
O celomestských pravidlách parko-
vania v Bratislave, ktoré minulý týž-
deň schválilo mestské zastupiteľ-
stvo, sme sa zhovárali s predsedom
komisie dopravy pri mestskom
zastupiteľstve poslancom  Jozefom
UHLEROM (SDKÚ-DS).
- Myslím si, že takéto pravidlá tu mali
byť už aspoň desať rokov, pretože mini-
málne toľko Bratislavu trápi problém s
parkovaním. Je dôležité, aby pravidlá
parkovania boli v jednotlivých mest-
ských častiach rovnaké alebo aspoň
podobné, aby nielen obyvatelia mesta
ale aj návštevníci neboli pri parkovaní
dezorientovaní. Rezidenčné parkovanie
sa týka len Bratislavčanov, ktorí si na
svoje pravidlá zvyknú rýchlo. To krát-
kodobé a celodenné parkovanie, ktoré
je určené najmä pre návštevníkov, musí
byť jednotné, pretože by nebolo dobré,
keby na každej ulici platilo niečo iné.
Nový parkovací systém má platiť od
apríla 2013, dovtedy musí mestské

zastupiteľstvo prijať nariadenie o
parkovaní na území mesta, veľa
práce čaká magistrát aj mestské
časti. Vidíte ten termín ako reálny?
- Predpokladám, že všeobecne záväzné
nariadenie bude schválené v novembri.
Harmonogram spustenia nového parko-
vacieho systému je nastavený tak, aby
sa to stihlo k 1. aprílu 2013. Ak by sa to
aj posunulo, maximálne o mesiac alebo
dva. Verím však, že sa to stihne, preto-
že všetci zainteresovaní majú záujem,
aby to začalo fungovať čo najskôr a
naraz.
Akú očakávate reakciu bratislav-
ských vodičov?
- Už teraz sú tie reakcie rôzne. Plánuje-
me preto po spustení systému zaviesť
prechodné obdobie, keď vodiči za poru-
šenie nariadenia o parkovaní nebudú
pokutovaní, ale iba napomínaní. Verím,

že Bratislavčania si na nový systém
rýchlo zvyknú a ani ten poplatok 20 eur
za rezidenčnú kartu, nebude vzhľadom
na súčasné ceny pohonných hmôt pre
nich veľkou záťažou.
Kto bude znášať náklady na zavede-
nie nového systému parkovania?
- Podľa toho, kto je správcom komuni-
kácií - na mestských cestách 1. a 2. trie-
dy to bude mesta, na cestách 3. a 4. trie-
dy mestské časti. Zo zákona je totiž
povinný starať sa o to správca komuni-
kácie.
Ako potom bude vyzerať prevádzka
parkovacieho systému? Mesto bude
prevádzkovať svoje cesty a mestské
časti svoje?
- Prevádzkovateľom by mala byť mest-
ská časť na celom svojom území, pri-
čom by mala vyberať poplatok aj za
parkovanie na mestských komuniká-
ciách. Mesto potom dostane svoj podiel
z vybraného parkovného.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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BRATISLAVA
V Starej radnici je od 5. októbra
sprístupnená výstava najlepších
prác prvého ročníka súťaže Slovak
Press Photo. Hlavnú cenu Grand
Prix J. M. Petzvala získal fotograf
Maňo Štrauch z týždenníka Trend
za fotografiu roka Posledný portrét
majstra Kállaya.
V kategórii Aktualita vyhral Pavel
Neubauer, v kategórii Reportáž Maroš
Herc, v kategórii šport Martin Bau-
mann, v kategórii portrét Martina Kin-
češová, v kategórii príroda Mária Can-
dráková, v kategórii Umenie a svet

šoubiznisu Mária Szabová a v kategó-
rii Odkaz Cyrila a Metoda pri príleži-
tosti 1150. výročia ich príchodu na Slo-
vensko zvíťazil Peter Župník. 
Súčasťou Slovak Press Photo bol aj
Grant Bratislavy, ktorý získala študent-
ka Laura Witteková za fotosériu V
Petržalke od 2010 po súčasnosť, ktorá
stále trvá. Počas roka bude fotiť preme-
ny mesta a jej súbor 30 fotografií sa
stane pamäťou mesta. Grant Bratislavy
je ročné štipendium 2000 eur na foto-
grafovanie premien mesta, ktoré udelil
primátor na odporúčanie poroty. Je
ukážkou projektu so súťažnými foto-

grafiami. „Na myšlienke - téme mesto
je pre mňa dôležitý moment spoznáva-
nia daného mesta alebo miesta a
postupné odhaľovanie jeho génia loci.
Už niekoľko rokov žijem v Petržalke,
ktorá nie je mojou najobľúbenejšou
časťou Bratislavy, ale na druhej strane
je pre mňa dôležitou výzvou nájdenia
vzťahu k nej prostredníctvom fotogra-
vie,“ povedala Laura Witteková.
Výstava Slovak Press Photo v Starej
radnici potrvá do 28. októbra 2011.
Prvého ročníka súťaže sa zúčastnilo
130 autorov, ktorí zaslali 1515 fotogra-
fií. (ado)

Grant Bratislavy získala Laura Witteková
Grant Bratislavy získala Laura Witteková za fotosériu V Petržalke od 2010 po súčasnosť, ktorá stále trvá.

Vodiči si na nový systém rýchlo zvyknú

Hokejová

atmosféra

v Bratislave je

najlepšia v KHL
BRATISLAVA
Bratislavský Slovan získal už po
mesiaci jeden z primátov Kontinen-
tálnej hokejovej ligy - na jeho domá-
cich zápasoch je v Bratislave suve-
rénne najlepšia atmosféra v celej
lige. Potvrdzujú to aj slová najväč-
ších hviezd KHL, fanúšikovia zasko-
čili aj hviezdy NHL, ktoré počas
lock-outu obliekajú dres Slovana
alebo súperov.
V nedeľu zažila bratislavská Slovnaft
Arena jeden z domácich vrcholov
základnej časti KHL. Proti Bratislavča-
nom nastúpil šampión KHL -
moskovské Dinamo, ktorého dres
oblieka viacero tohtoročných majstrov
sveta a posilnil ho aj jeden z najlepších
hráčov NHL Alexander Ovečkin.
Na Tehelnom poli bolo opäť vypreda-
né, záujem Bratislavčanov o zápasy
KHL neoslabilo ani dočasné zvýšenie
vstupného. Domáci hokejisti síce pre-
hrali 2:3 (0:2, 1:0, 1:1), opäť však uká-
zali, že môžu hrať rovnocennú partiu aj
s aktuálnym majstrom KHL.
Ovečkina, ktorý sa predviedol asisten-
ciou a gólom, v nedeľu zatienil domáci
kapitán Miroslav Šatan, ktorý bol auto-
rom oboch bratislavských gólov. Naj-
skôr v oslabení znižoval na 1:2, v záve-
re zápasu upravil skóre zápasu na
konečných 2:3. „Takto hrá jedno z naj-
lepších mužstiev v KHL. Som rád, že
sme s nimi držali krok aj keď tie góly,
ktoré sme dostali, boli trochu zbytoč-
né,“ povedal po zápase Šatan.
V drese Slovana sa predstavila aj druhá
posila z NHL - obranca Andrej Sekera,
ktorý nastúpil v obrannom tandeme s
Martinom Štajnochom, ktorý je rovna-
ko ako on rodákom z Bojníc. Sekera
bol atmosférou v bratislavskej hale fas-
cinovaný. „Hral som tu pred majstro-
vstvami sveta s reprezentáciou a to
veru nebola taká atmosféra. Dnes som
fakt len pozeral a zíral,“ povedal.
Bratislavčania vycestovali na štvorzápa-
sový výlet do Nižnekamska, Ufy, Kaza-
ne a Čerepovac. Pred domácim publi-
kom sa predstavia najbližšie o necelé
dva týždne v utorok 23. októbra 2012 o
19.00 h proti ďalšiemu moskovskému
klubu - CSKA Moskva. (ado)

Bratislava už

má pravidlá

celomestského

parkovania
BRATISLAVA
Prvé pravidlá celomestskej parkova-
cej politiky schválili mestskí poslanci
pred týždňom. Nový systém parko-
vania má začať platiť od apríla
2013, v novembri chce mesto pravid-
lá zapracovať do Všeobecne záväz-
ného nariadenia.
Základom novej parkovacej politiky je
uprednostnenie občanov s trvalým
pobytom v Bratislave. Tí budú môcť
parkovať pri svojom bydlisku počas
dňa zadarmo od 18.00 do 8.00 h. Rezi-
denčnú kartu dostane každý Bratislav-
čan, ktorý má v meste trvalý pobyt a
má auto, aj firemné. Stačí ak svoj
vzťah k nemu preukáže. Za kartu
zaplatí 20 eur ročne, magistrát pôvod-
ne navrhoval 30 eur. Každý bratislav-
ský vodič dostane len jednu rezidenčnú
kartu na jedno auto - za parkovanie
každého ďalšieho auta bude musieť
zaplatiť podstatne viac.
Ostatní Bratislavčania z iných mest-
ských častí či mimobratislavskí vodiči,
budú za parkovanie v lokalitách s vyš-
ším nárokom na parkovanie platiť. Tu
budú zavedené zóny krátkodobého a
celodenného parkovania, ktoré určia
mestské časti po dohode s mestom.
Celé mesto bude okrem toho rozdelené
do štyroch zón podľa výšky poplatku
za parkovanie - Zónou 1 bude centrum
(Staré Mesto), Zónou 2 širšie centrum
(Ružinov, Nové Mesto, Petržalka),
Zóna 3 bude zónou atraktivity (Dúb-
ravka, Karlova Ves) a do Zóny 4 budú
patriť ostatné mestské časti.
Krátkodobé parkovanie bude maximál-
ne do 2 hodín a poplatok bude 25 cen-
tov na 15 minút, celodenné parkovanie
v čase od 8.00 do 18.00 h bude stáť na
celý deň 4 eurá, pričom Bratislavčania
budú mať zľavu 50%.
„Už tak nebude možné, aby na luktra-
tívnych miestach stálo auto celý deň,“
uviedol predseda dopravnej komisie
mesta Jozef Uhler (SDKÚ-DS, Most-
Híd). Výnosy z poplatkov plánuje
mesto dať do fondu dopravy a skvalit-
niť tak napríklad cestnú infraštruktúru,
podporiť ekologické formy dopravy či
rozširovať parkovacie kapacity. Chce
budovať záchytné parkoviská na okraji
mesta s napojením na verejnú dopravu.
Zaviesť by sa mali tiež expresné linky,
preferencia autobusov a trolejbusov
cez vyhradené jazdné pruhy i elektri-
čiek cez svetelnú signalizáciu.
Mestskí poslanci poverili primátora
mesta prípravou všeobecne záväzného
nariadenia o parkovaní na území hlav-
ného mesta Bratislavy. Očakáva sa, že
návrh nariadenia predloží primátor na
rokovanie mestského zastupiteľstva v
novembri. (brn)
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Dobrý gazda
vie, ktoré sú
jeho role
Štyridsať rokov, keď bolo všetko štátne
a nikoho, narušilo nielen vlastnícke
vzťahy, ale aj morálku. Po roku 1989
nastala náprava, ktorá sa však nie vždy
a všade aj podarila. Súkromní vlastníci
dobre vedia, čo je ich a ako sa treba o
svoje majetky starať. Tak ako  kedysi
gazdovia, ktorí aj spamäti vedeli, ktoré
sú ich role a ktoré susedove. 
Horšie je to so štátnym či obecným
majetkom. Nielenže sa úradníci nevedia
starať o spoločný majetok, častokrát ani
nevedia, čo je štátne, čo obecné a čo už
súkromné.
Ukázalo sa, že štát ani obce neboli uply-
nulých 20 rokov dobrým vlastníkom.
Pokiaľ spoločný majetok nepredali pod
cenu, alebo ho predražene nezrekon-
štruovali, tak ho nechali ďalej chátrať.
Zdá sa však, že ani dve dekády od zmeny
vlastníckych pomerov nestačili na to,
aby sa štátni či obecní úradníci naučili
dobre spravovať majetok nás všetkých.
Nedávno ma šokoval prednosta jedného
z miestnych úradov. Jeho úradníčka bez
váhania zaplatila nedoplatok 7000 eur
za plyn pre klub dôchodcom. Suma to
bola nehorázne vysoká, úradníčka však
nemala problém a faktúru zaplatila. Jej
nadriadenému to však nedalo a stačili
mu dva telefonáty, aby zistil, že plynári
zle odčítali plynomer a peniaze vrátili.
Úradníčka nebola potrestaná a platí
obecné faktúry ďalej.
Naposledy ma šokoval mestský posla-
nec, ktorý vyslovil obavu, či magistrátni
úradníci vedia, čo všetko je mestský ma-
jetok a kto ho spravuje. Nezávislý audit
totiž podľa neho odhalil, že to tak cel-
kom nie je. Magistrátna referentka tvrdí,
že na promenáde je 20 stĺpov verejného
osvetlenia, z toho tri chýbajú. V skutoč-
nosti ich tam je 22 a chýba ich päť.
Verím, že úradníci, a nielen na magi-
stráte, nevedia, čo všetko patrí mestu a
o čo všetko by sa mali starať. Tak to
potom aj vyzerá... Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Prvú októbrovú sobotu sa v Bratisla-
ve začala sezóna šarkanov - na devín-
skom hrade sa totiž uskutočnila Šar-
kaniáda, ktorá má v meste najdlhšiu
tradíciu - tento rok sa konal jej oficiál-
ny siedmy ročník, šarkanov tú však
Devínčania púšťajú oveľa dlhšie.
Cez víkend sa šarkany súťažne nepúš-
ťali len v Devíne, vlastnú šarkaniádu si
zorganizovali aj v Rusovciach, druhý
ročník veselej šarkaniády v sobotu
usporiadala mestská časť Nové Mesto
na Kolibe, šarkaniáda bola v piatok aj v
Devínskej Novej Vsi. Okrem toho
mohli Bratislavčania ísť v nedeľu cez
Most slobody púšťať šarkany aj na
zámok Schlosshof.
Pokiaľ bude dobrý vietor, budú sa šar-
kany púšťať aj tento víkend - na býva-
lom športovom letisku vo Vajnoroch
bude v sobotu 13. októbra 2012 od
13.00  do 17.00 h Vajnorská šarkaniáda
spojená s Jablkovým hodovaním, ktoré
bude vo viacerých mestách a obciach

Bratislavského kraja. Milovníci jabĺk si
budú môcť pochutnať na sladkých
koláčikoch, zakúpiť receptár zostavený
z pripravovaných dobrôt, zásobiť sa
chutnými jabĺčkami na dlhé zimné
mesiace, či nakúpiť zdravé jablčné
mušty a kompóty.

Tohtoročná Vajnorská šarkaniáda a
Jablkové hodovanie sú prvý raz za-
radené do série podujatí ŽUPNÁ JE-
SEŇ, nad ktorými prevzala záštitu sa-
mospráva Bratislavského kraja a župan
Pavol Frešo. (pol)

FOTO - Martin Červeňanský

V Bratislave sa začala sezóna šarkanov,

v sobotu ich budú púšťať vo Vajnoroch

STARÉ MESTO
Keď sa 30. septembra 2012 skončila
platnosť nájomných zmlúv medzi
Mestským parkovacím systémom,
s.r.o., a súkromnou spoločnosťou
BPS Park, a.s., hrozilo, že na parko-
vacích miestach, ktoré mala od mest-
skej firmy prenajaté BPS Park a
ďalšie firmy, nastane chaos. Od
októbra by sa totiž o približne 900
parkovacích miest nemal kto posta-
rať.
Mestskí poslanci preto na poslednú
chvíľu predĺžili prenájom mestskej
firme do konca januára 2013 s tým, že
vodiči počas dvojtýždenného obdobia
môžu využívať pôvodnú kartu BPS
Park, kým si nevybavia novú. „Tí, ktorí
mali parkovacie karty napríklad od
BPS Park v rámci Starého Mesta, budú
mať krátke prechodné obdobie – dva
týždne na to, aby si kartu obnovili do

konca januára,“ tvrdil poslancom brati-
slavský primátor Milan Ftáčnik (nezá-
vislý). „Ak nič neurobíme, môže nastať
chaos,“ varoval ich primátor. Chaos
napriek tomu nastal. BPS Park totiž
platnosť svojich parkovacích kariet
nepredĺžila a tie boli od začiatku októb-
ra neplatné. Vodičom, ktorí s takouto
kartou zaparkujú na vyhradených par-
kovacích miestach hrozí, že dostanú
pokutu. „Parkovacie karty bratislavskej
parkovacej spoločnosti BPS PARK,
ktorých platnosť sa skončila 30. sep-
tembra 2012, sú neplatné a ich platnosť
nie je predĺžená,“ upozornila magistrát
a verejnosť spoločnosť BPS Park.
O probléme sú informovaní aj mestskí
poslanci. Predseda dopravnej komisie
mestského zastupiteľstva Jozef Uhler
(SDKÚ-DS) vyjadril presvedčenie, že
úradníkom magistrátu sa podarí vznik-
nutú situáciu vyriešiť, a že vodiči, ktorí

v dobrej viere zaparkovali s parkova-
cou kartou BPS Park, nebudú sankcio-
novaní.
Za postojom BPS Park možno cítiť
nevôľu, že mestská samospráva zavá-
dza od apríla 2013 v celej Bratislave
novú parkovaciu politiku - tá znamená
úder pre lukratívne podnikanie BPS
Park na staromestských komuniká-
ciách. Táto súkromná firma, ktorá
dlhodobo podniká s mestským majet-
kom, s určitosťou prichádza o stovky
parkovacích miest na cestách v správe
magistrátu - komunikácie 1. a 2. triedy.
Spoplatnené parkovanie by na nich v
Starom Meste navyše mala prevádzko-
vať mestská časť Staré Mesto, ktorá sa
s BPS Park súdi o neplatnosť nájomnej
zmluvy, ktorou jej bývalý starosta
Peter Čiernik (KDH) prenajal parkova-
cie miesta na cestách 3. a 4. triedy na
20 rokov! (pol)

V Starom Meste panuje chaos, BPS Park

nepredĺžila platnosť parkovacích kariet

Budúci rok sa začne dodávať najrý-

chlejšie a najvýkonnejšie sériové

vozidlo s elektrickým pohonom na

svete Mercedes-Benz SLS AMG

kupé Electric Drive (552 kW, 1000

Nm), ktoré jeho štyri elektromotory

vystrelia z 0 na rýchlosť 100 km/h za

3,9 s. Maximálnu rýchlosť má elek-

tronicky obmedzenú na 250 km/h.

