromis - časť by bola
pre malé a druhá pre školopovinné deti. 
Mamičkám malých detí, ktoré iniciovali
toto „zlepšenie”, si dovolím odkázať, že
aj ich deti raz budú chodiť do školy a
budú si chcieť odpočinúť a odreagovať
sa po namáhavej školskej práci, ale
nebudú mať kde. Staršie deti vraj majú k
dispozícii napríklad aj trávniky na rôzne
hry. Podotýkam, že iba vtedy, ak si tam
nájdu miesto. V priaznivom počasí, čo je
teplá jar a jeseň, a v letnom období sú
totiž plné odpočívajúcich ľudí, ktorí ich

odtiaľ vyháňajú, keď chcú hrať futbal,
alebo ich prítomnosť im to neumožňuje.
Okrem toho chýbajú na nich šmykľavky,
preliezky, hojdačky. 
Myslím si, že pracovníci, zodpovední za
novú tvár ihriska, sa mali poradiť nielen
s rodinným centrom a nespokojnými
mamičkami, ale aj s tými, ktorí sa denne
starajú o školopovinné deti a zabezpeču-
jú im odpočinok a relax v podmienkach
školského klubu detí. Medická záhrada
rozlohou, lokalitou a atmosférou má v
Starom Meste nezastupiteľné miesto pre
odpočinok detí zo školského klubu detí.
V blízkosti našej školy je ešte jedno
ihrisko s klasickým zariadením. Kedysi
na ňom pracovala aj dozorujúca pani a v
domčeku bolo WC pre deti. Už teraz sa
bojím, kto si to všimne, spíše petíciu a
postará sa o jeho „vynovenie“. Ak ho
stihne podobný osud ako ihrisko v
Medickej záhrade, potom už naozaj
nebudeme mať s deťmi kam chodiť.

Marcela Duchková,
vychovávateľka Školského klubu detí

Prednáška

o richtároch

bude 20. júna
STARÉ MESTO
Júnová prednáška Prešporskí richtá-
ri v 17. storočí - spoločenské postave-
nie, kariéry, rodové vzťahy a erby,
ktorú v rámci Prešporských večerov
organizuje Bratislavský okrášľovací
spolok, bude v stredu 20. júna 2012 o
18.00 h v klubovej kaviarni Nappali v
Ballasiho inštitúte na Palisádach 54.
O tom, kto bol kto medzi bratislavským
patriciátom v ranom novoveku, bude
prednášať Frederik Federmayer z Ka-
tedry archívnictva a pomocných vied
historických Filozofickej fakulty UK.
Po prednáške bude tradičná diskusia.
Prešporské večery budú pokračovať aj v
lete. V stredu 11. júla 2012 to bude pred-
náška heraldika a genealóga Denisa
Pongrácza na tému Šľachta v Bratislave
a okolí v novoveku. V stredu 8. augusta
2012 na pôde Ballasiho inštitútu vystú-
pi s prednáškou prof. Danuša Serafíno-
vá z Katedry žurnalistiky Filozofickej
fakulty UK na tému Pressburger Zei-
tung (1764-1929) - najstaršie a najzná-
mejšie noviny v živote Prešporčanov.
Prešporské večery organizuje Bratislav-
ský okrášľovací spolok s mediálnou pod-
poru Bratislavských novín. (bos)

Hľadá sa siedmy

staromestský

Pes sympaťák
STARĚ MESTO
Mestská časť Staré Mesto organizu-
je už siedmy ročník súťaže Pes sym-
paťák, tento rok bude 23. júna v
Horskom parku a súťaž bude súčas-
ťou Psieho dňa. Prezentácia psov
začne o 10.00 h, samotná súťaž
odštartuje prvou disciplínou pre deti
do 15 rokov Dieťa a pes o 12.00 h.
„Súťažiaci majú so svojimi štvornohý-
mi zverencami ukázať, aký je medzi
nimi vzťah, čo psa naučili, prípadne
porozprávať, ako sa zvieratko dostalo
do rodiny a čo pre jej členov zname-
ná,“ uviedol staromestský hovorca
Tomáš Halán.
Na podujatí vystúpia aj služobné poli-
cajné psy a vodiace psy. Návštevníci si
budú môcť dať poradiť o svojich milá-
čikoch od veterinára Vladimíra Pagáča
alebo od psychológa psov Rudolfa
Desenského. Podľa veku sa budú psy
deliť do štyroch kategórií. „Musia mať
platnú registračnú známku, veterinárny
preukaz s platnými očkovaniami proti
besnote, psinke a parvoviróze mini-
málne 21 dní a maximálne jeden rok
pred súťažou,“ informoval Halán. 
O víťazoch súťaže Pes sympaťák, ktorí
dostanú vecné odmeny, rozhodnú všetci
účastníci podujatia a všetky zúčastnené
psy si domov odnesú malú pozornosť.
Psov do súťaže možno prihlásiť vopred
- druhá uzávierka je 15. júna so štartov-
ným 5 eur a 4,50 eura za druhého psa.
Prihlásiť sa však dá i na mieste v deň
podujatia. (mch)

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk


