
V prvý septembrový týždeň vybera-
la medzinárodná porota tie najlepšie
fotografie súťaže SLOVAK PRESS
PHOTO, ktorej premiérový ročník
sa blíži k vyvrcholeniu. Viac prezra-
dila riaditeľka Slovak Press Photo
Jana GARVOLDTOVÁ.
- Do uzávierky súťaže 31. augusta
2012 sa prihlásilo vo všetkých kategó-
riách spolu 130 autorov, ktorí prihlásili
vyše 1500 fotografií. Medzinárodná
porota Slovak Press Photo mala veľmi
ťažkú úlohu vybrať z tohto množstva
prác tie najlepšie.
Kedy budú známe výsledky Slovak
Press Photo a kedy a kde ich Brati-
slavčania uvidia?
- Slávnostné vyhlásenie výsledkov
bude 4. októbra 2012 v Primaciálnom
paláci, kde budú pozvaní všetci ocene-
ní fotografi. Bratislavská verejnosť
bude mať možnosť pozrieť si víťazné
fotografie, ale aj práce, ktoré zaujali

porotu, od 5. do 28. októbra 2012 v
Múzeu mesta Bratislavy v Starej radni-
ci od 10.00 do 18.00 h.
Jednou z kategórii súťaže je Grant
Bratislavy, čiže ročné štipendium
magistrátu 2000 € na fotografovanie
premien Bratislavy. Aký bol záujem
o túto cenu?
- O Grant Bratislavy sa uchádzali de-
viati fotografi a medzinárodná porota
mala náročnú úlohu vybrať troch naj-
lepších, spomedzi ktorých si primátor
Bratislavy vybral víťaza.
Ako hodnotila kvalitu novinárskych
fotografií porotcovia Marián Pauer,
Tibor Huszár, Alan Hyža, Péter Kor-
niss a Tomasz Gudzowaty?
- Všetci porotcovia vysoko ocenili nie-
len kvalitu súťažných prác, ale aj orga-
nizáciu a priebeh Slovak Press Photo.

Jeden z porotcov bol dokonca prvýkrát
na Slovensku a verím, že nie posledný.
Zahraniční a slovenskí porotcovia si
mimoriadne dobre porozumeli a som
presvedčená, že Slovak Press Photo
prinesie Bratislavčanom, ktorí v októb-
ri navštívia Starú radnicu, krásne kul-
túrne zážitky.
Výstavou v Starej radnici sa teda
koncom októbra prvý ročník Slovak
Press Photo skončí?
- Neskončí, pretože po výstave sa
víťazné a ocenené práce zbalia a poce-
stujú do zahraničia. Už teraz môžem
prezradiť, že výstava Slovak Press
Photo bude putovať po niektorých slo-
venských veľvyslanectvách a výstav-
ných sieňach v zahraničí. Už teraz však
myslíme na druhý ročník súťaže, do
ktorého budú môcť slovenskí fotografi
prihlásiť práce vytvorené od 31. augus-
ta 2012 do 31. augusta 2013.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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STARÉ MESTO
Na pilieri Starého mosta sú už vyše
dvoch mesiacov zachytené konáre
stromov, ktoré hyzdia panorámu
mesta. Odstrániť ich však nemá kto,
nakoľko každá z oslovených inštitú-
cií tvrdí, že to nie je jej kompetencia.
„Odstraňovanie konárov a iných napla-
venín nie je v kompetencii Štátnej pla-
vebnej správy. Táto činnosť je v zmys-
le zákona o ochrane pred povodňami
výlučnou povinnosťou správcu vodné-
ho toku, ktorým je Slovenský vodohos-
podársky podnik,“ uviedol Dušan
Kacko z právneho odboru Štátnej pla-
vebnej správy. Stanislav Kanka z odde-
lenia plavebnej bezpečnosti dodal, že

plavebná správa vykonáva iba dozor
nad plavbou či rieši nehody plavidiel.
Slovenský vodohospodársky podnik
(SVP), š.p., však tvrdí, že je len správ-
com toku rieky a o most sa má starať
jeho majiteľ. „Zo zákona o ochrane
pred povodňami vyplýva, že za údržbu,
ochranu mostného telesa ako celku,
vrátane pilierov je zodpovedný jeho
majiteľ, rovnako ako aj za odstraňova-
nie prekážok, ktoré sú na ňom zachyte-
né. Správca vodného toku spravuje
koryto vodného toku, nie objekty ktoré
vodný tok križujú,“ povedal hovorca
SVP Pavel Machava.
Majiteľom Starého mosta je mesto Bra-
tislava. „Hlavné mesto vie o konároch

stromov, ktoré sa zachytávajú na opor-
nom pilieri Starého mosta. Väčšinou
ich odstraňuje správca vodného toku,
ktorým je Slovenský vodohospodársky
podnik, alebo ich odplaví voda,“ uvied-
la Martina Halušková z komunikačné-
ho oddelenia magistrátu. Dodala však,
že mesto je pripravené v súčinnosti aj s
vodohospodárskym podnikom riešiť
prípadné krízové situácie alebo problé-
my, ktoré by mohli nastať, keby bol
ohrozený most.
Zdá sa, že Bratislavčania i turisti sa bu-
dú musieť aj naďalej pozerať na most s
nánosom konárov, pretože zatiaľ sa nik
nemá k ich odstráneniu aj keď na nápra-
vu by zjavne stačilo málo. (mch)

Konáre z mosta nemá kto odstrániť
Začalo sa to v januári, keď voda priplavila prvý konár. Dnes je na Starom moste malý les... FOTO - Slavo Polanský

Najlepšie fotky vystavia v Starej radnici

Magistrát zlyhal,

tri dni nebol

odchyt túlavých

mačiek a psov
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát včas nezabez-
pečil odchyt zabehnutých, túlavých,
zranených a mŕtvych zvierat na
území mesta, ich odvoz a umiestňova-
nie do karantény. Zmluva so Slobo-
dou zvierat totiž vypršala 6. septemb-
ra 2012 a na novej zmluve sa obe stra-
ny dohodli až v pondelok popoludní.
Na to, že mesto nemá uzavretú zmluvu
o asanačných službách upozornila Slo-
boda zvierat v piatok 7. septembra
2012, teda deň po skončení platnosti
zmluvy.  Následné popoludní si mesto
chcelo dočasne objednať u Slobody
zvierat odchyt zabehnutých, túlavých,
zranených a mŕtvych zvierat, nie však
umiestnenie zvierat do následnej
karantény. Sloboda zvierat túto objed-
návku neakceptovala.
Ako pre Bratislavské noviny uviedla
predsedníčka Slobody zvierat Pavla
Dugovičová, náklady na odchyt, ka-
ranténu a s tým spojené služby predsta-
vuje na jedno zviera 54 €. Doteraz
mesto z tejto sumy hradilo 25 €, zvy-
šok vykryla Sloboda zvierat z darov,
ktoré dostáva. Ak by si mesto objedna-
lo len odchyt, pokrylo by len 20%
nákladov na jedno zviera a zvyšok vrá-
tane 5-dňovej karantény by musela
hradiť Sloboda zvierat. To by podľa P.
Dugovičovej bolo pre toto občianske
združenie likvidačné.
Na mieste je otázka, prečo mesto včas
nezabezpečilo asanačnú službu, keďže
dobre vedelo, že zmluva sa končí 6.
septembra. Primátor Milan Ftáčnik ešte
23. apríla 2012 v odpovedi na interpelá-
ciu mestskej poslankyne tvrdil, že
mesto plánuje zriadiť vlastný útulok pre
zvieratá a urobiť verejné obstarávanie
na vybrané veterinárne asanácie. Nič z
toho však mesto neurobilo a vystavilo
tak obyvateľov mesta hrozbe, keď
zabehnuté, túlavé, zranené a mŕtve
zvieratá nemal tri dni kto odchytiť!
Podľa zákona o veterinárnej starostli-
vosti štát a obce zriaďujú, prevádzkujú
a podieľajú sa na prevádzke útulkov a
karantén. Obce sú podľa zákona tiež
povinné zabezpečiť odchyt túlavých
zvierat na území obce.
Nakoniec sa mesto a Sloboda zvierat v
pondelok popoludní dohodli na pokra-
čovaní doterajšieho zmluvného vzťahu
s tým, že mesto do konca týždňa vyhlá-
si novú súťaž. Do jej skončenia a uzat-
vorenia zmluvy s víťazom súťaže bude
pre bratislavskú samosprávu zabezpe-
čovať činnosti vyplývajúce so zákona
o veterinárnej starostlivosti Sloboda
zvierat. Podľa informácií Slobody
zvierat je mesačne na území Bratislavy
odchytených v priemere 140 túlavých
zvierat. (pol)

Vodiči sa budú

môcť týždeň

voziť MHD

zadarmo
BRATISLAVA
Bratislavská mestská hromadná
doprava bude pre držiteľov vodič-
ského oprávnenia od 16. do 22. sep-
tembra 2012 do polnoci na denných
spojoch zadarmo. Je to príspevok
mesta Bratislava a DPB, a.s., k Eu-
rópskemu týždňu mobility.
Vlani v MHD jazdili len držitelia Bra-
tislavskej mestskej karty, tento rok
môžu všetci vodiči. Musia sa však pre-
ukázať vodičským preukazom. Cieľom
týždňa mobility je vyzvať ľudí, aby
vystúpili z áut a nasadli na MHD, bicy-
kel či išli pešo. (ado)

Cestujte a 

oddychujte

po Centrope
BRATISLAVA
Už niekoľko týždňov je záujemcom
o aktívnu dovolenku a milovníkom
cyklistiky sprístupnený informačný
portál www.tourcentrope.eu. Pro-
jekt vznikol v gescii Slovenského do-
mu Centrope s ambíciou stať sa spo-
ľahlivým zdrojom informácií o mož-
nostiach krátkej dovolenky a tipoch
pre rodinné víkendové výlety v re-
gióne v piatich jazykoch, vrátane
angličtiny a materinského jazyka
jednotlivých regiónov Centrope.
Centrope tvoria tri rakúske spolkové
krajiny (Viedeň, Dolné Rakúsko, Bur-
genland), dve maďarské župy (Gyor-
Moson-Sopros, Vas), dva slovenské
kraje (Bratislavský kraj, Trnavský kraj)
a Jižní Morava v Českej republike.
Na www.tourcentrope.eu sa nachádza
vyše 160 jedinečných tipov, kam sa
vybrať na výlet len pár desiatok kilo-
metrov od domova, okolo 60 kultúr-
nych a voľnočasových podujatí a naj-
mä, užitočné popisy 40 cyklotrás po
regióne, s ich dĺžkou, prevládajúcim
povrchom, či stupňom obtiažnosti.
Blížiaci sa Európsky týždeň mobility,
do ktorého sa tradične spolu s vyše
tisíckou európskych miest a regiónov
zapája aj Bratislava a Bratislavský kraj,
je ideálnou príležitosťou vydať sa na
bicyklový výlet po niektorej z trás od-
porúčaných na www.tourcentrope.eu.
Ústrednou témou tohtoročného Európ-
skeho týždňa mobility je heslo „Ideme
správnym smerom“ (Moving in the
Right Direction). Európska komisia
pripravila Plán trvalo udržateľnej
mobility v mestách, v rámci ktorého
kladie veľký dôraz na alternatívne
formy dopravy. Presne takúto formu
spoznávania regiónu ponúka aj portál
www.tourcentrope.eu. (hov)
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Jazda MHD má
byť lacnejšia
ako autom
Bratislava sa aj tento rok zapojí do
Európskeho týždňa mobility a samo-
správa mesta pripravila viacero projek-
tov, ktoré majú Bratislavčanov dostať z
áut do hromadnej dopravy, na bicykle
či na chodníky. Týždeň mobility však
ubehne ako voda a potom je dobré si
poctivo priznať, ktorý projekt bol efek-
tívny a ktorý bol len bohapustým mrha-
ním verejných peňazí.
Predchádzajúce vedenie mesta pred
tromi rokmi prvýkrát nechalo MHD za-
darmo na Deň bez áut. Na dlhšie by to
vraj spôsobilo mestskému dopravcovi
finančné problémy. Vlani urobila brati-
slavská samospráva gesto a týždeň
mohli držitelia mestskej karty jazdiť za-
darmo. Či to bol skutočný príspevok k
posilneniu hromadnej dopravy, možno
oprávnene pochybovať. Držitelia mest-
skej karty sú totiž spravidla aj majiteľmi
električeniek, takže umožniť im cestovať
MHD zadarmo bolo v lepšom prípade
len gesto, v tom horšom výsmech.
Tento rok sa vedenie mesta rozhodlo ísť
ďalej. Týždeň môžu cestovať zadarmo
MHD tí, ktorí majú vodičský preukaz.
Okruh cestujúcich je tým podstatne
väčší ako pred rokom, otázne však je, či
dennodenní vodiči nechajú autá v gará-
žach a nasadnú na električku, autobus
alebo trolejbus? Navyše by bolo vhodné
otvorene povedať, koľko bude tento
„špás“ stáť, resp. koľko na tom prerobí
Dopravný podnik Bratislava a koľko
bude žiadať do konca roka od mestských
poslancov na vykrytie prevádzkovej
straty. Pretože voziť cestujúcich zadar-
mo pri súčasnom systéme financovania
je síce ľúbivé ale nezodpovedné.
Ak Bratislavčania dávajú prednosť
autám pred MHD, je to najmä preto, že
aj napriek občasným zápcham je pre
nich jazda autom pohodlnejšia a efek-
tívnejšia. Auto nechajú doma až vtedy,
keď sa budú môcť na  MHD spoľahnúť
a bude pre nich lacnejšia ako jazda
autom. Možno by na úvod stačilo zabrá-
niť autám parkovať na chodníkoch. Tým
by sa nielenže konečne urobilo niečo aj
pre chodcov, ale nepochybne by to ob-
medzili motoristov, ktorí zadarmo oku-
pujú chodníky a terorizujú chodcov. Le-
bo práve chodec by mal byť v meste na
prvom mieste. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Zámer vybudovania podzemného
parkovacieho domu a mestského
parku na Kollárovom námestí nepo-
sudzujú len dotknuté inštitúcie a verej-
nosť, ale aj prokuratúra. Na podnet
občianskej iniciatívy Bratislava otvo-
rene (BAO) prokuratúra skúma, či bol
rešpektovaný územný plán a jeho
regulatívy, či boli rešpektované funk-
čné plochy, súlad so stavebným záko-
nom a rešpektovanie zákona o ochra-
ne životného prostredia. 
Investorom je spoločnosť Parking
House, a. s., Bratislava, ktorá pôvodne
počítala s podzemnou garážou na piatich
podlažiach a pod celým námestím pre
500 áut, podľa najnovšieho návrhu počí-
ta s výstavbou na tretine územia s kapa-
citou 297 parkovacích miest. Pri výstav-
be má padnúť 53 stromov. 
Podľa zámeru, ktorý sa posudzuje z
pohľadu vplyvov na životné prostredie,
verejná podzemná parkovacia garáž má
slúžiť pre obyvateľov mesta, priľahlých
administratívnych, polyfunkčných a kul-
túrnych zariadení. Vjazd má byť z Ján-
skej ulice a výjazd z Kollároveho námes-
tia. Na povrchu má byť vysadená vzrast-
lá zeleň.

