
Proti prenájmu mestského objektu
na Mýtnej ulici pre potreby denného
stacionáru pre bezdomovcov boli v
mestskom zastupiteľstve len dvaja
poslanci - jedným z nich bol poslanec
za Staré Mesto Martin BORGUĽA
(Smer-SD). Zaujímalo nás, prečo
toto sociálne zariadenie v centre
mesta nechce?
- Obyvatelia z Mýtnej ulice a okolia
proti tomuto zámeru protestujú a ja ich
chápem, veď kto by chcel mať bezdo-
movcov pod oknami svojho domu.
Domnievam sa, že takýto stacionár má
byť v okrajových častiach mesta, kde
sú aj nocľahárne pre ľudí bez domova.
Väčšina mestských poslancov však
tento zámer podporila, čo je z ich stra-
ny tiež pochopiteľné, pretože ho
nechcú mať v okolí svojich domov, tak
ho schválili na Mýtnej ulici. Nepáči sa

mi tiež, že mesto si sťažuje, že nemá
dosť peňazí na zabezpečenie riadneho
chodu, na druhej strane však prenajme
objekt na Mýtnej ulici za symbolické
jedno euro ročne občianskemu združe-
niu, ktoré vzniklo len pred rokom.
Proti vybudovaniu denného stacio-
nára organizujete petičnú akciu. Čo
si od toho sľubujete?
- Som len jedným z členov petičného
výboru a chceme, aby sa tým mestské
zastupiteľstvo opäť zaoberalo a skúsilo
nájsť alternatívu, aby sa do obytnej
štvrte nenasťahovali bezdomovci. Na
to potrebujeme 3000 podpisov, ktoré
zbierame výlučne medzi obyvateľmi
Mýtnej ulice a okolitých ulíc. Nie sme
proti dennému centru pre bezdomov-

cov, ale v inej lokalite. Je dobré, že sa
budú mať kde umyť, najesť, zobrať si
čisté ošatenie. Nikto však nepovedal,
kam títo ľudia pôjdu v noci. Kde budú
prespávať? Vo vchodoch okolitých
obytných domov? V parku na Račian-
skom mýte? Ak pôjdu na noc do niek-
torej z nocľahární na okraji mesta,
pôjdu tam MHD a snaha dostať ich z
verejnej dopravy sa minula účinkom.
Namiesto toho, aby sme sa snažili
dostať bezdomovcov trvalo z centra
mesta, vytvárame im denné zázemie
jeden kilometer vzdušnou čiarou od
Hlavného námestia. Primátorovi sa
páči myšlienka, že s bezdomovcami
treba pracovať tam, kde sú. S tým však
nesúhlasím. Pýtam sa, ak sa nasťahujú
na Primaciálne námestie, otvoríme im
denný stacionár v budove radnice?

Zhováral sa Radoslav Števčík
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STARÉ MESTO
Na rohu ulíc Bezručova a Dobrovičo-
va sa v predzáhradke bývalej nemoc-
nice ubytovali bezdomovci. Ich prí-
tomnosť cítiť už z diaľky, keďže
svoje potreby vykonávajú v okoli-
tých kríkoch. Staré Mesto intenzívne
komunikuje s majiteľom budovy,
ktorý sa problémy súvisiace s jeho
pozemkom doteraz vždy snažil vyrie-
šiť rýchlo a účinne.
Ak ste nedávno prechádzali od Gymná-
zia Grösslingová k nákupnému centru
Eurovea práve po Bezručovej ulici a
nenaplo vás, tak máte isto silný žalú-
dok. Na rohu bývalej nemocnice sú
schody, ktoré vedú do predzáhradky,
položenej nižšie v porovnaní s priľa-

hlým chodníkom a cestou. Pod budovu,
ktorá tvorí ideálny prístrešok, si bezdo-
movci nanosili matrace a paplóny a
zariadili si tak bývanie v lukratívnej
lokalite. Keďže si nechcú znečisťovať
svoj príbytok, svoje potreby chodia
vykonávať do priľahlej zelene. Keď
sme sa na mieste boli prvýkrát pozrieť,
mrholilo a zápach bolo cítiť intenzívne
na niekoľko metrov. Tento  skvost
podľa našej čitateľky zaujal aj zahranič-
ných turistov, ktorí si okrem fotografo-
vania Modrého kostolíka zvečňujú aj
túto bratislavskú „atrakciu“. 
„Staré Mesto intenzívne rokuje s maji-
teľom budovy bývalej nemocnice na
Bezručovej ulici. Mestská časť ho
počas tohto roka trikrát vyzvala, aby na

svojom majetku a pozemku zabezpečil
poriadok, na čo majiteľ vždy neodklad-
ne zareagoval,“ uviedol hovorca mest-
skej časti Staré Mesto Tomáš Halán.
Majiteľom budovy je Bezručova In-
vest, s.r.o., ktorú kontroluje spoločnosť
TEDAK, a.s. Nám sa s majiteľmi spo-
jiť nepodarilo, bezdomovcov tu však
možno stretnúť každú noc. 
Keďže prešla zmena územného plánu,
je možné začať s prestavbou budovy a
revitalizáciou okolitej zelene. Posledný
známy účel prestavby a rekonštrukcie
dvoch budov na Bezručovej ulici 3 a 5
mal zahŕňať zachovanie zdravotnícke-
ho zariadenia, nosnou funkciou budov
však mal byť hotel doplnený o občians-
ku vybavenosť. Martina Chudá

Na Bezručovej sa usadili bezdomovci
Na rohu ulíc Bezručova a Dobrovičova prespávajú v areáli bývalej polikliniky bezdomovci. FOTO - Slavo Polanský

Stacionár áno, ale nie v centre mesta

O týždeň bude

na Pasienkoch

futbalové derby

Slovan - Trnava
BRATISLAVA
Po nedeľnom víťazstve futbalistov
ŠK Slovan Bratislava nad Košicami
3:1 zostávajú Bratislavčania na čele
ligovej tabuľky s náskokom troch bo-
dov pred Žilinou a Senicou. Zmeniť
sa to môže už túto sobotu 27. októbra,
keď Slovan hrá práve v Žiline. O týž-
deň neskôr, v piatok 2. novembra
2012, príde na Pasienky tradičný
rival belasých Spartak Trnava.
Okolo termínu ligového derby Slovan -
Trnava bol v uplynulých dňoch nebýva-
lý rozruch. Pôvodne sa totiž malo hrať v
sobotu 3. októbra 2012, kvôli televízne-
mu prenosu bol však termín zápasu pre-
ložený o deň skôr. Netreba pripomínať,
že v piatok 2. novembra je Sviatok zos-
nulých a školáci majú celý týždeň jesen-
né prázdniny. Práve preto je možné, že
derby navštívi menej divákov. 
Vedenie klubu ŠK Slovan Bratislava
však vyvinulo maximálnu snahu, aby sa
práve spomínaný zápas odohral v nede-
ľu 4. novembra. Slovan požiadal všet-
kých zainteresovaných o presun stretnu-
tia. S tým by súvisel aj presun zápasov
štvrťfinále futbalového pohára Slovnaft
Cup z utorka 6. novembra na stredu 7.
novembra 2012. Ako uviedol projekto-
vý manažér ŠK Slovan Bratislava Stani-
slav Kramarič, s tým súhlasili všetci
okrem Trnavčanov.
„S nedeľným termínom nemali problém
Slovenský futbalový zväz, Únia ligo-
vých klubov, Digi TV, ani súperi Slova-
na a Trnavy vo štvrťfinále futbalového
pohára. Spartak Trnava bol však proti a
tak sa bude hrať, najmä na škodu  fanú-
šikov, v piatok 2. novembra. Veríme
však, že aj napriek tomu si na Pasienky
nájde cestu čo najviac fanúšikov futbalu
a Slovana, aby si pozreli derby momen-
tálne prvého s posledným tímom ligovej
tabuľky,“ povedal Stanislav Kramarič.
Kvôli novému termínu chcela Belasá
Šlachta derby bojkotovať. Keďže však
klub spravil všetko, čo bolo v jeho
silách, fanklub stojí pevne za svojim
klubom a v piatok o 18:30 bude pripra-
vení hnať belasých v plnej sile.
„Spravili všetko, čo sme mohli, aby sa
derby hralo v nedeľu, no nepodarilo sa
to. K derby patria emócie, nasadenie,
bojovnosť a najmä fanúšikovia. Sme
presvedčení, že derby bude mať poriad-
ny náboj so skvelou atmosférou a že slo-
vanisti zažijú zaujímavý derby víkend.
V piatok prídu povzbudiť Slovan proti
Trnave a v sobotu v Prahe podporia Slo-
van proti HC Lev,“ povedal PR riaditeľ
ŠK Slovan Tomáš Straka.
Ligové derby ŠK Slovan Bratislava -
Spartak Trnava sa teda hrá v piatok 2.
novembra 2012 o 18.30 h na štadióne
Pasienky. (ado)

Na Mýtnej ulici

sa budú starať

o bezdomovcov
STARÉ MESTO
V prázdnom objekte na Mýtnej ulici
33 má vzniknúť denný stacionár pre
bezdomovcov. Vznik tohto zariade-
nia v centre mesta navrhol bratislav-
ský magistrát, prenájom domu s
dvorom na tento účel v septembri
schválili mestskí poslanci.
Prenájom mestského objektu na Mýt-
nej ulici pre potreby nizkoprahového
zariadenia pre ľudí bez domova obha-
joval najmä primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý). „S bezdomovcami  treba
pracovať tam, kde sú. My vlastne sa
snažíme stiahnuť bezdomovcov z ulíc
a dostať ich do denného centra. A
myslím si, že to je to, čo aj občania
nášho mesta privítajú,“ uviedol primá-
tor Ftáčnik.
Nie všetci obyvatelia z okolia Mýtnej
ulice zdieľajú primátorov optimizmus.
Obávajú sa koncentrácie ľudí bez
domova, pýtajú sa, kam pôjdu v noci,
keď bude stacionár zatvorený. Proti
zriadeniu stacionáru začali petičnú
akciu. „Najprv som bol apriori proti,
lebo za rohom bývam a kto by chcel
mať bezdomovcov pod oknami?“ uvie-
dol predseda poslaneckého klubu
SDKÚ-DS a Most-Híd Sven Šovčík.
Nakoniec projekt podporil, lebo si mys-
lí, že je horšie, keď bezdomovcov
vyvážajú do útulkov na okraji mesta a
potom cestujú do centra MHD a obťa-
žujú cestujúcich.
Proti stacionáru pre bezdomovcov na
Mýtnej ulici sa v mestskom zastupiteľ-
stve postavil staromestský, mestský a
župný poslanec Martin Borguľa (Smer-
SD). Podľa neho je správna predchá-
dzajúca prax, keď mesto poskytlo pre
bezdomovcov priestory na periférii
mesta. (brn)

Cintoríny budú

otvorené až

do 20. hodiny
BRATISLAVA
V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom
všetkých svätých a Pamiatky zosnu-
lých predlžuje mestské pohrebníctvo
Marianum na dva týždne otváracie
hodiny na bratislavských cintorí-
noch až do 20.00 h. 
Od štvrtka 25. októbra až do štvrtka 8.
novembra 2012 tak budú všetky brati-
slavské cintoríny otvorené denne od
7.00 do 20.00 h. V tomto ročnom
období, keď sa skracuje deň, skracuje
sa aj záverečná hodina na cintorínoch.
V októbri sú cintoríny otvorené do
19.00 h, v novembri, decembri, januári
a vo februári až len do 18.00 h. Výnim-
kou sú práve dušičky, keď sa dočasne
otváracie hodiny predlžujú. (brn)
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Prečo nútime
bezdomovcov
cestovať?
S blížiacou sa zimou začíname akosi
citlivejšie vnímať aj problémy ľudí
bez domova. Stali sa súčasťou brati-
slavských ulíc a nášho každodenného
života. Ťahajú sa do Bratislavy z celé-
ho Slovenska za vidinou ľahšieho
prežitia vo veľkom meste.
Stretávame ich na ulici, sedávame na
tých istých lavičkách, cestujeme tými
istými autobusmi MHD, nakupujeme v
tých istých potravinách, kde si chodia
kupovať lacný alkohol, aby prežili
chladné noci. Za každým z nich je iný
príbeh. Niekto prišiel o strechu nad hla-
vou z vlastnej viny, iného dostali na
ulicu príbuzní, kamaráti. Niektorí hľa-
dajú pomoc, iní ju odmietajú a chcú len
prežiť. Aj keď si to nie vždy uvedomuje-
me, každý z nás ľuďom bez domova
pomáha. Či už prostredníctvom prí-
spevkov štátu, samosprávy, kúpou ich
časopisu alebo cez dotácie, ktoré idú
rôznym neziskovým organizáciám a
občianskym združeniam.
Predchádzajúce mestské samosprávy
sa ich snažili dostať mimo centra
mesta, pretože tu svojou prítomnosťou
neraz obťažujú Bratislavčanov a náv-
števníkov. Župa sezónne prevádzkuje
nocľaháreň na Furmanskej ulici v La-
mači, mesto má nocľaháreň na Hrad-
skej ulici vo Vrakuni, okrem toho v
meste úspešne funguje Nocľaháreň sv.
Vincenta de Paul na Ivánskej ceste.
Tam všade chodia prespávať bezdo-
movci, ktorí potom ráno cestujú do
centra mesta, aby tu prežili ďalší deň.
Súčasná bratislavská samospráva sa
rozhodla, že ponúkne bezdomovcom na
Mýtnej ulici prístrešie, kde sa budú môcť
cez deň umyť, najesť či obliecť sa do
čistých vecí. Tým, že ich posielame pre-
spávať na perifériu a jedlo im ponúkne-
me v centre, nútime ich cestovať hore-
dole. Rozumnejšie by bolo zriadiť v cent-
re mesta aj nocľahárne, alebo naopak
postaviť denné stacionáre v okolí existu-
júcich nocľahární. Nenúťme ich cesto-
vať po meste, keď im môžeme všetky
sociálne služby poskytnúť na jednom
mieste. Za tými, ktorí sú ochotní prijať
pomoc, netreba nikam chodiť. Tí prídu
aj sami. Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Nové celomestské pravidlá parkova-
nia, ktoré schválilo mestské zastupi-
teľstvo, vyvolali nebývalý záujem
Bratislavčanov. Najviac ich zaujíma-
lo, či budú môcť v okolí svojho byd-
liska parkovať aj cez deň, alebo len v
noci, a koľko budú musieť ako rezi-
denti za parkovanie zaplatiť.
Podľa celomestskej parkovacej politi-
ky systém rezidentského parkovania
platí od 18.00 do 8.00 h, v tomto čase
môže na rezidentských parkovacích
miestach parkovať iba obyvateľ s trva-
lým pobytom v zóne (rezident). To
znamená, že od večera do rána budú
môcť na miestach vyhradených pre

rezidentov parkovať iba obyvatelia prí-
slušnej zóny.
Ostatní vodiči, ktorí nie sú rezidentmi
v príslušnej zóne, môžu v tomto čase
parkovať len na miestach, ktoré nie sú
zaradené do rezidentského parkovania.
Vymedzenie zóny rezidentského par-
kovania je v kompetencii správcu
komunikácie, to znamená na cestách 1.
a 2. triedy to bude magistrát a na ces-
tách 3. a 4. triedy mestské časti.
Počas dňa, teda v čase od 8.00 do
18.00 h je parkovanie v rezidentskej
zóne pre rezidentov tejto zóny bez-
platné. Nerezidenti môžu cez deň par-
kovať na rezidentských státiach bez
obmedzenia, ak nie je značkou uprave-

né inak (spoplatnené miesto na krátko-
dobé alebo celodenné parkovanie).
Pre úplnosť pripomeňme, kto je podľa
mestských pravidiel rezident - je to
Bratislavčan, ktorý vlastní vodičský
preukaz, má trvalý pobyt v mestskej
časti, resp. zóne rezidentského parko-
vania, a preukáže vzťah k vozidlu.
Rezident má vzťah k vozidlu, ak  je
držiteľom vozidla (vlastník, lízing,
nájom), vozidlo je evidované na jeho
živnosť, vozidlo je vo vlastníctve práv-
nickej osoby, ktorá je jeho zamestnáva-
teľom a umožňuje mu používať vozid-
lo aj na súkromné účely, vozidlo je vo
vlastníctve právnickej osoby a je jej
štatutárnym zástupcom. (ado)

Počas dňa má byť v rezidentskej zóne

parkovanie pre rezidentov zadarmo

STARÉ MESTO
Bratislavský magistrát začal so zna-
čením nového úseku cykotrasy Špi-
tálska - Štúrova ulica, a to od Ame-
rického námestia po križovatku s
Grösslingovou a Medenou ulicou. Na
väčšine tohto úseku budú cyklisti jaz-
diť spoločne s autami, vlastný cyklo-
pruh dostanú iba na Štúrovej v
smere na Špitálsku a na Špitálskej po
križovatku s Lazaretskou ulicou, v
opačnom smere na cyklopruh nezos-
talo miesto.
Cyklotrasa Štúrova - Špitálska je jeden z
dvoch projektov budovania cyklotrás v
meste, ktorý sa v súčasnosti realizuje.
Tým druhým je cyklotrasa na Pribino-
vej ulici, kde je problémový najmä úsek
pred ministerstvom vnútra s chýbajúcou
časťou chodníka pre chodcov.  Pokraču-
jú rokovania medzi mestom, minister-
stvom a investorom komplexu Eurovea,

s vybudovaním chodníka a cyklotrasy
by sa malo začať ešte v tomto roku
alebo začiatkom budúceho roka.

