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Ktosi ukradol
44 železných
roštov okolo
stromov

Magistrát
má od volieb
už tretieho
riaditeľa

STARÉ MESTO
Na námestí SNP od Poľského inštitútu, pozdĺž Kultúrneho centra Dunaj,
Slovenskej pošty, až po reštauráciu a
klub Alizé niekto ukradol 29 štvordielnych železných roštov, ktoré boli
osadené namiesto obrubníkov na
korene stromov okolo ich kmeňov.
Na Františkánskom námestí ich
chýba 15. Pod bývalými roštmi sa
nachádza závlahový systém, ktorý
momentálne nič nechráni. Kamerový
systém vinníka nezachytil, mesto na
nové rošty peniaze nemá.
Zástupca veliteľa stanice mestskej polície Staré Mesto Martin Fabian nás
informoval, že zmiznuté rošty si všimol
pochôdzkar. Následne sa mestská polícia snažila zistiť, komu patria, no z
magistrátu im podľa jeho slov povedali, že tento problém má v správe mestská časť Staré Mesto. Keď chceli situáciu riešiť so Starým Mestom, to povedalo, že stromy patria magistrátu. Nám
hovorca Starého Mesta Tomáš Halán
povedal, že obe námestia má v správe
magistrát, ktorý nám to potvrdil.
Martina Halušková z referátu mediálnej
komunikácie bratislavského magistrátu
uviedla, že hlavné mesto o chýbajúcich
štvordielnych železných roštoch vie.
Na Františkánskom námestí ich chýba
15 s priemerom 3 metre a na Námestí
SNP 29, s priemerom 1,5 metra. „Je
nepochopiteľné, že rošty, pod ktorými
sa nachádza aj závlahový systém, niekto odcudzil. Magistrát podá trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa a
zároveň upozorní zberné suroviny na
tento problém a vyzve ich na spoluprácu, aby tieto rošty nevykupovali,“
povedala Halušková.
Vinník zostáva aj napriek kamerovému
systému neznámy. „Kamerový systém
je z týchto dvoch námestí len na Františkánskom námestí, no železné rošty
okolo kmeňov stromov nevidno, pretože sú pod listami stromov,“ povedal
Fabian.
Magistrát urobil predbežný prieskum
trhu na možného dodávateľa nových
roštov, najlacnejšia ponuka na výrobcu
vyšla na takmer 60-tisíc eur, pričom by
išlo o jednoduchšie rošty v porovnaní s
pôvodnými. „V mestskej pokladnici
nie sú na takúto investíciu vyčlenené
peniaze. Len čo to finančné možnosti
mesta dovolia, mesto bez odkladu
rošty kúpi,“ uviedla Halušková.
Magistrát mesta Bratislava si uvedomuje, že závlahový systém momentálne nič nechráni, no dúfa, že umelohmotný materiál, z ktorého je závlahový systém vyrobený, nebude predmetom krádeže.
Martina Chudá

BRATISLAVA
Od 1. augusta 2012 je riaditeľom
bratislavského magistrátu Rastislav
Gajarský, ktorý predtým rok pôsobil v predstavenstve Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti. Je to už
tretí riaditeľ magistrátu od nástupu
nového vedenia mesta po voľbách v
decembri 2010.
Bývalá riaditeľka magistrátu Dušana
Višňovská požiadala primátora o uvoľnenie z funkcie z osobných dôvodov.
Ako uviedol primátor Milan Ftáčnik,
začiatkom júla dostala pracovnú ponuku z ministerstva vnútra, ktorú chcela
prijať. „Informovala ma, že má na to
vážne dôvody, ja som ich akceptoval.
Dohodli sme sa na tom, že ostane vo
svojej funkcii do konca mesiaca, dokedy sa pokúsim nájsť nového riaditeľa,"
uviedol Ftáčnik.
Višňovská bola na magistráte považovaná za človeka bývalého mestského
poslanca Róberta Kaliňáka, ktorý sa
stal ministrom vnútra a vzdal sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. Višňovská bola vo funkcii len od
25. apríla 2012, keď nahradila Viktora
Stromčeka. Ten je považovaný za človeka predsedu parlamentu Pavla Pašku
a po marcových parlamentných voľbách sa stal riaditeľom Kancelárie
Národnej rady SR.
Za odchodom Višňovskej možno
vidieť najmä kritickú situáciu na magistráte, kde chýba riaditeľ finančného
oddelenia a na odchode je aj vedúci
odboru vnútornej správy. Mesto je
navyše v zlej finančnej situácii, keď
niektoré faktúry uhrádza aj s polročnou
splatnosťou.
(brn)

Obnovená cyklotrasa je výrazne širšia, cyklisti tak z promenády vytesnili chodcov.

FOTO - Slavo Polanský

Nábrežná cyklotrasa obmedzila chodcov
STARÉ MESTO
V uplynulých dňoch bola na Nábreží
arm. gen. Ludvíka Svobodu v úseku
od River Parku po Nový most vyznačená nová cyklotrasa. Umiestnením
kopíruje tú predchádzajúcu, je však
asi o meter širšia a výrazne tak
obmedzuje chodcov. V úseku oproti
Zuckermandlu necháva chodcom na
prechod len desiatky centimetrov.
Ako nás informoval hovorca Starého
Mesta Tiomáš Halán, na nábreží došlo
k obnoveniu vodorovného dopravného
značenia, ktoré realizovala mestská
organizácia STaRZ na základe ohláse-

nia drobnej stavby. Poradca primátora
Michal Feik uviedol, že nejde o novú
cyklotrasu, ale o preznačenie pôvodnej, no v šírkových parametroch vyhovujúcich norme STN, to znamená 1,25
metra na každý pruh, čiže spolu má
vnútorná časť cyklotrasy 2,5. Je to aj
preto, že ide medzinárodnú cyklotrasu.
Mesto to stálo 4800 eur.
Vedenie mesta Bratislava sa tak bez širšej verejnej diskusie rozhodlo v tomto
prípade podporiť cyklodopravu na
úkor chodcov. Zrejme to nebolo cieľom, ale výsledok je taký, že chodci na
nábreží len krútia hlavami, a pýtajú sa,

kadiaľ majú chodiť. Na väčšej časti
cyklotrasy totiž chodec musí chodca
obchádzať cez cyklotrasu, ktorá sa kráľovsky vinie uprostred bývalej promenády!
Nová cyklotrasa pritom nadväzuje na
úsek pred River Parkom, kde cyklisti
jazdia na jednej strane pri trávniku a
chodci majú dostatočne široký a bezpečný chodník pri múre.
Prečo aj tu mesto radšej nepresunulo
cyklotrasu k trávniku a nenechalo
peším dostatočne široký chodník pri
múre, je otázka na vedenie bratislavskej samosprávy.
(ado)

V Kuchajde objavili črevné enterokoky
Hygienici počas kúpacej sezóny pravidelne kontrolujú prírodné a umelé
kúpaliská. Ako často sa voda kontroluje, kde sa dajú výsledky zistiť a
ktoré kúpaliská sú vyhovujúce a ktoré nie, sme sa opýtali vedúcej oddelenia štátneho zdravotného dozoru a
monitoringu Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Bratislave
Dariny VLACHOVEJ.
- Každé dva týždne monitorujeme päť
prírodných jazier v Bratislavskom kraji,
ktoré sú vyhlásené ako vody vhodné na
kúpanie, čo nám vyplýva z legislatívy
Európskej únie. Ide o Zlaté piesky,
Veľký Draždiak, Vajnorské jazerá,
Slnečné jazerá v Senci, Ivanku pri
Dunaji. V rámci štátneho zdravotného
dozoru kontrolujeme aj ďalšie jazerá v
kraji, ktoré majú prevádzkovateľa Kuchajda s dvojtýždňovou frekvenciou
odberu, alebo nemajú prevádzkovateľa,
chodí sa však na ne kúpať veľa ľudí. Tie
sa kontrolujú spravidla trikrát za kúpa-

ciu sezónu. Ide napríklad o jazerá v
Malých Levároch, Čunove, Rusovciach
a v Plaveckom Štvrtku. Na umelých
kúpaliskách sa sleduje kvalita vody na
kúpanie počas sezóny pred uvedením
kúpaliska do prevádzky a následne raz
za mesiac.
Ktoré vodné plochy spĺňajú kvalitu
vody a ktoré nie?
- Na umelých kúpaliskách vyhovovala
doteraz kvalita vody všade, na prírodných kúpaliskách boli túto sezónu všetky výsledky takisto v norme, okrem
posledných odberov vody z 24. júla
2012, keď bol zistený na Veľkom Draždiaku zvýšený počet siníc a na Kuchajde črevné enterokoky.
Zákaz kúpania v Draždiaku však bol
zrušený, naopak na Kuchajde bol
zákaz vydaný až po týždni. Prečo?
- Pre Veľký Draždiak nebol vydaný

zákaz kúpania, pretože išlo o jeden nevyhovujúci výsledok, ktorý však nebol
opakovaným rozborom potvrdený.
Kým 24. júla 2012 tu bol pri kontrolnom odbere nameraný milión jednotiek,
pri opakovanom odbere 30. júla ich bolo
už len 3200, pričom norma je 100-tisíc.
Pri opakovanom odbere bolo zistené, že
voda je na kúpanie vyhovujúca. Informáciu, že voda nevyhovuje, náš úrad
oficiálne nevydal. Na internetovej stránke sa síce po prvom odbere objavila
správa o zákaze kúpania, jeden výsledok však nestačí, musí sa potvrdiť pri
opakovanom odbere. A to sa nestalo. Na
Kuchajde však opakovaný odber vzorky vody potvrdil výskyt črevných enterokokov, preto sme vyzvali prevádzkovateľa kúpaliska, aby v areáli kúpaliska
osadili tabule o zákaze kúpania pre
nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu
vody.
Zhovárala sa Martina Chudá
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk

Staromestskí
psičkári prišli
o ďalší výbeh
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto zrušila
výbeh pre voľný pohyb psov na
Rázusovom nábreží. Dôvodom má
byť, že tadiaľ povedie cyklotrasa od
Nového mosta po Propeler.
Ako potvrdil poradca primátora pre
cyklodopravu Michal Feik, úsek od
Nového mosta po Starý most navrhujemagistrát riešiť vedením poza lavičky
až po Propeler. O trasovaní ďalej smerom k Starému most sa zatiaľ podľa
neho diskutuje, pretože tu je na promenáde užší chodník.
Na úsek cyklotrasy od Nového mosta
po Propeler je už podľa staromestskej
samosprávy podaná žiadosť o územné
rozhodnutie.
(brn)
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Keď je rozvoj
cyklodopravy
na úkor chodca
Keď nové vedenie mesta ohlásilo
výraznejšiu podporu cyklodopravy,
povedal som si konečne. Veď jazdiť na
bicykli po cestách je životu nebezpečné
a cyklisti na chodníkoch sú len zdrojom zbytočných konfliktov. Zákon síce
zakazuje jazdu na bicykli po chodníku,
ale čo už, keď vlastné chodníčky
cyklistom nikto nevyjazdil.
Pokiaľ rozvoj cyklodopravy pôjde na
úkor automobilizmu, bude to cesta
dobrý smerom, ak to však pôjde na úkor
chodcov a rozvoju mestskej cyklistiky
budú musieť ustúpiť chodníky, bude to
poriadne hlúpe. A práve to sa dnes stáva
skutočnosťou...
V údive som zostal stáť, keď uprostred
nábrežnej promenády medzi River Parkom a Novým mostom namaľovali
cyklotrasu širokú aj s pásmi dobré 3
metre, pričom chodcom zostalo po
bokoch v priemere tak 1,5 metra, resp. 1
meter, na niektorých miestach len 50
cm! Cyklotrasa ide stredom promenády,
pričom sa napája na úsek pred River
Parkom, ktorý sa logicky tiahne len po
jednej strane. Argument, že chodci radi
chodia pri múriku a pri tráve sú lavičky,
neobstojí. Stačilo pohnúť rozumom a
lavičkami, ktoré by mohli uprostred tvoriť bezpečnostnú bariéru medzi chodcami a cyklistami.
Aby sa teda ušetrilo, nová cyklotrasa
vznikla ako „obnovenie“ pôvodnej cyklotrasy, ktorá síce rovnako nezmyselne
viedla stredom, ale bola aspoň užšia. Za
to, čo je tam namaľované teraz, by sa
veru nemuseli hanbiť ani v Kocúrkove.
Cyklisti v Bratislave nie vlastnou vinou
vytláčajú z promenády chodcov! Zostáva veriť, že použitá farba nie je príliš
kvalitná a onedlho páni na magistráte
nájdu lepšie riešenie - napríklad posunúť tie lavičky a viesť cyklotrasu krajom
promenády. Aby sa tu dobre cítili nielen
cyklisti, ale aj chodci.
Je dobré, že pán primátor má cyklokomisiu, ktorá mu radí, ako pomáhať
cyklistov. Najvyšší čas, aby mu poradil
niekto, ako pomôcť aj chodcom, ktorými
sa paradoxne stávajú aj cyklisti, keď
dostanú defekt...
Radoslav Števčík

INŠTALATÉRI
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NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu
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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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Dočká sa kaštieľ v Rusovciach opravy?
Vláda na to potrebuje 33 miliónov eur
RUSOVCE
Slovenská vláda rozhodla o generálnej rekonštrukcii kaštieľa v Rusovciach. Chce, aby už začiatkom roka
2016 slúžil na reprezentatívne účely
štátu. Stavebné práce by sa mali
začať po prerobení pôvodného projektu z roku 1995 a vytvorení finančného modelu, ktorý vykryje chýbajúcich 33 miliónov eur.
Na opravu kaštieľa by mali smerovať
peniaze z predaja neobývanej vily prezidenta pod Slavínom. Ďalšie peniaze
chce vláda získať od súkromných stavebných firiem, pre ktoré by malo byť
cťou rekonštruovať túto národnú kultúrnu pamiatku. ,,Pôjde o prepojenie
štátu a podnikateľského prostredia na
Slovensku. Domnievam sa, že by mohlo byť aj cťou pre podnikateľský sektor zúčastniť sa na rekonštrukcii národných kultúrnych pamiatok,“ povedal
premier Robert Fico.
„Mám rád národné kultúrne pamiatky
a tiež sme si veľa vytrpeli aj za Bratislavský hrad, ale samovrah nie som,
aby som na úkor iných kapitol štátneho
rozpočtu išiel rekonštruovať pre účely
reprezentácie národnú kultúrnu pamiatku,“ vyhlásil premiér.
Od roku 1995 bolo na rekonštrukčné
práce kaštieľa vrátane projektových

prác, odborného autorského a reštaurátorského dozoru vynaložených vyše 93
miliónov korún (3,1 milióna eur). Na
údržbu parku sa minuli ďalšie štyri
milióny korún (takmer 133-tisíc eur).
Od júla 2000 sú stavebné práce na
kaštieli pre nedostatok finančných prostriedkov zastavené. Náklady na minimálnu údržbu a zabezpečenie zariadenia si však každý rok vyžiadali do 1,3
milióna korún (43-tisíc eur).
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave

vykonal vlani v septembri dohľad a
skonštatoval, že „súčasný stav kaštieľa
je z pamiatkového hľadiska narušený
až dezolátny a z hľadiska stavebnotechnického až havarijný“. Pamiatka si
na základe tohto stavu vyžaduje pokračovať v rekonštrukcii, lebo hrozí totálna asanácia objektu. Rekonštruovať by
sa mala samotná budova kaštieľa, park,
budova čeľadníka a tiež interiérové
vybavenie.
(brn)
FOTO - ÚV SR

