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Smer-SD chce
posilniť
právomoci
primátora

Chuck Norris má
smolu, otvorili
Cyklomost
slobody

BRATISLAVA
Poslanec Národnej rady SR za
SMER-SD Maroš Kondrót navrhol
zmenu zákona o hlavnom meste SR
Bratislave a posilnenie právomocí
primátora mesta. Navrhuje, aby mal
primátor troch námestníkov a mohol
ich vymenovať sám spomedzi poslancov mestského zastupiteľstva.
Doteraz námestníkov primátora volilo
na jeho návrh mestské zastupiteľstvo.
V tomto volebnom období opakovane
neakceptovalo návrh primátora Milana
Ftáčnika a nezvolilo za jeho námestníka Jána Budaja.
Podľa Kondrótovho návrhu by právomoc rozhodovať o námestníkoch by
mal výlučne primátor Bratislavy. Podobným spôsobom navrhuje upraviť aj
výber zástupcov starostov mestských Kolóna áut sa zo Staromestskej ulice tiahne až kamsi na Panónsku cestu.
častí, na ich vymenovanie nemá byť už
potrebný súhlas poslancov.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Nový cyklomost z Devínskej Novej
Vsi do Schlosshofu ponad rieku
Moravu sa nakoniec nebude volať
podľa predstaviteľa akčných hrdinov Chucka Norrisa. V sobotu nakoniec slávnostne otvorili Cyklomost
slobody.
Slovenský a rakúsky breh po vyše 60
rokoch opäť spája most ponad rieku
Morava. Bratislavský župan Pavol
Frešo ho označil za historickú udalosť,
ktorá spája národy, regióny i ľudí. Ako
zároveň uviedol, tento deň vytvára v
spoločnom slovensko-rakúskom regióne novú budúcnosť. „Hlboko v duši
som veril, že keď vyvinieme veľký
tlak, keď ľudí presvedčíme a budeme
nadšení pre takéto dielo, tak sa to podarí. Toto je vecou všetkých inžinierov,
architektov a robotníkov, ktorí postavili tento most,“ povedal župan Pavol
Frešo. Podľa predsedu dolnorakúskej
vlády Erwina Prölla má cyklomost nielen symbolický, ale aj výrazný ekonomický význam pre oba regióny. Označil ho aj za nový druh spolupráce.
Cyklomost môže verejnosť využívať
od polovice augusta, oficiálne ho otvorili túto sobotu. Výstavba cyklomostu
sa začala vlani v septembri, postavilo
ho konzorcium Ingsteel a Doprastav.
Most je postavený v historickej trase a
slúži pre dopravu cyklistov, peších
turistov a záchrannú službu. Z celkovej
dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová
mostná konštrukcia 525 metrov, šírka
lávky je 4 metre, čo umožňuje prejazd
vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti
pri jazde mostom prekonajú výškový
rozdiel 7 metrov. Výška mosta nad hladinou Moravy umožní aj bezpečnú
plavbu po rieke.
(bsk)

Cyklotrasa asi
nepovedie cez
ostrov Sihoť
KARLOVA VES
Mestskí poslanci majú vo štvrtok 27.
septembra 2012 prerokovať aj Analýzu vedenia cyklotrasy z Karlovej
Vsi do Devína, ktorú vypracoval
bratislavský magistrát na základe
analýzy Výskumného ústavu vodného hospodárstva a štúdie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Súčasťou magistrátnej analýzy je aj
návrh na schválenie jednej z dvoch
alternatív vedenie cyklotrasy.
Bratislavský primátor Milan Ftáčnik
chce, aby poslanci rozhodli o schválení
jednej z dvoch alternatív - vedenia
cyklotrasy cez ostrov Sihoť alebo
vedenia cyklotrasy súbežne s Devínskou cestou mimo ostrova Sihoť popri
severnom brehu Karloveského ramena.
Podľa Výskumného ústavu vodného
hospodárstva je najprijateľnejšou alternatívou pre životné prostredie, ale aj
cyklistov, druhá alternatíva vedenia
cyklotrasy trasy mimo ostrova Sihoť.
Podľa štúdie BVS by v prípade prvej
alternatívy (cyklotrasa cez ostrov Sihoť)
jednorazové náklady na zvýšenie bezpečnosti vodného zdroja a stavebné
úpravy vyšli na 1,755 milióna eur a
ročne 400 tisíc eur na zvýšenie bezpečnosti stálou bezpečnostnou službou. V
prípade druhej alternatívy (cyklotrasa
popri Karloveskom ramene) boli stavebné náklady 1,185 milióna eur. V prípade, že by bolo Devínsku cestu potrebné spevniť pilótami, náklady by sa mohli zvýšiť o 4-5 miliónov eur.
(pol)
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Buspruh vytvára zápchy na Panónskej
STARÉ MESTO
Bratislavskí vodiči a cestujúci MHD
spoznávajú už druhý týždeň výhody
a nevýhody buspruhu, ktorý magistrát urobil skúšobne na Staromestskej ulici od Mosta SNP (Nový most)
až po koniec Štefánikovej ulice pri
SAV. Názory na jeho efektívnosť sa
rôznia.
Pri jazde z Mosta SNP na Staromestskú ulicu jednoznačne vyhráva MHD,
ktorá jazdí plynule a presne. Porazenými sú vodiči, ktorí stoja v kolóne tiahnucej sa až kamsi do Petržalky na
Panónsku cestu. A je jedno či je to
ráno, na obed alebo popoludní - kolóna
sa tu tvorila dokonca aj cez víkend,
keď je intenzita dopravy v Bratislave
najnižšia.
Kritickým miestom sa stáva svetelná
križovatka na Suchom mýte, kde autá

sa v jednom jazdnom pruhu sústreďujú
autá, ktoré idú ňa Štefánikovu, Palisády alebo sa otáčajú k starému rozhlasu.
V buspruhu zatiaľ jazdia len autobusy
MHD a arogantní vodiči, ktorých je v
tomto meste stále dosť a s preferenciou
MHD si nerobia ťažkú hlavu.
Iný problém spôsobili páni z magistrátu na Štefánikovej ulice, keď do
buspruhu pustili aj cyklistov. Tí totiž
neraz udávajú tempo kolóny autobusov
a trolejbusov, ktoré sa plazia hore ulicou. Vozidlá MHD ich totiž nemajú
ako predbehnúť - susedný jazdný pruh
je plný rovnako vlečúcich sa áut.
Magistrát zatiaľ skúšobnú prevádzku
buspruhu nevyhodnotil, pripustil však,
že ak sa to neosvedčí, vráti sa všetko do
starých koľají. Aktívni občania zo iniciatívy Lepšia doprava tvrdia, že zriadenie buspruhu nespôsobilo vážnejšie

problémy. „Každá takáto zmena spočiatku hrozí menšou či väčšou
zápchou. V tomto prípade zápchy ani v
prvý deň nespôsobili vážnejšie problémy, čo nás príjemne prekvapilo,“
hovorí za Lepšiu dopravu Martin Fundárek.
Iný názor zrejme budú mať vodiči,
ktorí stoja denne v zápche. Podľa
dopravného servisu evidovali v posledných dňoch na moste zápchy a zdržanie v priemere o 15 až 20 minút dlhšie
ako to bolo predtým. Podľa odborníkov sa totiž buspruh vôbec neosvedčil.
V situácii, keď bratislavskej doprave
chýba Starý most, je vytvorenie
buspruhu z Mosta SNP podľa nich
absolútnym nezmyslom.
Buspruh má zatiaľ fungovať aj po
Európskom týždni mobility, ktorý sa
skončil 22. septembra 2012.
(brn)

Budovať cyklotrasu nie je úloha vodárov
Po otvorení Cyklomosta slobody
narastá tlak na dobudovanie cyklotrasy z Karlovej Vsi do Devína. Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., nesúhlasí s vedením cyklotrasy
cez ostrov Sihoť, ktorý je zásobárňou vody pre veľkú časť Bratislavy.
Generálny riaditeľ BVS Radoslav
JAKAB vysvetlil dôvody, pre ktoré
vodári nechcú pustiť cyklistov na
ostrov.
- Bol by som nerád, aby verejnosť vnímala cyklotrasu z Karlovej Vsi do Devína ako agendu BVS. Sme vodárenská spoločnosť, zásobujeme vodou a
odkanalizujeme. To sú naše hlavné
činnosti a na tie sa sústreďujeme. Keď
nás akcionári požiadajú o zdroje na
realizáciu verejnoprospešných aktivít,

poskytneme im ich formou dividend.
Väčšina pozemkov na ostrove Sihoť
patria Štátnym lesom, naše pozemky
sú pod komunikáciami a v okolí vodných zdrojov. Doteraz sme neprišli na
žiadne riešenie, ako zabezpečiť stopercentnú bezpečnosť vodných zdrojov,
preto nie sme ochotní pristúpiť na to,
aby cyklisti jazdili cez ostrov Sihoť.
Vyšli sme však mestu v ústrety a
vypracovali sme štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy s variantnými riešeniami jej vedenia mimo Sihote, vyplatili sme tiež akcionárom a teda aj
mestu dividendy za minulý rok, a takto
sa snažíme pomáhať, aby sa podaril

zámer dobudovať cyklotrasu z Karlovej Vsi do Devína. Nesúhlasíme s tým,
že cyklotrasa cez ostrov Sihoť je jediná alternatíva.
Koľko ste vyplatili na dividendách
akcionárom a mestu ako hlavnému
akcionárovi?
- Celkovo sme všetkým akcionárom
okolo dvoch miliónov eur, z toho
mesto Bratislava dostalo zhruba 1,2
milióna eur. Teraz je na vedení mesta,
na čo tie peniaze použije, či na vybudovanie cyklotrasy mimo ostrova Sihoť,
alebo na niečo iné. Bratislavská vodárenská spoločnosť urobila maximum
pre to, aby pomohla samospráve mesta
vyriešiť problém cyklotrasy z Karlovej
Vsi do Devína.
Zhováral sa Radoslav Števčík

Mestskí poslanci
aj o mieste pre
súsošie svätých
BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupiteľstvo
vo štvrtok 27. septembra 2012 rozhodne, kde bude umiestnené súsošie
svätých Cyrila, Metoda a Gorazda.
Do úvahy prichádzajú hneď lokality.
Spoločnosť sv. Cyrila, Metoda a Gorazda žiadala, aby súsošie bolo na Hurbanovom námestí, podľa odborného
posudku Mestského ústavu ochrany
pamiatok sú však vhodnejšími lokalitami priestor pred Kostolom Panny
Márie Snežnej na Gorazdovej ulici
alebo východná terasa Bratislavského
hradu pri veľkomoravských vykopávkach.
(brn)
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Aby sme raz
neboli všetci
ľahostajní
Niekedy si človek v tomto meste musí
pripadať, akoby hrach na stenu hádzal.
Upozorňuje na problémy, naznačuje
riešenia, ale nič to nie je platné. Nie je
nič frustrujúcejšie, ako roky poukazovať na ten istý problém, bezmocne sa
prizerať, ako sa nič nedeje, a počúvať,
ako sa to nedá. Na jednej strane ma teší, že nie sme v boji za lepší život v meste sami, na druhej strane človeka mrzí,
že počet nespokojných rastie. Ale to len
do chvíle, kým nezačneme byť všetci k
tomu všetkému vôkol nás ľahostajní.
Zničené cesty, rozpadávajúce sa chodníky, zanedbaná zeleň, preplnené smetné koše, vypálené žiarivky verejného
osvetlenia, autá parkujúce na chodníkoch. To všetko sú len zlomky toho, s
čím sa Bratislavčania denne stretávajú
vo svojom meste. A tí, ktorí majú tieto
problémy riešiť, a majú sa starať o
tom, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie,
stále len diskutujú, analyzujú a posudzujú, len nerobia to čo majú - neupracú, neopravia, nevysadia, nevyriešia
problém.
Na rohu Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice je už asi dva roky odsunutý betónový kvetináč, ktorý mal brániť vjazdu
áut na chodník na Kúpeľnej ulici, kde
býva aj pán primátor. Autá jazdia na
chodník a z chodníka až zničili obrubník
aj dlažbu. Neraz celé dni bol na chodníku, kde býva pán primátor, umiestnený
kontajner, pretože raz prerábal jeden,
inokedy druhý, ale ani jednému sa
nechcelo umiestniť kantajner na parkovacie miesto, pretože by za to musel platiť. Tak blokujú chodník - zadarmo a na
zlosť všetkým okoloidúcim.
Hovorím si, určite má pán primátor
vážnejšie starosti, ako nejaký kvetináč
na rohu ulice, kde býva. Alebo mu
neprekážajú tie kontajnery a autá montérov z celého Slovenska na chodníku
pred jeho vchodom, alebo si myslí, že
tak to má byť a keby z titulu svojej funkcie nariadil vrátiť kvetináč na pôvodné
miesto, mohol by nahnevať susedov,
ktorí občas využijú volebné právo.
Kým frfleme, kritizujeme a nadávame, je
to znamenie, že máme záujem o dianie v
meste. Hrozím sa však chvíle, keď začneme byť všetci k tomu bordelu vôkol
nás ľahostajní.
Radoslav Števčík

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

na KUPÓ

5% zľavu N

E-mail: info@pavolvalentovic.sk

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
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Na Štefánikovej ulici búrajú dva domy,
má tam vyrásť polyfunkčný objekt
STARÉ MESTO
Na Štefánikovej ulici 13 a 15, kde
kedysi sídlilo železničné staviteľstvo,
vznikne biznis centrum Biznis Garden Štefánikova s polyfunkčným objektom. Prestavba dvoch budov, z
ktorých jedna je už do polovice zbúraná, sa začala v júli 2012. Stavba by
mala byť dokončená v januári 2014.
Stavebný úrad mestskej časti Staré
Mesto vydal spoločnosti New Vital,
spol. s r. o. v máji 2012 rozhodnutie na
zmenu stavby pred dokončením. Pred
tým jej však schválil niekoľko žiadostí,
medzi ktorými bolo aj povolenie na
búranie. Dnes je však už stavebníkom
spoločnosť Kartezis, s. r. o., ktorá projekt od New Vital spol. s r. o. kúpila.
Investorom je ITB development.
Dvojica objektov bola zapísaná v liste
vlastníctva ako administratívne budovy
a posledná zmena spočíva v nadstavbe
a prístavbe administratívnej budovy.
„Hlavnou je zmena funkcie na administratívny objekt s polyfunkciou, s čím je
spojená aj zmena vnútorného usporiadania a dispozície celého objektu.
Objekt bude mať tri podzemné podlažia
a deväť nadzemných,“ uviedol hovorca
Starého Mesta Tomáš Halán.

V podzemných podlažiach projektanti
navrhujú parkovacie priestory a technické zázemie. Na prvom nadzemnom
podlaží by sa mali nachádzať dva
obchodné priestory, ktoré sú orientované do Štefánikovej ulice. Zadná časť
prízemia je riešená ako garáž, ktorá je
prekrytá sčasti stavbou a sčasti betónovým prestrešením. „Vybudujeme 90
parkovacích miest, 4500 štvorcových
metrov kancelárskych priestorov a 450

štvorcových metrov obchodných priestorov,“ povedal konateľ spoločnosti
Kartezis, s. r. o., Igor Lichý. Na druhom
až deviatom nadzemnom podlaží sa
budú nachádzať administratívne priestory s potrebným zázemím.
Stavba je financovaná cez Všeobecnú
úverovú banku a má ako jediná stavba
v Bratislave Zelený certifikát, čo znamená, že budova je priaznivá k životnému prostrediu.
(mch)

Nie všetky časti zverejnia dlžníkov
BRATISLAVA
Mestské časti, rovnako ako mesto,
majú podľa zákona možnosť zverejňovať dlžníkov miestnych daní. Nie
všetci však toto právo využívajú a
niektorí sa ani v blízkej budúcnosti
nechystajú zoznamy zverejniť.
Správca dane, ktorým je obec, môže
zverejniť zoznam daňových dlžníkov
podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roku, u ktorých úhrnná
výška daňových nedoplatkov presiahla
u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej
osoby 1600 eur.
Okrem magistrátu zverejnila zoznam
dlžníkov aj mestská časť Staré Mesto.
Zaujímalo, kedy zverejnia zoznamy
svojich dlžníkov aj ostatné mestské
časti. Rača a Dúbravka sa vyslovili, že
zverejneniu dlžníkov sa nebránia, ale

zoznamy zatiaľ nespracovali a ani
nemajú v pláne. V račianskej pokladnici chýba k 31. augustu 2012 1087,16
eura za daň za psa a 1799,42 eura za
daň za užívanie verejného priestranstva. Dúbravke dlžia dlžníci k 31.
augustu 2012 na dani za psa 2717,80
eur, na dani za výherné a hracie automaty 100,28 eura a na dani za parkovanie a užívanie verejného priestranstva
22 608,27 eura.
Mestská časť Nové Mesto pracuje na
riešení, ktoré im umožní zverejniť zoznam daňových dlžníkov v súlade so
zákonom o správe daní. „V tejto chvíli
evidujeme nedoplatky na dani za psa 7
310,39 eura a na dani za užívanie
verejného priestranstva 24 660,80
eura,“ povedal hovorca mestskej časti
Marek Tettinger.

„V tomto roku pripravujeme zverejnenie zoznamu prihlásených psov. Zoznam daňových dlžníkov máme v
pláne zverejniť začiatkom budúceho
roku,“ povedala hovorkyňa Ružinova
Miroslava Štrosová.
„Na webstránke mestskej časti v sekcii
finančné oddelenie sa od budúceho
týždňa občania dozvedia nielen to,
akú sumu právnická alebo fyzická
osoba Petržalke dlží, ale aj jej presnú
adresu,“ uviedla tlačová tajomníčka
Petržalky Mária Grebeňová-Laczová.
Nedoplatky na petržalských miestnych
daniach k 31. decembru 2011 predstavujú spolu 76 133 eur, z toho na dani za
psa ide o sumu 45 520 eur, na dani za
užívanie verejného priestranstva
28 732 eur a za vyhradené parkovanie
1881 eur.
Martina Chudá

Interaktívny sprievodca o triede A
Najkrajšou radosťou je radosť z
očakávania: záujemcovia a zákazníci novej triedy A sa môžu dôverne zoznámiť so svojím novým
autom už teraz: bezplatný sprievodca A-Class Guide poskytuje
interaktívne informácie o vozidle a
o jeho obsluhe.
Návody na obsluhu sú doplnené animáciami a krátkymi filmami, ktoré
názorne ukazujú, ako sa ovládajú
niektoré funkcie alebo ako presne fungujú inovácie, ako je napríklad asistent prevencie kolízií COLLISION
PREVENTION ASSIST. Osobitný
dôraz vývojári softvéru kládli na jednoduché používanie: v položke ponuky
Quickstarts sú k dispozícii prehľady
vybraných tém. Okrem toho je vyhľadávanie možné nielen abecedne, ale
aj vizuálne, a to pomocou trojrozmerných zobrazení. V rubrike Pomoc pri
poruche sú zhrnuté dôležité tipy,
napríklad pre výmenu žiaroviek.
Sprievodcu A-Class Guide je možné
stiahnuť pomocou novej aplikácie
Mercedes-Benz Guides. Túto apliká-

Mesto chce len
jedny pravidlá
pitia alkoholu
BRATISLAVA
Mestskí poslanci majú vo štvrtok 27.
septembra 2012 schváliť nového
všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v
predajniach potravín a na iných
verejne prístupných miestach. To
súčasné je podľa prokuratúry v rozpore s platnou legislatívou, pretože
vychádza z už neplatnej kategorizácie pohostinských zariadení.
Po novom sa nebude alkohol môcť predávať ani piť len v zariadeniach spoločného stravovania vo vzdialenosti do
100 metrov od sídla prezidenta, parlamentu a vlády, škôl a školských zariadení pre deti a mládež do 18 rokov,
miest určených na vykonávanie náboženských obradov, cintorínov a pietnych miest, a to 22 hodín denne - od
4.00 do 2.00 h. Inými slovami, na ulici
sa piť bude môcť, ale zakázané to bude
v krčmách pri uvedených miestach – s
výnimkou dvoch nočných hodín.
Okrem toho mesto chce zakázať predaj
a pitie alkoholu v priestoroch staníc,
zastávok a nástupíšť železničnej dopravy a staníc autobusov prímestskej a
diaľkovej verejnej autobusovej dopravy a vo vzdialenosti 100 metrov od nich
v noci v čase od 22,00 do 06,00 h.
Oproti doteraz platnému všeobecne
záväznému nariadeniu berie mesto
mestským častiam právo ďalej obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách
alebo dňoch predaj a požívanie alkoholu v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na
iných verejne prístupných miestach.
Niektoré mestské časti s navrhovanými
zmenami súhlasili, iné ako Nové Mesto,
Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Čunovo a Vajnory boli proti. Mestská časť
Rača ako jediná navrhla zrušenie celomestského nariadenia a ponechať právomoc obmedziť alebo zakázať predaj a
pitie alkoholu mestským častiam. (pol)

Primátor chce
kupovať nové
električky
BRATISLAVA
Bratislavský primátor Milan Ftáčnik
navrhuje mestským poslancom nákup električiek a trolejbusov pre
MHD ako náhradný projekty v
rámci operačného programu Doprava. Reaguje tak na výzvu ministra
dopravy, aby mesto navrhlo náhradné projekty, ktoré termínom ukončenia nepresiahnu jún 2015.
Primátor tiež navrhuje modernizáciu
dúbravskej radiály električkovej trate
medzi Hanulovou a Saratovskou ulicou
a vybudovanie trolejbusovej trate z
Patrónky k obchodnému centru Lamač.
Modernizácia električkovej trate z Radlinského ulice na Hlavnú stanicu sa v
návrhu primátora nenachádza. (brn)

ciu si používatelia môžu predstaviť
ako interaktívny "stánok", kde môžu
byť jednotliví sprievodcovia uložení
ako virtuálne knihy.
Aplikácia Mercedes-Benz Guides a
príslušní sprievodcovia sú k dispozícii bezplatne pre smartfóny iPhone®

a smartfóny s operačným systémom
Android. Cez zónu Novinky používatelia môžu dostávať aktualizácie aplikácie a informácie o nových sprievodcoch.
Viac informácií na
www.motor-car.sk

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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Kúpele ožívajú ako nákupné centrum

Obľúbené miesto stretnutí prinesie v októbri nákupy, šport a relax
Tam, kde bola donedávna opustená ruina chátrajúcich kúpeľov,
stojí dnes najmodernejšie nákupné
centrum v meste. Namiesto nevábneho skeletu sa na Trnavskom mýte
týči nová ružinovská dominanta –
82 metrov vysoká administratívna
budova špičkovej úrovne. Niekdajšie
útočisko bezdomovcov nahradil
zelený park a dlhoročnú špinu
a prach vystriedalo ﬁtnescentrum
s plaveckým bazénom. Jednoducho,
nový CENTRAL ožíva a s trochou
nostalgie prinavracia zašlú slávu
svojho predchodcu – kúpeľov s rovnomenným názvom.
„Keď sme pred dvoma rokmi začali
s výstavbou, mali sme ambiciózny
plán. Priniesť Bratislavčanom moderné
riešenia mestského života a zvýšiť kvalitu
bývania v širšom centre. Kombináciou
atraktívneho nákupného centra, wellness
zóny, zeleného parku, hotela a modernej
administratívy sa nám podarilo vytvoriť
projekt, ktorý vracia Bratislavčanom
ich obľúbené miesto stretnutí,“ povedal
Martin Šramko, investičný riaditeľ
Immocap Group, developerskej ﬁrmy,
ktorá za projektom stojí.
CENTRAL v číslach
Multifunkčný komplex CENTRAL je
situovaný na jednej z najvyťaženejších
križovatiek v blízkosti Trnavského
mýta, na rozhraní mestských častí
Staré Mesto, Ružinov a Nové Mesto.
Spádová oblasť zahŕňa približne
700 000 obyvateľov. Projekt za vyše
200 miliónov eur sa rozprestiera
na približne 150-tisíc m2 stavebnej plochy, jeho architektúra citlivo nadväzuje
na existujúcu zástavbu a prináša hneď
niekoľko unikátnych prvkov.
Nákupné srdce Bratislavy
CENTRAL je rozhodne najdostupnejším nákupným centrom v hlavnom
meste. Hneď pred jeho bránami sa
križujú dôležité dopravné tepny, autobusom či električkou sa sem dostanete
azda z každého kúta mesta. Diaľnica
D1 ústi priamo v jeho susedstve.
Na štyroch podlažiach s celkovou
nájomnou plochou 36 000 m2 sa
nachádza 150 obchodov, kaviarne
a reštaurácie, pričom mimoriadne
kvalitne sú zastúpené aj služby, ako sú
pobočky bánk a mobilných operátorov, čistiareň či jedinečný projekt
Slovenskej pošty – prvá plnohodnotná a zároveň najmodernejšia pošta
v nákupnom centre. Milovníci módy
sa môžu tešiť na najväčšiu predajňu
značky ZARA na Slovensku a jej nový
koncept, známy len obyvateľom Paríža
či Londýna.
K značkám, pre ktoré bude
CENTRAL slovenskou premiérou,
patrí česká ﬁrma Pompo, prevádzkujúca najväčšiu sieť predajní hračiek
v Českej republike, kvalitná talianska
móda Liu Jo či predajňa obuvi Aldo,
ktorá bude súčasťou medzinárodnej
siete s viac ako
1 600 obchodmi vo svete. Svoje
predajne tu budú mať obľúbené značky
New Yorker, Bershka, Stradivarius,
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C&A, Geox, Salamander, Deichmann,
Tally Weijl, Palmers, Mango, ale aj
Gant, ktorý tu otvorí svoju vlajkovú
predajňu so sekciami Gant Man
a Gant Woman. Nebudú chýbať ani
Klenoty Aurum, predajne Motivi,
Vagabond, Tezenis, Intimissimi,
Calzedonia, Storm, Clinique,
Marionnaud, Yves Rocher, Allure,
Electroworld, DM, ako aj Intersport,
vlajková loď Adidasu a nový koncept
EXIsportu – RESHOES. Developer
spolupracoval pri obsadení nákupného
centra s ﬁrmou ECE, ktorá v Európe
prevádzkuje 140 shopping centier
a v susedných Čechách stojí za obľúbenou Galériou Vaňkovka, Olympiou
v Brne či Arkádami Pankrác. Jediný
projekt tejto ﬁrmy na Slovensku je
zárukou, že Bratislavčania sa majú
na čo tešiť.

certiﬁkát bude dôkazom tohto záväzku,“ povedal Martin Šramko.

mesta ponúkne Sky Bar na najvyššom,
pätnástom poschodí, ktorého otvorenie je naplánované na jar budúceho
Kvalitný hotel aj špičkové kancelárie roka. Ako prví si jedinečný výhľad
Punc „zelenej“ stavby teda ponez CENTRALU mohli vychutnať už
sie nielen nákupné centrum, ale aj
v lete zamestnanci nášho najväčšieho
administratívne budovy a hotel, ktoré mobilného operátora. Tí sa do svojich
sú súčasťou projektu. Známa nemecká kancelárií začali sťahovať už v máji a so
hotelová sieť Lindner Hotels & Resorts záujmom tak z výšky svojej 21-poschobude v CENTRALE prevádzkovať
dovej budovy sledovali, ako vrcholia
4-hviezdičkový hotel s dvoma stovkami práce na najväčšom developerskom
izieb. Úžasný výhľad na panorámu
projekte na Slovensku za posledné roky.

Krátko z histórie
Niekdajšie Kúpele Centrál boli v prevádzke od septembra 1987. V deväťdesiatych rokoch začali kúpele upadať,
čo viedlo k ich zatvoreniu. Objekt postupne chátral, bol viackrát vyrabovaný
a podpálený. V roku 2005 predstavila
spoločnosť Immocap Group zámer
postaviť na mieste kúpeľov moderný
multifunkčný komplex. Do povedomia obyvateľov Ružinova sa developer
zapísal minulý rok, keď počas projektu
Nový CENTRAL je dobrý sused
navštívil niekoľko stoviek bytov v okolí
CENTRALU a predstavil svoj zámer
priamo občanom. Aj vďaka ich podpore je dnes nový CENTRAL realitou.

Relax, šport a veľa zelene
Nákupy nie sú jediným ťahákom
nového CENTRALU. Investor sa rozhodol nadviazať na tradíciu niekdajších
kúpeľov a v rámci projektu prináša
aj modernú ﬁtnes a wellness zónu
na ploche 2 000 m2, patriacu lídrovi
v oblasti ﬁtnescentier – spoločnosti
Golem. Návštevníci sa môžu tešiť
aj na saunový svet, vírivky, masáže a, samozrejme, plavecký
bazén. Ten bude dokonca
antikorový a prístupný
širokej verejnosti. To, v čom
je CENTRAL skutočne
unikátny, sa však nenachádza
pod jeho strechou, ale na nej.
Práve na strechu nákupného
centra totiž architekt Ivan Kubík
umiestnil zelený park s rozlohou
6 000 m2, v ktorom nájdete dostatok
príležitostí na oddych. Zeleň, stromy,
lavičky, ihrisko či malý amﬁteáter
– to všetko robí z CENTRALU
vyhľadávané miesto pre celé
rodiny. Vedeli ste napríklad, že
súčasťou nákupného centra
je aj detský kútik, ktorý
má ako jediný v meste
aj svoju vonkajšiu
časť? Kým mama
nakupuje a ocko
si dáva do tela
v posilňovni, deti
sa môžu zahrať
na čerstvom
vzduchu,
bezpečne
a v príjemnom
prostredí.
CENTRAL
bude zelený. Aj na papieri
So životným prostredím to
v CENTRALE mysleli od začiatku
vážne. Svedčí o tom fakt, že nový
projekt z dielne Immocap Group
bude prvou multifunkčnou stavbou
na Slovensku, ktorá získa ekologický
certiﬁkát LEED. „Počas výstavby sme
implementovali také riešenia, ktoré
spĺňajú náročné podmienky certiﬁkácie zelenej budovy. Každý zodpovedný
developer by mal podnikať s ohľadom
na prostredie, v ktorom pôsobí, a tento
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Znechutený nad
ľahostajnosťou
vedenia mesta
LIST ČITATEĽA
Je piatok, niečo okolo 16:30 h.
Vystúpil som z vlaku, ktorý teraz
komentovať nechcem. Tie u nás jazdia niekedy na úrovni aj III. triedy.
Ale tá bratislavská HLAVNÁ stanica...
Na peróne v umývadielku, ktoré ma
slúžiť smädným cestujúcim, bezdomovec si pral tričko alebo čo to bolo
za kus latky. Kúsok od neho v odraze
špinavého okna, sa 'šminkovala' nejaká jeho kolegyňa. Prešiel som davom
ľudí, ktorých tvare mali tiež rôzne
tvary.
Vo vstupnej hale ľudia postavali pod
tabulou odchodov a príchodov, bolo
problém prejsť. Prekonať schody,
ktoré sú najkratšou cestou zo stanice,
bolo tiež problém prejsť, keďže na
nich posedávajú tiež zrejme čakajúci
na vlak (aj keď čakáreň na poschodí
zvyčajne býva ľudoprázdna - tiež to
má svoj dôvod - žeby neklimatizovaný priestor?).
No a nakoniec - priestor pred stanicou. Teda poviem vám ľudia dobrí,
keď už si človek vydýchne, že je
konečne v hlavnom mesta, prvé čo
zazrie sú len tváre bezdomovcov, asociálov, žobrákov, opilcov... Čo vám
napadne? Nikto v obleku, žiadni seriózni turisti. Čím to je?
Načo oblepili stanicu pred poslednou
medzinárodnou športovou akciou?
Vážne oblepili len to, čo tu hyzdí.
Použili najlačnejšiu metódu. Nie
opraviť, ale zaplátať. A keď už je po
všetkom, budeme sa tešiť, kým nálepky budú držať. A keď sa začnú odliepať, počkáme, kým samy opadajú.
Všetko sa vráti do starých koľaji.
Sumár? Som znechutený nad ľahostajnosťou vedenia mesta. Ako to majú
na háku. Ako sa na Hlavnú stanicu
človek dostane len busom či trolejbusom, aby sa dostal na vlak. Električkové koľaje zarastajú trávou. Čakáme,
kým priestor pohlti príroda. To by tiež
mohlo byt fajn. Len škoda, že stále
tam budú ako memento trčať z trsov
tráv a možno lúčnych kvetom pozostatky toho, čo kedysi slúžilo a čo sme
si natoľko vážili, že sme sa na to jednoducho vykašľali.
Tomáš Kováčik, Bratislava
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Na Obchodnej ulici sa usadili Taliani
V pivničných priestoroch na Obchodnej ulici 42 bolo viacero reštaurácií.
Spomeňme Varadero či naposledy
Bigl Restaurant. Najnovšie tam je
talianska reštaurácia Ristorante Italiano SAN CONO s talianskym personálom a zárukou kvality ponúkaného jedla. Boli sme teda zvedaví, ako
chutí taká pravá talianska kuchyňa
na Obchodnej ulici.
Hneď na úvod musíme poznamenať, že
interiér je absolútne bariérový. V čase
obeda sme našli voľné miesto až v
zadnej časti nižšie položenej dvojúrovňovej pivnice. Pokiaľ si nás čašník
nevšímol pri vchádzaní, nemal šancu
nás uvidieť. Iba ak by zišiel po schodoch do spodnej miestnosti. To je však
jeho problém, náš bol ten, že sme čakali asi 15 minút, kým si nás všimol. Keď
sme po chvíli dostali aj jedálny lístok,
mohli sme si vyberať.
V stálej ponuke majú 6 druhov polievok, chuťovky, studené predjedlá, šaláty, spaghetti, linguine, tagliatelle, rigatoni, penne, gnocchi, pasta al forno (zapekané), pasta fresca (čerstvé), tortellini,
pasta fresca ripiena (plnené), 22 druhov
pizze, 13 druhov jedál z mäsa, grilované
mäso, špeciálne mäso a ryby. Okrem
toho ponúkajú päť hlavných jedál v

rámci denného menu v cene od 4,50 do
8,50 eur (vrátane polievky a nápoja).
V porovnaní s inými talianskymi reštauráciami v meste je ponuka Ristorante
Italiano san Cono príliš bohatá, až
možno mať pochybnosti, že to všetko
dokážu navariť z čerstvých surovín.
Ochutnali sme paradajkovú polievku
(2,55 €) a zeleninovú minestrone (2,70
€). Najmä zeleninová bola sklamaním zeleninu v nej zastupovalo niekoľko
hráškov, kukuričných zŕn, huby, dva
hlúbiky brokolice, nejaká tá mrkvička a
kúsok špenátu. Nebola to tá poriadne
hustá talianska zeleninová polievka, ako
varia bratislavskí Taliani z Asociácie
talianskych reštaurácií na Slovensku,
ktorých podniky sme v Bratislave
navštívili. Inými slovami, minestrone
bola príliš riedka.
Z cestovín sme ochutnali pasta fresca
San Cono, čo mali byť čerstvé cestoviny s artičokmi, smotanou, kačkou a klobásou (9,50 €). Cestoviny vyzerali ako
strojovo vyrábané rigatoni z obchodu,
vôbec nepôsobili čerstvým dojmom, aj
keď boli uvarené presne al dente. Dva
lupienky artičokov, šesť kúskov pečenej

kačky a osem plátkov na jemno nakrájanej salámy nenaplnilo naše očakávania.
Viac sme očakávali aj od jednej z tunajších špecialít teľacie masa plneného
zemiakmi - vittello al forno (11,00 €).
Na stôl sme síce dostali poriadny kusisko pečeného mäsa, ale vôbec nebol plnený zemiakmi - pečené zemiaky tvorili len jeho prílohu - niektoré boli navyše
príliš opečené.
V čase obeda, keď ponúkajú denné
menu, je tu poriadne plno. Inak skôr
prázdno. Návštevu podzemných priestorov určite ocenia tí, ktorí nechcú byť
pri jedle rušení - nie je tu totiž telefónny
signál. Atmosféra je tu však príjemná,
zariadenie navodzuje dojem Toskánska,
personál však nebol vôbec taliansky.
Ponúkajú tu domáce biele, ružové a červené víno - ako ináč talianske (osminka
za 1,20, resp. 1,35 €).
Ristorante Italiano san Cono nie je žiadny gastronomický zázrak, skôr obyčajná
talianska domáca kuchyňa. Možno by
mohla byť trochu poctivejšia.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama

Inšpektori si posvietili na predajne BILLA
Inšpektori Slovenskej obchodnej
inšpekcie si v krátkom čase posvietili na viaceré predajne siete BILLA v
Bratislave - v štyroch z nich zistili
nedostatky a udelili pokuty - na Starých Gruntoch, na Záhradníckej
ulici, na Mickiewiczovej ulici na
Jesenského ulici.
V prevádzke BILLA v Obchodnom
centre Cubicon na Starých Gruntoch
inšpektori SOI 7. marca 2012 objavili v
priamej ponuke pre spotrebiteľa tri
druhy výrobkov (jablká, melón, paprika) v celkovej hodnote 1,409 €, pri ktorých uplynula doba spotreby. Predávajúci tým porušil povinnosť stiahnuť z
trhu výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň doby spotreby. Za
to dostal prevádzkovateľ pokutu 250
eur.
V prevádzke BILLA na Záhradníckej
ulici inšpektori 24. apríla 2012 zistili,
že informácia o predajnej cene čaju
MILFORD Funny Berry vzbudzovala
dojem, že cena je nižšia, než aká bola v

skutočnosti. Na cenovke pri výrobku
bola uvedená predajná cena 1,39 eur /
50g, pričom účtovaná bola cena 1,79 €.
Predávajúci tým porušil povinnosť
informovať spotrebiteľa o cene výrobku tak, aby informácia nevzbudzovala
dojem, že cena je nižšia, ako je skutočná cena. Prevádzkovateľ si za to vyslúžil pokutu 400 eur.
Aj v prevádzke BILLA na Jesenského
ulici porušili povinnosť označiť výrobok cenou, ktorá nevzbudzuje dojem,
že je nižšia, ako je skutočná cena. Pri
kontrole 2. mája 2012 inšpektori SOI
zistili, že tavený syr Apetito klasik
ponúkali za nižšiu predajnú cenu, ako
bola v skutočnosti účtovanú podľa
cenovej evidencie elektronickej registračnej pokladne. Aj tu skončili inšpektori návštevu pokutou 250 eur.
V prevádzke BILLA na Mickieviczovej ulici zase inšpektori SOI 15. mája
2012 zistili, že v ponuke mali 13 rôz-

nych druhov výrobkov, ktorým chýbala informácia o ich predajnej cene. Predávajúci tým jednoznačne porušil
povinnosť zreteľne označiť výrobok
predajnou cenou. Dostal za to pokutu
250 eur.
Spoločnosť BILLA, s.r.o., vo všetkých
prípadoch deklarovala, že zistené nedostatky okamžite odstránila a prijala
opatrenia, aby k nim opakovane nedochádzalo. Na margo chýbajúcej informácie o predajnej cene v prevádzke na
Mickiewiczovej ulici uviedla, že
cenovky z tovaru pravidelne odcudzujú
firmy, ktoré robia cenový prieskum,
nakoľko je ľahšie zobrať cenovky, ako
odpísať ceny. A zamestnanci vraj nie sú
schopní skontrolovať každého zákazníka, či nezobral nejaké cenovky, aby ich
mohli promptne doplniť.
Celkovo štyri návštevy Slovenskej
obchodnej inšpekcie stáli spoločnosť
BILLA na pokutách 1150 eur.
Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí
Slovenskej obchodnej inšpekcie

Prázdninovým
pohybom
ku zdraviu
STARÉ MESTO
Centrum voľného času na Štefánikovej ulici v Bratislave už tradične
každoročne organizuje pestrú ponuku denných letných táborov, o ktoré
je medzi rodičmi čím ďalej, tým
väčší záujem. Počas tohtoročnej letnej prázdninovej činnosti sme odrekreovali v desiatich turnusoch v denných táborov 213 detí, čo bolo o 43
viac ako minulý rok.
Účastníci absolvovali veľmi bohatý
program podľa tematického zamerania
tábora (športový, zoo-chovateľský, počítačovo-chovateľský, výtvarný, výtvarno-dramatický) a schválených rámcových plánov, o čom svedčí aj spätná
väzba od detí, ktorú napísali po skončení tábora.
Všetky turnusy navštívili Detské múzeum - projekt O troch centoch o finančnej gramotnosti, športové tábory lanovú dráhu, lodenicu, kúpanie a pohybové hry v prírode i na dvore centra.
Využívali skákanie na trampolíne, ktorú
sme zakúpili vďaka schválenému grantu z Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) Pohybom k zdraviu. Z financií poskytnutých z tohto grantu sme
zakúpili pre deti aj tričká s logom BSK
a CVČ, aby si rodičia a verejnosť všimli aj podporu Bratislavského samosprávneho kraja.
Našu letnú činnosť podporilo aj OZ
Domček pre voľný čas prostredníctvom
schváleného grantu z magistrátu hlavného mesta Bratislavy na podporu voľnočasových aktivít a PPP na autobusovú
dopravu. Deti absolvovali množstvo
zaujímavých podujatí - návštevu hasičov, besedu o mačkách, fredkách, výrobu rôznych výtvarných prác, predviedli
nacvičené divadielko, návštevu zábavno- vedeckého centra Atlantis, detského
centra Palace, pravidelné návštevy Partizánskej lúky s využitím pohybových
aktivít, kúpaliska a mnohé iné. V každom týždni sa uskutočnil celodenný výlet na farmu Humanita v Šali a návštevu
jaskyne Driny a Smolenického zámku.
Aj vďaka projektu Pohybom ku zdraviu sme sa priblížili k napĺňaniu filozofie BSK - aby sa deti čo najviac hýbali.
Mgr. Ľubica Škultétyová,
riaditeľka Centra voľného času
na Štefánikovej ulici 35

v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

RIADITEĽ KNIŽNICE BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
PIONIERSKA 12, BRATISLAVA
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
- predpoklady pre výkon funkcie vo verejnom
záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z.z.)
Ďalšie kritériá a požiadavky:
- minimálne 10 rokov praxe v oblasti knihovníctva, z toho 5 rokov prax v riadiacej funkcii
- organizačné, komunikačné a manažérske
schopnosti
K prihláške na výberové konanie je
potrebné priložiť:
- profesionálny životopis
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o riadiacej praxi
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia
a rozvoja Knižnice BNM
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním
osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte
do 19.10.2012 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny
úsek, Junácka ulica 1, 832 91 Bratislava 3.
Na obálku uveďte: „Výberové konanie –
riaditeľ Knižnice BNM-neotvárať“.
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V kraji pribudne 37 km nových cyklotrás
Bratislavský kraj v spolupráci s
občianskym združením SLOMBA
(Slovenská asociácia horských
cyklistov na Slovensku) vybuduje
na území kraja takmer 37 kilometrov nových cyklotrás.
Nové cyklochodníky buduje župa v
rámci koncepcie rozvoja cyklotrás v
Bratislavskom kraji, napoja sa aj na
cyklomost Devínska Nová Ves –
Schlosshof. Cyklistické chodníky pribudnú v lokalite Devínske Karpaty v
CHKO Malé Karpaty a v ochrannom
pásme NPR Devínska Kobyla, ktoré
sú s 2. a 3. stupňom územnej ochrany.
Súhlas vydal Krajský úrad životného
prostredia v Bratislave.
„Trasy sú navrhnuté tak, aby maximálne rešpektovali ochranu prírody
a krajiny. Niektoré úseky budú najmä

ČÍSLO

pre náročných cyklistov. Vybudovaním nových cyklotrás sa prepoja
mestské časti Dúbravka, Karlova Ves,
Dlhé diely, Devín, Devínska Nová Ves
s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 13, s cyklomostom v Devínskej
Novej Vsi a dolnorakúskymi cyklotrasami,“ priblížil bratislavský župan
Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol,
navrhované cyklotrasy v masíve

POPIS

Devínskej Kobyly rešpektujú hranice
štátnych prírodných rezervácii. Väčšinou ide o široké lesné cesty, ktoré
využívajú cyklisti na horskú cykloturistiku. „Vybudovaním cyklotrás na
celom území masívu Devínskej Kobyly sa docieli regulovaný a kontrolovaný pohyb cykloturistov na tomto
území, a zároveň sa predíde zbytočným konfliktom medzi cyklistami a
ostatnými návštevníkmi tejto oblasti,“
dodal župan Pavol Frešo.
Vybudovanie cyklotrás sa bude financovať z projektu Perimost, náklady
predstavujú cca 3000 €. Počíta sa s
vybudovaním nových cyklotrás,
vyznačením cyklochodníkov, osadením cyklosmerovníkov a informačného panelu - cyklomapy na Dúbravskej
hlavici.

DĹŽKA

FARBA

1.

Dúbravka, dom kultúry – Dúbravská Hlavica, križ. –
Devínska Kobyla – vodáreň - Devínska Nová Ves

7,8 km

modrá

2.

Dlhé diely – Jezuitské lesy - Dúbravská Hlavica, križ.
– okolo Devínskej Kobyly – Dúbravska Hlavica, križ.

11,5 km

zelená

3.

Kráľov vrch ( Dlhé diely ) – Švábsky vrch

2,5 km

žltá

4.

Dúbravka – Jezuitské lesy

1,9 km

žltá

5.

Devín – Dúbravská Hlavica, križ. – Dúbravka, dom
kultúry

7,5 km

žltá

6.

Technické sklo – pod Biele skaly

2,5 km

žltá

7.

Devín – pod Červeným krížom

1,8 km

modrá

8.

Líščia stráň – Napojiská

1,1 km

zelená

SPOLU:

36,6 km

1. ročník súťaže novinárskej fotografie

Výstava víťazných fotografií
5.–28. október 2012
Múzeum mesta Bratislavy – Stará radnica
www.slovakpressphoto.sk
Hlavní partneri

Mediálni partneri

Partneri
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Čudné metódy
niektorých
aktivistov
BRATISLAVA
V rámci Európskeho týždňa mobility bolo v Bratislave viacero podujatí.
Bratislavský okrášľovací spolok bol
oficiálnym partnerom podujatia,
ktoré organizovalo mesto. Počas dňa
peších pripravil program peších
vychádzok na zaujímavé témy o
dejinách mesta a jeho pamiatkach,
ako aj úspešnú večernú prehliadku
Katedrály sv. Martina, na ktorú prišli desiatky divákov.
Súčasťou celotýždňového podujatia
boli aj rôzne diskusie na aktuálne témy
mesta. Jedna z nich na tému Verejné
priestory a zeleň bola vo štvrtok 20.
septembra a bol na ňu priamo organizátorom pozvaný aj predstaviteľ Bratislavského okrášľovacieho spolku. Ponuku vystúpiť v diskusii sme dostali od
poradcu primátora Michala Feika začiatkom týždňa. Keďže BOS bol oficiálnym partnerom Európskeho týždňa
mobility a problematika zelene v meste
je jednou z dôležitých náplní našej činnosti, považovali sme účasť za svoju
povinnosť. Michal Feik nám definitívne potvrdil účasť v deň konania akcie a
napriek takémuto neskorému termínu
dostal našu kladnú odpoveď.
Čo nás ale dve hodiny pred konaním
akcie nemilo prekvapilo bol telefonát
aktivistu Tomáša Peciara (Cyklokoalícia), ktorý žiadal, aby sme na akcii
nevystúpili. Šokovaní sme si vypočuli
že v prípade účasti zástupcu BOS na
diskusii tam ostane tento sám s pani
hlavnou architektkou Konrádovou, pretože ostatní nahlásení účastníci budú
podujatie bojkotovať. Za takýchto
okolností sme prehodnotili našu účasť,
nakoľko sme nechceli, aby sa celé podujatie kvôli tomu nerealizovalo. Pani
hlavnej architektke sme vzápätí obsah
škandalózneho telefonátu tlmočili, pričom bola nepríjemne prekvapená.
Na diskusii sa nakoniec zúčastnili Ingrid
Konrad (hlavná architektka Bratislavy),
Katarína Šimončičová (Bratislava otvorene), Mikuláš Huba (predseda parlamentného výboru pre Životné prostredie), Matúš Čupka (Zelená hliadka).
Podujatie moderovala a organizovala
Zora Paulíniová (Cyklokoalícia).
Bratislavský okrášľovací spolok je
veľmi znepokojený takýmito praktikami, ktoré nie sú zlučiteľné nielen s princípmi demokracie, ale ani elementárnej ľudskej slušnosti. Ak by sme do
programu neboli zaradení z kapacitných dôvodov, dalo by sa to plne chápať. Ak si chce ale istá skupina na
diskusie pozývať len ľudí, ktorí zdieľajú len ich názory, tak to už nie je
diskusia.
Bratislavský okrášľovací spolok vyjadruje proti takémuto postupu ostrý protest. Na svoje podujatia pravidelne
pozýva aj ľudí z iného názorového
spektra a k podobnému neférovému
jednaniu by sa nikdy neznížil.
Mgr. Maroš Mačuha, PhD.,
výkonný riaditeľ Bratislavského
okrášľovacieho spolku
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Vodári splnili sľub a zrekonštruovali
pre verejnosť Vodárenskú záhradu
KARLOVA VES
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
a.s., splnila, čo si na jar predsavzala a
odovzdala bratislavskej verejnosti do
užívania zrekonštruovanú Vodárenskú záhradu. Nachádza sa v areáli
Vodárenského múzea na Devínskej
ceste a je bezbariérovo prístupná nielen z Devínskej cesty, ale aj od Karloveského ramena, kde ju utvorili cyklistom jazdiacim po nábrežnej cyklotrase.
Prvá etapa obnovy záhrady stála 200tisíc eur. „Veľa peňazí sme museli
investovať na spevnenie svahu od
Devínskej cesty, ktorý sa zosúval.
Samotný mobiliár bola asi tretina
ceny,“ povedal riaditeľ Vodárenského
múzea Milan Trstenský. Záhradu chce-

li pôvodne otvárať už v lete. Mali však
problémy s výberom dodávateľov.
"Niektoré práce boli tiež trochu zložitejšie, ako sme očakávali, najmä spevňovanie svahu a výstavba schodiska,"
dodal.
Park o rozlohe približne jeden hektár je
kombináciou lužného lesa a otvorenej
záhrady. V mieste, kde sa spája záhrada s cyklotrasou, vznikol cyklopoint a
drevené plató. Tam nájdu návštevníci
miesto na odkladanie bicyklov, informačné tabule, lavičky a blízko sú aj
detské prvky. Na drevenom pódiu sa
zase budú môcť usporadúvať rôzne
podujatia. Cyklopoint postupne doplnia aj prístreškom.
Prioritou bolo využiť v záhrade vodu
rôznymi spôsobmi. Pribudli nielen

pitné fontánky, ale v záhrade môžu
návštevníci nájsť aj fontánu chlapca s
volavkou, ktorá je vernou replikou
pôvodnej fontány, ktorá stála na mieste
dnešného mosta Lafranconi, kde boli
kedysi záhrady a vila Lanfranconi.
Záhrada je pre verejnosť otvorená
počas sezóny od 15. apríla do 15. septembra od 8.00 do 21.00 h. Mimo sezóny, teda od 1. marca do 14. apríla a od
16. septembra do 30. novembra, do nej
môžu Bratislavčania prísť od 10.00 do
18.00 h. V zime bude záhrada pre
verejnosť uzavretá.
Na budúci rok chce BVS pokračovať v
revitalizácii Vodárenskej záhrady,
ktoré bola ešte vlani nevyužívanou
podnikovou záhradou a dnes je novým
verejným parkom.
(pol)