Úsek Pribinovej ulice od Eurovea po
Most Apollo zatiaľ brzdia rozpory
mesta s dopravnou políciou. Kým ma-
gistrátna cyklokomisia presadzuje ve-
denie cyklotrasy v jednom jazdnom
pruhu, dopravná polícia trvá na trasova-
ní na chodníku spolu s chodcami. 
Mierny posun nastal vo vzťahu ku kon-
troverznému úseku cyklotrasy po náb-
režnej promenáde od Nového mosta
(Most SNP) po Riverpark. Komisia
mesta pre cyklodopravu tvrdí, že šírko-
vé pomery promenády a ani zlý stav
asfaltu neumožňujú komfortné riešenie
pre chodcov aj pre cyklistov. Odporuči-
la však zaoberať sa zmenou značenia
len v najužšom úseku z 2,5 metra na 2
metre v prospech chodcov. Na väčšine
tohto zhruba 1 km dlhého úseku tak má
byť chodník naďalej nezmyselne roz-
delený cyklopruhom. (ado)

FOTO - Slavo Polanský

Magistrát maľuje cyklotrasu Špitálska -

Štúrova, na nábreží cyklopruh zúžia
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Príprava na

župné voľby

sa už začala
BRATISLAVA
Koncom budúceho roku sa končí
štvorročné volebné obdobie krajskej
samosprávy a obyvateľov Bratislav-
ského kraja čakajú tzv. župné voľby.
Podľa prvých informácií už politické
strany začali s hľadaním volebných
koalícií a výberom kandidátov.
Súčasný predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo (SDKÚ-
DS) sa už vyjadril, že sa bude uchádzať
o opätovné zvolenie, pokiaľ sa mu poda-
rí získať podporu širokej volebnej koalí-
cie stredopravých strán. Pred tromi
rokmi kandidoval s podporou SDKÚ-
DS, KDH, SMK, OKS, SaS. „Som roz-
hodnutý, že by som do toho išiel, pokiaľ
naozaj tú alternatívu dokážeme spolu
postaviť. Ak zistíme, že to nejde, že sa to
niekde z nejakých príčin zadrháva, že sa
spoločný program nebude napĺňať, že
bude rozbité župné zastupiteľstvo -
budem zvažovať inú alternatívu,“ vyhlá-
sil Frešo.
O vlastnom kandidátovi na post brati-
slavského župana však uvažuje aj strana
Sloboda a Solidarita, ktorá je posmelená
výsledkom marcových parlamentných
volieb, keď spomedzi stredopravých
strán získala v kraji najviac hlasov. V
SaS sa hovorí o dvoch bývalých minis-
troch. „Ľubomír Galko aj Daniel Kraj-
cer sú kandidáti, ktorí by za SaS prichá-
dzali do úvahy,“ povedal predseda SaS
Richard Sulík. 
Kreslo župana a väčšinu v krajskom
parlamente by chcela získať aj strana
Smer-SD, ktorá presvedčivo zvíťazila v
marcových parlamentných voľbách aj v
Bratislavskom kraji, keď získala 32,09
percenta hlasov pred druhou SaS (13) a
treťou SDKÚ-DS (12,50 %). Zatiaľ sa v
strane najviac hovorí o starostke mest-
skej časti Karlova Ves Ivete Hanulíko-
vej (Smer-SD) ako o horúcej kandidát-
ke. Tá sa v posledných župných voľ-
bách v roku 2009 stala poslednou z tro-
jice poslancov za Karlovu Ves, v komu-
nálnych voľbách o rok neskôr obhájila
kreslo starostky, keď profitovala z roz-
štiepenosti stredopravých strán v Karlo-
vej Vsi. Ako o možnom kandidátovi sa
vraj hovorí aj o staromestskom, mest-
skom a krajskom poslancovi Martinovi
Borguľovi (Smer-SD).
V súvislosti s budúcoročnými župnými
voľbami stojí za pozornosť návrh mi-
nistra obrany a krajského šéfa strany
Smer-SD Martina Glvača na zrušenie
druhého kola voľby župana. Zdôvod-
ňuje to snahou ušetriť štátu státisíce
eur, neprehliadnuteľná je aj možnosť,
že stredopravé strany v kraji nepôjdu o
rok do volieb spoločne, z čoho by
potom mohol profitovať práve kandi-
dát strany Smer-SD. (ado)

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

POŽIÈAJTE SI NAJVIAC

NZA NAJ IŽŠÍ ÚROK !

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

Ďalšia novinka parížskeho autosa-
lónu: päťsedadlový Mercedes-
Benz B 200 Natural Gas Drive (115
kW/156 k) spotrebuje na 100 km
iba 4,2 kg zemného plynu (trieda
účinnosti A, emisná norma EURO
6). Jazdí tak zhruba o polovicu lac-
nejšie než rovnako výkonný benzí-
nový model pri prepočte na ener-
getický ekvivalent. V porovnaní s
klasickými pohonmi má tiež výraz-
ne čistejšie výfukové plyny a o 16
percent nižšie emisie CO2. 
Z 0 na 100 km/h zrýchli B 200 Natural
Gas Drive s automatickou dvojspoj-
kovou prevodovkou 7G-DCT za 9,1
sekundy, so šesťstupňovou manuál-
nou za 9,2 sekundy. Dosahuje maxi-
málnu rýchlosť 200 km/h. Na plynový
pohon môže dôjsť do 500 km.
Na prvý pohľad odlišuje B 200 Natural
Gas Drive od vozidiel triedy B s kla-
sickým pohonom najmä výrazný
predný nárazník so svietidlami den-
ného osvetlenia so svetelnými dióda-
mi v tvare pásu. Ako prvý model svo-
jej triedy dostal tiež modulárnu kon-

cepciu karosérie (ENERGY SPACE):
v dvojitom dne pod zadnými sedadla-
mi má veľkú a dve menšie nádrže na
spolu 125 litrov/21 kg zemného
plynu. Vozidlo si vďaka tomu zacho-
váva aj veľkorysý batožinový priestor. 
B 200 Natural Gas Drive je certifiko-
vaný a jazdí zásadne na zemný plyn.
V prípade núdze sa nepozorovane
(bez možnosti zásahu vodiča) pre-
pne na benzínový pohon, ktorý
využíva malú prídavnú 12-litrovú
nádrž. Aktuálny prevádzkový režim

zobrazuje združený palubný prístroj
vozidla. Pri zapojenom benzínovom
pohone ukazuje i hladinu paliva a
zvyšný dojazd. 
B 200 Natural Gas Drive je možné
objednať u slovenských predajcov
Mercedes-Benz už teraz. Dodávať
sa začne v marci 2013. V cene vozid-
la je 6 ročný servis (alebo do 160 000
km). Štandardnú dvojročnú záruku je
možné predĺžiť až na štyri roky.

Viac informácií na
www.motor-car.sk

Šetrí náklady aj životné prostredie

IIHHNNEEĎĎ PPRREEDDÁÁMMEE
OPEL ZAFIRA 1,7 CDTi
výrobené 2010, najazdených 27 750 km,
šedá metalíza, diesel, 81 kW / 110 koní, 6-
stupňový manuál, 5-dverové, 7-miestne,
EnJoy, elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie zrkadlá, elektricky ovládané pred-
né okná, ABS, ESP, airbag vodiča, airbag
spolujazdca + hlavové, multifunkčný volant,
tempomat, palubný počítač, centrálne
zamykanie, hmlovky, mechanická zábrana,
rádio + CD + MP3, možnosť odpočtu DPH.
Cena: 10 800 € (9000 € bez DPH)

Volajte 0905 603 698
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Mesto obhajuje

parkovací dom

pod Kollárkom
STARÉ MESTO
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý) a
pracovníci magistrátu na verejnej
prezentácii obhajovali projekt pod-
zemného parkovacieho domu na
Kollárovom námestí. V prípade
iného projektu podzemnej garáže na
Kamennom námestí však primátor
nájomnú zmluvu s investorom vypo-
vedal. Mestu za to hrozí súd.
Hĺbenie päťpodlažnej podzemnej gará-
že pre 297 áut mesto odobrilo, súhlasné
stanovisko podpísal práve súčasný pri-
mátor Ftáčnik. A to aj napriek tomu, že
pozemok je podľa územného plánu par-
kom so sadovníckymi a lesoparkovými
úpravami. Mesto a primátor trvajú na
tom, že garáž na Kollárovom námestí
územný plán umožňuje. Argumentova-
li tým, že vzhľadom na deficit zhruba
20 000 parkovacích státí v centre mesta
je potrebné, aby sa v určitých lokalitách
vybudovali podzemné parkoviská.
Nedostatok parkovacích miest v centre
mesta mal riešiť aj projekt podzemnej
garáže s kapacitu 2200 parkovacích
miest pod Kamenným námestím. Pri-
mátor Ftáčnik však zmluvu s investo-
rom v tomto prípade vypovedal. Ten s
výpoveďou nesúhlasí a prípad sa môže
skončiť na súde.
Vybudovať hromadnú podzemnú garáž
chce samospráva aj na Šafárikovom ná-
mestí. Po tom, čo stroskotal projekt ga-
ráže pod neďalekým školským dvorom
gymnázia na Grösslingovej ulici, je
reálnosť tohto projektu otázna. (ado)

RUŽINOV, NOVÉ MESTO
Počas hokejových zápasov na Zim-
nom štadióne Ondreja Nepelu zaží-
vajú okolité ulice nápor áut, ktoré
nechávajú fanúšikovia zaparkované,
kde sa len dá. Počas majstrovstiev
bolo na bývalom cyklistickom štadió-
ne vybudované provizórne parkovis-
ko, ktoré by občania privítali i dnes.
Problém s parkovaním by však
mohol vyriešiť aj plánovaný parko-
vací dom na Jégého ulici.
Parkovací dom mal na mieste, kde bola
bývala športová hala, na križovatke ulíc
Jégého a Stodolova,  stáť už pred maj-
strovstvami, no investor nemá dodnes
stavebné povolenie. Búracie práce sú
však už takmer dokončené.
Parkovací dom má mať päť až šesť
podlaží a jedno podzemné podlažie.
Existujú tri varianty viacpodlažného
parkoviska, ktoré sa líšia v dopravnom
napojení vjazdu a výjazdu  na mestské
komunikácie. Počet parkovacích miest
sa tiež odvíja od konkrétnych technic-
kých riešení stavby, a preto sa odhady
zatiaľ pohybujú od 100 do 500 stojísk.
Predpokladaný začiatok stavby je
marec 2013 a ukončenie sa orientačne
plánuje na máj 2014.
„Lokalita je preťažená autami, takže
nové parkovacie možnosti určite pomô-
žu, keďže zimný štadión má málo par-
kovacích miest,“ povedala hovorkyňa
mestskej časti Ružinov Miroslava Štro-
sová. Okrem návštevníkov štadióna by
mal taktiež slúžiť aj obyvateľom rozši-
rujúcej sa bytovky na Jégého ulici,

návštevníkom komerčných prevádzok
v tejto lokalite, ale počíta sa aj s dlhodo-
bým prenájmom firmám v bezprostred-
nej blízkosti. Investorom je spoločnosť
Immocap Services, s.r.o., zo skupiny
Petra Lukeša, ktorý realizoval aj  poly-
funkčný projekt Centrál na Trnavskom
mýte.
Po zbúraní cyklistického štadióna na
križovatke ulíc Odbojárov a Kalinčia-
kova sa hovorilo, že na mieste sa posta-
ví park so športoviskami. Nemalo ísť o
športovú halu, ale o nenáročné športo-
viská. Neskôr sa však rozhodlo, že na
mieste sa vybudujú parkovacie garáže,
pričom navrchu bude park. „Víťaz
obchodnej verejnej súťaže je povinný v
súlade s účelom nájmu vybudovať a
prevádzkovať športový areál a parko-
visko bez finančnej účasti hlavného

mesta,“ uviedla Martina Halušková z
mediálneho referátu bratislavského
magistrátu. 
Kedy sa však začne s výstavbou, ktorú
mestské zastupiteľstvo schválilo ešte v
máji 2012,ešte stále nie je známe, pre-
tože primátor súťaž 15. októbra 2012
zrušil. Podmienky novej súťaže budú
opätovne predložené na rokovanie
zastupiteľstva vo štvrtok 25. októbra
2012. „Žiadali sme, aby športoviská
boli bezplatne prístupné verejnosti,“
uviedol hovorca Nového Mesta Marek
Tettinger, čo je aj súčasťou súťažných
podmienok na nájom pozemkov. Keď
sme sa pýtali na spoplatnenie parkovis-
ka, M. Halušková nás informovala, že
bezplatné parkovanie v podmienkach
nie je. Martina Chudá

FOTO - Slavo Polanský

Parkovanie v okolí zimného štadióna

je kritické, mohlo by sa však zlepšiť

Na zbúranisku

bude stavenisko

Starého mosta
PETRŽALKA
Na zbúranisku po futbalovom šta-
dióne Artmedie na Krasovského
ulici bude stavenisko pre potreby
rekonštrukcie Starého mosta. Vlast-
ník pozemku - firma BMC Interna-
tional, s.r.o., tu totiž zatiaľ neplánuje
nič stavať.
Rekonštrukcia Starého mosta sa mala
začať už túto jeseň. Tak to aspoň sľu-
boval začiatkom tohto roka primátor
Bratislava Milan Ftáčnik (nezávislý).
„V marci tohto roku mesto Bratislava
podá žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na Európsku komisiu na
opravu Starého mosta a budovanie
koľajovej trate do Petržalky. Pokiaľ
bude rozhodnutie kladné, čo sa očaká-
va v priebehu prvej polovice roka, tak
signál pre obyvateľov, že sme boli
úspešní, bude ten, že v druhej polovici
roka dáme dole Starý most. Fyzicky ho
dáme dole, pretože opravovať a rekon-
štruovať sa má na nábreží Dunaja,“
sľuboval v januári primátor Ftáčnik.
Nič z toho sa zatiaľ nesplnilo, mesto v
marci nestihlo požiadať o finančný prí-
spevok a na jeseň sa nezačalo so sľubo-
vanou rekonštrukciou mosta. (brn)

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

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

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

Testy predaja potvrdzujú –
nie všetci platia férové ceny!

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

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

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

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

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

Spo-

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

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

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

dnes stojí viac ako 10 500 eur!