Semafory v centre neplánujú zapnúť
STARÉ MESTO
V centre mesta je od apríla 2012 na
Kamennom námestí a na Štúrovej
ulici na štyroch miestach vypnutá
svetelná signalizácia. Ohlas zo strany verejnosti je pozitívny, mesto a
polícia nezaznamenali žiadne dopravné nehody spojené s vypnutím
semaforov.
„Od vypnutia signalizácie na Kamennom námestí sme zaznamenali veľké
množstvo pozitívnych ohlasov a len
jeden negatívny. Len čo by však arogantné správanie šoférov ohrozovalo
bezpečnosť chodcov na priechodoch,
mesto okamžite prijme opatrenia a
vykoná nápravu v ich prospech. Najdôležitejšia je totiž bezpečnosť a ochrana

zdravia ľudí,“ povedala hovorkyňa
bratislavského magistrátu Daniela
Rodinová. Jediným problémom je križovanie električiek s autami, pretože
niektorí nedisciplinovaní vodiči nerešpektujú dopravné predpisy a značenia
v týchto úsekoch.
„Motívov na vypnutie signalizácie
bolo viacero, napríklad nízke dopravné
zaťaženie, územie v zóne 30 km/h či
časté vstupovanie chodcov na vozovku, keď mali červenú,“ povedala Rodinová.
Prv než sa svetelná signalizácia vypla,
magistrát v spolupráci s Dopravným
podnikom Bratislava porovnal situáciu
v riadenom a v neriadenom režime.
Výsledok ukázal, že prospešnejší bol

Taxislužba dlží
mestu a používa
navyše jeho logo
BRATISLAVA
Medzi rekordérmi neplatičov mestských daní, ktorých zverejnil bratislavský magistrát začiatkom júna, je
prevádzkovateľ TAXI TREND. Ten
dlží mestu s vyše 63-tisíc eur za daň
za užívania verejného priestranstva.
Okrem toho na nálepkách na taxíkoch používa logo mesta bez vedomia magistrátu.
Taxi Trend Bratislava, s.r.o., dlží mestu
na dani za užívanie verejného priestranstva 23 418 eur, okrem toho Peter
Fitoš - Dispečerské služby Taxi Trend
dlhuje za tú istú daň ďalších 40 299
eur. Celkom teda dlh Taxi Trend predstavuje 63 717 eur.
„Magistrát vie o správaní spoločnosti
Taxi Trend. Príslušné oddelenie magistrátu vykonalo spolu s príslušníkom
mestskej polície kontrolu tejto taxislužby, počas ktorej boli zistené viaceré nedostatky,“ povedala Martina
Halušková z tlačového referátu bratislavského magistrátu. Dodala, že ak sa
opätovne zistia závažné porušenia
zákona o cestnej doprave, mesto pristúpi k sankčnému konaniu a podá návrh
na zrušenie koncesie. „Čo sa týka loga,
po preverení istých skutočností mesto s
najväčšou pravdepodobnosťou požiada
o stiahnutie loga mesta z nálepiek spoločnosti,“ uviedla Halušková.
Mesto podľa nej plánuje v budúcnosti
kontrolovať častejšie nielen túto taxislužbu, ale aj ostatné. Napriek tomu,
že prevádzkovateľ Taxi Trendu dlží
mestu takmer 64-tisíc eur, spoločnosť
stále funguje. Keď budete najbližšie
cestovať taxíkom, rozmyslite si, komu
dáte peniaze a koho podporíte v podnikaní.
(mch)

neriadený režim. Celý dopravný uzol
je od vypnutia semaforov pod dohľadom polície. „Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave v poslednom období nezaznamenal problémy
súvisiace s predmetnými križovatkami,“ uviedol krajský policajný hovorca
František Peczár.
Keďže súčasný režim šetrí čas chodcom, vodičom áut a skrátila sa aj doba
prejazdu električiek, semafory sa
neplánujú opäť zapnúť. Bratislavský
magistrát ich však nemá v pláne
fyzicky odstrániť, pretože ak by sa
situácia zmenila a chodci by boli STARÉ MESTO
ohrozovaní, opätovne sa signalizácia Po bratislavskom magistráte zverejmôže zapnúť.
Martina Chudá nila zoznam daňových dlžníkov aj
mestská časť Staré Mesto. Podľa zoznamu, ktorý je webstránke mestskej
časti, najčastejšie ide o dlžníkov za
daň za zaujatie verejného priestranstva, resp. za letné terasy.
Prvenstvo drží spoločnosť Food Investment & Consulting, s.r.o., z Hviezdoslavovho námestia 16, ktorej dlh sa za
štyri roky vyšplhal na 37 879,68 eur. Už
v roku 2008 dlhovala 8719,93 eur, v
roku 2009 ďalších 9931,99 eur, v roku
2010 pribudol dlh 11 160,00 eur a vlani
samospráve firma nezaplatila 8067,76
eur. V Starom Meste spoločnosť prevádzkuje viacero gastrozariadení na
Nm. Obe prevedenia sa kombinujú so 6 st. Panskej, Michalskej a na Zelenej ulici.
Magistrátu spoločnosť dlhuje ďalších
manuálnou prevodovkou.
Tradičné schopnosti značky Jeep sú podpore- 1659 eur za komunálny odpad.
né aj novým voliteľným typom pohonu 4x4 Medzi najväčšími staromestskými dlvyvinutého exkluzívne pre tento model - Free- žníkmi je napríklad aj spoločnosť
dom Drive™ I . Ide o aktívny permanentný Metropol Media, s.r.o., ktorá vlastní
pohon 4x4 pracujúci automaticky bez potreby sieť nefunkčných telefónnych búdok s
ďalšej interakcie s vodičom. Novinkou pre rok reklamou a dlhuje 15 300 eur.
2012 je aj ponuka pohonu iba prednej nápra- Staré Mesto si od zverejneného zoznavy 4x2, hlavne pre nenáročných zákazníkov mu sľubuje, že disciplína neplatičov sa
hľadajúcich komfort odolného crossoveru. V zlepší a dlžníkov ich zverejnenie bude
tomto prevedení sa Compass aj cenou stáva
viac motivovať, aby si podlžnosti
dostupný širšiemu okruhu zákazníkov.
vyrovnali. Postupne chce zverejniť aj
Viac informácií na
ostatných dlžníkov - na nájomnom a
www.motor-car.sk alebo www.jeep.sk
podobne.
(mch)

Svojich dlžníkov
už zverejnilo
aj Staré Mesto

Jeep Compass - do koča aj do voza
Najmenší zástupca značky Jeep, ponúka
zákazníkom jedinečnú zmes komfortu,
schopností, hospodárnosti a celkovej úžitkovej hodnoty, pri zachovaní tradičných
hodnôt značky- slobody a originality.
Posledným faceliftom získal Compass mnoho
nových vylepšení. Okrem flexibilného priestoru typického pre SUV, výkonu, ovládateľnosti,
spotreby a ceny kompaktného automobilu sa
nový Compass môže pochváliť aj viac než
tridsiatimi bezpečnostnými a zabezpečovacími prvkami vrátane štandardných hlavových
airbagov, elektronického stabilizačného programu (ESC), systému minimalizujúceho riziko prevrátenia, asistenta rozjazdu do kopca (s
manuálnou prevodovkou), hlavových airbagov pre oba rady sedadiel a doplnkových bočných airbagov v predných sedadlách.
Medzi vylepšenia interiéru patrí nové mäkké
obloženie dverí v hornej časti, nová stredová
lakťová opierka, nový multifunkčný volant s
integrovanými ovládačmi pre rádio, tempomat
a handsfree telefón. Nový je aj látkový interiér
s luxusnými látkovými anatomickými sedadlami vpredu, podsvietenie spínačov na dverách,
zámkov dverí, okien a ovládačov elektricky
ovládaných zrkadiel, automatická klimatizá-

cia, či aktívne opierky hláv predných sedadiel.
Medzi prvky štandardnej výbavy patrí klimatizácia, elektrické ovládanie okien, centrálne
zamykanie, elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, hliníkové kolesá,
hmlové svetlá, tempomat a tónované sklá s
UV filtrom. Compass poháňajú dva nové benzínové štvorvalce - 2.0 l s výkonom 115 kW
(156k) a 2.4 l s výkonom 125 kW (170k). Oba
sa kombinujú s 5 st. manuálnou prevodovkou,
resp. silnejší z nich aj s automatickou bezstupňovou prevodovkou CVT druhej generácie.
Diesel reprezentuje moderný 2.2 CRD štvorvalec ponúkaný v dvoch výkonových variantoch – 100 kW (136k) a 120 kW (160k) / 320

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.
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R. Achimský: Separovanie odpadu
nie je dobrovoľné, už je povinné
BRATISLAVA
Neoddeliteľnou súčasťou života v
meste je tvorba domového odpadu.
Bratislavčania ho už niekoľko rokov
separujú a podiel zmesového odpadu
tak klesá. Ako je tendencia tvorby
domového odpadu v meste a aké problémy vznikajú pri jeho separácii, o
tom sme sa pozhovárali s generálnym riaditeľom mestskej obchodnej
spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., (OLO) Romanom ACHIMSKÝM.
- Celkové množstvo komunálneho
odpadu v Bratislave nám od roku 2009
mierne klesá. Nemyslíme si však, že by
ho bolo menej, či už v dôsledku krízy a
menšej spotreby, alebo sa ho v Bratislave menej tvorí. Skôr je to tým, že
odpad, ktorý by mal byť kategorizovaný ako komunálny, sa niektorým
obchodným reťazcom darí klasifikovať
ako iný, ktorý už nespadá pod komunálny odpad a vedia sa ho ekonomicky
výhodnejšie zbaviť skládkovaním,
ktoré je lacnejšie ako spaľovanie. V
tomto režime sa likviduje veľké množstvo odpadu, ktorý sa v Bratislave
vytvára a nám z koláča komunálneho
odpadu uniká.
V posledných rokoch vzrástol podiel
separovaného odpadu - papier, sklo,
plasty - na úkor zmesového odpadu.
Na rozdiel od zmesového odpadu
Bratislavčania za ten separovaný
neplatia. Je tá separácia naozaj
zadarmo?
- Náklady za separovanie sú čiastočne
premietnuté v poplatku za zmesový
komunálny odpad. Podiel týchto nákladov však už dávno nezodpovedá realite
a skutočné náklady na separovanie sú
vyššie, ako bol stanovený percentuálny
podiel v poplatku za komunálny odpad.
Cítime preto potrebu v blízkej budúcnosti oddeliť separovaný odpad od
zmesového komunálneho, čo však v
konečnom dôsledku nemusí znamenať
zvýšenie celkových nákladov na odvoz
a likvidáciou odpadu. Skôr si dokonca
myslím, že to môže znamenať zníženie
celkového poplatku za komunálny
odpad. Oddelenie separovaného a zmesového odpadu, a tým aj poplatkov za
oba druhy komunálneho odpadu bude
podľa nás transparentnejšie a bude viac
motivovať Bratislavčanov venovať sa
separovanému zberu.
Kedy by k tomuto oddeleniu platieb
za separovaný a zmesový odpad
mohlo dôjsť?
- Podľa nás by bolo vhodné, aby sa
týmto spôsobom zjednotil systém pre
všetky druhy odpadu čo najskôr. Na
jednej strane by to bolo veľmi výhodné
z hľadiska logistiky, na druhej strane s
tým bude trochu viac administratívy.
Určite si to vyžiada aj zmenu legislatívy, pretože nie je presne stanovené, čo
môže a čo nemôže byť spoplatnené.
Oddelenie poplatkov za zmesový a
separovaný odpad bude nielen transparentnejšie, ale aj spravodlivejšie, aby

občania presne vedeli, koľko za čo platia, a nie ako doteraz, keď sú náklady za
separovaný zber fakticky skryté v
poplatku za komunálny odpad.
Aký je dnes podiel separovaného
odpadu a koľko by podľa vás Bratislavčania dokázali ešte vyseparovať?
- Najskôr treba povedať, že separovanie
odpadu nie je dobrovoľná činnosť, ale v
zmysle zákona je to povinnosť. Podľa
množstva obslúh sa dnes už štvrtina
komunálneho odpadu v Bratislave zbiera formou separovaného zberu. Ak sledujeme, čo všetko sa v zmesovom
odpade ešte nachádza, tak je tu potenciál vyseparovať 50 percent všetkého
odpadu, ktorý sa v meste vyprodukuje.
K tomu sa môžeme dopracovať po
zavedení vhodnejšieho systému, ktorý
by viac motivoval ľudí separovať
papier, plasty a sklo z komunálneho
odpadu. Pravidlá Európskej únie sú
totiž jednoznačné. Na rozdiel od iných
miest na Slovensku je Bratislava špecifická tým, že tu je u ľudí vysoká miera
alibizmu, Bratislava je pre mnoho svojich obyvateľov najmä zdrojom práce a
nocľahárňou bez pozitívneho vzťah k
mestu, a tým aj k tvorbe odpadu. Separovanie je, pochopiteľne, práca navyše,
ľudia si musia na to vyčleniť nielen čas,
ale v domácnosti aj určitý priestor na
papier, plasty a sklo. Pokiaľ to nebudú
brať len ako obmedzenie komfortu, ale
uvedomia si ekologický aj ekonomický
aspekt separovania, môže podiel separované odpadu rásť.
OLO viacero rokov prichádza s obyvateľmi mesta do konfliktu pre
odpad v okolí odpadových nádob a
stojísk. OLO striktne trvá na to
odvoze len toho odpadu, ktorý je v
nádobách, ľudia naopak žiadajú,

Zasekli sa vám dvere?
PAVOL VALENTOVIČ ®
BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

aby ste odvážali aj odpad okolo
nádob. Darí sa tento problém riešiť?
- Tento problém rieši legislatíva jednoznačne. Každý, kto odpad vytvorí, je
pôvodca. Pôvodca má veľa povinností
a nemôže ich prenášať na niekoho iného. Legislatíva je na druhej strane alibistická, a keď nemožno určiť pôvodcu
odpadu, prenáša povinnosti na obec.
Tu je veľký nesúlad. Poviem to však na
príklade: Keďže v Bratislave je množstvový zber a každý pôvodca si objedná typ nádoby a interval odvozu, musí
si objednať také množstvo nádob, aby
sa všetok ním vyprodukovaný odpad
do nich zmestil. Ak vyprodukuje viac
odpadu, ktorý položí vedľa nádob, z
našej strany je považovaný za nezaplatený. Neberieme ho preto, lebo by sme
ho nechceli zobrať, ale keď to urobíme
raz, stane sa z toho štandard a naruší
nám to systém odvozu. Ak chcem auto
maximálne vyťažiť, mám to naplánované na objem odpadu, ktorý je v nádobách. Ak budem brať aj to, čo je mimo
nádob, nestihnem urobiť zvoz u tých
ľudí, ktorí pravidlá dodržiavajú. V
rámci množstvového zberu nič, čo je
mimo nádoby, nie je odpad, ktorý je
predmetom objednávky pôvodcu odpadu.
Na Slovensku len dve mestá komunálny odpad spaľujú - Bratislava a
Košice. Pred desiatimi rokmi bratislavská spaľovňa bola nákladne zrekonštruovaná. Aj vďaka tomu je
spaľovanie odpadu pre Bratislavčanov drahšie ako dovoz na skládky. Je
teda pre Bratislavu spaľovanie odpadu výhodné?
- Spaľovanie je jednoznačne najekologickejším spôsobom likvidácie komunálneho odpadu. Na druhej strane je

ekonomicky náročnejšie, ako, povedzme, skládkovanie, ale to je daň za to, že
nežijeme obkolesení haldami skládok
odpadu. Napríklad vo Švajčiarku všetko spaľujú, tam neexistuje ani jedna
skládka komunálneho odpadu. V centre Viedne majú až tri spaľovne odpadu.
Spaľovaním totiž vzniká absolútne
inertný a neškodný materiál, ktorý je
možné kamkoľvek uskladniť bez toho,
aby predstavoval nejakú záťaž pre
životné prostredie. Naopak, odpad na
skládkach neustále pracuje, dochádza
tam k procesom, o ktorých ani netušíme, čo všetko sa uvoľňuje do ovzdušia
a pôdy. Emisné limity pre spaľovňu
odpadu sú také prísne, že do ovzdušia
sa nedostanú žiadne škodliviny. Domnievam sa, že emisné limity sú dokonca až príliš prísne, čo nám zbytočne
predražuje spaľovací proces. Bratislavská spaľovňa bola uvedená do
prevádzky v roku 1978 a sám som bol
prekvapený, že už v tých rokoch bolo
prijaté takéto progresívne a ekologické
rozhodnutie. V roku 2002 bola spaľovňa zrekonštruovaná, pretože bola jednak opotrebovaná a jednak sa sprísnili
emisné limity, že musela prejsť na vyššiu úroveň.
Postačuje jej súčasná kapacita na
bratislavský odpad?
- Uvažovali sme o treťom kotle, ale celkové množstvo odpadu klesá a separácia je taká silná, že kapacita spaľovne
stačí na zmesový odpad. Ak by sa však
na Slovensku zatvorili skládky odpadu,
tlak na zvýšenie kapacít by sme určite
pocítili, ale nateraz jej kapacita pre Bratislavu postačuje.
Nie je za poklesom objemu odpadu,
ktorý likvidujete, aj vznik nových
čiernych skládok?
- Nemyslím si to. Ľudia sú už pri vytváraní čiernych skládok opatrnejší. Čierne
skládky sú skôr dôsledkom nedostatku
zberných dvorov. V minulosti vznikali
najmä kvôli výstavbe v okolí Bratislavy, ktorá už ustala. Takže nové čierne
skládky už nevznikajú v takej miere
ako v minulosti.
V Bratislave je dnes 8 zberných dvorov, z toho jeden prevádzkuje OLO a
zvyšok mestské časti. Nie je to málo
na 17 mestských častí a zhruba 200tisíc domácností?
- Bratislava by podľa nás potrebovala
aspoň 10 zberných dvorov. OLO ich
však nemôže vytvárať, pretože na to
nemá kompetencie, pozemky, ani peniaze. Mestské časti dostávajú 10 percent z poplatkov za komunálny odpad,
takže je to úloha skôr pre ne, aby vytvárali a prevádzkovali zberné dvory pre
svojich obyvateľov. OLO poskytuje
mestu len tie služby, ktoré si u nás
objedná a zaplatí. Keďže poplatok za
komunálny odpad je príjmom mesta a
mestského rozpočtu, je na rozhodnutí
samosprávy, ako s týmto poplatkom
naloží, koľko zberných dvorov a kde
vytvorí a ako zabezpečí ich prevádzku.
Zhováral sa Radoslav Števčík

Betónovú jamu
34 rokov nemá
kto odstrániť
PETRŽALKA
Na Betliarskej ulici pred supermarketom sa nachádza už 34 rokov betónová jama, ktorá kedysi slúžila na
miešanie malty pri výstavbe tejto
časti Petržalky. Dnes hyzdí okolie,
slúži ako veľký smetný kôš či verejná
toaleta. Zatiaľ sa nenašiel nikto, kto
by ju odstránil, no financie na jej
vyčistenie sa nájdu aj štyrikrát do
roka, namiesto toho, aby raz a
navždy zmizla...
Na problém nás upozornil Petržalčan
Rastislav Gemerský, ktorý dodáva, že
„okrem rôzneho odpadu sa v betónovej
jame nachádzajú aj uhynuté zvieratá,
ktoré v horúčavách môžu predstavovať
hrozbu infekcií. Po poslednom vyčistení sa v nej objavili aj odizolované káble
vysokého napätia, o ktoré sa v júli
zaujímala aj štátna polícia.“
Zistili sme, že pozemok, na ktorom sa
jama nachádza, je na mieste budúceho
nosného dopravného systému mestskej
hromadnej dopravy. A to je azda príčina, prečo jamu ešte dosiaľ nik neodstránil a stále sa len vyčkáva.
„Pozemok patrí hlavnému mestu, v
správe ho má Metro Bratislava, a.s. Za
stav teda zodpovedá vlastník. No
napriek tomu mestská časť opakovane
toto miesto vyčistila na vlastné náklady,
keďže sa nachádza v našom katastri a
tamojší odpad znepríjemňuje život
ľuďom, ktorí tu bývajú,“ uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Grebeňová-Laczová. Pričom dodala, že mestská časť
písomne upozorní magistrát na znečistený priestor na jeho pozemku s tým, že
bude potrebné urobiť také opatrenia,
aby jama neohrozovala zdravie a bezpečnosť obyvateľov.
Momentálne je jama vyčistená, káble a
všetky ostatné odpadky sú odstránené.
Otázne však je dokedy.
Mestskej časti Petržalka sme sa opýtali
aj to, či neplánuje v tejto časti osadiť
smetné koše, do ktorých by mohli ľudia
hádzať odpad namiesto tejto jamy.
„Mestská časť v rámci projektu Životné
prostredie a relax osadila okrem lavičiek aj dvesto nových odpadkových
košov po celej Petržalke. Dva z nich
verejnoprospešná služba osadila v trase
od obchodu Lidl k zástavke MHD
Lúčanka,“ povedala Grebeňová-Laczová. Zostáva tak veriť, že ľudia nezačnú
opäť vo veľkom znečisťovať túto jamu
a magistrát sa rozhýbe a čoskoro ju
odstráni.
Martina Chudá
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Poďakovanie
šoférovi
autobusu č. 88
LIST ČITATEĽOVI
V sobotu 21. júla 2012 som s dvoma
malými synmi utekala na autobus č.
88 na zastávku Záporožská v Petržalke. Keďže pršalo, obidvaja moji
malí synovia mali obuté gumáky. Na
zastávke nikto nebol, no aj napriek
tomu som chytila mladšieho na ruky,
druhého za ruku a utekali sme.
Pán šofér nás nielenže počkal, ale vybehol von asi 7-10 metrov od autobusu
(samozrejme, že si zabezpečil kabínku,
aby nemal nepríjemnosti) a doniesol
nám gumák, ktorý mladší syn pri natriasaní na rukách stratil. Syn bude mať dva
roky a stále opakoval gumáky, gumáky.
Myslela som si, že sa teší, že ich má
obuté, on mi chcel asi povedať, že jednu
stratil, čo som si nevšimla.
Aj pomocou Bratislavských novín by
som sa milému pánu šoférovi rada
poďakovala, (autobus č. 88, vozidlo
1217), lebo si myslím, že treba písať aj
o pozitívnych zážitkoch s MHD a nielen o tých negatívnych. Pán šofér mi
ušetril nielen čas, peniažky, ale aj stres,
za čo mu ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Dáša Seková, Petržalka

Poďakovanie
neznámemu
nálezcovi
LIST ČITATEĽOVI
Ešte 3. júla okolo obeda som z roztržitosti zabudol tašku s notebookom
na lavičke pri električkovej zastávke
pri Novom moste. Kontaktoval som
pracovníka Dopravného podniku,
mestskú aj štátnu políciu, či sa taška
nenašla. Žiadny výsledok.
Ohromne som sa potešil, keď mi 13.
júla z DPB oznámili, že sa môj notebook našiel a môžem si ho vyzdvihnúť
v oddelení strát a nálezov. Vrátil sa mi v
poriadku. Nevedeli ma však informovať
o nálezcovi, a jeho meno sa mi dosiaľ
nepodarilo získať, aby som mu mohol
poďakovať. Preto toto poďakovanie
neznámemu. Vrátil mi nielen počítač,
ale upevnil moje presvedčenie, že dobrí
a poctiví ľudia medzi nami žijú a že je
ich podstatne viac, ako sme ochotní na
základe správ z „čiernych kroník“ veriť.
K. Vlachynský, Bratislava
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U Prasiatka majú veľké porcie aj ceny
V Kernovom dome zo strany Rybárskej brány je už niekoľko mesiacov
otvorená nová Slovenská reštaurácia
U prasiatka. Predtým tu bola nóbl
reštaurácia Fish Gate, neskôr nejaký
klub nie najlepšej povesti a teraz na
chodníku pribudli masívne drevené
stoly a lavice, sťaby z dediny na Horehroní či na Liptove.
K reštauráciám podobného charakteru v
centre mesta po našich skúsenostiach
pristupujeme s odstupom. Sú totiž, ako
by ich jedna mater mala a ako sme sa
presvedčili, aj mala - rovnaký typ prevádzky nájdete na Michalskej, na Sedlárskej aj na Panskej ulici. Jednu z nich sme
označili ako pascu na turistov, ďalšiu
ako stroj na vyťahovanie peňazí z vreciek zahraničných návštevníkov Bratislavy. Napokon sme sa odhodlali aj k prasiatku na Rybárskej bráne.
Dovnútra sme sa na prvýkrát nedostali,
pretože čašník nás usadil na terase so
slovami, že tu nám bude lepšie, pretože
vo vnútri nemajú zapnutú klimatizáciu.
Letmý pohľad do jedálneho lístka nás
nenechal na pochybách, že aj Slovenská
reštaurácia U prasiatka nestojí o domácich zákazníkov, ale o turistov. Príliš
veľký výber, vysoké ceny, “tradičné”
jedlá a veľké porcie. Jedálny lístok je

totiž aj fotoalbumom jedál, čo hladní
turisti jednoznačne musia oceniť.
V ponuke majú jedlá z kuracieho, bravčového a hovädzieho mäsa, dva druhý
rýb (pstruh a zubáč), špeciality slovenskej kuchyne ako bryndzové či furmanské halušky, kapustové strapačky a bryndzové pirohy - všetko za 7,90 €, čo tu
bola, mimochodom, najnižšia cena jedál.
Z polievok sme ochutnali slepačiu s
rezancami (3,90 €). Na prekvapenie bola
poriadne hustá, aj keď najmä vďaka
rezancom. Nechýbalo mäso, varená
mrkva však bola nechutne rozvarená.
Ocenili sme, že kuchár si poradil aj bez
sušených polievkových korení a iných
dochucovadiel.
Z trojice hlavných jedál naša voľba
padla na teľací paprikáš na smotane s
haluškami (11,90 €). Musíme povedať,
že porcia to bola poriadna - obrovský
oválny tanier bol plný až po okraj. Chuťovo to nebolo zlé, aj keď v paprikáši by
nemala chýbať paprika a paradajka, toto
pripomínalo skôr guláš. Zarazil nás rozvarený bobkový (vavrínový) list umiestnený uprostred jedla - nechce sa nám
veriť, že v hrnci ich bolo toľko, aby sta-

čili na všetky porcie. Alebo to len ten
jeden koluje z taniera na tanier.
Kuchár je tu zrejme stará škola, takže
stále robí Gordon Blue za 13,90 €
(správne má byť Cordon Bleu). Najdrahším jedlom v ponuke U prasiatka sú
steaky - 21,90 €, či grilované rebierka
18,90 €. Pozor, to však nie sú konečné
ceny. Na účte sa automaticky objaví 5percentné prepitné! Informácia o tomto
zvyku je na poslednej strane jedálneho
lístka, kam sa už len málokto pozrie. Je
to podľa nás jednoznačne zlodejina,
ktorú sa ešte snažia zakryť tým, že ju
skryjú dozadu.
Po skúsenostiach zo slovenských pivníc
a staroslovenských krčiem či reštaurácií
tohto rangu, sme odchádzali s pocitom,
že tu varia spomedzi nich asi najlepšie,
ceny však majú jednoznačne najvyššie.
Mimochodom, na záver sme sa dostali aj
do vnútra, kde zostal nóbl interiér po
predchádzajúcich podnikoch a slovenskú reštauráciu tam zďaleka nepripomína
nič. Či tu zostane slovenská reštaurácia
aj po letnej sezóne, ešte len uvidíme.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Za chyby politikov platí stredná vrstva
Tak dávno som nemusela písať do
našich novín, až mi úplne zaschlo
písacie pero. A nezostalo mi nič iné,
iba ho rozobrať. Za ten čas mi preletelo hlavou množstvo udalostí, o ktorých som počas pauzy uvažovala.
Pokúsim sa teda písať ako-tak usporiadane.
Čo ma štve asi najviac, je neprestajný
nárek nad nedostatkom financií v štátnej
kase. A v súvislosti s tým, koľko nás
stojí dôchodcovský systém. Dovolím si
našej „verchuške“ pripomenúť, že
naprostá väčšina terajších dôchodcov už
za svoju „dôstojnú“ starobu zaplatila až
dosť. Terajší návrh, aby sa lepšie zarábajúcim znižovali (v mene solidarity)
dôchodky, nie je nič nové pod slnkom.
Aj za bývalého režimu sa počítali
dôchodky z redukovanej mzdy. To znamená, z 2500 Sk 50 %, potom do 4000
Sk 10 % a nad tuším 6 alebo 10 000 Sk
už vôbec nič. Výsledkom boli terajšie
katastrofálne nízke dôchodky tzv. starodôchodcov, ktoré v žiadnom prípade
„dôstojnú“ starobu neumožňujú.
Napriek tomu pre súčasnú mladú gene-

ráciu a ekonómov neumierame dosť
rýchlo. A tak sa pripravujú rôzne finty,
smerujúce k rýchlejšej likvidácii obťažujúceho hmyzu – rozumej starodôchodcov. Napríklad aj tým, že cena trochu šetrnejších liekov (statínov) sa zvýši
v doplatku zo 6 eur na 38,5 eura. Veď čo
už po vedľajších účinkoch: musíme byť
predsa solidárni s armádou asociálov a
prečurancov, s ktorými si štát nevie
poradiť. Ba, aj sa ich bojí, pretože sú
agresívni.
Je taká múdrosť, že kultúra spoločnosti
sa posudzuje podľa toho, ako zaobchádza s najslabšími. Podľa tohto kritéria je
podľa môjho názoru Slovensko veľmi
hlboko. Za každú chybu politikov, vládnych činiteľov a ich protežantov musí
platiť tzv. stredná vrstva: rozumej ľudia
poctiví, ktorí sa snažia hospodáriť tak,
aby nemuseli žobrať zo spoločného.
Som totiž presvedčená, že naši spoluobčania vyrevujúci o „vybývaných“ bytoch a neľudských podmienkach netrpia

na prvom mieste nedostatkom financií,
ale preto, lebo nevedia hospodáriť. Carpe diem: využi deň, to už tu bolo od čias
Rímskej ríše. Žiaľ, v našich podmienkach nie je hanbou natŕčať ruky a pritom
si užívať! Pravdu povediac, moja zlosť
smeruje nie proti príživníkom, ale proti
impotentnému štátu a hlavne priblblej
legislatíve. Chytíme človeka s kufríkom
peňazí: nedokážeme mu preukázať, že
mal úmysel zobrať úplatok. Chodia si
niektorí hromadne preberať sociálne
dávky mercedesmi a bavorákmi, alebo
nakupovať namiesto hromadnej dopravy
taxíkmi? No a čo, veď aj oni majú svoje
práva! A povinnosti sa vzťahujú iba na
poctivých.
Čo tak miesto kecov zaviesť systém z
Švajčiarska alebo od Talianov prevziať
Serpico, ktorý stráži finančné operácie
všetkých Talianov? Keď systém zistí, že
si niekto vykazuje nízke príjmy, a preto
nemôže žiť na vysokej nohe, má dotyčný ťažký problém! Iba, prosím, hovorím
prebrať – a nie dať vypracovať nejakým
„kamarátom“.
Marta Černá,
Fórum spotrebiteľov

Ponúkame na prenájom
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- odborná prax min. 10 rokov v oblasti ekonomiky (rozpočtu, účtovníctva, miestnych daní)
- riadiaca prax min. 5 rokov
- znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy
- prax vo verejnej správe v danej oblasti vítaná
Ďalšie požiadavky: občianska bezúhonnosť, organizačné schopnosti, samostatnosť,
spoľahlivosť, flexibilita,
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)

- písomný súhlas uchádzača so spracovaním
osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- písomný návrh koncepcie riadenia oddelenia.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi
doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného - neotvárať“
najneskôr do 31. 8. 2012 na adresu: Miestny
úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3.

243m2 kancelárskych priestorov
v Banskej Bystrici
Miesto: lukratívna lokalita v Banskej Bystrici
(100 m od mestského parku a 300m od výjazdu
z dialnice) K dispozicii cca 25 parkovacích
miest.
Kontakt: 0905 615 195

Na hrádzi
chýbajú
smetné koše
LIST ČITATEĽA
Ako cyklista patrím k stálym návštevníkom „cyklohrádze” v Bratislave. Teším sa z toho, že ju Bratislavčania čim viac využívajú na športové
aktivity. Mrzí ma však, že na úseku
pätnástich kilometrov, konkrétne od
bufetu pri dostihovej dráhe až po
bufet na Obrátke, nenájdete ani
jeden odpadkový kôš. Na spomínanom úseku sa skoro všade váľajú
odhodené prázdne plastové fľaše a
igelitové vrecká.
Takisto aj samotný asfaltovýy povrch
volá po oprave. Z roka na rok sa objavujú nové a väčšie trhliny, čo znamená,
že o pár rokov tam bude len holý podklad, po ktorom sa už nebude dať korčuľovať ani bicyklovať.
Neviem komu adresovať môj poznatok, ale verím, že si to kompetentný
prečíta a niečo urobí. I keď skôr verím,
že podľa našich zvyklostí nás bude presviedčať, že to tak nie je, a že on spravil všetko, čo mu ukladajú predpisy a
podobne nič neriešiace rečičky.
E. Škoda, Bratislava

Do Petržalky
koľaje vedú, ale
cestovať sa nedá
LIST ČITATEĽA
Som z Pezinka a do Bratislavy denne
dochádzam autom. V minulosti som
jazdil vlakom a neprispieval som tak
k preplneným cestám. Autobus mi
nevyhovuje pre prepchaté cesty, čo
značne predlžuje moje cestovanie.
Vlakom som, žiaľ, ďalej už chodiť
nemohol. Keďže vlakové spojenie z
Pezinka, ktoré kedysi existovalo
(podotýkam vlak býval dosť plný) cez
Železničnú stanicu Nové Mesto až do
Petržalky, dnes už neexistuje. Dokonca
keď sa chcem z Pezinka vlakom dostať
do železničnej stanice Nové Mesto
musím ísť prestupom cez Hlavnú stanicu. Pýtam sa prečo? Prečo, keď Bratislava trpí a umiera na upchaté dopravné tepny, nahrádzame spojenie po
koľajniciach, ktorých je v BA vybudovaných dosť, spojmi po cestnej komunikácii napríklad spoj 59 v podstate
nahrádza vlakové prepojenie BA Predmestie - ŽST Petržalka.
Niekoľko rokov sa rozpráva o Starom
moste, ako ho treba zrekonštruovať,
aby tade mohla premávať električka a
spojila Petržalku s mestom. My už
koľajové spojenie s Petržalkou dávno
máme. Teda aspoň z Rače a Nového
Mesta.
Patrik z Pezinka

Aqua Danubius hľadá
vedúceho oddelenia
Požiadavky: výborná znalosť PC, dobré
komunikačné schopnosti, maďarský a slovenský jazyk na konverzačnej úrovni, organizačné schopnosti. Životopisy s fotkou
čakáme na: info@aquadanubius.sk

Odborné ošetrovanie
Liečebná rehabilitácia
u Vás doma
www.harris.sk
tel.: 6224 5607
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Cyklomost bude do predbežného užívania
uvedený v rámci podujatia Piknik&Bike
Bratislavský samosprávny kraj má v rámci svojej územnej
pôsobnosti 40 cyklotrás s celkovou dĺžkou 683 km. Najvýznamnejšie sú medzinárodné cyklotrasy (Moravská, Dunajská), ktoré ponúkajú nielen obyvateľom kraja, ale aj
zahraničným turistom využiť možnosti cyklistiky a spoznávať zároveň krásy regiónu „z bicykla“. Bratislavský samosprávny kraj aktívne podporuje rozvoj cyklistiky projektmi,
ktoré zlepšujú podmienky cyklistickej verejnosti.
Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof je najväčším
projektom, ktorý Bratislavská župa v spolupráci s partnermi
slávnostne odovzdá verejnosti 22. septembra 2012.
Sprievodné podujatia pred odovzdaním Cyklomosta sú
podujatia Piknik&Bike!

V sobotu 11. augusta 2012 medzi 11.00
až 17.00 h bude v Devínskej Novej Vsi
v rámci podujatia Piknik&Bike cyklomost ponad rieku Moravu uvedený do
predbežného užívania.
PIKNIK&BIKE - SPRIEVODNÉ PODUJATIE K OTVORENIU lávky pre pešších a cyklistov (CYKLOMOST) je
podporené z projektu Za mostom, spolufinancovaného z
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Rakúsko 2007-2013.
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Osadili nové
odpadkové
koše a lavičky
PETRŽALKA
V rámci projektu Životné prostredie
a relax pribudlo v Petržalke 200
smetných košov a 70 lavičiek. Petržalčania dávajú podnety mestskej časti
na osadenie lavičiek či smetných košov neustále, no rozpočet na to nestačí, pretože si musia nechať rezervu
aj na opravy alebo doplnenie ukradnutého.
Mestská časť Petržalka si vyčlenila na
osadenie lavičiek a smetných košov približne 20-tisíc eur, pričom prvé pribudli
už vlani. „Najprv sme zistili, kde doteraz žiadne koše a lavičky neboli, dali
sme dokopy aj dlhodobé žiadosti obyvateľov a preverili, či ešte o mobiliár
majú záujem,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Verejnoprospešné služby Petržalka osadili odpadkové koše v prvom rade tam,
kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Najmä
na terasách domov, pozdĺž Chorvátskeho ramena, v parkoch a na miestach, na
ktoré dlhodobo poukazovali obyvatelia,
ako napríklad na Andrusovovej, Budatínskej, Hrobákovej, Gessayovej či Vígľašskej ulici. „Lavičky sme sa snažili
umiestniť po dohode s obyvateľmi tak,
aby tí, čo na nich budú prípadne večer
posedávať, nerušili ostatných,“ konštatoval František Guth z Verejnoprospešných služieb Petržalka.
V ďalšej etape projektu plánuje Petržalka opravu starých a poškodených lavičiek. Niektoré chýbajúce smetné koše
našli pracovníci verejnoprospešných
služieb aj na dne Veľkého Draždiaka či
Chorvátskeho ramena. Tohtoročný rozpočet na obnovu a osadenie nových
lavičiek a smetných košov mestskej
časti nestačí, mestská časť si musí
nechať rezervu na opravy a doplnenie
ukradnutých košov či lavičiek.
Lavičky a smetné koše chýbajú aj na
frekventovanom Tyršovom nábreží (s
výnimkou Magio pláže) a pod Novým
mostom. Zostáva veriť, že petržalská
samospráva nájde prostriedky a urobí
nápravu aj tu.
(mch)

POŽIČKY
DO 48 HODÍN
Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,
bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842
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„Chaoticky“ rozmiestnené hroby
v Slávičom údolí patria moslimom
KARLOVA VES
Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Marianum z času na čas zverejní
správu, že o niekoľko rokov už nebude miesto na pochovávanie Bratislavčanov. Na cintoríne v Slávičom údolí
sa však v jednom rohu areálu začalo
pochovávať akoby náhodne bez systému, na čo nás upozornil pozorný čitateľ.
Dôvodom, prečo sa nevypracovala prísna geometrická koncepcia pochovávania
do radu, keď sú pozemky nedostatkovým tovarom, je, že túto plochu majú
rezervovanú bratislavskí moslimovia.
„Uvedenú plochu majú od roku 2007 na
základe platnej odplatnej rezervačnej
zmluvy rezervované osoby moslimského vierovyznania na Slovensku. Táto
plocha bola na základe požiadavky osôb
moslimského vierovyznania vybraná
tak, aby zohľadňovala priestorové možnosti cintorína a zároveň vyhovovala ich
náboženským požiadavkám,“ uviedol
Ľubor Rehák z oddelenia správy cintorínov Marianum.
Podľa jeho slov je rozloha plochy 236
štvorcových metrov a predtým slúžila na
uskladňovanie cintorínskej zeminy a

kamenárskeho odpadu. Keďže o pochovávanie v tejto časti cintorína nebol
záujem, pracovníci vyhoveli žiadosti
moslimov o jej rezerváciu.
„Dôvodom na „chaotické” pochovávanie sú náboženské požiadavky a rozdielne vnímanie geografického uloženia
hrobového miesta, ktoré majú v zmysle
moslimskej viery spĺňať požadované
parametre. V rezervačnej zmluve je
zakotvená možnosť objednávateľov

pohrebných obradov bližšie určiť
umiestnenie a smerovanie hrobového
miesta,“ povedal Rehák.
Na cintoríne Slávičie údolie je k dispozícií približne 740 voľných urnových a
kryptových miest. V súčasnosti Marianum pripravuje s bratislavským magistrátom dva návrhy - rozširovanie cintorína Ružinov a vybudovanie nového
mestského cintorína. Martina Chudá
FOTO -P. Ország

Gaštanový hájik je konečne pokosený,
smeti a bezdomovci v ňom však ostali
RAČA
Gaštanový hájik pod železničnou stanicou Bratislava-Vinohrady, ktorý sa
nachádza hneď vedľa električkovej a
autobusovej zastávky mestskej hromadnej dopravy konečne pokosili,
odpadky a bezdomovci v ňom však
zostali. Dopravný podnik sľúbil, že
ho bude pravidelne čistiť a opraví v
ňom zdemolované lavičky.
Na neudržiavaný park, v ktorom by
mohli cestujúci čakať na dopravné spoje
namiesto opíjajúcich sa a prespávajúcich bezdomovcov, nás upozornila čitateľka. Podľa jej slov Gaštanový hájik
nebol pokosený celý rok. Keďže sa v
ňom nachádza aj predajňa cestovných
lístkov DPB, a.s., je zarážajúce, že s
vyčistením a pokosením nezačali skôr.
„Pozemok parčíka je síce vo vlastníctve
hlavného mesta, no je zverený Dopravnému podniku Bratislava, ktorý je tak
kompetentný sa o neho starať,“ uviedla
hovorkyňa bratislavského magistrátu
Daniela Rodinová.
Keď sme sa v parku boli pozrieť, pokosený bol formou „kde dočiahli“. Odpadky, zničené lavičky a spiaci bezdomovec na pravé poludnie dokresľovali
jeho atmosféru.
Oslovili sme preto Ľubomíra Šajbidora
z DPB, ktorý má na starosti kosenie

Stromy zničili
chodník, rúbať
sa však nebudú
STARÉ MESTO
Statné stromy v dolnej časti Námestia SNP boli vysadené pred približne päťdesiatimi rokmi. Dnes ich
mohutné korene narúšajú vedľajší
betón a asfaltový povrh chodníka a
obrubníky okolo kmeňov. Magistrát tvrdí, že náprava nie je jednoduchá.
Zdravotný a kondičný stav drevín je
podľa odborníkov dobrý. Stromy sú
bez viditeľných poškodení na kmeni a
bez preschnutia v korunách. Silné
korene najmä dvoch stromov však
narúšajú chodník a obrubník koreňovej
misy.
„Oprava obrubníkov bez zredukovania
koreňovej sústavy by bola iba dočasná,
takéto opravy by sa mali robiť už ako
kompletná revitalizácia námestia,“
uviedla hovorkyňa magistrátu mesta
Bratislava Daniela Rodinová. Dodala,
že zásahom do koreňov stromov by
mohlo dôjsť k narušeniu statiky stromov. Keby dnes oddelenie mestskej
zelene vyberalo stromy, ktoré by tu
vysadili, zvolilo by iný druh, ktorý by
mal menšiu, stĺpovitú formu.
„Výrub stromov nie je v súčasnosti
aktuálny, pretože stromy si v danom
prostredí plnia nezastupiteľnú hygienickú, estetickú, ale najmä mikroklimatickú funkciu,“ odpovedala Rodinová na otázku, či mesto nezvažuje stromy vyrúbať, keď s opravou ich obrubníkov taktiež vyčkáva.
(mch)

Výletný areál
pri horárni
už obnovujú

pozemkov v ich správe. Povedal, že
kosili na dvakrát, najprv sa totiž kosí
veľkými strojmi a neskôr sa tráva v
okolí stromov odstráni ručnými kosačkami. „Kosenie začala jedna firma,
teraz však nastala zmena a kosenie si
zabezpečujeme vo vlastnej réžii. Preto
medzi koseniami nastala malá prestávka,“ vysvetlil Šajbidor.
Momentálne je park pokosený, lavičky
by mali čoskoro opraviť, ale odpadky sú
v ňom zatiaľ všade. „DPB má dvanásť
mužov na celú Bratislavu, ktorí odstraňujú odpadky a čistia pozemky, kto-

ré spravujeme. V parčíku sa však nachádza veľa bezdomovcov, ktorých je ťažko vyhnať a po noci v ňom zostane vždy
veľa nových smetí. Nestíhame to po
nich, bohužiaľ, upratovať, aj keď odpad
už zbierame dennodenne,“ povedal Šajbidor. Podľa jeho slov ľudia v parku
veľmi nečakajú na vozidlá verejnej
dopravy, čo je veľká škoda, keď takýto
príjemný kus zelene necháme radšej na
prespávanie a popíjanie bezdomovcom,
ako by sa v ňom mohli zrelaxovať slušní ľudia.
Martina Chudá
FOTO - autorka

RAČA
Mestské lesy v Bratislave začali s
obnovou výletného areálu pri horárni v Krasňanoch. Obľúbené piknikové miesto v Bratislavskom lesoparku vzniklo už v 80. rokoch minulého storočia a zrevitalizované by
malo byť už v októbri 2012.
Projekt pripravili Mestské lesy v Bratislave a Mestské lesy Viedeň. Náklady
na obnovu lesoparku sa odhadujú na
150-tisíc eur a budú hradené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
štátneho rozpočtu v rámci programu
cezhraničnej spolupráce Slovensko Rakúsko 2007-2013.
„To, že sme sa rozhodli revitalizovať
toto miesto vôbec nie je náhodné,“
uviedol pre TASR riaditeľ Mestských
lesov Vladimír Kutka. Krasňanský
vstup je totiž tretím najvýznamnejším
vstupom do Bratislavského lesoparku a
v prípade areálu nepôjde iba o obnovu,
ale aj o doplnenie oddychového miesta
o nový mobiliár.
„V areáli na pôvodnej ploche nájdete
altánky s prestrešením a sedením, skupinový gril a lavičky," povedal Kutka.
Chodníky budú po obnove spevnené
štrkodrvou a významná úprava sa bude
týkať aj prístupovej cesty.
K areálu pri horárni v Krasňanoch sa dá
ľahko dostať aj autom. „Existujúca plocha parkoviska bude upravená pre otočenie áut, čím sa automobilová doprava
zastaví už na začiatku areálu a rekreanti budú môcť bezpečnejšie využívať
obe strany lúky popri ceste,“ povedal
Kutka.
(brn)
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Na Závodisku
budú jazdiť
amazonky

STARÉ MESTO
Na Rázusovom nábreží pri priechode pre chodcov na Rybné námestie
bol jeden a ten istý smetný kôš počas
dvoch týždňov vyvrátený z betónového podkladu až trikrát za sebou.
Prečo však trvalo vždy niekoľko dní,
kým bol kôš osadený naspäť, keď sa
vysýpa každý deň, sme sa opýtali
kompetentných.
Nábrežie sčasti patrí mestskej časti
Staré Mesto a čiastočne bratislavskému magistrátu. Pod čiu správu spadá
územie, a teda aj starostlivosť o smetné koše na nábreží, je určené tým, či
ide o úsek, ktorý bol v rámci protipovodňovej bariéry rekonštruovaný
alebo nie. Zrekonštruovaný úsek
spadá pod magistrát a pôvodný, neobnovený má na starosti samospráva
Starého Mesta. Hranica územia, o
ktoré sa stará Staré Mesto a magistrát
je presne pod Novým mostom. Poškodený smetný kôš, ktorý sa stal pre niekoho „zábavkou“, patrí mestskej časti
Staré Mesto.
V Starom Meste smetné koše vysýpa a
spravuje súkromná firma Vepos Bratislava, s.r.o.. „Po komunikácii s firmou
Vepos máme informáciu, že tento kôš v
priebehu dvoch týždňov opravovali už
druhýkrát, pričom kôš bol vyvrátený z
betónového podkladu. Po telefonáte
boli na obhliadke a opäť konštatovali,
že kôš je zdemolovaný, takže Vepos
bude nútený kôš opraviť aj tretíkrát v
priebehu tohto obdobia,“ uviedol
Tomáš Halán.
Smetné koše sú vysýpané každý deň.
Prečo teda trvá niekoľko dní, kým sa
kôš opäť osadí, pričom by ho mohol
osadiť aj pracovník, ktorý kôš vysýpa,
prípadne to nahlásil nadriadeným, ktorí
by bezodkladne vykonali nápravu,
zostáva otázne. U nás akoby často ľudí
takéto veci nezaujímali a radšej zavrú
oči, akoby priložili ruku k dielu. Potom
sa niet čo čudovať, prečo to u nás
nefunguje tak, ako v niektorých iných
krajinách.
(mch)

PETRŽALKA
Po krátkej prestávke a vidieckych
dostihoch sa turfové dianie opäť
presúva do Bratislavy, do prekrásneho prírodného areálu Závodiska v
Starom háji. V nedeľu 26. augusta
2012 tu budú okrem iného Cena
Whisky pre 3-ročné a staršie kobyly
- na 1800 m s dotáciou 5000 €, či 38.
veľká starohájska steeplechase pre
5-ročné a staršie kone na 5000 m.
Najatraktívnejšími dostihmi 16. dostihového dňa tohtoročnej sezóny budú
22. majstrovstvá Európy amazoniek dostihy amatérskych jazdkýň na 1700 a
1200 metrov. Na štarte sa predstaví
odvážne amazonky z 11 krajín Európy.
A aby toho napätia nebolo málo a Bratislavčania si mohli staviť na tú najrýchlejšiu, súčasťou dostihov je i súťaž o
MISS amazonka. Najkrajšia z účastníčok, ktorú vyberie porota, získa korunku i šerpu a až do budúceho roku bude
kraľovať na pomyselnom tróne turfovej krásy.
Samozrejme, že v areáli Závodiska v
petržalskom Starom háji, tak ako vždy,
nezabudli ani na bohatý sprievodný
program, takže na svoje si prídu všetci
návštevníci. Pre deti je pripravené
vozenie na koníkoch, pre ženy kozmetické vizážistky a poradkyne, ale i
bohatý kultúrny program na pódiu.
Ak teda chcete deťom spestriť záver
prázdnin, príďte s nimi na dostihy na
do Starého hája. Začiatok je tradične sa
o 14.00 h.
(kom)

na KUPÓ

5% zľavu N

Kôš na nábreží
vyvrátili za dva
týždne trikrát

MOLET LÍNIA, s.r.o.
XXXL veľkosti

Predajne:
BA, Svätoplukova 49
tel.: 02/5556 1682
Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5
tel.: 02/6428 8409
Trnava, Nitra, Pezinok

Nástupište MHD zastávky Einsteinova
je opravené, prístrešok však chýba
PETRŽALKA
Povrch zastávky mestskej hromadnej dopravy Einsteinova, na ktorej
sa kvôli výstavám v Inchebe vystrieda veľa ľudí a stojí na nej aj autobus
smerujúci na viedenské letisko, bol
konečne opravený. Ako to však, žiaľ,
na Slovensku býva zvykom, nový
asfalt vytvára kontrast so starým a
úsek akoby pozostával zo záplat.
Na neupravený povrch a chýbajúci prístrešok na frekventovanej MHD
zastávke nás upozornila čitateľka Eva
Tomanová, ktorá poukázala na sťaženú
situáciu pri čakaní na autobus. Keď
prší, všade sú mláky a do autobusu sa
dá dostať len cez vodu, a keď je sucho,
cez prach nevidno terén a možno si
ľahko vyvrtnúť nohu.
Dopravný podnik Bratislava, a.s., nás
informoval, že zastávka nie je v ich
správe a treba sa obrátiť na magistrát.
„Neupravený povrch a nerovnosti na

nástupišti zastávky MHD na Einsteinovej ulici pri Inchebe boli opravené
11. júla 2012,“ uviedla hovorkyňa
magistrátu Daniela Rodinová. Povrch
nástupišťa je už rovný, okolitý chodník
však zostal pôvodný, hrboľatý, zaplátaný a na niektorých častiach zarastá trávou.
Čo sa týka požiadavky osadenia prístreškov na MHD zastávke, nás Rodinová informovala, že v rámci Bratislavy ich osadzuje spoločnosť J.C.
Decaux, s.r.o., na základe zmluvy s
magistrátom. Vlastníkom prístreškov
však zostáva táto spoločnosť, ktorá ich
aj čistí, opravuje a udržiava. Zmluvou
bolo dohodnuté osadenie 486 prístreškov, pričom sú už všetky vyčerpané.
„Preto hlavné mesto iniciovalo rokovania o zvýšení počtu prístreškov, čím by
sa mohla v budúcnosti vyriešiť situácia
aj na tejto zastávke. Do času podpísania ďalšieho dodatku zmluvy môžeme

len čakať na prípadnú zmenu organizácie MHD a uvoľnenie prístrešku už
osadeného na zastávke, ktorý sa zmenou MHD prestal využívať,“ povedala
Rodinová. Dodala však, že na zastávke
v nepriaznivom počasí využívajú
cestujúci zastrešený vstup do areálu
Incheby.
„Chodník je široký približne osem
metrov a táto vzdialenosť nie je taká,
aby bolo sťažené nastupovanie spod
prestrešeného vstupu do prichádzajúcich vozidiel, na ktoré je dostatočný
výhľad a vzniká dostatočný čas na
reakciu cestujúceho, takže sme
nezaznamenali žiadne sťažnosti na
chýbajúci prístrešok,“ povedala Rodinová. Cestujúcim tak nezostáva v
daždi nič iné, len striehnuť na autobusy, aby stihli napríklad s kuframi na
letisko Schwechat vybehnúť v dostatočnom predstihu.
(mch)
FOTO - mag

vyhlasuje v zmysle § 281-288 Obchodného zákonníka dve obchodné verejné súťaže
na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľností v lukratívnych lokalitách:

budova na Makovického 4 a časť budovy Konskej železnice na Krížnej 33

STREDISKO NA MAKOVICKÉHO

KONSKÁ ŽELEZNICA

Predmet súťaže: nehnuteľnosť na Makovického č. 4, bývalé osvetové stredisko, rozloha 219,90 m2
Účel nájmu: zriadenie tichej prevádzky pre športové, kultúrne, sociálne a vzdelávacie účely, ktorej činnosť nebude rušiť okolitých obyvateľov
Výška nájmu: minimálna výška nájmu podlahovej plochy 30 EUR/m2/rok
(bez služieb), minimálna výška nájmu priľahlého pozemku 10 EUR/m2/rok
Doba nájmu: nájomná zmluva na 10 rokov s možnosťou predĺženia
Lehota: súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto do 28. 9. 2012 do 14.00 h
v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA
UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY O NÁJME NEHNUTEĽNOSTI NA MAKOVICKÉHO č. 4 V BRATISLAVE – NEOTVÁRAŤ!“
Kritéria hodnotenia súťažných návrhov: výška ponúknutej ceny za m2
za rok, účel nájmu

Predmet súťaže: nebytové priestory na 2. a 3. nadzemnom podlaží v objekte Konskej železnice na Krížnej č. 33 v Bratislave, celková podlahová plocha určená na prenájom je 393,34 m2
Účel nájmu: využitie na kancelárske priestory, ateliér, organizovanie výstav
alebo iného administratívneho priestoru
Výška nájmu: minimálna výška nájmu nebytových priestorov 90
EUR/m2/rok bez služieb
Doba nájmu: nájomná zmluva na 10 rokov s možnosťou predĺženia
Lehota: súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto do 28. 9. 2012 do 14.00 h
v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA
UZATVORENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V KONSKEJ ŽELEZNICI NA KRÍŽNEJ č. 33 V BRATISLAVE – NEOTVÁRAŤ!“
Kritéria hodnotenia súťažných návrhov: výška ponúknutej ceny za
m2 za rok, účel nájmu

Kontakt: podrobné podmienky súťaže získate na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto, Junácka č. 1, 2. poschodie, č. dverí 211, viac informácií aj na
www.banm.sk, termín obhliadky si môžete dohodnúť na telefónnom čísle 02/49 253 318 (Alžbeta Andrášiková, e-mail: spravabytov@banm.sk)

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené primátorom
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

oznamuje v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov zámer prenajať
nehnuteľnosti v Bratislave v katastrálnom území Nové
Mesto na základe obchodnej verejnej súťaže, v prípade viacerých účastníkov formou výberu víťaza elektronickou aukciou:
nehnuteľnosti vo vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislavy - objektu bývalého cyklistického
štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakova v
Bratislave, k. ú. Nové Mesto, a to pozemkov
registra „C“ :
- parc. č. 11280/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 15
616 m2, zapísaný na LV č. 5148
- parc. č. 11280/34 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 415
m2, zapísaný na LV č. 5148
- parc. č. 11280/35 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108
m2, zapísaný na LV č. 5148
- parc. č. 11280/46 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 591
m2, zapísaný na LV č. 5148
- parc. č. 11280/48 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26
m2, zapísaný na LV č. 5148
- parc. č. 11280/54 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 13
m2, zapísaný na LV č. 5148
- parc. č. 11280/55 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16
m2, zapísaný na LV č. 5148
- parc. č. 11280/56 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 844
m2, zapísaný na LV č. 1
- parc. č.11280/57 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m2
celkovo o výmere 17 655 m2, zapísaný na LV č. 1
- a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a
11280/57 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, zapísanej na LV 5148.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže a súťažné podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke www.bratislava.sk.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže a súťažné podklady si môžu
záujemcovia vyzdvihnúť aj osobne v budove Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy na adrese : Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, prízemie – pracovisko „FRONT OFFICE“, v pracovných dňoch od
25.06.2012 do 31.08.2012 v čase od 9.00 do 14.00 h.
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S Bratislavou
nemá Štúr veľa
spoločné
LIST ČITATEĽA
Páčili sa mi zábery z krásnej obnovenej Reduty v jednej z bratislavských televízií. Myslíte si, že k
Redute, medzi krásne staré budovy
a na bývalú historickú plochu
Korunovačného vŕšku sa naturalistická a ponurá socha štúrovcov
hodí? Načo potom mesto slávi sviatky korunovácií? Je to zo strany
vedenia mesta pretvárka? Alebo len
atrakcia, fraška?
Členovia Bratislavského okrášľovacieho spolku a sochári našli torzá
sochy Márie Terézie a veľa dobových
fotografií, preto socha bude realistická
a nie fantazmagória, čo je jedna z
výhovoriek tých, ktorí sú proti slávnej
histórii Bratislavy, lebo im to zrejme z
ideologických dôvodov nevyhovuje.
Ani starostka Starého Mesta, ktorá je
za osadenie sochy, na tom, žiaľ, nič
nezmení. Primátor a vláda majú hlavné slovo. No veď aj Petrohrad riadia
komunisti a predsa sú na jeho históriu
hrdí. Nesprávajú sa k svojmu mestu
macošsky len preto, že tam vládli cisári. Naopak, slávia históriu a dávajú
mestu hold.
Slováci však nenávidia svoju históriu, možno pre pocit menejcennosti,
lebo vraj nám vládli „cudzí”. Faktom
je, že je to naša história, história
mesta a slávna! No možno sú len
ľahostajní, lebo vedia, že vláda a primátor si svoje presadia. V inej časti
mesta.
Ľudovít Štúr s Bratislavou veľa spoločné nemá. Patrí skôr na stredné Slovensko, odkiaľ pochádza jeho spisovná slovenčina. Navyše Bratislava je
významným pútnickým mestom
Židov a Štúr je známy svojim protižidovským zameraním, ktoré jasne proklamoval vo svojej najznámejšej knihe. Škoda, lebo do nášho mesta sa
mohla vrátiť časť našej slávnej histórie
a mesto mohlo byť krajšie.
Ján Vilikovský, Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené primátorom
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zámer
predať na základe priameho predaja s cenovou
ponukou nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese
Senica, obci Senica, k. ú. Sekule:
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese
Senica, obci Senica, k. ú. Sekule,
rekreačná oblasť Moravský Ján – Sekule, a to stavba rekreačnej chaty so súp.
č. 816 situovaná na pozemku parc. č.
5079/69 k. ú. Sekule a pozemky vedené
v registri „C“ ako parc. č. 5079/14 –
ostatné plochy o výmere 219 m2, parc. č.
5079/15 – ostatné plochy o výmere 280
m2 a parc. č. 5079/69 – zastavané plochy
a nádvorie o výmere 59 m2, zapísané na
LV č. 1111.
Podmienky priameho predaja a podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a
na internetovej stránke www.bratislava.sk.
Podmienky priameho predaja a podklady si môžu záujemcovia
vyzdvihnúť aj osobne v budove Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy na adrese : Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie –
pracovisko „FRONT OFFICE, v pracovných dňoch od 30. 7.
2012 do 31. 8. 2012 v čase od 9.00 do 14. 00 h.
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Vajnorčania chystajú tradičné dožinky,
vajnorský koláč má byť o čosi dlhší
VAJNORY
V sobotu 25. augusta 2012 budú od
15.00 h na priestranstve na Roľníckej
ulici vo Vajnoroch už deviaty raz Vajnorské dožinky. Samospráva mestskej časti už tradične pripravila pre
Vajnorákov aj návštevníkov z iných
mestských častí bohatý kultúrny program.
Predpoludním o 10.00 h sa začne na
miestnom futbalovom ihrisku priateľský futbalový zápas s družobným mestom Brno, popoludní pôde obcou alegorický dožinkový sprievod. Hrať budú
Vajnorská dychovka, dychová hudba
Bučkovanka, Veslári, DIVISI, Tomáš
Buranovský, FRIED ACE (Brno), pred-