BAO má podozrenie, že mesto vydaním
súhlasného záväzného stanoviska k
investičnému zámeru prekročilo zákon.
„Realizovaním tohto zámeru by sa
vytvoril nebezpečný precedens: každá
zelená plocha v meste, na ktorej je park
so stromami a občania ju považujú za
verejný priestor pre relax a oddych, sa
potom môže zmeniť na „zelenú stre-
chu“ – rovnako, ako keď teraz magistrát
súhlasil s výstavbou na Kollárovom

námestí,“ tvrdí Bratislava otvorene.
Občianski aktivisti tvrdia, pri takomto
prístupe územný plán nebude garanto-
vať žiadnu stabilizovanú plochu zelene,
lebo pod týmito plochami sa budú môcť
stavať nielen garáže, ale napr. aj sklady
či iné stavby.
Verejnosť sa k zámeru podzemného par-
kovacieho domu a mestského parku na
Kollárovom námestí mohla vyjadriť do
12. septembra 2012. (ado)

Pod Kollárovym námestím má byť garáž,

zámerom sa však zaoberá prokuratúra

STARÉ MESTO
V rámci Európskeho týždňa mobili-
ty od 15. do 23. septembra 2012
budú na Staromestskej ulici od
Mosta SNP (Nový most) až po SAV
na Štefánikovej ulici vyznačené v
oboch smeroch skúšobné buspruhy
vyhradené len pre MHD. Možno
očakávať, že tu budú vznikať dop-
ravné zápchy.
„Má nám to ukázať, čo by sa stalo, ak
by tam autobusové pruhy zostali
natrvalo. Je to experiment, možno to
budeme skúšať aj týždeň potom,“
povedal primátor Milan Ftáčnik. Zo
štyroch pruhov, po ktorých spoločne
jazdia autobusy a autá, tak zostanú

autám len dva. Ak sa osvedčia, majú tu
buspruchy zostať natrvalo.
Občianske združenia Lepšia doprava
víta pokusné zriadenie buspruhov na
Staromestskej a Štefánikovej ulici,
upozorňuje však, že v prvých dňoch sa
tu budú tvoriť dopravné zápchy. „Ak
bude skúšobná prevádzka buspruhu
trvať iba týždeň alebo dva, väčšina
vodičov áut si na nový stav ani nestih-
ne zvyknúť,“ vysvetľuje Ivan Bútora.
V prvom týždni sa podľa neho objavia
dopravné zápchy podobne ako to bolo
v prípade vyhradenia Starého mosta
pre MHD v roku 2009. Po troch mesia-
coch sa však ukázalo, že vytvorenie
buspruhu na moste pomohlo odstrániť

aj dopravné problémy v celom okolí
Šafárikovho námestia.
Podľa združenia Lepšia doprava je tiež
dôležité aj konkrétne dopravné riešenie
vyhradeného pruhu a križovatiek, kto-
rými bude prechádzať. „Aby buspruh
splnil svoj účel, ktorým je zrýchlenie a
zatraktívnenie MHD, a zároveň nespô-
sobil extrémne komplikácie automobi-
lovej doprave, je potrebné upraviť aj
signalizáciu na niektorých križovat-
kách,“ upozorňuje Martin Fundárek.
Od soboty 15. septembra 2012 sa teda
Bratislavčania musia na jednej z hlav-
ných dopravných  tepien v meste pri-
praviť na zásadnú zmenu organizácie
dopravy. (ado)

Na Staromestskej a Štefánikovej budú

buspruhy - možno očakávať zápchy

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.

Obchvat D4

chcú stavať

v roku 2014
BRATISLAVA
Ministerstvo dopravy plánuje o dva
roky začať s výstavbou diaľnice D4,
ktorá má tvoriť obchvat Bratislavy.
Výstavba prvého úseku obchvatu z
Jaroviec do Ivanky pri Dunaji by
mala trvať štyri roky.
„Plánovaný obchvat bude mať na Bra-
tislavu jednoznačne pozitívny vplyv.
Mal by odľahčiť nielen komunikácie I.
a II. triedy, ale tiež komunikácie III.
triedy a miestne komunikácie v hlav-
nom meste,“ uviedol hovorca minister-
stva dopravy Martin Kóňa. 
Najdôležitejšia 23-kilometrová časť
plánovaného diaľničného obchvatu
hlavného mesta má odkloniť tranzitnú
dopravu z dnešného prieťahu Bratisla-
vy na jej východný a južný okraj. Čias-
točne tak odbremení exponované
úseky D1 od vstupu do Bratislavy v
smere z Trnavy až po Petržalku, vráta-
ne Prístavného mosta, ktorý je najviac
zaťaženou cestnou komunikáciou na
Slovensku. „Denne ho využije v prie-
mere vyše 100-tisíc vozidiel, z toho 14-
tisíc nákladných,“ doplnil Kóňa na
otázku efektívnosti obchvatu, pričom
dodal, že sa vytvoria nové dopravné
napojenia medzi oblasťami, ktoré
doposiaľ úplne chýbajú.
Pozitívne dopady sa očakávajú aj na
radiálach vstupujúcich do mesta, ako
napríklad na Ráztočnej ulici, Seneckej
ceste, Roľníckej ulici, Púchovskej ulici
či Ulici Svornosti v kombinácii s vybu-
dovaním novej zbernej komunikácie
od Prístavnej ulice po diaľnicu D4, čo
vytvára vhodné podmienky aj pre nové
umiestnenie riečneho prístavu západne
od Slovnaftu.
Diaľnica D4 je momentálne v príprave.
Prvý úsek Bratislava Jarovce - Ivanka
pri Dunaji sever by sa mal začať stavať
v roku 2014, výstavba by mala trvať
štyri roky a náklady sa odhadujú na
576 miliónov eur. Ďalší úsek z Ivanky
pri Dunaji po Záhorskú Bystricu má
stáť 599 miliónov eur a tretí, z Devín-
skej Novej Vsi po hranicu s Rakúskom
100 miliónov eur.
Z čoho bude obchvat financovaný defi-
nované nie je. Do úvahy prichádzajú
projekty verejno-súkromného partner-
stva (PPP) alebo eurofondy. (mch)PozWvame v?s na 

TWade2 otvorenWch dverJ Kia!

Kia Bratislava, s. r. o. 
Tuhovsk? 7, 831 07 Bratislava, tel.: 02/ 4929 4300, predaj: 02/ 4929 4303, info.kia@motor-car.sk
Kia Lamaf, Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
HodonJnska 7, 841 03 Bratislava, tel.: 02/ 4929 4358, fax: 02/ 4929 4394, info.lamac@motor-car.sk      www.motor-car.sk

Dajte viac priestoru z?aitkom z prvej ruky. PrJhte sa k n?m zozn?miJ 
v d2och 17. 9. - 22. 9. 2012 s novou KIA cee‘d Sportswagon pofas 
tWad2a otvorenWch dverJ a hrajte o l?kavF ceny:
1. cena: Kia cee´d na 1 mesiac s plnou n?draou
2. – 6. cena: 5 x iPhone 4S
7. – 9. cena: 3 x navig?cia TomTom (XL2 IQ Routes edition – Europe 42)

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842

URČENIE OTCOVSTVA
Certifikované DNA-laboratórium
ponúka profesionálne DNA testy

s najvyššou mierou istoty a ochrany
dát. Súdno-znalecké posudky
aj súkromné testy, od 197 eur.

www.dnatest.sk | (02) 4524 1268

DREVENÉ ROLETY
predokenné ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy 
navíjače - obnova, generálne opravy

Poradíme ako zachovať drevené rolety
pri výmene okien.

Mobil: 0903 349 274, e-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

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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BRATISLAVA
Mestské časti Staré Mesto, Petržal-
ka, Karlova Ves a Rača, ktoré zve-
rejnili zoznamy registrovaných psov
na svojich webových stránkach,
hodnotia tento krok pozitívne. Na
jeseň plánujú súpis psov zverejniť aj
mestské časti Ružinov, Nové Mesto a
Dúbravka. 
Petržalka začala zverejňovať prehľad
evidovaných psov koncom marca
2012. „Aktuálne máme v evidencii
5436 psov. Od zverejnenia zoznamu
stúpol počet novoprihlásených psov o
287 jedincov. Zoznam postupne aktua-
lizujeme,“ povedala hovorkyňa Petr-
žalky Mária Grebeňová-Laczová. Zve-
rejnenie zoznamu psov, za ktorých bola
zaplatená daň, bol podľa nej dobrý
krok, ktorý napomohol k zvýšeniu zod-
povednosti majiteľov a plneniu si zá-
konnej daňovej povinnosti. „Obyvate-
lia na zoznam reagujú a každý podnet
prešetrujeme. Ak si majiteľ v15-dňovej
lehote nesplní povinnosť, začneme
voči nemu proestupkové konanie.
Výzvy sme už zaslali viac ako 50 obča-
nom,“ povedala Grebeňová-Laczová.