Betónové panely na Bosákovej ulici
nemá kto odstrániť už 34 rokov!
PETRŽALKA
Na trávnatej ploche medzi Bosákovou a Farskou ulicou sa nachádza už
vyše troch desaťročí 22 kusov betónových panelov. Mali sa použiť na
výstavbu metra, no zostali ladom a
za ten čas sa stali domovom bezdomovcov a odpadu.
Pozemok vlastní hlavné mesto Bratislava a vždy sa nachádzal v území
určenom na vybudovanie metra a
neskôr na nosný dopravný systém
MHD. Z magistrátu nás informovali,
že v období od mája 2003 do apríla
2007 bola na časť pozemku uzatvorená
nájomná zmluva so Slovenskou správou ciest na vznik stavebného dvora
pre výstavbu diaľnice. Od novembra
2011 mesto pozemok prenajalo spoločnosti Metro Bratislava, a. s., na dobu
neurčitú. Zmluva bola zrušená dohodou v máji 2012. „Panely neboli
odstránené, lebo stoja na území určenom ako stavebný dvor, môžu byť

brané aj ako stavebný materiál, nemusia byť posudzované ako odpad. Plocha bola v minulosti určená na výstavbu metra a neskôr na nosný systém
MHD, takže je možné, že sa použijú
ako stavebný materiál,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Daniela Rodinová.
Betónové panely, ktoré boli v Petržalke
zložené okolo roku 1978, zdá sa, vedeniu mesta neprekážajú. To, že z tohto
priestranstva sa stalo smetisko a úložisko, trápi, žiaľ, asi len tých, ktorí tade
denne prechádzajú. „Panely slúžia ako
bunker pre bezdomovcov, ale aj ako
úložište odpadu, čiže v podstate smetisko-hnojisko. To, čo sa ročne vynaloží na
upratovanie a čistenie okolia, by už
dávno stačilo na odvoz, likvidáciu alebo
aj darovanie týchto prefabrikátov. Ešte
šťastie, že za tie roky tu vyrástli stromy,
pretože aj príroda si dokáže sama
pomôcť od človeka, lebo je schopnejšia
i rozumnejšia,“ napísal nám čitateľ Rastislav Gemerský z Petržalky.

„Vlastník pozemku nenahlasoval
obvodnému úradu životného prostredia žiadnu skládku stavebného odpadu
možno aj preto, lebo s panelmi sa ráta
ako staveným materiálom pre stavbu
nosného dopravného systému. Otázku
nakladania s týmto materiálom je
preto vhodné smerovať na organizáciu
Metro Bratislava, a. s.,“ uviedol Richard Katunský z Obvodného úradu
životného prostredia v Bratislave,
ktorý má na starosti problematiku stavebných odpadov.
Zo spoločnosti Metro Bratislava, a. s.,
nám však Kvetoslava Homolová povedala, že „predmetné betónové panely
nie sú majetkom spoločnosti Metro
Bratislava, a. s. Či uvedené územie
bude slúžiť ako stavebný dvor, je v
kompetencii prípadného budúceho zhotoviteľa stavby Nosný systém MHD. O
využití, respektíve likvidácii nosníkov
musí rozhodnúť ich vlastník, ktorý nám
nie je známy.“
(mch)

Či budú pontóny
pred Euroveou,
nie je známe
RUŽINOV
Samospráva mesta sa už niekoľko
týždňov sporí s vodohospodármi o
umiestnenie ďalších pontónov na
ľavom brehu Dunaja medzi Starým
mostoma a Mostom Apollo. Medzitým Krajský úrad životného prostredia v Bratislave dal súhlas na umiestnenie pontónu pred nákupné centrum Eurovea. Prednosta úradu vzápätí platnosť rozhodnutia prerušil.
Ako vysvitlo, pracovníčka úradu podpísala súhlas bez vedomia prednostu, a
to len pre súkromnú plavebnú agentúru. Navyše sa v ňom nachádzal spor
medzi vzdialenosťou kotviacich bodov
a hladinou Dunaja. Pontón by tu tak
mohla umiestniť len súkromná agentúra P.A.D., s.r.o., kým štátny Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p., nie.
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik pritom už pred tým zorganizoval stretnutie
dotknutých strán na pôde mesta, aby sa
inštitúcie dohodli priamo a nedozvedali
sa záujmy každej strany zvlášť len z
médií. „Slovenský vodohospodársky
podnik sa vyjadril, že ustúpi a netrvá na
umiestnení pontónu pred nákupným
centrom. Pre magistrát a mestskú časť
Ružinov je neprípustné, aby stáli pontóny na kotvenie lodí priamo pod promenádou, pretože podľa projektovej dokumentácie a kolaudačného rozhodnutia
sa s tým nikdy nepočítalo. Mesto tak
navrhlo, aby sa pontóny umiestnili za
Euroveu pri sklade číslo 7, ktoré ona
sama na tento účel ponúkla. S tým však
nesúhlasila P.A.D., s.r.o., ktorá s Euroveou rokuje a čakáme na výsledok,“
uviedol hovorca primátora Ľubomír
Andrassy.
„Či budú pontóny pred Euroveou alebo
v prístave, je nám úplne jedno. Nemáme
predsa tok rozdelený na Ružinov a Staré
Mesto. Ochrana vody je dostatočná a
životné prostredie pontón neovplyvní,“
tvrdil nedávno prednosta Krajského
úradu životného prostredia v Bratislave
Peter Hanulík. Dnes však Hanulík, ktorý je aj mestským poslancom za SmerSD, hovorí, že rozumné by bolo dohodnúť sa a nájsť kompromis, pretože
akceptuje, že samospráva dbá aj na estetickú funkciu. Úrad sa však riadi územným plánom, v ktorom je daný úsek
stále určený ako verejné prístavisko.
Magistrát reagoval vyjadrením, že úrad
životného prostredia nemá rozhodovať
o umiestnení pontónov len z hľadiska
životného prostredia, ale má zastávať aj
funkciu stavebného úradu.
(mch)

BYTY A KANCELÁRIE V CENTRE BRATISLAVY
NA NÁM. SNP 14 NA PRENÁJOM 0915 990 332

BRATISLAVSKÉ NOVINY 18/2012

7

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.
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, zlomkového 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 predať 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 starého zlata kupujú zlaté mince alebo prúty.
Roman G., 37, z Bratislavy 2, hovorí: „Spoločnosti Goldparty som predal šperky po starej mame, ale za získané peniaze som si hneď kúpil niekoľko mincí z rýdzeho
zlata. Pretože ak by som raz v čase krízy naozaj potreboval 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 špecializovaných nákupcov zlata.“

Jeden zlatý prút s hmotnosťou 250g
mal pred 10 rokmi hodnotu 2500 eur –
dnes stojí viac ako 10 500 eur!

férové a denne aktualizované ceny a seriózna a transparentná realizácia obchodu. Práve v poslednom čase
sa čoraz viac objavujú poštou zasielané reklamy rozličných nákupcov zlata, v ktorých však vo väčšine prípadov 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 zákazníkov, ktorí k nám prichádzajú len na základe odporúčania iných, dokazuje, že naši klienti cítia, že u nás je o
nich dobre postarané.“

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: Kurz zlata vzrástol od roku 1985 o viac ako 500 % z 300 USD za
Nie pre každého nákupcu zlata sú samozrejmosťou uncu na aktuálnych takmer 1700 USD za uncu!

Goldparty platí najférovejšie ceny
Naši zamestnanci zákazníkom vysvetlia skúšku draNaši zákazníci dostanú priemerne od 300 do 1000 eur hých kovov pomocou špeciálnych testovacích kyselín,
– táto suma zodpovedá množstvu starých zlatých šper- pričom zákazník sa môže prizerať. Pracujeme, samokov, ktoré sa doma povaľuje takmer každému. Naši zrejme, výlučne s kalibrovanými, štátom kontrolovanými
zákazníci sú vždy prekvapení, koľko môžu u Goldparty váhami od nemeckého výrobcu. Za najdôležitejšie
dostať za „… tie staré veci …“!
považujeme čo najvyššiu spokojnosť zákazníkov, féroSkutočnosť, že dobré ceny a seriózna realizácia obchodu, vé ceny a transparentnú realizáciu obchodu pre našich
žiaľ, nie sú samozrejmosťou u všetkých nákupcov zlata, zákazníkov. A to, že máme pravdu, dokazuje množstvo
potvrdzuje aj príbeh pani Márie M. z Bratislavy 1: „Najprv kmeňových zákazníkov, ktorí sa k nám neustále vracasom bola u jedného nákupcu z Bratislavy, ktorý vykonal jú, a taktiež aj veľké množstvo odporúčaní. Existuje neskúšku zlata a ponúkol mi cenu 26 eur za gram. Potom jaký krajší dôkaz?“
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 „dobrú“
cenu.
Keď som
však k nemu prišla, 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, Stúpla aj hodnota zlomkového alebo starého zlata. V súčasnosti
priateľský a nakoniec som bola veľmi spokojná aj so tak za nepotrebné a poškodené šperky môžete získať veľa peňazí,
sumou za zlato.“
ktoré sa potom dajú zmysluplne investovať (napríklad investícia do
mincí alebo prútov).

Transparentnosť, kompetencia a istota
Mag. Walter Hell-Höflinger, konateľ Goldparty, vysvetľuje: „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 overovaní pravosti, a preto môžeme vykupovať všetky
druhy drahých kovov – a teda aj nepuncované šperky!

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.

GoldParty je tu pre Vás – 1. a 2. októbra 2012 v Hoteli Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislave - Staré
Mesto, a 3. a 4. októbra 2012 v Hoteli Barónka, Mudrochova 2, Bratislava - Rača.
Informácie nájdete na: http://www.goldparty.at/vykup-zlata-bratislava.html alebo info@goldparty.at
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Seniori platia
za rozvoz
najviac v centre
BRATISLAVA
Viacerí Staromešťania sa nám ozvali, že mestská časť, ktorá rozváža
dôchodcom obedy, zvýšila poplatok
za rozvoz z 0,5 eura na 2,25. Prečo
miestny úrad zaviedol hodinovú
tarifikáciu a či vôbec v rámci Starého Mesta trvá niekde donáška obeda
hodinu, a aké poplatky sú v iných
mestských častiach, sme sa opýtali
kompetentných.
Hovorca Starého Mesta Tomáš Halán
nás informoval, že rozdiel je medzi dovozom obeda s autom a donáškou obeda opatrovateľkou. „Za dovoz obeda
účtuje Staré Mesto sumu 1,12 €, keďže
tu opatrovateľka nevstupuje do domácnosti, len vymení obedáre. Pri donáške
obeda musí ísť opatrovateľka do
domácnosti najprv po prázdny obedár a
lístok, potom ísť do príslušnej vývarovne po obed a zase späť do domácnosti,
kde klientovi obed aj naservíruje,“
povedal Halán.
Na otázku, prečo dôchodkyňa, ktorá
býva dva bloky od reštaurácie U Jakuba na Námestí SNP, musí platiť za
donášku hodinový poplatok, sme sa
dozvedeli, že v čase obeda je v reštaurácii veľa ľudí, a preto musia opatrovateľky čakať. „Staré Mesto zvýšilo
poplatky od júla a považuje za adekvátne účtovať za 1 hodinu 2,25 eura.
Poplatky za niektoré sociálne služby sú
aj nižšie, prípadne rovnaké ako v iných
mestských častiach,“ odpovedal Halán
na otázku rapídneho zvýšenia.
Zistili sme, že v Petržalke za rozvoz a
donášku jedného obeda senior zaplatí
0,23 eura, kde rozvoz obedov zabezpečuje Stredisko sociálnych služieb, v
Dúbravke zaplatí dôchodca podľa
stupňa odkázanosti za rozvoz obedov
buď 1 euro alebo 0,80 eura, kde rozvoz
zabezpečuje miestny úrad prostredníctvom opatrovateľskej služby a v
Novom Meste zaplatí odkázaný
dôchodca 0,50 eura, pričom roznos
obedov zabezpečuje opatrovateľská
služba. V Karlovej Vsi pozostáva rozvoz obeda zo sumy za donášku a cestovného. Pri vzdialenosti do 500 m od
zastávky MHD zaplatí senior za donášku obeda 1 euro a pri vzdialenosti nad
500 m 1,50 eura, pričom cestovné
náklady tvoria dva cestovné lístky (15
- alebo 60-minútový). V Rači robí rozvoz stravy mestská časť a dôchodca do
konca septembra zaplatí 0,43 eura, od
októbra však bude stáť donáška jedla
opatrovateľkou do domu 0,50 eura a
rozvoz stravy do domu 0,80 eura.
Všetky mestské časti poskytujú dôchodcom, ktorí spĺňajú podmienky na
finančný príspevok, zľavy na stravu
podľa výšky dôchodku. Pre mobilných
občanov zabezpečujú stravu aj v školách, s ktorými majú zmluvy.
Martina Chudá
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Ohňostroje musia byť schválené, inak hrozia pokuty
STARÉ MESTO
Po upozornení, že v Starom Meste sa
v sobotu o pol dvanástej v noci konal
ohňostroj, nás zaujímalo, kto a kedy
môže ohňostroj robiť, aká pokuta
hrozí za použitie zábavnej pyrotechniky bez súhlasu samosprávy.
Nie je ohňostroj ako ohňostroj. Treba
rozlišovať dostupné pyrotechnické výrobky, ktoré si môžu kúpiť osoby staršie
ako 18 rokov, a pyrotechnické výrobky,
ktoré sa dajú kúpiť len na zvláštne
povolenie a vykonávať ich musí osoba
so špeciálnym povolením.
Ak ohňostroj robí profesionál, podlieha
povoľovaciemu konaniu. Súhlas na základe žiadosti vydáva magistrát. „Podmienkou na vydanie súhlasu je predloženie žiadosti s uvedením presného

dôvodu, miesta konania, hodiny a dĺžky
trvania, použitia pyrotechnických
pomôcok, so súhlasom majiteľa pozemku, kde sa má ohňostroj uskutočniť,“
uviedla Martina Halušková z magistrátu. Súčasťou žiadosti sú aj informácie o
osobách, ktoré budú odpaľovanie ohňostroja zabezpečovať, a čísla preukazov,
ktoré ich oprávňujú na ohňostrojné
práce. „Súhlas alebo nesúhlas s vykonaním ohňostroja sa oznamuje aj príslušnému okresnému riaditeľstvu policajného zboru a mestskej polícii. Súhlas na
konanie ohňostrojov sa vydáva do 22.00
h,“ dodala Halušková.
Na otázku, či môže byť pokutovaný
niekto, kto si urobí ohňostroj na
súkromnej oslave počas nočného pokoja a bez povolenia, nás mestská polícia

informovala, že pokutu môže dostať len
ten, kto ohňostroj odpaľuje, teda nie
objednávateľ. „Býva však problém,
pokiaľ sa robí ohňostroj na súkromnom
pozemku, zistiť osobu, ktorá ho odpaľuje, v takomto prípade je jedno, kedy sa
koná,“ povedal Juraj Romanovský z
mestskej polície. Bloková pokuta v
takýchto prípadoch môže byť až 33 € za
podmienky, že priestupok je spoľahlivo
preukázateľný a jeho páchateľ zistený.
Používanie pyrotechniky na území
mesta, okrem povolených ohňostrojov,
je upravené nariadením, v ktorom sa
uvádza, že používanie pyrotechniky na
verejných priestranstvách hlavného
mesta je priestupkom proti verejnému
poriadku. Výnimkou je 31. december
od 18.00 h do 1. januára do 03.00 h.

Magistrát dostáva rôzne sťažnosti
obyvateľov na ohňostroje. „Pripomienky sú aj k takým, na ktoré bol vydaný
súhlas a konali sa v čase do 22.00 h,“
povedala Halušková. Obyvatelia sa
sťažujú najmä na ohňostroje, konajúce
sa v neskorých hodinách, na ktorých
vykonanie nebola podaná žiadosť a
teda ani súhlas. „Na druhej strane evidujeme aj nespokojnosť niektorých
obyvateľov na v súčasnosti veľké
obmedzenia podľa zákona súvisiace s
používaním zábavnej pyrotechniky,“
uviedla Halušková.
Bratislavská mestská polícia uviedla, že
v priebehu prvého polroka 2012 boli
prijaté a vyriešené dva podnety na
neoprávnené používanie zábavnej pyrotechniky.
Martina Chudá
www.vub.sk 0850 123 000

NeplaĹte, keì nemusíte

Flexipôžiêka teraz úplne bez poplatkov
v
žiadny poplatok za poskytnutie
žiadny mesaêný poplatok za vedenie úverového úêtu
tieto zvýhodnenia platia až do konca splatnosti Flexipôžiêiek,
o ktoré požiadate do 4. 11. 2012

Reprezentatívny príklad: Mesaêná anuitná splátka
tka Flexipôžiêky vo výške 4| 000 eur
s|úrokovou sadzbou 10,90 % p. a. a|so splatnosĹou 120 mesiacov predstavuje 54,87 eura.
Celková êiastka, ktorú bude musieĹ klient zaplatiĹ, predstavuje 6|584,40 eura. Roêná
percentuálna miera nákladov dosahuje 11,46 %, poêet splátok 120. Za poskytnutie
úveru a vedenie úverového úêtu nie je úêtovaný žiaden poplatok.