.a
2
2
n
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se

staví sa predstaví Vajnorský okrášľovací spolok.
Vo Vajniroch sa bude v tento deň opäť
raziť vajnorský dukát, na predaj bude
vajnorská keramika a knihy. Dožinky
spestrí príležitostná poštová priehradka,
kde POFIS ponúkne známku s personalizovaným kupónom. Jedným z najväčších lákadiel Vajnorských dožinkov
bude súťaž O najdlhší dožinkový koláč.
Vajnorčania sa pokúsia prekonať vlaňajší rekord v dĺžke vajnorského koláča
25,88 m. Výťažok z jeho predaja poputuje znova do Materskej školy na
Koniarkovej ulici vo Vajnoroch na
nákup záhradných lavičiek. Vlani sa
vyzbieralo 345,50 eura, za ktoré kúpili

deťom preliezky na dvor materskej
školy.
Pre návštevníkov bude k dispozícii
množstvo stánkov s občerstvením a
nebudú chýbať ani stánky s remeselnou
výrobou. Pre deti je pripravený detský
svet v podobe tvorivých dielní v réžii
manželov Čepcovcov z vajnorskej Galérie Typo &Ars. Najmenší si budú môcť
dať pomaľovať tvár, poskákať na skákadlách, či pozrieť výstavu drobných
domácich zvierat. Dožinkové slávnosti
zakončí ľudová veselica v podaní známej topoľčianskej skupiny Profil.
Dožinky si vyžiadajú výluku dopravy od
piatku 24. augusta od 12.00 h do nedele
26. augusta 2012 do 12.00 h.
(vjr)

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

LAST MINUTE - CHORVÁTSKO:
Pobyt s cvičiteľkou PILATES na Istrii 25.8.-1.9. iba za 230 €
Pobyt pre seniorov v ROVINJI 1.9.-8.9.
iba za 174 €
Pobyt s kurzom fotografie na Istrii 8.9.-15.9.
iba za 230 €
EXPRESNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA MA ISTRIU
(Poreč, Vrsar, Rovinj) iba za 75 €

Mestská cast
Bratislava - Vajnory
Vás pozýva na

VAJNORSKÉ DOŽINKY

25. augusta
2012
sobota
PROGRAM
Pódium Roľnícka ul.

Sprievodné programy:

15.00 - Vajnorská dychovka
15.30 - Zoraďovanie sprievodu
(zraz pred KZ Baničova)
15.45 - Dožinkový sprievod, trasa:
KZ Baničova, Roľnícka, Jačmenná
16.15 - Slávnostné privítanie návštevníkov
s odovzdaním dožinkového venca
16.30 - Vajnorský okrášľovací spolok
17.15 - DH BUČKOVANKA
so strýcom Lajošom
18.30 - FRIED ACE (Brno)
19.15 - Country skupina VESLÁRI
20.30 - TOMÁŠ BURANOVSKÝ
21.30 - DIVISI
22.00 - Ľudová veselica
so skupinou PROFIL
00.30 - Záver

Ihrisko Pri Struhe
10.00
Priateľský zápas vo futbale
s družobným mestom Brnom
Pred MÚ Roľnícka 109 (15.00 - 19.00h)
Prezentačný stánok MČ Bratislava – Vajnory
Razba vajnorského dukátu, predaj reklamných
predmetov, vajnorskej keramiky,
Poštová priehradka a pracovisko
s personalizovanou známkou
17.00 Súťaž o „Najdlhší dožinkový koláč“

Námestie Roľnícka ul.
10.00 - 00.30 Stánkový predaj
15.00 -19.00 Vajnorské tvorivé dielne
(tvorivé dielne pre deti v réžii galérie Typo & Ars)
15.00 - 19.00 Detský svet - skákadlá,
maľovanie na tvár
15.00 - 19.00 Výstava drobných zvierat

Zmena programu vyhradená!

Blži sa Danube
fest - nový
festival jedla
STARÉ MESTO
Druhý septembrový víkend bude
patriť záveru kultúrneho leta v
Bratislave. Skončí sa naozaj veľkolepo – festivalom! Organizátor Slovak Food festivalu, ktorý sa už tri
roky každoročne koná na Bratislavskom hrade, sa rozhodol usporiadať jesenný s názvom Danube Fest
na Hlavnom námestí.
Návštevníci budú môcť ochutnať Slovensko, Maďarsko, Rakúsko aj
Srbsko! Skvelé jedlá dunajského regiónu - halászlé či pstruh po mlynársky,
tak ako ich možno bežne nepoznáme.
Nielen jedlo sa dá ochutnať. Organizátori preto pripravujú prezentácie jednotlivých štátov na Dunaji, ich kultúr a
tradícii.
V piatok 7. septembra 2012 sa na hlavnom pódiu vystriedajú hudobné a
tanečné telesá dunajského regiónu.
Sobota 8. septembra bude patriť džezu
a popu. V nedeľu 9. septembra si prídu
na svoje rodiny s deťmi, keď bude pre
nich pripravený pestrý program. Hudobným vrcholom festivalu bude
vystúpenie tria LA GIOIA.
V ponuke nebudú chýbať ani čerstvé
ryby. Kulinári si tak budú môcť časť
festivalovej ponuky odviezť priamo do
svojich kuchýň a pripraviť chutné jedlo
v pohodlí svojho domova. Oficiálnym
platidlom festivalu bude 1 kupón.
Vstup na festival je voľný.
Danube FEST 2012 vytvorí ideálny
priestor na priateľské spojenie ľudí
všetkých vekových kategórii, rás a
vyznaní a, samozrejme, milovníkov
dobrého jedla! Od 7. do 9. septembra
2012 sú všetci Bratislavčania pozvaní
na bratislavské Hlavné námestie. Príďte si vychutnať atmosféru Bratislavy –
kráľovnej na Dunaji, k tomu vôňu rôznych pochúťok za sprievodu milých
kultúrnych predstavení. Septembrový
Danube Fest bude tou najdokonalejšou
bodkou za tohtoročným bratislavským
kultúrnym letom.
(sff)

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené primátorom
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc.

oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zámer
predať na základe obchodnej verejnej súťaže formou
výberu víťaza elektronickou aukciou nehnuteľnosti v
katastrálnom území Devín v Bratislave:
1. Pozemky v k. ú. Devín, a to novovytvorený pozemok parc. č. 729/24 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 213 m2 vzniknutý geometrickým plánom č. 24/2012 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc.
č. 729/1, LV č. 1, a pozemok registra „C“
KN parc. č. 730 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, LV č. 1, Hradná ul.
2. Pozemok v k. ú. Devín zapísaný na LV
č. 1 ako parcela registra „C“ parc. č.
327/10 – záhrada o výmere 375 m2,
Hadia cesta.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže a súťažné podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy a na internetovej stránke www.bratislava.sk.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže a súťažné podklady si môžu
záujemcovia vyzdvihnúť aj osobne v budove Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy na adrese : Primaciálne nám. 1, Bratislava,
prízemie – pracovisko FRONT OFFICE, v pracovných dňoch od
30.7.2012 do 31.8.2012 v čase od 9.00 do 14. 00 h.
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Zmena trénera
a víťazstvo
Slovana v derby
BRATISLAVA
Ako blesk z jasného neba prišlo po
zápase 3. kola futbalovej Corgoň ligy
medzi Slovanom Bratislava a MŠK
Žilina (1:1) rozhodnutie trénera
belasých Vladimíra Weissa vzdať sa
trénerského kormidla bratislavského klubu.
Nešlo o prvý prípad, keď Weiss ohlásil
odchod, tentoraz sa to však zdá definitívne. Remíza so Žilinou totiž prišla po
vyradení Slovana z ďalších bojov o
účasť Europe League UEFA, keď po
domácej remíze s Videotonom Székesfehérvár (1:1) nedokázal Slovan streliť
vonku gól (0:0) a postúpil maďarský
klub.
Novým trénerom bez príslušnej trénerskej licencie sa stal bývalý hráč Slovana Samuel Slovák, ktorý doteraz trénoval juniorku belasých a od jari začal
dvojročné štúdium na získanie licencie
UEFA PRO. Formálne sa tak hlavným
trénerom stal Jozef Kontír. Po dvoch
tréningoch s A-mužstvom Slovana
čakala Slováka v nedeľu prvá ligová
skúška v slovenskom ligovom derby
na trávniku Spartaka Trnava. V 122.
slovenskom derby Bratislavčania
získali 52 víťazstvo (Trnava vyhrala
40-krát, nerozhodne sa hralo 30-krát),
keď gólom Filipa Hlohovského v závere prvého polčasu vyhral Slovan 1:0.
„Tento zápas bol pre mňa určitým spôsobom darček, odohrával sa vo výbornej futbalovej atmosfére. Naši hráči si
uvedomili, že je to derby a veľmi dobre
ho zvládli,“ povedal tréner Slovák.
Okrem výsledku bratislavských fanúšikov potešila najmä hra. V prvom polčase predvádzal Slovan ofenzívny a
rýchly futbal, po zmene strán sa hra
vyrovnala a v závere sa k slovu dostali
aj Trnavčania, ale bránka belasých zostala nedobytná.
Najbližšie sa futbalisti Slovana Bratislava predstavia doma v dvoch zápasoch proti mužstvám zo Záhoria. V
sobotu 11. augusta 2012 o 19.30 h na
Pasienkoch privítajú Myjavu a v nedeľu 19. augusta 2012 o 19.00 h zase
Senicu.
(ado)
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Basketbalistky BK Petržalka si zahrajú
extraligu aj vďaka jednému nadšencovi
PETRŽALKA
Basketbalistky BK Petržalka postúpili prvýkrát v histórii klubu do ženskej extraligy. Od novej sezóny tak
budú hrať v najvyššej súťaži ako
jediný bratislavský klub. Ich účasť
bola dlho otázna kvôli nedostatku
finančných prostriedkov. Klubu
však pomohol basketbalový fanatik
Ladislav Jančo, ktorý vykryl polovicu rozpočtu klubu.
BK Petržalka je hlavne mládežnícky
klub dievčat, v ktorom sa nachádza
celá pyramída družstiev – od tých najmenších až po družstvo dospelých
žien, ktoré prvýkrát naplnilo ambíciu
hrať v extralige. Tím, ktorý sa zúčastní
v najvyššej súťaži, pozostáva z odchovankýň klubu, ktoré v ňom hrávajú od
detstva, a plánuje sa doplniť maximálne o jednu či dve skúsenejšie slovenské
hráčky, ktoré by tie mladé usmernili.
„To je aj dôvod, prečo sme sa vlastne
do extraligy prihlásili. Dať šancu hrať
extraligu našim odchovankyniam
doma, aby nemuseli ísť „hosťovať“
alebo prestupovať do iných klubov a
zároveň motivovať mladšie hráčky,“
uviedla prezidentka klubu Natália Hejková.
Petržalský extraligový tím trénuje
Beáta Renertová, ktorá s jadrom tímu
pracuje od malička. Hejková tvrdí, že
cieľom pre tím v extralige je hlavne
zoznámiť sa s väčším basketbalom,
ukázať dobrú prácu s mládežou a,
samozrejme, udržať sa tam.
Financie sú stály problém. Vedenie
klubu dlho rozmýšľalo, či sa do extraligy prihlásiť, pretože to vyžaduje zvýšené náklady a nechcelo ochudobniť
mládežnícke kategórie. „Fungujeme

hlavne z rodičovských zdrojov, a preto
je pre nás každá pomoc veľmi cenná.
Pomáha nám napríklad mestská časť,
župa či malí sponzori. Všetko to však
bolo málo, a preto sme dlho váhali s
prihláškou, až kým sa neozval Ladislav
Jančo, ktorý má basketbal rád, hrával
ho a má u nás dcérku,“ povedala Hejková.
Ladislav Jančo pochádza z Košíc, ale
už devätnásť rokov pôsobí v Bratislave. Pozitívny vzťah k basketbalu si
vybudoval ešte v mladosti, keď v kategórii mladších dorastencov hrával za
VŠT Košice. „Z detstva mi ostali krásne spomienky na časy, keď som si svojím otcom trávil víkendy pod vysokými košmi a navštevovali sme kvalitný

mužský a ženský basketbal v Košiciach za čias Jirku Zídeka a ženského
derby Lokomotíva a VSS,“ povedal
Jančo.
Petržalským dievčatám sa rozhodol
pomôcť po tom, čo zistil, že si vybojovali postup do extraligy vlastnými silami a zvažujú možnosť neprihlásenia sa
do nej z finančných dôvodov. „Myslím
si, že Bratislave veľmi chýba kvalitný
ženský basketbal, ktorý tu v minulosti
býval, a zároveň mi bolo ľúto dievčat,
aby z dôvodu absencie finančných prostriedkov, ktoré sú neporovnateľne nižšie ako v iných kolektívnych športoch,
napríklad vo futbale či v hokeji,
nemohli hrať súťaž, na ktorú majú
morálny nárok,“ povedal Jančo.
Prispel sumou vo výške zhruba polovice rozpočtu, čo môže byť ešte modifikované v prípade vzniku spoločnej slovensko-maďarskej súťaže. „Suma fungovanie v extralige celkovo nepokryje,
ale výrazne nám pomôže. Stále však
musíme zháňať peniažky, aby sme
hlavne odbremenili rodičov, aby si to
naše extraligistky nemuseli platiť z
vlastného vrecka a aby sme neuberali
mladším kategóriám. Aj tak to však
bude stále výsostne amatérske pôsobenie,“ povedala Hejková.
Jančo verí, že pri vhodnom doplnení
jednou alebo dvoma skúsenými hráčkami by mohol byť tím dôstojným
súperom ostatným mužstvám. „Dúfam, že náš pokus o obnovenie ženskej
basketbalovej extraligy v Bratislave
osloví aj ďalších sponzorov a nadšencov, ktorých touto cestou chcem
poprosiť o podporu a priazeň,“ povedal
Ladislav Jančo.
Martina Chudá
FOTO - SITA

Otvorené: PO-PI 10.00-20.00, SO 9.00-19.00, NE 10.00-17.00

>>

OC KORZO - pri IKEA

Pestovateľská 13
Bratislava

TOVAR SKLADOM!