Karlova Ves zverejnila zoznam v máji
2012, odvtedy v ňom pribudlo vyše 70
psov. „Karlovešťania to vítajú a nahla-
sujú nezaregistrovaných psov. Od
začiatku roka máme zaregistrovaných
224 nových psov,“ uviedla Anna Kuba-
lová z karloveskej samosprávy.
Staré Mesto zverejnilo zoznam dlžní-
kov na dani za psa na začiatku júna
2012. „Za dva mesiace od zverejnenia
pribudlo do evidencie 20 psov,“ uvie-
dol hovorca mestskej časti Staré Mesto
Tomáš Halán.
Na račianskej webstránke sa zoznam
registrovaných psov objavil v marci
2012. Vtedy bolo v zozname 1594 psov
a teraz ich je 1588. „Viac psov bolo na
základe ich úhynu odhlásených ako pri-
hlásených,“ povedal hovorca mestskej
časte Rača Jaroslav Hinšt. „Dostávame
najmä anonymné oznámenia a na ich
základe pribudlo do zoznamu asi 15
psov,“ uviedol.
Ružinov plánuje zverejniť zoznam
registrovaných psov spolu s Dúbrav-
kou na jeseň. „Dali sme už informač-
ným technikom úlohu spracovať zoz-
nam vyše 1900 psov, ktoré registruje-

me. Následne zoznam skontrolujeme a
zaktualizujeme. Počítame s tým, že v
októbri by sme ho mohli mať na našej
webovej stránke,“ uviedol hovorca
Dúbravky Michal Kriško.
Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý
dal už pokyn na vypracovanie takéhoto
zoznamu. „Čoskoro pribudne aj kom-
pletná mapa všetkých oficiálnych ven-
čísk, miest, kde si môžu psičkári vziať
papierové vrecko na exkrementy, a
košov, kde ho môžu zahodiť. Chovate-
lia psov zároveň dostanú detailné infor-
mácie o tom, na čo presne sa využívajú
prostriedky vybrané v rámci dane za
psa,“ povedal hovorca Nového Mesta
Marek Tettinger. Na novomestskej
webovej stránke sa obyvatelia okrem
zoznamov košov dočítajú napríklad aj
to, že za porušenie povinnosti prihlásiť
psa do evidencie môže byť udelená
pokuta až do výšky 165 € alebo aj to, že
daň za psa chovaného v byte alebo
rodinnom dome majiteľ zaplatí 49,79 €,
za psa, ktorého je vlastníkom nepracu-
júci alebo invalidný dôchodca 9,95€ a
za psa, ktorý je chovaný vo firme ako
strážny pes 66,38 €. Martina Chudá

Zverejnenie registrovaných psov

zvyšuje zodpovednosť majiteľov

Nefunkčnú

a rozbitú búdku

neodstránili
DÚBRAVKA
Zdevastovaná telefónna kabína na
križovatke ulíc Bilíková a Trhová,
ktorá tam bola osadená načierno,
stále stojí na svojom mieste. Dú-
bravská samospráva sa už vyše roka
snaží spojiť s majiteľom, ten však
nepreberá zásielky. Spoločnosť, kto-
rej majetkom má kabína byť, nás
informovala, že jej nepatrí. Komu
patrí, neprezradila, no so stavebným
úradom vraj komunikuje.
V júni nás hovorca miestneho úradu
informoval, že mestská časť zlikviduje
a odstráni rozbitú telefónnu búdku na
vlastné náklady, pričom ich bude od
vlastníka vymáhať súdne. „Keďže ide o
súkromný majetok, vedúci oddelenia
dopravy , územného rozvoja a podnika-
teľských aktivít konzultuje odstránenie
búdky s právnikmi,“ uviedol hovorca
mestskej časti Michal Kriško.
Podľa dúbravského stavebného úradu
spoločnosť Metropol Media, s.r.o., osa-
dila kabínu s verejným telefónnym
automatom bez toho, aby požiadala o
povolenie. Spoločnosť nereagovala ani
na vyzvanie o podanie žiadosti o doda-
točné povolenie. „Oddelenie dopravy,
územného rozvoja a podnikateľských
aktivít mestskej časti Dúbravka inves-
tovalo do riešenia daného problému
desiatky hodín. Vinník sa zrazu vyparil.
Nepreberá zásielky, ktoré sa vracajú,“
uviedol Kriško.
Preto sme sa spojili so spoločnosťou
Metropol Media, ktorá uviedla, že uve-
rejňujeme dezinformácie. Telefónna
búdka jej vraj nepatrí, situácia je zložitá,
objekty predtým vlastnil iný majiteľ,
teraz ich ničia vandali a pripravuje sa
nová koncepcia multifunkčných termi-
nálov. No na otázku, prečo si spoloč-
nosť nepreberá poštu, sme dostali odpo-
veď, že so stavebným úradom komuni-
kuje. Čo je tvrdenie proti tvrdeniu, hlav-
ne keď im kabína nepatrí, pričom
dúbravská samospráva tvrdí, že áno.
V podstate je „jedno“ komu patrí či nie,
lebo svoj účel už dlho nenapĺňa a občan
z nej nemá žiadny osoh. Prekáža, črepy
z nej ohrozujú okoloidúcich, nie je v nej
telefónny automat a určite nezveľaďuje
okolie.
Podľa dostupných informácií patrili
telefónne búdky spoločnosti Efektiv
Media, s.r.o., ktorá sa pred niekoľkými
rokmi ocitla v konkurze. Búdky potom
mali byť predmetom dražby a získala
ich spoločnosť Metropol Media, s.r.o.
Keďže mnohé stoja na mestských
pozemkoch, podliehajú dani za užíva-
nie verejného priestranstva. Len v Sta-
rom Meste spoločnosť Metropol Media
dlhuje na tejto dani mestskej časti
15 300 eur. Dlhy po sebe zanechala aj
spoločnosť Efektiv Media, ktorá Staré-
mu Mestu dlhuje 10 161,68 eura.
V celej Bratislave zostalo funkčných
len 7 verejných telefónnych automatov,
ktoré spravuje Slovak Telekom. Ostat-
né búdky sú bez telefónnych automatov
a už dva roky slúžia len ako reklamné
zariadenia. (mch)

Platy učiteľov

stredných škôl

sa ešte zvýšia
BRATISLAVA
Napriek hospodárskej kríze sa učite-
ľom a zamestnancom stredných
škôl, ktorých zriaďovateľom je Bra-
tislavský samosprávny kraj, zvýšili
platy v priemere o 20 eur mesačne.
Ide o dôsledok opatrení krajskej
samosprávy, ktorá od januára zvýši-
la platy riaditeľom, čo ich malo sti-
mulovať nájsť rezervy a úspory na
zvýšenie platov učiteľov.
Začiatkom tohto roka tak bola priemer-
ná mesačná mzda bratislavských učite-
ľov 714 eur, v budúcom roku by sa
mala zvýšiť v priemere o ďalších 10 €.
Župan doplnil, že cieľom je priblížiť
mzdy učiteľov priemerným platom v
národnom hospodárstve. V rozpočte na
budúci rok bratislavská župa plánuje
na platy učiteľov vyčleniť 300 tisíc eur,
čo je trojnásobne viac ako v tomto
roku. Peniaze budú použité na zvýše-
nie platov všetkým zamestnancom na
školách, pričom budú prideľované
podľa kvality školy, výsledkov či
schopnosti riaditeľov získať pre školu
prostriedky z iných zdrojov. Bratislavs-
ká župa má v zriaďovateľskej pôsob-
nosti 58 stredných škôl, v ktorých pra-
cuje 2657 zamestnancov, z toho 1924
učiteľov. (brn)

DPB opravil

poklop až po

dvoch rokoch
STARÉ MESTO
Rozbitý poklop na Krížnej ulici, je
už konečne opravený. Podľa čitateľa
Richarda Kerekesa bol vyše dvoch
rokov hrozbou pre chodcov aj autá.
Magistrát ako správca komunikácie
niekoľkokrát vyzval Dopravný podnik
Bratislava, a.s., ktorý má kanál v sprá-
ve, aby rozbitý liatinový poklop opra-
vil či vymenil. Posledný termín na
opravu stanovil do konca júna 2012, čo
však DPB opäť nedodržal. 
„Dopravný podnik objednal opravu
poškodeného poklopu na Krížnej ulici
u svojho dodávateľa. Poklop je už
podľa našich informácií v súčasnosti
opravený,“ uviedla Martina Halušková
z magistrátu. Mestský dopravca naozaj
po dvoch rokoch úspešne zvládol
poklop vymeniť. (mch)

Dostal vás niektorý z televíz-
nych seriálov? Uniká vám ale
neustále niť, pretože si jednodu-
cho nestíhate pozrieť každý
diel? Čas je neúprosný a televíz-
na zábava musí väčšinou ustú-
piť práci. Našťastie už technoló-
gie pokročili a núka sa viacero
riešení ako skĺbiť prácu a tele-
víznu zábavu.
Vyskúšali ste už, ako funguje
moderný televízny archív? Tak
napríklad vo FiberTV - kedykoľ-
vek si urobíte čas a máte chuť na
dobrý film, pozriete si priamo na
obrazovke televízny program a zis-
títe čo práve dávajú. Ak nič zaují-
mavé, pozriete, či niečo zaujímavé
nevysielali včera či predvčerom,
alebo až 7 dní dozadu a pustíte si,
čo vás zaujalo.
Televízne vysielanie si tak plánujete

úplne podľa seba, nezáleží kedy čo
dávajú. A navyše ak si vybraný pro-
gram nepozriete celý, môžete si ho
opäť „odložiť“ a dopozerať neskôr.

S FiberTV od Orangeu a službou
TV archív ste jednoducho pánom
svojho času. Viac informácií nájde-
te na  www.orangedoma.sk.

Buďte pánmi svojho času

Zabuchli ste si auto?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

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

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%
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Tentokrát sme sa nechali zlákať do
pivárne na Holíčskej ulici. Tunajšia
LUNA totiž prešla zásadnou prestav-
bou a prístavbou a zmenila sa na dre-
venú pevnosť LUNAPARK. A keďže
tu aj varia, boli sme zvedaví ako tú
chutí tam, kde sa pije najmä pivo.
Predstavovať piváreň na Holičskej ulici
azda Petržalčanom netreba. Nachádza
sa na prízemí objektu s predajňou potra-
vín, športovým klubom a obchodom pri
koridore bývalého (či budúceho) metra.
Na časti priľahlého parkoviska bola
pôvodne len letná terasa a pár stolov,
teraz piváreň ukrytá za drevenou hrad-
bou pevnosti z čias divokého západu.
Nechýba strážna veža s postavou Indiá-
na (?), všetko je postavené z poctivého
dreva, sedí sa aj na poschodí - kapacita
musí byť odhadom niekoľko stoviek
hostí.
Drevený hrad ani vnútorný priestor
Lunaprku sme nestihli dôkladne preskú-
mať, objavili sme však výčap, ktorý
pôsobí aj vďaka originálnej, no trochu
gýčovej výzdobe trochu ponuro. Na ste-
nách sú výjavy zo stredoveku - rytieri,
mnísi a čudné kreautúry. Nefajčiarska
časť interiéru je trochu asketická - dre-
vená stoly a stoličky, na stenách slogany
z novembra 1989.

Časť vonkajšieho dreveného hradu je
vyhradená deťom, nechýbajú hračky a
trampolína.
Napriek tomu, že sem hostí lákajú na
štyri druhy čapovaného piva, majú len
tri - kvasinkové už nečapujú ani čapo-
vať nebudú. Takže máte na výber z
troch pív jednej značky - desiatky, dva-
nástky a tmavého.
Nás však zajímalo, ako tu varia. V jedál-
nom lístku dominujú jedlá k pivu, na
grile a pizza. Z predjedál sme si dali
hovädzí tatarák s topinkami (správne s
hriankami) za 5,60 €/100 g. Doniesli
nám ho okorenený no s čerstvým vajíč-
kom. Na náš vkus to kuchár prehnal s
červenou paprikou.
Obe ponúkané polievky boli poctivé a
veľmi chutné - hovädzia s pečeňovými
haluškami (1,80 €) aj kapustnica s úde-
ným mäsom a klobásou (2,30 €) s
kyslou smotanou (0,20 €) a chlebom
(0,20 €). Skutočne veľmi dobré poliev-
ky a poriadne sýte.
Z grilu sme si vybrali grilované rebrá s
chrenom, horčicou, kyslou oblohou a
chlebom (6,80 €). Neboli síce v celku
ako na reklamnom plagáte na strážnej

veži, mäsa na nich však bolo požehna-
ne. Spôsob servírovania sa ná však zdal
trochu nešťastný - na alobale v nestabil-
nej drevenej mise, ktorá sa točila či pre-
klápala. Úplne by stačilo, keby ich
doniesli na hlinenom tanieri ako ostatné
jedlá.
Výhrady sme nemali ani ku grilovaným
vykosteným kuracím stehnám (5,90 €),
steakové hranolky však boli presolené.
Keďže časť dreveného hradu má pripo-
mínať rybársku chatrč s rybárskymi sie-
ťami a maketami rýb, rozhodli sme sa
ochutnať aj ryby. Na naše sklamanie
bola ponuka skôr tradičná - pstruh,
losos, pangasius, v letnej ponuke sme
však objavili pečeného heika (6,80 €).
Bol vynikajúci, akurát sme nepochopili
prečo ho kuchár obložil kusiskami
bylinkového masla - menej býva viac.
V ponuke majú aj steaky, rezne (vrátane
nešťastného Gordon Blue!), ale aj hus-
peninu, utopencov a tlačenku.
Celkovo sa petržalský Lunapark zaradil
k tým lepším pivárňam, kde vedia
dokonca aj celkom dobre navariť.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Petržalská Luna sa zmenila na Lunapark

Monopol si môže diktovať ceny aj kvalitu
Aby nedošlo k omylu, hneď na úvod
sa vyznám, že milujem starú čínsku
filozofiu, umenie a liečiteľstvo.
Robím to preto, aby ma niekto
neupodozrieval zo sympatií k vyja-
dreniam jedného zo známych spevá-
kov. Jedným slovom povedané:
obdivujem čínsku kultúru. Čo však
vôbec neobdivujem je agresívna
snaha Číny v hospodárskej oblasti. 
Ešte z čias svojho pôsobenia v kontro-
le viem, že čínsky výrobcovia nepoz-
nali (alebo nechceli?) naše normy
napríklad pre hračky. Bežné boli nále-
zy toxických farieb na hračkách aj pre
deti do 3 rokov. Na oko v perfektných
mechanických hračkách zase nechýba-
li nezačistené, ostré hrany na spodku
výrobkov. O svojej skúsenosti s neoby-
čajne krásne vyzerajúcim a baleným
cesnakom, ktorý po styku s liehom
zmodrel až sčernel som už pred niekoľ-
kými mesiacmi písala: veď som vtedy
musela cesnak aj s liehom vyhodiť.
Poviete si, čo za somariny to dnes
vyťahujem? Priznávam, mám obavy,