04564 print flexipozickaSvetlo201x270.indd 1

20.9.2012 9:41
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Sme svedkami úpadku centra
Bratislavy, no čo s tým robiť?
STARÉ MESTO
V každom civilizovanom meste pristupujú k svojmu centru ako k
výkladnej skrini, ako k starostlivosti
o srdce, ktorého stav ovplyvňuje fungovanie celého organizmu. Stupňujúci sa očividný úpadok verejných priestorov centra nášho mesta prerástol
do zvláštnej komplexnosti. Podobnú
degradáciu centrálnych verejných
priestorov dnes v Európe možno
vidieť azda už iba v chudobnejšej
časti Balkánu.
Miestna samospráva tento problém očividne nezvláda a podľa všetkého rezignovala na plnenie svojich primárnych
úloh a povinností. O dlhodobé zlyhávanie samosprávy sa zrejme nezaujímajú
ani naši volení zástupcovia, pretože ich
snahu urobiť poriadok jednoducho
nevidno. Poriadok, čistota, údržba, zveľaďovanie verejných priestorov, stratégia ich obnovy a koncepcia riešenia
zjavne podľa záznamov z rokovaní jednotlivých zastupiteľstiev nepatria medzi
priority poslancov. Súčasný stav všetkých faktorov a prvkov, ktoré spoluvytvárajú charakter, kvalitu a atmosféru
verejných priestorov, je toho jasným
dôkazom. Tí, pre ktorých centrum Bratislavy predstavuje každodenný životný
priestor a vplýva na kvalitu ich života,
prepadajú znechuteniu a pri každej príležitosti utekajú z neho na chalupy, do
prírody alebo na výlety do blízkeho,
udržiavaného a vľúdnejšieho prostredia
rakúskeho vidieka. Turisti, ktorí naše
mesto navštívia, podľa prieskumov
nevidia dôvod sa sem vrátiť, čo preukazuje aj medializovaný pokles jeho
návštevnosti. Dobre zvládnuté podujatia
kultúrneho leta sú v prostredí zanedbaných a špinavých dlažieb a preplnených
zdevastovaných smetných košov...
V priebehu rokov sa Bratislava stala
očividne hlavným mestom a rajom
reklamných agentúr, ktoré zariadeniami
najrôznejších foriem a podôb doslovne
zapratali všetky exponované priestory,
od oblepených technických zariadení,
stĺpov, fasád, zábradlí cez všadeprítomné citylighty, plagátovacie panely, bannery, bilbordy, megabordy až po zastávky MHD. Namiesto urbanistického
usporiadania, architektonického výrazu
a charakteru zástavby dnes obraz a charakter verejného priestoru centra mesta
vizuálne v prvom pláne definuje obsah a
agresivita reklamných zariadení. Tie sa
stávajú jeho nosným poznávacím znakom, dominantným prvkom, strhávajúcim na seba hlavnú pozornosť. Rozrástli sa do akéhosi všadeprítomného mestského smogu.
Voľné plochy najexponovanejších verejných priestorov centra mesta, ktoré
všade inde plnia reprezentačnú a relaxačno-pobytovú funkciu, sú v Bratislave doslovne zapratané stánkami a búdkami najrôznejšieho druhu, kvality a

stavu. Mesto či mestská časť ani po opakovaných deklamovaných snahách
nedokázali vypracovať a presadiť reguláciu pouličného predaja a princípy jeho
riešenia.
Prvky uličného mobiliáru ako smetné
koše, bariéry rôznych druhov, zábradlia,
dopravné značky, stĺpy technických
zariadení, rozvodové skrine, kvetináče,
ktoré plnia vo verejnom priestore dôležitú funkčnú a estetickú úlohu, nie sú
tvarovo a materiálovo jednotné, sú rozmiestňované náhodne, bez konceptu.
Absentuje ich priebežná údržba, oprava,
výmena, väčšina z nich je už dávno
dožitá alebo esteticky znehodnotená.
Poškodené a doslovne nebezpečné
súčasti niektorých neudržiavaných fasád zostávajú dlhodobo bez nápravy, ku
ktorej by malo smerovať konzekventné
konanie stavebného úradu. Fasády
zástavby formujúce verejné priestory sú
takmer bez obmedzenia atakované a
esteticky znehodnocované vandalstvom
sprejerov, čo svedčí o ich nedostatočnom monitoringu mestskou políciou a o
absencii ochrany súkromného a verejného majetku.
Zeleň v strede mesta živorí, chýba jej
profesionálna a primeraná údržba.
Kmene a korene stromov sú neraz utopené v asfalte, vyhynuté jedince bývajú
nahrádzané s niekoľkoročným oneskorením alebo vôbec. Mobilné kvetináče
neslúžia svojmu primárnemu účelu,
používajú sa skôr ako dopravné bariéry
s pochybným a zapáchajúcim obsahom. Poškodené či odcudzené kvetináče a ochranné mreže okolo kmeňov
stromov sa nahrádzajú iba výnimočne.
Sezónna výsadba a údržba záhonov v
parkoch a v mobilných kvetináčoch letničkami je v porovnaní s minulosťou
zredukovaná na minimum a bez primeranej údržby.
Živičné povrchy ciest a chodníkov a ich
obrubníky sú takmer všade dožité, zdevastované, látané neustálymi rozkopávkami, prepadávajú sa, sú príčinou úrazov. Ich náhrady sa riešia vždy iba
lokálne v rozsahu rozkopávky, fľakovite s mimoriadne nízkou kvalitou technickej realizácie. Kamenné dlažby v
území historického jadra boli spravené
nekvalitne a už po pár rokoch užívania
vyžadujú komplexnú prekládku či
dokonca výmenu. Sporadické prípady
výmeny asfaltových povrchov chodníkov za betónové dlažby nie sú riešené
podľa jednotného konceptu, majú rôzne
formáty a spôsob kladenia, realizované
bývajú takmer výlučne lokálne v rozsahu konkrétneho obnoveného objektu či
niektorej strany ulice. O tom, že centrum hlavného mesta by malo mať na
viac ako iba na betónovú dlažbu, už ani
nehovorím.
Osobitným problémom verejných priestorov centra je jeho čistota. Kým napr.
Primaciálne námestie v správe hlavné-

Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
ponúka na predaj voľné byty v Bratislave:

ho mesta ráno pozametá súčasne niekoľko zametačov, už o ulicu ďalej v
správe mestskej časti sa všadeprítomné
odpadky, cigaretové ohorky a bežná
špina odstraňujú iba sporadicky a nedôsledne. Cez víkendy, keď zvykne špiny
rôzneho druhu v uliciach centra pribúdať viac ako vo všedné dni, žiadna
údržba čistoty mesta nefunguje. V letných mesiacoch, počas ktorých pouličného odpadu spolu s nárastom turistického ruchu pribúda, je čistenie mesta a
vyprázdňovanie smetných košov
výrazne redukované. Preplnené smetné
nádoby a odpadky okolo nich sa stávajú bežnou víkendovou výbavou Starého
Mesta. Splachovanie povrchov komunikácií od prachu a drobnej špiny v
suchších letných mesiacoch býva úplne
výnimočným zjavom. Povrchy chodníkov okolo stánkov rýchleho občerstvenia, a to vrátane nedávno obnovených
dlažieb na Hurbanovom i Župnom
námestí, sú zanesené navrstvenou
mastnou špinou a žuvačkami.
Najexponovanejšie priestory centra
mesta sú doslovne magnetom na takmer
všetky vymenované neduhy a hendikepy od stavu a údržby dlažieb, cez okupujúcu reklamu, početné stánky všetkých druhov až po prvky uličného
mobiliáru so zeleňou a celkovým zanedbaním vrátane. Poštová ulica, Námestie
SNP, Kamenné a Šafárikovo námestie
sú exemplárnym príkladom chaosu,
zanedbania, špiny, rozkladu, ergo balka-

nizácie verejného priestoru hlavného
mesta.
ČO S TÝM BUDEME ROBIŤ?
Náprava dnešného kritického stavu
odumierajúceho centra metropoly Slovenska, jeho revitalizácia, zveľaďovanie, starostlivá údržba by mali patriť
medzi aktuálne priority mesta. Pristúpenie k riešeniu tohto rokmi neriešeného
problému, ako aj k prvým krokom
nápravy na začiatok nepotrebuje mimoriadne finančné náklady.
Liečba súčasného stavu zanedbaného
srdca Bratislavy vyžaduje priam medicínsky prístup. Od stanovenia diagnózy,
príčin devastácie a perspektívy ich
odstránenia cez definovanie stratégie,
nástrojov a prostriedkov nevyhnutných
zákrokov až po postupné, cielené a priebežne vyhodnocované uzdravovanie.
Tieto úlohy prerastajú kompetencie,
možnosti i schopnosti príslušnej mestskej časti a mala by sa ich organizačne i
finančne zhostiť v prvom rade celomestská správa pod „kuratelou“ hlavnej
architektky mesta.
V rámci prípravy celkovej stratégie a jej
realizácie je dôležité vytvoriť podmienky na otvorený dialóg samosprávy, zainteresovaných odborníkov, firiem s obyvateľmi. Iba na základe takého prístupu
môže dôjsť k definovaniu realistickej
koncepcie oživenia, rozvoja a udržateľnosti kvality centra mesta a jeho verejných priestorov.
Nový model môže byť kontinuálne

funkčný iba vtedy, ak sa podarí jeho prípravu a napĺňanie:
- oddeliť od ľubovôle a kvality striedajúcich sa volených politických
zástupcov,
- oslobodiť od zbytočnej byrokracie,
- pokryť iným pracovným nasadením
zodpovedných zamestnancov samosprávy, zmeniť organizáciu ich práce,
jasne definovať ich úlohy a zodpovednosť,
- vytvoriť stály priestor pre partnerskú spoluprácu s angažovanými obyvateľmi a občianskymi aktivistami.
Uzdravenie centra mesta by sa malo
vnímať ako priorita celého mesta, ako
nevyhnutný impulz pre ostatné, podobne upadajúce okrajové územia širšieho
centra, pretože atraktívne, funkčné a
dobre udržiavané centrum dáva charakter celému mestu, je preň vzorom.
Prvé účinné kroky je možné pripraviť a
realizovať pomerne rýchlo a s menšími
nákladmi:
- spraviť poriadok s mestskými a
ostatnými podnikmi, ktoré zodpovedajú za stav toho či onoho prvku uličného mobiliáru a technického vybavenia verejných priestorov, vrátane
odstránenia nefunkčných a výmeny
poškodených, opotrebovaných prvkov,
- pripraviť a vydať všeobecné nariadenie o povinnosti a zodpovednosti
prevádzkovateľov zariadení rýchleho
občerstvenia za udržiavanie čistoty
bezprostredného okolia svojich prevádzok a za priebežné odstraňovanie
špiny súvisiacej s ich prevádzkou,
- posilniť rady kontrolórov čistoty a
poriadku a zvýšiť ich zodpovednosť
za monitorovanie stavu,
- urýchliť avizovanú previerku legálnosti reklamných zariadení všetkých
druhov a konať o odstránení nepovolených, nepredlžovať jednotlivé
povolenia, nepovoľovať žiadne nové
zariadenia,
- pripraviť a vydať všeobecné nariadenie o ukončení pôsobenia a postupnom odstraňovaní všetkých veľkoplošných reklám,
- zahustiť sieť monitorovacích kamier a pri mestskej polícii zriadiť
centrálne monitorovacie nonstop pracovisko - každé zachytené vandalstvo,
násilnosti riešiť operatívnym výjazdom...
V prvom rade by hlavné mesto malo
iniciovať a vytvoriť podmienky na
stretnutie kompetentných zástupcov
jeho správy s odborníkmi od urbanizmu
a súvisiacich disciplín formovania
verejných priestorov, s občianskymi
aktivistami ako aj s aktívnymi občanmi
a vo vzájomnej súčinnosti a diskusii
formulovať stratégiu, plán revitalizácie
a údržby centra Bratislavy.
Alex Tahy, Staré Mesto
FOTO - autor

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

1-izbové byty - na Bebravskej ulici, Baltskej ulici, Olbrachtovej ulici a Saratovskej ulici

2-izbové byty - na Odborárskej ulici a Skalickej ulici
4-izbový byt - na Landauovej ulici
7-izbový byt - na Rustaveliho ulici
Obhliadky a bližšie informácie o nehnuteľnostiach:  +421 2 4951 2230, e-mail: slavik@istrochem.sk

Otváranie bezpečnostných dvier

0948 31 00 69, 0905 31 00 69
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K plavárni sa
majú vyjadriť
aj obyvatelia
PETRŽALKA
K tomu, ako by mala vyzerať budúca verejná plaváreň v Petržalke, sa
budú môcť vyjadriť aj samotní obyvatelia mestskej časti. V zime chce
totiž petržalská samospráva zorganizovať k projektu verejnú diskusiu.
Petržalčania sa budú môcť vyjadriť k
projektu, jeho vizualizáciám a povedať
svoju predstavu. Ako zdôraznili predstavitelia petržalského miestneho
úradu, plaváreň tu bude pre ľudí, tak by
sa nemali stavať bez ich názoru. Avizovaná diskusia by mala byť po tom, čo
sa spracuje prvý návrh projektovej
dokumentácie a budú existovať prvé
vizualizácie.
Mestská časť v súčasnosti stále hľadá
projektanta. Pred vyše mesiacom rozbehla verejné obstarávanie, v rámci
ktorého si materiály prevzalo osem
uchádzačov, ponuky však predložili
traja. Podľa dostupných informácií sú
cenové ponuky od 60 000 do 130 000
eur, čo je dosť veľký rozdiel, preto
úradníci požiadali uchádzačov o
vysvetlenie podmienok. Zmluvu s projektantom, ktorý predloží najlepšiu
ponuku, chce mestská časť uzatvoriť do
mesiaca, o ďalší mesiac chce mať spracovanú aj projektovú dokumentáciu. S
výstavbou plánuje začať na jar 2013,
dokončená by mohla byť v lete 2014.
Pôvodne sa petržalská plaváreň mala
začať stavať už tento rok v júni. Predĺžil sa však výber pozemku, nakoniec
sa má stavať medzi Jiráskovou a Markovou ulicou na pozemku s výmerou
5264 štvorcových metrov, ktorý mestskí poslanci zverili až koncom júna. V
okolí je park, skatepark a pozemok
nadväzuje na Chorvátske rameno.
Výstavba verejnej plavárne by mala
stáť 1,5 milióna eur a Petržalka ju bude
čiastočne financovať aj z úveru. Z
vlastných zdrojov poskytne 0,5 milióna eur. Bazén má mať dĺžku 25 metrov
a šírku 12 metrov s piatimi až šiestimi
plaveckých dráh. Okrem bazéna, spŕch
a šatní má byť v objekte petržalskej
plavárne aj reštauráciu, wellness či
posilňovňu.
(brn)
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V Sade Janka Kráľa pribudlo vyše 100
nových lavičiek, opravia ďalších 60
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka pokračuje v
druhej etape revitalizácie Sadu Janka
Kráľa. Sústredila sa na amfiteáter,
zverokruhy a sedenia okolo fontány,
najmä však na mobiliár sadu. Náklady sa obnovu technických častí odhadujú na vyše 550-tisíc eur.
Prostriedky na druhú etapu revitalizácie
sadu by mestská časť Petržalka chcela
získať zo štrukturálnych fondov z Operačného programu Bratislavský kraj.
Zatiaľ však ešte nebola vypísaná výzva,
a preto mestská časť pokračuje v obnove z vlastných zdrojov.