www.eden.sk

Tel.: 0948 285 613

viac ako 1500 druhov svietidiel

história klubu,
tituly, úspechy,
pády, vzostupy
a fanúšikovia

>>

história
fanúšikov
a fanklubov

>>

historické
a aktuálne
fotografie

V príprave na
KHL Slovan
ešte neprehral
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava v
príprave na Kontinentálnu hokejovú ligu postupne zdolali SKA St.
Peterburg (2:1) aj Spartak Moskva
(3:1). Úspešne si slovanisti počínali
aj v European Trophy, keď v Chomutove porazili miestnych Pirátov
6:5 po samostatných nájazdoch.
V oboch domácich zápasoch bratislavských hokejistov povzbudzovala veľmi
dobrá divácka kulisa (7603, resp. 8765
divákov), čo je prísľubom, že na zápasy KHL bude na Tehelnom poli plný
dom. Na ľade sa vo veľmi dobrom
svetle predstavil najmä štvrtý útok
Ölvecký - A. Šťastný – Daňo, výborne
sa ukazujú aj Vondrka, Dravecký, Miklík, v obrane boli oporami Tabaček,
Boumedienne, Švárny či Printz.
„Som spokojný, že aj v druhom prípravnom zápase proti mužstvu KHL
sme uspeli a potešili našich fanúšikov.
Som presvedčený, že sme dokonca
podali ešte lepší výkon ako minulý týždeň proti Petrohradu. V prvej tretine
sme sa síce trošku ťažšie rozbiehali,
keďže hráči sú v plnej tréningovej záťaži, ale od druhej časti hry sme boli lepším tímom. Dominovali sme po taktickej stránke, boli sme rýchlejší, zodpovedne sme hrali v obrane a nechýbala
tam ani bojovnosť. V tretej tretine sme
súpera predčili aj v trpezlivosti, čoho
výsledkom boli dva góly v jeho bránke,“ povedal tréner Rostislav Čada.
Fanúšikov asi najviac zaujíma, či káder
Slovana posilnia Miroslav Šatan alebo
Žigmund Pálffy. Vedenie klubu s
oboma hráčmi rokuje, rozhodnúť by sa
podľa našich informácií malo ešte v
prvej polovici augusta.
Ostrá príprava hokejistov Slovana
pokračuje štyrmi domácimi zápasmi v
European Trophy. V piatok 10. augusta
2012 privítajú rakúsky UPC Vienna
Capitals, v utorok 14. augusta Spartu
Praha, v piatok 24. augusta h JYP Jyväskylä a v nedeľu 26. augusta Kalpa
Kuopio. Všetky zápasy sa hrajú na
Zimnom štadióne O. Nepelu (Slovnaft
Arena) od 18.00 h.
(ado)
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Basketbalové
Magistrát tento
Výtlky síce opravili, kompletnú opravu
koše ukradli, na cesty na Kukučínovej ulici však neplánujú rok pridelil už
nové niet peňazí NOVÉ MESTO
46 bytov
žuje a voda sa tam udrží aj niekoľko
RUŽINOV
Stavebník Obchodného centra Retro
sa pri jeho výstavbe zaviazal zrevitalizovať terasu s ihriskami na Rumančekovej ulici. Detské ihrisko a
športoviská využívajú mnohí Ružinovčania, no basketbal sa tu už
zahrať nedá. Koše totiž niekto ukradol a mestská časť nemá peniaze na
ich opravu.
Predchádzajúce vedenie mestskej časti
totiž nezverilo ihriská do správy stavebníka, ale zostali mestskej časti, ktorá sa
o ne musí starať. Samospráva zaregistrovala, že ihrisko poškodili vandali a
zničili basketbalové koše v hodnote do
300 eur. „V rozpočte Ružinova momentálne nemáme vyhradené zdroje na
opravu a kúpu nových košov, napriek
tomu sa ich však snažíme získať. Jednou z možností je, že ich opäť zaplatí
niektorý z developerov, keďže sa úspešne snažíme o to, aby Ružinovčanom
prispeli,“ povedala riaditeľka kancelárie starostu Zuzana Maturkaničová.
Kedy si budú môcť Ružinovčania opäť
zahrať basketbal na Rumančekovej
ulici, nám nevedel povedať nikto. „Je
nám ľúto, že ľudia si nedokážu vážiť
to, čo slúži im všetkým. Budeme
musieť zaobstarať nové koše,“ uviedla
hovorkyňa Ružinova Miroslava Štrosová. Terasa plná zelene, na ktorej sa
nachádza aj detské ihrisko, ihrisko na
pétanque, tenis a basketbal, sa teší
obľube mladých aj starých Ružinovčanov.
(mch)

Čitateľ Ladislav Nagy nás listom
upozornil na jamu na ceste na
Kukučínovej ulici pri OD Slimák,
ktorá už vraj bola pred pár rokmi
opravená, no v súčasnosti je niekoľkonásobne väčšia. Magistrát, ktorému cesta patrí, nás informoval, že
všetky výtlky boli už opravené, ale
kompletnú rekonštrukciu cesty
neplánujú.
„Všetky výtlky na chodníku a komunikácii Kukučínova pri OD Slimák boli
opravené. Oddelenie cestného hospodárstva magistrátu nepripravuje žiadne
väčšie opravy Kukučínovej, pretože jej
kompletná rekonštrukcia je zahrnutá
do stavby TEN – T- Prepoj železničných koridorov Bratislava Filiálka –
Bratislava Petržalka, ktorú budú robiť
Železnice SR,“ uviedla Janka Pauličková z oddelenia cestného hospodárstva bratislavského magistrátu. Zostáva dúfať, že záplaty na ceste vydržia,
kým sa nebudú prepájať železničné

trate a ochránia chodcov od výdatného
ošpliechania vodou z výtlkov. Tomu sa
však nevyhnú pri MHD zastávke OD
Slimák, kde sa cesta pri obrubníku zva-

dní po daždi.
Ladislav Nagy nás taktiež upozornil na
zaručené ošpliechanie počas dažďa na
križovatke Jozefa Čabelku, kde sa
nemá chodec často kam vyhnúť, pretože za chrbtom čakajúceho na zelenú
premávajú električky. Pauličková nás
informovala, že stavebná úprava tejto
križovatky sa taktiež nepripravuje, ale
dodala, že „správca komunikácie preverí, či sa situácia pre chodcov dá
aspoň čiastočne vyriešiť zbrúsením
komunikácie v mieste priechodu pre
chodcov.“
Miest, kde chodcom počas dažďa
hrozí ošpliechanie od áut, je veľa, no
často sa ani vodiči nemajú kam
vyhnúť, keďže obísť všetky výtlky na
ceste je veľakrát nemožné a premávka
v dopravných špičkách býva poriadne
hustá. Záplaty výtlkov často tvoria
hrboly a cesty pripomínajú skôr fľakaté tankodrómy.
(mch)
FOTO - Martina Chudá

BRATISLAVA
Za prvý polrok tohto roka bratislavský magistrát pridelil 46 bytov. Noví
nájomcovia boli vybraní zo zoznamu
žiadateľov o byt a prešli posúdením
v sociálnej a bytovej komisii mesta.
V 14 prípadoch bol byt pridelený v
rámci projektu podporujúceho bývanie
mladých rodín, 17 malometrážnych
garsónok získali seniori, ktorí splnili
kritériá celomestského projektu Dom
pre starších občanov. V ostatných prípadoch išlo o dvoj- resp. trojizbové
byty, ktoré mesto vlastní.
Mesto Bratislava má k dispozícii 959
bytov, pričom 155 je zaradených do
projektu podporujúceho bývanie mladých rodín a 244 bytov slúži na ubytovanie bratislavských seniorov. Samospráva môže prednostne riešiť žiadateľov, ktorí sa ocitli v krajnej núdzi,
alebo ak ide o matky s deťmi, ktoré sú
ubytované v krízových centrách.
Primátor Milan Ftáčnik si podľa jeho
hovorcu dosiaľ neuplatnil zákonnú právomoc a nepridelil byty mimo poradovníka, bez schválenia v komisii. Platné
pravidlá hovoria o tom, že žiadateľ o
byt musí byť prihlásený na trvalý pobyt
v hlavnom meste minimálne 5 rokov a
mesačný príjem posudzovaných osôb
je vyšší ako 1,2-násobok životného
minima. Zároveň nesmie byť vlastníkom, resp. nájomcom iného bytu či
domu. Všetky nové zmluvy sú uzatvárané len na dobu určitú, maximálne na
obdobie 3 rokov.
(brn)
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Devínske divadlo v prírode treba zbúrať
NA EINSTEIOVEJ ULICI v nákupnom centre AUPARK ukradol neznámy páchateľ v jednej z predajní bez
použitia násilia hodinky. Z neuzamknutej skrinky vybral hodinky vyrobené
zo zlata a ocele, v kombinácii s diamantmi. Predajni vznikla škoda za
vyše 7300 €.
NA BOJNICKEJ A TUPOLEVOVEJ ULICI horeli v tú istú noc tri
autá. Kým na Bojnickej zhorelo Mitsubishi Galan a neznámy páchateľ tak
spôsobil majiteľovi škodu vo výške
1800 eur, na Tupolevovej ulici niekto
podpálil Škodu Octavia, od ktorej sa
chytil vedľa zaparkovaný Opel Insignia, pričom požiar poškodil aj fasádu
na obytnom dome. Majiteľovi vozidla
Škoda Octavia vznikla škoda 14-tisíc
eur, škoda na vozidle Opel a fasáde
domu bude vyčíslená dodatočne.
NA STAROM MOSTE chcel 24-ročný muž skoro ráno spáchať samovraždu. S nožom v ruke a pod vplyvom
alkoholu hovoril, že sa chce zabiť. Bol
k nemu privolaný policajný vyjednávač, ktorému sa po dvoch hodinách
podarilo mladíka presvedčiť, aby z
konštrukcie mosta zliezol. Muža previezli do nemocnice na psychiatrické
vyšetrenie. O samovraždu sa mladík
pokúšal predtým v iný deň vo večerných hodinách.
NA NÁMESTÍ SNP napadli neznámi
páchatelia dvoch štátnych príslušníkov
Mexika. Po verbálnom útoku nasledovalo aj fyzické napadnutie. Jeden
utrpel zranenia v oblasti tváre a druhý
si zranil pri útoku hlavu pádom na
električkové koľaje. Polícia žiada
verejnosť o pomoc pri pátraní po totožnosti výtržníkov.
NA PARKOVEJ ULICI vodič Opla
Omega zišiel z cesty a narazil do 47ročnej ženy a 33-ročného muža. Vodič
z miesta nehody ušiel. Po dvoch hodinách našli policajti vozidlo bez vodiča
so stopami po zrážke chodcov na Kladnianskej ulici. Poškodený 33-ročný
muž uviedol, že vozidlo mal šoférovať
42-ročný muž, ktorý je v príbuzenskom vzťahu s poškodenou chodkyňou.
Z dopravnej nehody sa tak stal pokus o
vraždu. Polícia naďalej po vodičovi
pátrala a napokon ho našla v dopoludňajších hodinách bez známok života na
Elektrárenskej ulici. Súdny lekár nevylúčil cudzie zavinenie. Polícia prípad
vyšetruje.
NA KRUPKOVEJ ULICI večer
okolo 22.00 h štyria neznámi páchatelia zaútočili na 38-ročnú Bratislavčanku. Napriek tomu, že sa snažila brániť
a odolať ich útoku, zobrali jej kabelku
a odcudzili jej mobilný telefón, osobné
doklady a hotovosť 500 €. Žena utrpela drobné zranenia a škodu vo výške
760 €.
(brn)

Hlavné mesto SR Bratislava
v súlade s ust. § 9a ods. 1 a ods. 5 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí uverejňuje svoj zámer
prenajať nebytové priestory na prevádzku obchodu alebo služieb v objekte na
Bodrockej ul. č. 44 v Bratislave, k. ú.
Podunajské Biskupice o celkovej ploche
24 m2. ktorý pozostáva z hlavného priestoru o ploche 14,7 m2 (jedna miestnosť)
a vedľajších priestorov o ploche 9,3 m2 (z
toho sklad o ploche 7,5 m2 a WC o ploche
1,8 m2).
Podmienky sú zverejnené na www.bratislava.sk

V tridsiatych rokoch bola na území
Tretej ríše rozšírená myšlienka budovania zhromažďovacích priestorov vo voľnej prírode pre veľké masy ľudu. Mali slúžiť na organizované stretnutia s cieľom umocňovať v
širokých masách myšlienku nadradenosti nemeckého národa. Vznikali projekty na rozľahlé divadlá vo
voľnej prírode (Freilichttheater,
Freilichtbühne), kde mal byť ľud
zámerne vyberanými predstaveniami vedený k extrémnej národnej
uvedomelosti.
Vyberali sa miesta s čo najautentickejšou prírodnou scenériou, najlepšie
také, ktoré sa dali prezentovať samy
osebe ako dávne javiská legendárnych
udalostí germánskej histórie. Pod záštitou ministra propagandy Josepha
Göbbelsa vznikol rad projektov na
vybudovanie takýchto „pútnických
miest“, ktoré mali nahradiť aj staré
katolícke pútnické tradície v Nemecku.
Na základe Mníchovskej dohody z 20.
októbra 1938 odčlenili od Československa územie vtedy ešte samostatného mestečka Devín, kde skoro sto percent domáceho obyvateľstva hovorilo
po nemecky. Administratívne ho pripojili k územiu bývalého Rakúska,
ktoré bolo od marca 1938 (Anschluss)
pripojené k Nemeckej ríši. Mestečko s
oficiálnym názvom Theben an der
Donau spájala s najbližším mestečkom
na nemeckom území Hainburgom v
novo konštituovanej krajine Reichsgau Niederdonau/Niederösterreich,
len kompa.
Na začiatku 40. rokov sa zdalo, že by
bolo vhodné postaviť prírodné divadlo
typu Freilichtbühne aj na svahu pod
ruinami devínskeho hradu. Pomerne
prudký južný svah nad tokom Dunaja
bol zarastený bujnou vegetáciou a
nachádzali sa na ňom zvyšky stredovekého hradného opevnenia demolovaného náložou v roku 1809. V konkávnom svahu postupne vybudovali
hľadisko. Nemilosrdne pritom zničili
ešte na pôvodnom mieste jestvujúce
stredoveké múry, pretože príchod do
hľadiska bol možný len zhora, cez
hrad. Odstránili aj spadnuté kusy
muriva a svah „zarovnali“ do stupňovitých terás. Dolu, na úrovni ešte
vtedy nejestvujúceho nábrežia, postavili trojpodlažný stredovekej ruine
konkurujúci objekt, ktorý namiesto
strechy nesie pevnú železobetónovú

dosku, použiteľnú ako javisko.
Základná konštrukcia bola hotová
tesne pred koncom vojny.
Po skončení vojny stačilo dať novostavbe úplne novú náplň. Nemala už
slúžiť veľkonemeckej propagande, ale
slovanskej myšlienke nadnárodného
charakteru. Prvý Slovanský deň tam
oslavovali už 5. júla roku 1945! Bola
tu ihneď požiadavka hľadisko rozšíriť
pre niekoľko tisíc divákov. Na mieste
stredovekej citadely, kde v rokoch
1896 až 1920 stál milleniárny pomník
so sochou Arpáda, navrhoval v roku
1949 projektant umiestniť obrovské
súsošie Cyrila a Metoda. Vtedy začali
zariadenie označovať nesprávnym
názvom „amfiteáter“. Keby sa bol
niekto pozrel do ktorejkoľvek encyklopédie, zistil by, že slovom „amfiteáter“ sa od antiky označuje divadelné zariadenie, kde sa „javisko“ nachádza v strede, a diváci sedia na vyvýšených miestach po celom obvode kruhovej alebo oválnej javiskovej plochy.
Je to útvar ako Koloseum v Ríme
alebo ktorákoľvek aréna v Taliansku či
v Španielsku. Útvary, ktorým sa na
Slovensku nesprávne od vojny hovorí
„amfiteáter“ , sa v antike volali „theater“ teda „divadlo“.
Nedávno sa v časopise Život objavila
podivná óda na devínsky „amfiteáter“.
Nie všetky v príspevku uvedené tvrdenia sú pravdivé. Faktom je, že zariadenie už v roku 1945 stálo, neskôr vznikali len fantastické projekty na jeho

rozšírenie. Projekt bol však od začiatku pomýlený. Už len situovanie divákov voči juhu – v júli pred poludním
svieti divákom do očí ostré slnko –
bolo omylom. O škodách spôsobených
historickej pamiatke ani nehovoriac.
Stupňujúce sa nepriateľstvo medzi
socialistickým táborom a nenávidenou
západnou Európou znamenalo aj
obmedzenie prístupnosti Devína po
roku 1950. Divadlo v prírode v hraničnom pásme, kam bol možný pre normálneho (prevereného) smrteľníka prístup len na priepustku, postupne pustlo. Príroda sa znovu zmocnila bývalého hľadiska – zakorenilo tam množstvo zákonom chránených rastlín. Hľadisko sa už obnoviť nedá. Po obnove
hradobného múru nad hľadiskom už
nie je možný ani prístup zhora. Pred 20
rokmi prišiel ktosi z Rakúska s nápadom konať pod Devínom večerné operetné predstavenia. Obecenstvo malo
obsadiť miesta v hľadisku na plávajúcich pontónoch na Dunaji!
Budova zo 40. rokov, ktorá niesla
javisko, pripomína železničnú stanicu,
situovanú omylom na breh Dunaja. Už
pred rokmi bolo vydané povolenie na
jej zbúranie. Nenašli sa však potrebné
peniaze, búracie povolenie stratilo
platnosť. Ošarpaná a zdevastovaná budova pod majestátnym hradom je už
od začiatku veľmi rušivým prvkom.
Treba ju odstrániť. Alebo zapísať do
zoznamu „národných“ kultúrnych
pamiatok ako jediný objekt Tretej ríše
zachovaný na Slovensku?!
Štefan Holčík
FOTO - autor