že sa k nám začínajú valiť výrobky
všetkého druhu, a naša kontrola na to
nie je pripravená. Veď už aj krásna
detská kniha Kája Mařík je vytlačená v
Číne, Made in China je pomaly úplne
na všetkom. Nič proti tomu, je to
obrovská, preľudnená krajina s
nesmierne skromnými ľuďmi. Viem o
čom hovorím, lebo za onoho času na
Karlovej univerzite som so skupinou
Číňanov študovala. Obdivovali sme ich
usilovnosť a skromnosť, ale nemali
sme ich veľmi radi, lebo sme chceli žiť
bežným študentským životom – teda aj
sa zabávať. Samozrejme, že nám pri
každej príležitosti dávali za príklad
práve našich čínskych spolužiakov.
Na základe svojich doterajších skúse-
ností tvrdím, že Európania – aspoň my
Slováci – určite nedokážeme prevziať
ich spôsob života. Preto mi behá mráz
po chrbte, keď sledujem napríklad ich
agresívnu politiku v obchode. Zdá sa

mi, že chcú ovládnuť telekomunikačné
služby a vytlačiť z trhu konkurenciu. A
každá firma, ktorú nebrzdí konkurencia
je pre spotrebiteľov nebezpečná.
Monopol si v pohode môže potom dik-
tovať ceny podľa vlastného uváženia.
Kvalitu svojich výrobkov si taktiež
môže určovať tak, ako uzná sama za
vhodné. A to v prípade telekomunikácie
už nie je o fazuľkách!
Viem, že bežný spotrebiteľ do tejto
sféry služieb nemôže nijako zasiahnuť.
Bolo by však vhodné, ak by tento môj
postreh varoval kompetentných a uro-
bil ich ostražitými. Spomeňte si na
varovanie našich rodičov: Ohýbaj ma
mamko, kým som ešte Janko – až ja
budem Jano, neohneš ma mamo! To
neplatí iba pre ľudí: to isté platí aj v
obchode a podnikaní. Čo sa dá
zabrzdiť na začiatku, stane sa nepreko-
nateľným, ak už je v plnej ekonomic-
kej sile. Napríklad preto, že je dotova-
né svojou vládou! Takže kompetentní:
zobuďte sa včas!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Arogancia

zásobovania

potravín BILLA
LIST ČITATEĽA
S poľutovaním môžem konštatovať,
že Billa na Poštovej je pre obyvate-
ľov Jedlíkovej, priľahlej časti Kolár-
skej, ako aj pre Nemocnicu Milosrd-
ných bratov, hotová pohroma.
Zásobovanie predajne sa uskutočňuje
cez bránu, ktorá je na rozhraní Kolár-
skej a Jedlíkovej, hneď naproti detské-
mu ihrisku. Veľké nákladné autá od
skorých ranných hodín svojím rámu-
som budia obyvateľov, ako aj pacientov
nemocnice. Isteže, zásobovať sa musí,
ale prečo musia mať autá počas vyklád-
ky zapnuté motory, to už nie je jasné.
Medzi vodičmi vyniká najmä jeden so
seneckou značkou, ktorý často necháva
odstavené auto na chodníku rovno pod
oknami nemocnice aj hodinu so zapnu-
tým motorom. Je to hrubá bezohľad-
nosť a aj dopravný priestupok.
Polícia (štátna aj mestská ) je k problé-
mu hluchá a slepá, hoci ich vozidlá
často parkujú na Kolárskej na vyhrade-
ných  miestach pre obyvateľov a ak nie
je nič voľné, tak rovno na chodníku
pod oknami nemocnice (to sa týka
najmä štátnej polície). To akože plnia
naliehavé policajné povinnosti. Pravda
je taká, že  navštevujú bar-herňu na
rohu Heydukovej. Bývam tu takmer 50
rokov, pamätám si na ASO, Domino
atď. Vždy sem jazdili zásobovacie autá
a nikdy s nimi neboli problémy. Až
teraz, keď sa tu usadila arogantná, bez-
ohľadná a predražená Billa.
Personál predajne sa správa podľa slo-
venského porekadla „Hore huj, dole
fuj“. Vyzerá to tak, že ich hlavná pra-
covná náplň je postávanie a fajčenie
pred bránou na zásobovanie z Kolár-
skej ul. Niekedy ich je tam aj sedem,
vedú pritom oplzlé reči no a ohorky,
samozrejme, hádžu rovno na zem.
Keby radšej viac dbali na čistotu a
hygienu, lebo podľa toho, ako to vyze-
rá a čo všetko sa deje s odpadkami pri
nákladnej rampe za bránou, tak hygie-
na je v Bille neznámy pojem. V Bille
by som si nekúpil ani minerálku v ori-
ginálnom balení. Nemám ilúzie, že v
iných predajniach je to diametrálne
lepšie - ale tam to aspoň nevidím a rad-
šej ani nemyslím na to, čo sa deje v
zákulisí. To je však iný príbeh.

Jozef Hanus, Staré Mesto

Namiesto

premenovania

rekonštrukcia 
LIST ČITATEĽA
Domnievam sa, že čas mestských
poslancov a financie potrebné na
premenovanie Nového mosta by
určite postačili na rekonštrukciu
priestorov pod mostom na strane
Starého Mesta.
Verejné WC je v hroznom stave a z
úradnej  neidentifikovateľnej  budovy
na okraji „parčíka“ sa šíri zápach
moču. V priestoroch sa pohybuje aj
veľa cudzincov, keďže je tam zastávka
autobusu do Schwechatu.

Bedřiška Vozárová, Bratislava

Na Obchodnej

ulici je špina a

neporiadok
LIST ČITATEĽA
Po dlhšom čase som sa dopoludnia
prešla  po Obchodnej ulici v Brati-
slave a bola som zhrozená neporiad-
kom a špinou na chodníkoch. Máme
veľa nezamestnaných, prečo nie je
možné týchto ľudí zamestnať na čis-
tenie ulíc hlavného mesta? Že by v
tom bol zase finančný problém
samosprávy, alebo nezáujem riešiť
problém?
Tiež ma prekvapilo, že predpoludním
po 10. hodine sa premávali po „pešej
zóne“ luxusné autá. Opýtala som sa
na to v aute okoloidúcej policajnej
hliadky. Odpoveď znela: „Majú to
povolené“, čiže majú výnimku! Majú
tiež „dovolené“ v pešej zóne a v prie-
behu dňa parkovať na chodníkoch
osobné auta  obrovských rozmerov?
Možno to už nikomu nevadí.

Viera Pospíšilová, Bratislava
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Hovorí sa, že „kto má zlato, má peniaze“. A že je to
pravda, dokazujú aj dejiny: V priebehu 10 rokov
vzrástla hodnota jednej unce zlata o viac než 500
percent! Spolu s kurzom zlata, prirodzene,
vzrástla aj hodnota starých šperkov, zlomkové-
ho zlata, roztrhnutých retiazok, príliš malých
prsteňov – šperkov od bývalého priateľa alebo
pokladov zdedených po starých rodičoch. Mnohých
týchto vecí sa môžete vzdať, pretože aj tak iba ležia
bez povšimnutia, zabudnuté a nenosené v zásuvke
alebo šperkovnici. Všetky teraz môžete predať so
ziskom – vďaka vysokej cene zlata je možné, že
dostanete oveľa vyššiu cenu, ako ste za ne zaplatili
v minulosti. Spoločnosti Goldparty však môžete pre-
dať aj zubné zlato z poslednej návštevy zubára alebo
mince. Práve teraz je ten správny čas na to, aby ste
všetky veci vymenili za peniaze v hotovosti a niečo si
za ne dopriali.

Predajte staré zlato, doprajte si niečo,
alebo opäť investujte do zlata

Väčšina našich zákazníkov dostane toľko peňazí, že si
zo zisku z predaja môžu dovoliť nový počítač, televízor
alebo peknú dovolenku.
Niektorí zas nechcú míňať peniaze, a preto neužitočnú
formu zlata menia na investičné zlato, ktoré je formou
zaistenia majetku, a to tak, že si zo zisku z predaja sta-
rého zlata kupujú zlaté mince alebo prúty.
Roman G., 37, z Bratislavy 2, hovorí: „Spoločnosti Gold-
party som predal šperky po starej mame, ale za získa-
né peniaze som si hneď kúpil niekoľko mincí z rýdzeho
zlata. Pretože ak by som raz v čase krízy naozaj potre-
boval peniaze, mince môžem predať v každej banke po
celom svete, a to kedykoľvek a za dobrú cenu – šperky
by som naproti tomu mohol predať len u špecializova-
ných nákupcov zlata.“ 

Testy predaja potvrdzujú –
nie všetci platia férové ceny!

Čo všetko si za predaj týchto vecí budete môcť dovoliť,
však závisí od toho, komu predávate. Testy dokazujú:
Nie pre každého nákupcu zlata sú samozrejmosťou

férové a denne aktualizované ceny a seriózna a trans-
parentná realizácia obchodu. Práve v poslednom čase
sa čoraz viac objavujú poštou zasielané reklamy rozlič-
ných nákupcov zlata, v ktorých však vo väčšine prípa-
dov okrem telefónneho čísla na mobil nie sú uvedené
žiadne firemné údaje. Práve od takýchto firiem by ste
mali dať ruky preč.
Mag. Maria Hell-Höflinger, majiteľka Goldparty, hovorí:
„Denne aktualizovaná a férová štruktúra ceny je pre nás
rovnako dôležitá ako transparentná realizácia obchodu
a dobré poradenstvo pre zákazníkov. Množstvo zákaz-
níkov, ktorí k nám prichádzajú len na základe odporúča-
nia iných, dokazuje, že naši klienti cítia, že u nás je o
nich dobre postarané.“ 

Goldparty platí najférovejšie ceny
Naši zákazníci dostanú priemerne od 300 do 1000 eur
– táto suma zodpovedá množstvu starých zlatých šper-
kov, ktoré sa doma povaľuje takmer každému. Naši
zákazníci sú vždy prekvapení, koľko môžu u Goldparty
dostať za „… tie staré veci …“!  
Skutočnosť, že dobré ceny a seriózna realizácia obchodu,
žiaľ, nie sú samozrejmosťou u všetkých nákupcov zlata,
potvrdzuje aj príbeh pani Márie M. z Bratislavy 1: „Najprv
som bola u jedného nákupcu z Bratislavy, ktorý vykonal
skúšku zlata a ponúkol mi cenu 26 eur za gram. Potom
som si nechala zlato preskúšať aj od Goldparty a dostala
som ponuku, ktorá bola nižšia než ponuka
prvého nákupcu zlata. Vrátila
som sa teda späť k prvému
nákupcovi, aby som
dostala túto „dob-
rú“ cenu.
Keď som
však k nemu pri-
šla, chcel mi zaplatiť
omnoho nižšiu sumu, než mi
povedal predtým, pričom tá bola
aj omnoho nižšia ako suma, ktorú by som
dostala od Goldparty. Výhovorkám nákupcu zlata som
však neverila a išla som ešte raz naspäť do Goldparty, kde
som potom zlato aj predala. Tím z Goldparty bol seriózny,
priateľský a nakoniec som bola veľmi spokojná aj so
sumou za zlato.“

Transparentnosť, kompetencia a istota
Mag. Walter Hell-Höflinger, konateľ Goldparty, vysvetľu-
je: „Špecializujeme sa na recykláciu starého zlata,
striebra a platiny, sami ho roztavíme, a preto môžeme
našim zákazníkom z Bratislavy ponúknuť tie najlepšie
podmienky. Zamestnanci Goldparty sú špecialisti v ove-
rovaní pravosti, a preto môžeme vykupovať všetky
druhy drahých kovov – a teda aj nepuncované šperky!

Naši zamestnanci zákazníkom vysvetlia skúšku dra-
hých kovov pomocou špeciálnych testovacích kyselín,
pričom zákazník sa môže prizerať. Pracujeme, samo-
zrejme, výlučne s kalibrovanými, štátom kontrolovanými
váhami od nemeckého výrobcu. Za najdôležitejšie
považujeme čo najvyššiu spokojnosť zákazníkov, féro-
vé ceny a transparentnú realizáciu obchodu pre našich
zákazníkov. A to, že máme pravdu, dokazuje množstvo
kmeňových zákazníkov, ktorí sa k nám neustále vraca-
jú, a taktiež aj veľké množstvo odporúčaní. Existuje ne-
jaký krajší dôkaz?“

Spoločnosť Goldparty je registrovaná a kontrolovaná na
Puncovom úrade Slovenskej republiky a bola testovaná
aj zo strany televízie a novín. Táto jednotka v oblasti
mobilného výkupu zlata získala najlepšie známky a
zožala mnoho chvály aj za transparentnú realizáciu
obchodov, veľmi dobré poradenstvo a prozákaznícku
orientáciu.