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

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

GGoollddPPaarrttyy  jjee  ttuu  pprree  VVááss – 29. a 30. októbra 2012 v Hoteli Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava -
Staré Mesto, a 31. októbra 2012 v Hoteli Barónka, Mudrochova 2, Bratislava - Rača.
Informácie nájdete na: http://www.goldparty.at/vykup-zlata-bratislava.html alebo info@goldparty.at
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Na Sedlárskej ulici 4, v priestoroch,
kde kedysi bola predajňa pánskej
konfekcie a neskôr Pizza House, je
dnes dvojpodlažný LOCHNESS
SCOTTISH PUB, čiže Lochneská
škótska krčma. Keďže z Vysokej
ulice poznáme škótsky bar, boli sme
zvedaví na škótsky pub. Ako chutí
tento kus Škótska na Sedlárskej ulici.
Lochness Pub je neprehliadnuteľný.
Kým írsky pub je zvonku obložený dre-
vom namaľovaným na zeleno, ten škót-
sky obložili červeným drevom. Ak má
byť škótsky, určite by sa hodila skôr
modrá farba, tá červená je však určite
výraznejšia.
Treba povedať, že tento typ výkladov,
ktorý bol kedysi typický aj pre Prešpo-
rok, sa od polovici minulého storočia
postupne vytratil. Je dobré, že sa do par-
terov starých meštianskych domov vra-
cajú. Lochness Pub má ešte jednu pred-
nosť - pri prestavbe interiéru tu urobili
akési medzidverie, vďaka čomu najmä
v zimných sychravých dňoch nepôjde
zima dnu, ale zostane medzi dvoma
vchodovými dverami.
Interiér je prerobený presne po vzore
tradičných anglických či škótskych
pubov. Len koberec na dlážke chýba.
Tu sú klasické drevené dosky, steny sú
červené, po pravej strane je bar s boha-
tou ponukou škótskej whisky. Na príze-

mí sú vysoké barové stoly s vysokými
stoličkami. Kým na ostrovoch sa so sto-
ličkami neobťažujú a miestni si pri pive
či whisky radi postoja, v Bratislave by
sa krčma bez stoličiek asi neuchytila.
Drevené točité schody vedú na poscho-
die, kde je klubová časť s koženými
kresielkami a jedálenská časť s klasic-
kými stolami a stoličkami.
Interiér je v Lochness Scottish Pube na
jednotku, boli sme zvedaví, či si tak dali
záležať aj na kuchyni. Na naše sklama-
nie sme však v jedálnom lístku nenašli
žiadne škótske špeciality. Pokiaľ za
také nebudeme považovať jedlá s prí-
vlastkom Lochness ako napríklad
Lochness Monster Sandwich (8,90 €),
čo je vlastne typický dvojitý americký
sendvič, podávaný so šalátom, vajcom,
slaninou, kuracím mäsom, paradajkou,
šalotkou, dresingom a hranolčekmi. Na
sendviči sa toho veľa nedá pokaziť, iba
ak by ho nepripravovali z čerstvých
surovín. Tento bol čerstvý a presne
podľa očakávania. Akurát hranolčeky
nemuseli byť tak príšerne slané.
Okrem sendvičov tu ponúkajú steaky,
pečené rebierka a krídelká, burgre a
dokonca aj cestoviny a rizoto. To nie je
vôbec škótske, to je skôr také slovens-

ké menu. Polievku tu majú každý deň
inú, opäť však nečakajte žiadnu škóts-
ku. Raz nám ponúkli ruský boršč, na
ďalší deň karfiolovú dochucovanú
polievkovým korením so sušenou
mrkvičkou.
Bravčové rebrá marinované v spicy
marináde z chilly, medu a BBQ omáčky
a podávané so steakovými hranolkami
(11,90 €) boli vynikajúce. Treba pove-
dať, že na rebrách nešetrili a porcia to
bola veľmi slušná. Pochutili sme si aj na
jahňacom pečenom lýtku podávanom s
pečenou fazuľou a pečenými zemiakmi
s rozmarínom (13,90 €). 
Dobrý bol aj Lochness Monster Burger
(8,90 €), čiže dvojitý hovädzí burger
podávaný so šalátom, paradajkou, šalot-
kou, údenou slaninou, dresingom a hra-
nolčekmi, ktoré boli opäť prislané.
Jediným kúskom škótska je veľmi sluš-
ná ponuka škotskych Single Malt a
Blended Malt. Okrem škótskeho jedla
nám v Lochness Pube chýbalo aj škót-
ske pivo. Škóti ho vraj varia už 5000
rokov, takže v škótskom pube by mohli
čapovať aspoň jedno škótske pivo. Aj
keď je ten pub v Bratislave.
Naše hodnotenie:����

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

Lochness Pub je škótsky len trošičku

Na portáli hanby aj obchody z Bratislavy
Na internetovom portáli potravino-
vých kontrol, ktorý spustilo minister-
stvo pôdohospodárstva, sa objavilo aj
18 bratislavských obchodov s potravi-
nami. Ide o prevádzky, kde inšpektori
veterinárnej a potravinovej správy
zistili pri kontrole nedostatky.
Na portáli kontrola.mpsr.sk je zoznam
prevádzok, kde nie je dodržiavaná
osobná hygiena, hygiena predaja či
hygiena skladovania, rovnako aj fakt,
že výrobky nie sú dostatočne označe-
né, doplňujúce informácie však zatiaľ
chýbajú.
Najviac prevádzok (až tri) patria do
siete BILLA. Novootvorenej predajni
BILLA na Mostovej ulici inšpektori
vyčítali hygienu budovy, prevádzkar-
ne, predaja a skladovania. Predajni
BILLA na Kazanskej ulici vyčítali
klamlivo označené potraviny alebo
ponúkané na predaj klamlivým spôso-
bom, predajni BILLA na Miczkiewic-
zovej ulici  okrem hygieny budovy a

prevádzkarne aj vybavenosť šatní a
sociálnych zariadení.
Na portáli hanby sú aj dve bratislavské
prevádzky LIDL - predajňa na Račian-
skej ulici predávala nevyhovujúce suro-
viny, výrobky a tovar, inšpektori mali
výhrady ak k vybavenosti  šatní a sociál-
nych zariadení. LIDL na Karloveskej
ulici mal nedostatky v hygiene budov a
prevádzkarne, nevyhovovala ani vyba-
venosť šatní a sociálnych zariadení.
V predajni Mäso údeniny Emílie
Achbergerovej na Šancovej ulici boli
potraviny označené nečitateľne, nedo-
statočne alebo nesprávne, nevyhovela
ani vybavenosť šatní a sociálnych zaria-
dení. V predajni Mäso údeniny Emílie
Achbergerovej na Hálkovej ulici kon-
štatovali inšpektori tiež nečitateľné,
nedostatočné alebo nesprávne označe-
nie tovaru.

Rovnaký nedostatok - nečitateľné, nedo-
statočné alebo nesprávne označenie- zis-
tili inšpektori v prevádzke CASARO na
Vyšehradskej ulici. Predajňa Mäso-úde-
niny NOVÁK na Komárnickej ulici
nemala dostatočnú vybavenosť šatní a
sociálnych zariadení, Potraviny Štefan
Jung na Nobelovej ulici a supermarket
KAUFLAND na Trnavskej ceste mali
nedostatky v hygiene technologického
zariadenia a  pracovných pomôcok.
V pekárni TESCO na Lamačskej ceste
zistili inšpektori nedostatky v dodržiava-
ní a evidencii teplotných režimov, v
hygiene budovy, prevádzkarne a sklado-
vania, označenie predávaných výrobkov
bolo nečitateľné, nedostatočné alebo
nesprávne.
Portál potravinových kontrol eviduje
nálezy kontrol štátnej veterinárnej a
potravinovej správy pri kontrole potra-
vín v ich výrobe, v obchodnej sieti, pri
manipulovaní s nimi a pri ich umiestňo-
vaní na trh. Marian Brezňanský

Medickú 

záhradu nemal

kto otvoriť
LIST ČITATEĽA
Ráno sa manželka vybrala so synom
na prechádzku do Medickej záhra-
dy. K bráne prišli okolo 10.05 h. Na
ich prekvapenie pred zamknutou
záhradou stalo asi 15 ľudí, prevažne
mamičky a starí rodičia s deťmi.
Keď ani po piatich minútach záhradu
nikto neotváral, rozhodla sa manželka
osloviť neďaleko stojacich mestských
policajtov. Tí jej povedali že oni záhra-
du zatvárajú, ale otvoriť ju nevedia a
poradili jej, aby zavolala na linku 159
(mestskú políciu), čo je samo o sebe
dosť smutné. Nemiestne poznámky
policajtky ani nestoja za zmienku.
O 10.20 h bola záhrada stále zamknutá,
a tak sa manželka spolu s ďalšími
mamičkami rozhodli ísť na neďaleké
ihrisko do Ružinova. Ešteže nedávno s
veľkou slávou otvárali zrekonštruova-
né ihrisko v spolupráci s firmou Dell,
na ktoré sa, žiaľ, nie vždy dá dostať.
Pani starostku som o tom, že otváranie
záhrady je zvláštne zorganizované a
nefunkčné, informoval. Smutné je, že
som dodnes nedostal odpoveď, ani len
v duchu: „Ďakujeme za podnet, bude-
me sa tomu venovať.“
Mestská časť od ľudí vyžaduje, aby
dodržiavali pravidlá. Aby neparkovali
na chodníkoch, nezakladali čierne
skládky, nehádzali odpadky na zem
atď. Akú má mať občan motiváciu pra-
vidlá dodržiavať, keď samotná mestská
časť nevie a nechce konať zodpoved-
ne? Verím však, že mestská časť má
záujem a prostriedky túto triviálnu
situáciu raz a na vždy vyriešiť.

Peter Jančár, Staré Mesto

Vás do konca roka 2012
pozýva na tieto výlety:

10. 11. - Prírodovedné múzeum + Dom morí
vo Viedni (16 €)

17. 11. - termálne kúpalisko Veľký Meder (8 €)

1. 12. - Vianočné trhy v Trnave (15 €)

8. 12. - Tropicarium + Vianočné trhy 
v Budapešti (22 €)

15. 12. - Vianočné trhy v Brne (15 €)

Podrobnosti a prihlášky na www.jednodenne-vylety.sk
alebo na 0918 987 224, 0903 122 438

Odchod autobusu spred Hlavnej železničnej stanice a
z Patrónky. Ceny uvedené v zátvorkách sú za dopravu.

� �

11--iizzbboovvýý  bbyytt  nnaa  KKuuttuuzzoovvoovveejj  2255::
Popis: Pavlačový byt č. 11 na 2. po-
schodí s lokálnym vykurovaním, rozloha
29,31 m2. Má jednu obytnú miestnosť,
kuchyňu a sprchovací kút. WC je mimo
bytu na pavlači, je určené pre dva byty
(č. 10 a č. 11, z polovice je vo vlastníct-
ve majiteľa bytu č. 10). Byt si vyžaduje
rekonštrukciu.
Poloha: Veľmi dobre situovaný, pri Vaj-
norskej ulici, v blízkosti je zdravotné
stredisko, nákupné centrá, športové
areály, verejná doprava.
Dražba: 6. novembra 2012 o 9.00 hod.
na Miestnom úrade Bratislava – Nové
Mesto, Junácka 1, v zasadačke na 6.
poschodí, č. dverí 619. Najnižšie podanie

je 32 000 €, minimálne prihodenie 1000
€. Lehota na zloženie dražobnej zábez-
peky 3200 € končí otvorením dražby.

Obhliadku bytu si môžete dohodnúť a
viac informácií získate na telefónnom čís-
le 02/49 253 318 (Alžbeta Andrášiková).

Byt v atraktívnej lokalite za dobrú cenu
Plánujete kúpu nehnuteľnosti, ktorú si chcete prerobiť podľa vlastných
predstáv? Zapojte sa do opakovanej dobrovoľnej dražby obecného bytu

v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto:

Prečo to nejde

aj u nás, keď to

ide na Morave?
LIST ČITATEĽA
S priateľom sme sa rozhodli absolvo-
vať cyklotúru z Bratislavy na južnú
Moravu, a pretože sme sa dohodli, že
tam pôjdeme radšej vlakom, vybral
som sa bicyklom z Prievozu na hlav-
nú železničnú stanicu.
Po predchádzajúcich nepríjemných skú-
senostiach jazdou mestom po ceste, keď
ma míňali autá len s minimálnym odstu-
pom, som zvolil cestu po bezpečnejšom
chodníku. Najlepšie sa mi išlo po chodní-
ku od Hraničnej po Prievozskú ulicu,
ktorý vlastne nie je vyhradený pre cyklis-
tov. (Touto cestou by som chcel poďako-
vať chodcom za ich porozumenie.)
Potom som odbočil na chodník na Baj-
kalskej ulici, už určený aj pre cyklistov,
ktorý však neupraveným povrchom pri-
pomína skôr tankodróm. Pokračoval
som po chodníku na Trenčianskej ulici,
ktorý bol špeciálne vybudovaný pre
cyklistov, no niektoré jeho úseky sa kon-
čia zábradlím. Zabočil som na Miletičo-
vu ulicu, a hoci je tam nanovo vybudo-
vaná komunikácia, nie je tam vytvorený
cyklochodník a cyklista je tak nútený
neustále „kľučkovať“ medzi chodcami. 
Vrcholom je Šancová ulica, kde buď
pôjdete po prehustenej komunikácii, a
riskujete zdravie, alebo pôjdete po
chodníku, kde okrem rešpektovania
chodcov, musíte rátať s tým, že budete
neustále posilňovať svaly, lebo je tam
množstvo priechodov od jedného chod-
níka k druhému, pričom ani jeden z nich
nie je bezbarierový.
V porovnaní s Českom je to naozaj na
zaplakanie. Napríklad v Břeclavi, ktorá
je vlastne provinčným mestom, niet
cesty či chodníka, ktoré by nemali špe-
ciálny pruh vyznačený pre cyklistov. To
isté platí o ďalších mestečkách – Miku-
lov, Valtice, Lednice. Aj nové komuni-
kácie sa ihneď budujú s cyklistickými
chodníkmi... Konfrontovaný s touto
skutočnosťou niekoľko kilometrov od
hraníc, sa musíte nutne pýtať, prečo to
nejde aj u nás, aspoň na najfrekventova-
nejších miestach hlavného mesta? Iste,
za posledné roky sa napríklad v okolí
vybudovalo viacero cyklotrás a dokon-
ca aj cyklomost. Lenže najprv sa k nim
cyklisti musia živí a zdraví dostať. A o
tom niekedy   pochybujem.

Ivan Buraj, Bratislava
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nákupné srdce bratislavy
Príďte si vychutnať nákupy tak ako nikdy predtým. 