„Prostredníctvom miestneho podniku
Verejnoprospešné služby Petržalka
mestská časť opravila 185 lavičiek, z
toho 102 v Sade Janka Kráľa, čo predstavovalo náklady vo výške takmer 22
500 eur, z toho v Sade Janka Kráľa
bolo vyčerpaných 20 405 eur,“ uviedla tlačová tajomníčka Petržalky Mária
Grebeňová-Laczová. Verejnoprospešné služby Petržalka pripravujú podľa
nej tohto roku ešte opravu 24 odpadkových košov a ďalších 90 lavičiek, z
toho 60 lavičiek v najväčšom bratislavskom parku.
Okrem toho tento rok v rámci projek-

tu Životné prostredie a relax, pribudlo
v oddychových zónach a na sídliskách
80 nových lavičiek a ďalších 85 bolo
repasovaných. V rámci projektu sa
opravovali a vymieňali aj smetné
koše, ktorých pribudlo v Petržalke až
200.
V rámci prvej etapy Revitalzácie Sadu
Janka Kráľa v rokoch 2005-2006
odstránili nebezpečné dreviny, vysadili
novú výsadbu, ošetrili viac ako 2000
stromov a vytvorili nový trávnik. Počas
starostovania súčasného primátora Milana Ftáčnika (2006-2010) sa v revitalizácii sadu nepokračovalo.
(mch)

Vykurovacia sezóna sa blíži.
Ste na ňu pripravení?
Už v tejto vykurovacej sezóne Vám zabezpečíme všetky potrebné
odborné činnosti súvisiace s prevádzkovaním vašej kotolne:
 Obsluha kotolní a výmenníkových staníc tepla.
 Optimalizácia nákladov na prevádzku.
 Plánovanie a zabezpečenie všetkých povinných činností
kotolne podľa aktuálne platnej legislatívy.
 Zabezpečenie preventívnych servisných prehliadok.
 Pohotovosť a havarijná služba.
 Opravy zariadení kotolní.

Kontakt: 0907 741 754, klient@dalkia.sk

Starosta chce
sprísniť pravidlá
držania psov
PETRŽALKA
Pohryzenie iného psa alebo dokonca
človeka, či už s následkami alebo bez
nich, útoky končiace smrťou, sú realitou. Najmä v husto osídlených lokalitách sa napätie medzi psičkármi
a nepsičkármi, ale aj psičkármi medzi sebou stupňuje. Už v roku 2001
na situáciu a potrebu riešenia návrhom zákona upozorňoval vtedajší
poslanec a súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan.
„Ide o problém, pred ktorým nemôžeme zatvárať oči. Nemal by sa zodpovedných týkať až vtedy, keď pes roztrhá niekoho vplyvného. Nečudujem sa,
ak si niekto kladie otázku, či dnes viac
chránime psov ako ľudský život“, hovorí starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Petržalka sa intenzívne venuje problematike chovu psov. Intenzívne pracuje
na príprave oploteného výbehu, kde by
sa mal uskutočňovať aj výcvik psov.
Od marca zintenzívnila kontrolu psičkárov a prostredníctvom webovej
stránky www.petrzalka.sk rozšírila
informovanosť obyvateľov o zoznam
psov, za ktorých je zaplatená daň. Petržalčanom umožňuje zapojiť sa do riešenia problematiky cez e-mailovú
adresu pes@petrzalka.sk .
„Analyzujeme aj všeobecne záväzné
nariadenie o chove psov, či ešte dostatočne odráža požiadavky súčasnej
doby. Nemôžeme však ísť nad rámec
zákona.“, hovorí starosta Bajan a
vysvetľuje, že chýba podrobnejšie prepracovaný zákon o držaní psov, najmä
v časti o držaní a chove nebezpečných
psov, vodení a evidencii psov.
Petržalská samospráva študuje tiež
legislatívne normy Veľkej Británie,
Rakúska a Nemecka a aj ich nižšie normotvorné úpravy. Zástupcovia mestskej časti pôjdu do Viedne, aby aj tam
zistili, ako sa ich legislatíva uplatňuje v
praxi v husto obývaných častiach hlavného mesta. U rakúskeho suseda sa
zamerajú napríklad aj na to, ako rieši
odstraňovanie exkrementov, voľný
pohyb psov, regulovanie chovu niektorých plemien na sídliskách.
(mgl)

Projekt Mladý slovanista úspešne pokračuje!
V dňoch 17.-19. septembra navštívil
ŠK Slovan Bratislava 3 bratislavské
školy, ktoré sa prihlásili do projektu
Mladý slovanista. Po veľmi úspešnej pilotnej časti, ktorá sa stretla s
veľkou odozvou nielen medzi deťmi
a ich rodičmi, či v médiách, ale projekt získal cenu Najlepší fanklub od
ÚLK, sa projektový tím Mladého
slovanistu vybral do ďalších bratislavských škôl.

Základné školy na Železničnej ulici
vo Vrakuni, Hubeného ulici v Rači a
ulici Ivana Bukovčana v Devínskej
novej vsi mali možnosť zažiť neskutočnú atmosféru, ktorá vždy sprevádza predstavenie projektu Mladého
slovanistu.
Žiaci mali možnosť získať vedomosti
nielen o futbale, ale zoznámili sa aj s Projekt, kde sa deti môžu aktívne
históriu najlepšieho a najslávnejšieho zapojiť aj do súťaží v streľbe na malú
slovenského futbalového klubu.
bránku, či súťaž v žonglovaní s lop-

tou vyvrcholil príchodom hráčov ŠK
Slovan Bratislava Igorom Žofčákom,
Markom Milinkovičom, Erikom
Grendelom, Erikom Čikošom a
samozrejme trénerom Samuelom Slovákom, ktorí ich za ich snaženie v
súťažiach a za ich vedomosti aj
odmenili.
Zvedavé otázky, ktoré deti hráčom a
trénerovi kládli mnohokrát vylúdili
nielen úsmev na tvári všetkých prí-

tomných, ale takisto ukázali, že deti
majú vo všeobecnosti veľký záujem o
futbal a ŠK Slovan Bratislava. Autogramiády, na ktorých sa rozdalo viac
ako 1700 podpisových kariet hráčov a
trénera ŠK Slovan, hovoria za všetko.
Všetky deti a ich pedagógovia z
navštívených škôl boli pozvaní na
zápas s FC Nitra 21. septembra 2012,
a samozrejme na všetky ďalšie zápasy Slovana, na štadióne Pasienky, kde
bude pre nich od 15:30 pripravená
Funzóna s množstvom atrakcií, súťaží spojená s návštevou samotného
zápasu.
Mladšie ročníky chlapcov a dievčat
narodených v rokoch 2004 až 2007
boli takisto pozvaní na výber do prípraviek ŠK Slovan, ktorý bol 26. septembra 2012 o 17:00 h na štadióne
Pasienky.
Viac informácií o projekte Mladý
slovanista získate na www.mladyslovanista.com a o výbere do prípraviek na www.skslovan.com
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Prvý októbrový
víkend patrí
fotografom
BRATISLAVA
Fotografovanie je najrozšírenejšou
kreatívnou záľubou. Venujú sa mu
milióny fotografov na celom svete. V
túžbe za lepšími fotografiami hľadajú
informácie o technike a fotografovaní.
Už po štvrtýkrát sa centrom informácií o fotografii na Slovensku stane bratislavská výstava FOTO Slovakia,
ktorú organizuje najväčší slovenský
portál o fotografovaní ePhoto.sk. Počas víkendu 6. a 7. októbra 2012 sa
priaznivci fotografie stretnú v bratislavskom hoteli Crown Plaza, kde sa
môžu dozvedieť a naučiť mnoho
nového.
Hosťami podujatia sú špičkoví fotografi
rôznych žánrov. Portrétnu a módnu fotografiu budú zastupovať Aleš Fremut,
Robert Vano a Lukáš Dvořák. Svoju reklamnú, ale i dokumentárnu tvorbu predstaví Martin Črep. Úchvatné zábery divokej prírody uvidíte na prednáške
českého wildlife fotografa Petra Bambouska. Martin Ferák vám porozpráva o
fotografovaní vo vodnom prostredí.
Radi by ste si vyskúšali, aké je to fotografovať v profesionálom ateliéri? Ten
bude k dispozícii oba dni aj s krásnymi
modelkami. V ateliéri sa budú konať aj
prednášky renomovaných lektorov. Redakcia zastúpená Jozefom Peniakom,
Michalom Matloňom a Karolom Srncom doplní program prednáškami o výbere fototechniky, spracovaní fotografie
a fotografovaní s bleskami. Jozef Peniak
sa bude venovať ateliérovej fotografii v
interiéri a Karol Srnec zoberie záujemcov fotografovať v štýle „strobist”.
Tým sa však programová ponuka
nekončí. Žurnalisti z AONS porozprávajú o zážitkoch z olympiády, kurátor Marián Pauer predstaví prestížnu súťaž Slovak Press Photo. Blok prednášok doplní
Akadémia kreatívnej fotografie a Stredoeurópsky dom fotografie známy organizáciou Mesiaca fotografie. Niekto by
si rád dal posúdiť svoje fotografie? Na to
bude slúžiť Portfólio review, ktorých
bude niekoľko. K podujatiu sa pripojí aj
akcia 24:BA, ktorá mapuje Bratislavu
fotograficky počas 24. hodín.
Čo by bola fotografia bez fotoaparátov?
Veľká časť bude venovaná dovozcom a
predajcom. Predstavia sa aj horúce
novinky z Photokiny. Ak vás zaujíma
spracovanie fotografie, nevynechajte
prezentácie grafických monitorov a kalibračných riešení. Predstavia sa aj poskytovatelia tlačových služieb, a to „naživo”.
Bude tu aj výstava fotografií, ohňová
šou s fotografovaním, súťaže o zaujímavé ceny. Pripravený je aj program pre
deti, ktoré si môžu vyskúšať instantnú a
3D fotografiu, alebo vyhrať zaujímavé
ceny vo vedomostnej súťaži.
Či už s fotografovaním začínate, alebo
sa považujete za pokročilého fotografa
či profesionála, z programu FOTO Slovakia si určite vyberiete. A nezabudnite
si zobrať so sebou fotoaparát! Viac o
podujatí na www.fotoslovakia.sk a
www.ephoto.sk.
(lbi)
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Na bratislavských „cyklotrasách“ číhajú tichí zabijaci
BRATISLAVA
Už od roku 1970 som dlhoročný
priekopník a propagátor - vlastným
príkladom - alternatívnej mestskej
dopravy v meste – jazdy na bicykli
(u nás známej tiež ako „adrenalínový šport“).
Keďže mestské oficiálne cyklotrasy
(kedysi neúspešná Romanova, po nej
Páričkova, neskôr Trenčianska, či dnes
Košická) sú nebezpečné, nesúvislé a
krátke, čiže „neplynulé“, zostávajú k
dispozícii ostatné - súvislé - cesty, či
priľahlé chodníky najmä popri frekventovaných výpadovkách...
V týždni Európskej mobility sa hlasno
a okázalo na všetkých spoločenských,
politických a mediálnych úrovniach
propaguje okrem MHD a pešej i

cyklistická doprava, ktorá je chápaná
nie ako rekreačný šport, ktorému sa už
venovalo a venuje veľa pozornosti,
finančných prostriedkov a úsilia, ale
ako alternatíva k automobilovej doprave. V médiách vysvetľujú, že „cieľom
týždňa mobility je vyzvať ľudí, aby
vystúpili z áut a nasadli na MHD, bicykel, či šli pešo“.
V tomto hlučnom týždni posielam v
prílohe tiché obrazové varovanie pred
zopár zabijakmi, číhajúcimi na bratislavských „cyklotrasách“, ktoré sú v
súčasnosti pre túto alternatívnu dopravu k dispozícii...
Ivan Kolenič, Bratislava
Prehľad výmoľov na bratislavských Jeden z tichých zabijakov, ktorý číha na bratislavských cyklistov aj Kukučínovej
FOTO - autor
cestách nájdete na www.banoviny.sk ulici.
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Staré elektrické
spotrebiče
patria do zberu
BRATISLAVA
Kolektívne organizácie výrobcov
elektrozariadení v spolupráci so samosprávou bratislavských mestských
časti organizujú v rámci jesenného
upratovania sériu mobilných zberov.
Počas troch mesiacov odvezú obyvateľom ôsmich bratislavských mestských častí nepotrebné staré chladničky, práčky, televízory, počítače či akékoľvek malé spotrebiče priamo od
vchodu ich domu. Stačí zavolať alebo
poslať e-mail na miestny úrad.
Špeciálne mobilné zbery „na telefón“
sa organizujú v Bratislave už do roku
2008. Bratislavčania sa tak môžu ekologicky a pohodlne zbaviť v domácnostiach nahromadených starých spotrebičov. Cieľom zberov je pomôcť
mestským častiam vyriešiť nedostatok
zberných dvorov a pomôcť občanom,
ktorí nemajú možnosť odviezť svoje
staré spotrebiče na zberné miesta.
Uplynulý víkend bol mobilný zber v
Karlovej Vsi, tento víkend je na rade
Dúbravka.
(brn)
Harmonogram zberu starých elektrospotrebičov vo vybraných bratislavských mestských častiach:
22. september 2012
Karlova Ves
29. september 2012
Dúbravka
6. a 13. október 2012
Ružinov
20. október 2012
Staré Mesto
27. október 2012
Nové Mesto
10. november 2012
Vrakuňa
10. november 2012
Pod. Biskupice
24. november 2012
Rača
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V novej petržalskej hokejovej hale sa
vraj má začať korčuľovať v decembri
PETRŽALKA
V hokejovej hale v Petržalke, ktorá
sa začala stavať v decembri 2011, sa
už koncom septembra malo korčuľovať. Zatiaľ stojí len hrubá stavba, o
mesiac by mal však pribudnúť už aj
ľad. Petržalskí Panteri by mali začať
trénovať na svojom štadióne najneskôr na Mikuláša.
Stavba Hokejovej haly HC Petržalka
2010, ktorá sa stavia v areáli súkromnej
športovej strednej školy na Ulici M. C.
Sklodowskej, kde má prenájom aj
Venglošova futbalová akadémia, je v
časovom sklze šesť týždňov. „Dôvodom na zdržanie stavby sú komplikácie
pri subdodávkach, pretože stavba je
vysoko špecifická. Na Slovensku sa od
roku 1989 postavili len štyri nové
zimné štadióny – toto je piaty,“ povedal

Reštaurácia Prešporský Dvor
Prievozská 18, Bratislava
Ponúkame vám možnosť organizovania podujatí:
svadby, promócie, stužkové slávnosti a firemné akcie
s kapacitou 180 miest + letná terasa.
Prezentujeme sa výhradne Prešporskou kuchyňou.
Srdečne vás pozývame do obľúbenej reštaurácie.

prezident HC Petržalka Lukáš Machala. Po dokončení stavby, ktoré sa odhaduje do konca októbra, sa začne kolaudačné konanie. „Najpesimistickejšia
prognóza pre oficiálne otvorenie zimného štadióna pre verejnosť je 6.
decembra 2012,“ povedal Machala.
Hala je špecifická zaoblením strechy,
ktorá je jediná tohto typu v Európe.
Podobné oblúky má údajne už len hala
v Kanade. Strecha sa na jednej strane
začína vo výške siedmich metrov, na
druhej vo výške 3,8 metra.
„Betonáž robili Slováci, no hoci sme
chceli dať zarobiť slovenským subdodávateľom, Slováci nechcú zarobiť.
Všetci ostatní chceli, a preto je väčšina
materiálov a technológií zo zahraničia.,“ povedal Machala. Celková suma
nákladov sa pohybuje okolo 3,5 milió-

na eur a nápad zrealizovať stavbu
pochádza od troch súkromných osôb,
ktoré projekt financujú spolu s rakúskou finančnou spoločnosťou formou
úveru. Ročné náklady štadióna, určené
na jeho prevádzku a splácanie úveru, sa
odhadujú na 500-tisíc eur.
Okrem ľadovej plochy bude na štadióne aj požičovňa a brusiareň korčulí,
deväť veľkokapacitných extraligových
šatní, kaviareň, detský klub, administratívne priestory či skybox. Súčasťou by
malo byť aj fitnes centrum s wellness,
kde by mali byť aj malé vodné plochy.
Na ľade budú v prvom rade trénovať
petržalské deti a mládež, pričom vyhradené hodiny budú mať aj iné športové
kluby, amatérski hokejisti, krasokorčuliari a verejnosť, ktorá bude mať na
základe dohody investora a mestskej
časti zvýhodnený vstup. „Do klubu sa
stále môžu prihlásiť dievčatá i chlapci
vo veku od 5 do 12 rokov,” povedal
Machala. Kapacita štadiónu pre korčuliarsku verejnosť je približne 180 ľudí.
Mestská časť ponúkla na výstavbu priestory, pozemky však patria magistrátu.
„Magistrát by nám teraz mohol veľmi
pomôcť s tým, že dostaneme pozemok
do lepšieho nájomného vzťahu. Teraz
sme v podnájme a financujúce inštitúcie
od nás žiadajú, aby sme mali priamy
nájomný vzťah na obdobie dlhšie ako
30 rokov,“ povedal Machala. Najbližšie
mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa
bude o nájomnom vzťahu rozhodovať,
je o dva týždne.
Martina Chudá
FOTO - autorka

O týždeň bude
51. Lesný beh
Bratislavčanov
NOVÉ MESTO
Už 51. ročník Lesného behu Bratislavčanov sa uskutoční prvú októbrovú sobotu v bratislavskom lesoparku na Kolibe. Preteky, ktorých
spoluorganizátorom je mestská časť
Nové Mesto, sú opäť otvorené pre
všetkých Bratislavčanov.
Pripravených je 14 vekových kategórií,
od najmenších (rok narodenia 2005 a
mladší), ktorí pobežia 150 metrov, až
po ženy a mužov (rok narodenia 1991
a starší), na ktorých čaká trať dlhá 2000
metrov.
Prihlásiť sa môžete do 4. októbra 2012
telefonicky na číslach 02/54 415 295,
0903 754 370 alebo e-mailom na adrese ambrosova@mail.t-com.sk.
Preteky sa začínajú 6. októbra 2012 o
9.15 h prezentáciou bežcov a vydávaním štartových čísel na mieste štartu na
Cvičnej lúke na Kolibe.
(bnm)