KURZ ZLATA PRED NOVÝM REKORDOM!
Hodnota unce zlata by mohla čoskoro prekonať hranicu 1400 eur a v súčasnosti sa drží na úžasnej rekordnej úrovni. Ak by ste mali
predať zlaté šperky, ktoré sa Vám už nepáčia, striebro alebo mince – teraz je ten najlepší čas! Goldparty je opäť v Bratislave – tím
odborníkov z Goldparty poskytuje bezplatné skúšanie a ohodnotenie šperkov.

Jeden zlatý prút s hmotnosťou 250g
mal pred 10 rokmi hodnotu 2500 eur –

dnes stojí viac ako 10 500 eur!

Stúpla aj hodnota zlomkového alebo starého zlata. V súčasnosti
tak za nepotrebné a poškodené šperky môžete získať veľa peňazí,
ktoré sa potom dajú zmysluplne investovať (napríklad investícia do
mincí alebo prútov).

Kurz zlata vzrástol od roku 1985 o viac ako 500 % z 300 USD za
uncu na aktuálnych takmer 1700 USD za uncu!

GGoollddPPaarrttyy  jjee  ttuu  pprree  VVááss – v Bratislave 5 - Petržalke v budove TECHNOPOL-u na Kutlíkovej ulici 17

a v Bratislave 2 opäť v hoteli Cityhotel Bratislava na Seberíniho ulici 9.

Informácie nájdete na: http://www.goldparty.at/vykup-zlata-bratislava.html alebo info@goldparty.at

Projekt Škola ide na Slovan!
odštartoval po roku znova, žiaci
základných a stredných škôl v Bra-
tislavskom kraji si ako fanúšikovia
pozrú domáce zápasy HC Slovan
Bratislava. 
„Po minuloročnom úspechu projek-
tu Škola ide na Slovan som rád, že
ho Bratislavská župa znova môže
podporiť sumou dve až štyri eurá na
každého žiaka,“ povedal predseda
Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo.
Každá základná a stredná škola v
kraji má šancu dostať sa na jeden z 27
domácich zápasov Slovana. Hokejis-
tov bude aj tento rok vždy povzbu-

dzovať zo sektora A12 50-členná sku-
pina detí. Školáci sa však o vstupenky
musia zaslúžiť tým, že seba a svoje
aktivity predstavia vo videokocke.
Podrobné inštrukcie sú na stránke
www.hcslovan.sk. Žiakov na zápas
odvezie vždy spred školy klubový
autobus Slovana, ktorým cestujú na
zápasy aj samotní hokejisti. Deti od
klubu dostanú okrem hokejového
zážitku aj malé suveníry.
Projekt Škola ide na Slovan! vznikol
v spolupráci Bratislavského samo-
správneho kraja a HC Slovan Brati-
slava. Vlani si vďaka projektu domá-
ce zápasy Slovana užilo 1350 detí z
27 škôl a dvoch detských domovov.

V rozpočte na rok 2013 Bratislav-
ská župa plánuje na platy učiteľov
vyčleniť 300-tisíc eur, čo je trojná-
sobne viac ako v tomto roku. Pe-
niaze sa použijú na zvýšenie platov
všetkých zamestnancov - pedago-
gickým i nepedagogickým - ktorí
pôsobia v školách BSK. 
Financie sa budú školám prideľovať
podľa rôznych kritérií, napr. podľa
kvality školy, výsledkov či schop-
nosti riaditeľov získať pre školu pro-
striedky z iných zdrojov. BSK má vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58
stredných škôl, kde pracuje 2657
ľudí, z toho 1924 učiteľov.
„Urobili sme jeden experimentálny
pokus. Od januára sme zvýšili platy
riaditeľom škôl v priemere o 14
percent. V rozpočte župy sme na to
vyčlenili 100-tisíc eur. Toto opatre-
nie smerovalo k tomu, aby riadite-
lia našli rezervy, úspory a boli moti-
vovaní zvýšiť platy učiteľom.
Podľa výsledkov za prvý kvartál sa
našimi opatreniami podarilo zvýšiť
platy v priemere o 20 eur mesačne
všetkým zamestnancom v našich
školách,“ priblížil bratislavský žu-
pan Pavol Frešo.
Začiatkom tohto roka tak bola prie-
merná mesačná mzda 714 eur. V
budúcom roku by sa podľa odhadov
župy mala táto suma zvýšiť v prie-
mere o ďalších 10 eur. Cieľom je
priblížiť mzdy učiteľov priemerným
platom v národnom hospodárstve. 
Kraj v tomto roku spustil aj projekt

učiteľských bytov, pričom záujem-
com ponúka v súčasnosti ubytovanie
v existujúcich zariadeniach. „Mladé
rodiny a mladých učiteľov chceme
sociálne stabilizovať. V našich in-
ternátoch máme v súčasnosti ubyto-
vaných vyše sto pedagogických a
nepedagogických zamestnancov,“
spresnil Frešo. Kapacity sú ešte
voľné. Výška nájomného sa pohybu-
je od 33 eur do 160 eur podľa vyba-

venosti, podmienok a kvality ubyto-
vania. 
Bratislavský kraj okrem toho ponúka
aj ďalšie výhody, a to príplatok do 50
eur pre telocvikárov za mimoškolské
športové aktivity. Zapojených je 37
škôl v pôsobnosti BSK. V tomto roku
je na projekt rozpočtovaných 18 500
eur. Tento projekt realizuje Bratislav-
ský kraj ako jediný spomedzi všet-
kých žúp. 

Bratislavský kraj zvýši pedagógom platy,
ponúka aj ubytovanie pre učiteľov

Školáci si opäť vychutnajú
hokejové zápasy naživo



Kolekciu najlepších fotografií zo
súťaže FOTO ROKA, ktorú orga-
nizuje Nadácia VÚB, si môžete do
konca septembra pozrieť na Hviez-
doslavovom námestí. Mladí foto-
grafi tam odprezentujú 70 záberov
zachytávajúcich tohtoročnú tému
súťaže Tváre Slovenska. 
Fotografie zobrazujú postavy, krajin-

ky i sociálne témy. Ako sa vyjadril
predseda medzinárodnej poroty
súťaže FOTO ROKA Dejan Sluga zo
Slovinska „porota sa jednomyseľne
zhodla na víťaznej fotografii. Oceni-
la originálny prístup Jána Kekeliho,
jeho komplexnosť a precízne spraco-
vanie. Celkovo bola pozoruhodná
rozdielnosť prístupov prihlásených

autorov, od konceptuálnych projek-
tov až po tradičný dokument.“ 
Radosť z úspechu mali teda autori
víťazných snímok Ján Kekeli, Zuza-
na Halánová a Andrea Juneková,
ktorí od Nadácie VÚB získali aj
finančnú odmenu. Všetci sú študenti,
respektíve absolventi štúdia fotogra-
fie na umeleckých vysokých školách.

Hviezdoslavovo námestie ožilo fotkami
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Na námestí

bude z fontány

pieskovisko
STARÉ MESTO
V utorok 18. septembra 2012 sa ne-
funkčná fontána Družba na Námestí
slobody zmení na veľké pieskovisko.
Je to súčasťou projektu poľského
umelca Paweła Althamera a brati-
slavského občianskeho združenia
Verejný priestor, ktorý má odkliať
ideologicky zaťažený priestor ná-
mestia čistou detskou energiou.
Cieľom projektu je stretnutie a komu-
nikačné prepojenie detí školského a
predškolského veku prostredníctvom
hry v piesku, kreslenia a spoločného
čítania knihy Janusza Korczaka Kráľ
Maťko Prvý.
„Chcel by som na Námestie slobody
dostať novú silu, novú energiu, nie
zabehaný rytmus. Pozveme tam deti v
predškolskom veku a z prvého stupňa
základných škôl, ktoré spontánne rea-
gujú na nové miesto. Predstavil som si
veľké detské ihrisko, množstvo detí
hrajúcich sa na Námestí slobody.
Ovládli by priestor a ukázali, ako si
ony predstavujú usporiadanie priesto-
ru. Pieskovisko je totiž miestom, kde
sa od začiatku vytvárajú vzťahy medzi
deťmi,” povedal Paweł Althamer.
Pieskovisko na Námestí slobody bude
prístupné verejnosti aj v nasledujúce dva
dni 19. a 20. septembra 2012. (brn)

Petržalka boduje

vo zverejňovaní

zmlúv na webe
PETRŽALKA
Petržalka je druhou najlepšou samo-
správou na Slovensku vo zverejňo-
vaní zmlúv na internete a najlepšou
z bratislavských mestských častí.
Vyplýva to z posledného kontrolného
prieskumu mimovládnej organizácie
Transparency International Sloven-
sko (TIS).  
Z maximálneho stobodového skóre
TIS udelila Petržalke 95 bodov, čo zna-
mená, že od vlaňajšieho prieskumu si
najväčšia bratislavská mestská časť
polepšila o ďalších 5 bodov a z tretieho
miesta postúpila na druhú priečku. 
Prieskum uskutočnený v auguste 2012
hodnotil úplnosť, možnosť vyhľadáva-
nia a kopírovania z dokumentov, exis-
tenciu relevantných popisných údajov,
zložitosť nájdenia zmlúv na stránkach
a užívateľský komfort. Prvá priečka v
tabuľke Transparency patrí mestu Smi-
žany.
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objed-
návok je pre samosprávy povinné od 1.
januára 2011. (mgl)

V sobotu bude

ďalší Dobrý trh

na Panenskej
STARÉ MESTO
V sobotu 15. septembra 2012 od 10.
do 16. h bude posledný tohtoročný
Dobrý trh na Panenskej. Organizá-
tori sľubujú poriadnu  porciu multi-
kultúrneho programu, cudzokraj-
ných špecialít, originálnych dizaj-
nérskych výrobkov a zaujímavých
starožitností. 
Odštaruje tu aj Bratislavský fotomara-
tón, predstaví sa Slow Food a  2000 po-
užitých knižiek, návštevníci si môžu
vychutnať predstavenie divadla Meteo-
rit a spoznajú, čo je to mexická Piňata.
Program obohatí Grammophon Bro-
thers, koncert a hudobná burza vo
dvore Základnej umeleckej školy M.
Ruppeldta na Panenskej ulici 11,
workshop Cup Cake od Giraffe Bake-
ry, Darshana joga, animačný program
od Slow Food a po celý deň otvorenú
kanceláriu starostky Starého Mesta. Vo
dvore Evanjelickej cirkvi metodistickej
na Panenskej 10 bude celodenný pro-
gram pre deti. (dtr)

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

Otváranie bezpečnostných dvier
0948 31 00 69, 0905 31 00 69

PETRŽALKA
Chodci a cyklisti si donedávna mohli
skrátiť cestu na hrádzu pri Dunaji z
Viedenskej cesty pri Inchebe krížom
cez trávnatý pozemok, ktorý bol
chránený pred prejazdom áut závo-
rou. Dnes je však oplotený a verej-
nosti neprístupný. 
„Parcela, ktorú sme oplotili, je našou
nehnuteľnosťou, výlučne v našej sprá-
ve. V blízkosti sa nachádzajú skladové
priestory Incheby, ktoré poškodzovali
vandali. Dôvodom oplotenia je teda
chránenie si vlastného majetku,“ pove-
dala hovorkyňa spoločnosti Incheba,
a.s., Martina Sekulová. 
Hľadali sme aj odpoveď, prečo v nie-
ktorých miestach pripevnili plot na čer-
veno-biele zábradlie, ktoré zrejme
nespadá do vlastníctva Incheby. Vedú-
ca referátu mediálnej komunikácie bra-
tislavského magistrátu Daniela Rodi-
nová nás však informovala, že zábrad-
lie nie je v správe oddelenia cestného
hospodárstva magistrátu, ale stojí už na
súkromnom pozemku. Sekulová však
prezradila, že zábradlie nepatrí Inche-
be, no keďže už stavali na svojom
pozemku plot, kde sa nachádza aj toto

zábradlie, urobili službičku cestnej
správe, ktorá je pravdepodobne vlast-
níkom zábradlia, a staré škaredé červe-
no-biele zábradlie natreli a plot na
niektorých úsekoch osadili naň. 
Na plote je osadená aj biela tabuľa,

ktorá zrejme bude oznamovať verej-
nosti dôvod oplotenia pozemku, no
zatiaľ je prázdna. So skratkou na hrá-
dzu sa však bude musieť verejnosť roz-
lúčiť. (mch)