Značka Palugyay
sa presadila aj
v zahraničí
Pokračujeme v mapovaní histórie Palugyayovcov a ich vynikajúcich prešporských vín z Prešporka, ktoré sa
dostali nielen na cisársky dvor, ale boli
žiadané aj v zahraničí. V období slávy
svojho hotela U zeleného stromu v druhej polovici 19. storočia Palugyay už vo
veľkom obchodoval s vínom.
Budapeštianske noviny Vadász és versenylap 21. apríla 1875 v reportáži o hoteli U
zeleného stromu, kde popri kulinárskych
dobrotách hodnotia aj víno: „Neprekonateľné sú jeho červené vína Chateau Palugyay a Villányi. Náš úsudok potvrdzuje aj
poznámka jedného zo štamgastov. Tieto
vína sa vyvážajú do ďalekého sveta – pije
ich egyptský kráľ i ruský cársky dvor.
Takýmto rozpätím klimatických extrémov
vinárstvo pána Palugyaya predčí ešte aj
bourdeuxské vína. Tiež sme mohli nahliadnuť do listu z východnej Indie, ktorý
písal nemecký cisársky konzul so sídlom v
Bombaji, v ktorom súbežne s vyjadrením
svojej plnej spokojnosti s Chateau Palugyay si objednáva ďalšiu veľkú zásielku...“
Po čase sa v celom Rakúsko-Uhorsku
značka Palugyay stala synonymom pre
dobré víno. Svedectvo podáva aj obrázok
humoristického časopisu KIKERIK (28. 1.
1877), na ktorom dobová karikatúra charakteru politickej satiry (dilemy rakúskouhorských politikov okolo rusko-tureckej
vojny) zobrazuje fľaše najlepšieho vína s
etiketou nálepkou Chateau Palugyay.
Takisto získavalo renomé aj v zahraničí,
kde reprezentovali víno z Uhorska prevažne produkty z Palugyayových pivníc.
Maďarský spisovateľ Mór Jókai ocenil
víno firmy v budapeštianskom denníku
HON 18. mája 1879 vo fejtóne (uverejnený aj v Pressburger Zeitung 20. mája 1879)
pekným literárnym jazykom takto: „Kto
chce v Uhorsku piť dobré víno pri cestovaní vlakom alebo v hostinci, stačí povedať
Chateau Palugyay a môže si byť istý, že si
o chvíľu spomenie na nápis na starých poľských pohároch „unus non sufficit“. A keď
človek cestuje dalej smerom k Varšave
alebo Petrohradu a ubytovanie sa mu nebodaj neuspokojí, stačí keď povie Chateau
Palugyay, a hneď sa mu bude zdať príjemným. Bezpečné útočisko pri tomto víne
nájde v Londýne, ako aj v Berlíne, keď sa
preplachtí do New Yorku, keď zíde ďalej
do Buenos Aires, všade natrafí na Chateau
Palugyay,“ napísal Mór Jókai a pokračoval
anekdotickým príbehom: „Cestovateľ, keď
sa bude vracať domov po druhej polovici
zemegule, nájde Palugyayho víno aj tam.
Spomíname si historku o dvoch pánoch z
Uhorska, ktorí si v reštaurácii v Kalkute
objednali najlepšie bordeauxské víno a
naservírovali im Chateau Palugyay.
Anglicky hovoriaci hostinský im vysvetlil
geografiu, teda, že Chateau Palugyay je
najlepšou lokalitou bordauxského vinohradníckeho regiónu“.
Cesta k získaniu veľkého trhu viedla, ako
inak, cez štátne objednávky. V roku 1857
uskutočnil prvé dodávky vína pre belgický
dvor, v roku 1864 do Mexika. V roku 1865
mu cisár Franz Jozef I. udeľuje titul mexického a kniežaco-nassausského dvorného
dodávateľa, v roku 1868 získava titul dvorného dodávateľa arcikniežaťa Jozefa.
prof. Gejza Blaas
(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE
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ŠTVRTOK 9. augusta
 18.00 - Cirkus ACQUATICO, predstavenie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
 19.00 - Katedrálny organový festival:
Monika Melcová (SK), Katedrála Sv.
Martina
 20.30 - Hudba na nádvorí 2012: ART,
violončelista Slavomír Repaský a jeho
skupina, Centrum hudby Zichyho palác,
Ventúrska ulica
PIATOK 10. augusta
 18.00 - Cirkus ACQUATICO, predsta-

venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
 18.00 - HC Slovan Bratislava - UPC

Vienna Capitals, hokejový zápas European Trophy, Slovnaft Arena
 19.00 - The Continental Singers, koncert, Kostol Sv. Vincenta de Paul, Tomášikova ulica

SOBOTA 11. augusta
 16.00 - Cirkus ACQUATICO, predstavenie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
 19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
komédia, Divadelné leto 2012, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
 19.00 - Cirkus ACQUATICO, predstavenie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
 19.30 - ŠK Slovan Bratislava - Spartak Myjava, futbalový zápas Corgoň
ligy, Futbalový štadión Pasienky
NEDEĽA 12. augusta
 15.00 - Divadielko Dunajka: Dúhová

plavba, plavby pre rodiny s deťmi, Loď
Martin, pontón č. 52, osobný prístav
 16.00 - Cirkus ACQUATICO, predstavenie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
 19.00 - Zúfalé manželstvo, kabaretná
komédia, Divadelné leto 2012, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
 19.00 - Capella Istropolitana a Pacora
Trio (Stano Palúch/husle, Marcel Comendant/cimbál, Robert Ragan/kontrabas),
koncert, Festival Music Square, Hlavné
námestie

PONDELOK 13. augusta
 18.00 - Cirkus ACQUATICO, predsta-

venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
 19.00 - Country večer na Dunaji:

skupina Belasí, koncertné plavby pre
dospelých, Loď Martin, pontón č. 52
 19.00 - Poradňa krásy ŠEREĎ, kabaretná komédia, Divadelné leto 2012, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
 20.00 - Koffin Kats, koncert americkej
punkrockovej skupiny z Detroitu, Randal
Club, Karpatská ulica
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UTOROK 14. augusta

 20.30 - Divadlo na nádvorí: Lordi,

 18.00 - HC Slovan Bratislava - HC

divadelné predstavenie, Centrum hudby
Zichyho palác, Ventúrska ulica

koncert, cover verzie najúspešnejších
heavymetalových a hardrockových kapiel
Sparta Praha, hokejový zápas Euro- 80-tych rokov, koncertné plavby pre
pean Trophy, Slovnaft Arena
dospelých, Loď Martin, pontón č. 52
 18.00 - Cirkus ACQUATICO, predsta-  20.00 - Bratislava Inline, bratislavské
venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica piatky na korčuliach - petržalská trasa,
 18.30 - Šermiarske utorky v Starej rad- Aupark, Einsteinova ulica
nici, zábavné šermiarsko-divadelné
SOBOTA 18. augusta
vystúpenia, Nádvorie Starej radnice
 19.00 - Los Remedios, koncert zosku-  16.00 - Cirkus ACQUATICO, predstapenia hrajúceho andalúzsky folklór s venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
názvom flamenco, Utorkové večerné kon-  18.00 - TRIBUTE TO FREEDOM:
certy v San Marten, Rudnayovo námestie Electric Light Orchestra, Blue Effect
 19.00 - Baby na palube, komédia, Diva- feat. Radim Hladík, Peci Uherčík Rock
delné leto 2012, Ateliér Babylon, Kolárs- & Roll Gang, koncert na hrade Devín
 19.00 - Cirkus ACQUATICO, predstaka ulica
 19.00 - LMFAO, koncert popovej venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
skupiny, Incheba Expo Aréna, Viedens-  19.30 - ŠK Slovan Bratislava - FK
Senica, futbalový zápas Corgoň ligy,
ká cesta
 20.00 - Agnostic Front / The Mongolo- Futbalový štadión Pasienky
ids / Take Offense, punkový koncert, Ran-  19.30 - Mutanti (posledný valčík v hoteli Kriváň), divadelné predstavenie, Didal Club, Karpatská ulica
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie
STREDA 15. augusta
 18.00 - Cirkus ACQUATICO, predstaNEDEĽA 19. augusta
venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica  16.00 - Cirkus ACQUATICO, predsta 20.00 - Death by Stereo / Čad / Catas- venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica
trofy, koncert punkových kapiel, Ma-  19.00 - Opereta Teatro Wustenrot,
koncert, J. Pustina (CZ), O. Jelinkova
jestic Music Club, Karpatská ulica
 20.30 - Divadlo na nádvorí: Posledné (CZ) a Violin Orchestra Bratislava, Fesmesiace, divadelné predstavenie, Cen- tival Music Square, Hlavné námestie
trum hudby Zichyho palác, Ventúrska  19.30 - Asia-Pacific United Orchestra,
koncert symfonického orchestra, Koncertulica
 21.00 - Odtiaľ-potiaľ (Exclusive), talk- ná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
show Viktora Horjána, LemonTree,  19.30 - Mutanti (posledný valčík v hoteli Kriváň), divadelné predstavenie, DiHviezdoslavovo námestie
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie
ŠTVRTOK 16. augusta
 18.00 - Cirkus ACQUATICO, predstaPONDELOK 20. augusta
venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica  9.00 - Bájkovanie, divadelný workshop
 19.00 - Katedrálny organový festival: pre deti, Divadlo LUDUS, Tower 115, PriMassimo Nosetti (IT), Katedrála Sv. Mar- binova ulica
 19.00 - Večer nestárnucich melódií:
tina
 19.00 - Ida Kellarová & Jazz Famelija, Kuštárovci, koncertné plavby pre dospehudobný koncert, Festival Music Square lých, Loď Martin, pontón č. 52
 19.30 - Veľká kilovačka na Námestí BiHlavné námestie
 20.30 - Hudba na nádvorí 2012: Mojše la Gatesa, divadelné predstavenie, DivadBand, koncert židovskej hudby, Centrum lo GUnaGU, Františkánske námestie
hudby Zichyho palác, Ventúrska ulica
 21.00 - Lenka Filipová: Concertino,
UTOROK 21. augusta
koncert českej gitaristky a speváčky,  9.00 - Bájkovanie, divadelný workshop
pre deti, Divadlo LUDUS, Pribinova ulica
Koncertná sieň Klarisky, Klarisky
 18.30 - Šermiarske utorky v Starej radPIATOK 17. augusta
nici, zábavné šermiarsko-divadelné vys 17.00 - Zemia Leborska (PL), vystúpe- túpenia, Nádvorie Starej radnice
nie súboru piesní a tanca, Námestie M. R.  19.30 - Pitbull (hra o Slovensko), divadelné predstavenie, Divadlo GUnaGU,
Štefánika, Eurovea Galleria
 17.30 - Longital, koncert, Letná čitá- Františkánske námestie
reň U červeného raka, Michalská ulica
 18.00 - Cirkus ACQUATICO, predstaSTREDA 22. augusta
venie vodného cirkusu, Galvaniho ulica  9.00 - Bájkovanie, divadelný workshop
 18.00 - Power of Cover: Heavy Rock, pre deti, Divadlo LUDUS, Pribinova ulica

ŠTVRTOK 23. augusta
 9.00 - Bájkovanie, divadelný workshop

pre deti, Divadlo LUDUS, Pribinova ulica
 19.00 - Nerez a Katarína Koščová, kon-

cert, Festival Music Square, Hlavné
námestie
 19.00 - Katedrálny organový festival:
Kateřina Chroboková (CZ), Katedrála
Sv. Martina
 19.30 - Pitbull (hra o Slovensko), divadelné predstavenie, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie
 20.30 - Hudba na nádvorí 2012: Cuore
Barocco, koncert, Centrum hudby Zichyho palác, Ventúrska ulica

PIATOK 24. augusta
 9.00 - Bájkovanie, divadelný workshop

pre deti, Divadlo LUDUS, Pribinova ulica
 18.00 - HC Slovan Bratislava - JYP

Jyväskylä, hokejový zápas European
Trophy, Slovnaft Arena
 19.30 - Modelky 2 (krása neni šetko),
divadelné predstavenie, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie
 20.00 - Bratislava Inline, bratislavské
piatky na korčuliach - staromestská trasa,
SND, Pribinova ulica

SOBOTA 25. augusta
 15.00 - Vajnorské dožinky, Roľnícka

ulica, Vajnory
 19.00 - Partička, kabaretné vystúpenie,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 20.00 - Jethro Tull´s Ian Anderson,
koncert, Istropolis, Trnavské mýto

NEDEĽA 26. augusta
 9.30 - Festival historického šermu, hud-

by, tanca a remesiel, Hrad Devín
 18.00 - HC Slovan Bratislava - KalPa
Kuopio, hokejový zápas European
Trophy, Slovnaft Arena
 19.00 - Partička, kabaretné vystúpenie,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
 19.30 - Baletky, hacker, homlesáci a
manažéri, divadelné predstavenie, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie

PONDELOK 27. augusta
 21.00 - Celovečerný koncert Viktora

Horjána, kabaret, LemonTree, Hviezdoslavovo námestie
 Podrobnejší program

nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
 kam@banoviny.sk

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., Showroom Jeep, Tuhovská 11, Bratislava-Zlaté piesky, tel.: 02/4929 4531, www.motor-car.sk

vyjdú až o tri týždne

30. augusta 2012
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