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
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Malý veľký svet
Supertriedy očami učiteľa
SUPERTRIEDA je európsky projekt, ktorý vznikol na Slovensku.
Snahou jej autorov je podpora
autonómnej pozície dieťaťa v procese vzdelávania, v ktorej je dieťa
chápané ako slobodné indivíduum
a vnímané ako aktívny sebatvorca.
Podstatou Supertriedy je poznávanie sveta hrou a umením a princípom zapojenie všetkých žiakov
triedy.
Pre deti je hra prirodzenou každodennou aktivitou, počas ktorej sú takpovediac na polceste medzi fantáziou
a realitou života. Napriek tomu, že
prebieha len „akože“, venujú sa jej
naplno a prostredníctvom nej spoznávajú nielen reálny svet, ale budujú
si najmä svoj „vlastný“ svet, svet
plný pocitov a fantázie, svet vlastného JA.
Poznávanie sveta umením je pre deti
veľmi prirodzeným poznávaním.
Umenie totiž podáva obraz skutočnosti nenásilnou a emocionálnou formou, ktorá je veľmi blízka ich prirodzenému vnímaniu sveta. Informácie
o svete získané z umenia sa preto
ľahko a prirodzene stávajú súčasťou
zážitkového sveta detí. Cez hudbu,
maľbu, tanec, divadlo či čítanie kníh
spoznávajú deti „veľký“ svet, nachádzajú v ňom svoje miesto a uvedomujú si aj svoje vzťahy k ostatným
ľuďom.
Človek tým, že mení svet, mení i sám
seba. Supertrieda predstavuje taký
„malý“ svet. Svet, ktorý si tvoria deti
samy, svet, ktorý si organizujú a
menia nie podľa abstraktných a formálnych princípov sveta dospelých,
ale podľa zákonitostí svojich pocitov
a predstáv. „Malý“ svet, ktorý má silu
zmeniť raz ten „veľký“ k lepšiemu.
Juraj Cigáň, učiteľ
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Slovak Press
Photo od 5. 10.
v Starej radnici
STARÉ MESTO
Od 5. októbra 2012 bude v Starej
radnici sprístupnená výstava najlepších fotografií prvého ročníka súťaže Slovak Press Photo. Výstava prináša nezávislé autentické obrazové
svedectvo o živote tak, ako ho vidia
fotografi žijúci na Slovensku.
Súťažilo sa vo ôsmich kategóriách Portrét, 1150. výročie príchodu Cyrila
a Metoda na územie Veľkej Moravy,
Príroda, Aktualita, Mladí fotografi do
25 rokov a študenti fakúlt žurnalistiky,
Umenie a svet šoubiznisu, Reportáž,
Šport. Výsledky budú zverejnené 4.
septembra v Starej radnici.
Výstava umožní verejnosti byť očitým
svedkom javov a udalostí uplynulého
roku. Víťazné fotografie prvého ročníka súťaže novinárskej fotografie budú
do 28. októbra 2012 v Múzeu mesta
Bratislavy v Starej radnici.
(grv)
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Ticho a spol. otvorilo divadelnú sezónu
novou pôvodnou inscenáciou Déjá vu
STARÉ MESTO
Bratislavské divadlo Ticho a spol.
pripravilo v Staromestskom klube
10x10 na Školskej ulici 14 ako svoj
prvý titul v tejto sezóne pôvodnú
insenáciu Déjá vu. Hra vznikla na
motívy poviedok známeho spisovateľa a pesničkára Miloša Janouška.
Autorka inscenácie, jeho manželka
Viki Janoušková, z časti poviedok
zostavila príbeh grotesknej feérie
pre dve postavy a kúzla.
V inscenácii účinkuje Jana Lieskovská
s Pavlom Plevčíkom. Spoluúčinkuje
Adriana Geričová, ktorá prekvapí aj
kúzelníckymi efektmi. Scénu a kostýmy navrhol Jakub Branický, hudbu
zložil Matej Haas, hudobno-výtvarné
objekty vytvorili Zoli Borároš, Matúš
Roman a Braňo Riečičiar.
Prečo Déjá vu, na to sme sa spýtali
priamo autorky inscenácie Viki
Janouškovej?

- Pre mňa je to déjá vu z viacerých
pohľadov, jednak je to déjá vu pre
postavy v príbehu, ktoré sa úporne
snažia kamsi sa vrátiť... Jednak déjá vu
aj pre mňa - akoby som autora poviedok a jeho spôsob myslenia už niekedy v mladosti stretla. A do tretice,
pevne dúfam, že aj divákovi to bude
čosi nejasne pripomínať.
Čo prinesie táto inscenácia bratislavskému divákovi?
- Neviem, teším sa už na prvé reakcie.
No bola by som rada, keby ho popchla
porozmýšľať o vlastnej výnimočnosti
a ako s ňou narába.
Ktorá inscenácia divadla Ticha a
spol. je podľa vás najlepšia a ktorú
máte najradšej?
- Fú, to ako keby ste sa pýtali, ktoré
dieťa mám najradšej. Neviem. Dych
Lukavických zápiskov bola prvá inscenácia Ticha a spol. a nemala režiséra,
Robo Horňák na nej nerobil, a tak som

Deň otvorených dverí
Príďte na Deň otvorených dverí už ako domov,
do rezidenčného rezortu Slnečnice - Južné mesto v Petržalke

Čaká na vás vzorový dom a byt
v dňoch 12. - 14. 10. 2012
V čase od 10.00 do 18.00 h. máme pre vás dokončené, dostupné
priestranné byty a rodinné domy za bezkonkurečné ceny

mnohé z funkcií režiséra musela zobrať
na seba, preto bola pre mňa výnimočne
ťažká. A ešte aj preto, lebo sme hľadali
tvar akéhosi dokumentárneho divadla.
Izrafel bola zase práca s poéziou troch
svojských, neľahkých osobností básnikov, nádherne ťažký dialóg s Robom
Horňákom ako režisérom a s hercami o
hľadaní „iného tvaru“, či spôsobu, ako
kresliť príbeh v lyricko-reflexívnej
poézii i v hľadaní, ako znovu oživiť
dobu, v ktorej poézia i jej hudba vznikala, a do ktorej sme príbeh chceli zasadili. No a Déjá vu, tá je čerstvo pred
pôrodom, ešte nevieme, aká bude. Z
tých troch však asi najemotívnejšia,
najfarebnejšia, a tým zrejme aj najkomunikatívnejšia. No tretie dieťa v rodine býva asi také, nie? Aj podtitul by tú
farebnosť mal napovedať, groteskná
feéria, čiže groteskná rozprávková hra s
fantastickými bytosťami, pre dvoch
hercov a kúzla.
(lul)

V piatok bude
v ďalšia Noc
výskumníkov
STARÉ MESTO
Aj tento rok si pre Bratislavčanov
vedci a výskumníci pripravili v piatok 28. septembra 2012 počas Noci
výskumníkov zaujímavý, nevšedný,
zábavný, ale i náučný program.
Od rána až do večera môžu malí aj
veľkí osobne spoznávať špičkových
slovenských vedcov a byť súčasťou pripravených experimentov a prednášok z
rôznych oblastí vedy - od spoločenských až po technické a lekárske smery.
Na svoje si prídu všetky vekové a záujmové skupiny najširšej verejnosti - od
najmenších, až po dospelých.
V Bratislave bude Noc výskumníkov až
na štyroch miestach: v Starej tržnici od
15.00 do 2.00 h, v Avion Shopping
Parku od 10.00 do 21.00 h, v Slovenskom národnom múzeu od 9.00 do
24.00 h a v Detskom múzeu. Program
nájdete na www.banoviny.sk
(brn)

Slnecnice
ˇ
sú splnený

Príďte aj so svojimi rodinami,
na najmenších čaká zábavná zóna
Prístupnosť MHD: autobus č. 91 a 191 - zastávka Slnečnice

sen

www.slnecnice.sk

posledná šanca na
najlepšie bývanie v meste
inzercia_225x118_BN-1.indd 1

24.9.2012 15:29
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Hokejisti Slovana dokázali doma zdolať
aj hlavných favoritov tohto ročníka KHL

Slovanisti
suverénne vedú
futbalovú ligu
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava po
zaváhaní 9. kole Corgoň ligy, keď v
Zlatých Moravciach prehrali 1:3, v
nasledujúcom kole opäť bodovali
naplno - doma porazili Nitru 5:2. V
drese Slovana pritom nenastúpili
viaceré opory mužstva - pre žlté
karty chýbali Marko Milinkovič a
Erik Grendel, na súpiske sa však
neobjavili ani Filip Šebo a Lukáš
Pauschek.
„Som rád, že sme potešili fanúšikov
gólmi aj dobrou hrou. Zápas nám
vyšiel, viacerí hráči podali veľmi
dobré výkony. Nitrania boli nebezpeční, ale udržali sme ich na dištanc. Aj
napriek udalostiam, ktoré sa v Nitre
udiali, sem hostia prišli bojovať. O to
viac si cením, že sme dokázali vyhrať
takýmto výsledkom,“ povedal po
zápase tréner Slovana Bratislava
Samuel Slovák.
Spokojní s priebehom zápasu aj samotným výsledkom boli aj hráči. Filip
Hlohovský strelil gól a na dva prihral:
„Som rád, že sa mi darilo. Nečakali
sme, že to pôjde až tak ľahko, no chceli sme konečne vyhrať vyšším rozdielom, ako iba o jeden gól. Zápas sme si
chceli konečne užiť a myslím, že sa
nám to aj podarilo“.
Po 10. kolách tak sú futbalisti Slovana
Bratislava na čele Corgoň ligy, keď
pred druhou Žilinou majú trojbodový
náskok. Najbližšie dva ligové zápasy
hrajú vonku - v sobotu 29. septembra v
Banskej Bystrica a o týždeň neskôr - v
sobotu 6. októbra 2012 začne druhú tretinu súťaže zápasom v Prešove. Doma
sa belasí predstavia najbližšie až po
reprezentačnej prestávke v nedeľu 21.
októbra 2012 o 19.00 h v zápase proti
Košiciam.
~ ~ ~
V utorok 25. septembra 2012 bojovali
belasí na Pasienkoch o postup do štvrťfinále Slovenského pohára Slovnaft
Cup so Zlatými Moravcami. Po ligovej
prehre s týmto súperom spred niekoľkých dní sa očakávalo víťazstvo a
postup Bratislavčanov.
(brn)

BRATISLAVA
Hokejisti Slovana Bratislava ukazujú,
že v Kontinentálnej hokejovej lige
nechcú byť len do počtu. Po víťazstve
v Čechove 3:0 (0:2, 0:1, 0:0) nasadli na
víťaznú vlnu a vyhrali aj tri domáce
zápase proti favoritom súťaže.
Najbohatší klub ligy a najväčšieho favorita na titul SKA St. Peterburg zdolali
4:2 (2:1, 0:1, 2:0), keď vynikajúci výkon
podal brankár Jaroslav Janus a víťazný
gól strelil tri minúty pred koncom zápasu po skvelej individuálnej akcii Miroslav Šatan. „Domnievam sa, že sme v
Bratislave videli najlepší zápas sezóny.
Rýchly, agresívny, taktický z oboch
strán. V koncovke sme boli trpezlivejší,
aktívnejší a šťastnejší. Z obrany sme sa
dokázali dostať do rýchlych a nebezpečných protiútokov, z ktorých sme mohli
skórovať. Vydržali sme až do konca
zápasu a v závere sme rozhodli,“ povedal po zápase tréner Rostislav Čada.

V sobotu nastúpili hráči Slovana proti
vlaňajšiemu finalistovi KHL Avangardu
Omsk a zdolali ho rovnako 4:2 (1:0, 2:2,
1:0). V domácom drese sa prvýkrát predstavil aj obranca Ľubomír Višňovský,
ktorý podpísal so Slovanom zmluvu do
konca výluky NHL. Avangardu strelil
víťazný tretí gól. „Hral som skoro po
šiestich mesiacoch zápas a aj pred ním
nohy už trošku ťaželi, ale som rád, že
som to zvládol. Nebolo to úplne najlepšie, cítim, že sa mám ešte veľa zlepšovať. Pocit po zápase je neuveriteľný.
Ďakujem ľuďom za to, že prišli a dúfam,
že nám budú pomáhať celú sezónu. Som
rád, že sme ukázali silu tohto tímu,“
povedal Višňovský po zápase.
V pondelok bratislavskí hokejisti do tretice zdolali 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) aj Barys
Astana. Víťazstvo to je o to cennejšie, že
tentoraz hrali nielen proti kazašským
hráčom, ale aj proti ruským rozhodcom.
V zápase plnom nepochopiteľných vylú-

čení boli napokon úspešnejším mužstvom domáci, ktorých opäť podržal
vynikajúci brankár Jaroslav Janus.
„Niektoré verdikty boli nepochopiteľné.
O to lepší pocit máme, že sme zdolali aj
rozhodcov. Takéto nespravodlivosti utužia kolektív. Chalani odpovedali najlepšie ako sa dalo - víťazstvom,“ povedal
po zápase kapitán Slovana Miroslav
Šatan.
Po ôsmich zápasoch mal HC Slovan na
konte 15 bodov a patrila mu 3. priečka v
západnej konferencii. V stredu 26. septembra 2012 si Bratislavčania mohli
bilanciu ešte vylepšiť, keď doma privítali hráčov Jugra Chanty-Mansijsk, ktorá
je zatiaľ posledná vo východnej divízii.
Slovanistov čaká výlet do Magnitogorska (29.9.), Čeľabinska (1.10.) a
Jekaterinburgu (3.10.). Najbližší domáci zápas hrajú v nedeľu 7. októbra 2012
o 17.00 h proti obhajcovi titulu Dinamu Moskva.
(ado)

Seniori majú
na Závodisko
vstup zadarmo
PETRŽALKA
Pomaly sa končí rok seniorov, a tak
v októbri - mesiaci úcty k starším,
pripravili aj v prekrásnom a všetkými farbami hýriacom, areáli Závodiska v Starom háji pre seniorov
vstup na dostihy ZADARMO.
Okrem napínavých dostihov (Jesenný
hendikep - rovina na 1800 metrov pre
3-ročné a staršie kone) ich čaká v nedeľu 7. októbra 2012 od 13.00 h aj pestrý
kultúrny program na pódiu, a množstvo atrakcií. Kozmetické firmy budú
prezentovať svoje výrobky a rozdávať
darčeky, vhod príďte aj malé občerstvenie na zahriatie.
Bratislavskí seniori, prvú októbrovú
nedeľu určite príďte do areálu Závodiska v Starom háji, určite neobanujete.
Čaká tu veľa príjemných prekvapení a
bude to asi posledná možnosť urobiť
niečo pre svoje zdravie a nabrať si
slnka, pohody aj dobrej nálady na dlhú
zimu.
(kom)

V drese Interu
sa pripravuje
Rado Rančík
BRATISLAVA
V príprave na slovenskú extraligu v
basketbale mužov sa v drese bratislavského Interu predstavil aj jeden
z najlepších slovenských basketbalistov Radoslav Rančík.
Keďže sa v lete nedohodol na spolupráci so žiadnym klubom, po rokoch
strávených v špičkových európskych
kluboch ako Treviso, Galatasaray,
Nymburk, či naposledy Marijupol,
začal prípravu s Interom. Potvrdil, že
za Inter nastúpi v októbri aj v extralige,
kým si nenájde angažmán v niektorom
z popredným európskych klubov.
Ako známe, basketbalisti Interu Bratislava nebudú hrať tento rok českú
NBL, ale slovenskú extraligu. Začnú
6. októbra 2012 domácim zápasom
proti Komárnu - hrá sa o 18.00 h v
Hant Aréne na Pasienkoch.
(ask)

www.fotoslovakia.sk

Pozývame Vás na

VÝSTAVU FOTOTECHNIKY
06. - 07. október 2012 Hotel Crowne Plaza, Bratislava
Organizátor:

Mediálni partneri:

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša.
Bratislava
Nové
Mesto
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Obnova domov na Kapitulskej pokračuje
V JANÍKOVOM DVORE v drevenej
chatke pri železničnej trati objavila polícia mŕtveho 24-ročného Bratislavčana.
Mal násilne zavraždiť neznámy páchateľ, po ktorom polícia intenzívne pátra.
K vražde malo dôjsť v presne nezistenom čase odo dňa 20. do 22. septembra
2012 v chatke, kde bolo nájdené jeho
telo.
NA NÁMESTÍ MARTINA BENKU
došlo k lúpežnému prepadnutiu pobočky
banky. Ozbrojený páchateľ maskovaný
kuklou na hlave vošiel s krátkou guľovou zbraňou do banky krátko pred 17.00
h, pričom si odniesol v igelitovej taške
čiernej farby viac ako 49-tisíc eur.
Následne ušiel smerom do centra mesta.
Lupič bol vysoký asi 165 cm, tvár si
maskoval kuklou na hlave, na hlave mal
čiernu šiltovku, oblečené tmavé nohavice, pri sebe čiernu tašku s nápisom adidas.
NA KOCEĽOVEJ ULICI objavili policajti v jednom z bytov v značnom štádiu rozkladu telo maloletého dievčatka,
ktoré malo na následky týrania zomrieť
v presne nezistenom čase v druhej polovici roka 2009. V súčasnosti by dievčatko malo 8 rokov. Zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby s následkom smrti
bol obvinený 32-ročný otčim dievčatka
Juraja H. z Bratislavy. Ten žil po celý čas
v byte, kde týral aj 42-ročnú matku
mŕtveho dievčatka a ich maloleté dieťa.
Tyranovi hrozí 7-15 rokov väzenia.
NA GROSSLINGOVEJ ULICI 21ročný muž z Handlovej prepadol v noci
o 2.00 h 31-ročnému mužovi, ktorý
vchádzal do obytného domu. Páchateľ
mužovi priložil ruku k hlave, žiadal od
neho peniaze a vyhrážal sa mu zabitím
Muž dal 70 eur. Polícia páchateľa vypátrala a bol obvinený zo zločinu lúpeže,
stíhaný bude na slobode.
(brn)

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

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

0919 188 842

Kapitulská ulica je pravdepodobne
najstaršou z bratislavských ulíc.
Vznikla v stredoveku, najneskôr v 13.
storočí, postupnou výstavbou obytných domov pozdĺž stredného úseku
prastarej cesty. Cesta sa začínala pri
dunajskom brode a špirálovite stúpala po svahu kopca, aby dosiahla jeho
vrchol, na ktorom sa vyvinul terajší
Bratislavský hrad.
Roku 1221 sa do Podhradia s pápežovým dovolením definitívne presťahovala kapitula a prepoštstvo Najsvätejšieho
Spasiteľa. Kapitula je cirkevná organizácia pozostávajúca z 10 až 20 vysoko
vzdelaných svetských kňazov - kanonikov, ktorých predstaveným je prepošt
(latinsky „praepositus“). Kapitula je cirkevným správnym a právnym zariadením, najmä v otázkach cirkevného práva, ale v stredoveku aj občianskeho práva. V stredovekom Uhorsku boli niektoré kapituly aj „hodnovernými miestami“, kde sa vybavovali a potvrdzovali
listiny, a ktoré slúžili aj na trvalú úschovu dôležitých právnych dokumentov. V
18. a 19. storočí túto funkciu preberal
štát a nahradil ich notárskymi úradmi.
Obdobie vzniku kapituly na Hrade (Preslavva, neskôr Bresalavaspurch, Pressburg) dodnes nie je známe. Bolo to určite dávno pred rokom 1204, keď dostal
pápež prosbu o súhlas s presťahovaním
prepoštstva do Podhradia. Kanonici nežijú spolu v kláštornom zriadení, každý
má svoje samostatné obydlie, reziden-

ciu. Ako obydlia kanonikov slúžila väčšina domov na ulici, ktorá podľa kapituly dostala svoje meno. Svetské bohatstvo kapituly bolo najmä v početných
nehnuteľnostiach, z ktorých výťažku
prepošt a kanonici žili. Boli to dary a
testamentárne odkazy panovníkov a
ďalších bohatých podporovateľov.
Kanonici pochádzali obyčajne z bohatých magnátskych rodín a disponovali aj
vlastným majetkom, z ktorého udržiavali svoje rezidencie. Po prvej svetovej
vojne prišla kapitula o mnohé dôchodky. Väčšina kanonikov žila medzi svetovými vojnami biedne. Situácia sa zhoršila po roku 1948, keď národný výbor
prideľoval byty záujemcom v cirkevných objektoch. Noví nájomníci čo
možno najviac strpčovali pôvodným
užívateľom život a historické objekty
doslova ničili. Po roku 1990 sa cirkvi
vrátili mnohé objekty, ale bez finančných možností na ich úpravu do užívaniaschopného stavu. Bratislavská kapitula nebola nikdy zrušená, ale dnes ju
verejnosť nevníma, lebo miesta kanonikov nie sú viditeľne obsadené. Obnova
objektov pokračuje veľmi pomaly, lebo
často sú objekty v stave blízkom rozpadajúcej sa ruine. Tak to bolo aj v prípade kanonickej rezidencie na nároží
Kapitulskej a Prepoštskej ulice.
Z historických dokumentov je dom

známy najneskôr v roku 1387, a vtedy
už nebol nový. V 15. storočí bol majetkom kapituly a slúžil ako doživotná
rezidencia niektorého kanonika. Mohutný požiar na prelome 15. a 16. storočia
dom veľmi poškodil. Po požiari ho
dôkladne opravili. Ako ukázal nedávny
prieskum, vtedy upravili fasády tak, aby
pripomínali zo sivo-čiernych kamenných kvádrov postavený dom. Medzery
(špáry) medzi v omietke naznačenými
kvádrami natreli bielou farbou. Na strane do neskoršej Prepoštskej ulice pristavali arkier na kamenných konzolách. Jeho priečelie vyzdobili grafitom s architektonickými motívmi. V 19. storočí goticko-renesančnú fasádu znovu omietli.
Zväčšili aj okenné otvory a orámovali
ich štukovými profilmi. Na ďalšiu opravu dom čakal viac ako sto rokov.
Rímskokatolícka cirkev - Bratislavská
arcidiecéza s finančnou podporou ministerstva kultúry začala s opravou fasád
domu. Výskum priniesol nečakané výsledky. Ukázalo sa, že financie nepostačia na dôkladné reštaurovanie nálezu.
Definitívne je obnovená len časť fasády
od arkiera smerom k Ventúrskej ulici a
fragment pri styku so susednou budovou. Výsledok po odstránení lešenia
ukazuje, že v obnove treba pokračovať.
Vďaka cirkvi bude prezentovaný ďalší
obnovený historický objekt, ktorý hovorí o bohatej histórii Bratislavy.
Marian Havlík, Štefan Holčík
FOTO - ŠH

Vína Plaugyay
na plavbe
okolo sveta
Vína firmy Palugyay a syn sprevádzali aj plavbu korvety Arciknieža
Fridrich okolo sveta v rokoch 18741876. Podľa knihy Um die Erde
(Okolo sveta), vydanej vo Viedni r.
1877, výprava vyplávala z adriatického rakúsko-uhorského vojenského prístavu v Pule, zastavila sa v
Káhire, preplávala Suezský prieplav, cez Červené more sa dostala do
Atlantiku, navštívila Srí Lanku.
Jej ďalším cieľom bol Singapúr a Čína,
kde sa zastavila v Hongkongu, Šanghaji,
Kantone a v Makau. Ďalej pokračovala
do Japonska, na Filipíny a do Indonézie
a do Malajzie. Pokračovala plavbou krížom cez Tichý oceán na západné pobrežie USA a potom pozdĺž amerického
kontinentu do Chile a do Argentíny. Na
spiatočnej ceste cez Atlantik sa zastavila
na Azorských ostrovoch. Do Stredomoria sa vrátila cez Gibraltár a pred návratom do Puly sa ešte fregata zastavila v
Alžíri a Palerme. Celkove výprava prekonala 49 500 morských míľ.
Svedectvo o vystrojení výpravy proviantom z pivníc Chateau Palugyay
podáva spomenutá kniha na strane 18
takto: „Firma Palugyay a synovia Prešporok a Szarvasi a comp. Pešť, nám
dodali výborné fľašové vína, ktoré sa
napriek klimatickým vplyvom takmer
bez výnimky dobre osvedčili a všade
vo svete. Kdekoľvek sme ich ponúkali
našim hosťom, našli dobrý ohlas. S
uspokojením konštatujeme, že naše
domáce, hlavne uhorské vína sú vhodné na export, avšak zdá sa nám, že cena
je trochu vysoká na to, aby mohli konkurovať francúzskym vínam...V prípade východnej Ázie treba prekonávať aj
konkurenciu austrálskych vín, ktoré sa
najnovšie veľmi predáva, ako napokon
všetky produkty rozkvitajúceho austrálskeho hospodárstva...“
Palugyayove vína sa presadzovali vo
svete v silnej medzinárodnej konkurencii, ktorá podľa dobového svedectva nebola menej ostrá ako dnes.
Pochopiteľne, s priazňou panovníckeho rodu (v súčasnej terminológii „štátnej objednávky“) išiel ruka v ruke
dopyt spoločenskej elity, aristokracie a
bohatých mešťanov.
Wiener Salonblatt 31. augusta 1873
napísal: „Tak ako firma Palugyay a
synovia dokázala získať svojimi vynikajúcimi vínami svetový trh, podarilo
sa jej získať zaslúžené uznanie aj vo
svojej vlasti. Rovnako ako členovia c.
k. rodiny, celý cisársky dvor, ministri,
šľachta, štátni a cirkevní hodnostári a
svet finančníkov v Rakúsko-Uhorsku
udeľujú tejto firme osobitnú priazeň a
samotní obchodníci s vínom vo vinárskych regiónoch Európy tiež preferujú
Palugyayove vína v obchodovaní.“
prof. Gejza Blaas
(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE
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NEDEĽA 30. septembra
 14.00 - Dostihová sezóna 2012, Závo-

ŠTVRTOK 27. septembra
 9.00 - Čo sa skrýva za (Novou) scénou?,

Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
 11.00 - Čo sa skrýva za (Novou) scé-

nou?, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
 11.00 - H. S. von Lovenskjold: Sylfida,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
 17.00 - Čo sa skrýva za (Novou) scénou?, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
 19.00 - J. C. Hronský: Túlavé srdce,
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht, Štúdio
SND, Pribinova ulica
 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - Čo sa skrýva za (Novou) scénou?, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
 19.00 - Wolfgang a Bäsle, Pálffyho
palác, Zámocká ulica
 19.00 - R. Ballek: Tiso, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta
 20.00 - Duke Ellington Orchestra, Istropolis, Trnavské mýto

disko Bratislava, Starohájska ulica
 16.00 - Ján Vladimír Michalko, organový recitál, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta, Námestie E. Suchoňa
 18.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody,
Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - Aristofanes: Lysistrata, Divadlo
Malá scéna, Dostojevského rad
 19.00 - Ján Cikker: Coriolanus, Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
 19.00 - P. Turrini: Hotovo. Schlusss...,
monodráma, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
 19.00 - Quasars Ensemble, Malá sála
Slovenskej filharmónie, Reduta, Námestie
E. Suchoňa
 20.00 - Alan Wilder: A Strange Hour In
Budapest, Majestic Music Club, Karpatská ulica

PONDELOK 1. októbra
 19.00 - Rómeo a Júlia /balet, Divadlo

Nová scéna, Kollárovo námestie
 19.00 - Bod nula, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - Láska na ruby, divadelné predstavenie, DK Zrkadlový háj, Rovniankova
ulica
 19.00 - Maratón, divadelné predstavenie
Divadlo LUDUS, Pribinova 25
PIATOK 28. septembra
 19.30 - Poker face (pravda a láska vždy
 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri- nevíťazí), Divadlo GUnaGU, Františkánslepila, Sála činohry SND, Pribinova ulica ke námestie
 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!, Štúdio  19.30 - Symfonický orchester SlovenSND, Pribinova ulica
ského rozhlasu, Koncertná sieň Sloven 19.00 - F. Kafka: Zámok, Divadlo skej filharmónie, Reduta, Námestie E.
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
Suchoňa
 19.00 - H. S. von Lovenskjold: Sylfida,
UTOROK 2. októbra
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
 11.00 - Malý princ, Sála opery a baletu
námestie
 20.00 - PARA: Menšina, krst CD, SND, Pribinova ulica
 17.00 - Malý princ, Sála opery a baletu
Majestic Music Club, karpatská ulica
SND, Pribinova ulica
SOBOTA 29. septembra
 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
 19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého dňa do dr. Zvonka Burkeho, Divadlo Astorka
noci, Divadlo Astorka Korzo´90, Námes- Korzo´90, Námestie SNP
 19.00 - BoyBand, Divadlo Nová scéna,
tie SNP
 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdio Kollárovo námestie
 19.00 - E. Labiche, M. Michel: PrestupSND, Pribinova ulica
 19.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála ná stanica, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - Philharmoniker Hamburg /
činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - H. S. von Lřvenskjold: Sylfida, Simone Young, Koncertná sieň SlovenHistorická budova SND, Hviezdoslavovo skej filharmónie, Reduta, Námestie E.
námestie
Suchoňa
 19.00 - P. Turrini: Hotovo. Schlusss...,  19.00 - Shirley Valentine, Divadlo v
monodráma, Štúdio L+S, Námestie 1. podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - Modelky 2 (krása neni šetko),
mája
 19.00 - P. Quilter: Ráno po, Divadlo Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie
Aréna, Viedenská cesta

STREDA 3. októbra

 19.00 - H. S. von Lovenskjold: Sylfida,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
Divadlo Astorka Korzo´90, Kollárovo námestie
námestie
 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činoh 19.00 - G. Puccini: Turandot, Sála opery ry SND, Pribinova ulica
 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti, Štúdio
a baletu SND, Pribinova ulica
 19.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň, L+S, Námestie 1. mája
Sála činohry SND, Pribinova ulica
 19.00 - P. Turrini: Hotovo. Schlusss...,
NEDEĽA 7. októbra
monodráma, Štúdio L+S, Námestie 1. mája  13.00 - Dostihová sezóna 2012, Závo 19.00 - T. Brandon: Charleyho teta, disko Bratislava, Starohájska ulica
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie  15.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro 19.00 - Jiří Stivín: 70-tka, Malé koncert- adway!, Nová scéna, Kollárovo námestie
né štúdio Slovenského rozhlasu, Mátna  17.00 - HC Slovan Bratislava - Dinamo Moskva, hokejový zápas KHL,
ulica
Slovnaft Arena
ŠTVRTOK 4. októbra
 17.00 - VT UNICEF Bratislava - Calcit
 19.00 - G. Donizetti: Dcéra pluku, His- Kamnik, stredoeurópska volejbalová liga
torická budova SND, Hviezdoslavovo ná- MEVZA, Hant Arena
 18.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdio
mestie
 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody, SND, Pribinova ulica
Štúdio SND, Pribinova ulica
 18.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činoh 19.00 - W. Shakespeare: Sen svätoján- ry SND, Pribinova ulica
skej noci, Divadlo Astorka Korzo´90, KolPONDELOK 8. októbra
lárovo námestie
 19.00 - Orquesta Sinfónica Nacional  18.00 - Cirkus Medrano, RužinovJuvenil, Veľké koncertné štúdio Sloven- ská ulica
 19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v podského rozhlasu, Mýtna ulica
 19.30 - Slovenský filharmonický zbor / palubí, Tyršovo nábrežie
Alexander Rahbari, Koncertná sieň Slo-  19.00 - Šťastné konce, Radošinské naivvenskej filharmónie, Reduta, Námestie E. né divadlo, Škultétyho ulica
Suchoňa
 19.30 - Posledný cisár, čínsky balet,
 19.30 - The Rolling Stones, The Doors Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
a Juraj Griglák & comp, DK ZrkadloUTOROK 9. októbra
vý háj, Rovniankova ulica
 10.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdio
SND, Pribinova ulica
PIATOK 5. októbra
 11.00 - S. Lavrík: Tichý dom, Divadlo  10.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činohAstorka Korzo´90, Kollárovo námestie
ry SND, Pribinova uôica
 19.00 - G. Verdi: Aida, Sála opery a  19.00 - F. Kafka: Zámok, Divadlo
baletu SND, Pribinova ulica
Astorka Korzo´90, Kollárovo námestie
 19.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v  19.00 - P. Darrell: Na vaše riziko,
Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
Divadlo Ungelt Praha, v hlavných úlo 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činoh- hách Chantal Poullain a Jiří Schmitzer,
ry SND, Pribinova ulica
DK Ružinov, Ružinovská ulica
 19.00 - Slnce v rose, Pálffyho palác,
STREDA 10. októbra
Zámocká ulica
 19.00 - W. D. Home: Rybárik kráľov-  19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv, Divadlo
ský, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
Astorka Korzo´90, Kollárovo námestie
 19.00 - Hair, Divadlo Nová scéna, KolSOBOTA 6. októbra
lárovo námestie
 18.00 - Inter Bratislava - Komárno,  19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v podzápas basketbalovej extraligy mužov, palubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - Chaka Khan, koncert, Hant
Hant Arena, Pasienky
 18.00 - VKP Bratislava - Nitra, zápas Aréna, Pasienky
volejbalovej ligy mužov, Športová hala  20.00 - Dan Bárta & Epoque, koncert,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica
PKO
 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedi Podrobnejší program
ne, Divadlo Astorka Korzo´90, Kollárovo
nájdete na webstránke
námestie
kam.banoviny.sk
 19.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v
kam@banoviny.sk

Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,

vyjdú o dva týždne
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Pulz novej generácie
Značka Daimler AG

Nová trieda A
www.mercedes-benz.sk/trieda-a

Cena už od 22 920 € s DPH.
Kombinovaná spotreba paliva: 3,8 - 6,2 l/100 km; Emisie CO₂: 98 – 145 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