FOTO - Slavo Polanský

Skratka z Viedenskej cesty na hrádzu je

minulosťou, Incheba tu postavila plot

Kúpim  v  hotovosti
kvalitné  obrazy  -  
olejomaľby aj poškodené
od Imra Weinera-Kráľa,

Jána Hálu a iných
maliarov.
00991111  555588  669900
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Vajnorčania

budú v sobotu

hodovať
VAJNORY
Mestská časť Vajnory v sobotu 15.
septembra 2012 organizuje tradičné
Vajnorské hody, ktoré sa začnú už o
10.00 h slávnostnou svätou omšou v
miestnom Kostole Sedembolestnej
Panny Márie. Popoludní od 15.00 h
bude hodový program pokračovať v
Parku pod lipami.
Návštevníkom hodov sa predstavia
vajnorské súbory -  hudobná skupina
Nebe na zemi, Shine, Vajnorský okrá-
šľovací spolok, Vajnorská dychovka,
hostia - Vojenská hudba Ozrbojených
síl SR, Ivan Teri Zeman & Harvestri a
na záver bude hodová veselica s
hudobnou skupinou Orions, ktorá
potrvá až do polnoci.
Od 12.00 h bude zabezpečený stánko-
vý predaj, od 15.00 h razba vajnorské-
ho dukátu, predaj kníh, ktoré vydala
mestská časť, predaj vajnorskej kera-
miky, odznakov, tričiek s motívom Sv.
Floriána.
Pohodový koncert Speváckeho zboru
Jána Pavla II., ktorý diriguje Vladimír
Zajíc, bude v nedeľu 16. septembra
2012 o 15.00 h vo vajnorskom kostole.
Ako zahraničný hosť vystúpi Spevác-
ky zbor z Andau. (dob)

V Rači bude

cez víkend

vinobranie
RAČA
V mestskej časti Rača bude od 14. do
16. septembra 2012 tradičné vino-
branie. Okrem ochutnávok vín, via-
zania hroznového strapca a vinár-
skej súťaže sa návštevníci môžu tešiť
na pestrý kultúrny program, súťaže,
kolotoče či zvieraciu biofarmu.
„Slávnostné otvorenie bude v sobotu
15. septembra 2012 o 15.00 h v Kniž-
kovej doline,“ povedal hovorca samo-
správy mestskej časti Rača Jaroslav
Hinšt. Račiansky vinohradnícky spo-
lok sa pričinil o obnovenie tradičnej
vinárskej súťaže. Zápoliť sa bude o
ocenenie najlepší burčiak a najkrajší
hroznový strapec. O víťazoch sa roz-
hodne v sobotu podvečer pred zrekon-
štruovaným Nemeckým kultúrnym
domom na Barónke, kde zároveň viná-
ri predvedú, ako sa z hrozna vylisuje
sladký mušt.
Na Jurkovičovej ulici budú prezento-
vať svoje produkty domáci vinári a
verejná degustácia Villa Vino Rača sa
bude konať aj v Družstevnom dome. 
„Na pódiu pred Nemeckým kultúrnym
domom a v amfiteátri sa vystrieda ľu-
dová a dychová hudba so zábavnými a
detskými programami, na rad príde aj
ohňová šou a súťaže o vecné ceny,“
prezradil pre Bratislavské noviny J.
Hinšt. Večer si návštevníci môžu vypo-
čuť koncerty kapiel Nocadeň či Pole-
mic alebo Oldies party rádia Viva. 
Okrem prechádzky uličkami remesel-
níkov je pre rodiny s deťmi opäť pri-
pravená oddychová zóna so zvieracou
biofarmou. Nebudú chýbať kolotoče,
skákacie atrakcie, vyhliadkové lety
balónom či jazda na poníkovi.
Zaujímavosťou tohtoročného račian-
skeho vinobrania bude krst knihy Vino-
hradnícke povesti od Dobroslavy Luká-
rovej a Zuzany Kuglerovej. (mch)

Fofáci postúpili

medzi európsku

futsalovú elitu
BRATISLAVA
Futsalisti slovenského majstra Slov-
Maticu FOFO Bratislava postúpili z
prvej kvalifikačnej skupiny UEFA
Futsal Cupu v Nikózii do elitného
kola súťaže, ktoré bude 9.-14. októb-
ra 2012. 
O postupe bratislavských futsalistov
rozhodlo, že v kvalifikačnej skupine
neprehrali a v poslednom zápase proti
FC Grand Pro Varna vyhrali 7:2.
V elitnom kole Futsal Cupu žreb roz-
delí 16 najlepších mužstiev do štyroch
skupín. Víťazi skupín postúpia do aprí-
lového finále. (brn)

BRATISLAVA
Na Základnej škole v Jarovciach v
pondelok otvorili nielen nový školský
rok, ale odštartovali aj prvý ročník
súťaže bratislavských škôl v separo-
vanom zbere OLOmpiáda.
Otvorenie prvého ročníka v Jarovciach
nebolo náhodné, nultý ročník totiž na
jar vyhrali práve jarovskí školáci. Do
súťaže sa ich zapojilo 127 a spolu
vyzbierali vyše 3630 kilogramov papie-
ra a 630 kilogramov plastu. „Chytila sa
toho celá dedina, ľudia zbierali pre deti,
vnúčatá, susedov, pre príbuzných. A
deti to povzbudilo, zvíťazili predsa z
celej Bratislavy,“ opísal nultý ročník
súťaže starosta Pavel Škodler. Okrem
finančnej odmeny získala škola aj
putovný pohár.

Prvým podujatím OLOmpiády bude 9.
ročník akcie pod názvom S OLO zadar-
mo do ZOO.  Stačí, ak každé z detí
materskej školy v sprievode pedagógov
prinesie pred vchod do Zoologickej
záhrady v Bratislave minimálne desať
prázdnych PET fliaš, obalov TETRA
Pack alebo plechoviek od nápojov a
vstupné vo výške 3 eur má zadarmo.
Pre žiakov bratislavských základných
škôl je stanovený minimálny počet 15
fliaš či obalov. Akcia potrvá od 17. sep-
tembra do 5. októbra 2012.
Doterajší výsledok úsilia detí zameraný
na čistotu životného prostredia v Brati-
slave je pozoruhodný. Takmer 8000
mladých Bratislavčanov v rámci
OLOmpiády už vyzbieralo 33 ton
papiera a 6,5 tony plastov.  Podľa vyja-

drenia generálneho riaditeľa spoločnos-
ti OLO, a.s.,  Romana Achimského,
organizátori OLOmpiády chceli podpo-
riť myšlienku zodpovednosti školákov
za životné prostredie, no neočakávali až
taký veľký záujem. Teší ho tiež, že
tých, ktorí separujú, je každým rokom
pribúda. Podľa neho by sa však mala
trochu zmeniť legislatíva, lebo táto
oblasť sa rýchlo vyvíja a treba na to rea-
govať.
V Bratislave sa separuje asi len 25 per-
cent odpadu. V niektorých európskych
krajinách to je až 50 percent. „Záleží
len na nás, či papier odhodíme do koša,
alebo do zberu. Keď budeme brať sepa-
rovanie ako normálne, budeme môcť
povedať, že projekt priniesol ovocie,“
povedal primátor Milan Ftáčnik. (pol)

Bratislavskí školáci súťažia v OLOmpiade
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AJ VY MÔŽETE MAŤ U NÁS ÚČET 
BEZ POPLATKU!
Otvorte si svoj Smart účet a využívajte ho bez poplatku.
Navštívte našu novú pobočku a dozviete sa viac.

OTVÁRACIE HODINY:
Po – Št:  10.00 – 18.00
Pia:  8.00 – 16.00

Podmienky bezplatného vedenia účtu a súťaže nájdete na www.csob.sk.

HANY MELIČKOVEJ 43, DLHÉ DIELY

Inz Nova pobocka 252x118 Dlhe diely.indd 1 7.9.2012 9:18

64. koncertná sezóna 2012/2013

Pokladnica
Slovenskej fi lharmónie, Reduta,
Námestie Eugena Suchoňa 1,
Bratislava

www.filharmonia.sk

Predaj abonentiek a vstupeniek na koncerty SF

Prednostný predaj celosezónnych abonentiek 
pre abonentov zo sezóny 2011/2012
do 14. 9. 2012  
 
Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov
17. 9. – 28. 9. 2012

Predaj vstupeniek na koncerty v septembri
od 27. 8. 2012 
na jednotlivé koncerty v sezóne 2012/2013 a voľný výber koncertov
od 1. 10. 2012

ELAM klub

chystá oslavu

30. narodenín
KARLOVA VES
Tento rok vysokoškolský ELAM
klub oslavuje 30. výročie  založenia.
Ako poďakovanie za priazeň pre
všetkých svojich minulých i budú-
cich návštevníkov pripravil veľkole-
pú open air party, ktorá sa uskutoč-
ní 28. septembra 2012 od 16.00 h v
Mlynskej doline. Vystúpia populár-
ne slovenské kapely a program
vyvrcholí o polnoci krájaním torty a
narodeninovým ohňostrojom. 
Je to už 30 rokov, čo si prví študenti
ubytovaní na internáte Mladosť v
Mlynskej doline uvedomili, že potre-
bujú priestor, kde by sa mohli stretávať
a tráviť svoj voľný čas. Preto v roku
1982 vznikol ELAM, klub „ELektriká-
rov A Mladých“. Od založenie posky-
tuje svojim členom, ako aj všetkým
ostatným študentom miesto na realizá-
ciu nápadov, je strediskom študentskej
zábavy, ponúka kultúru i umenie. 
Počas 30-ročnej histórie navštívilo
ELAM klub množstvo študentov, no
obľubu si získal aj medzi ostatnými
mladými ľuďmi v Bratislave. Mnohí sa
do klubu radi vracajú aj po rokoch a na
chvíle prežité tu spomínajú len v dob-
rom. Potvrdzujú to aj slová jedného zo
zakladajúcich členov... „ Skutočne je to
krásny pocit byť hosťom v takom krás-
nom klube, ako je Elam, a pritom si
uvedomovať, že som bol pri jeho
zrode.“    
Príďte i vy osláviť 30. narodeniny v sú-
časnosti už jediného vysokoškolského
klubu na Slovensku! Viac info na
www.elam30.sk (brn)

Tento rok bude

Supertrieda

o mojom meste
BRATISLAVA
Všade počúvame o tom, že deti celé
dni iba sedia pri počítači, sú málo
aktívne a o svet okolo seba sa zaují-
majú minimálne. Taktiež ich vzťah k
mestu pokrivkáva. Učitelia bijú na
poplach, že ich túžba po vedomos-
tiach je chabá. Skupina akčných
ľudí okolo projektu SUPERTRIE-
DA prišla s nápadom, ako to zmeniť. 
Úspešný 7-mesačný teambuildingový
program SUPERTRIEDA / SUPER-
CLASS, ktorý vytvára zo školskej trie-
dy superpartiu, prináša radosť do škôl,
vychováva hrdých, cieľavedomých,
empatických a veľkorysých ľudí krá-
ľovských gest a ľudských činov v štá-
toch EÚ. Spája pedagógov, umelcov,
rodičov, obce. Humanizuje školstvo.
Od roku 2009 je modelovým školským
projektom v krajinách EÚ, a práve
postúpil do finálového výberu francúz-
skej súťaže Chemins d'Enfances na rie-
šenie problematiky „street children“.
Bratislavské školy sa budú počas škol-
ského roka venovať prierezovej téme
„Moje mesto“ a prezentovať Bratislavu
pred očami Európy. Prihláste svoju
triedu do Supertriedy 2012 na webe
www.supertrieda.sk! (bod)