Každý zo štyroch kompaktných syn-
chrónnych elektrických motorov s per-
manentným magnetom s hmotnosťou
45 kilogramov na motor dosiahne maxi-
málny počet otáčok 13 000/min a pro-
stredníctvom koncepcie prevodovky s
usporiadaním podľa náprav selektívne
poháňa jedno zo štyroch kolies. To
umožňuje jedinečné rozloženie krútia-
ceho momentu na jednotlivé kolesá,
ktoré by inak mohlo byť dosiahnuté len
pomocou motorov poháňajúcich náboje
kolies, ktoré majú nevýhodu značných
neodpružených hmôt. Na rozdiel od
spaľovacieho motora prebieha nárast
krútiaceho momentu pri elektromoto-
roch SLS AMG kupé Electric Drive bez
oneskorenia – maximálny krútiaci

moment je k dispozícii prakticky zo stá-
tia. Spontánny nárast krútiaceho
momentu a rázny priebeh sily bez aké-
hokoľvek prerušenia ťahu sa spájajú s
behom motora úplne bez vibrácií.
Elektromotory napája kvapalinou chla-
dený vysokonapäťový lítiovo-iónový
modulárny akumulátor . Asi za tri hodiny
sa nabije pomocou nástenného boxu
nainštalovaného v garáži (pri 22 kW).
Dojazd na jedno nabitie je 250 km.
Vozidlo ponúka tri jazdné programy a
tomu zodpovedajúce jazdné vlastnosti.
Controlled Efficiency (C): komfortné a

ľahko zvládnuteľné. Sport (S): športové
a vyvážené. Šport Plus (S+): športové a
agilné. Bezpečnosť jazdy zvyšuje
okrem iného dvojstupňový elektronický
stabilizačný program ESP®. 
Vizuálne upúta pri elektrickej verzii SLS
AMG najmä karbónový splitter predné-
ho nárazníka a maska chladiča s prí-
vodmi vzduchu po jej stranách. Rovna-
ko ako stmavené predné svetlomety a
zadné svetlá, bočný nápis Electric
Drive, či nový zadný difúzor. 

Viac informácií na

www.motor-car.sk

SLS AMG: najvýkonnejší superšport na svete
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Z Dvořákovho

nábrežia miznú

stĺpy osvetlenia
STARÉ MESTO
Na Dvořákovom nábreží v úseku od
Mosta Lafranconi po PKO je súčas-
ťou promenádneho múra verejné
osvetlenie, ktoré má už vyše 50 rokov
a je nefunkčné. Magistrát ho dávnej-
šie vyradil z prevádzky. To, že hyzdí
okolie, si vari všimli všetci okoloidú-
ci, a aj preto sa ho možno snažia spe-
ňažiť bezdomovci. Niektoré železné
stĺpy totiž postupne miznú.
„Hlavné mesto ich v minulosti vyradi-
lo z prevádzky jednak pre ich vysoký
vek, ale aj pre značné náklady, ktoré si
ich prevádzkovanie vyžadovalo,“
uviedla Martina Halušková z referátu
mediálnej komunikácie bratislavského
magistrátu. Keďže modré železné stĺpy
verejného osvetlenia boli na nábreží
osadené v šesťdesiatych rokoch, čas
ich dosť poznačil. Mestu, ktorému pat-
ria, doteraz nenapadlo nič iné, ako len
čakať na financie, ktoré by umožnili
osvetlenie zrekonštruovať a opäť spre-
vádzkovať.
„Na úseku nábrežia medzi Mostom
Lafranconi a PKO sa nachádza 20 sto-
žiarov verejného osvetlenia. Tri z nich
chýbajú, jeden v minulosti odstránilo
mesto, pretože bol hrdzavý a špatil bra-
tislavskú promenádu a jej okolie,“
uviedla Halušková. Keď sme sa však
na mieste boli pozrieť, napočítali sme
už päť dier, kde stožiare chýbali a
hrdzavých stĺpov sme narátali 22. Väč-
šina z nich bola bez svetelného telesa.
Na niektorých úsekoch okrem stĺpov
však chýbajú aj celé kusy travertínové-
ho múra či zábradlie.
Halušková tvrdí, že v minulosti hlavné
mesto evidovalo vysoký rast vandaliz-
mu, ktorý sa nevyhol ani zariadeniam
verejného osvetlenia. V súčasnosti
však magistrát žiadne sťažnosti na
verejné osvetlenie v tejto oblasti neevi-
duje. (mch)

Supertrieda

dobyla Paríž
BRATISLAVA
Slovenský projekt SUPERTRIEDA
po dlhom vyraďovacom konaní zví-
ťazil v konkurencii školských pro-
jektov z celého sveta. Komisia zlože-
ná z odborníkov a verejné hlasova-
nie francúzskych učiteľov rozhodlo,
že práve Supertrieda má dispozície
skvalitniť francúzske školstvo.
Supertrieda bude zároveň riešiť pro-
blém túlavých detí v Indonézii. Cenu
jej udelila francúzska organizácia Che-
mins d´enfances v rámci súťaže
Springboards: Letś Innovate For Chil-
dren! 
Supertrieda zaujala spojením geniálnej
jednoduchosti a vysokej účinnosti.
Rieši problém šikany, motivácie detí
do práce a prináša radosť do škôl.
Do projektu Supertrieda sa môžu zapo-
jiť aj bratislavské školy, počas tohto
školského roka je témou súťaže Moje
mesto. (bod)

DREVENÉ ROLETY
predokenné ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy 
navíjače - obnova, generálne opravy

Poradíme ako zachovať drevené rolety
pri výmene okien.

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

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

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

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

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

Otváranie bezpečnostných dvier
0948 31 00 69, 0905 31 00 69
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Pre TEN-T idú

vyvlastniť

18 garáží
NOVÉ MESTO
Železnice SR podali stavebnému
úradu mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto návrh na vyvlastnenie
18 garáží, ktoré sa nachádzajú v
okolí železničnej stanice Filiálka - na
pozemkoch určených na výstavbu
prepojenia železničných staníc Pred-
mestie - Filiálka - Petržalka v rámci
projektu TEN-T.
Garáže nie sú evidované v katastri
nehnuteľností - v siedmich prípadoch
sú vlastníci neznámi a v jedenástich
prípadoch sa Železniciam SR nepoda-
rilo skontaktovať s ich vlastníkmi. Sú
to: Ervín Straka, Ing. Ľubor Gallaš,
Zuzana Machálková, Zuzana Iblová,
Andrej Búrik, MUDr. Viktor Holý,
Ľudovít Marsovszky,  Ing. Pavol Kraj-
čík,  Ing. Gejza Peržeľ, Štefan Oravec,
Ján Bilík. Výška náhrady za garáže
bola stanovená podľa znaleckého
posudku od 3830 do 7700 eur.
K vyvlastneniu garáží pristúpili Železni-
ce SR pretože nebolo možné zistiť vlast-
níka alebo súčasný pobyt vlastníkov
garáží a stavebník ich tak nemohol zís-
kať dohodou. Keďže v prípade výstav-
by Prepojenia železničného koridoru
TEN- T s letiskom a železničnou sieťou
v Bratislave ide o verejnoprospešnú
stavbu, stavebník navrhol vyvlastnenie
garáží. Ústne pojednávanie vo veci
vyvlastnenia všetkých osemnástich
garáži  bude 30. októbra 2012 o 12.00 h
na stavebnom úrade Nové Mesto na
Junáckej ulici 1. (brn)

PETRŽALKA
Koncom septembra sa začalo s búra-
ním futbalového štadióna Artmedie
Petržalka. Štadión sa má zlikvido-
vaťdo konca roka. Čo tu majiteľ
pozemkov chce stavať, zatiaľ nie je
známe. 
Vlastníkom pozemkov pod štadiónom,
ako aj priľahlých stavieb je bratislav-
ská spoločnosť BMC International, a.s.
Štadión búra firma Vassal EKO, s.r.o.,
s prácami začala 24. septembra 2012.
„Cieľom je ukončiť búranie čím skôr,
najneskôr však do 31. decembra 2012,
dokedy má spoločnosť BMC Interna-
tional právoplatné povolenie,“ uviedla
za majiteľa Adela Vráblová.
Likvidácii podlieha celý petržalský šta-
dión s príslušenstvom. Zaujímalo nás,
čo bude so železnou konštrukciou tri-
bún, ktorá by sa dala ešte využiť. „Tri-
búny boli ponúknuté viacerým poten-
ciálnym záujemcom, ale ďalšie využitie
železnej konštrukcie by bolo nerenta-
bilné,“ povedala Vráblová.
Po zbúraní štadióna sa na jeho mieste
plánuje výstavba podľa funkčného
využitia územia definovaného územ-
ným  plánom ú mesta. „Definitívnu ver-
ziu projektu však investor bude prie-
bežne prehodnocovať vzhľadom na
vývoj ekonomickej situácie a potreby
mesta,“ spresnila Vráblová.
Futbalový štadión v Petržalke bol
postavený v polovici minulého storo-
čia. Vychoval niekoľko generácií fut-
balistov a hviezdne časy zažil v rokoch
2005 a 2008, keď na ňom Artmedia

Petržalka získala majstrovské tituly. Na
otázku, prečo sa štadión ďalej nevyuží-
val, Vráblová uviedla, že chýbajúca
infraštruktúra a stiesnená poloha v

dynamickej časti Bratislavy sa stali
prekážkou jeho ďalšieho rozvoja. 

Martina Chudá
FOTO - Martin Červeňanský

Štadión Artmedie začali búrať, investor

ešte nevie, čo namiesto neho postaví

Výhercom druhého ročníka špor-
tového podujatia pre seniorov zo
zariadení v pôsobnosti Bratislav-
skej župy a hlavného mesta sa stalo
družstvo Mestského centra sociál-
nych služieb v Modre, ktoré bolo
najúspešnejšie vo väčšine disciplín.
Najstarší súťažiaci mal 88 rokov,
najstaršie družstvo bolo Domov pri
kríži s vekovým priemerom 77
rokov.
„Odštartovali sme už druhý ročník
Župnej olympiády pre seniorov,
podujatia, z ktorého chceme v Brati-
slavskom kraji urobiť tradíciu,“
povedala podpredsedníčka BSK
Gabriella Németh.

V sobotu si trinásť seniorských druž-
stiev zložených spolu z 91 súťažiacich
zmeralo sily v desiatich disciplínach:
štafetová chôdza, petangue, hod gra-
nátom, kop do bránky, hod do koša a
hod šípkami. Seniori si zahrali florbal
a ruské kolky, riešili hlavolamy a pie-
kli štrúdle. Vstupenkou pre každé
družstvo bol vlastnoručne upečený
domáci koláč, v súťaži O najchutnejší
župný koláčik zvíťazilo družstvo z
Domova sociálnych služieb a zariade-
nia pre seniorov Kaštieľ zo Stupavy.
Na olympiáde, ktorá bola tento rok v
Domove sociálnych služieb pre deti a
rehabilitačnom stredisku ROSA na
Patrónke, sa zúčastnili seniori z

Domova sociálnych služieb a zariade-
nia pre seniorov Pezinok, Domova
jesene života Bratislava, Domova
sociálnych služieb pre dospelých
Báhoň, Domova pri kríži Bratislava,
Domova sociálnych služieb a zariade-
nia pre seniorov Kaštieľ Stupava, pri-
šli seniori z Ružinovského domova
seniorov, Domova seniorov Lamač,
Krajskej organizácie Jednoty na Slo-
vensku v Bratislave, Domova sociál-
nych služieb a zariadenia pre seniorov
Rača a nechýbali ani súťažiaci z Mest-
ského centra sociálnych služieb
Modra, seniori z klubov v mestskej
časti  Bratislava - Nové Mesto, Petr-
žalka a zo Senca.

Na Župnej olympiáde seniorov
obhájili Modrania vlaňajší titul

Veľké mestské

časti chcú dať

malým menej
BRATISLAVA
Štyri veľké bratislavské mestské
časti - Petržalka, Ružinov, Staré a
Nové Mesto - chcú znížiť svoj prí-
spevok siedmim malým mestským
častiam - Čunovo, Jarovce, Rusovce,
Devín, Lamač, Záhorská Bystrica a
Vajnory. Veľké mestské časti tvrdia,
že na to nemajú peniaze.
Petržalskí poslanci už požiadali staros-
tu mestskej časti, aby začal rokovať s
primátorom a ostatnými mestskými
časťami o úprave percenta solidarity na
polovicu. Dôvodom je výrazný výpa-
dok príjmov mesta aj mestských častí.
„V našom prípade to znamená do 400-
tisíc eur,“ upozornil petržalský starosta
Vladimír Bajan s tým, že situácia je
napätá a solidarita začína byť veľkým
mestským častiam na príťaž.
Aj mestská časť Nové Mesto musí pre
chýbajúce finančné prostriedky upra-
vovať rozpočet a budúci rok vidí
náročnejší. „Otázku zníženia solidarity
považujeme za citlivú vec, ktorá by sa
mala prerokovať v rámci Regionálne-
ho združenia mestských častí,“ pove-
dal hovorca Nového Mesta Marek Tet-
tinger. 
Na tento rok schválili bratislavskí
mestskí poslanci príspevok solidarity
vo výške viac ako 2,11 milióna eur. Na
jednu malú mestskú časť to vychádza-
lo približne 302 574 eur.
O výške príspevku solidarity rozhodu-
jú mestskí poslanci pri schvaľovaní
mestské rozpočtu. (brn)
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Na nedávnom staromestskom pivnom
festivale dal o sebe vedieť aj STARO-
SLOVIENSKY PIVOVAR, ktorý len
nedávno vznikol na Škultétyho ulici.
Keďže tu nielen varia pivo, ale aj
varia, boli zvedaví, ako to chutí v tejto
pivovarskej reštaurácii.
Reštaurácia sa nachádza v zadnej časti
Istropolisu, hneď vedľa Radošinského
naivného divadla. Vstup do reštaurácie
je riešený prehnitou lávkou s drevených
dosiek, ktorá ústí na terasu z premočenej
drevoštiepky. Chodiť tadiaľto nie je prí-
jemné a už vonkoncom nie bezpečné. 
Interiér je upravený v štýle stredovekého
hradu, akurát hradby nie sú vonku, ale na
stenách. Pôsobí to trochu gýčovo, navy-
še stredovek a starí Slovieni sú od seba
poriadne vzdialení. „Dobový“ je aj mo-
biliár - drevené stoličky s vysokými
masívnymi operadlami však patria k tým
najmenej pohodlným, aké možno nájsť
v bratislavských reštauráciách. Na dre-
vených stoloch je vždy len jeden jedálny
lístok - obojstranná áštvorka zaliata vo
fólii. Pokiaľ ste pri stole viacerí, buď si
zoberiete z vedľajšieho stola alebo čaká-
te, kým sa dostanete na rad.
V jedálnom lístku ponúkajú Staroslo-
vienske a Pivovarnícke menu. Na prvý
pohľad vyzerajú obe poriadne pestré, pri

dôkladnejšom pohľade sme však zistili,
že počet jedál je taký veľký, pretože via-
ceré sú len variáciou. Napríklad v Staro-
slovienskom menu je až päť druhov
halušiek - bryndzové, furmanské, salaš-
nícke, pastierske, cigánske. Bryndzové a
syrové špeciality sú, zdá sa, silnou strán-
kou reštaurácie, okrem piva a jedla tu
ponúkajú na predaj bryndzu a syry pria-
mo zo Zvolenskej Slatiny.
Z polievok sme si dali demikát, čiže
bryndzovú polievku v bosniaku so slani-
nou a opečenou cibuľou (3,10 €). Nemá-
me s čím porovnávať, pretože demikát v
bratislavských reštauráciách nevaria, ale
tento bol veľmi dobrý. S obrovským
bosniakom vydá aj za hlavné jedlo, na
druhej strane je na škodu, že väčšina
bosniakov končí odpade. Určite by stálo
za to ponúkať demikát aj na tanieri.
Ako chuťovky tu majú aj chlieb s mas-
ťou a cibuľkou (0,90 €, domáci chlieb s
bryndzovou nátierkou a cibuľkou (4,20
€), ale aj lokšu plnenú bryndzou, smota-
nou a slaninou (2,50 €).
Z pivovarníckych chuťoviek sme ochut-
nali Jánošíkov hambáč, čiže pečený
mletý hovädzí rezeň v domácej žemli s

bryndzou, volským okom a opečenou
cibuľkou (6,80 €). Treba povedať, že to
bola porcia nie pre Jánošíka, ale pre vola.
Nebolo to zlé, ale k pravému hambáču
chýbala ešte nejaká kyslá uhorka či
nakladaný baraní roh.
Z pivovarských špecialít sme si vybrali
Piringerová panvička, čiže zmes rezan-
cov z bravčovej krkovička, plátkov klo-
básy, slaniny, cibule, paradajky, papriky
a opekaných zemiakov so smotanou
(5,80 €). Jedlo bolo trochu mastné a ser-
vírovanie na horúcej panvičke nie je naj-
šťastnejšie, liatinová panvica udržuje
teplo neprimerane dlho.
Zo staroslovienskych špecialít sme si
dali vyprážanú parenicu s opekanými
zemiakmi a tatárskou omáčkou (4,80 €).
Parenica bola údená, čo bolo podľa nás
na škodu - lahodnejšie by chutila, keby
bola neúdená. Údenosť syra bola totiž
zbytočne výrazná.
Celkovo sme boli milo prekvapení, že
Starosloviensky pivovar stavil okrem
domáceho piva aj na bryndzu a syry.
Pochvalu si zaslúži už len za to byť iný.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama

Pivovar s domácim pivom a bryndzou

Nadávanie na všetko, to nám teda ide!
V autorádiu moderátor varuje vodi-
čov: pozor, na diaľnici smerom do
Bratislavy sa pohybuje vozidlo v pro-
tismere, zvýšte opatrnosť. Okamžite
zareaguje blondínka: aké jedno
vozidlo, všetci idú v protismere! Hlú-
py začiatok príspevku? Možno, ale
dosť presne vystihuje moje pocity.
Niekedy - a to dosť často - sa mi totiž
zdá, že som sa asi musela zblázniť ja, a
nie svet okolo mňa. Nie je predsa
možné, aby sa presadzovali absurdné
nápady ako napr. vyhradený pruh pre
autobusy s cyklistami. Pobavil ma
pohľad na trolejbus vlečúci sa za
bicyklom v ich vyhradenom páse. Vo
vedľajšom pruhu stáli ostatní účastníci
dopravy (vrátane taxíkov), ktorí sa
nemali kam uhnúť, aby trolejbus
mohol ten dvojkolesový „tátoš“ pred-
behnúť. Menej som sa už bavila pri
Dunaji, kde cyklisti a chodci sú na tom
rovnako priblblo riešení.
Na Štúrovom námestí vycapený Stalin
v nadživotnej veľkosti by mi aj mohol
byť ukradnutý, ak by popri ňom

neviedla trasa turistov z lodí, ktorí sa
zdesene medzi sebou opytovali, čo to
má byť. Nie som si istá, že pochopili,
že ide iba o pútač, ktorý by má privábiť
na výstavu o socialistickom realizme.
Aj záhrada pri uršulínskom kostole,
pekne upravená, s vábiacimi lavičkami
– ale po celú turistickú sezónu neprí-
stupná – patrí do môjho panoptika
kuriozít. Keďže sú oproti verejné toale-
ty, kam sprievodcovia smerujú zájazdy,
tiež stačí iba chvíľočka a znalosť
cudzej reči na to, aby ste sa kde-čo
dozvedeli o našom meste. No čo už? –
vraví jeden môj priateľ, ktorý má to
šťastie, že nemá cholericko-sangvinis-
tickú povahu ako ja. Sme národ vypla-
kávajúci na cudzom hrobe. Každý nám
ubližuje, nechápe, nepomáha. Sme
pupok Európy, ale ten globalizovaný
svet to nie a nie uznať!
A teraz sa vraciam na začiatok: prečo si
myslím, že cvok musím byť ja? Na

veľa vecí by stačil podľa môjho názoru
zdravý ľudský rozum. Chodíme po uli-
ciach ako zachmúrené, do seba, pono-
rené mátohy. Ako by našim národným
– ale aspoň bratislavským – vzorom
boli tie tri indické opice: Nevidím,
nepočujem, nehovorím. Iba nadávanie
na všetko, to nám teda ide! Ak by som
bola o nejaké desaťročia mladšia, zalo-
žila by som školu usmievania a priateľ-
ského správania. A aby som na jej čin-
nosť mala prostriedky, zaviedla by som
novú daň.
Tvrdo by som zdaňovala neobsadené
byty, podnikateľské priestory, skrátka
nevyužívané nehnuteľnosti. Možno by
si potom developeri stavať a zaberať
pôdu pre špekulatívne účely rozmysle-
li. A naša „verchuška“ by nemusela
stále viac a viac bremien prenášať na
naše ramená. Možno by sa jej podarilo
aj riešiť problém starodôchodcov.
Koniec-koncov je mesiac úcty k star-
ším, tak by to nebolo celkom od veci.
Ale o tom možno nabudúce!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Nezabúdajme na

cyklotrasy aj na

severozápade
LIST ČITATEĽA
Som bicyklujúci obyvateľ Rače,
pozorne sledujúci vyjadrenia kompe-
tentných funkcionárov vo veci budo-
vania cyklotrás.  Priznám sa, článok
V kraji pribudne 37 km nových
cyklotrás v Bratislavských novín z
27. septembra 2012, ma uviedol do
zvláštneho stavu. Na jednej strane
ma potešil, že konečne sa aj v tomto
smere čosi pohlo, no na druhej strane
ako obyvateľ severovýchodnej časti
mesta som pocítil sklamanie.  
Spomenul som si na rozhovor s pánom
županom Frešom, uverejneným v Bra-
tislavských novinách č. 20/2010, pri
príležitosti prijatia  účastníkov 32. roč-
níka slovenského zrazu cykloturistov.
Vtedy bola zdôrazňovaná potreba
novej koncepcie rozvoja kvalitnej inf-
raštruktúry cyklotrás v Bratislavskom
kraji. Teším sa, že pán župan na tento
sľub nezabudol a do vypracovania svo-
jich plánov múdro zapojil i aktivistov a
špecialistov z občianskeho združenia
SLOMBA, v spolupráci s ktorým bola
vypracovaná Koncepcia rozvoja cyklo-
trás v BSK. Bolo by veľmi žiaduce
celú koncepciu zverejniť, prípadne
nechať ju cyklistickou verejnosťou aj
spripomienkovať. Vo zverejnenej  časti
koncepcie sú uvedené zase iba cyklo-
trasy  západne od Bratislavy a smerom
do Rakúska.  
Je potrebné venovať podobnú pozor-
nosť i severovýchodnému sektoru
kraja, zvlášť podkarpatskému pásu -
t. j. z Bratislavy smerom na Modru,
ktorý má v súčasnosti sčasti cyklotra-
sy po horských cestách v Karpatoch.
Ak cyklisti z rôznych dôvodov
nechcú, alebo nemôžu jazdiť po hor-
ských cestách, tak im nezostáva nič
iné, iba jazdiť po veľmi frekventova-
nej ceste II. triedy č. 502, čo nie je a
ani nemôže byť cieľom rekreačnej
cykloturistiky a alternatívnej osobnej
dopravy. 
V rámci rovnomerného rozvoja cyklo-
turistiky v kraji pripomínam, že podob-
nú pozornosť si vyžaduje i plánovanie
a budovanie cyklotrás v severovýchod-
nom sektore, ktorý je z hľadiska ces-
tovného ruchu rovnako zaujímavý ako
spomenutý západný sektor.

Rudolf Klokner, Bratislava

Ulice si zaslúžia

činy namiesto

slov „nedá sa“
LIST ČITATEĽA
Aj v Bratislavských novinách sa často
pristavím pri článkoch, ktorých spo-
ločným menovateľom je nedostatočná
údržba. Mnohé objekty, ulice či prie-
stranstvá sa často nákladne obnovia a
následne nechajú svojmu osudu. A
pritom by stačilo tak málo.
Príkladom je Poštová ulica. Človek by
povedal, že keďže táto ulica patrí do pul-
zujúceho srdca mesta, zaslúžila by si špe-
ciálnu pozornosť. Pred pár rokmi bola
ulica zrekonštruovaná na naše pomery
možno honosnejšie ako iné. V jednom z
vydaní novín som našiel článok od pána
Holčíka, ktorý aj ako staromestský posla-
nec vzniesol kritiku na dnešný stav ulice
a konštatoval, že „mestská časť Staré
Mesto bola pred rokmi bohatá a prospe-
rujúca“. Vidím problém trochu inde.
V prípade mnohých bratislavských ob-
jektov sa zanedbáva jednoduchá a pravi-
delná údržba a argumentuje sa nedostat-
kom peňazí. Vrátim sa však na Poštovú.
Tu je najväčším problémom zanedbaný a
zničený mobiliár. Atypické odpadkové
koše sú zdeformované a chýba im kryt,
bolo by potrebné ich odstrániť. Drevené
časti lavičiek by potrebovali nalakovať a
uvoľnené časti dotiahnuť alebo demonto-
vať. Možno osadiť nové klasické koše na
stĺpy verejného osvetlenia. Opäť si poži-
čiam slová jedného staromestského
poslanca, ktorý na margo hospodárenia
mestskej časti povedal: „Hospodárenie
máme veľmi dobré, tie milióny nám
závidieť môže aj hlavné mesto.“
A preto sa pýtam: Naozaj nemáme na to,
aby sme zaplatili niekoľko plechoviek
laku, prácu na pár hodín či pár nových
smetných košov? Nie je skôr problémom
naša nevšímavosť a konštatovanie: „nedá
sa“? Michal Milata, Bratislava

Spresnenie
AD: S BRATISLAVOU NEMÁ ŠTÚR
VEĽA SPOLOČNÉHO (BN 15/2012)
Týmto si dovoľujeme informovať,
že Doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc.,
anglista, prekladateľ, pedagóg a bý-
valý veľvyslanec vo Veľkej Británii
nie je autorom článku „S Bratisla-
vou nemá Štúr veľa spoločné“, ktorý
bol podpísaný menom Ján Vilikov-
ský, Bratislava.
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váš program môže byť lepší

zažite všetkých TV hrdinov aj u vás doma 

s jedinečnou

Orange TV s množstvom staníc a skvelých funkcií je odteraz dostupná 

na celom Slovensku. Svoje obľúbené programy si pozriete vtedy, keď to 

vyhovuje vám, môžete si ich zobrať so sebou a sledovať na notebooku, 

v tablete či v mobile, a navyše získate prístup k bohatej ponuke fi lmov.

www.orange.sk/orangetv | 0905 905 905

orange TV image print BAnoviny 255x360.indd 1 5.10.2012 9:53
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Občania žiadajú

protihlukovú

bariéru
PETRŽALKA
Obyvatelia mestských častí Petržalka
a Jarovce spustili petíciu proti hluku
z prevádzky úseku diaľnice D2 Vie-
denská cesta - štátna hranica s Ma-
ďarskom a Rakúskom. Žiadajú, aby
Národná diaľničná spoločnosť vybu-
dovala protihlukovú bariéru, s čím
počíta aj projekt výstavby diaľnice.
Organizátori petície upozorňujú, že ide
o neskolaudovanú stavba a jej využíva-
nie má z dôvodu naprojektovaných, ale
nevybudovaných protihlukových bariér
nepriaznivý vplyv na život a zdravie
obyvateľov priľahlých sídlisk a obcí.
Najkritickejšia je podľa občanov situá-
cia na úseku Petržalka na 66 až 70 kilo-
metri a na úseku Jarovce na 70 až 72
kilometri. Do vybudovania protihluko-
vej bariéry žiadajú o zníženie maximál-
nej povolenej rýchlosti na týchto úse-
koch na 80 km/ho a zákaz kamiónovej
prepravy v čase od 22.00 do 6.00 v pra-
covných dňoch a úplný zákaz kamióno-
vej prepravy od 22.00 v piatok do 6.00
v pondelok. (brn)

PETRŽALKA
Pod protipovodňovým múrom pod
Viedenskou cestou smerom k Tyr-
šovmu nábrežiu sa nachádzajú
nedokončené úseky cyklotrasy, kto-
rá sa tu začala stavať pred viac ako
10 rokmi. Pôvodne ju začala budo-
vať Správa telovýchovných a re-
kreačných zariadení (STaRZ), no na
jej dokončenie sa dodnes nenašli
peniaze. Namiesto toho tento rok na
Viedenskej ceste namaľovali novú
cyklotrasu.
Zabudnutá cyklotrasa vedie popri
divadle Aréna po petangové ihrisko,
kde je prerušená, pokračuje od parko-
viska pred reštauráciou Leberfinger
skoro až po Most SNP. Dlažba tejto
cyklotrasy je červená, aká nie je nikde
na okolí, uprostred je farebne vyznače-
ná prerušovaná deliaca čiara.

„Výstavba cyklotrasy, ktorú budoval
STaRZ pod protipovodňovým múrom,
sa stala neuskutočniteľnou pre vysoké
náklady a aj pre pozemky. Preto sa hlav-
né mesto rozhodlo pre vybudovanie
cyklotrasy na Viedenskej ceste, ktorá si
vyžiadala nižšie náklady,“ uviedla Mar-
tina Halušková z referátu mediálnej
komunikácie magistrátu, pričom doda-
la, že do budúcnosti nie je vylúčené, že
sa uskutoční aj pôvodný projekt.
Technická námestníčka STaRZ Katarí-
na Szabóová nám povedala, že s pro-
blémom cyklotrasy na Viedenskej
ceste sa zaoberajú už od roku 2000 -
2001. „Vtedy boli názory na cyklistov
záporné. Už vtedy sme navrhovali
viesť cyklistov po Viedenskej, všetci
dotknutí však boli proti. Bol to neko-
nečný proces a výsledok bol ten, že
cyklotrasu máme umiestniť tam, kde sa

dnes nachádza protipovodňový múr,“
povedala Szabóová.
Počas výstavby sa však stala prioritou
ochrana Bratislavy pred vysokou hladi-
nou Dunaja a projekt sa preto musel
zastaviť. Po ukončení výstavby proti-
povodňovej ochrany chceli s výstav-
bou pokračovať, ale zabránila im v tom
zlá finančná situácia. Začali tak spolu s
magistrátom hľadať iné finančné zdro-
je - z Európskej únie však nenávratný
príspevok nedostali. „Potom sme zača-
li hľadať jednoduchšie a lacnejšie rie-
šenie. Aj to bol zložitý proces, ale za
podpory magistrátu a presviedčania
kompetentných sa nám to konečne
podarilo,“ uviedla Szabóová, pričom
dodala, že dúfa, že raz bude možné a
zmysluplné rozostavanú stavbu dokon-
čiť. (mch)

FOTO - Slavo Polanský

Zabudnutá cyklotrasa pod Viedenskou

cestou sa zatiaľ dokončovať nebude

Nájom za hroby

možno zaplatiť

na cintoríne
BRATISLAVA
Zaplatiť nájomné za hrobové miesto
na bratislavských cintorínoch v
správe mestského pohrebníctva Ma-
rianum je možné aj priamo na cinto-
ríne. Od soboty 6. októbra 2012 to
bolo možné na Ružinovskom cintorí-
ne, postupne počas nasledujúcich
sobôt to bude možné aj na cintorí-
noch v Slávičom údolí, na Martin-
skom cintoríne, v Rusovciach, Podu-
najských Biskupiciach a vo Vajno-
roch.
Možnosť zaplatiť nájom hrobového
miesta priamo na cintoríne bude vždy v
sobotu od 9.00 do 13.00 h, a to nasle-
dovne:
6. 10. 2012 - Ružinov
13. 10. 2012 - Slávičie údolie
20. 10. 2012 - Martinský cintorín
27. 10. 2012 - Rusovce
03. 11. 2012 - Podunajské Biskupice
10. 11. 2012 - Vajnory
V zmysle uznesenia bratislavského
mestského zastupiteľstva je možné
predplatiť poplatky za nájomné a služ-
by spojené s nájmom hrobových, urno-
vých a kryptových miest maximálne
do konca roku 2016. (brn)

Odborné ošetrovanie
Liečebná  rehabilitácia

u Vás doma
www.harris.sk
tel.: 6224 5607

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk
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Príďte na otvorenie CENTRALU!
Čaká na vás 150 štýlových obchodov, 

špeciálne uvádzacie ceny a šanca vyhrať 
nové VOLVO V40 alebo stovky nákupných 

poukážok do predajní Billa a Intersport. 
Stačí nakúpiť minimálne za 10 €

od 18. do 22. októbra a ste v žrebovaní.
Čím viac nákupov, tým väčšia šanca vyhrať!

nákupné srdce bratislavy

NAKUPUJ A VYHRAJ!
SÚŤAŽ

ilustračné foto

www.central.sk     pri Trnavskom mýte

central_inzercia_252x360_1012_bn.indd 1 2.10.2012 11:22:27
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ZOO zbiera

peniaze na

nový vlčí výbeh 
KARLOVA VES
Bratislavská zoologická záhrada
začala zbierať peniaze na nový
výber pre vlkov európskych. Ten
súčasný je už zastarané a na nový
výbeh potrebuje takmer 90 000 eur
bez DPH. 
Bratislavčania môžu pomôcť nielen
finančne, ale aj materiálne, darovaním
stavebných potrieb či svojou prácou.
Pomôcť môžu prísť s výkopovými prá-
cami, budovaním oplotenia, spílením
stromov či úpravou terénu. Kedy ZOO
s prácami začne, bude závisieť od
peňazí.
Brlohy vlkov sa nachádzajú pod koreň-
mi stromov, na ťažko prístupných
miestach v skalách alebo sú ukryté v
húštine. ZOO chce preto vybudovať
vlkom brloh vo svojej zalesnenej časti.
Po celom obvode zariadenia musí byť
minimálne štyri metre vysoký plot,
nakoľko vlky vedia približne do tejto
výšky vyskočiť. (zoo)