V najnovšom nákupnom centre priamo v srdci Bratislavy, 
pri Trnavskom mýte, je pre vás pripravených 150 obchodov 

medzinárodných a slovenských značiek, v ktorých nájdete všetko, 
čo potrebujete. Okrem toho na vás čakajú štýlové kaviarne 

a reštaurácie, 25-metrový bazén, vodný svet, spa, fi tnescentrum 
a unikátny zelený park s výhľadom na mesto. Príďte si spraviť 

radosť a navštívte CENTRAL – nákupné srdce Bratislavy.

www.central.sk     pri Trnavskom mýte

central_inzercia_image_252x360_1012_bn.indd 1 11.10.2012 10:38:21
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Petržalka chce

zákaz voľného

pohybu psov
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka ako jedna z
mála obcí aktívne pripomienkovala
pripravovaný návrh zákona o chove
psov. Okrem iného petržalská samo-
správa navrhuje zákaz voľného
pohybu psov na verejne prístupných
miestach.
V súčasnosti sa môže pes voľne pohy-
bovať všade tam, kde nie je označenie,
ktoré to zakazuje. Podľa petržalskej
samosprávy by mal zákon všade zaká-
zať voľný pohyb a určiť povinnosť
viesť psa na vôdzke. Obec by potom
mohla všeobecne záväzným nariade-
ním určiť miesta voľného pohybu psov
tzv. výbehy. Touto povinnosťou sa
podľa Petržalčanov zamedzí väčšine
konfliktov medzi človekom a psom
alebo psami navzájom.
Samospráva najväčšej mestskej časti
navrhuje upraviť aj evidenciu psov, a to
tak, aby nebolo možné vyhnúť sa plne-
niu zákonných povinnosti spojených s
chovom a držaním psov. Majiteľ by
mal povinnosť evidovať psa v obci,
kde má chovný priestor alebo zariade-
nie na chov. Ak sa prechodne po dobu
viac ako 6 mesiacov majiteľ so psom
zdržiava v inej obci, bude povinný psa
v tejto obci zaevidovať a zároveň o
zmene informovať obec, kde bolo
zviera doteraz evidované. Tým sa
zabezpečí, že obec, kde sa pes dlhodo-
bo obvykle zdržiava, získa viac finanč-
ných prostriedkov na zabezpečenie slu-
žieb pre psičkárov. (brn)

Parčík na

Hálkovej ulici

má opeknieť
NOVÉ MESTO
Neveľký park na Hálkovej ulici chce
samospráva mestskej časti Nové
Mesto revitalizovať. Projekt jeho
obnovy chce mestská časť financo-
vať z Operačného programu Brati-
slavský kraj. Začiatok revitalizácie
závisí od toho, kedy bude projekt
schválený. Už teraz však majú Novo-
mešťania jasnú predstavu, ako by
mal vyzerať.
Mestská časť už dala vypracovať
architektonicko-dizajnovú štúdiu, kto-
rú novomestský starosta Rudolf Kusý
(nezávislý) koncom júla predstavil
Novomešťanom. V parku by mala
vzniknúť oplotená zóna pre majiteľov
psov, zóna pre väčšie deti v okolí
basketbalového ihriska, zóna pre
mamičky s deťmi, aj zóna pre bežných
návštevníkov parku.
Od cesty má park oddeliť nový živý
plot, oplotenie venčísk pre psov majú
zazeleniť popínavé rastliny, zásahom
sa nevyhne ani existujúca zeleň - o
osude starších stromov rozhodne den-
drológ, dosadiť by tu však mali aj
mladé stromy. Športovisko pre mládež
má byť viacúčelové - aby sa tu dal hrať
nielen basketbal, ale aj futbal, stolný
tenis, nohejbal, tenis. Chýbať by nema-
la jednoduchá posilňovacia zostava, na
ihrisku pre menšie deti pribudnú nové
hracie prvky. Novinkou bude pitná
fontánka. V strednej časti parku, kde
chýba tieň, majú byť na lavičkami osa-
dené originálne pergoly. (bnm)

Zrevitalizovaný oddychový areál

pod horárňou otvoria 6. novembra
RAČA
Mestské lesy v Bratislave obnovili
ďalšiu lokalitu Bratislavského leso-
parku - voľnočasový areál pod ho-
rárňou Krasňany. Slávnostné otvo-
renie areálu a jeho odovzdanie verej-
nosti bude 6. novembra 2012 o 11.00
h.
Areál pod horárňou Krasňany, ktorý sa
nachádza nad Peknou cestou, vznikol v
80. rokoch minulého storočia a slúži
Bratislavčanom na oddych a rekreáciu.
Tvorí akúsi vstupnú bránu do východ-
nej časti lesoparku a je k nemu pohodl-
ný prístup aj autom. „Pre jeho veľký
strategický význam a nevyhovujúci

technický stav sa správca územia
Mestské lesy v Bratislave rozhodol pre
jeho revitalizáciu,“ uviedol riaditeľ
Mestských lesov v Bratislave Vladimír
Kutka. 
Projekt využitia oblasti bol spracovaný
v rámci europrojektu urbANNAtur.
Projekt riešili spoločne Mestské lesy v
Bratislave a Mestské lesy Viedeň.
„Náklady na revitalizáciu sú 150-tisíc
eur a sú hradené z programu cezhranič-
nej spolupráce Slovensko - Rakúsko
2007, a to 85 % prostriedky z European
Regional Development Fund, 10 % je
národné financovanie a 5 % Mestské
lesy,“ uviedol Vladimír Kutka.

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.
„Projekt urbANNAtur rieši aj územie v
tesnej nadväznosti na voľnočasový
areál pod horárňou - územie bývalých
muničných skladov nad Peknou cestou
s rozlohou 16 hektárov, ktoré má
záujem hlavné mesto Bratislava využiť
na environmentálne vzdelávanie a
rekreačné aktivity v prírode,“ dodal pre
Bratislavské noviny Kutka. (mch)

Ministerstvo vnútra plánuje strelnicu 

v Rusovciach zrušiť do jedného roka
RUSOVCE
Pripravenosť zrušiť strelnicu, ktorá
obyvateľom mestskej časti Rusovce
strpčuje život, pre Bratislavské novi-
ny potvrdilo ministerstvo vnútra.
Nejde pritom len o snahu vyjsť v ús-
trety Rusovčanom, ktorých obťažu-
je hlučná streľba. Hlavným dôvo-
dom je skutočnosť, že pozemky pod
areálom sú súkromné, ministerstvo
za ne platí státisícové nájmy a z
pohľadu verejných financií sa to javí
ako neefektívne.
„Pozemky, ktoré sú súčasťou areálu
výcvikového strediska ministerstva
vnútra v Rusovciach, na ktorých sa

nachádzajú stavby v správe minister-
stva vnútra, sú vo vlastníctve fyzických
osôb. Ročné nájomné sa pohybuje v
stovkách tisícoch eur a je pravdepo-
dobné, že sa bude zvyšovať, pretože
vysporiadanie vlastníckych vzťahov k
pozemkom v tejto oblasti nie je ukon-
čené. Výkup pozemkov, vzhľadom na
úsporné opatrenia štátneho rozpočtu
neprichádza v tomto období do úvahy.
Perspektívne využívanie tohto areálu
pre potreby ministerstva vnútra je tiež
neudržateľné, nakoľko je podľa infor-
mácií ministerstva vnútra táto lokalita
v územnom pláne vyčlenená pre
výstavbu rodinných domov,“ informo-

vala Natália Hattalová z komunikačné-
ho oddelenia ministerstva vnútra.
Využívanie výcvikového strediska v
Rusovciach pre výcvik jedného špeciál-
neho policajného útvaru je podľa N.
Hattalovej pre ministerstvo vnútra
neefektívne a neudržateľné. Minister-
stvo preto uvažuje o zabezpečení výcvi-
ku tejto špeciálnej policajnej jednotky v
inom obdobnom výcvikovom stredisku
v okolí Bratislavy, ktoré má vo svojej
správe. O opustení areálu v Rusovciach
s postupným obmedzovaním špecific-
kých činností spojených s výcvikom
ministerstvo uvažuje v horizonte jedné-
ho roka. (ado)

BSK v Bruseli predstavil inovačnú
stratégiu aj Centrá excelentnosti

Bratislavský kraj sa aj tento rok
aktívne zapojil do podujatia Open
Days 2012 - Európsky týždeň regió-
nov a miest, ktoré sa konalo v
druhý októbrový týždeň v Bruseli.
Ide o najväčšie celoeurópske podu-
jatie zamerané na regionálnu a
mestskú politiku. Bratislavský kraj
sa na 10. ročníku Open Days pre-
zentoval v rámci seminára Dosaho-
vanie regionálneho rastu prostred-
níctvom inovácií: Minulosť, súčas-
nosť a budúcnosť. 
„Naším zámerom bolo predstaviť
novinky, zaujímavosti a špecifiká z
Bratislavskej župy. Témou tohto roč-
níka Open Days bola okrem vedy,
výskumu, spolupráce s malými a
strednými podnikmi aj nová inovačná
stratégia, v rámci ktorej sme predsta-
vili novovzniknuté centrá odborného
vzdelávania,“ priblížil bratislavský
župan Pavol Frešo. 
Bratislavský kraj  ako najväčší zria-
ďovateľ stredných škôl v regióne sa
dlhodobo snaží o vytvorenie efektív-
neho systému stredného školstva,
ktorý bude zohľadňovať regionálne
špecifiká, aktuálnu situáciu na trhu
práce a požiadavky zamestnávateľov.
Príkladom sú dve novovytvorené
centrá odborného vzdelávania - Cent-
rá excelentnosti. Ich cieľom je prepo-
jiť teoretickú a praktickú výučbu a
pripraviť tak absolventov na nástup

do zamestnania. Prvým je Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre
oblasť elektrotechniky a informač-
ných technológií na Strednej odbornej
škole Hlinícka 1, druhé je Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre

oblasť poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka na Spojenej škole SNP 30 v
Ivanke pri Dunaji. 
Bratislavský kraj a spoločnosť BIC
Bratislava s.r.o. v súčasnosti pripravujú
novú inovačnú stratégiu regiónu, ktorá

má napríklad stanoviť, ako sa bude
rozvíjať výskum a ciele vývoja techno-
lógií v BSK do roku 2020. Stratégia sa
bude zaoberať aj návrhom priorít
výskumu alebo návrhom inštitucionál-
nej a infraštrukturálnej podpory.

Bratislavský kraj
podporí rozvoj 
mládežníckeho
futbalu
Bratislavský samosprávny kraj
podporí mládežnícky futbal
sumou 15 000 eur. Peniaze
pomôžu materiálne podporiť 52
klubov mladších žiakov a pod-
poria mládežnícke výbery, ktoré
reprezentujú Bratislavskú župu.
„Ide najmä o materiálnu podpo-
ru pre 10- až 12-ročných futba-
listov v kluboch, ktoré sa zapája-
jú do súťaží Bratislavského fut-
balového zväzu,“ priblížil pred-
seda Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský župan na konci
minulého roka na stretnutí s
vedením Slovenského futbalo-
vého zväzu a Bratislavského fut-
balového zväzu v Slovenskom
Grobe prisľúbil podporu mlá-
dežníckemu futbalu v regióne.
Z peňazí zväz zabezpečí rozlišo-
vacie vesty pre 520 hráčov a
pokryje časť nákladov spoje-
ných s prípravou a reprezentáci-
ou mládežníckych regionálnych
výberov. V súťažiach regionál-
neho zväzu je v mládežníckych
družstvách organizovaných pri-
bližne 8 500 hráčov do 18 rokov
v takmer všetkých obciach a
mestách Bratislavského kraja. 
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Mestskí poslanci

opäť o mieste

súsošia svätých
STARÉ MESTO
Bratislavské mestské zastupiteľstvo
sa bude vo štvrtok opäť zaoberať
návrhom na umiestnenie súsošia sv.
Cyrila, Metoda a Gorazda. Pred
mesiacom mestskí poslanci schválili,
že súsošie môže stáť pred Kostolom
Panny Márie Snežnej na Gorazdo-
vej ulici alebo na východnej terase
Bratislavského hradu pri veľkomo-
ravských vykopávkach. Matica slo-
venská však trvá na tom, aby súsošie
stálo na Hurbanovom námestí!
S umiestnením na Gorazdovej ulici
nesúhlasia organizátori osláv 1150. vý-
ročia príchodu Cyrila a Metoda na úze-
mie Veľkej Moravy, s umiestnením na
hradnú terasu zase mala problém Kan-
celária Národnej rady SR, pretože sa tu
robí archeologický výskum.
Riaditeľ magistrátu Rastislav Gajarský
preto mestským poslancom opäť pred-
kladá návrh na Postavenie súsošia sv.
Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave.
Tentoraz navrhuje, aby stálo na Hurba-
novom námestí alebo na Hurbanovom
námestí podľa návrhu akademického
sochára Antona Gábrika. Návrh je
alternatívny, prvá možnosť dáva prie-
stor aj na postavenie iného súsošia, ako
je to, ktoré vybrala Matica slovenská.
Matica deklaruje, že vybrané súsošie
vzišlo zo súťaže, pravdou však je
odborná komisia vybrala tri najlepšie
návrhy bez určenia poradia, konečné
slovo však mali matičiari. Mesto Brati-
slava deklarovalo, že nemalo na výber
návrhu súsošia žiadny vplyv.
V mestskej komisii kultúry a ochrany
historických pamiatok nezískal návrh
na postavenie súsošia troch svätých na
Hurbanovom námestí podporu, veľmi
otázne preto je, či ju získa vo štvrtok na
rokovaní mestského zastupiteľstva.
Pred mesiacom za alternatívu Hurba-
novho námestia hlasovalo iba 13 z 38
prítomných poslancov. Očakáva sa, že
ani teraz návrh nezíska podporu väčši-
ny poslancov. Podľa našich informácií
ho s určitosťou nepodporí najsilnejší
poslanecký klub SDKÚ-DS a Most-
Híd, je tiež málo pravdepodobné, že by
získal podporu väčšieho počtu poslan-
cov, ktorí pred mesiacom návrh na
umiestnenie súsošia na Hurbanovom
námestí nepodporili . (brn)

Mestský klub

poslancov za

SaS a OKS končí
BRATISLAVA
Mestskí poslanci zvolení za stranu
Sloboda a Solidarita (SaS) a Ob-
čiansko-konzervatívnu stranu (OKS)
sa po necelých dvoch rokoch rozišli.
Spoločný poslanecký klub zanikol,
šiesti poslanci za SaS vytvoria vlastný
klub, dvaja poslanci za OKS nateraz
nebudú v žiadnom klube.
Dôvodom rozpadu spoločného klubu
sú názorové rozdiely v niektorých
otázkach, napríklad pri vedení cyklo-
trasy cez ostrov Sihoť, kde SaS neús-
pešne presadzovala otvorenie ostrova
pre cyklistov. (brn)

Stavebný zákon na všetky nelegálne

reklamné zariadenia, žiaľ, neplatí
RUŽINOV
Ružinovská samospráva momentál-
ne rieši niekoľko problémových si-
tuácií týkajúcich sa veľkých aj
malých nelegálnych reklamných
zariadení na verejnom priestranstve.
V niektorých prípadoch majú pra-
covníci úradu zviazané ruky, pretože
podľa zákona je všetko v poriadku. 
Na ružinovskom stavebnom úrade
práve riešia veľké nelegálne bilbordy
pri Zlatých pieskoch, na Prievozskej a
aj na Bajkalskej ulici. „Napríklad v prí-
pade Zlatých pieskov nám krajský sta-
vebný úrad zaslal stanovisko, že pred-
metné veľké bilbordy z hľadiska sta-

vebného zákona nepotrebujú stavebné
povolenie,“ povedala hovorkyňa Ruži-
nova Miroslava Štrosová. 
Podobným problémom je aj reklama
umiestnená na prívesnom vozíku na
Hraničnej ulici. Spočiatku sa neďaleko
seba nachádzali dva takéto vozíky s
reklamou: jeden na križovatke ulíc Hra-
ničná - Mierová, pričom vozík bol
umiestnený na súkromnom pozemku
mimo zorných uhlov a v súčasnosti tam
už nestojí, a druhý na verejnom parko-
visku na Hraničnej pri areáli s čerpacou
stanicou. Ten tu však stále je a obme-
dzuje vodičov pri vjazde a výjazde na
parkovisko, pričom majiteľ vozíka,

ktorý reklamuje ručnú autoumyváreň
na tej istej ulici, musel pri parkovaní
vozíka vidieť, že ostatným vodičom
prekáža. „Z hľadiska stavebného záko-
na nemáme ako riešiť reklamu na prí-
vesnom vozíku,“ hovorí Štrosová.
Podobný prípad riešili Ružinovčania
vlani na Trnavskej ceste, kde bola rek-
lama umiestnená na vozíku tak, že brá-
nila vo výhľade v križovatke, čo však
nie je tento prípad. Vtedy pomohla za-
siahnuť polícia, keďže išlo o prekážku
v premávke. Ak by polícia aj v tomto
prípade preukázala, že ide o porušenie
pravidiel dopravy, mohlo by sa začať s
odstraňovaním vozíka. (mch)

Predám v Bratislave na Matúškovej ulici dvoj-
generačný rodinný dom so samostatnými
vstupmi. Dom je v mierne svahovitom teréne.
Pred domom sú 2-3 parkovacie miesta + garáž.
Za domom je malá dielnička. Horné poschodie je
novostavba, o rozlohe 140 m2, skolaudovaná
tento rok. Prízemie je staršia rekonštrukcia, s roz-
lohou 120 m2. Veľkosť pozemku je 413 m2. Dom
je celý zateplený. Je vhodný ako na bývanie, tak
aj na podnikanie. Treba vidieť. Tel.: 0949 572 622.

Cena 399 000 €

Rýchle pôžičky
výhodne a bez problémov

tel. č. 0918 637 080
Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT
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Na Nevädzovej

vznikne veľké

športovisko
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov bude revitali-
zovať a modernizovať športový
areál Základnej školy Nevädzová.
Spolu so susedným areálom netra-
dičných športov tu vznikne bohatý
priestor na atletiku či loptové hry,
pričom bude slúžiť nielen žiakom,
ale aj širokej verejnosti. 
Hlavnou zmenou bude výmena antu-
kovej bežeckej dráhy za moderný a
odolnejší tartan. Rekonštrukcia sa
bude týkať aj oplotenia a vznikne tak
nový vstup do areálu. Ďalej sa obnoví
trávnik futbalového ihriska, vybuduje
sa doskočisko pre skok do diaľky a
plocha na cvičenie s popruhmi. Urobí
sa aj vnútroareálový chodník, nainšta-
lujú sa vešiaky pre športovcov a vybu-
duje sa príprava na pitnú fontánku a
osvetlenie ihriska.
Samospráva vyhlásila na realizáciu
rekonštrukcie areálu verejnú súťaž.
„Súťažné podklady si mohli uchádzači
vyzdvihnúť do polovice októbra a
ponuky môžu predkladať do 30. októb-
ra 2012. Revitalizácia by mala skončiť
do 12 mesiacov od podpisu zmluvy.
Areál bude pre verejnosť zadarmo tak
ako doteraz,“ povedala hovorkyňa Ru-
žinovu Miroslava Štrosová.
Maximálna suma, ktorú do obnovy
plánuje mestská časť investovať, je
238-tisíc eur. „Verím, že sumu sa
podarí ešte znížiť vďaka elektronickej
aukcii. Tento rok sme totiž ušetrili na
podobných aukciách už viac ako 64-
tisíc eur,“ uviedol starosta Ružinova
Dušan Pekár.
„Školské areály chápeme ako ružinov-
ské bohatstvo, ktoré chceme revitalizo-
vať a sprístupniť ho tak pre žiakov
základnej školy, ako aj pre všetkých
Ružinovčanov, aby tu športovali všetky
vekové kategórie,“ doplnil starostu jeho
zástupca Ján Buocik.
Areál na Nevädzovej nie je však jediný,
ktorý chcú v Ružinove vynoviť. Dru-
hým má byť areál Základnej školy na
Kulíškovej ulici, ktorého revitalizáciu
prisľúbil zaplatiť súkromný investor
ako vynútenú investíciu. (mch)

Študentský beh

bude tento rok

11. novembra
KARLOVA VES
V nedeľu 11. novembra 2012 sa pri
príležitosti Medzinárodného dňa
študentov pobeží v Bratislave Štu-
dentský beh. Jeho cieľom je najmä
podpora športovej aktivity u mla-
dých ľudí, u študentov a všetkých,
ktorí si chcú pripomenúť, že v minu-
losti tiež boli študentmi. 
Trasa Študentského behu vedie popri
vysokých školách, od Prírodovedeckej
fakulte, popri FTVŠ pri Moste Lafran-
coni, ďalej pokračuje k nábrežiu Duna-
ja až k FF UK, odkiaľ sa pobeží cez
Starý most a vracia sa nazad po petržal-
skej hrádzi, cez Most Lafranconi späť
až do cieľa v Mlynskej doline. Za Sta-
rým mostom je pre bežcov pripravená
občerstvovacia stanica. Táto trasa je
bezpečná a vhodná pre bežcov každej
vekovej kategórie. Trať meria 12,5 km.
Čas sa bude merať elektronickými
čipmi. Ocenení budú prví traja najrých-
lejší bežci vo 8 kategóriách.
Registrácia je na www.mojevent.sk
alebo v mieste štartu. Štart (o 11.00 h)
aj cieľ bude v Mlynskej doline pred
internátom Ľ. Štúra, prezentácia bež-
cov bude od 9.00 do 10.30 h. Študent-
ský beh organizuje agentúra Quinta
Essentia a mesto Bratislava. (brn)

Na Pasienkoch

sa bude opäť

tancovať
NOVÉ MESTO
Tanec sa stal neoddeliteľnou súčas-
ťou športových súťaži nielen vo
svete, ale i na Slovensku. K jednej z
najvýznamnejších na Slovensku
patrí celoslovenská súťaž v moder-
ných tancoch H&T CUP. Už 9. roč-
ník bude v HANT aréne na Pasien-
koch 10. novembra 2012. 
Súťaž v šiestich vekových kategóriách
sa začína o 8.00 h. Diváci uvidia prvé
tanečné kroky najmladších tanečníkov
– predškolákov z materských škôl,
CVČ alebo tanečných klubov, ale aj
skvelých tanečníkov od 20 rokov v
kategórii senior. Tancovať sa bude
disco, show, street dance, hip-hop, scé-
nický tanec a ladie's style.
Novinkou bude tento rok kategória
Dance mission, keď súťažiace skupiny
si na vopred stanovenú skladbu pripra-
via tanečné stvárnenie. Tento rok to
bude skladba Closer od interpreta NE-
YO. Súťaž je otvorená zahraničným
tanečníkom. (brn)

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

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

Otvorenie CENTRALU spôsobilo
v Bratislave doslova nákupnú
horúčku. Nové nákupné a zábavné
centrum, stojace na mieste niek-
dajších obľúbených kúpeľov, si v
prvý deň otvorenia prišlo pozrieť
vyše 50-tisíc zvedavcov. Ľudí prilá-
kala moderná architektúra, zelený
park na streche, 150 nových obcho-
dov, ale aj uvádzacie ceny či mož-
nosť vyhrať auto.
Davy čakali pred bránami centra už
tri hodiny pred jeho otvorením. K
zaujímavostiam CENTRALU pri-
budne ešte v novembri moderné fit-
nes centrum a spa s plaveckým bazé-
nom. Bratislavčania si v ňom budú
môcť zaplávať už od 5 eur. Na náv-
števníkov CENTRALU čaká aj
atraktívny detský kútik, prepojený
priamo so zeleným strešným parkom
s rozlohou 6000 m2.
A čo ocení každý, komu záleží na
životnom prostredí? Fakt, že nový
CENTRAL je prvým multifunkčným
projektom na Slovensku, ktorý zís-
kal certifikáciu zelenej stravby. Ve-
deli ste napríklad, že jeho základy
postavili z recyklovaného betónu a
recyklovaný je aj odpad, ktorý CEN-
TRAL vyprodukuje? Určite o dôvod
navyše, prečo si v rámci hlavného
mesta vybrať práve tento „shop-

ping“. Kvalitne sú v novom centre
zastúpené aj služby, nájdete tu

napríklad najmodernejšiu poštu na
Slovensku. Viac na www.central.sk

Zasekol sa vám trezor?
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

V deň otvorenia praskal CENTRAL vo švíkoch
Nové nákupné centrum pritiahlo 50-tisíc ľudí

BRATISLAVA
Po sérii štyroch zápasov na klziskách
súperov začali hokejisti HC Slovan
Bratislava štvoricu domácich zápa-
sov v utorok proti CSKA Moskva. V
sobotu 27. októbra 2012 o 17.00 h v
Slovnaft Aréne privítajú Metallurg
Novokuzneck, v pondelok 29. októb-
ra o 19.00 h Amur Chabarovsk a v
utorok 30. októbra o 19. 00 h Sibir
Novosibirsk.
Bratislavskí hokejisti minulý týždeň
ukončili mimoriadne úspešný štvorzá-
pasový výjazd debaklom v Čerepovci

0:6. Predtým však v Nižnekamsku
vyhrali po nájazdoch 5:4, v Ufe po
nájazdoch prehrali 2:3 a v Kazani opäť
po nájazdoch vyhrali 3:2. Zo štyroch
zápasov na súperových klziskách tak
slovanisti doviezli 4 body a v tabuľke
Západnej konferencie KHL predbehli
aj Lev Praha.
„S výjazdom môžeme byť spokojní, ale
lepšie by bolo, ak by sme šnúru u súpe-
rov ukončili víťazstvom. Škoda, že sa
nám nepodarilo bodovať aj v Čerepov-
ci. Myslím si, že za predvedenú hru sa
nemusíme hanbiť,“ povedal po návrate

domov obranca Andrej Sekera. „Máme
za sebou náročný program a krátke
voľno padne vhod. Teraz sa musíme
koncentrovať najmä na najbližší duel.
Čakajú nás štyri zápasy doma a chceme
v nich dosiahnuť dobré výsledky,“
dodal 26-ročný rodák z Bojníc.
Po sérii štyroch domácich zápasov bra-
tislavský tím nastúpi prvýkrát proti
svojej dvojičke HC Lev Praha. Hrá sa
v sobotu 3. novembra 2012 v Prahe a
do stovežatej sa chystá aj početná
výprava fanúšikov bratislavského Slo-
vana. (ado)

BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava za-
tiaľ v slovenskej extralige ešte nepre-
hrali. Vo štvrtom ligovom kole žlto-
čierni v sobotu na domácej palubov-
ke zdolali ŠKP Banská Bystrica pre-
svedčivo 102:88.

Z tímu síce odišiel Radoslav Rančík,
ktorý dal prednosť českému majstrovi
Nymburku, bratislavskí basketbalisti si
však aj bez neho počínajú skvele. Po
skalpoch Komárna (100:80), Spišskej
Novej Vsi (80:74), Levíc (79:77) a Ban-
skej Bystrice by radi v sobotu 27. októb-

ra 2012 získali ďalší, zrejme najcennej-
ší. V sobotu o 18.00 h totiž zverenci Oli-
vera Vidina v Hant Aréne na Pasienkoch
privítajú majstrovský tím BC Prievidza.
Prievidžania paradoxne v tejto sezóne
ešte nevyhrali, o to bude väčšia ich
motivácia uspieť v Bratislave. (ado)

Slovan v KHL začal sériu domácich

zápasov, v sobotu privíta Novokuzneck

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

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

Basketbalisti Interu ešte neprehrali
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Klavírna pocta

C. Debussymu

a J. Cageovi
STARÉ MESTO
Pri príležitosti 150. výročia narode-
nia francúzskeho skladateľa a zakla-
dateľa impresionizmu Clauda Debu-
ssyho a 100. výročia narodenia naj-
vplyvnejšieho amerického skladate-
ľa Johna Cagea bude v utorok 30.
októbra o 19.00 h v sále Dvorany
VŠMU na Zochovej ulici Klavírny
recital Eleny Letňanovej.
Na programe sú diela Johna Cagea Bac-
chanále pre preparovaný klavír, prvé
dielo komponované inovatívnou tech-
nikou tzv. preparácie strún, z roku 1940,
sonáty Domenica Scarlattiho, veľké
dielo pre klavír Chromantická fantázia a
fúga d-mol od J. S. Bacha, Scherzo h-
mol č. 1 Fryderyka Chopina, Fontány
vo vile d´Este od Franza Liszta, Prelúdiá
Claude Debussyho, ktorý sa radikálne
rozišiel s romantizmom a s hudbou
Richarda Wagnera. (brn)

www.redingtower2.sk

KLIENT VIDÍ
ŠTÝLOVÉ PRIESTORY
MANAŽÉR VIDÍ
VÝHODNÝ NÁJOM

Reding Tower 2
Najlepšie biznis priestory na Račianskej ul.

SKOLAUDOVANÉ

Túžba po láske alebo Čechovova Čajka

v SND v slovensko-českom naštudovaní 
STARÉ MESTO
Túžba po láske je hlavnou témou
činoherného predstavenia Sloven-
ského národného divadla, ktoré
malo premiéru na jar tohto roka a
dramaturgia ho zaradila aj do pro-
gramu tejto divadelnej sezóny.
Anton Pavlovič Čechov, jeden z naj-
významnejších ruských spisovateľov
a dramatikov, dôverne poznal život
na ruskom vidieku i túžby tamojších
ľudí.
Vari ako všetci na tomto svete, aj hrdi-
novia jeho úspešnej divadelnej hry
Čajka túžia po láske a trošku aj po
úspechu. Slávna herečka Irina Arkadi-
nová hrá v moskovskom divadle,
neostáva jej čas na výchovu svojho
syna Kosťu. Nechá ho na vidieku, kde
vyrastá u svojho strýka. Keďže je to
ďaleko od Moskvy, prichádza ho
navštíviť iba raz do roka. Chlapec
miluje svoju matku, obdivuje ju, a

preto žiarli na jej priateľa Borisa Trigo-
rina, uznávaného spisovateľa. Aj on sa
pokúša písať, ale o jeho básne ani hry
nikto nejaví záujem. Ľúbi dievčinu
Ninu, no tá jeho lásku neopätuje, preto-
že ľúbi Irininho priateľa, spisovateľa
Borisa Trigorina. Vyčkáva na jeho prí-
chod na pobreží, túži sa oslobodiť od
domáceho prostredia, chce byť hereč-
kou a neustále ju to ťahá k moru,
navráva si, že je čajka. Kosťa tak slepo
ľúbi Ninu, že si ani nevšimne, že je do
neho zaľúbená mladá, krásna vidiecka
dievčina Máša. Celá hra je klbkom
osudov šiestich ľudí, ktorí trpia kvôli
neopätovanej láske.
Spomínané Čechovovo dielo naštudo-
val s Činohrou SND český režisér
David Drábek, do hlavných postáv
obsadil jedinečných slovenských her-
cov - Zdenu Studenkovú, Roberta
Rotha, Richarda Stankeho, ktorý svoju
postavu spisovateľa alternuje s českým

hercom Jiřím Langmajerom. Do-
minantnú a symbolicky neodmysliteľ-
nú úlohu snívajúcej a túžiacej devy
„čajky“ presvedčivo stvárňuje sloven-
ská herečka Henrieta Hornáčková,
ktorú často vidieť na javiskách brnian-
skych i pražských divadiel.
Klasické ruské dielo režisér Drábek
premiestnil z ruského vidieka až za
polárny kruh do Grónska, medzi svoj-
rázny národ Inuitov, čím získala staro-
milská inscenácia celkom iné, novšie
ponímanie. Diváci isto tento posun pri-
vítajú, a nielenže sa na zamotaných
ľudských láskach pousmejú, ale
možno aj zamyslia. Anna Sláviková

~    ~     ~
Predstavenie Čajka bude najbližšie v
Sále činohry SND na Pribinovej ulici
v utorok 30. október 2012 o 19.00 h.
Do konca roka bude ešte jedno pred-
stavenie - vo štvrtok 6. decembra 2012
o 19.00 h.

A-štvorka sa

presťahovala do

budovy YMCA
STARÉ MESTO
Centrum pre súčasnú kultúru A4
nultý priestor sa po odchode z býva-
lého V-klubu a krátkom pôsobení v
bývalom Dome odievania na Námes-
tí SNP opäť presťahovalo. Tentoraz
do budovy YMCA na Karpatskej
ulici 2.
A-štvorka v nových priestoroch po
krátkej a intenzívnej rekonštrukcii
začala 13. októbra 2012 už svoju
deviatu sezónu. V utorok 23. októbra
sa tu skončila prehliadka autorského
divadla Pro-téza, v decembri tu bude
festival súčasnej hudby NEXT. Pred
Vianocami pripravuje Divadlo SkRAT,
ktoré tu má domovskú scénu, premiéru
novej inscenácie Proces.
Okrem toho majú v A-štvorke fungo-
vať hudobné a divadelné dielne, disku-
sie, prezentácie, detské workshopy či
odborné semináre. (ado)

Ešte v tomto kalendárnom roku
Petržalka zmodernizuje osvetlenie
v dvoch základných školách. Kaž-
doročne tým mestská časť ušetrí
na elektrickej energii  viac ako 19-
tisíc eur. 
Pred pár rokmi Petržalka investovala
prostriedky do zníženia energetickej
náročnosti školských objektov výme-
nou okien, rekonštrukciou striech a
školských terás. Išlo o prvú etapu
modernizácie škôl  a školských a zria-
dení, ktoré má mestská časť vo svojej
správe. Druhá etapa modernizácie
vzdelávacích inštitúcií prispeje k zlep-
šeniu  prostredia, v ktorom  petržalské
deti  prežijú desať z dvanástich me-
siacov roka a zároveň k  šetreniu
finančných prostriedkov do budúc-
nosti.
„Potrebujeme modernizovať osvetle-

nie v školách, aby žiaci, učitelia ale aj
nepedagogickí pracovníci mali zdrav-
šie pracovné prostredie. Je smutné,
že v rámci takzvane bohatého brati-
slavského regiónu ani na toto nemô-
žeme čerpať prostriedky z eurofon-
dov.  Okrem toho solidarita s malými
mestskými časťami nám ročne ukra-
juje cca 600-tisíc eur, ktoré by sme
potrebovali aj na tento projekt,“ pove-
dal starosta Petržalky Vladimír Bajan
a zdôraznil, že nové osvetlenie v ško-
lách bude oveľa výkonnejšie a  ener-
geticky úspornejšie, čo sa odrazí aj
na faktúrach za elektrickú energiu. 
Poslanecká pracovná skupina (stano-
vená miestnym zastupiteľstvom)
navrhla, aby mestská časť prioritne
riešila osvetlenie v ZŠ na Lachovej a
v ZŠ na Holíčskej ulici. Nové osvetle-
nie má priniesť  32- až 40-percentnú

úsporu nákladov za elektrickú ener-
giu.  
Mestská časť už ukončila verejné
obstarávanie na svetelnotechnický
projekt aj realizáciu celého diela.
„Modernizácia osvetlenia v oboch
školách bude stáť takmer  232-tisíc
eur a práce by mali byť dokončené
ešte v tomto kalendárnom roku,“ uvie-
dol starosta Vladimír Bajan.  
Kým na zateplenie školských budov
si Petržalka  v roku 2009 vzala úver
od komerčnej banky, do modernizácie
osvetlenia chce investovať  postupne,
a to vlastné zdroje. Financovanie pro-
jektu  bude  rozložené na 5 rokov, pri-
čom mestskej časti sa podarilo s
dodávateľom prác dohodnúť na splát-
kovom kalendári. Návratnosť vlože-
ných investícií  Petržalka predpokladá
približne o 10 rokov.

Petržalka zlepšuje svetelné podmienky
v školách a v školských zariadeniach

Zemetrasenie v Petržalke 
„Veda nie je nuda“, to je motto na Slovensku ojedinelého pro-
jektu, do ktorého sa pustila Petržalka v spolupráci s Kultúrny-
mi zariadeniami Petržalka a s odborným vkladom Slovenskej
akadémie vied. 
Absolútne novým vzdelávacím projektom pre žiakov druhého stupňa základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka je
projekt Petržalská super škola.  
Ide o sériu deviatich prednášok vedeckých kapacít  Slovenskej akadémie vied,
vďaka ktorým sa tunajšia mládež dostane k novým vedeckým poznatkom z
geografie, matematiky,  chémie, fyziky, biológie, dejepisu, občianskej náuky či
informatiky vo vzťahu k Petržalke. 
„Vďaka tomuto projektu žiaci našich škôl pochopia a spoznajú Petržalku inak
ako doteraz a získajú nové informácie v rôznych prierezových  oblastiach
regionálneho vzdelávania priamo zo zdroja.  Týmto moderným spôsobom  tiež
zažijú vedu inak ako v školských laviciach, čo môže neskôr ovplyvniť aj ich
rozhodovanie o vlastnej kariére,“ dodal starosta Petržalky Vladimír Bajan pred
podpísaním Memoranda o spolupráci medzi Petržalkou a SAV. 
Že je veda zaujímavá, si vo štvrtok 25. októbra 2012  v Dome kultúry Zrkadlo-
vý háj najskôr overia piataci zo všetkých  11 petržalských základných škôl.
Tému „Zemetrasenie vo svete a u nás“  žiakom ponúkne prof. RNDr. Peter
Moczo, DrSc. vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie a vedú-
ci Oddelenia fyziky Zeme a funkčný profesor pre geofyziku Fakulty matemati-
ky, fyziky  a informatiky Univerzity Komenského. 
V novembri vedec roka 2005 Prof.  Anatolij Dvurečenskij poodhalí šiestakom
čaro matematiky  prednáškou „Petržalka v číslach“.  
Séria vedeckých prednášok bude pokračovať do júna budúceho roka vždy s
atraktívnou a nečakanou témou pre ďalšie ročníky, pričom kvalifikovanosť a
odbornosť všetkých prednášok garantujú prominenti delegovaní Slovenskou
akadémiou vied.
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RUŽINOV
Po tom, čo v prvej polovici septem-
bra remorkér Michael poškodil tes-
nenie prívodného kanálu nad pla-
vebnou komorou Vodného diela
Gabčíkovo a v Bratislave klesla hla-
dina Dunaja na 225 cm, niektorí
Bratislavčania si všimli na ľavom
brehu Dunaja vo Vlčom hrdle podo-
zrivý výpust do Dunaja.
„Pracovníci bratislavského odštepné-
ho závodu vykonali na druhý deň
fyzickú kontrolu všetkých registrova-
ných vyústení odpadových vôd v
bývalej Micherovej zátoke, pričom
nafotili aj vyústenie výtokov zo Slov-
naftu, no žiadne znečistenie vtedy
nezistili,“ uviedol tlačový tajomník
Slovenského vodohospodárskeho pod-
niku, š.p., Ľuboš Krno. Jeden Brati-
slavčan však v deň, keď bola hladina
rapídne znížená, nasnímal inkrimino-
vané miesto a neskôr ho ukázal vodo-
hospodárom.
Na základe toho sa zistilo, že  ide o tzv.
1. kanál chemických odpadových vôd
z Istrochemu, pričom odpadové vody
z čistiarne odpadových vôd tečú do
Dunaja samospádom. „Tento výustný
objekt sa nachádza zhruba 180 metrov
od výustného objektu Slovnaftu v
smere proti prúdu Dunaja, teda v
smere na Prístavný most,“ uviedol
Krno. Tento kanál, ktorý prechádza
mestom, nebol v dobrom technickom
stave už v roku 1986, a preto sa vybu-
doval z Istrochemu 2. kanál chemic-
kých odpadových vôd.  Z neho však

netečú odpadové vody samospádom,
ale musia sa prečerpávať.
Prvý skrytý kanál patrí spoločnosti
Duslo, a.s., Šaľa a je vzdialený od dru-
hého kanála, ktorého vyústenie je
možné vidieť aj pri zvýšenej hladine,
približne 40 až 50 metrov smerom od
Prístavného mosta.
Slovenská inšpekcia životného pro-
stredia v roku 2007 vydala integrova-
né povolenie na prevádzku linky
mechanicko-chemického čistenia vôd
v Istrocheme s účinnosťou do konca
roka 2011. Inšpekcia však vydala v júli
2010 zmenu povolenia, no nestanovi-
la, ktorým kanálom sa budú vody do
Dunaja vypúšťať. Vodohospodári pre-
to momentálne nevedia posúdiť, akým
spôsobom sa znečistené vody dostali
do výustného kanála č. 1. „Z fotogra-
fií, ktoré máme k dispozícii, je však
preukázateľné, že ide o výtok z kanála
č. 1, ktorý vlastní Duslo, a.s., Šaľa,
odštepný závod Istrochem Bratislava,“
uviedol Krno.
Slovenská inšpekcia životného pro-
stredia, ako aj Krajský úrad životného
prostredia v Bratislave situáciu vyše-
trujú. „Všetky momentálne úvahy, či
išlo o poruchu na technologickom
zariadení čistiarne, alebo neúmyselnú
či vedomú neodbornú manipuláciu,
alebo o stečenie usadených kalov v
potrubí po náhlom poklese hladiny
Dunaja a znížení protitlaku vody, res-
pektíve či sa na predmetný kanál napo-
jil niekto iný, by boli teraz len špeku-
lácie,“ uviedol Krno. (mch)

SEZÓNA 
MLADÝCH 
VÍN

Ochutnajte na 
Svätokatarínskej koštovke.

8. - 10. november 2012

Stará tržnica, Bratislava
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GARANCIA KVALITY 
najlepších mladých vín 
od top vinárov Slovenska.
www.svatokatarinskevino.sk

inzercia_150x118.indd 2 10/16/12 4:43 PM

Realitný trh v Bratislave ponúka obrovské
množstvo biznis priestorov, ktoré sa na
prvý pohľad ničím nelíšia. Kancelárie v
komplexe Reding Tower 2 sú ideálnym rie-
šením pre nájomcov, ktorí si cenia v prvom
rade vysoký štandard, nízku spotrebu ener-
gií, a to všetko za výhodnú cenu. Nové cen-
trum stavia fínsko-slovenská spoločnosť
YIT Reding, a.s. vedľa už existujúcej budo-
vy Reding Tower 1.
Projekt je situovaný na začiatku mestskej časti
Rača iba 8 minút od centra mesta. Poloha
komplexu na Račianskej ulici, ktorá je jednou
z najvýznamnejších komunikácií hlavného
mesta, umožňuje optimálne napojenie na
mestskú a štátnu dopravnú sieť, ako aj na trasy
MHD. Prepája Raču priamo s centrom Bratis-
lavy a ponúka aj bezproblémové napojenie na
diaľnicu D1 medzi Bratislavou a Žilinou, ako
aj na Medzinárodné letisko M. R. Štefánika.
Reding Tower 2 dopĺňa už fungujúce admini-
stratívne centrum, v ktorom našli miesto úspeš-
né súkromné spoločnosti aj štátne inštitúcie.
Ponúka na prenájom kancelárske priestory štan-
dardu A v atraktívnej bratislavskej lokalite s
výhľadom na vinice Malých Karpát. Na sloven-
ský trh prinesie približne 7000 m2 celkovej pre-

najímateľnej plochy a jednotliví nájomcovia
budú mať k dispozícii jednotky od 100 do 6400
m2, pričom vyše 40 % z nej sa podarilo prena-
jať hneď v prvom období po kolaudácii.
Kancelárska budova Reding Tower 2 garantu-
je každému klientovi štandard, ku ktorému
patria samostatné merače elektrickej energie,
spotreby vody, chladenia a vykurovania, za-
merané na optimalizáciu prevádzkových nák-
ladov. Zdvojená podlaha s odolnou textilnou

podlahovou krytinou, možnosť individuálne-
ho regulovania mikroklímy v interiéri, otvára-
teľné okná či protipožiarna ochrana budovy
tiež patria k základnému balíku, ktorý čaká na
všetkých potenciálnych záujemcov.
Pre tých, ktorí chcú zamestnancom poskytnúť
príjemné pracovné prostredie a záleží im na ich
čase a psychickom zdraví, spojenom s cestou
do práce, je Reding Tower 2  tým správnym
kompromisom, kde začať svoj biznis.

Do práce s čistou hlavou a na bicykli
Vaša nová kancelária čaká na úpätí Malých Karpát

FUTBALOVÁ AKADÉMIA
LAFRANCONI

Zápis chlapcov
(rok narodenia 2005, 2006, 2007, 2008)

do novovznikajúcej akadémii pri FTVŠ UK
(Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava)

sa koná v

ŠPORTOVEJ HALE prof. ROVNÉHO

KAŽDÝ PONDELOK 
(november: 5., 12., 19., 26.)

(december: 3., 10., 17.)

a
KAŽDÚ SOBOTU

(november: 10., 17., 24.)
(december: 1., 8., 15.)

od 9.00 do 10.00 hod.

od 16.00 do 17.00 hod.

OTVORENIE FUTBALOVEJ AKADÉMIE
BUDE 11.1.2013

Tréningový proces zabezpeèujú uèitelia FTVŠ UK

informácie:

0917 317 815,  0903 222 089

Znečisťovanie Dunaja

odhalila až nízka hladina
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NA ZIMNÝCH ŠTADIÓNOCH na
Ulici odbojárov, na Ružinovskej ulici,
na Harmincovej a Na Borinách museli
v sobotu zasahovať policajní pyrotech-
nici. Na číslo 112 totiž 29-ročná žena z
okresu Malacky ohlásila bombu na
zimnom štadióne v Bratislave. Keďže
nebolo zrejmé, ktorého štadióna sa
hrozba týka, policajti prehľadali všetky
štyri štadióny v meste. Bombu nenašli,
volajúce žene hrozí za šírenia poplaš-
nej správy väzenie na 1-5 rokov.
NAVAJNORSKEJ ULICI v noci vy-
lúpili maskovaní muži autopožičovňu.
Ukradli odtiaľ 104 kusov pneumatík,
vysokotlakový čistič a motorku. S
lupom sa však ďaleko nedostali, preto-
že ich dodávku po niekoľkých metroch
zastavili policajti, keďže nemali na
aute zapnuté svetlá. Ukázalo sa, že na
aute boli kradnuté evidenčné čísla a
jedným z lupičov bol policajt.
NA OBCHODNEJ ULICI skoro ráno
došlo k výbuchu plynu a požiaru budo-
vy. Policajti zistili, že horel smetný
kôš, od ktorého sa chytila plynová prí-
pojka v jeho blízkosti. Na niekoľko
hodín polícia a hasiči uzavreli Obchod-
nú a Jedlíkovú ulicu, z Obchodnej bola
vylúčená aj doprava. Znalec nevedel
na mieste určiť presnú príčinu vzniku
požiaru. V prípade, že pôjde o trestný
čin, polícia začne trestné stíhanie.
NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI oslovi-
li dvaja muži 90-ročného muža pod
zámienkou vylákať od neho peniaze.
Vymysleli si príbeh, že ich známy
utrpel autonehodu a hrozí mu amputá-
cia nohy. Na operáciu tak vylákali od
staršieho pána 1700 eur, čo sa im však
málilo a požadovali ďalších 1500 eur.
Keď chcel starec vybrať v banke hoto-
vosť, pracovníci sa ho pýtali na okol-
nosti a následne ho upozornili, že sa
stal pravdepodobne obeťou podvodní-
kov a zavolali políciu. Tá zadržali jed-
ného z podvodníkov, ktorý prezradil
totožnosť druhého muža. Vyšetrovateľ
obvinil 50-ročného Jána a 33-ročného
Karola z podvodu, za čo im hrozí väze-
nie na 1-5 rokov.
NA ASTRONOMICKEJ ULICI na
konečnej MHD objavil vodič autobusu
č. 87 igelitové vrecko s obsahom bielej
kryštalickej látky. Na miesto prišli poli-
cajti aj hasiči, ktorí vrecko vyniesli z
autobusu von. Expertíza ukázala, že
nejde o nebezpečnú látku antrax, o akú
látku však išlo, dosiaľ nie je známe.
Pokiaľ sa zistí, že ide o nebezpečnú
alebo psychotropnú látku, polícia
začne vo veci trestné stíhanie.
NA CHORVÁTSKEJ ULICI v Jus-
tičnom paláci, kde je aj ústav na výkon
väzby, našli dozorcovia 21-ročného
muža bez známok života. Policajný
zbor vyšetruje okolnosti smrti a začal v
tomto prípade trestné stíhanie vo veci
prečinu usmrtenia.
V ELEKTRIČKE ČÍSLO 2 večer
zaútočili dvaja zahraniční cestujúci na
revízora a pracovníka SBS, ktorý ho
sprevádzal. Revízor ich slušne vyzval,
aby sa preukázali cestovnými doklad-
mi, alebo zaplatili pokutu, na čo cestu-
júci zareagovali útokom. Vodič incident
nahlásil na dopravný dispečing a na
miesto bola privolaná polícia. (brn)

Vínovod viedol

z pivnice až na

vlakovú stanicu
Pri pátraní po príčinách expanzie
značky Chateau Palugyay nachá-
dzame v dobovej tlači rastúci počet
zmienok o výnimočnej kvalite oše-
trovania a skladovania produktov
firmy Palugyay a synovia. 
Ako vyplýva z memoranda grófa
Henricha Zichyho, podpredsedu
vinárskej spoločnosti podhorí uhor-
skej dvorskej kancelárii zo začiatku
sedemdesiatych rokov 19. storočia, v
tom čase boli z hľadiska konkurencie-
schopnosti uhorských vín na medziná-
rodných trhoch problémom vysoké
náklady vinohradníckej produkcie,
slabá úroveň spracovania a ošetrova-
nia vína a jeho vysoká cena.
„V oblastiach podhorí (pahorkatín) sa
rodí kvalitné víno, avšak problémom je
vyrovnanosť dodávok a kvalita, čo
zhoršuje jeho konkurencieschopnosť
oproti vínam z južných krajín.“ Pri
vyšších cenách a slabšej kvalite colné
bariéry v Nemecku a inde znevýhod-
ňujú uhorské vína oproti napríklad
francúzskym. Riešenie znižovania
nákladov spracovania a ošetrovania
vína sa vidí v združovaní výrobcov pri
spracovaní ako aj v predaji vína do
koncentrovanejších podnikateľských
subjektov. 
Konkurenčná výhoda značky Palugy-
ay spočívala v dobovom kontexte
vysokej technologickej úrovni ošetro-
vania, skladovania a manipulácie vína,
a tiež úrovni spotrebiteľského balenia,
čím sa odlíšila od ostatnej domácej
konkurencie.
V novinách Pressburger Zeitung v roku
1870 sa autor v článku nadpísanom
„Putovanie v podzemí. Vzorová vínna
pivnica v Prešporku“ nadchýna nad
technickou vybavenosťou Palugyayho
pivníc: „Veľkolepé priestory prekvapia
hneď po vstupe... Čistota, ktorá je
základom každého dobre vedeného
pivničného hospodárstva je tu dovede-
ná do takej dokonalosti, že ak obtriete
bielou šatkou akýkoľvek sud, nenájdete
na nej najmenšej stopy po špine...
Návštevník môže obdivovať vzorovú
pivničnú prevádzku, v ktorej pracujú
stroje najmodernejšej konštrukcie šet-
riace čas a námahu – stroje, čo prepra-
via 100 až 150 vedier vína za hodinu zo
suda do suda, alebo pošlú mimo pivni-
ce. Stroje, ktoré umyjú 2000 fliaš denne
a iné, ktoré 2000 fliaš zazátkujú. O tom,
ako si tu vážia čistotu a svedomitosť
svedčí aj to, že dôkladne umyté fľaše sa
ešte pred naplnením preplachujú
vínom. Na čistenie sudov slúži obrovs-
ké parné zariadenie, ktoré ich pripraví
na prijatie novej náplne... Je tu aj dielňa
na výrobu menších či väčších debien na
expedíciu fliaš, ktorá dáva prácu nie-
koľkým robotníkom po celý rok.“
Azda najväčší údiv vyvoláva aj dnes
dômyselná preprava vína z pivnice na
železničnú stanicu. Z pivnice Palugy-
ayovcov na dnešnej Pražskej ulici vie-
dol popod ulicu vínovod – potrubie,
ktorým sa víno priamo prečerpávalo zo
sudov vo vagónoch na priľahlej vlako-
vej stanici, a naopak z vagónov do vín-
nej pivnice! prof. Gejza Blaas

(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Zničia stromy ďalšiu kultúrnu pamiatku? 

V roku 1934 vyryl Titus Zechmeister
do medenej dosky zrkadlovo obráte-
nú reprodukciu staršej fotografie
Františkánskeho námestia. Fotogra-
fia vznikla medzi rokmi 1880 a 1890.
Jej autorom bol s najväčšou pravde-
podobnosťou tunajší fotograf Karl
Körper starší. V roku 1934 už nebolo
možné takto stredoveké námestie,
jedno z najstarších v Bratislave,
odfotografovať. Záber ukazuje širo-
ké prázdne priestranstvo.
Pred kostolom jezuitov (pôvodne evan-
jelickou modlitebňou z roku 1638) sa
ako dominanta vypína vysoký štíhly
kamenný stĺp, na ktorom stojí socha
Panny Márie. Postavili ho v roku 1675.
Ružový „mramorový“ (v skutočnosti
vápencový) stĺp doviezli zo stovky
kilometrov vzdialeného kameňolomu
pri obci Andet neďaleko Salzburgu.
Transport takého dlhého kamenného
bloku si v 17. storočí len ťažko možno
predstaviť. Pravdepodobne ho opatrne
dopravili k najbližšiemu vodnému toku
a potom vodnou cestou po Dunaji až do
Prešporku. Okolo stĺpu stáli od polovi-
ce 19. storočia štyri štíhle liatinové
stĺpiky, ktoré niesli lampáše. Odstránili
ich až po roku 1990. 
Za stĺpom, približne v geometrickom
strede námestia, sa ešte v 90. rokoch 19.
storočia nachádzala kamenná fontána z
roku 1592, ktorú potom v rámci „okrá-
šľovacej“ akcie Prešporského okrášľo-
vacieho spolku barbarsky odstránili.
Mnohouholníková vodná nádrž fontány

bola zložená z blokov ružového mra-
moru, ktorý predali ako stavebný mate-
riál. Jej posledné zvyšky sú dnes použi-
té ako dláždenie chodníka pri modernej
súkromnej vile na Kuklovskej ulici. Až
po sto rokoch sa podarilo fontánu z ini-
ciatívy vedenia mestskej časti Staré
Mesto obnoviť.
Na prelome 19. a 20. storočia zriadil
Prešporský okrášľovací spolok na
Hlavnom námestí a na priľahlom Fran-
tiškánskom námestí parky. Dobrý úmy-
sel predpokladal pravidelnú údržbu
zelene, najmä vysadených stromov. Na
tú sa však postupne zabudlo, a okrasné
stromy prerástli v nekultúrny les. Dnes
už z nich ostala len skupina okolo stĺpu
Panny Márie, ktorú pri úpravách
námestí v 90. rokoch 20. storočia
ochranári „zachránili“. Jedinečné kul-
túrne pamiatky zo 17. storočia sú dnes
prakticky neviditeľné, stromami čo naj-
viac „kamuflované“.
Stromy sú nebezpečne rozrastené. Dlhé
roky ich nikto neorezal. Z ich korún
visia suché mŕtve konáre, ktoré môžu
každú chvíľu spadnúť na hlavy pod
nimi sa pohybujúcich trhovníkov. Lebo
tam ktosi vytlačil nevkusné búdy trho-
viska, pre ktoré v 13. storočí vzniklo
priestranstvo, ktorému dnes hovoríme
Hlavné námestie. Pôda okolo tých chrá-
nených stromov bola donedávna zakry-
tá kruhovými liatinovými mrežami (aj

tie financovalo Staré Mesto). Ťažké
železné mreže z pešej zóny (!) ktosi
ukradol. Nemalo by byť ťažké zistiť,
kto sem prichádza (a kto odtiaľto čosi
odváža) nákladnými autami. Do osob-
ného auta by sa taký dielec nezmestil.
Aby tie zachránené, ale neošetrované,
stromy boli ešte krajšie, sú navzájom
pospájané spleťou elektrických káblov.
Káble, aby sa udržali v istej výške, sú
pripevnené na drevené tabuľky. Tie sú
zase pre istotu na „chránené“ stromy
priklincované! A aby bol chaos pod
stromami dokonalý, parkujú tam ešte
nevkusné gýčovité červené tragače,
ktoré rozvážajú po meste lenivých
bohatých turistov s boľavými nohami.
Pešia zóna sem, pešia zóna tam, roz-
mlátená dlažba Radničnej ulice to asi
ešte dlho znesie. Na jej opravu Staré
Mesto tak skoro mať nebude.
Vraj je už neskoro, lebo stromy sa

údajne smú orezávať len do 30. sep-
tembra! Ale od 1. októbra by zasa bolo
možné nevhodné stromy odstrániť,
vyrúbať. A ak tam naozaj musia byť
stromy, vysadiť nové, a potom sa o ne
ďalších sto rokov starať, ako sa patrí.
Ak tomu v Bratislave niekto nerozu-
mie, odporúčam ísť sa poradiť do Dar-
mstadtu, alebo hoci do Paríža. Ale
možno by stačilo informovať sa vo
Viedni. A to skôr ako sa niektorá ťažká
haluz odtrhne (ako nedávno v Grassal-
kovichovej záhrade) a zničí stĺp a
sochu Panny Márie. Kto by bol potom
zodpovedný? Štefan Holčík 

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% POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842

Nový Domov sociálnych služieb Náruč
záchrany v príjemnom vidieckom prostredí
obce Solčany v blízkosti Nitry je otvorený
seniorom Bratislavského kraja.
Klientom ponúkame kompletné služby v nad-
štandardných priestoroch zrekonštruovanej
budovy za veľmi výhodné ceny. S kapacitou
34 seniorov poskytujeme ubytovanie v jedno-
lôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových
izbách. Našim klientom sú k dispozícii spolo-

čenské priestory, jedáleň a veľká upravená
záhrada.
V prípade záujmu o umiestnenie seniora volaj-
te na tel. č.: 0917 404 066 alebo 0905 799 865,
alebo píšte na e-mail: senior.solcany@naruc-
zachrany.sk alebo  naruczachrany.solcany@
naruczachrany.sk Všetky potrebné informá-
cie, cenník služieb a žiadosti o umiestnenie v
zariadení nájdete na webovej stránke Občian-
skeho združenia Šanca: www.sancaoz.sk

Domov sociálnych služieb v Solčanoch ponúka
miesta seniorom z Bratislavského kraja
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vyjdú o dva týždne

22. novembra 2012

ŠTVRTOK 25. októbra
� 10.00 - S. Lavrík: Ester a Albatros, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�20.00 - Tata Bojs, koncert, Atelier Baby-
lon, Kolárska ulica

PIATOK 26. októbra
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho teta,
Divadlo Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - R. Baumgartner: Maria There-
sia, Historická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - V. Klimáček: Díleri, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 19.00 - Koncert UMK, Staromestský
klub 10x10, Školská ulica
� 19.00 - Bratislavské jazzové dni 2012,
Incheba Expo Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - Katapult, koncert, Dom kultúry
Dúbravka, Saratovská ulica

SOBOTA 27. októbra
� 14.30 - S. Lavrík: Ester a Albatros, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 17.00 - HC Slovan Bratislava - Novo-
kuzneck, zápas KHL, Slovnaft Aréna
� 18.00 - BK Petržalka - Spišská N. Ves,
zápas basketbalovej extraligy žien, Špor-
tová hala Domkárska
� 19.00 - Bratislavské jazzové dni 2012,
Incheba Expo Arena, Viedenská cesta
� 19.00 - J. C. Hronský: Túlavé srdce, Di-
vadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - HOLLYROTH, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Moliére: Lakomec, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut, Sá-
la opery a baletu SND, Pribinova ulica

NEDEĽA 28. októbra
� 10.00 - S. Lavrík: Ester a Albatros, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská ulica

12.00 - Dostihová sezóna 2012, Závodis-
ko Bratislava, Starohájska ulica
14.30 - S. Lavrík: Ester a Albatros, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
17.00 - VT UNICEF Bratislava - Inns-
bruck, zápas mužov Stredoeurópskej
volejbalovej ligy, Športová hala Pasienky
18.00 - HOLLYROTH, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
18.00 - Bratislavské jazzové dni 2012,
Incheba Expo Arena, Viedenská cesta
18.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa prile-
pila, Sála činohry SND, Pribinova ulica
19.00 - Petr Spálený a Apollo band, kon-
cert, Atelier Babylon, Kolárska ulica

PONDELOK 29. októbra
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - J. Kesselring: Arzenik a staré
dámy, Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Izrafel alebo Cúvanie do pamä-
ti, Staromestský klub 10x10, Školská ulica
� 19.00 - Hair, Divadlo Nová scéna, Živ-
nostenská ulica
� 19.00 - HC Slovan - Amur, zápas Kon-
tinentálnej hokejovej ligy, Slovnaft Aréna
� 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie

UTOROK 30. októbra
� 19.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a
Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Novecento (Legenda o pianisto-
vi), Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen svätoján-
skej noci, Divadlo Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP
�19.00 - P. I. Čajkovskij: Spiaca krásavica,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Novosi-
birsk, zápas KHL, Slovnaft Aréna

STREDA 31. októbra
� 15.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Živnostens-
ká ulica
� 19.00 - Rómeo a Júlia, Divadlo Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - M. Porubjak/M. Huba: Tančia-
reň, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Tosca, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. von Kleist: Rozbitý džbán,
Štúdio SND, Pribinova ulica

ŠTVRTOK 1. novembra
� Sviatok všetkých svätých

PIATOK 2. novembra
� 18.30 - ŠK Slovan Bratislava - Trnava,
zápas Corgoň ligy, Štadión Pasienky
� 19.00 - W. Shakespeare: Skrotenie zlej
ženy, Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Otello, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica
� 19.00 - Peter Bič Project, koncert, Ate-
liér Babylon, Kolárska ulica

SOBOTA 3. novembra
� 13.00 - M. Pavlíček: Malý princ, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 14.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica
� 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka nebo-
ja, Bratislavské bábkové divadlo, Dunaj-
ská ulica
� 17.00 - Muzikálový sen, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská ulica
� 18.00 - BK Petržalka - Piešťanské Čaj-
ky, zápas basketbalovej extraligy žien,
Športová hala Domkárska
� 19.00 - E. Suchoň : Krútňava, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica
� 19.00 - T. Williams: Sklněný zvěřinec,
Buranteatr (Brno), Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 20.00 - Sony Xperia Freestyle X-Night,
5. ročník motokrosovej šou, Zimný štadión
O. Nepelu

NEDEĽA 4. novembra
� 10.00 - Prasiatka sa vlka neboja, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 14.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica
� 14.30 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka nebo-
ja, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 15.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Živnostens-
ká ulica
� 18.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v
Spokane, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Just Dance - Dobrý večer, Bro-
adway!, Divadlo Nová scéna, Živnostens-
ká ulica
� 19.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica

PONDELOK 5. novembra
� 11.00 - Slovak Open, tenisový turnaj, 1.
kolo, Aegon Aréna NTC, Príkopová
� 19.00 - G. Puccini: Turandot, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princezná,
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica
� 19.30 - Veľká kilovačka na Námestí
Billa Gatesa, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

UTOROK 6. novembra
� 10.00 - Prasiatka sa vlka neboja, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská ulica
� 11.00 - Slovak Open, tenisový turnaj, 1.
kolo, Aegon Aréna NTC, Príkopová
� 19.00 - Fešáci, koncert, Istropolis, Tr-
navské mýto
� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj lásky, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - Revízor, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho teta, Di-
vadlo Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - S. Stephensonová: Pamäť vody,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svě-
rák: České nebe, Divadlo Járy Cimrmana,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - Veľká kilovačka na Námestí
Billa Gatesa, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

STREDA 7. novembra
� 11.00 - Slovak Open, tenisový turnaj,
2. kolo, Aegon Aréna NTC, Príkopová
�19.00 - L. A. Minkus: Bajadéra, Historic-
ká budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - T. Williams: Konečná stanica
túžba, Sála činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 - Čarodejník z krajiny OZ, Divad-
lo Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - Pomáda, muzikál, Tower Stage
115, Pribinova ulica
� 19.00 - Fragile & Oskar Rózsa band,
koncert, Rock Cafe, Ulica M. Schneidera
Trnavského
� 19.00 - L. Smoljak, J. Cimrman, Z. Svě-
rák: České nebe, Divadlo Járy Cimrmana,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája

Pulz novej generácie
Nová trieda A
www.mercedes-benz.sk/trieda-a
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Cena už od 22 920 € s DPH.
Kombinovaná spotreba paliva: 3,8 - 6,2 l/100 km; Emisie CO₂: 98 – 145 g/km.

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., 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

�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk
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Ponúkame na prenájom časť obchodného
priestoru v OD Dunaj na prízemí s výkladom.

Lukratívny priestor je s predajnou plochou 
cca 80 m2, ku ktorému navyše patrí aj sociálne

zariadenie. Vzhľadom na to, že vedľajší
priestor je parfuméria, podmienkou nájmu

je sortiment vhodný najmä pre ženy.
Cena nájmu: 2000 EUR/mesiac + energie

Kontakt - tel.č.: 048/471 2200, email: sekretariat@fann.sk
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O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

BSK v Bruseli predstavil inovačnú
stratégiu aj Centrá excelentnosti

Bratislavský kraj sa aj tento rok
aktívne zapojil do podujatia Open
Days 2012 - Európsky týždeň regió-
nov a miest, ktoré sa konalo v
druhý októbrový týždeň v Bruseli.
Ide o najväčšie celoeurópske podu-
jatie zamerané na regionálnu a
mestskú politiku. Bratislavský kraj
sa na 10. ročníku Open Days pre-
zentoval v rámci seminára Dosaho-
vanie regionálneho rastu prostred-
níctvom inovácií: Minulosť, súčas-
nosť a budúcnosť. 
„Naším zámerom bolo predstaviť
novinky, zaujímavosti a špecifiká z
Bratislavskej župy. Témou tohto roč-
níka Open Days bola okrem vedy,
výskumu, spolupráce s malými a
strednými podnikmi aj nová inovačná
stratégia, v rámci ktorej sme predsta-
vili novovzniknuté centrá odborného
vzdelávania,“ priblížil bratislavský
župan Pavol Frešo. 
Bratislavský kraj  ako najväčší zria-
ďovateľ stredných škôl v regióne sa
dlhodobo snaží o vytvorenie efektív-
neho systému stredného školstva,
ktorý bude zohľadňovať regionálne
špecifiká, aktuálnu situáciu na trhu
práce a požiadavky zamestnávateľov.
Príkladom sú dve novovytvorené
centrá odborného vzdelávania - Cent-
rá excelentnosti. Ich cieľom je prepo-
jiť teoretickú a praktickú výučbu a
pripraviť tak absolventov na nástup

do zamestnania. Prvým je Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre
oblasť elektrotechniky a informač-
ných technológií na Strednej odbornej
škole Hlinícka 1, druhé je Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre

oblasť poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka na Spojenej škole SNP 30 v
Ivanke pri Dunaji. 
Bratislavský kraj a spoločnosť BIC
Bratislava s.r.o. v súčasnosti pripravujú
novú inovačnú stratégiu regiónu, ktorá

má napríklad stanoviť, ako sa bude
rozvíjať výskum a ciele vývoja techno-
lógií v BSK do roku 2020. Stratégia sa
bude zaoberať aj návrhom priorít
výskumu alebo návrhom inštitucionál-
nej a infraštrukturálnej podpory.

Bratislavský kraj
podporí rozvoj 
mládežníckeho
futbalu
Bratislavský samosprávny kraj
podporí mládežnícky futbal
sumou 15 000 eur. Peniaze
pomôžu materiálne podporiť 52
klubov mladších žiakov a pod-
poria mládežnícke výbery, ktoré
reprezentujú Bratislavskú župu.
„Ide najmä o materiálnu podpo-
ru pre 10- až 12-ročných futba-
listov v kluboch, ktoré sa zapája-
jú do súťaží Bratislavského fut-
balového zväzu,“ priblížil pred-
seda Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský župan na konci
minulého roka na stretnutí s
vedením Slovenského futbalo-
vého zväzu a Bratislavského fut-
balového zväzu v Slovenskom
Grobe prisľúbil podporu mlá-
dežníckemu futbalu v regióne.
Z peňazí zväz zabezpečí rozlišo-
vacie vesty pre 520 hráčov a
pokryje časť nákladov spoje-
ných s prípravou a reprezentáci-
ou mládežníckych regionálnych
výberov. V súťažiach regionál-
neho zväzu je v mládežníckych
družstvách organizovaných pri-
bližne 8 500 hráčov do 18 rokov
v takmer všetkých obciach a
mestách Bratislavského kraja. 

Petržalka chce

zákaz voľného

pohybu psov
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka ako jedna z
mála obcí aktívne pripomienkovala
pripravovaný návrh zákona o chove
psov. Okrem iného petržalská samo-
správa navrhuje zákaz voľného
pohybu psov na verejne prístupných
miestach.
V súčasnosti sa môže pes voľne pohy-
bovať všade tam, kde nie je označenie,
ktoré to zakazuje. Podľa petržalskej
samosprávy by mal zákon všade zaká-
zať voľný pohyb a určiť povinnosť
viesť psa na vôdzke. Obec by potom
mohla všeobecne záväzným nariade-
ním určiť miesta voľného pohybu psov
tzv. výbehy. Touto povinnosťou sa
podľa Petržalčanov zamedzí väčšine
konfliktov medzi človekom a psom
alebo psami navzájom.
Samospráva najväčšej mestskej časti
navrhuje upraviť aj evidenciu psov, a to
tak, aby nebolo možné vyhnúť sa plne-
niu zákonných povinnosti spojených s
chovom a držaním psov. Majiteľ by
mal povinnosť evidovať psa v obci,
kde má chovný priestor alebo zariade-
nie na chov. Ak sa prechodne po dobu
viac ako 6 mesiacov majiteľ so psom
zdržiava v inej obci, bude povinný psa
v tejto obci zaevidovať a zároveň o
zmene informovať obec, kde bolo
zviera doteraz evidované. Tým sa
zabezpečí, že obec, kde sa pes dlhodo-
bo obvykle zdržiava, získa viac finanč-
ných prostriedkov na zabezpečenie slu-
žieb pre psičkárov. (brn)

Parčík na

Hálkovej ulici

má opeknieť
NOVÉ MESTO
Neveľký park na Hálkovej ulici chce
samospráva mestskej časti Nové
Mesto revitalizovať. Projekt jeho
obnovy chce mestská časť financo-
vať z Operačného programu Brati-
slavský kraj. Začiatok revitalizácie
závisí od toho, kedy bude projekt
schválený. Už teraz však majú Novo-
mešťania jasnú predstavu, ako by
mal vyzerať.
Mestská časť už dala vypracovať
architektonicko-dizajnovú štúdiu, kto-
rú novomestský starosta Rudolf Kusý
(nezávislý) koncom júla predstavil
Novomešťanom. V parku by mala
vzniknúť oplotená zóna pre majiteľov
psov, zóna pre väčšie deti v okolí
basketbalového ihriska, zóna pre
mamičky s deťmi, aj zóna pre bežných
návštevníkov parku.
Od cesty má park oddeliť nový živý
plot, oplotenie venčísk pre psov majú
zazeleniť popínavé rastliny, zásahom
sa nevyhne ani existujúca zeleň - o
osude starších stromov rozhodne den-
drológ, dosadiť by tu však mali aj
mladé stromy. Športovisko pre mládež
má byť viacúčelové - aby sa tu dal hrať
nielen basketbal, ale aj futbal, stolný
tenis, nohejbal, tenis. Chýbať by nema-
la jednoduchá posilňovacia zostava, na
ihrisku pre menšie deti pribudnú nové
hracie prvky. Novinkou bude pitná
fontánka. V strednej časti parku, kde
chýba tieň, majú byť na lavičkami osa-
dené originálne pergoly. (bnm)

Zrevitalizovaný oddychový areál

pod horárňou otvoria 6. novembra
RAČA
Mestské lesy v Bratislave obnovili
ďalšiu lokalitu Bratislavského leso-
parku - voľnočasový areál pod ho-
rárňou Krasňany. Slávnostné otvo-
renie areálu a jeho odovzdanie verej-
nosti bude 6. novembra 2012 o 11.00
h.
Areál pod horárňou Krasňany, ktorý sa
nachádza nad Peknou cestou, vznikol v
80. rokoch minulého storočia a slúži
Bratislavčanom na oddych a rekreáciu.
Tvorí akúsi vstupnú bránu do východ-
nej časti lesoparku a je k nemu pohodl-
ný prístup aj autom. „Pre jeho veľký
strategický význam a nevyhovujúci

technický stav sa správca územia
Mestské lesy v Bratislave rozhodol pre
jeho revitalizáciu,“ uviedol riaditeľ
Mestských lesov v Bratislave Vladimír
Kutka. 
Projekt využitia oblasti bol spracovaný
v rámci europrojektu urbANNAtur.
Projekt riešili spoločne Mestské lesy v
Bratislave a Mestské lesy Viedeň.
„Náklady na revitalizáciu sú 150-tisíc
eur a sú hradené z programu cezhranič-
nej spolupráce Slovensko - Rakúsko
2007, a to 85 % prostriedky z European
Regional Development Fund, 10 % je
národné financovanie a 5 % Mestské
lesy,“ uviedol Vladimír Kutka.

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.
„Projekt urbANNAtur rieši aj územie v
tesnej nadväznosti na voľnočasový
areál pod horárňou - územie bývalých
muničných skladov nad Peknou cestou
s rozlohou 16 hektárov, ktoré má
záujem hlavné mesto Bratislava využiť
na environmentálne vzdelávanie a
rekreačné aktivity v prírode,“ dodal pre
Bratislavské noviny Kutka. (mch)
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Ponúkame na prenájom časť obchodného
priestoru v OD Dunaj na prízemí s výkladom.

Lukratívny priestor je s predajnou plochou 
cca 80 m2, ku ktorému navyše patrí aj sociálne

zariadenie. Vzhľadom na to, že vedľajší
priestor je parfuméria, podmienkou nájmu

je sortiment vhodný najmä pre ženy.
Cena nájmu: 2000 EUR/mesiac + energie

Kontakt - tel.č.: 048/471 2200, email: sekretariat@fann.sk

V Horskom

parku je nová

galéria
STARÉ MESTO
V Horského parku otvorili novú
galériu pod holým nebom. Jej prvou
expozíciou je stála výstava slovenské-
ho sochárstva 20. a 21. storočia. Veľ-
korozmerné sochy deviatich umelcov
si môžu návštevníci v parku prezrieť
zadarmo každý deň.
O vzniku galérie v Horskom parku roz-
hodla bývalá staromestská samosprá-
va. Garantom galérie je SNG. (stn)

Na Rázusovom nábreží už položili 

základný kameň Rázusovho pamätníka
STARÉ MESTO
Na Rázusovom nábreží položili
základný kameň pamätníka spisova-
teľa, evanjelického kňaza a politika
Martina Rázusa. Postavenie pamät-
níka iniciuje Spolok Martina Rázu-
sa, ktorý našiel podporu u starostky
mestskej časti Staré Mesto Tatiany
Rosovej (SDKÚ-DS).
Práce na pomníku sa mali začať pred
vyše dvoma rokmi, no zdržali ich rôzne
problémy. Pôvodná výška finančných

nákladov z roku 2008 bola stanovená
na 50 000 eur, do dnešného dňa sa však
zvýšila o 13 100 eur. 
Pôvodná zbierka je takmer naplnená,
chýba do nej štyritisíc eur a spolu s
novou sumou ju chcú cez zimu získať
od sponzorov. Zbierka pokračuje, pom-
ník by chcel spolok postaviť do budú-
ceho leta.
Víťazmi verejnej súťaže na pomník sa
ešte v roku 2008 stali mladí umelci -
výtvarník Martin Dzurek a architekt

Daniel Bartoš. Dominantou pomníka
bude vysoký žulový pilier pozostávajú-
ci z jedenástich platní. Každá z nich má
názvom reprezentovať miesto pôsobe-
nia Rázusa. Na každej strane piliera
osadia sklenené hranoly, do ktorých
laserom vygravírujú Rázusov portrét s
textom: Martin Rázus, 1888-1937, spi-
sovateľ - kňaz - politik. Okrem toho
tam má byť jeho  podpis, citáty z jeho
diel a chronológia života. Večer bude
pomník osvetlený. (stn)

BSK v Bruseli predstavil inovačnú
stratégiu aj Centrá excelentnosti

Bratislavský kraj sa aj tento rok
aktívne zapojil do podujatia Open
Days 2012 - Európsky týždeň regió-
nov a miest, ktoré sa konalo v
druhý októbrový týždeň v Bruseli.
Ide o najväčšie celoeurópske podu-
jatie zamerané na regionálnu a
mestskú politiku. Bratislavský kraj
sa na 10. ročníku Open Days pre-
zentoval v rámci seminára Dosaho-
vanie regionálneho rastu prostred-
níctvom inovácií: Minulosť, súčas-
nosť a budúcnosť. 
„Naším zámerom bolo predstaviť
novinky, zaujímavosti a špecifiká z
Bratislavskej župy. Témou tohto roč-
níka Open Days bola okrem vedy,
výskumu, spolupráce s malými a
strednými podnikmi aj nová inovačná
stratégia, v rámci ktorej sme predsta-
vili novovzniknuté centrá odborného
vzdelávania,“ priblížil bratislavský
župan Pavol Frešo. 
Bratislavský kraj  ako najväčší zria-
ďovateľ stredných škôl v regióne sa
dlhodobo snaží o vytvorenie efektív-
neho systému stredného školstva,
ktorý bude zohľadňovať regionálne
špecifiká, aktuálnu situáciu na trhu
práce a požiadavky zamestnávateľov.
Príkladom sú dve novovytvorené
centrá odborného vzdelávania - Cent-
rá excelentnosti. Ich cieľom je prepo-
jiť teoretickú a praktickú výučbu a
pripraviť tak absolventov na nástup

do zamestnania. Prvým je Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre
oblasť elektrotechniky a informač-
ných technológií na Strednej odbornej
škole Hlinícka 1, druhé je Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre

oblasť poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka na Spojenej škole SNP 30 v
Ivanke pri Dunaji. 
Bratislavský kraj a spoločnosť BIC
Bratislava s.r.o. v súčasnosti pripravujú
novú inovačnú stratégiu regiónu, ktorá

má napríklad stanoviť, ako sa bude
rozvíjať výskum a ciele vývoja techno-
lógií v BSK do roku 2020. Stratégia sa
bude zaoberať aj návrhom priorít
výskumu alebo návrhom inštitucionál-
nej a infraštrukturálnej podpory.

Bratislavský kraj
podporí rozvoj 
mládežníckeho
futbalu
Bratislavský samosprávny kraj
podporí mládežnícky futbal
sumou 15 000 eur. Peniaze
pomôžu materiálne podporiť 52
klubov mladších žiakov a pod-
poria mládežnícke výbery, ktoré
reprezentujú Bratislavskú župu.
„Ide najmä o materiálnu podpo-
ru pre 10- až 12-ročných futba-
listov v kluboch, ktoré sa zapája-
jú do súťaží Bratislavského fut-
balového zväzu,“ priblížil pred-
seda Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský župan na konci
minulého roka na stretnutí s
vedením Slovenského futbalo-
vého zväzu a Bratislavského fut-
balového zväzu v Slovenskom
Grobe prisľúbil podporu mlá-
dežníckemu futbalu v regióne.
Z peňazí zväz zabezpečí rozlišo-
vacie vesty pre 520 hráčov a
pokryje časť nákladov spoje-
ných s prípravou a reprezentáci-
ou mládežníckych regionálnych
výberov. V súťažiach regionál-
neho zväzu je v mládežníckych
družstvách organizovaných pri-
bližne 8 500 hráčov do 18 rokov
v takmer všetkých obciach a
mestách Bratislavského kraja. 

Petržalka chce

zákaz voľného

pohybu psov
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka ako jedna z
mála obcí aktívne pripomienkovala
pripravovaný návrh zákona o chove
psov. Okrem iného petržalská samo-
správa navrhuje zákaz voľného
pohybu psov na verejne prístupných
miestach.
V súčasnosti sa môže pes voľne pohy-
bovať všade tam, kde nie je označenie,
ktoré to zakazuje. Podľa petržalskej
samosprávy by mal zákon všade zaká-
zať voľný pohyb a určiť povinnosť
viesť psa na vôdzke. Obec by potom
mohla všeobecne záväzným nariade-
ním určiť miesta voľného pohybu psov
tzv. výbehy. Touto povinnosťou sa
podľa Petržalčanov zamedzí väčšine
konfliktov medzi človekom a psom
alebo psami navzájom.
Samospráva najväčšej mestskej časti
navrhuje upraviť aj evidenciu psov, a to
tak, aby nebolo možné vyhnúť sa plne-
niu zákonných povinnosti spojených s
chovom a držaním psov. Majiteľ by
mal povinnosť evidovať psa v obci,
kde má chovný priestor alebo zariade-
nie na chov. Ak sa prechodne po dobu
viac ako 6 mesiacov majiteľ so psom
zdržiava v inej obci, bude povinný psa
v tejto obci zaevidovať a zároveň o
zmene informovať obec, kde bolo
zviera doteraz evidované. Tým sa
zabezpečí, že obec, kde sa pes dlhodo-
bo obvykle zdržiava, získa viac finanč-
ných prostriedkov na zabezpečenie slu-
žieb pre psičkárov. (brn)