PETRŽALKA
Na prvú extraligovú sezónu 2012/13
sa chystá basketbalové družstvo žien
BK Petržalka. Historicky najmladší
bratislavský basketbalový klub, kto-
rého prezidentkou sa pred rokom
stala Natália Hejková, vstupuje do
náročnej sezóny pod vedením tréner-
ky, bývalej výbornej reprezentantky
Beáty Renertovej a jej asistenta
Ahmeda Hishama.
Hoci ako víťaz 1.ligy mal tento najmlad-
ší extraligový tím (s vekovým prieme-
rom 18,4 roka) postup istý, nemal ambí-
ciu hrať extraligu. Chýbajúce skúsenosti
a predovšetkým financie sa zdali nerieši-
teľným problémom. Alarmujúci počet
účastníkov prihlásených do 1. ligy spolu
s motivačným faktorom (výzva pre
mladé dievčatá hrať proti slovenským a
svetovým hviezdam ženského basketba-

lu) a finančná pomoc sponzorov nako-
niec rozhodli, že extraliga sa hrať bude!
Tím, zložený výlučne z vlastných
odchovankýň, začal prípravu na novú
sezónu  8. augusta v areáli súkromného
gymnázia  Narnia a blízkeho jazera
Draždiak v Petržalke. Hernú prípravu
začali  zápasom v Soproni , kde zakniho-
vali historicky prvé víťazstvo 56:54 ako
extraligové družstvo.
Pred prvým súťažným zápasom (22.
septembra 2012 v Piešťanoch s ďalším
nováčikom Piešťanskými Čajkami) ešte
odohrá BK Petržalka  niekoľko príprav-
ných zápasov. Najbližšie na turnaji v
Šamoríne 7. až 9. septembra. Prvého
domáceho zápasu sa fanúšikovia dočka-
jú 29. septembra 2012 s BKŽ Levice v
ŠH na Domkárskej, ktorá bude dejiskom
všetkých domácich stretnutí, a tešia sa na
ďalšie zápasy, v ktorých budú môcť

opäť vidieť najlepšie družstvá a hráčky
slovenského ženského basketbalu. 
BK Petržalka na seba zobral obrovské
bremeno, a preto dúfa, že avizovaná
podpora mesta, sponzorov a športových
nadšencov nezostane len na papieri. Cie-
ľavedomá a vytrvalá práca hŕstky zanie-
tencov a rodičov je dôkazom toho, že aj
v amatérskych podmienkach sa dajú ro-
biť zázraky a vychovávať talenty sloven-
ského basketbalu (v mládežníckych ka-
tegóriách tento rok na ME za Slovensko
nastúpilo 7 hráčok a odchovankýň). 
Dokedy to však bude fungovať bez ďal-
šej koncepčnej (aj finančnej) podpory
štátu a tiež bez investovania mesta a
podnikateľskej sféry do domovského
stánku (hodného najvyšších ligových a
možno aj svetových súťaží) a materiál-
neho zabezpečenia tohto športu v Brati-
slave? Marián Miksád

Petržalčanky čaká extraligová premiéra
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Bratislavské  
hudobné  slávnosti

48. ročník       28. 9. – 14. 10. 2012
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usikfestspiele BratislavaStanislav Harangozó: Nokturno (detail), 2012

GENERÁLNY PARTNER BHS

HLAVNÝ USPORIADATEĽ
BHS člen 
Európskej
asociácie 
festivalov

PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI BHS

48. Bratislavské hudobné slávnosti

budú po štyroch rokoch opäť v Redute
STARÉ MESTO
Bratislavské hudobné slávnosti
(BHS) sa vracajú opäť do Reduty –
sídla Slovenskej filharmónie. V
krásnych vynovených priestoroch sa
v pôvodnom termíne – teda už na
prelome septembra a októbra usku-
toční 48. ročník toho významného
medzinárodného festivalu. Od 28.
septembra do 14. októbra 2012 si
môžete vybrať z 26 koncertov. 
Medzi umelcami z vyše 20 krajín sú
hviezdy svetového renomé. Otvárací
koncert zaznie pod taktovkou elektri-
zujúceho dirigenta Emmanuela Villau-
ma s americkou huslistkou Sarah
Chang, ktorú možno označiť za
„superstar“ vážnej hudby.
Aj ďalším príťažlivým Američanom je
charizmatický Joshua Bell - strhol
publikum už minulý rok a ohlas publi-
ka viedol organizátorov k tomu, že ho
opätovne pozvali – tentoraz s anglic-

kým orchestrom Academy of the St.
Martin in the Fields z Londýna, ktoré-
ho sa stal medzičasom umeleckým ria-
diteľom.
Z deviatich hosťujúcich zahraničných
orchestrov spomeňme napríklad pro-
minentný orchester, ktorý zavíta do
Bratislavy po vyše 20 rokoch – je to
orchester Wiener Philharmoniker s
talianskym dirigentom Daniele Gat-
tim, ďalej hostia z Budapešti, ktorí s
dirigentom Ivánom Fischerom pripra-
via vždy zaujímavú dramaturgiu,
južanský temperament poslucháčov
určite strhne na koncerte Španielskeho
národného orchestra, prídu aj Filhar-
monici z Hamburgu, Česká filharmó-
nia s dirigentom Jiřim Bělohlávkom a
Symfonický orchester Českého roz-
hlasu so svojím súčasným šéfom -
jubilujúcim medzinárodne uznávaným
slovenským dirigentom Ondrejom
Lenárdom.

Na BHS zaznie Beethoven, Brahms,
Bartók, Mahler, Ravel aj Debussy a
mnoho ďalších hudobných velikánov s
dielami, ktoré poznáme a vždy si radi
opäť vypočujeme v interpretácii hostí.
Festival však pripravil aj niekoľko
hudobných lahôdok – napríklad slo-
venskú premiéru diela Trionfo di Afro-
dite od Carla Orffa (skladateľa pozná-
me predovšetkým ako autora diela
Carmina burana), cyklus melodrám
Arnolda Schönberga Pierrot lunaire v
podaní súboru Quasars, večer španiel-
skych a argentínskych piesní, či večer
nórskej hudby a poézie.
Jednou z dominantných čŕt Bratislav-
ských hudobných slávností je záujem
o mladých hudobníkov, ktorí dostáva-
jú priestor na medzinárodnej tribúne
mladých interpretov New talent a
získavajú Cenu Nadácie SPP.
Podrobné informácie o BHS nájdete
na www.filharmonia.sk (ipa)

,

Chcete nielen pracovať 
ale aj dobre zarábať?

Máte vlastné auto a viete 
si vybaviť živnosť?

O tom ako zarobíte svojich 
1200 – 1500 EUR mesačne 

sa dozviete na osob. pohovore.
Ak to myslíte vážne dohodnite si 

osobné stretnutie na  tel. č. 
 0915 447 370,   
0905 217 706 

(volať v Po - Pia).
30 minút vášho času bude  

vaša jediná investícia.
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>>  história klubu, 
tituly, úspechy, 
pády, vzostupy 
a fanúšikovia

>>  história 
fanúšikov
a fanklubov

>>  historické 
a aktuálne 
fotografie

Mestská časť Bratislava-Petržalka Vás pozýva na

Dni dobrovoľníkov 2012
21. a 22. septembra spolu vyčistíme a vyzametáme

bezprostredné okolie budovy bývalého divadla LUDUS
na Námestí českého ľudu neďaleko skateparku.

Pridajte sa k nám a prihláste sa na našu dobrovoľnícku
aktivitu cez  www.dobrovolnictvo.sk. 

V sobotu 22. septembra od 10,00  do 14,00 h spolu
s organizáciou Nova Akropolis zbavíme odpadkov

prostredie v oblasti Kočánkova – Klokočova neďaleko
hrádze medzi Starým mostom a Mostom Apollo. 

Miesto stretnutia: pod Starým mostom  z petržalskej
strany v čase medzi 9,45-10,00 h.

Odvoz odpadu zabezpečíme, stačí, ak si prinesiete so sebou
pracovné rukavice, dobrú náladu a niečo na občerstvenie.

Tešíme sa na vás!
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NA KAŠTIEĽSKEJ ULICI neznámy
páchateľ krátko pred 13.45 h. prepadol
pobočku banky. Pod hrozbou použitia
zbrane žiadal od pracovníčky finančnú
hotovosť. Pracovníčka pobočky banky
mu v obave o svoj život a zdravie vyda-
la finančnú hotovosť približne vo výške
13-tisíc eur. Páchateľ mal následne uni-
kať smerom po Mierovej ulici, polícia
po ňom naďalej pátra. Počas lúpeže k
zraneniu osôb nedošlo.
NA TRENČIANSKEJ ULICI v ten
istý deň prepadol neznámy páchateľ
krátko pred 14.45 h. pobočku banky.
Páchateľ bol strednej postavy vo veku
približne 25-30 rokov a  pod psychic-
kým nátlakom žiadal od pracovníčky
banky finančnú hotovosť. Tá mu v
obave o svoj život a zdravie vydala
hotovosť v súčasnosti nezistenej sumy
peňazí. Počas lúpeže k zraneniu osôb
nedošlo.
NA TRNAVSKEJ ULICI vylúpil
neznámy páchateľ krátko po 5.00 h.
herňu. Pod hrozbou použitia krátkej
guľovej zbrane žiadal od pracovníčky
finančnú hotovosť, ktorá mu v obave o
svoj život a zdravie vydala približne
500 eur. Páchateľ mal oblečenú červe-
nú mikinu s kapucňou na hlave a sve-
tlomodré nohavice, pričom tvár si
maskoval šatkou. Následne mal unikať
smerom po Trnavskej ulici. Počas lúpe-
že nedošlo k zraneniu osôb.
NA DUNAJSKEJ ULICI pred vcho-
dom do obchodného domu bol ráno
krátko pred deviatou hodinou nájdený
mŕtvy muž. Nemal pri sebe žiaden
doklad totožnosti a polícia preto žiada
verejnosť o pomoc pri pátraní totožnos-
ti nebohého. Išlo o muža vo veku pri-
bližne 60 rokov, vysokého 180 cm, sil-
nejšej postavy so šedivými vlasmi a
bradou. Oblečené mal modré rifle,
hnedé topánky a modrú mikinu s nápi-
som. 
NABENCÚROVEJ ULICI sa do jed-
ného domu vlámal zlodej počas celého
augusta a začiatku septembra niekoľko-
krát. Dohromady tak poškodenému
občianskemu združeniu spôsobil škodu
za viac ako 30-tisíc eur. Neznámy
páchateľ ukradol svetelný park, ovláda-
cí pult a svetelný mix pult, 5 kusov špe-
ciálnych monitorov, obrazový aj zvuko-
vý mix pult, počítač, rôzny kancelársky
a kuchynský nábytok, 10 kusov radiáto-
rov, 2 kusy bezpečnostných protipo-
žiarnych dverí a rôznu kancelársku
techniku. Páchateľovi po preukázaní
viny hrozí za tento skutok trest odňatia
slobody na 3 - 10 rokov. (brn)

Víno Palugyay

bolo obľúbené

aj v Mexiku
Veľký prelom v exportných úspechoch
firmy Palugyay (od roku 1869 už boli
oficiálnymi spoločníkmi aj synovia
Jozef a František) a v budovaní značky
mali dve udalosti. V nadväznosti na to,
že bola dobre zapísaná na panovníc-
kom dvore, získala objednávky na
zásobenie lodí rakúskeho loďstva na
zámorských plavbách. Prvá sa usku-
točnila pri inštalácii arcikniežaťa
Maximiliána I. za mexického cisára v
roku 1864. Na ne potom nadväzovalo
zásobenie vínami rakúskych zámor-
ských expedícií do východnej Ázie a do
iných vzdialených končín.
O týchto dodávkach referovala dobová
tlač pomerne obšírne. Noviny Pester
Lloyd r. 1865 napísali v článku nazva-
nom Export uhorských vín: Prešporský
hotelier a veľkoobchodník s vínom Palu-
gyay, ktorý svojho času, keď jeho cisár-
ska výsosť Maximilián I. odcestovala do
Mexika, zabezpečil fregatu Novara
potrebným vínom a neskôr dodal vý-
znamné množstvá vína do Mexika a vlani
aj do Abesínska, ako aj naposledy dodal
pre východoázijskú expedíciu 10 000
fliaš a veľa sudov rozličných druhov
vína, dostal teraz zo Singapuru list, odo-
slaný 16. apríla. V liste ho z poverenia
štábu fregaty Jeho Výsosti Dunaj Dr.
Janka informuje, že všetky fľašové a
sudové vína sa počas cesty po všetkých
stránkach výborne uchovali. Ďalej cituje
z listu: „Všetky druhy vína sme odskúša-
li vo viacerých zemepisných šírkach, čo
nám po tom, čo sme dvakrát prekročili
rovník a víno bolo vystavené vysokým aj
nízkym teplotám, ako aj častým búrlivým
lodným pohybom, dovoľuje oznámiť, že
nestratilo nič na svojej kvalite. Dokonca
aj ľahké sudové víno, ktorého máme ešte
malú zásobu, sa uchovalo veľmi dobre.
Tieto vína znamenajú pre nás jediný
zdroj povzbudenia a osvieženia v tejto
takej horúcej klíme.“
Rakúske noviny 20. júna 1865 písali:
„Mexickému cisárskemu dvoru bolo za
uplynulých 14 dní z Prešporka dodaných
25 000 fliaš a 700 vedier uhorských vín
najušľachtilejších odrôd.“ 
Vína firmy nestratili zrejme trh v Mexiku
ani po zlyhaní anglicko-španielsko-fran-
cúzskej intervencie v Mexiku a poprave
Maxilimilána I. v roku 1867, ako vyplý-
va z neskorších tlačových správ.
Rakúske noviny 2. mája 1869 písali pod
titulkom: Správa z Terstu. Obľúbenosť
Palugyayho vína v Mexiku. Nová zásiel-
ka. „Vína pána Palugyaya z Prešporka
získavajú v Mexiku stále väčšiu obľubu a
podľa úradných správ tam smeruje ďal-
ších 28 000 fliaš. Dr. Rittersberg, referent
rakúskej námornej plavby v Terste vo
svojej správe píše: „Pán Palugyay má ne-
spornú zásluhu na tom, že v Mexiku otvo-
ril nové lukratívne trhy pre rakúske a
uhorské najkvalitnejšie vína, čo sa v ta-
komto rozsahu nepodarilo ešte žiadnemu
nášmu obchodníkovi s vínom, čo má z
hľadiska štátnych obchodných a hospo-
dárskych záujmov veľký význam. Vína
pána Palugyaya sú v Mexiku také obľú-
bené, že nemajú prakticky kunkurenciu a
ponúkajú sľubnú perspektívu ďalšej ob-
chodnej expanzie“ prof. Gejza Blaas