STARÉ MESTO
Zóna Chalupkova je urbanistická
štúdia, ktorá by mala radikálne zme-
niť vzhľad časti Starého Mesta na
rozhraní s Mlynskými nivami. Na
tomto území by malo vyrásť niekoľ-
ko výškových polyfunkčných budov.
Územný plán zóny je už pripravený,
no ešte nie je schválený. 
„Mestská časť Staré Mesto ako obstará-
vateľ územnoplánovacej dokumentácie
po prerokovaní predložila Územný
plán zóny Chalupkova na preskúmanie
na krajský stavebný úrad, ktorý o ňom
stále nerozhodol,“ povedal hovorca
Starého Mesta Tomáš Halán. Potom
bude územný plán zóny predložený na
schválenie miestnemu zastupiteľstvu. 
V októbri 2008 miestna samospráva
napriek nesúhlasu magistrátu vyhlásila
v Zóne Chalupkova stavebnú uzáveru.
Dnes však už v danej lokalite neplatí, o
čom svedčí aj prvá stavba pod názvom
Polyfunkčný dom Chalupkova ulica
Bratislava. Stavebníkom je Apolka

Centrum, s.r.o., ktorému staromestský
stavebný úrad vydal stavebné povole-
nie 22. septembra 2005. „Predmetom
stavby je realizácia polyfunkčného
objektu s dvoma podzemnými podla-
žiami využitými na podzemné parkova-
nie a ôsmimi nadzemnými podlažiami

využitými podľa funkcie,“ uviedol
Halán.
Záujem o výstavbu v tejto lokalite pre-
javilo viacero spoločností, najmä však
spoločnosť Centrade, a.s., - t.j. Penta
Investments, HB Reavis, Lipový park I.
či Lipový park II. (mch)

V zóne Chalupkova stavebná uzávera

neplatí, stavia sa tu už prvá budova

Posledné dostihy

sezóny budú

28. októbra
PETRŽALKA
Je tu jeseň a blíži sa aj záver dostiho-
vej sezóny na bratislavskom Závo-
disku v Starom háji. Pred priazniv-
cami turfu sú už len dva dostihové
dni - v nedeľu 21. októbra a o týždeň
neskôr 28. októbra 2012.
Dostihový deň 21. októbra bude od
13.00 h patriť koňom domáceho slo-
venského chovu. V Memoriáli Adolfa
a Richarda Weissovcov sa na trati dlhej
1600 metrov predstavia najmladšie
dvojročné kone, v Memoriáli RNDr.
Juraja Gressnera na trati 2000 metrov
zasa starší harcovníci - trojročné a star-
šie kone. Celkom je na programe osem
dostihov vrátane divácky atraktívnej
steeplechase a prútených prekážok.
O týždeň neskôr sa dostihová sezóna
skončí Veľkou októbrovou cenou
(rovina, 2000 m) - dostihové popolud-
nie sa začne už o 12.00 h. Využite
poslednú možnosť a príďte sa rozlúčiť
s koníkmi. (kom)
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Asi by ste nešli do IKEA len pre 
po ah na vankúšik MALIN FIGUR.

Ale pre najvä šie oddelenie spální
v Európe by ste mohli.

MALIN FIGUR
Po ah na vankúš, viacfarebný

€6,99

Otvorte s nami vynovený a vä ší obchodný dom IKEA
18. – 21. októbra 2012.
akajú vás výhodné otváracie ponuky

a 18. októbra dar ek pre prvých 500 návštevníkov.

IKEA sa zmenila na IKEA

 ©
 Inter IK

EA
 System

s B
.V. 2012

Inzercia_252x360.indd 1 8.10.2012 10:41
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Pri zimnom

štadióne autá

parkujú všade
LIST ČITATEĽA
Rád by som upozornil na katastro-
fálnu situáciu s parkovaním v blíz-
kosti Zimného štadióna O. Nepelu.
Zakaždým, keď sa na ňom koná
nejaké podujatie, v okolitých uli-
ciach parkujú návštevníci snáď na
každom možnom mieste. Na chodní-
koch, zeleni, priechodoch pre chod-
cov... Obzvlášť kritické je to v
poslednej dobe na Bajzovej ulici.
Zaujímalo by ma, prečo sa organizáto-
ri nepostarajú o zabezpečenie kultúrne-
ho priebehu podujatia aj mimo štadió-
na. Minimálne mestská polícia by v
čase konania podujatí mohla vodičov
usmerňovať prípadne pokutovať. Oby-
vateľov už totiž nebaví pozerať sa, ako
arogantní návštevníci ničia naše život-
né prostredie. Návštevník, ktorému je
zrejme veľa zaplatiť euro za parkova-
nie na zimnom štadióne, radšej odstaví
svoje auto na trávniku, a my potom
mame chodiť po zablatených chodní-
koch a tešiť sa z krásneho prostredia v
ktorom žijeme.
Chápem, že mestská časť nemá penia-
ze a všade treba šetriť a teda osadenie
zábran poprípade výstavba nových
parkovacích miest môže byt kompliko-
vaná. Avšak, ak by si aspoň mestská
polícia plnila svoje povinnosti, tak by
situácia mohla byt podstatne lepšia.
Poprípade by na pokutách za chvíľu
vyzbierali toľko, že aj na tie zábrany by
bolo dosť prostriedkov.

Ondrej Hlinka, Ružinov

Na Prievozskej

bude fastfood a

autoumyváreň
RUŽINOV
Na Prievozskej ulici za križovatkou s
Bajkalskou smerom na Mierovú,
oproti MHD zastávke Pažitková, sa
počas prvých jesenných dní začalo
stavať. Hovorkyňa ružinovskej
samosprávy Miroslava Štrosová nás
informovala, že stavebný úrad tu
vydal povolenie na výstavbu auto-
umyvárne a reštaurácie McDo-
nald's. 
Prevádzky sa stavajú v bývalom prie-
myselnom areáli spoločnosti Kort.
„Pozemok bol pôvodne budovaný ako
objekty zariadenia staveniska a časom
prestal slúžiť svojmu pôvodnému
účelu,“ uviedol predseda predstaven-
stva Danicon Development a.s. Dušan
Levák, ktoré je generálnym dodávate-
ľom stavby a aj developerom projektu.
„V prvej etape ide o výstavbu reštaurá-
cie  McDonald's Slovakia. Reštaurácia
bude mať možnosť aj obsluhy do auta
- McDrive a jej súčasťou bude aj dizaj-
novo oddelená kaviareň McCafé,“
uviedol. Reštaurácia ponúkne zákazní-
kom 126 miest v interiéri, 56 v exterié-
ri a 40 miest na parkovanie. „Najmen-
ších návštevníkov určite poteší osobit-
ná miestnosť na narodeninové oslavy
pre desať detí a vonkajší Outdoor
Climbing pre dvanásť detí. Pracovný
tím reštaurácie bude mať približne 80
zamestnancov,“ povedal Levák. Pred-
pokladaný termín ukončenia prvej
etapy stavby a otvorenia je naplánova-
ný na koniec roka 2012, pričom pôjde
o dvanástu prevádzku McDonald's v
Bratislave.
„Realizácia druhej etapy výstavby -
autoumyvárne, je zámerom spoločnos-
ti prevádzkujúcej sieť podobných
zariadení v zahraničí a termín ukonče-
nia sa predpokladá v prvej polovici
roka 2013,“ uviedol Levák.
Výstavba sa začala koncom apríla
2012 búracími prácami. Stavať sa však
začalo v septembri 2012. Náklady na
výstavbu každej etapy presahujú 3 mi-
lióny. Martina Chudá

V Bratislavskom lesoparku sa začali

množiť prípady vandalizmu a požiare
NOVÉ MESTO
Mestské lesy v Bratislave zazname-
nali v poslednom období zvýšený
prejav vandalizmu na území Brati-
slavského lesoparku. Ide prevažne o
ničenie lesného mobiliáru - lavičky,
altánky, smetné koše, ale aj o zvýšené
množstvo lesných požiarov.
„Tieto požiare boli prevažne nad Pek-
nou cestou, máme podozrenie na ich
úmyselné zakladanie. Za posledné tri
mesiace až v siedmich prípadoch muse-
li zasahovať hasiči,“ povedala Joana
Holčíková z Mestských lesov.
Od otvorenia Bežeckého chodníka
zdravia Arny na Kamzíku sú na ňom
rôzne úmyselné poškodenia. V sep-
tembri bol spálený kôš a zariadenie pri
altánku pri Klepáči, tri spálené odpad-
kové koše na parkoviskách nad Parti-
zánskou lúkou, spálený altánok na
Kamzíku vrátane odpadkového koša.
Bez škôd sa nezaobišlo ani stavenisko
areálu Pod horárňou Krasňany boli
dvakrát spálené stojany s tabuľami o

označení stavby, či stavebné drevo
ponechané v areáli cez noc, spravidla v
piatok a cez víkend.
Mestské lesy upozorňujú, že kým v
rokoch 2006 - 2011 bol útlm týchto pre-
javov, v tomto roku je ich rast veľmi
citeľný. Mestské lesy navyše zápasia s
nedostatkom finančných prostriedkov,
výdavky na opravu zariadení po vanda-

loch zaťažujú rozpočet tejto mestskej
organizácie a brzdia tým nové projekty,
alebo plánovanú opravu zastaraného
zariadenia.
„Žiadame návštevníkov lesoparku o
spoluprácu, aby v prípadoch, keď
zaznamenajú výtržnícke konanie v lese,
v záujme nás všetkých volali číslo
158,“ uviedla Joana Holčíková. (brn)

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nebytových priestorov

na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto a to:

- nebytové priestory  o ploche  56,11 m2

na dobu neurčitú za účelom  zriadenia
obchodných priestorov - pokladní
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na
internetovej stránke www.starz.sk. Kontaktná osoba: Ing.
Jana Bublincová, tel. 02/44 373 200, E-mail:bublinco-
va@starz.sk. Súťažné návrhy je možné podávať najneskôr
do 30. 10. 2012.

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO: 00179663

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nebytových priestorov

v malej hale na Zimnom štadióne O. Nepelu,
Odbojárov 9 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto a to:

- nebytové priestory o ploche 131,70 m2

na dobu určitú 10 rokov za účelom zria-
denia a prevádzkovania služieb rýchleho
občerstvenia
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na
internetovej stránke www.starz.sk. Kontaktná osoba: Ing. Jana
Bublincová, tel. 02/44 373 200, E-mail:bublincova@starz.sk.
Súťažné návrhy je možné podávať najneskôr do 30. 10. 2012.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

zastúpená starostom Ing. Jánom Sandtnerom
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

oznamuje svoj zámer
vyhlásiť 2. kolo obchodnej

verejnej súťaže
na  najvhodnejší návrh na uzatvorenie
zmluvy o nájme nebytových priestorov

v objekte ZŠ Nejedlého č. 8 a časti
priľahlého pozemku parc. č. 3386

v Bratislave, k. ú. Dúbravka
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
mestskej časti na Žatevnej ulici a internetovej stránke www.dubravka.sk.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžu záujemcovia vyzdvih-
núť aj osobne v budove miestneho úradu, pracovisko Žatevná č. 4,
1. poschodie, oddelenie majetkovoprávne a legislatívne, v pracov-
ných dňoch od 01. 10. 2012 do 31. 10. 2012. v čase strán-
kových hodín.

vyhlasuje od 15. 10. do 12. 11. 2012 
obchodnú verejnú súťaž na predaj

pozemkov, k. ú. Vrakuňa:
- parc. č. 2995 na Majerskej ulici
- parc. č. 1405/7 na Hrušovskej ulici
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na
webstránke www.vrakuna.sk a na vývesnej tabuli miestne-
ho úradu na Šíravskej ulici 7 v Bratislave.

oozznnaammuujjee  vvyyppííssaanniiee
vveerreejjnneejj  oobbcchhooddnneejj
ssúúťťaažťee  nnaa  pprreeddaajj

- stavebného pozemku vo výmere

867 m2 na Vývojovej ulici, k.ú. Ru-

sovce

Podmienky verejnej obchodnej súťaže je
možne vyzdvihnúť si na Miestnom úrade
mestskej časti Rusovce, Vývojová 8, 851
10  Bratislava, tel. č. 02/68 20 70 16, v
lehote do  27. 10. 2012. Ponuky je možné
odovzdať do termínu 9. 11. 2012.

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

0905 234 615 � 4363 8184

Zabuchli ste si dvere?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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BRATISLAVA
Uplynulé dva roky charakterizovalo
napätie medzi primátorom a väčšinou
mestského zastupiteľstva. Prejavilo sa
to pri voľbe primátorových ná-
mestníkov či pokuse o výmenu riadi-
teľov mestských organizácií. Od mája
má najväčší poslanecký klub v zastu-
piteľstve nového predsedu. Ten sa
stal aj predsedom poslaneckého gré-
mia. Ako hodnotí uplynulé dva roky
mestskej samosprávy, sme sa spýtali
jeho predsedu Svena ŠOVČÍKA
(SDKÚ-DS, Most-Híd).
- Po prvýkrát po roku 1989 demokratic-
ky volenej samosprávy mesta nastala
situácia, keď primátor a väčšina mest-
ského zastupiteľstva sú z rôznych poli-
tických táborov. V mestských častiach k
takejto situácii už došlo skôr, nemám
však pocit, že to zvládli s veľkou politic-
kou bravúrou. Na úrovni mestskej samo-
správy k tomu došlo prvýraz a dá sa
povedať, že takmer dva roky sme hľada-
li spôsob, ako v tejto situácii fungovať.
Výsledok sa ukázal na ostatnom zasad-
nutí zastupiteľstva, keď sa podarilo dať
dokopy reprezentantov všetkých politic-
kých strán v mestských zastupiteľstve a
vytvorili sme poslanecké grémium. To
má byť partnerom primátorovi mesta a
tvoria ho predsedovia všetkých posla-
neckých klubov a zástupca nezávislých
poslancov. Komunikácia medzi primáto-
rom a poslancami by mala byť obojs-
merná. Aby nehovoril len primátor svoje
predstavy, ale aby aj mestské zastupiteľ-
stvo tlmočilo svoje predstavy. Je totiž
zbytočné, aby primátor predkladal zastu-
piteľstvu materiály, ktoré nemajú politic-
kú podporu poslancov, a na druhej stra-
ne nepredkladal také, ktoré podporu
majú. Poslanecké grémium by sa malo
stretávať pravidelne, možno každý týž-
deň, aby sme diskutovali o riešeniach
problémov mesta. Čaká nás veľmi ťažké
obdobie – Bratislava sa potáca nad prie-
pasťou finančných problémov, ktoré sa
výpadkom podielových daní môžu v
budúcom roku ešte prehĺbiť. Z minulých
volebných období sme zdedili viaceré
nevyriešené problémy, ktoré musíme
riešiť bez toho, aby sme mohli formulo-
vať vlastnú predstavu správy mesta. A
preto sme vytvorili poslanecké gré-
mium, aby sme konečne ako mestskí
poslanci začali vo vzťahu k primátorovi
a magistrátu formulovať svoje predsta-
vy, a nie aby sme len pasívne neprijíma-
li alebo odmietali materiály, ktoré sú
nám predkladané.
Z pohľadu obyvateľa mesta boli uply-
nulé dva roky v znamení stagnácie,
akoby v Bratislave zastal čas, mesto je
špinavšie, zhoršuje sa kvalita bývania
a počuť len výhovorky, že nie sú
peniaze. Ako to vnímate ako mestský
poslanec?
- Predovšetkým chcem povedať, že je tu
určitý druh diskontinuity. Väčšina
poslancov sú noví ľudia, niektorí z nich
síce majú skúsenosti zo samosprávy
mestských častí, ale s celomestskou
správou nemali skúsenosti . Okrem toho
máme v zastupiteľstve novú politickú
stranu SaS, ktorej poslanci si istým spô-
sobom tiež hľadajú svoje miesto. Obdo-
bie od volieb by som nenazval stagnáci-
ou, aj keď na druhej strane musím pri-
znať, že v mnohých závažných témach
nebolo prijaté zásadné rozhodnutie.

Napríklad dlho hovoríme o doprave, až
sme sa dostali do situácie, že nám pred
rokom odstavili električkovú trať na
Hlavnú stanicu. Táto hrozba sa týka aj
trate do Dúbravky, pol roka je pre elek-
tričky uzatvorený tunel. Myslím si, že si
to vyžaduje rázny postoj vedenia mesta
k problému dopravy v meste. A netýka
sa to len nosného dopravného systému,
opravy Starého mosta či budovania elek-
tričky do Petržalky, ale aj statickej
dopravy, teda parkovania, budovania
záchytných parkovísk, preferencie
MHD, nového trasovania liniek atď.
Ďalším veľkým problémom, kde treba
zaujať rozhodný postoj, je financovanie
mesta. Neprijímať len čiastkové riešenia,
ale rozhodnúť sa pre komplexné rieše-
nie, ktoré si vyžaduje spoluprácu primá-
tora a mestského zastupiteľstva. Stojíme
pred systémovým problémom financo-
vania samosprávy na Slovensku. Musí-
me si priznať, že samospráva nemôže
byť financovaná z predaja majetku.
Mestské zastupiteľstvo má často iný
názor na predaj majetku ako primátor a
magistrát. Samospráva musí majetok
začať využívať iným spôsobom. Preto
sme primátora vyzvali, aby využil svoju
zákonnú právomoc a na rokovaní vlády
požiadal o úpravu financovania hlavné-
ho mesta, ktoré na rozdiel od iných miest
musí plniť aj funkcie hlavného mesta. Je
tu 150-tisíc ľudí ktorí tu nemajú trvalý
pobyt, nedostávame za nich podielové
dane, ale využívajú infraštruktúru mesta.
Treba nájsť spôsob, ako ich primať, aby
mali trvalý pobyt v Bratislave, vláda
musí povedať, ako bude pristupovať k
financovaniu funkcie Bratislavy ako
hlavného mesta.
Mesto sa pokúsilo kompenzovať
výpadky vo financovaní zvýšením
dane z nehnuteľnosti v priemere o 17
percent. Bude to zvýšenie stačiť, alebo
malo byť vyššie?
- Keď sme vlani rozhodovali o zvýšení
dane z nehnuteľnosti, upozorňoval som,
aby sme ju v tomto volebnom období
zvyšovali iba raz a tomu prispôsobili
výšku jej zvýšenia. Nakoniec sa prijal
kompromis a ukazuje sa, že nebude zna-
menať výrazný rast výberu tejto dane.
Ako je známe, daň z nehnuteľností
vznikla predovšetkým na to, aby slúžila
na financovanie starostlivosti o verejný
priestor. Žiaľ, infraštruktúra Bratislavy je
taká zanedbaná ešte spred roka 1989, že
výnos z dane z nehnuteľnosti nestačí na
zabezpečenie tejto starostlivosti.
Daň z nehnuteľnosti síce išla hore,
výdavky mesta na starostlivosť o
verejný priestor – najmä na čistenie -
však výrazne poklesli. Mesto je špi-
navšie, okolo plných smetných košov
sa tvoria kopy odpadkov. Čo s tým?
- Zaznamenal som v Bratislavských
novinách vážny apel občana na stav
centra mesta. Zdieľam jeho názor, avšak
vidím aj druhú stranu mince a to sú
verejné financie. Najlepší spôsob, ako
udržať verejné financie v súčasnosti pod
kontrolou, je zvýšiť efektivitu miestnych
úradov a magistrátu, a potom siahnuť na
najväčšiu položku rozpočtu - starostli-
vosť o verejný priestor. Tam, bohužiaľ,
ideme do obdobia, a to hovorím s plnou
vážnosťou, keď Bratislavčania budú
musieť akceptovať, že čistenie mesta
nebude také intenzívne ako v minulosti.
Myslím si, že prišiel čas, aby Bratislav-

čania začali viac žiť v meste, viac ho vní-
mať, starať sa oň a naštartovať komunit-
né aktivity. Poznám prípady zo západnej
Európy, keď občania objavili zabudnuté
zákutia a začali sa o ne starať. Verejný
priestor totiž patrí všetkým, prednostne
ľuďom, ktorí v ňom žijú. Prvé lastovič-
ky sú tu a Bratislavčania začínajú byť
aktívni a starajú sa o verejný priestor vo
svojom okolí. Vzniká tu miesto, aby sa
ľudia začali o svoje mesto zaujímať a
starať sa oň aj tým, že dobrovoľnícky
dajú do poriadku zanedbané miesta.
Mnohí sme možno negatívne ovplyvne-
ní akciami Z a pracovnými sobotami z
minulého režimu, ale už je tu nová gene-
rácia, ktorá si to nepamätá. Je tu teda
možnosť, aby sme sa o Bratislavu začali
starať dobrovoľne, z lásky k mestu. Aby
sme ju nevnímali ako mesto, kde musí-
me žiť, ale ako miesto, ktoré nás formu-
je, a ktoré naopak formuje aj my.
Na jednej strane ste proti predaju
mestského majetku, na druhej strane
mesto ho nedokáže spravovať. Bolo
správne bojovať o PKO, keď nie sú
peniaze na jeho prevádzku? Prečo
mesto vyhnalo zo Starej tržnice trhov-
níkov, keď objekt len pustne? Prečo
mesto prijalo od štátu mestské divad-
lo, keď nemá na jeho plnohodnotnú
prevádzku peniaze?
- Každá z tých otázok by si vyžadovala
hodinovú odpoveď. Považujem za
samozrejmé, že mesto bude presne
vedieť, aký má majetok, kde ho má a kto
ho spravuje. Po tom, ako som si prečítal
správu nezávislého audítora, mám vážnu
obavu, že to tak nie je. Mesto Bratislava
má ešte majetok, o ktorom ani len netu-
ší, že ho má. To považujem za prvoradé
- vypracovať kompletný a úplný zoznam
mestského majetku. Potom ho treba roz-
triediť – na taký, ktorý mesto potrebuje
na výkon samosprávnych funkcií, na
taký, ktorý môže byť predmetom rozvo-
jových projektov a v budúcnosti môže
priniesť aj iné príjmy ako daňové, no a
napokon majetok, ktorý mesto nepotre-

buje a taký môže postupne predať. Aj tu
vidím priestor na komunitné aktivity,
ako je napríklad projekt pre Starú tržni-
cu, ktorý má moju podporu. Podobne
Staré Mesto vyriešilo správu Pisztoryho
paláca, ktorý slúži na komunitné aktivi-
ty. Pokiaľ ide o PKO, to nás bude ešte
dlho prenasledovať a definitívne riešenie
nie je možné, kým nevyriešime otázky
vo vzťahu k developérovi a k štátu.
Pokiaľ chceme, aby bolo PKO majet-
kom mesta, musíme sa oň postarať, to
znamená, že budova sa dá do takej kon-
dície, aby sa mohla využívať. Otázne je,
ako to urobíme. Aj tu vidím priestor na
komunitné aktivity Bratislavčanov.
Poďme k doprave. Ako vnímate
dočasné zavedenie buspruhu na
Moste SNP, Staromestskej a na Štefá-
nikovej ulici, ktoré sa skončilo fia-
skom? Nie je to dôkaz, že mestu chýba
koncepcia rozvoja dopravy?
- V čase vyspelých počítačových tech-
nológií, ktoré dokážu modelovať akú-
koľvek situáciu, je pre mňa neakcepto-
vateľné, aby sme z Bratislavčanov robi-
li pokusných králikov. To, čo sa dialo
na Staromestskej a na Štefánikovej ulici
je pre mňa ako poslanca, ktorý zastupu-
je najmä Staromešťanov, absolútne
neakceptovateľné. Mestská hromadná
doprava sa v Bratislave musí rozvíjať
iným spôsobom, nie systémom pokus –
omyl. Postup magistrátu svedčí o
nekoncepčnosti riešenia problému.
Chcem to otvoriť na prvom zasadnutí
poslaneckého grémia – musíme začať
vytvárať krátkodobé, strednodobé a
dlhodobé koncepcie rozvoja mesta, ako
sme to urobili v prípade pamätníkov a
pomníkov. Prijali sme koncepciu ich
umiestňovania a stanovili tak jasné pra-
vidlá, aby sa pamätníky a pomníky
neosádzali a nepremiestňovali chaotic-
ky. Koncepčné riešenia potrebujú aj
ostatné oblasti života mesta.
Na ostatnom zasadnutí mestskí
poslanci schválili primátorov návrh
nakúpiť z európskych peňazí nové

električky. Je to potrebné, ak je otáz-
ne, po čom budú nové električky jaz-
diť, keď trať na Hlavnú stanicu je
uzatvorená a otázna je aj prevádzky-
schopnosť trate do Dúbravky?
- Pokiaľ ide o možnosť využiť prostried-
ky Európskej únie (EÚ) z operačného
programu doprava, umožnila to nízka
cena, ktorá bola vysúťažená na výstavbu
železničnej stanice Filiálka, takže zostali
voľné prostriedky na roky 2013 – 2015.
Ak sa takáto možnosť naskytla, je dobré
využiť ju. Okrem nákupu električiek
sme však schválili aj rekonštrukciu trate
do Dúbravky. Skutočnosť, že nejazdí
električka na Hlavnú stanicu, vnímam
veľmi kriticky. Trinástka bola pre mňa
alternatívou k používaniu osobného
auta. Treba však povedať, že je to pro-
blém, ktorý sme zdedili. Súvisí totiž s
výstavbou na Námestí Franza Liszta,
predtým Predstaničného námestia. Ope-
ratívne využitie voľných prostriedkov
EÚ považujem za správne, aj keď si
myslím, že možno dozrel čas aj na
diskusiu o tom, či Bratislava zostane na
rozchode 1000 mm, alebo prebudujeme
električkové trate na železničnú šírku
1435 mm. Ak by sme prešli na širší roz-
chod, umožnilo by nám to nakupovať
električky lacnejšie, pretože tie upravo-
vané na bratislavský užší rozchod sú
predražené.
Mestské zastupiteľstvo prijalo prvú
celomestskú koncepciu parkovania.
Vlastnú už má niekoľko rokov Staré
Mesto, svoje koncepcie parkovania
pripravujú Petržalka a Nové Mesto.
Bude teda platiť celomestská koncep-
cia, alebo každá mestská časť pôjde
svojou cestou?
- Oveľa dôležitejšie, ako mať celomest-
ský parkovací systém, je, aby bol jed-
notný systém v každej mestskej časti na
všetkých komunikáciách – na mest-
ských aj tých, ktoré spravujú mestské
časti. Pokiaľ toto nebude platiť, nebude
systém funkčný. Je úplne nepodstatné,
či bude jedno zúčtovacie miesto alebo
sedemnásť, pretože parkovanie nie je o
obecných príjmoch, ale o regulácii sta-
tickej a dynamickej dopravy. Každá
lokalita, každá mestská časť si vyžadu-
je iný prístup, pretože sú tam iné pod-
mienky. V Starom Meste je napríklad
najväčší nápor na parkovanie celý deň,
v Petržalke len večer. Na úrovni mesta
sme prijali len základné pravidlá na
parkovanie s tým, že každá mestská
časť ich môže aplikovať na svoje pod-
mienky.
Asi najďalej je v tomto smere Staré
Mesto, kde je však miestna samosprá-
va limitovaná tým, že jedna z pred-
chádzajúcich garnitúr parkovacie
miesta v centre mesta prenajala
súkromnej firme. Ako bude jednotný
systém vyzerať v Starom Meste?
- Mestská časť sa s touto súkromnou
spoločnosťou súdi, žiaľ, súdny spor sa
nehýbe. Keď začne v Starom Meste fun-
govať nový parkovací systém na zvyšku
mestských a miestnych komunikácií,
teda okrem vilovej štvrte, a BPS Park sa
tomu neprispôsobí, tak jej biznis skola-
buje. Našou predstavou je, že aj oni sa na
uliciach, ktoré majú zazmluvnené, pri-
spôsobia systému, ktorý bude platiť na
zvyšku Starého Mesta.

Zhováral sa Radoslav Števčík
(Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk)

Sven Šovčík: Vzniká tu priestor, aby sa ľudia
začali o svoje mesto zaujímať a starať sa oň
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KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
-  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študij-
ného odboru požadovaného pre príslušný druh a stupeň školy
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov – pre kategóriu učiteľ
-  vykonanie prvej atestácie,
-  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
ĎALŠIE POŽADOVANÉ PREDPOKLADY:
-  znalosť  školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatívy
základnej školy s právnou subjektivitou
-  riadiace a organizačné skúsenosti
-  osobné a morálne predpoklady
-  vítaná je znalosť cudzieho jazyka
POŽADOVANÉ DOKLADY K PRIHLÁŠKE:
- prihláška do výberového konania
- vyplnený osobný dotazník
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

- potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi
- štrukturovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre
potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja pre príslušnú školu
- doklad o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na
výkon pedagogickej činnosti

Prihlášky zasielajte do 18. 10. 2012 na adresu: Miestny
úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3,  alebo osobne do
podateľne Miestneho úradu. 
Obálku označte:  “Výberové konanie -  riaditeľ ZŠ s
MŠ ...*“ (*uviesť príslušnú školu) „Neotvárať“
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred
jeho konaním.

v zmysle  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie:

- riaditeľa Základnej školy s materskou školou na Cádrovej ul. 23 v Bratislave
- riaditeľa Základnej školy s materskou školou na Odborárskej ul. 2 v Bratislave
- riaditeľa Základnej školy s materskou školou na Sibírskej ul. 39 v Bratislave
- riaditeľa Základnej školy s materskou školou na Ul. Za kasárňou 2 v Bratislave

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842
,

Škola spevu v zbore
pre dospelých amatérov

i začiatočníkov
Vstúpiť do 1. ročníka je možné

od 31. októbra každú stredu
od 19.30 do 21.00 h  5€/90min
Spievame v Súkr. ZŠ waldorf., Vihorlatská 10

Budeme postupovať tak rýchlo,
aby jedni našli odvahu vykročiť, a tak pomaly,

aby tí druhí našli silu trpezlivo počkať.
lubica.knezovicova@gmail.com

hlasový pedagóg
hľadám korepetítora do zboru

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

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

A je to tu! Nové nákupné srdce Bra-
tislavy otvorí svoje brány už 18.
októbra. Pre všetkých Bratislavča-
nov, ktorí roky čakali na novú tvár
niekdajších kúpeľov, je priprave-
ných množstvo dôvodov, pre ktoré
sa oplatí nakupovať práve v CEN-
TRALE.
Spolu 150 obchodov, reštaurácie,
praktické služby, moderné fitnescen-
trum s vodným svetom a SPA, roz-
ľahlý zelený park priamo na streche a,

samozrejme, bazén. Inými slovami,
moderné riešenia mestského života,
plné oddychu a chvíľ strávených s
rodinou.
V CENTRALE chcú nový začiatok
poriadne osláviť. Pre návštevníkov

prichystali špeciálne uvádzacie akcie
a ceny, darčeky, stovky nákupných
poukážok do predajní Billa a Inters-
port a takisto atraktívnu výhru – nové
Volvo V40. Šancu vyhrať má každý,
kto nakúpi od 18. do 20. októbra
aspoň za 10 €!
Ale obrazne povedané, v podstate
vyhráva každý - širšie centrum mesta
sa totiž konečne zbavilo nevábnej
ruiny a nový šat dostali cesty a chod-
níky v okolí. A okrem toho, CEN-
TRAL bude prvým projektom svojho
druhu na Slovensku, ktorý získa certi-
fikát zelenej stavby. Viac na
www.central.sk.

CENTRAL: atraktívne nákupy,
výhry a električka zadarmo

Ilustračné foto

RUŽINOV
Obchodný dom IKEA na Ivanskej
ceste bol otvorený v roku 2002.
Vzhľadom na rastúci záujem a
potreby zákazníkov sa po desiatich
rokoch rozhodlo o jeho rozšírení. V
novembri 2011 začali rekonštrukčné
práce, ktoré sa v týchto dňoch
dovŕšili. Za necelý rok sa obchodný
dom IKEA za plnej prevádzky zväč-
šil o tretinu z 22 000 m2 na 36 700 m2

a svojou rozlohou je najväčší v stred-
nej Európe.
Rekonštrukcia priniesla viac inšpirácie
a nápadov, viac výrobkov, viac parko-
vacích miest, viac pokladní, viac mies-
ta v reštaurácii, väčší obchodík so
švédskymi špecialitami – teda lepšie

služby a pohodlnejší nákup pre zákaz-
níkov. A nielen to. Pri prestavbe
obchodného domu IKEA sa mimoriad-
ne dbalo aj na jeho energetickú efektív-
nosť a zabezpečenie trvalej udržateľ-
nosti. 
Na celej budove sa zmenila sendvičová
fasáda, ktorej hrúbka až 200mm prine-
sie o 30% lepšiu tepelnú izoláciu.
Chladenie a vyhrievanie budovy
zabezpečuje  tepelné čerpadlo, vďaka
ktorému získame ďalšie úspory v spo-
trebe energie. Na splachovanie toaliet
sa využíva podzemná voda, osvetlenie
budovy je zabezpečené z väčšej časti
LED žiarovkami. 
Nová a väčšia IKEA bude otvorená od
18. októbra 2012. Počas prvých šty-

roch dní je pre zákazníkov IKEA pri-
pravené množstvo zaujímavých otvá-
racích ponúk. Hneď v prvý deň tu bude
veselo už od 6. hodiny ráno a prvých
500 návštevníkov dostane darček.
Vynovený obchodný dom otvorí o 9,30
h riaditeľka obchodného domu IKEA
spolu so švédskym veľvyslancom tra-
dičným prepílením polena. 
Od 9,30 do 11.00 h zabezpečí dobrú
náladu Roxet Revival a zábava bude
pokračovať až do nedele 21. októbra.
Počas prvých štyroch dní sa brány
obchodného domu otvoria už o 9.30 h
a otvorené budú do 22.00 h. Vybrané
výrobky s výraznými zľavami budú
pre členov klubu IKEA Family ešte
výhodnejšie. (ikea)

Obchodný dom IKEA sa o tretinu zväčšil 

NOVÉ MESTO
Projekt výstavby podzemnej želez-
ničnej trate Predmestie – Filiálka, sa
v súčasnom programovom období
eurofondov nebude realizovať. Roz-
hodol o tom minister dopravy Ján
Počiatek na základe výsledkov štú-
die realizovateľnosti Integrovaného
dopravného systému Bratislava.
Štúdia neodporúča projekt v podobe, v
akej je navrhnutý, z ekonomických a
technických dôvodov. Z rovnakých
príčin štúdia neodporúča ani druhú
fázu projektu - vedenie železničnej tra-
te Filiálka – Petržalka v hlbokom tune-
li pod Dunajom.
Vyše 420 miliónov eur z Operačného
programu Doprava, ktoré boli pôvodne

určené na projekt Filiálka, bude použi-
tých na alternatívne projekty: na nákup
nových prímestských a regionálnych
vlakov pre cestujúcich v Bratislavskom
a Košickom kraji, rekonštrukciu brati-
slavského Starého mosta a výstavbu
električkovej trate do Petržalky, na
nákup nových električiek v Bratislave
a Košiciach, nové trolejbusy v Bratisla-
ve a na modernizáciu električkových
tratí v dvoch najväčších slovenských
mestách.
„Nezávislá štúdia realizovateľnosti
nám projekt výstavby novej podzem-
nej železničnej trate Predmestie –
Filiálka neodporučila ako ekonomicky
neefektívny a investične náročný.
Keďže je jasné, že Brusel by nám tieto

stavby nikdy nepreplatil, mohli by byť
financované iba zo štátneho rozpočtu,
čo je pre zlý stav verejných financií
prakticky vylúčené,“ povedal minister
J. Počiatek.
Vzhľadom na reálne potreby mesta
Bratislava je potrebné podľa ministra
pripraviť technicky a ekonomicky
vhodný projekt Filiálky ako stanice pre
prímestskú dopravu - teda ako stanice s
kratšími nástupišťami umiestnenými v
menšej hĺbke pod povrchom a najmä
bližšie k nadväzujúcim zastávkam
MHD na Trnavskom mýte.  Takýto
projekt  bude následne posudzovaný z
pohľadu vhodnosti financovania zo
zdrojov nového programového obdo-
bia 2014-2020. (brn)

Ministerstvo zastavilo prípravné práce

na projekt železničnej stanice Filiálka
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Hudba Balkánu

v podaní 

Söndörgő 
PETRŽALKA
Keď sa povie balkánska hudba kaž-
dému sa vybaví pekelne rýchla dy-
chovka, cimbalová hudba či akorde-
óny. Na Balkáne je však rozšírená aj
tamburášska hudba.
O tamburách existujú prvé záznamy z
roku 1551 a boli perzského a turecké-
ho pôvodu. Nástroje podobné lutne
majú rôzne tvary a veľkosti. Tradícia
tamburášskych kapiel sa uchovala aj v
susednom Maďarsku.
Maďarská skupina Söndörgő bratov
Eredicsovcov si na minuloročnej Poho-
de získala poslucháčov svojím tempera-
mentným a mladíckou energiou sršia-
cim vystúpením. Bratislavčania si môžu
túto skupinu vypočuť 18.októbra 2012 o
20.00 h v Klube Za zrkadlom. Ako
predkapela vystúpi skupina AD HO©
BEND, ktorá združuje srbské hudobníč-
ky žijúce v Bratislave. (jv)

Slovenská filharmónia otvára novú

koncertnú sezónu 18. a 19. októbra
STARÉ MESTO
Po záverečných tónoch 48. ročníka
Bratislavských hudobných slávností
sú na programe v bratislavskej
Redute Otváracie koncerty 64. sezó-
ny Slovenskej filharmónie. Uskuton-
čia sa vo štvrtok a piatok 18. a 19.
októbra 2012 o 19.00 h.
Orchester odštartuje sezónu so svojim
šéfdirigentom Emmanuelom Villau-
mom, s ktorým vystúpil  aj na Otvára-

com koncerte Bratislavských hudob-
ných slávností. Sólistom prvých abo-
nentných koncertov v bratislavskej
Redute  bude člen 1. hráč Slovenskej
filharmónie na lesný roh Viliam Vojčík.
V jeho interpretácii zaznie Koncert pre
lesný roh a orchester č. 3 Es dur KV
447 Wolfganga Amadea Mozarta.
Program doplní  Symfónia D dur La
chasse Hob.I:73 Josepha Haydna a
Symfónia č. 4 A dur Talianska op. 90

Felixa Mendelssohna Bartholdyho.
Vstupenky sú v predaji v Pokladnici
filharmónie a hodinu pred koncertom. 
Počas  sezóny sa orchester Slovenskej
filharmónie  predstaví pod taktovkou
šéfdirigenta na ďalších piatich  dvoji-
ciach koncertov hlavných abonentných
cyklov ( 13. a 14. decembra 2012, Via-
nočné koncerty 20. a 21. decembra
2012, potom 25. a 26. apríla, 30. a 31.
mája a 13.a 14. júna 2013). (fil)

Divadlo Astorka bude opäť festivalové
STARÉ MESTO
Už ôsmykrát bude na doskách brati-
slavského Divadla Astorka Korzo´90
divadelný Festival Astorka. Tentoraz
sa na ňom predstavia divadlá z
Prahy, Budapešti, Brna, či poľského
Słupska.
Dejvické divadlo z Prahy sa predstaví
pôvodným predstavením Brian, ktoré je

inšpirované životopisným príbehom
členov Rolling Stones (15. a 16. 10.
2012), smíchovské Švandovo divadlo
uvedie inscenáciu Eduarda Kudláča
Nakrm hada na své hrudi (17. 10. 2012)
a dramatizáciu bestselleru Mariusza
Szczygieła Gottland (18. 10. 2012).
Herci z budapeštianskeho Vígszínházu
sa predstavia s hrou Hanocha Levina

Život ako taký (19. 10. 2012), poľský
Teatr Rondo uvedie herecký recitál an-
glickej herečky Caryl Swift Matka
Mejra a jej deti (19. 10. 2012).
Brnenské HaDivadlo príde do Bratisla-
vy s hrou Luboša Baláka Bohnice aneb
Člověče, nezlob se v hlavnej úlohe  s
hosťujúcou Zuzanou Krónerovou (20.
10. 2012). (ast)

sen
Slnecniceˇ
sú splnený

posledná šanca na
najlepšie bývanie v meste

www.slnecnice.sk

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

Príďte aj so svojimi rodinami, 
na najmenších čaká zábavná zóna

Prístupnosť MHD: autobus č. 91 a 191 - zastávka Slnečnice
Tel: +421 220 777 222, GSM: +421 917 665 855

Deň otvorených dverí
UŽ DOKONČENÉ

inzercia_225x118_BN-1.indd 1 1.10.2012 16:26

STAŇTE SA REPREZENTANTOM 
ČSOB POISŤOVNE A ZÍSKAJTE:

 ohodnotenie formou provízie
 navyše finančné ohodnotenie až do výšky 600 € na 15 mesiacov závisle od výkonu
 flexibilný pracovný čas
 kvalitný systém vzdelávania
 kancelárske priestory a ďalšie skvelé výhody

Obsadzujeme pozíciu v Bratislave. 

Chyťte sa šance a pracujte u nás! 
Vaša nová perspektíva sa začína u nás. 
Pošlite svoj životopis na adresu: 
kariera_poistovna@csob.sk

ČSOB Poisťovňa získala titul „Poisťovňa roka 2011“ podľa prestížneho finančného magazínu World Finance.

www.csobpoistovna.sk

PI POISTOVNA 4 FAZA 252x118 BA.indd 1 3.10.2012 10:26

David Koller &

Band vystúpia

v Istropolise
NOVÉ MESTO
V stredu 17. októbra 2012 o 19.00 h
vystúpi v vo Veľkej sále Istropolisu
český hudobník David Koller &
Band. Bratislavskému publiku za-
hrá tie najväčšie hity sólovej Kolle-
rovej kariéry ale aj skupiny Lucie.
David Koller ako dlhoročný frontman a
spevák skupiny Lucie stojí za slávou
najúspešnejšej česko-slovenskej  skupi-
ny 90-tych rokov. Hit za hitom s typic-
kým „kollerovským“ hlasovým preja-
vom, množstvo turné, predaj platní v
obrovských nákladoch a neprekonateľ-
né hudobné renomé je výsledok 20-roč-
nej existencie skupiny Lucie.
V Istropolise sa predstaví David Koller
(spev, bicie), Marek Minárik basgitara
(basgitarista) Michal Pelant (gitara,
spev), Michal Nejtek (klávesy), Tomáš
Marek (bicie, spev), Adam Koller/Víťa
Halška (perkusie). (ged)
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Rusovčania

revitalizujú

Gaštanovú alej
RUSOVCE
Na jar miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti Rusovce schválilo štúdiu
Gaštanovej aleje a zaviazalo mest-
skú časť postupovať podľa nej pri
budúcej obnove aleje.
Konštatuje sa v nej, že Gaštanová alej
by mala zostať zachovaná aj do budúc-
nosti, postupne by mal byť súčasný
pagaštan konský nahradený pagašta-
nom pleťovým, pričom obnova by sa
mala diať po ucelenejších skupinách
stromov, nie po jednotlivých kusoch.
Prvých 35 nových gaštanov mal vysa-
diť investor Novej farmy, na ďalšie
bola vyhlásená verejná zbierka. Poda-
rilo sa v nej vyzbierať 200 eur, čo
postačilo na výsadbu jedného gaštana.
Mladý pagaštan pleťový bol v sep-
tembri vysadený v polovici Gaštanovej
aleje v smere od Balkánskej ulice na
ľavej strane.
Postupne v priebehu 5 až 15 rokov by
mala byť obnovená celá Gaštanová
alej, ktorá tu bola vysadená pred viac
ako 80 rokmi. (brn)

Strelnica má

byť do roka

zrušená
RUSOVCE
Strelnica ministerstva vnútra, ktorá
strpčuje život obyvateľom mestskej
časti Rusovce, by mala byť do roka
zrušená. Informoval o tom na zasad-
nutí rusoveckého miestneho zastupi-
teľstva Ivan Türk , ktorý je iniciáto-
rom petície za zrušenie strelnice v
tejto mestskej časti.
Od ministra vnútra Róberta Kaliňáka
dostal list, kde mu bolo prisľúbené, že
do jedného roka bude strelnica zrušená.
On sám je však skeptický, pretože rok
je dlhá doba a obáva, že o rok bude sta-
novisko ministerstva rovnaké.
Rusovčania si sťažujú na hlučnú prevá-
dzku strelnice, ktorá je neďaleko intra-
vilánu obce a prípady, keď policajní
strelci zasiahli aj ich domy. (brn)

V areáli na

Dudovej má byť 

športová hala
PETRŽALKA
Po plavárni a zimnom štadióne má v
Petržalke pribudnúť aj multišporto-
vá hala. Kým plaváreň je komunál-
nym projektom, ktorý pripravuje
samospráva, ostatné dve športoviská
pripravuje súkromný investor.
Najnovším zámerom sa petržalskí
miestni poslanci zaoberajú už dlhšie,
podrobne sa s ním oboznámili a stano-
vili aj podmienky, za ktorých prenaj-
mú investorovi pozemky, potrebné na
jeho výstavbu. Tie sa nachádzajú v
areáli Základnej školy na Dudovej
ulici 2. Spoločnosť DEMALIA, s.r.o.,
ktorá projekt zastrešuje, ponúkla
mestskej časti a samotnej škole viace-
ré benefity. 
Multišportová hala s kapacitou 200
miest na sedenie bude slúžiť pre zápasy
v basketbale, hádzanej, vo volejbale,
florbale i vo futsale. Jej súčasťou bude
aj plaváreň s bazénom s rozmermi 25 x
10 metrov, resp. 5 plaveckých dráh a
wellness. Plaváreň bude vhodná aj pre
plavecké oddiely. Samozrejmosťou sú
aj parkoviská, ktoré budú slúžiť verej-
nosti vo večerných hodinách bezplatne. 
Investor sa zaviazal okrem toho základ-
nej škole upraviť areál, poskytnúť pla-
váreň, prípadne haly na účely výučby v
predpoludňajších hodinách, vybudovať
altánok oddychovej zóny pre žiakov či
vysadiť novú zeleň. Využívať bazén pre
potreby výučby budú môcť aj žiaci
iných petržalských škôl.
„Som nesmierne rád, že aj v tejto
veľmi ťažkej dobe investori prinášajú
do Petržalky projekty, ktoré pomáhajú
zlepšovať život Petržalčanom, a že aj
poslanci chápu podporu budovania
športovej infraštruktúry ako jednu zo
svojich priorít,“ víta novú investíciu
starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Mestská časť Petržalka prenajala spo-
ločnosti DEMALIA, s.r.o., pozemok
na výstavu multišportovej haly s pla-
várňou na 30 rokov za symbolické
euro ročne pod podmienkou, že staveb-
ník požiada o stavebné povolenie naj-
neskôr do dvoch rokov od podpísania
nájomnej zmluvy. (mgl)

Železiarstvo, Námestie hraničiarov 1, Petržalka

! A K C I A !  
VÝPREDAJ TOVAROVÝCH ZÁSOB

Akcia platí od 1. 10 - 30. 10. 2012, resp. do vypredania zásob

Predajná doba: PO- PO od 09,00 do 18,00 h, SO od 8,00 – 12,00 h

Kto skôr príde, ten má väčší výber

Z VYBRANÉHO SORTIMENTU ŽELEZIARSKEHO TOVARU
pri kúpe tovaru nad 10 €

ZĽAVA 30-70%

Odhodený smetný kôš na Tyršovom

nábreží nikomu polroka nechýbal 
PETRŽALKA
Pri prechádzke na promenáde pri
Dunaji bol a niekde aj stále je pro-
blém s košmi na odpadky. Ak chcete
niečo vyhodiť, musíte byť niekedy
trpezlivý, kým natrafíte na smetný
kôš.  Na oboch stranách nábrežia síce
boli nedávno osadené nové koše, no
nie všetci si ich vážia.
Napríklad na Tyršovom nábreží niekto
vyvrátil odpadkový kôš a nikomu
neprekážalo, že bol približne pol roka
odhodený pri brehu rieky. Niekomu
zjavne nestačilo zdemolovať smetný
kôš, na dôvažok ho hodil dolu brehom
do Dunaja. „Je nám ľúto, že sú aj takí
občania, ktorí si nevážia prácu druhých,
nič im zrejme nehovorí ochrana cudzie-
ho majetku a životného prostredia,“
povedala tlačová tajomníčka Petržalky
Mária Grebeňová-Laczová. 
Prečo kôš nikto neopravil, neosadil na
novo, či ho len neodstránil, keďže smet-
né koše sa vysýpajú denne, sme sa
nedozvedeli. Pritom stačilo, aby pracov-
ník, ktorý kôš vysýpa, ho buď hneď na
začiatku osadil späť, ak to bolo možné,

alebo nahlásil nadriadeným, že chýba.
Namiesto toho si kôš nikto nevšímal,
veď tí, čo ich majú vysýpať, mali aspoň
menej roboty... 
„Odviezli sme ho do podniku Verejno-
prospešných služieb Petržalka, kde ho
opravíme a  opäť osadíme na Tyršovo
nábrežie,“ uviedla Grebeňová-Laczová. 

Zostáva veriť, že opravený smetný kôš
sa nielen čoskoro vráti na svoje miesto,
ale samospráva zavedie taký systém
vyprázdňovania odpadkových košov,
ktorý nedovolí, aby nejaký kôš zmizol a
nikto z kompetentných si to ani nevši-
mol. (mch)

FOTO - Slavo Polanský

PETRŽALKA
Petržalka je ďalšou mestskou čas-
ťou, ktorá zverejnila zoznam
daňových dlžníkov. Petržalčania sa
vďaka webu dozvedia, kto mest-
skej časti nezaplatil  daň za psa a
daň za užívanie verejného prie-
stranstva. 
Najvyšší  nedoplatok na dani za psa
(takmer 600 eur) má obyvateľ z Máne-

sovho námestia, najväčší dlh na dani za
zaujatie verejného priestranstva má
obyvateľka z Wolkrovej ulice (takmer
4000 eur).
Petržalka bude zoznam aktualizovať v
prípade, že v ňom  dôjde k zmene a
dlžník nedoplatok mestskej časti uhra-
dí. Samospráva zo zákona môže zve-
rejňovať daňových dlžníkov, ktorých
nedoplatok dosahuje najmenej 160 eur.

Na petržalskom  webe už  pribudli  ne-
zodpovední  vlastníci pozemkov, vďa-
ka čomu Petržalčania vedia  nielen to,
komu pozemky patria, ale aj to, ako v
zmysle zákona obec rieši nepokosené
alebo neupratané pozemky s ich maji-
teľom a či sa o pozemky postaral.  
Tento rok na petržalskom webe pribud-
nú aj vraky a nepojazdné  a havarova-
né autá odstavené na ulici. (mgl)

Zoznam dlžníkov zverejnila aj Petržalka
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NA BRATISLAVSKOM HRADE
mala byť v čase stretnutia predstavite-
ľov 16 európskych krajín bomba. Tele-
fonicky to ohlásil anonym, polícia však
po troch hodinách vypátrala, že išlo o
22-ročného muža z okresu Žilina.
Keďže polícia žiadnu výbušninu na
hrade nenašla, muž bol obvinený z
šírenia poplašnej správy, za čo mu
hrozí trest odňatia slobody vo výške
jeden až päť rokov.
NA BORODÁČOVEJ ULICI v sko-
rých ranných hodinách horela unimo-
bunka, ktorá sa nachádza v areáli škol-
ského ihriska. Po jej uhasení sa v nej
našlo zhorené ľudské telo. Privolaný
súdny lekár na mieste nevedel určiť
vzhľadom na stav tela presnú príčinu
smrti, preto nariadil vykonať súdnu
pitvu. Príčina požiaru zatiaľ nie je
známa, nevylúčila sa ani možnosť
cudzieho zavinenia.
NA EISNEROVEJ ULICI zastavila
policajná hliadka v neskorých večer-
ných hodinách dvoch mužov, ktorí
pred sebou tlačili fúrik naložený rôz-
nym pracovným náradím a benzínovú
kosačku. Keďže 23-ročný Marek a 27-
ročný Tomáš neboli pre policajtov
neznámi a nevedeli preukázať pôvod
vecí, policajti ich predviedli na oddele-
nie. Vyšetrovaním sa zistilo, že v cha-
tovej oblasti v mestskej časti Devínska
Nová Ves boli vykradnuté štyri chatky.
Majiteľom spôsobili celkovú škodu vo
výške viac ako tisíc eur. Muži boli
obvinení z krádeže, v prípade preuká-
zania viny im hrozí trest odňatia slobo-
dy vo výške dvoch rokov.
NA KAPUCÍNSKEJ ULICI si v sko-
rých ranných hodinách všimol občan
štyri osoby, ako sprejujú múr kapucín-
skeho kláštora. Policajti po príchode na
miesto vypočuli svedka a začali pre-
hľadávať okolie. Na základe popisu
boli skontrolované tri osoby vo veku
od 24 do 30 rokov, ktoré sa v tom čase
nachádzali už na Staromestskej ulici.
Pretože vzniklo podozrenie, že by
mohlo ísť o podozrivých, boli eskorto-
vaní na policajné oddelenie. Začalo sa
proti nim trestné stíhanie pre poško-
dzovania cudzej veci. Po preukázaní
viny im hrozí trest odňatia slobody na
3 - 8 rokov.
NA VÍGĽAŠSKEJ ULICI horela
terasa pohostinského zariadenia. Maji-
teľovi vznikla škoda vo výške približ-
ne dvoch tisíc eur. Požiar podľa vyja-
drenia znalca vznikol pravdepodobne
cudzím zavinením. Preto bolo začaté
trestné stíhanie vo veci prečinu poško-
dzovania cudzej veci. (mch)

Palugyay bol

aj predmetom

boja politikov
Meno Palugyay sa vyskytlo aj v poli-
tických šarvátkach tej doby ako
pozitívny príklad a argument. Jeho
podnikateľský úspech slúžil ako
argument v parlamentnej výmene
názorov medzi vládnou stranou a
opozíciou. Príkladom toho bola par-
lamentná debata o neúčinnosti, resp.
chýbajúcej vládnej podpore uhor-
ského poľnohospodárskeho exportu,
explicitne exportu vína. 
O tejto udalosti sa zmieňuje Pressbur-
ger Tagblatt 9. februára 1871 v parla-
mentnom spravodajstve o zasadaní
dolnej komory uhorského parlamentu
citáciou odpovede ministra obchodu na
kritiku opozície, že príčinou slabého
exportu uhorského vína je nedostatoč-
ná aktivita vlády: „Pánu poslancovi
Hornovi je iste známe, že firma Palu-
gyay a synovia, ktorých vína dokážu
oceniť tak v Berlíne ako aj v Petrohra-
de a Londýne a ktoré sa vyvážajú aj za
oceán, má vzorové pivničné hospodár-
stvo. Takže keď firma Palugyay a
synovia dokáže realizovať v exporte
svoje obchodné záujmy a záujmy kraji-
ny a vďaka správnemu ošetrovaniu
vína vyvážať do celého sveta, potom
treba podľa nášho názoru skúmať, v
čom spočívajú prekážky rozsiahlejšie-
ho exportu vína z územia Uhorska...“
„...touto príčinou, podľa nášho názoru,
je úbohá úroveň vinárstva a neznalosť
výrobcov vína, čo sa spracovania a
ošetrovania vína týka“.
Rodina Palugyay zrejme vlastnila aj
dajaké vinice v Prešporku (dá sa to usu-
dzovať zo správy o slávnostnom vino-
braní z roku 1897, ktoré otvárala arcik-
ňažná Izabela s dcérami vo vinici za
Chateau), avšak v dobovej tlači sme
našli len jednu správu o takejto akvizí-
cii. Wiener Landwirtschaftliche Zeitung
z 15. 2. 1879 v článku, v ktorom analy-
zuje charakteristiky vinohradníckeho
regiónu Neszmély v dnešnom Maďars-
ku, referuje: „Pán von Palugyay kúpil v
Neszmély 12 jutár (6,9 ha) vinohradov.“
O to viac investovala firma do pivničné-
ho hospodárstva, ktoré zaručovalo kva-
litu ošetrovania obchodovaného pro-
duktu. prof. Gejza Blaas

(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Obytný dom banky Union na Palisádach
Po prvej svetovej vojne došlo v Bra-
tislave k zásadnej zmene v národ-
nostnom aj sociálnom zložení obyva-
teľstva. Mnoho pôvodným obyvate-
ľov z rodín, ktoré tu boli usadené
niekoľko storočí, muselo svoju do-
movinu opustiť. Najmä takí, ktorí sa
hlásili k maďarskej národnosti, a
nechceli prijať československé štát-
ne občianstvo. Namiesto nich prichá-
dzali do mesta v oveľa väčšom
množstve ľudia zo Slovenska a naj-
mä z Čiech. Bola to najmä inteligen-
cia (učitelia, lekári, právnici, archi-
tekti, stavitelia, bankoví úradníci,
príslušníci vojska a polície), obchod-
níci (mäsiari), remeselníci (holiči,
kaderníci, optici, krajčíri), ale ja ro-
botníci, predovšetkým železničiari. 
Sťahovali sa sem aj banky a poisťovne.
Svoje filiálky si tu otvorili Zemská
banka, Banka čsl. légií, Moravskoslo-
venská banka, Česká hypoteční banka,
Ústřední banka českých spořitelen, ale
aj Tatra banka. Svoje služby tu ponúka-
la aj Česká banka Union (Böhmische
Union-Bank). Najprv si otvorila filiál-
ku v dnes už zbúranom dome na Ružo-
vej (teraz Jesenského). Neskôr kúpila
barokový palác grófa Lamberga
(postavený pôvodne pre grófa Balassu)
na Panskej (vtedy Dlhej) 15. Zadnú
stranu paláca pri Hviezdoslavovom
námestí koncom 30. rokov zbúrali. Na
jej mieste postavili 1940 moderný
obytný a administratívny objekt podľa
projektu pražského architekta Friedri-
cha Lehmanna. Úplne zastavali pôvod-
né nádvorie. Pri tej príležitosti odstrá-
nili aj celý krov a strechu pôvodného
paláca. Za ozdobným barokovým ští-
tom a atikou smerom k Panskej ulici
postavili nové podlažie, pred ktorým je
smerom k Panskej ulici široká terasa.
Česká banka Union dala už prv posta-
viť pre svojich zamestnancov obytný
dom nároží Palisád a Godrovej ulice. K
Palisádam sa obracia dvojposchodo-
vým priečelím, ktoré pripomína vilu
bohatého továrnika alebo menší
kaštieľ. Byt na poschodí bol určený pre
riaditeľa filiálky. Prístup do neho, de-
korácia a zariadenie jednotlivých
miestností (vrátane ručne maľovanej
figurálnej výzdoby stien v štýle art

déco), terasa pred salónom, garáž na
prízemí (dnes sú tri) – to všetko posú-
valo služobný byt do kategórie, akú si
riaditelia iných bank mohli len želať.
Za „vilovou“ či „direktorskou“ časťou
bloku vybudovali nájomný dom s troj-
a štvorizbovými bytmi na najvyššej
úrovni. Nepravidelný pôdorys parcely
spôsobil na prvý pohľad nelogické
situovanie nádvoria a romantické
„zaoblenie“ fasád. Na fasádach sa
uplatnila sochárska výzdoba vysokej
kvality realizovaná v štuke. Stavbu
dokončili v roku 1925. Plány sa čias-
točne zachovali v Mestskom archíve. 
Projekt na vybudovanie bloku vypra-
coval v Bratislave úplne neznámy
drážďanský architekt sudetského pôvo-
du Rudolf Bitzan (1872-1938). Po štú-
diu u slávnych nemeckých architektov
sa v roku 1903 usadil v Drážďanoch.
Tam je aj pochovaný. Jeho tvorba sia-
hala od evanjelického kostola v Görlitz
(Sasko) cez obytné domy, školy, spolo-
čenské stavby (radnica, ľudový dom),
vily továrnikov až k divadlám (1924
Teplice v Čechách, Ústí nad Labem –
len projekt). Spolupracoval aj na pro-
jekte na impozantnú hlavnú železničnú
stanicu v Lipsku. Podľa jeho projektu

postavili v roku 1917 krematórium v
Liberci, ktoré sa však nesmelo až do
zmeny zákonov po vzniku ČSR použí-
vať.
Jeho realizované stavby zrejme poznal
niekto z vedenia Českej banky Union.
Výber jeho ako projektanta bratislav-
skej stavby nemohol byť náhodný.
Reprezentačná priečelná časť domu s
bytom pre riaditeľa nápadne pripomína
vilu, ktorú si dal postaviť podľa jeho
plánov ešte v roku 1912 v Liberci
továrnik Otto Goltze.
Ešte pred niekoľkými rokmi sa dal na
zvlnenej rímse nad oválnym rizalitom
čítať monogram, banky ČBU. Pri
oprave fasády ho (zbytočne) odstráni-
li. Záhradka pred domom bývala v
minulosti upravená ako miniatúrny
parčík s pergolou porastenou popína-
vými ružami. Ozdobné nízke stromy
boli citlivo orezávané, aby každý rok
vytvorili korunu z nových konárov.
Pravidelne ošetrované stromy pred
hlavnou fasádou (ktoré majú byť
nízke, aby nezakrývali fasádu) už dlho
nezažili odborný zásah. Je najvyšší
čas orezať ich, aby nevyrástli ako
stromy pred kostolom jezuitov, ktoré
úplne zakryli a pohľadovo znehodno-
tili stĺp so sochou Panny Márie zo 17.
storočia. Štefan Holčík

FOTO - autor
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Nevyhadzujte knihy
- darujte ich nám

Kontakt 0907 701 786
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vyjdú o dva týždne

25. októbra 2012

ŠTVRTOK 11. októbra
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect Days, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - R. Baumgartner: Maria The-
resia, Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 20.00 - Karel Plíhal: Vzduchoprázdni-
ny, Atelier Babylon, Kolárska ulica
� 20.00 - Beánia vysokých škôl, Incheba
Expo Aréna, Viedenská cesta

PIATOK 12. októbra
� 9.00 - Hurá, luxus! alebo Tie roky 90-te,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 
� 19.00 - A. Kalinka, I. Martinka: Barti-
mejove pašie, Staromestský klub 10x10,
Školská ulica
� 20.15 - Slovensko - Lotyšsko, kvalifi-
kácia majstrovstiev sveta vo futbale
2014, Štadión Pasienky

SOBOTA 13. októbra
� 18.00 - BK Petržalka -Poprad, basket-
balová extraliga žien, Športová hala
Domkárska
� 18.00 - Hurikán Bratislava - Nová Dub-
nica, florbalová liga mužov, Športová ha-
la FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody,
Štúdio SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato: DUO,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - The Cranberries, Incheba Ex-
po Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Iva Bittová a iní, Slovenský roz-
hlas, Mýtna ulica

NEDEĽA 14. októbra
� 18.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik - Koš-
čúrik, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Kaufman: 33 variácií, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Eddy Portella: Coffe Lands
Projekt, koncert, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

PONDELOK 15. októbra
� 18.00 - BK Inter Bratislava - Levice,
basketbalová extraliga mužov, Športová
hala Pasienky
� 19.00 - Výročí, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - O. Wilde: Lordi, Divadlo Heine-
ken Tower Stage, Pribinova ulica

� 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a staré
dámy, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - A. Kalinka, I. Martinka: Barti-
mejove pašie, Staromestský klub 10x10,
Školská ulica
� 19.00 - M. Krobot: Brian, Dejvické
divadlo (Praha), Festival Astorka 2012,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Y. Reza: Život na trikrát, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2, Divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie

UTOROK 16. októbra
� 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: BoyBand, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Coriolanus,
Sála činohry, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Krobot: Brian, Dejvické
divadlo (Praha), Festival Astorka 2012,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Baby na palube, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 20.15 - Slovensko - Grécko, kvalifiká-
cia Majstrovstiev sveta vo futbale 2014,
Štadión Pasienky

STREDA 17. októbra
� 17.00 - Scénické rozhovory s L. Latiná-
kom a J. Kemkom, Festival Astorka 2012,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - G. Verdi: La Traviata, Sála opery
a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Christie: Bod nula, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - E. Kudláč: Nakrm hada na své
hrudi, Švandovo divadlo (Praha), Festival
Astorka 2012, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - Kolega Mela Gibsona, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - David Koller & Band, kon-
cert, Istropolis, Trnavské mýto

ŠTVRTOK 18. októbra
� 17.00 - Scénické rozhovory s Vladom
Černým, Festival Astorka 2012, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Rómeo a Júlia /balet, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

� 19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a
Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Labutie jazero,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - T. Letts: August - stratení v
Oklahome, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - M. Szczygiel: Gottland, Švan-
dovo divadlo (Praha), Festival Astorka
2012, Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Halina Pawlowská: Banánová
veľryba, Teátro Wüstenrot, Istropolis,
Trnavské mýto

PIATOK 19. októbra
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - T. Williams: Konečná stanica
túžba, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. Levin: Život ako taký, Vígs-
zínház (Budapešť), Festival Astorka 2012,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 19.30 - Matka Mejra a jej deti, Teatr
Rondo (PL), Festival Astorka 2012,
Divadlo Astorka, Námestie SNP

SOBOTA 20. októbra
� 10.45 - Žabky na Slávii, súťaž dievčat v
synchronizovanom plávaní, Plaváreň
Pasienky
� 14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik - Koš-
čúrikm, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Inter Bratislava - ŠKP Banská
Bystrica, basketbalová extraliga mužov,
Športová hala Pasienky
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v hlave,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Janáček: Jenůfa, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Balák: Bohnice aneb člověče,
nezlob se, HaDivadlo (Brno), Festival Astor-
ka 2012, Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Milo Suchomel X Project,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta

NEDEĽA 21. októbra
� 10.00 - Ester a Albatros, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica
13.00 - Dostihová sezóna 2012, Závodis-
ko Bratislava, Starohájska ulica
� 14.30 - Ester a Albatros, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 18.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica

� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�19.00 - Blues na Lodi, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - ŠK Slovan - Košice, futbalová
Corgoň liga, Štadión Pasienky
� 19.30 - P. Kolečko: Poker face, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

PONDELOK 22. októbra
� 15.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - G. Bizet: Carmen, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Poradňa krásy Šereď, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - V. Janoušková: Déjá vu, Sta-
romestský klub 10x10, Školská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

UTOROK 23. októbra
� 115.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princezná,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Adam: Giselle, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. W. Goethe: Faust I, II, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - CSKA
Moskva, zápas Kontinentálnej hokejo-
vej ligy, Slovnaft Aréna
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky, hackeri,
homelesáci & manažeri, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

STREDA 24. októbra
� 10.00 - Ch. Hampton: Popol a vášeň,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 10.00 - J. W. Goethe: Faust I, II, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - J. B. Moliére: Lakomec, His-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - D. Mamet: November, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka: Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk; 
prevádzka: Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk; prevádzka: Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk
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Cena už od 38 700 € s DPH.  
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5 - 10,8 l/100 km; emisie CO₂: 143 - 251 g/km.

Výrazný charakter
Nová generácia GLK

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

www.max.sk
www.swan.sk

Nestíhate svoj obľúbený TV program?
Nevadí. SPÄŤ až o 7 dní vďaka službe TV archív.

Digitálna televízia TV archív

Dražba miest

na parkovanie

pokračuje
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Do 16. októbra 2012 do 12.00 h sa
môžu prihlásiť záujemcovia do draž-
by o parkovacie miesta v Devínskej
Novej Vsi, o ktoré nebol záujem v
septembrovej dražbe. Zo 60 vyhra-
dených parkovacích miest vtedy
samospráva vydražila 46.
Voľné parkovacie miesta sú na uliciach:
Eisnerova 5-7 (1 miesto), I. Bukovčana
24-26 (2), J. Poničana (4), Š. Králika 12
(1), Š. Králika 20 (3), P. Horova 18 (3)
a M. Marečka 18 (2). Ponúkaná výška
ceny za parkovacie miesto nemôže byť
nižšia ako 330 eur. (dnv)

Pamätajú na

vysťahovaných

Dúbravčanov
DÚBRAVKA
Dúbravská samospráva osadila pred
miestnym úradom na Žatevnej ulici
pomník s pamätnou tabuľou, ktorá
má pripomínať násilné vysťahovanie
19 dúbravských rodín v roku 1952 v
rámci Akcie B.
Štátna bezpečnosť (ŠtB) chcela vysťa-
hovať až 25 rodín, no niektoré odolali
tlaku a ostali. Tých, ktorých presťahova-
li, umiestnili po celom Slovensku - Lov-
čice, Šulekovo, Heľpa, Voderady, Hand-
lová, Brestovany, Prievidza, Trnava.
Pamätnú tabuľu odhalili pri príležitosti
60. výročia tejto udalosti. (dub)

KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves otvorila
verejnú diskusiu o použití 538 090
eur, ktoré samospráva získala z pre-
daja pozemkov v Karloveskej záto-
ke. Verejná diskusia bude trvať do
konca októbra 2012.
O otvorení verejnej diskusie o použití
peňazí z predaja pozemkov rozhodli
karloveskí miestni poslanci koncom
septembra. Cieľom diskusie je zistiť
názor obyvateľov mestskej časti, či
majú byť peniaze použité na výstavbu
novej lodenicu a rekonštrukciu starej
lodenice v Karloveskej zátoke, ako
bolo pôvodne zamýšľané, alebo budú

použité na iný účel. Do verejnej disku-
sie samospráva predložila tieto alterna-
tívy:
1. výstavba a rekonštrukcia budovy
lodenice v Karloveskej zátoke
2. rekonštrukcia domu kultúry na
Molecovej ulici
3. výstavba denného stacionára pre
seniorov
4. opravy, rekonštrukcie na mater-
ských a základných školách
5.  iné
Karlovešťania môžu svoje názory a
postrehy posielať poštou na adresu
Miestneho úradu Karlova Ves, Námes-
tie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adresu
miroslav.spejl@karlovaves.sk a a to do
31. októbra 2012.
Pôvodne malo ísť na výstavbu novej
lodenice vyše 800-tisíceur, krízová
možnosť počíta s 536-tisíc eurami.
Podľa vodákov však to je primálo a
lodenicu za to nie je možné postaviť.
Keďže úspešnosť realizácie projektu je
otázna, rozhodli sa karloveskí poslanci
hľadať aj iné možnosti, ako použiť
peniaze tieto peniaze. Očakáva sa, že
karloveskí miestni poslanci sa k použi-
tiu 538 090 eur z predaja pozemkov
vrátia po vyhodnotení verejnej diskusie
ešte do konca tohto roka. (bkv)

Karlovešťania rozhodnú, ako použijú

peniaze z predaja Karloveskej zátoky

Internet a viac
ako 45 kanálov za
11,90 € mesačne!
O špeciálnej jesennej akcii sme
sa rozprávali s manažérom pro-
duktového oddelenia spoločnosti
SWAN, a.s., Jozefom Pipekom.
SWAN pripravil pre obyvateľov
bratislavských mestských častí Kar-
lova Ves, Dúbravka a Lamač špe-
ciálny balík optického internetu a
káblovej televízie MAX multimedia
za akciových 11,90 € mesačne. Mohli
by ste nám ho priblížiť detailnejšie? 
- Balík za tento mimoriadne výhodný
mesačný poplatok sa skladá z optické-
ho internetu s rýchlosťou 20/1 Mbit/s a
káblovej televízie obsahujúcej viac
ako 45 TV kanálov: okrem sloven-
ských a českých verejnoprávnych TV
staníc obsahuje aj najsledovanejšie ko-
merčné slovenské a české TV progra-
my, detské, športové, cudzojazyčné,
spravodajské i dokumentárne kanály,
rovnako aj obľúbené filmové a hudob-
né TV stanice. Balík s týmito parame-
trami a za takúto cenu je bezkonku-
renčný na Slovensku a je koncipovaný
tak, aby uspokojil požiadavky všet-
kých členov rodiny a každý si v ňom
našiel svoje obľúbené stanice. Navyše,
súčasťou tejto ponuky je len symbolic-
ký zriaďovací poplatok pre zákazní-
kov, ktorí uzavrú zmluvu s 24-mesač-
nou viazanosťou: iba 1 €!
Okrem káblovej TV ponúkate aj
digitálnu televíziu MAX multime-
dia. Aký je medzi nimi rozdiel?
- Digitálna TV MAX multimedia pri-
náša zákazníkom obraz aj zvuk v naj-
vyššej kvalite a ponúka množstvo
populárnych TV programov podľa
výberu aj v HD kvalite. Vďaka tejto
službe získavajú naši zákazníci prístup
k zaujímavým doplnkovým službám
ako sú TV archív, Funkcia zastavenia a
pretočenia obrazu, Videopožičovňa,
TV Mozaika, Počasie, EPG (elektro-
nický programový sprievodca), kde sú
k dispozícii informácie o TV programe
na nasledujúcich 7 dní a mnoho ďal-
ších funkcií.
Ktorá z týchto doplnkových funkcií
digitálnej TV MAX multimedia je
podľa Vás najlepšia?
- Je to TV archív. Umožňuje spätný
prístup k reláciám, ktoré boli odvysie-
lané počas uplynulých 7 dní. Vzťahuje
sa na vybrané najsledovanejšie televíz-
ne stanice. Vďaka tejto službe sa už
nemusíte obávať, že nestihnete svoj
obľúbený TV program.
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Kancelárske priestory v hoteli Barónka****
v Bratislave - Rači na prenájom 

Výborná lokalita s dobrou dostupnosťou blízko zastávok MHD
PONÚKAME na prenájom viacero kancelárii s rôznou rozlohou:

1. kancelárie na 4. posch. hotela s rozlohou od 17,5 m2 do 108 m2 s kli-
matizáciou, telefónom, internetom, vlastným sociálnym zázemím

2. dve kancelárie s rozlohou 47 m2 a tri kancelárie s rozlohou 77 m2

v zadnom trakte hotela so samostatným vchodom, štruktúrova-
nou kabelážou a spoločnou kuchynkou 

- 24 hodinový vstup, SBS, zabezpečenie budovy kamerovým systémom
- Parkovanie priamo na hotelovom parkovisku na rampu, možnosť parkovania v okolí 
- Možnosť využívania renomovanej hotelovej reštaurácie
- Zvýhodnené ceny ubytovania, prenájmu priestorov konferenčného centra a

prenájmu alebo permanentiek do relaxačného centra hotela Barónka****

Cena bez DPH:
- prenájom 70 €/ m2/ rok 
- energie 40 €/ m2/ rok (voda, stočné, elektrika, teplo, OLO, zimná 

údržba, upratovanie spoločných priestorov)
- parkovanie 35 €/ auto/ mesiac

Ako bonus Vám pri podpise zmluvy dáme
2 permanentky do bazénu a fitnes hotela Barónka.

Kontakt: 02/ 44880157, 0915 398 245, marketing@hotelbaronka.sk

Nové Mesto

spustilo novú

web stránku
NOVÉ MESTO
Prehľadnejší a kvalitnejší obsah,
viac informácií, tlačív na stiahnutie
a možností komunikovať so staros-
tom, poslancami a miestnym úra-
dom, moderný vizuál – to všetko má
nová webstránka mestskej časti
Nové Mesto. 
„Je to ďalší z krokov, ktorými smeru-
jeme k stále kvalitnejšej komunikácii s
občanmi. Cieľom novej stránky je, aby
občan získal potrebnú zrozumiteľnú
informáciu,“ povedal starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý.
Na webstránke www.banm.sk pribud-
lo hneď niekoľko noviniek, ktoré zjed-
nodušujú orientáciu návštevníka. Pri
príprave stránky si samospráva
pomohla údajmi o tom, aké informácie
ľudia na stránke vyhľadávajú najčas-
tejšie – tieto sa dostali na viditeľnejšie
a prístupnejšie miesto.
Prehľadné návody pre konkrétne ži-
votné situácie poskytnú obyvateľom
Nového Mesta rýchlu navigáciu, ako a
kde vybaví svoju vec a čo všetko na to
potrebuje. Ak potrebuje občan upozor-
niť samosprávu na nejaký konkrétny
problém, má prostredníctvom novej
stránky hneď niekoľko možností.
Napríklad cez telefonickú Linku čisto-
ty 0915 650 102, na ktorej môže
nahlásiť miesto nelegálnej skládky,
nepohrabané lístie, či poškodené dets-
ké ihrisko.
Úplne prepracovaná je elektronická
úradná tabuľa miestneho úradu, ktorá
umožňuje prehľadnejšie organizované
dáta, možnosť užívateľského filtrova-
nia informácií (informácie o výrube
stromov, o plánovanej výstavbe a
podobne). V záujme lepšej transpa-
rentnosti úradu bola vylepšená aj časť,
v ktorej novomestská samospráva zve-
rejňuje informácie o uzatvorených
zmluvách, objednávkach a faktúrach.
Po novom je možné tieto informácie
filtrovať, vyhľadávať, prípadne odo-
berať novinky o všetkých nových
dokumentoch. Nová stránka obsahuje
viac ako 2300 podstránok a skoro 11
000 fotografií. (brn)

Kino Rača bude

premietať

každý pondelok
RAČA
Premietaniu filmov v Kine Rača
patrili prvý a tretí pondelok v mesia-
ci, od 15. októbra budú premietať
každý pondelok. So zmenou samo-
správa prichádza preto, aby si Rača-
nia na kino zvykli a brali ho ako
plnohodnotnú alternatívu kultúrne-
ho vyžitia.
Po letných prázdninách začala jesenná
filmová sezóna v Rači v pondelok 1.
októbra 2012 filmom Eštebák, na 15.
októbra je plánované premietanie filmu
Casablanca, o týždeň neskôr Edith
Piaf. Cena vstupenky je 2,50 eur. Kino
Rača ponúka aj vernostné karty, vďaka
ktorým majú pravidelní návštevníci
každú štvrtú návštevu zadarmo, alebo
pri skupine štyroch návštevníkov má
jeden vstup zdarma. (rac)

Práce na areáli

v Krasňanoch

finišujú
RAČA
Koncom októbra 2012 chcú Mestské
lesy v Bratislave dokončiť práce na
revitalizácií rekreačného areálu Pod
horárňou Krasňany, ktorý je tretím
najvýznamnejším vstupom do úze-
mia Bratislavského lesoparku.
Po jeho obnove a doplnení novým
mobiliárom bude tvoriť ďalšie veľmi
vyhľadávané miesto pre oddych Brati-
slavčanov, najmä z východnej časti
mesta.
V projekte revitalizácie sú navrhnuté
dve prestrešenia, úpravy povrchov
chodníkov, lavičky, skupinový gril a
úprava povrchu prístupovej cesty so
zamedzením dopravy tak, aby sa areál
po oboch stranách asfaltovej cesty bez-
pečne prepojil do jedného celku.
Náklady na revitalizáciu predstavujú
cca 150 000 eur a budú hradené z Pro-
gramu cezhraničnej spolupráce Slo-
vensko – Rakúsko 2007-2013, Európ-
skeho regionálneho rozvojového fondu
a štátneho rozpočtu. (mlb)

RAČA
Odvtedy čo pred dvoma rokmi amfi-
teáter v Knižkovej doline vyhorel, tak
sa využíva len počas jesenného vino-
brania. Starosta Peter Pilinský (Stra-
na zelených) si zaumienil, že amfiteá-
ter s priľahlým okolím zrekonštruuje
a poskytne tak Račanom oddychovú,
kultúrnu a športovú zónu. 
Architektonickú štúdiu vypracoval ate-
liér Vallo – Sadovský, pričom architekti
rokovali nielen s račianskou samosprá-
vou, ale aj s obyvateľmi Rače, mater-
skými centrami a mládežou, práve pre
ktorých by sa mal amfiteáter stať voľno-
časovým centrom.
Autori zmenili dispozičné riešenie areá-
lu. Amfiteátrové sedenie chcú zasadiť
na opačnú stranu do svahu. Presťahova-
li aj pódium, ktoré bude menšie. Na
pôvodnej ploche amfiteátra vytvorili
multifunkčnú športovú plochu so sede-
ním, ktorá sa v zime bude dať využívať
napríklad ako klzisko.
Súčasťou má byť detské ihrisko, lezec-
ká stena či priestor na opravu bicyklov.
Pribudne aj rovná plocha, nakoľko plo-
cha, na ktorej sa amfiteáter v súčasnosti

nachádza sa zvažuje, a budú sa tak na
nej dať hrať napríklad loptové hry.
Dôležitou súčasťou areálu majú byť
verejné toalety a klubovňa. Areál pro-
jektovali tak, aby sa dal využívať aj v
zime. Architekti uvažovali o využití prí-
rodných materiálov, strechy budov chcú
zatrávniť a amfiteátrové sedenie zasa z
časti vysadiť zeleným kobercom.
„Na verejnom prerokovaní projektu
občania hovorili najmä o oplotení areá-
lu, o veľkosti pódia, parkovacích mies-

tach či dostupnosti pre zdravotne postih-
nutých. Račania však v drvivej väčšine
vynovenie amfiteátra vítajú,“ povedal
hovorca Rače Jaroslav Hinšt. 
Rekonštrukciu by podľa odhadu mala
stáť milión eur, pričom financovanie
projektu sa predstaví až na ďalšej verej-
nej diskusii s občanmi.  
Na budúci rok má byť hotová projekto-
vá dokumentácia, v roku 2014 sa má
začať s výstavbou, ktorá má trvať osem
mesiacov. Martina Chudá

Zničený amfiteáter v Knižkovej doline

sa má stať voľnočasovým centrom
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Dobrý trh bude

možno aj

na Jakubáku
STARÉ MESTO
Domáci obyvatelia, či ľudia vracajú-
ci sa z práce domov si mohli v stredu
3. októbra 2012 na Jakubovom
námestí vychutnať dobré jedlo.
Mestská časť Staré Mesto, občians-
ke združenie Punkt a Slow Food
Pressburg tu totiž pripravili verejnú
diskusiu o rozšírení Dobrého trhu aj
do tejto časti Starého Mesta.
„Dobrý trh na Panenskej je úspešný
projekt, ktorý vždy priláka tisíce ľudí.
Našou snahou je nájsť pre trh aj ďalšie
vhodné miesto a práve Jakubovo
námestie by takým mohlo byť. Staro-
mešťania získajú priestor pre stretáva-
nie komunity a zároveň všetkým po-
núkneme tradičný farmársky trh s do-
mácimi výrobkami, ktoré v obchodoch
nenájdeme,“ povedal starostka Staré
Mesto Táňa Rosová. Prvý Dobrý trh by
na Jakubáku mohol byť na jar. (stn)

Dobrovoľníci

opravujú

detské ihriská
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto začína
stále viac využívať dobrovoľnícke
aktivity Staromešťanov ale aj firiem,
ktoré pôsobia na území mestskej
časti. Potom, ako dobrovoľnícky po-
máhali v Medickej záhrade a v škol-
ských zariadeniach, tentoraz pomá-
hali aj pri obnove detského ihriska
na Fajnorovom nábreží.
Prvé úpravy ihriska urobili už v júni v
rámci dňa firemného dobrovoľníctva
Naše mesto, keď ihrisko vyčistili a časť
preliezok vybrúsili a namaľovali. V
údržbe preliezok dobrovoľníci pokra-
čovali aj minulý týždeň.
Na jar budúceho roku tu chce samo-
správa po dohode s vlastníkom pozem-
ku upraviť vchod na ihrisko, ktorý je v
súčasnosti z parkoviska áut a autobu-
sov, tak, aby bol zo strany, kde nie je
doprava a deti nie sú ohrozené. (stn)

RUŽINOV
V Rapošovom parku v júli vymenila
mestská časť Ružinov polovicu zde-
vastovaných dvojlavičiek. Na druhú
polovicu nezostali financie a s ich
výmenou sa počítalo až na budúci
rok. Mamičky s deťmi sa však tešia
už teraz, nakoľko v druhej časti
parku, kde sa nachádza aj detské
ihrisko, sa v týchto dňoch opravujú
aj zvyšné lavičky.
„Ušetrili sme peniaze v rozpočte
vďaka elektronickým aukciám, preto
opravujeme aj to, s čím sme tento rok
pôvodne nepočítali,“ povedala hovor-
kyňa Ružinova Miroslava Štrosová na
otázku, odkiaľ sa našli financie na
opravu lavičiek v druhej časti parku. V
júli sa opravilo pätnásť atypických
dvojlavičiek a teraz prebieha oprava
ďalších štrnástich na Vrútockej ulici.
Okrem toho ružinovská samospráva
opravuje ja lavičky na Habruskej ulici.

Za prvý polrok tohto roka ušetril
Ružinov vďaka elektronickým auk-
ciám viac ako 64-tisíc eur. „Elektro-
nické aukcie využívame najmä na
dodávanie rôznych stavebných či
rekonštrukčných prác. Najväčšiu
úsporu nám priniesla aukcia v prípade
rekonštrukcie pavilónov materskej
školy na Západnej ulici, kde otvárame
dve nové triedy. Na dodaní týchto

prác nám aukcia pomohla ušetriť  16
tisíc eur,“ povedal starosta Ružinova
Dušan Pekár. Zároveň dodal, že
mestská časť elektronické aukcie
využíva aj v tých prípadoch, kedy
zákon takúto povinnosť neukladá.
Ružinovu sa podarilo ušetriť aj na
chode miestneho úradu. Napríklad na
nákupe kancelárskych potrieb,  uprato-
vaní budovy či na počítačoch. „Takmer
pri každom tovare  je možné racionál-
nejšie využívať peniaze. Niekedy sú to
stovky, ako pri kancelárskom papieri,
inokedy tisíce eur. Len na upratovaní
budovy úradu znížime náklady o 12-
tisíc eur ročne,“ dodáva Pekár.
Ušetrené peniaze okrem oprave lavi-
čiek už pomohli napríklad aj materskej
škole na Bancíkovej ulici, kde od sep-
tembra vďaka rekonštrukcii pribudli
dve nové triedy, ktoré bolo treba zaria-
diť a prijať nových zamestnancov.

Martina Chudá

Zvyšné lavičky v parku mali vymeniť

budúci rok, menia ich však už teraz