(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Novoobjavený monogramista ZT
V období medzi svetovými vojnami
vytvorili viacerí umelci zaujímavé
pohľady na rôzne zákutia Bratislavy.
Okrem tisícov fotografických zábe-
rov vznikli aj stovky kresieb, akvare-
lov, olejomalieb a grafických listov.
Na niektorých sú zvečnené aj dnes už
nejestvujúce objekty a zákutia brati-
slavského starého mesta. Zaujímavé
je, že väčšina umelcov, ktorí mesto vo
svojich výtvarných dielach dokumen-
tovali, neboli tunajší rodáci. Väčšina z
nich bola českého pôvodu, niektorí
prišli až z Nemecka.
Medzi grafickými listami s bratislav-
skými motívmi vyniká veľmi presným
spracovaním detailov nie veľmi početná
skupina obrázkov pomerne malých for-
mátov, označená autorovým monogra-
mom pozostávajúcim z navzájom pre-
pletených písmen Z a T. Autor diela
označoval okrem monogramu aj vroče-
ním a (nie vždy) aj číselným označením
platne, z ktorej na grafický list tlačil.
Jeho doteraz známe grafické diela sú
označené rokmi 1929 až 1938. Podarilo
sa zistiť, že pred prvou svetovou vojnou
vzniklo niekoľko olejomalieb, ktoré sú
označené tým istým monogramom a
maďarským textom. Aj niektoré grafic-
ké listy z obdobia po roku 1929 majú
bližšie označenie v maďarčine. Výni-
močne sú niektoré listy autorom vlast-
noručne ceruzkou podpísané, podpis je
však beznádejne nečitateľný. Na dvoch
známych listoch je po maďarsky veno-
vanie s podpisom Titus bácsi. 
Kto bol ten záhadný výtvarník? Krstné
meno Titus je a bolo na našom území
mimoriadne zriedkavé. V Prešporku (a
po roku 1919 Bratislave) žil jediný člo-
vek, ktorý sa volal Titus a ktorého prie-
zvisko sa začínalo písmenom Z. Bol to
pán Titus Carolus Aemulius Zechmeis-
ter, potomok starej prešporskej vino-
hradníckej meštianskej rodiny. Narodil
sa v roku 1873 a zomrel 1965. Jeho
manželka Jeanny bola dcérou Juliusa
Mayera, známeho cukrára, ktorý mal
cukráreň na Hlavnom námestí. 
Titus Zechmeister nebol profesionál-
nym výtvarníkom. O jeho živote a vzde-
laní sa zachovalo málo informácií. Z
oficiálnych zoznamov obyvateľov
mesta je známe, že pôsobil ako bankový
úradník. Manželia Zechmeistrovci mali

štyri deti. Obývali prepychový byt v
mestskom paláci Palugyayovcov na
Hlavnom námestí (vchod zo Zelenej 1).
Výtvarné umenie bolo pravdepodobne
Zechmeistrovým koníčkom. Jeho po-
zostalosť sa nezachovala. Možno sa len
domnievať, že po pokusoch s kresbou a
olejomaľbou sa sústredil na grafiku.
Jeho najskoršie známe grafické dielo je
datované do roku 1929. Vtedy už mal
56 rokov a podľa vtedajších zvyklostí
bol už ako bývalý bankový úradník
pravdepodobne penzionovaný. 
Grafiky tvoril rytím suchou ihlou do
medených dosiek. Ako predlohy použí-
val fotografie, väčšinou s historickými
zábermi, ktoré už v čase vzniku grafík
nebolo možné opakovať, lebo znázorne-

né objekty či situácie už vtedy nejestvo-
vali. Dokázateľne použil zábery foto-
grafa Karla Körpera staršieho spred
roka 1890, ako aj niekoľko záberov
Josefa Hofera okolo roku 1920. Možno
fotografoval aj sám. V roku 1931 vytvo-
ril grafiku s pohľadom na mesto z juž-
ného brehu Dunaja, v popredí s loďko-
vým mostom, ktorý zanikol po roku
1890. Pomník Márie Terézie, ktorý bol
už na začiatku 20. rokov zničený, je
motívom jeho grafík z rokov 1930 a
1938. Zachovalo sa 20 originálnych
dosiek. Autor z každej dosky vytlačil
len niekoľko „pozitívnych“ odtlačkov. 
Doteraz je známych 33 Zechmeistro-
vých grafických listov. Podľa číslovania
dosiek („negatívov“) by ich malo byť
najmenej 46. Nevedia o niektorých či-
tatelia Bratislavských novín?

Štefan Holčík

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

0905 234 615 � 4363 8184
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vyjdú až o dva týždne

27. septembra 2012

ŠTVRTOK 13. septembra
� 11.00 - Snehulienka a 7 pretekárov,
predstavenie pre deti, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Snehulienka a 7 pretekárov,
predstavenie pre deti, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - MBA POKER Championship
2012, Golden Vegas Bratislava, OC
RETRO
� 19.00 - M. Porubjak/M. Huba: Tančia-
reň, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
dr. Zvonka, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Daniel Roth (FR), Katedrálny
organový festival 2012, Dóm sv. Martina
� 19.00 - S. Mrožek: Radostná udalosť,
Divadlo Ívery, Školská ulica

PIATOK 14. septembra
� 15.00 - Davis Cup: Slovensko - Portu-
galsko, AEGON Aréna NTC, Príkopo-
va ulica
� 18.00 - MBA POKER Championship
2012, Golden Vegas Bratislava, OC
RETRO
� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen noci sväto-
jánskej, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 21.00 - UKF Party with BORGORE,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica

SOBOTA 15. septembra
� 10.00 - Župná jeseň 2012, otvorenie
série podujatí v mestách Bratislavského
kraja, organizuje BSK, prírodné jazero
Kuchajda
� 14.00 - Davis Cup: Slovensko - Portu-
galsko, AEGON Aréna NTC, Príkopova
ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 21.00 - Swayzak / S_W_Z_K (UK), Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie

NEDEĽA 16. septembra
�11.00 - P. Dobšinský, A. Korenči, J. Bie-
lik: Mechúrik - Koščúrik, predstavenie pre
deti, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 14.00 - Davis Cup: Slovensko - Portu-
galsko, AEGON Aréna NTC, Príkopova
ulica
�14.00 - P. Dobšinský, A. Korenči, J. Bie-
lik: Mechúrik - Koščúrik, predstavenie pre
deti, Štúdio SND, Pribinova ulica

�17.00 - Metropolitný Orchester Bratisla-
va, Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 18.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - HK Orange 20 - Banská Bystri-
ca, hokejová extraliga, Zimný štadión V.
Dzurillu, Ružinovská ulica

PONDELOK 17. septembra
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - SKA
Petrohrad, zápas Kontinentálnej hoke-
jovej ligy, Slovnaft Aréna
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princezná,
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Večer pre Malú scénu, benefič-
né podujatie, Divadlo Nová scéna, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - 3T - herecké improvizácie,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Konvergencie 2012: otvárací
koncert, Design Factory, Bottova ulica
� 20.30 - Celovečerný koncert Viktora
Horjána, LemonTree, Hviezdoslavovo
námestie

UTOROK 18. septembra
� 10.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a Júlia,
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 - Všetko o ženách, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie

STREDA 19. septembra
� 10.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 11.00 - Malý princ, balet pre deti, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 17.00 - Malý princ, balet pre deti, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 18.00 - HK Orange 20 - Martin, hokejo-
vá extraliga, Zimný štadión V. Dzurillu,
Ružinovská ulica
� 19.00 - J. Novak: Tolstoj a peniaze, Di-
vadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Coriolanus,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Prešporok, koncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a staré
dámy, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Tanec medzi črepinami, predsta-
venie SĽUK, Mestské divadlo, Laurinská
ulica

�20.00 - ILDIVO & Orchestra In Con-
cert, koncert, Zimný štadión O. Nepelu,
Ulica odbojárov

ŠTVRTOK 20. septembra
� 18.30 - Konvergencie 2012: Nora Skuta
(klavír), Design Factory, Bottova ulica
� 19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a
Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - T. Letts: August - stratení v Okla-
home, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. Kafka: Zámok, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Slnce v rose, ľudová pieseň vo
fúzii s inými hudobnými žánrami, Pálffy-
ho palác, Zámocká ulica
� 20.00 - Konvergencie 2012: Jozef Lup-
ták (violončelo), Design Factory, Bottova
ulica
� 20.00 - Jazz v Aréne: X Project Milo
Suchomel, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 21.00 - Konvergencie 2012: Ronald Še-
besta (klarinet), Design Factory, Bottova
ulica

PIATOK 21. septembra
�13.00 - Comics Salon & IstroCON 2012,
Istropolis, Trnavské mýto
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava - Nitra,
futbalová Corgoň liga, Štadión Pasienky
� 18.00 - River Blues - krst CD, výletná
loď MARTIN, pontón č. 52
� 19.00 - T. Williams: Konečná stanica
túžba, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aj muži majú svoje dni, Divad-
lo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Konvergencie 2012: Benjamin
Shmid (husle), Jozef Lupták (violončelo),
Design Factory, Bottova ulica
� 19.00 - E. Albee: Koza alebo Kto je Syl-
via?, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv, Divad-
lo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 20.30 - Konvergencie 2012: Yuval
Gotlibovich (viola), Design Factory, Bot-
tova ulica

SOBOTA 22. septembra
�13.00 - Comics Salon & IstroCON 2012,
Istropolis, Trnavské mýto
� 17.00 - HC Slovan Bratislava - Avan-
gard Omsk, zápas Kontinentálnej ho-
kejovej ligy, Slovnaft Aréna
� 18.00 - Konvergencie 2012: Juraj Fánd-
ly & Silvester Lavrík - Dúverná zmluva,
Design Factory, Bottova ulica

� 19.00 - E. Suchoň: Krútňava, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - H. von Kleist: Rozbitý džbán,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. Galron: Mikve, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - Konvergencie 2012: Boris
Lenko (akordeón), Design Factory, Botto-
va ulica
� 21.30 - Konvergencie 2012: SILEN-
ZIO, Design Factory, Bottova ulica

NEDEĽA 23. septembra
� 15.30 - Konvergencie 2012: John Cage
- Living Room Music, koncert pre deti,
Design Factory, Bottova ulica
� 18.00 - J. B. P. Moliére: Lakomec, His-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 18.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v
Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála činoh-
ry SND
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - Konvergencie 2012: Zelená
pošta (M. Varga & P. Hammel, F. Frešo,
F. Griglák, M. Valihora, P. Preložník),
prvýkrát od vydania albumu NAŽIVO,
Design Factory, Bottova ulica

PONDELOK 24. septembra
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Barys
Astana, zápas Kontinentálnej hokejo-
vej ligy, Slovnaft Aréna

UTOROK 25. septembra
� 19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a
Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Elán: Ôsmy svetadiel, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen noci sväto-
jánskej, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
�19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica

STREDA 26. septembra
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Jugra
Chanty-Mansijskzápas Kontinentálnej
hokejovej ligy, Slovnaft Aréna

Priestor pre kr?su a kvalitu
cee’d Sportswagon ua od 3 398 *

Financovanie na štvrtinky bez navýšenia 
a bonus 700 EUR alebo zľava 700 EUR 
a k tomu sada zimných pneumatýk zadarmo.

Platí na obe karosárske verzie.

*Uvedená cena je štvrtina ceny za model 1.4 CVVT pri cenníkovej cene 
14 290 € a započítaní bonusu 700 €. Financovanie na 36 mesiacov, 
akontácia 25 %, spracovateľský poplatok 1 % z OC s DPH, RPMN 5,775 % 
vrátane havarijného poistenia. Záruka 7 rokov/150 000 km.
Kombinovaná spotreba: 4,3 – 6,5 l/100 km, emisie CO

2
: 113 – 149 g/km. 

Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach. Fotografi a je ilustračná.

Kia Bratislava, s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava, tel.: 02/ 4929 4300, predaj: 02/ 4929 4303, info.kia@motor-car.sk

Kia Lamač, Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Hodonínska 7, 841 03 Bratislava, tel.: 02/ 4929 4358, fax: 02/ 4929 4394, info.lamac@motor-car.sk www.motor-car.sk

�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk


