
Pri príležitosti 20. výročia Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a.s., jej predstavi-
telia priznali, že kým Bratislavčania
v súčasnosti viac čerpajú stavebné
úvery, na východnom Slovensku
ľudia viac sporia. Aký sú Bratislav-
čania stavební sporitelia, na to sme sa
spýtali predsedu predstavenstva
PSS, a.s., Imricha BÉREŠA.
- Bratislava je špecifická v tom, že prí-
jem na jedného obyvateľa tu je vyšší
ako na východnom Slovensku. Bratisla-
ve ako aj iné väčšie mestá sú preto zaují-
mavé skôr z pohľadu úverov ako spore-
nia. Ľudia majú viac prostriedkov, rad-
šej sa zadlžia a sporenie nehrá u nich až
tak dôležitú úlohu. Na druhej strane,
čím má región vyššiu nezamestnanosť a
je ekonomicky slabší, tým sú ľudia
naučení viac sporiť.  Dá sa teda pove-
dať, že Slovensko je pravidelne rozdele-
né – časť sporí a časť si berie úvery.

Aké je správanie Bratislavčanov k sta-
vebnému sporeniu?
- Bratislavčania majú stavebné sporenie
radi, využívajú ho a sú disciplinovaní
pri splácaní úverov. V centre Bratislavy
bol na začiatku problém reštitúcií. Po-
tom prišlo k viacnásobnej zmene maji-
teľov a veľkú úlohu zohralo aj nerieše-
nie problémov podnájomníkov v ná-
jomných domoch, ktoré sa vrátili pô-
vodným majiteľom. Naopak v Petržal-
ke a v ostatných mestských častiach bo-
lo jednoduchšie zrevitalizovať bytové
domy a dialo sa to vo väčšej miere.
Spočiatku ste ponúkali stavebné spo-
renie len individuálnym klientom, od
roku 2000 už môžu sporiť aj spolo-
čenstvá vlastníkov. Prejavilo sa to v
počte úverov?

- Spoločenstiev vlastníkov je na Slovens-
ku asi 8000, medzi našimi klientmi je ich
asi 2000. Ako prví sme začali s podporou
obnovy bytových domov cez spoločen-
stvá vlastníkov, až po nás to začali robiť
aj komerčné banky a štátny fond rozvoja
bývania. Záujem spoločenstiev vlastní-
kov je veľmi individuálny. Veľa závisí od
členov spoločenstva, akí to sú ľudia, ako
vzájomne komunikujú, akého majú pred-
sedu. Je to veľmi individuálne. Sú spolo-
čenstvá, kde zo stavebného sporenia
vymenili kotolňu, zateplili dom a už špe-
kulujú o rôznych systémoch vykurova-
nia. S takými je radosť robiť. Na strane
druhej sú spoločenstvá, kam idú obchod-
ní zástupcovia niekoľkokrát a neúspešne,
pretože vlastníci sa nevedia dohodnúť. Je
to však na ich škodu, pretože takouto
rekonštrukciou bytového domu dokážete
ušetriť až 40% nákladov na energie.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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BRATISLAVA
Aj túto zimu budú v Bratislave otvo-
rené viaceré otvorené klziská pod
holým nebom. Jedno dokončujú v
týchto dňoch na Hviezdoslavovom
námestí. Prevádzkuje ho mestská
časť Staré Mesto a slávnostne ho
otvoria v piatok 23. novembra 2012
pri príležitosti začiatku staromest-
ských Vianočných trhov.
„Prevádzkovať ho budeme až do 3.
februára 2013. Vstupné bude jedno
euro, deti do 12 rokov budú korčuľo-
vať bezplatne a majitelia Bratislavskej
mestskej karty dostanú zľavu 30 per-
cent. Možnosť bezplatne si zakorčuľo-
vať dostanú v rámci vyučovania teles-

nej výchovy deti zo staromestských
základných škôl,“ uviedla pre Brati-
slavské noviny starostka Starého Mesta
Táňa Rosová.
Svojú ľadovú plochu budú mať túto
zimu aj Vajnoroch. V prevádzke bude
od 1. decembra a už teraz je veľký
záujem o rezerváciu času na vajnor-
skom ľade. Prednosť dostávajú domá-
cim, zakorčuľovať si tu však môžu aj
obyvatelia iných mestských častí.
Ľadová plocha nebude tento rok na
priestranstve v komplexe Eurovea. Už
je tu síce klzisko, ale je syntetické -
plastové.  Pre verejnosť je plocha prí-
stupná do  31. januára 2013  zadarmo
počas otváracích hodín nákupného

centra. Popri klasických korčuliach na
ľad, ktoré však musia mať špeciálny
zbrus, sa tu dajú zadarmo požičať vo
všetkých veľkostiach in-line korčule s
kovovým pásom, ktoré sú momentálne
veľkým hitom in-linerov do každého
počasia. Vďaka syntetickému povrchu
a zastrešeniu klziska je tu možné sa
korčuľovať za akýchkoľvek poveter-
nostných podmienok.  Dvakrát týžden-
ne sa záujemcovia či pasívni športovci
môžu prísť  pozrieť aj na tréning mla-
dých talentov pod vedením Zdena
Cígera.
Podľa našich informácií bude otvorené
klzisko pre verejnosť túto zimu opäť aj
v River Parku. (brn)

Bratislava otvára prvé otvorené klziská
Klzisko so skutočným ľadom otvoria na Hviezdoslavovom námestí v piatok 23. novembra. FOTO - Slavo Polanský

Bratislavčania si radšej berú úvery

Futbalisti

Slovana chcú

zimovať na čele

ligovej tabuľky
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovana zostávajú dve
kolá pred koncom jesennej časti fut-
balovej Corgoň ligy na čele ligovej
tabuľky. Po výhrach v Myjave (2:1) a
v Senici (1:0) majú Bratislavčania
náskok troch bodov pred Zlatými
Moravcami, piatich bodov pred
Trenčínom a sedem bodov pred Žili-
nou. V sobotu sa s jesennou časťou
súťaže rozlúčia s domácim publikom
s šlágri kola, keď na Pasienkoch pri-
vítajú tretí Trenčín.
Trenčania v poslednom ligovom kole
doma vyprášili Trnavčanov 6:0 a sú pri
chuti. Bratislavčania zatiaľ doma v
tejto sezóne prehrali iba raz - a to pred
tromi týždňami práve so Spartakom
Trnava (0:1). V auguste si Bratislavča-
nia spod hradu Matúša Čáka priviezli
po remíze 2:2 bod, keď góly Slovana
strieľali Marko Milinkovič a dnes už
bývalý hráč Filip Šebo.
V trenčianskom drese nastúpi najlepší
strelec aktuálneho ročníka Corgoň ligy
David Depetris, ktorý v 17. kolách stre-
lil 15 z 28 trenčianskych gólov! Pre
porovnanie najlepší bratislavský strelec
Filip Hlohovský dal zatiaľ len 5 gólov.
Futbalový zápas ŠK Slovan Bratislava
- AS Trenčín za začína na Pasienkoch v
sobotu 24. novembra 2012 o 17.30 h.
Mladí slovanisti chcú v hľadisku vytvo-
riť MEGA SEKTOR a nový rekord v
počte hlučných fanúšikov do 15 rokov
na štadióne. „Deti zoberte svojich rodi-
čov, rodičia zoberte svoje deti a buďte
súčasťou rekordu na Slovane. V sekto-
re bude 5 bubeníkov, Bobo, mohutné
povzbudzovanie, veľká choreografia,
super zábava a mnohé ďalšie atrakcie,“
vyzýva Mladý slovanista.
Slovanisti chcú zimovať na čele ligovej
tabuľky, preto musia bodovať v oboch
zostávajúcich zápasoch jesene. Veľa
napovie práve sobotný duel s Trenčí-
nom. O týždeň neskôr, v sobotu 1.
decembra 2012, čaká bratislavských
futbalistov posledný zápas jesennej časti
v Ružomberku. Tam Slovan 6. novemb-
ra 2012 v odvete  štvrťfinále Slovnaft
Cupu prehral 1:3. Napriek tomu Brati-
slavčania postúpili a v aprílovom semi-
finále ich čaká MFK Košice. (ado)

V piatok večer

sa začínajú 

Vianočné trhy
BRATISLAVA
V piatok 23. novembra 2012 večer sa
na Hlavnom námestí a Hviezdosla-
vovom námestí začínajú tradičné
vianočné trhy. Po prvýkrát budú
mať vlastné vianočné trhy aj obyva-
telia Petržalky.
Petržalské vianočné trhy otvoria na
Mikuláša 6. decembra 2012 v blízkosti
Chorvátskeho ramena  a skateparku na
priestranstve, ktoré sa v minulosti vola-
lo Námestie májového povstania
českého ľudu. Budú mať komornejší
charakter ako tie v centre - bude tu naj-
viac dvanásť stánkov s občerstvením a
iným vianočným tovarom. Potrvajú do
22. decembra 2012.
Kým na Hlavnom námestí zaplatia tr-
hovníci za jeden stánok aj vyše 800 €
na deň, na Hviezdoslavovom námestí
sú ceny nájomného podstatne nižšie -
maximálne 220 eur za stánok  a deň.
„Vyvolávacia cena za gastronomické
prevádzky bola na úrovni 150 eur za
jeden deň a pri predaji remeselných
výrokov bola minimálna cena stanove-
ná na 30 eur za deň. Víťazi ponúkli
ceny od 200 do 220 eur za deň prevá-
dzkovania gastrostánku, pri remesel-
ných stánkoch sa cena za jeden pohy-
buje od 33 do 155 eur,“ uviedla starost-
ka Starého Mesta Táňa Rosová.
Oproti minulému roku samospráva
Starého Mesta pristúpila k inému roz-
loženiu stánkov. Gastrostánky budú
umiestnené medzi klziskom a Hviez-
doslavovou sochou, remeselníci dosta-
nú lepší priestor ako vlani a to priamo
pri klzisku a v časti pred fontánou pri
národnom divadle. „Na otvorení via-
nočných trhov okrem tradičného roz-
svietenia vianočného stromčeka sa
pokúsime vytvoriť nový slovenský
rekord v počte zapálených prskaviek.
Každý návštevník môže prispieť k
tomu, aby sa staromestské Vianočné
trhy zapísali do Slovenskej knihy
rekordov,“ uviedla T. Rosová.
Aj tento rok bude nepísaná súťaž o kraj-
ší vianočný strom. Kým po minulé roky
mohli Bratislavčania porovnávať len
stromy na Hlavnom a Hviezdoslavovom
námestí, tento rok sa po prvýkrát do
súťaže zapojí aj Petržalka. Na Hlavnom
námestí je smrek, ktorý má podľa magi-
strátu 40 rokov a vysoký je 16 metrov.
Strom darovala mestu ponúkla rodina
Martina Herberta z Rače. Magistrát
dokonca určil hodnotu stromu: podľa
primátorovho hovorcu je spoločenská
hodnota stromu na úrovni 1200 eur! Na
staromestských Vianočných trhoch na
Hviezdoslavovom námestí je strieborná
jedlička, ktorá má 15 metrov a 40 rokov.
Mestskej časti ju darovali rodiny Oros-
zová a Tuschová z Rusoviec. Najkrajší
vianočný strom v meste vyhodnotíme v
budúcom vydaní. (brn)
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Mať iný názor
neznamená byť
nepriateľom
Pri každom novembrovom výročí sa
veľa diskutuje o tom, čo všetko z ideá-
lov, s ktorými sme vyšli pred 23 rokmi
do ulíc, sa vlastne podarilo naplniť.
Padla železná opona, máme slobodu,
parlamentnú demokraciu, slobodné
voľby, Európa sa zjednotila, znárod-
nený majetok sa vrátil pôvodným
vlastníkom, obchody sú plné rozličné-
ho tovaru, máme možnosť slobodne
rozhodovať o svojom živote. 
Ani za 23 rokov sme sa však nenaučili
počúvať a rešpektovať iný názor. Akoby
tu stále platilo to leninské, kto nie je s
nami, ten je proti nám. V politike, v
rodine, pri pive, aj na futbale. Akoby
sme stále nechceli pochopiť, že už ne-
musíme všetci písať modrým perom. Že
mať iný názor neznamená byť nepria-
teľom, a že iný pohľad na tú istú vec nie
je hriechom.
Každého z nás formuje prostredie, z
ktorého prichádzame, a cesta, ktorou
kráčame životom. Každý z nás má iné
skúsenosti, iné poznanie a tým aj iný
názor. Nemá byť cieľom každej disku-
sie presvedčiť toho druhého o svojej
pravde. Stačí si vypočuť iný názor a
obhájiť ten svoj. Častokrát sa však na-
še rozhovory končia hádkami, rozchod-
mi a nepriateľstvom na dlhé roky. A
pritom by stačilo len trochu viacej
empatie a uznanie, že tak ako druhí
robia chyby, dopúšťame sa ich aj my
sami.
Ak som napríklad kritický k bicyklom
na chodníkoch, neznamená to, že som
proti budovaniu cyklotrás. Len si
myslím, že ak má byť cyklodoprava
alternatívou k automobilizmu, nemala
by sa rozvíjať na úkor chodcov, ale na
úkor áut. Každý na to môže mať iný
názor, niektoré si pritom môžu byť bliž-
šie, iné menej.
Najviac sa zrejme bojíme neznámeho.
To platí aj o názoroch, ktoré nie sú rov-
naké alebo podobné ako tie naše. Bez
toho, aby sme si ich vypočuli a pocho-
pili, odmietame ich ako nepriateľské.
Napriek tomu zostávam optimistom a
verím, že raz sa naučíme počúvať aj
také hlasy, ktorým spočiatku vôbec
nerozumieme. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Na západnej časti Námestia SNP v
úseku od Klobučníckej po Hurbano-
vo námestie vyrúbal magistrát nie-
koľko stromov. Dôvodom vraj bolo
ohrozenie bezpečnosti cestnej pre-
mávky. Keďže išlo o stromy na mest-
skom pozemku, súhlas si od nikoho
nepýtali, pretože ho vraj nepotrebujú!
Vyrúbané stromy boli v správe magi-
strátneho oddelenia cestného hospodár-
stva. Stromy dali cestári vyrúbať v sep-
tembri 2012 a dôvodom bolo, že boli
suché a nemali predpoklad na regenerá-
ciu. „Ďalšie zotrvanie  stromov by bolo
bezprostredným ohrozením plynulosti a
bezpečnosti cestnej premávky, pretože
ide o frekventované územie mesta s par-
koviskom a peším ťahom,“ uviedol dis-
pečer oddelenia Daniel Adámek.
Na výrub nás upozornili bratislavskí
chodci, ktorých zaskočilo, že pomerne
mladé stromy vyrúbali. Podľa nich stro-
my vôbec neboli suché. Boli len zaned-
bané, pretože závlahový systém okolo
ich koreňov nikdy nefungoval a napriek
mladému veku boli odkázané len na daž-
ďovú vodu. Po výrube zostali pníky s
priemerom zhruba 15 cm. 
Výrub stromov v septembri však podľa
zákona o ochrane prírody a krajiny nie je
možný, keďže stromy sú vo vegetačnom
období. Magistrátni cestári sa vyhovára-
jú, že tieto stromy boli klasifikované ako
cestná zeleň a pre ne vegetačné obdobie
neplatí! Toto scestné vysvetlenie potvr-
dzuje aj Katarína Šimončičová z Mest-
ského výboru Slovenského zväzu
ochrancov prírody. „Na cestnú zeleň sa
podľa mesta vzťahuje len cestný zákon a
zákon o ochrane prírody a krajiny nie.
Preto sa na výrub cestnej zelene nevied-
lo správne konanie v príslušnej mestskej
časti, kde by boli ochranári účastníkmi
konania,“ uviedla Šimončičová.
Hovorca Starého Mesta Tomáš Halán
povedal, že magistrát po výrube stromov
informoval miestnu samosprávu, ako
mu to ukladá zákon. Takáto zeleň rastú-
ca pri cestách sa nazýva cestnou iba v
Bratislave, všade inde ide o verejnú
zeleň. „Čiže o stromy v stromoradiach v
meste sa starajú dopraváci a nie odborní-

ci na ochranu prírody,“ uviedla K.
Šimončičová. Dodáva, že cestný správ-
ny orgán sa s nikým nedohodol a konal
svojvoľne. Nedal vedieť ani oddeleniu
mestskej zelene, pričom inokedy si od
neho stanovisko pýta. Keďže cestná
zeleň asi nepodlieha zákonu o ochrane
prírody a krajiny, neukladá sa tak mestu
ani povinnosť náhradnej výsadby!
Na rok 2013 sa podľa magistrátu naplá-
nujú finančné prostriedky na doplnenie
stromov. „V prípade pridelenia finanč-
ných prostriedkov zabezpečíme výsadbu
nových stromov,“ dodal Adámek.
„Mám informácie, že tento výrub začal
prešetrovať orgán ochrany prírody mest-
skej časti Staré Mesto. Ten je podľa

zákona o ochrane prírody a krajiny aj
štátnym dozorom,“ uviedla Šimončičo-
vá. Ďalej uvádza, že rozhodovanie o
cestnej zeleni je správnym konaním, na
ktoré sa vzťahujú predpisy správneho
poriadku. Začiatok i koniec konania
majú byť zverejnené na internete alebo
na úradnej tabuli. To však podľa jej slov
oddelenie cestného hospodárstva a ani
cestný správny orgán nerobí. 
Mesto takýmto spôsobom vyrúbalo cel-
kom desať stromov na Šancovej, Vazo-
vovej, Vajanského nábreží, Štefanovičo-
vej, Nábreží L. Svobodu, Palisádach, na
Americkom námestí, Kamennom
námestí a na Pražskej ulici. (mch)

FOTO - Slavo Polanský

Na Námestí SNP cestári vyrúbali stromy,

ohrozovali vraj bezpečnosť premávky

Legenda v kategórii MPV s vyše

dvadsaťsedemročnou tradíciou a 13

miliónmi predaných kusov v 120 kra-

jinách sveta - reč je o originálnom

americkom modeli spojenom s ta-

lianskym štýlom. Táto kombinácia

prináša exkluzívne MPV, v ktorom sú

dlhoročné skúsenosti Chrysleru do-

plnené o pôžitok z jazdy, typický pre

značku Lancia, pozornosť venovaná

detailu a taliansky dizajn. Výsledkom

je najlepší Voyager všetkých čias.

Lancia Voyager - líder segmentu veľ-
kých MPV - je 5,21 m dlhá, 1,99 m širo-
ká a 1,75 m vysoká pri rázvore náprav
3,1 m. Z tejto veľkosti vyplýva priestran-
ný a rafinovane usporiadaný priestor pre
cestujúcich, ktorý sa vyznačuje kvalitný-
mi materiálmi a veľkým dôrazom na
detail, čo sú vlastnosti pre modely znač-
ky Lancia dnes už doslova charakteris-
tické.  Elegantný a exkluzívny interiér sa
vyznačuje tichosťou a komfortom. 
V Lancii nechýba originálny systém od
Chrysleru Stow'n Go®, vďaka ktorému je
možné uvoľniť priestor pre batožinu, bez
toho aby bolo nutné odstrániť sedadla.

Voyager má elektricky ovládané bočné
posuvné dvere a výklopné piate dvere s
ochranou proti privretiu. Cestovanie v
Lancii Voyager spríjemňuje multimediál-
ny systém UConnect® s rádiom a pre-
hrávačom CD/DVD/MP3/WMA, vstupmi
USB a AUX, pevným diskom s kapaci-
tou 30 GB, dotykovou obrazovkou, bez-
drôtovým rozhraním Bluetooth®. Obsa-
huje tiež kamerový parkovací systém
Parkview™, ktorý pomáha rozoznať
prekážky pri parkovaní.
Tento model ponúka dve výkonné po-
honné jednotky. Živý dieselový preplňo-

vaný motor 2.8 l s filtrom pevných častíc
ponúka 163 k a krútiaci moment 360 Nm
pri nízkej spotrebe paliva (7,9 l/100 km v
kombinovanej prevádzke). Druhým mo-
torom je zážihový vidlicový šesťvalec
Pentastar 3.6 l s výkonom 283 k - teda so
vzrušujúcim výkonom pri spotrebe 10,8 l/
100 km v kombinovanej prevádzke.
Bohatá základná výbava obsahuje všet-
ky bezpečnostné prvky vozidla, kožené
čalúnenie interiéru, tempomat či auto-
matickú trojzónovú klimatizáciu.
Viac informácií na www.motor-car.sk

alebo www.lancia.sk

Obývačka na kolesách - Lancia Voyager
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Bývalý policajt

strieľal na psa

aj jeho pána
PETRŽALKA
Napätie, ktoré už niekoľko týždňov
panuje aj v Bratislave medzi maji-
teľmi psov a ľuďmi, ktorí nemajú
radi psov v meste, vyústilo nedávno
do streľby na psa a jeho majiteľa.
Stalo sa tak na voľnom výbehu psov
medzi Bosákovou a Černyševského
ulicou.
Prípad vyšetruje polícia ako ublíženie
na zdraví, ktorého sa mal dopustiť 51-
ročný bývalý policajt. Ten v podvečer
začal strieľať na dvoch psov, ktorý
voľne behalo na výbehu pre psov. Maji-
teľ jedného zo psov mu v tom chcel
zabrániť, vtedy však strelec vystrelil aj
na 34-ročného majiteľa psa.
„Polícia pracuje s viacerými vyšetrova-
cími verziami. Vzhľadom na prebieha-
júce vyšetrovanie nie je možné poskyt-
núť k prípadu žiadne bližšie informá-
cie. Vyšetrovateľ však obvinil Jozefa P.
(51) z ublíženia na zdraví. Ak sa jeho
vina dokáže na súde, hrozí mu trest
odňatia slobody na štyri až 10 rokov,“
uviedla bratislavská krajská policajná
hovorkyňa Petra Hrášková. (pol)

Veľké časti chcú

dať malým

menej peňazí
BRATISLAVA
Štyri veľké mestské časti - Petržalka,
Ružinov, Staré Mesto a Nové Mesto,
už viac nechcú doplácať na malé
mestské časti. Takzvaná minimálna
miera solidarity má klesnúť z troch
na dve percentá rozpočtu mestskej
časti. O jej znížení môžu rozhodnúť
len mestskí poslanci, ktorý o takom-
to návrhu majú rokovať v decembri. 
Petržalská samospráva to označila za
pseudosolidaritu a tvrdí, že systém nie
je dlhodobo udržateľný. Malé mestské
časti si na príspevok už zvykli, aj keď
to nie sú bežné peniaze. Petržalka dnes
dáva na solidaritu vyše 600.000 eur,
jednopercentné zníženie by pre ňu zna-
menalo úsporu 206.000 eur. Petržalčan
dnes aj preto podľa miestnej samosprá-
vy dostane štyrikrát menej služieb ako
občan v Jarovciach.
Nové Mesto pripomína, že veľké
mestské časti plnia aj úlohy, ktoré tie
malé nemajú, napríklad sa starajú o
oblasť civilnej obrany. Staré Mesto
zase upozorňuje, že táto mestská časť
sa stará o historické centrum, ktoré
využívajú všetci Bratislavčania.
Solidaritu štyroch veľkých častí využí-
va sedem malých: Jarovce, Rusovce,
Čunovo, Devín, Lamač, Vajnory a
Záhorská Bystrica. (brn)

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,
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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
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Pozdravy

v novinách za

polovičnú cenu
BRATISLAVA
Blíži sa koniec roka a s ním aj
posledné tohtoročné vydanie Brati-
slavských novín. Tento rok vyjdú
naposledy o mesiac - vo štvrtok 20.
decembra 2012. Keďže to bude
posledné tohtoročné vydanie a
vôbec posledné v súčasnej podobe,
rozhodli sme sa všetkým bez rozdie-
lu poskytnúť mimoriadnu zľavu na
inzerciu v Bratislavských novinách
24/2012.
Všetky vianočné pozdravy a novoroč-
né želania budú v poslednom tohtoroč-
nom vydaní za polovicu! Inými slova-
mi, na vianočnú a novoročnú inzerciu
poskytneme každému záujemcovi ko-
nečnú zľavu 50%. Táto ponuka sa týka
všetkých inzertných formátov, no len v
tomto jedinom vydaní Bratislavských
novín. Pokiaľ chcete všetkých svojich
klientov pozdraviť a zaželať im pokoj-
né Vianoce a šťastný nový rok, urobte
to prostredníctvom Bratislavských
novín v náklade 208-tisíc kusov.
Objednávky zasielajte e-mailom na
adresu reklama@banoviny.sk, viac in-
formácií získate na telefónnom čísle
0911 668 469. (brn)

Vyhrajte lístky

na vianočný trh

do Schlosshofu
BRATISLAVA
Vianočné trhy nie sú len v Bratisla-
ve či vo Viedni. Imperiálny Vianoč-
ný trh bude aj na zámku Schlo-
sshof, kde počas piatich predvianoč-
ných víkendov budú stánky s via-
nočným tovarom a maškrtami,
betlehem so živými zvieratkami,
vianočné koncerty a detské dielne
pre najmenších.
Počas víkendov od 24. novembra až do
Vianoc bude rakúsky zámok Schlo-
sshof, vzdialený len 30 km od Bratisla-
vy, vytvárať pôsobivú kulisu vianočné-
ho trhu. Každú sobotu od 10.00 do
19.00 h a v nedeľu do 18.00 h.
Na zámku sa pripravuje aj špeciálna
prehliadka, ktorá hosťom priblíži ako
sa v dobe cisárstva oslavovali Vianoce.
Pravidelné autobusové spojenie na via-
nočný trh v Schlosshofe ponúka brati-
slavský dopravca Slovak Lines, a.s. 
Traja čitatelia Bratislavských novín,
ktorí sa zapoja do súťaže na web-
stránke www.bratislavskenoviny.sk,
môžu vyhrať spiatočné cestovné líst-
ky na vianočný trh do Schlosshofu
pre dve osoby. Hodnota jedného lístka
je 8 € (v cene je doprava Bratislava –
Schlosshof a späť + vstup do areálu
zámku). Odpovedzte správne na súťaž-
nú otázku a vyhrajte lístky na cisársky
vianočný trh v Schlosshofe. (brn)

V nedeľu bude

v Starej tržnici 

Vianočný bazár
STARÉ MESTO
Medzinárodný klub žien v Bratisla-
ve usporiada v nedeľu 25. novembra
2012 v Starej tržnici na Námestí SNP
už 22. vianočný charitatívny bazár.
Vianočný bazár je tradičné podujatie
medzinárodnej a diplomatickej komu-
nity, zamerané na získavanie peňazí na
dobročinnosť. Podujatie organizuje
Medzinárodný klub žien v spolupráci s
mestom Bratislava a s podporou veľ-
vyslanectiev sídliacich na Slovensku.
Jednotlivé krajiny majú na bazári svoje
stoly, na ktorých predávajú typické
jedlá a výrobky svojej krajiny. Všetky
takto získané peniaze odovzdajú na
Charitatívny účet Medzinárodného
klubu žien, odkiaľ sa potom rozdeľujú
na dobročinné účely po celom Sloven-
sku. Minuloročný Vianočný bazár pri-
niesol takmer 90 000 €.
Tento rok sa na Vianočnom bazáre
zúčastní 41 krajín, 4 medzinárodné
školy a 5 stolov neziskových organizá-
cií.  Vstupné pre dospelých sú 4 €, pre
deti, dôchodcov a hendikepovaných 2
eurá. Lístok do tomboly stojí 2 €, alebo
za 20 € možno získať 11 lístkov. Vstu-
penky sa dajú kúpiť v BKIS na Klo-
bučníckej ulici od 19. do 23. novembra
2012 od 11.00 do 13.00 h.
Medzinárodný klub žien vďaka penia-
zom z minuloročného bazáru tento rok
finančne podporil 24 organizácií,
medzi nimi občianske združenie
VAGUS z Bratislavy (9500 €), Bene-
fičné združenie slabozrakých detí z
Bratislavy (3000 €), Základnú školu na
Pankúchovej ulici v Petržalke (3642 €),
Základnú umeleckú školu  Ľ. Rajtera v
Bratislave (1880 €), Krízové centrum a
detský domov Brána do života v Petr-
žalke (1300 €), nízkoprahovú nocľahá-
reň DEPAUL Slovensko v Bratislave
(4289 €), Občianske združenie na
pomoc Klinike geriatrie Letokruhy v
Podunajských Biskupiciach (1580 €),
Zariadenie pre seniorov a opatrovateľ-
skú službu Gerium v Bratislave (1200
€), Klinika urológie Detskej fakultnej
nemocnice na Kramároch (10 000 €),
Klinika neurológie Detskej fakultnej
nemocnice na Kramároch (1000 €),
Materské centrum Hojdana v Bratisla-
ve (2325 €), Zariadenie sociálnych slu-
žeb a chránená kaviareň Most v Petr-
žalke (2705 €), Občianske združenie
na pomoc hendikepovaným bezdo-
movcom Okraj v Bratislave (1920 €),
Domov seniorov sv. Zdenky Schillin-
govej v Bratislave (1260 €) a Asociácia
organizácií zdravotne postihnutých
občanov SR (382 €). (iwc)

Všetky staré trolejbusy a polovica

električiek sa majú vymeniť za nové
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava (DPB),
a.s., plánuje nahradiť všetky staré
trolejbusy a polovicu električiek.
Začiatkom novembra totiž dopravca
vyhlásil tri tendre na nové vozidlá, za
ktoré z eurofondov zaplatí 116 milió-
nov eur bez DPH. 
Dopravný podnik chce nakúpiť celkovo
80 trolejbusov, žiada však, aby si mohol
vybrať ďalších 40 z ďalšieho operačné-
ho programu. „Znamenalo by to totálnu
obnovu. Pri trolejbusoch je pre nás situá-
cia najťaživejšia,“ povedal pre TASR
riaditeľ DPB Ľubomír Belfi.
Na električky vyhlásil DPB dva tendre -
jeden na nákup 15 jednosmerných elek-
tričiek, druhý na nákup 15 obojsmer-
ných. Ak však uplatní právo voľby
medzi viacerými ponukami, dostane
ďalších 30. Keďže dnes má DPB vo

výprave 120 električiek, so 60 novými
električkami by vymenil polovicu.
„Tento nákup by znamenal aj absolútnu
zmenu z hľadiska kvality, električky aj
trolejbusy budú vybavené klimatizá-
ciou, cestujúci by sa mali omnoho kom-
fortnejšie,“ uviedol Belfi.
Tridsať nových električiek bude stáť 75
miliónov eur bez DPH, pričom celková
suma aj s ich dodaním a údržbou sa
pohybuje vo výške 108 miliónov eur. Za
80 trolejbusov zaplatí dopravca 41
miliónov eur bez DPH, celková suma sa
vyšplhá na 70 miliónov eur.
Belfi uviedol, že ministerstvo pridelí
peniaze na nákup nových dopravných
prostriedkov z Operačného programu
Doprava a pristúpi týmto spôsobom k
riešeniu mestskej dopravy v Bratislave.
Peniaze na nákup trolejbusov a elektri-
čiek pôjdu zo stopnutého projektu pod-

zemného vlaku, na ktorý bolo vyčlene-
ných 420 miliónov eur. Financie sa
musia vyčerpať do konca roka 2015,
pričom Belfi tvrdí, že všetky vozidlá by
mali mať dodané do júna 2015.
Prvými novými trolejbusmi by sa mohli
Bratislavčania povoziť už o rok, pri
električkách je dodacia lehota o desať
mesiacov dlhšia. Belfi však pripomína,
že súčasne s električkami musia moder-
nizovať aj trať. Aj keď istý čas pôjdu
nové električky aj po starých koľajach,
„tieto projekty by sa mali realizovať
paralelne, modernizácia koľajových
tratí musí byť naplánovaná tak, aby bol
proces komplexný,“ pripomína Belfi.
Ak ministerstvo bude súhlasiť, že mesto
do takýchto náhradných projektov v
rámci čerpania európskych fondov
môže ísť, tak sa do toho spoločne s DPB
hneď pustia. (mch)

Vráti sa na Štefánikovu ulicu električka?
STARÉ MESTO
Na Štefánikovu ulicu by sa mohli
opäť vrátiť električky. Neformálne
združenie Tram Štefánikova navrhu-
je obnoviť tradičnú trasu, ktorá by
spojila centrum mesta s Hlavnou
železničnou stanicou. 
Podľa štúdie, ktorú združenieTram Šte-
fánikova spracovávalo vyše roka, by sa
mala obnoviť električková trať z Hurba-
novho námestia cez Suché mýto, Ho-
džovo námestie, Štefánikovu ulicu až na
Hlavnú stanicu. „Táto trať zanikla v
roku 1979 z viacerých dôvodov a nahra-
diť ju malo metro. Podzemná rýchlodrá-
ha sa nezrealizovala, no električková
trať zostala zrušená,“ uviedol predseda
združenia Erik Žiak.
Obnovenie pôvodnej dopravnej tepny
však nie je isté. Veľkú prestavbu Pred-
staničného námestia plánuje firma

Transprojekt a magistrát chce prostred-
níctvom eurofondov budovať električku
z Petržalky na Hlavnú stanicu. „O trase
medzi Kamenným námestím a stanicou
sa zatiaľ nerozhodlo. Uvažuje sa o mo-
dernizácii trate na Špitálskej ulici a po-
kračovaním cez areál štátnej nemocnice
na stanicu alebo o smerovaní cez
Obchodnú ulicu,“ tvrdí Žiak. Združenie
preto prináša podstatne lacnejšie a citli-
vejšie riešenie k životnému prostrediu,
než sa v súčasnosti navrhuje. „Navyše je
možné centrum a stanicu spojiť kratšou
a rýchlejšou trasou,“ dodáva.
Navrhovaná električková trať by mohla
mať zastávky na Suchom mýte, pri SAV
a na Hlavnej stanici priamo pred stanič-
nou budovou. „Cestnej doprave by sa
mal ubrať v každom smere jeden pruh,
no ten beztak mesto plánuje vyhradiť
ako buspruh,“ povedal Žiak.

Štúdia berie do úvahy aj peších a cyklis-
tov. „Pešie koridory sú navrhované čo
najpriamejšie a vzniká viacero nových
cyklociest - na Námestí Franza Liszta na
oboch stranách, na Štefanovičovej ulici
a Hodžovom námestí s napojením na
historické centrum,“ uviedol Žiak. Na
niektorých miestach má zaniknúť časť
parkovacích miest, pričom štúdia na
simuláciách križovatiek na Hodžovom
námestí a pri SAV ukazuje, že vybudo-
vaním električkovej trate nedôjde ani pri
20-percentnom zvýšení dopravnej záťa-
že ku kolapsu dopravy.
Predseda dopravnej komisie mestského
zastupiteľstva Jozef Uhler (SDKÚ-DS)
potvrdil, že materiál od združenia Tram
Štefánikova komisia dostala a bude sa
ním zaoberať za prítomnosti odborní-
kov z magistrátu, najmä hlavného
dopravného inžiniera. (mch)
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Na Klariskách bola donedávna reš-
taurácia Downtown, ktorú sme
navštívili v júni 2005. Dnes je tam cel-
kom nová reštaurácia. Volá sa
PASEO, čo po španielsky znamená
pešia zóna. Hispánsky názov naznačo-
val, že kuchyňa bude blízka španiel-
skej. Aké však bolo naše prekvapenie,
keď sme zistili, že kuchyňa je tu skôr
maďarská. A ako sa ukázalo neskôr,
nebolo to jediné naše prekvapenie v
Paseo Restaurant.
Interiér sa od našej návštevy spred nie-
koľkých rokov výraznejšie nezmenil. V
prednej časti je podsvietený barový pult
s masívnou drevenou vrchnou doskou a
niekoľko drevených stolov, vzadu v
menšej priechodnej časti sú ďalšie
stoly. Interiér je ladený v zemitých far-
bách. Drevená podlaha, drevený mobi-
liár, steny vo farbách hnedá, béžová,
oranžová. Na stenách visia obrazy rôz-
nych krajiniek od rôznych autorov v
starých rámoch, na stolíku pri dverách
staré drevené rádio. Veľmi vkusne a
jednoducho zariadený interiér.  V pod-
zemí je vraj ešte moderne zariadená
pivnica určená na párty a rodinné osla-
vy. Nenavštívili sme ju, len sme o nej
počuli od personálu.
Ako vždy, aj tu nás zaujímalo, čo a ako
varia. Ako sme už naznačili, španielsky
názov nemusí znamenať, že je tu špa-
nielska kuchyňa. Až na niekoľko jedál

medzinárodnej kuchyne možno pove-
dať, že tu prevažuje ponuka maďarských
či prešporských jedál.
Jedálny lístok obsahuje fotografie všet-
kých jedál a výrazné menu v angličtine a
nemčine. Z toho usudzujeme, že klien-
telu Paseo tvoria hlavne cudzinci.
Funkciu predjedál tu majú malé jedlá,
kde sme našli okrem maďarského lopá-
rika (5,50 €) aj zmenšené porcie vyprá-
žaného syra s hranolčekmi a tatárskou
omáčkou a vyprážaného bravčového
alebo kuracieho rezňa (4,20 €/75 g). Z
polievok sme ochutnali fazuľovú poliev-
ku Jókai s údeným mäsom a klobásou
podávanú s chlebom (2,30 €). Bola
veľmi dobrá, taká domáca. Čašník nám
automaticky na stôl priniesol sušené
papričky, s ktorými bola ešte lepšia.
V jedálnom lístku majú aj trochu nema-
ďarské cestoviny pappardelle, ale aj
bezmäsité jedlá ako napríklad halušky s
vajcom a ľadovým šalátom (5,80 €).
Medzi špecialitami sú napríklad filety zo
zubáča na olivovom oleji s citrónovo-
smotanovou omáčkou (11,20 €), pikant-
né soté z roštenky Paseo s cibuľkou,
kukuricou, cukinou a ryžou (9,80 €),
sviečkové rezy Budapešt (16 €) či vie-
denská roštenka s cibuľkou (9,80 €).
Dali sme si bravčové medailóniky Bako-

ny, čo je bravčová panenka na rošte,
podávaná so smotanovou omáčkou z
papriky a lesných húb s haluškami
(10,80 €). Bolo to skutočne vynikajúce,
žiaľ, na rozdiel od fotografie v jedálnom
lístku sme nedostali štyri rezy mäsa, ale
len tri.
Paseo ďalej ponúka veľké šaláty, stea-
ky, jedlá na panvici, či klasiku ako
vyprážaný syr s hranolčekmi a tatárkou
(6,90 €), Cordon Bleu (6,90 €), ktorý
sme tu majú napísaný správne (!!),
vyprážaný rezeň (5,90 €) alebo svieč-
ková Stroganoff (12 €). Vybrali sme si
Tirolskú panvicu, čiže bravčové karé na
cibuľke, s klobásou a zemiakmi, podá-
vané s volským okom (7,80 €). Aj tu je
panvica len časťou servisu, a nie nádo-
bou v ktorej sa jedlo pripravuje. Kom-
binácia chutí a spôsob prípravy jedla
bol prekvapujúco dobrý. Jedlo našťas-
tie neplávalo v oleji, ako býva zvykom
v iných reštauráciách.
Naše najväčšie prekvapenie nastalo pri
platení. Na účte sme totiž mali polovič-
né ceny. Prehliadli sme totiž, že od
17.00 do 18.00 h tu majú šťastnú hodin-
ku a všetky jedlá len za 50%. Určite
sem ešte niekedy prídeme.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama

Paseo ponúka dobrú maďarskú kuchyňu

V Asko klamali, alebo len nevedia počítať
Skutočné mastnú pokutu dali inšpek-
tori Slovenskej obchodnej inšpekcie
spoločnosti ASKO – NÁBYTOK,
s.r.o., za nedostatky zistené v predaj-
ni na Ceste na Senec. Pokuta 1000
eur nie je málo, preto nás zaujímalo,
akých hriechov sa dopustili predava-
či v predajni nábytku Asko.
Pri kontrole 21.augusta 2012 tu inšpek-
tori SOI zistili porušenie zákazu klamať
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých
údajov o nákupných podmienkach.
Predávajúci podľa SOI nedodržal zákaz
klamania spotrebiteľa, nakoľko pri 6
druhoch tovaru bola nesprávne vypočí-
taná cena na základe deklarovanej uvá-
dzanej percentuálnej zľavy.
Pri rohovej sedacej súprave bola naprík-
lad deklarovaná pôvodná cena pred zľa-
vou 749 € a deklarovaná cena po zľave
699 €. Správne však mala byť vypočíta-
ná cena v zmysle zľavy 696,57 €. Roz-
diel bol 2,43 €. Podobne pri kávovom
18-dielnom sete bola deklarovaná

pôvodná cena pred zľavou 39 € a po
zľave 19,99 €. Správe však malo byť
19,89 €. Rozdiel bol 0,10 €.
Podobne to dopadlo aj pri ďalších šty-
roch druhoch tovaru. Rozdiely v
neprospech zákazníka boli od 10 cen-
tov do 1,63 €. Aj keď išlo o drobné roz-
diely, pokuta bola veru poriadna. Rov-
ných 1000 eur. A prevádzkovateľ ani
neprotestoval.
Napriek tomu, že Slovenská obchodná
inšpekcia označila konanie predajne
Asko za klamanie zákazníka, na mieste
je otázka, či predavači nábytku vedia
dobre počítať. Pretože omyl nemusí
byť vždy úmyslom oklamať. V tomto
prípade si však inšpektori zrejme všim-
li, že cenotvorca chcel, aby výsledné
ceny dobre vyzerali a končili baťovými
deviatkami. Obchodník má právo zní-
žiť predajnú cenu a poskytnúť na tovar

zľavu. Pokiaľ však chce uvádzať per-
centuálnu zľavu, mala by mu sedieť aj
výsledná predajná cena. Pokiaľ by zní-
žil cenu zo 749 € na 699 €, má na to
právo. Nesmie však tvrdiť, že to je
menej o 7%, keď je to menej len o zhru-
ba 6,6%.
Ruku na srdce, koľko zo zákazníkov by
si skutočne overovalo,  či deklarovaná
zľava zodpovedá konečnej cene. Inš-
pektori SOI však boli nekompromisní -
§ 5 ods. 1 zákona o ochrane spotrebite-
ľa hovorí jasne, že výrobca, predávajú-
ci, dovozca alebo dodávateľ nesmú kla-
mať spotrebiteľa, najmä uvádzať ne-
pravdivé, nedoložené, neúplné, nepres-
né, nejasné alebo dvojzmyselné údaje
alebo zamlčať údaje o vlastnostiach
výrobku alebo služby alebo o nákup-
ných podmienkach. V tomto prípade sa
zaokruhľovanie zľavnej predajnej ceny
nevyplatilo. Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Mestský policajt

by mal s mocou

narábať uvážlivo
LIST ČITATEĽA
Som rodený Bratislavčan a šofér.
Moja stará mama, ktorú pravidelne
niekoľkokrát do týždňa roky navšte-
vujem, žije v bytovom komplexe,
priamo susediacom s Národným teni-
sovým centrom. Hnevá ma, keď aro-
gantní vodiči nechávajú autá odstave-
né na chodníku, a to často priamo
pred vstupom do dvora.
Neplánujem sa zamýšľať nad tým,
prečo arogantnosť nebýva potrestaná
odtiahnutím auta. Ide mi skôr o to, že
policajt ako verejný činiteľ by mal moc,
danú mu do rúk, uplatňovať v zásadách
súdnosti a zdravého rozumu. Len takýto
prístup z nás robí civilizovanú a právne
vyspelú spoločnosť.
Úvahy o tom, v čí prospech slúžilo
odtiahnutie môjho riadne zaparkované-
ho vozidla, si nechám pre seba. Nie som
asi jediný, komu sa zdá zvláštne, že v
aute súkromnej odťahovej služby sedí na
sedadle spolujazdca verejný činiteľ.
Zato si dovolím polemizovať o tom, ko-
ho sa príslušník mestskej polície snažil
chrániť. Ak chodcov, tak si myslím, že je
mnoho iných miest, kde treba začať.
Považujem za zbytočné dokazovať ne-
zmyselnosť konania policajta č. 122 pro-
stredníctvom fotografického seriálu z
bratislavských ulíc. Každý, kto sa pohy-
buje v meste, má o tom predstavu. Kri-
ticky rozmýšľajúci človek rozlišuje
medzi arogantnými vodičmi, ktorí autá
parkujú na priechode pre chodcov, tráv-
niku, pred vchodom do budovy, na mies-
te vyhradenom pre invalidov, alebo aj na
chodníku bez toho, aby nechali miesto
pre matku s kočíkom. 
Ja som tak neparkoval. Auto som nechal
zaparkované tak, ako sú dennodenne
nútené stovky slušných Bratislavčanov.
Pretože ak by každý z nás mal dodržať
jeden a pol metra voľného priestoru na
chodníku, tak by sme polovicu vozidiel
museli zošrotovať. Toľko parkovacích
miest totiž v Bratislave nie je. Záleží na
zdravom rozume a súdnosti policajta,
akým spôsobom bude túto normu uplat-
ňovať a či sa rozhodne šikanovať sluš-
ných ľudí, alebo spravodlivo postihovať
arogantných vodičov.
Slovo šikanovať som použil zámerne.
Na otázku, či nepostačovalo v mojom
prípade osadiť na koleso auta „papuču“,
som dostal odpoveď, že keď nám dávali
papuče, tak sa nám to nepáčilo a tak nás
začali odťahovať. Čo mal pán policajt na
mysli tým množným číslom neviem,
zaujal ma skôr spôsob jeho argumentá-
cie. Keď som sa ho totiž opýtal, prečo
rozhodol o odtiahnutí auta, keďže som
neporušil žiadne dopravné značenie a
neprekážal som v plynulosti cestnej pre-
mávky a ani chodcom, poslal ma sťažo-
vať sa pred parlament. Tam bol totiž
zákon, ktorý on uplatňuje, odhlasovaný. 
Právo je umenie uplatňovať to, čo je
dobré a spravodlivé. Rímske právo, kto-
ré tvorí fundament právneho systému
západnej civilizácie, preto vychádzalo z
premisy, že žiadny zákon, ktorý je ne-
spravodlivý a priečiaci sa zdravému ro-
zumu, by nemal byť uplatňovaný. Poli-
cajtovi, u ktorého absentuje súdnosť a
zdravý rozum pri uplatňovaní svojej
moci nad občanmi, nepatrí uniforma
verejného činiteľa. Takýto človek robí
polícii len hanbu. Pošliapava totiž princí-
py, na ktorých základe mu táto moc bola
udelená. Ivar Staffa, Bratislava

Rozhodovala

kvalita alebo

len peniaze?
LIST ČITATEĽA
Zostal som zaskočený informáciou,
koľko sú ochotní zaplatiť niektorí
trhovníci za prenájom stánku na via-
nočných trhoch na Hlavnom námestí.
Zaplatiť vyše 800 eur za jeden deň
stánok je podľa mňa hriech, alebo
dobrý podvod. Väčšina ľudí toľko
nezarobí ani za dva mesiace, niekto
ich však bez mihnutia brvou zaplatí
za jeden deň vianočných trhov. To
majú potom aké zisky?
Súhlasím s tým, že kvalita vianočných
trhov ide už roky dolu vodou. Určite by
si na týchto stánkarov mali dobrý pozor
dať pracovníci obchodnej a potravino-
vej inšpekcie. Neraz sa človeku žalúdok
dvíha, keď vidí ako umastení predavači
narábajú s jedlom, ktoré predávajú.
Upečené včera alebo ráno a ohrievané v
mikrovlnnej rúre? Podľa všetkého opäť
nerozhodovala kvalita, ale len peniaze.
Už niekoľko rokov sa chodím na brati-
slavské vianočné trhy len pozrieť. Ak
chcem zažiť pravú vianočnú atmosféru,
ideme do Viedne - či už na Rathau-
splatz, alebo na fajnovejší trh v Schön-
brunne. Najradšej však má ten na Spit-
zerbergu. V posledných rokoch už nie
sú viedenské trhy oveľa drahšie ako tie
bratislavské.
Aj tento rok sa pôjdem pozrieť na trhy v
centre, ale užiť si adventný čas pôjdem
do Viedne. Trhy v Bratislave nech si
užijú hlúpi turisti a prišelci z celého Slo-
venska. Ján Móza, Bratislava

Tej špiny 

na uliciach

je už priveľa
LIST ČITATEĽA
Nepamätám si, že by v Bratislave
boli tak špinavé ulice, ako sú posled-
né roky. Načo sa páni na radnici
stále vyhovárajú? Však peňazí nikdy
nebilo dosť, ale toľko špiny, ako je
dnes na uliciach, je naozaj priveľa.
A to čo je teraz na jeseň, keď opadalo
lístie, ani nehovorím. To sa v tomto
meste naozaj nenájde nikto, kto by to
lístie pozametal a ulice upratal? Ak ne-
majú peniaze, tak nech idú pekne zame-
tať úradníci, ktorí sedia na bratislavskej
radnici. Viera Repiská, Bratislava
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Vtiahnuť ľudí do diania v regióne chce
Bratislavská župa aj prostredníctvom foto-
súťaže Život v Bratislavskom kraji. Urče-
ná je prioritne pre obyvateľov a návštevní-
kov regiónu. Vybraté fotografie budú slú-
žiť na propagáciu Bratislavského kraja
ako modernej, atraktívnej a aktívnej turis-
tickej destinácie. Nad súťažou prevzal
záštitu predseda BSK Pavol Frešo. Organi-
zátorom je Krajská organizácia cestovného
ruchu a Bratislavský kraj. 
„Súťažou chceme osloviť čo najviac aktívnych
ľudí, ktorí trávia svoj čas v Bratislavskom kraji.
Je to zároveň možnosť, ako spoznať krásy našej
župy a stráviť čas v príjemnom prostredí,“ priblí-
žil projekt podpredseda BSK a predseda KO CR
Ivo Nesrovnal. Ako ďalej uviedol, súťažiť chcú
prostredníctvom cestovného ruchu, ktorý je jed-
nou z priorít župy a tiež jednou z najrýchlejšie sa
rozvíjajúcich a najefektívnejších oblasti priemys-
lu, vytvára pracovné miesta a zvyšuje životnú
úroveň. „Chceme predstaviť kraj ako kultúrny,
historicky a priemyselne atraktívny región, ktorý
má čo ponúknuť nielen návštevníkom, ale aj
svojim obyvateľom,“ dodal Ivo Nesrovnal. 
Fotosúťaž sa bude komať na portáli www.e-
photo.sk od 12. novembra do 30. decembra 2012
a súťažiť sa bude v troch kategóriách - Pamiatky
a architektúra, Kultúra a šport, Ľudia. Fotografie,
ktoré zachytávajú Život v Bratislavskom kraji,

možno posielať prostredníctvom webstránky
http://www.ephoto.sk/sutaze/zivot-v-bratislav-
kom-regione/. Hodnotiť ich bude  odborná porota
- vedúci ateliéru: Laboratórium fotografie na
Katedre fotografie a nových médií VŠVU prof.
Ľubo Stacho, šéfredaktor portálu www.ephoto.sk
Karol Srnec, doktorandka 2. ročníka odboru foto-
grafia a nové médiá VŠVU Mgr. art Monika
„Haima“ Kováčová, zástupkyňa spoločnosti Foto-
point Miroslava Geistová, PR manažér KO CR
Mgr. Ondrej Bednár.
Súťaž bude vyhodnotená v polovici januára 2013.
Pre výhercov sú pripravené zaujímavé ceny,
víkendové wellness pobyty pre dve osoby, večera
pre dvoch, balíky s vybavením pre fotografov v
hodnote sto eur či darčekové poukážky na tlač
fotografií v hodnote 70 eur. Z víťazných fotogra-
fií bude vo februári inštalovaná výstava. 
Do súťaže je možné prihlásiť fotografie vo for-
máte JPG, maximálna veľkosť je 500 kB. Roz-
mery nie sú obmedzené, odporúčané rozlíšenie
je max 1200 až 1600 bodov (dlhšia strana),
minimálne aspoň 800 bodov. Súťažné fotogra-
fie treba pre rovnosť šancí a anonymné hodno-
tenie užívateľmi pridávať bez rámčekov a
vodoznakov. Hlasovať môžu užívatelia, ktorí sú
na portáli registrovaní aspoň tri mesiace, foto-
grafie môžu bodovať a komentovať. Autori
fotografií s najväčším počtom bodov v jednotli-
vých témach budú odmenení cenou užívateľa
www.ephoto.sk.

BUĎTE TU
HVIEZDA

www.tvojabratislava.sk

Tvoje mesto.
Tvoja karta.
Tvoja odmena.
A s kým bankujete vy?

S Bratislavskou mestskou kartou môžete naraz získať: 
• k Osobnému účtu odmeny za vybrané platby kartou až 0,5 %,
• jednoduchú elektronickú vstupenku,
• zľavy na kultúru a šport,
• zľavu 10 % na MHD,
• a navyše môžete práve VY rozhodnúť, kde pomôžete 
 svojmu mestu.

Naskenujte QR kód,
alebo choďte na web  
www.tvojabratislava.sk

Fotosúťažou chce župa vtiahnuť ľudí
do diania v Bratislavskom regióne
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Do you have experience in communicating with customers?
Would you like to work in a fast growing multinational
environment? Are you fl uent in Dutch? If your answer is 
yes, join BP today as a

Dutch Speaking Customer 
Service Representative
If you join our Customer Service team, you may have the 
following responsibilities:

• interact with customers in a professional, 
friendly and effi cient manner, 

• managing customer requests, complaints, queries, 
• entering customer orders and following them up, 
• logging, assigning, tracking progress 

of complaints & claims from receipt to completion, 
• facilitating the invoicing process, 
• managing and maintain vendor database, 
• developing and maintaining a professional 

working relationship with internal and external stakeholders, 
• achieving individual, team and organizational targets, 
• carrying out general administrational tasks.

In a Customer Service Representative role we have the 
following requirements:

• university or College degree,
• min. 1-3 years relevant experience in the fi eld of Customer 

Service,
• fl uency in English and Dutch, other language knowledge 

is an advantage,
• high level of IT profi ciency,
• customer oriented approach,
• fl exible, motivated personality.
Location: Budapest, Hungary

If you are interested in this position, learn more and apply on
www.bp.com/careers/hungary

bp.challenge.experience

Zjazd z mosta

na Bajkalskú

je už bezpečný
RUŽINOV
Cyklistom pribudla na frekventova-
nom mieste nová cyklotrasa. Vyhnú sa
tak nebezpečnému priechodu cez Baj-
kalskú ulicu smerom na Prístavný
most. Nová cyklotrasa má 306 metrov
a spája Bajkalskú ulicu s lokalitou
Mlynských nív a najmä Prístavným
mostom.
Práve cyklistickou lávkou na tomto
moste sa veľa Bratislavčanov prepravuje
do rekreačnej časti na opačnej strane
Dunaja a v okolí jeho hrádze. „Cyklisti
museli prechádzať cez frekventovaný
zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú
ulicu, čo nebolo bezpečné. Som rád, že
sme to zmenili,“ hovorí starosta Ružino-
va Dušan Pekár. Cyklisti idúci pozdĺž
Bajkalskej podľa neho dostali lepšiu
možnosť dostať sa na lávku Prístavného
mosta popri železničnej vlečke z ulice
Mlynské nivy, kadiaľ cyklotrasa pokra-
čuje popod Prístavný most. 
Príprava novej cyklotrasy trvala niekoľ-
ko rokov a nebola jednoduchá. „Som
nesmierne rád, že sa nám tento úsek
trasy podarilo vybudovať. Aj keď Brati-
slavčania preferujú autá, neznamená to,
že budeme ignorovať cyklistov. Práve
naopak. Verím, že všetci budú mať
radosť a na jar, keď opäť vytiahnu bicyk-
le z garáží a pivníc, novú trasu ocenia,“
povedal Pekár.
Povrch cyklotrasy je asfaltový, hotové je
aj zvislé a vodorovné dopravné značenie,
ako aj navigačné pásy pre nevidiacich.
„Výstavba trvala zhruba dva mesiace –
september a október,“ uviedla hovorkyňa
Ružinova Miroslava Štrosová. Mestská
časť do jej vybudovania investovala pri-
bližne 73-tisíc eur. (mch)

Vyšiel prvý

zväzok Dejín

Bratislavy
Na knižných pultoch sa v týcho
dňoch objavila nová kniha Dejiny
Bratislavy 1, Brezalauspurc, s podti-
tulom Na križovatke kultúr, ktorá
vyšla vo vydavateľstve Slovart. Ide o
prvý diel päťzväzkového projektu,
ktorý mapuje dejiny mesta od naj-
starších čias po začiatok 13. storočia.
S prácou začali zostavovateľ Juraj
Šedivý a Tatiana Štefanovičová už
roku 2008. K spolupráci prizvali viac
ako 30 odborníkov rôznych profesií.
Najviac je archeológov, keďže z tohto
obdobia prevažujú pamiatky, ktoré sú
bez písomných záznamov.
Po prvý raz sa Bratislava spomína v
Salzburských análoch v súvislosti s
veľkou bitkou medzi Bavormi a Ma-
ďarmi roku 907 ako Brezalauspurc.
Dovtedy však bolo územie mesta aj
vďaka svojej strategickej polohe
významnou križovatkou rozmanitých
kultúr. Svoje stopy tu zanechali obyva-
telia pradávnych čias neolitu, Kelti,
Rimania, Maďari a Slovania. Bohat-
stvo informácií v knihe oživuje a ilu-
struje tisíc obrázkov a desiatky máp.
Prílohou je DVD, kde čitateľ nájde aj
nemecké resumé.
Druhý zväzok sa bude venovať stredo-
vekému mestu pod latinským názvom
Posonium. Tretí zväzok predstaví
uhorské hlavné mesto Habsburgovcov -
Pressburg. Oľga Mockovčiaková

STARÉ MESTO
Cyklisti v Bratislave nemajú úplne
ideálne podmienky, no novovybudo-
vané a označené cyklotrasy stále
pribúdajú a pomaly, ale isto situáciu
zlepšujú. Napriek tomu sa však
niektorí cyklisti sťažujú a sú nespo-
kojní.
Upozornili nás napríklad na nebezpeč-
ný prejazd na nábreží. Za zrekonštruo-
vanou časťou, kde je od Mosta SNP po
River Park vyznačená nová cyklotrasa,

smerom na Most Lafranconi je po zot-
mení veľmi ťažké prejsť, pretože tam
nesvieti verejné osvetlenie. 
Aj keď počasie ešte cyklistom praje,
skoré zotmievanie situáciu komplikuje.
Osvetlenie bicykla totiž nie je dostatoč-
né, aby cyklista mohol bezpečne pokra-
čovať po nábreží až k Mostu Lafranco-
ni. Možní chodci či prekážky na chod-
níku môžu byť po tme nebezpečné. 
Verejné osvetlenie, ktoré je na Dvořáko-
vom nábreží od PKO po Most Lafranco-

ni má vyše 50 rokov a je nefunkčné.
Magistrát verejné osvetlenie vyradil z
prevádzky jednak vzhľadom na jeho
vysoký vek, ale aj vzhľadom na značné
náklady, ktoré si ich prevádzkovanie
vyžadovalo.
Podobná neosvetlená situácia je naprí-
klad aj na Železnej studienke. Ak sa
cyklisti zdržia napríklad na opekačke na
Kačíne, kým zídu k Červenému mostu
nad Vojenskou nemocnicou zažijú
poriadny adrenalín. (mch)

Neosvetlené cyklochodníky sú adrenalín Chodci

na priechodoch

sú bohorovní!?
BRATISLAVA
Pred dvoma týždňami vo štvrtok
zrazil vodič terénneho automobilu na
priechode pre chodcov chodkyňu v
Ružinove. Našťastie ju neusmrtil, ale
len zranil. Jeden zo svedkov tvrdil, že
auto išlo neprimerane rýchlo.
Myslím si, že ak by tak bolo, chodky-
ňu by už pochovali.
Ťažký vyše dvojtonový offroad po
nehode zastal podľa odhadu asi 11
metrov za priechodom, čo dokazuje že
to vysoká rýchlosť určite nebola. Pri
reakčnom čase asi jedna možno jedna a
pol sekundy prešiel asi 4 až 5 metrov,
Možno 50-tku, aj to nie som si istý,
prekročil o 10 km, ale to je len môj
odhad, presne to vyrátajú znalci. Je
pravda, že mal dať rovnako prednosť
ako vozidlo vo vedľajšom pruhu.
Ťažko zranená zrazená chodkyňa (otras
mozgu a narazené rebrá) neprechádzala
cez priechod pre chodcov sama, spolu s
ňou aj mamička s dvoma deťmi, ktorá
však mala v sebe väčšiu zodpovednosť,
pretože pred stojacim autom zastavila a
pozrela sa, či nejde nejaký automobil. A
išiel.
Na pozretie mala čas aj zrazená chod-
kyňa, ale tá sa správala bohorovne.
Určite s myšlienkou, veď som na prie-
chode a mám absolútnu prednosť, no
nemala!  S takýmto správaním sa stre-
távam v uliciach Bratislavy veľmi
často.
Najmä mladí ľudia riskujú. I keď je to
zakázané, telefonujú počas toho, ako
prechádzajú cez cestu, iní počúvajú
hudbu z prehrávačov a neregistrujú  ani
trúbenie, nie to ešte pískanie pneumatík
pri brzdení. Arogantnosť niektorých
chodcov voči autám je niekedy až za
hranicou únosnosti. Mnoho chodcov
vkročí na priechod bez toho, aby čo len
sledovalo prichádzajúce vozidlo. A čo
ak mu zlyhajú brzdy alebo, i keď sa to
nemá, sa vodič nevenuje dostatočne
cestnej premávke a niekedy naozaj stačí
sekunda nepozornosti a kolízia je na
spadnutie. 
Spomeňme si, ako bulvárni novinári
nazvali mladíka, ktorý pri predbiehaní
autobusu v Dubovanoch zrazil dve ško-
láčky, ktoré zahynuli. Prasaťom. Išiel
70-tkou, ale kým on si odpykáva trest,
ďalší vinníci - dopravný inžinier a orgá-
ny, ktoré navrhli priechod pre chodcov
za zastávkou, zostali nepotrestaní.
Naprojektovať priechod pre chodcov
tesne za zastávkou autobusu je, prepáč-
te za výraz, šialenstvo prvého stupňa.
Na chodca, ktorý vyjde spoza autobusu
môže vodič zareagovať len veľmi
ťažko, A myslíte si, že v Bratislave
takéto miesta, kde dopravní inžinieri a
dopravná komisia takúto abnormalitu
schválili, neexistujú? A predstavte si, že
aj v centre mesta. Je to ďalšia čakačka
na tragédiu.
Pri tržnici na Šancovej ulici smerom na
Vajnorskú je práve takýto priechod pre
chodcov umiestnený tesne za zastávkou
autobusu. A aj tu sa chodci vynárajú
vodičom priamo spoza autobusu. Neraz
sa tu stávajú kolízie, bratislavskí vodiči
to poznajú, ale čo ak tadiaľto bude viesť
motorové vozidlo prišelec, ktorý nebu-
de mať bočný odstup od autobusu
aspoň jeden a pol metra  a nezareaguje
rýchlo. Zase ho bulvaristi nazvú prasa-
ťom a tí, ktorí tomu dali podnet, budú
zase mimo obliga? Pavel Jacz
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Nový bazén v

Centrali otvoria 

23. novembra
RUŽINOV
Bratislavčania získajú možnosť
využívať ďalší 25-metrový bazén.
Otvoria ho v novom nákupnom
centre Central v piatok 23. novemb-
ra 2012 . Určený je pre širokú verej-
nosť, vstupné bude od 4 do 8 eur, v
závislosti od dennej hodiny.
Súčasťou wellness zóny je okrem 25-
metrového plaveckého bazéna z
nehrdzavejúcej ocele aj detský bazén,
vírivky, fínska, parná a švédska sauna a
oddychová zóna vrátane vonkajšej
terasy s ležadlami, kde sa budú môcť
návštevníci v lete aj opaľovať. Well-
ness zóna je súčasťou moderného fit-
nescentra spoločnosti Golem Club.
„Podmienkou návštevy je založenie si
Golem karty, ktorá slúži ako identifiká-
tor každého klienta. Na Golem kartu si
klienti dobíjajú kredit, z ktorého sa im
každá návšteva odpočíta,“ uviedla
manažérka Golem Clubu Paula Kaňuk.
Vstup do klubu sa platí na časové
obmedzenie. Dospelý za vstup na hodi-
nu a pol do bazénu a vírivky zaplatí od
pondelka do piatku 5 eur (6.00 - 8.00 h,
20.00 - 22.00 h), 4 eurá (8.00 - 16.00 h),
6 eur (16.00 - 20.00 h). (mch)

BRATISLAVA
Nejednému motoristovi sa stalo, že
prišiel na miesto, kde si zaparkoval
auto a na prednom kolese si našiel
„papuču“, alebo vozidlo vôbec neuvi-
del. Stačí len trochu chybne zaparko-
vať a pokuta ho neminie. Zaujímavé
je, že to vodiči vedia a napriek tomu sa
denne dopúšťajú priestupkov.
Mám dojem, že asi žiadna služba nie je
tak prešpekulovane perfektná ako mest-
ská odťahovacia v Bratislave na čele s
mestskými policajtmi. Tí, aj za akúkoľ-
vek cenu odtiahnu vozidlo. Sám som bol
raz svedkom, ako policajt meral povinný
150 cm odstup na chodníku s centime-
trom. Bol iba 146 cm a tak auto dal
odtiahnuť. Viem, že dodržal literu záko-
na, ale svedomie uňho absentovalo. Ino-
kedy rameno odťahovačky odlomilo
niekoľko konárov len preto, aby odtiahli
dva automobily, ku ktorým obe odťaho-
vacie vozidlá cúvali do protismeru jed-
nosmernej cesty 150 metrov.
Nedávno chceli odtiahnuť auto pri Moy-
zesovej ulici aj s dieťaťom a na Palisá-
doch spadlo vozidlo pri odťahovaní na
chodník. Takto vyzerá obrovská aktivita
mestskej polície a súkromnej akciovky,
ktorej výsledok je obrovský kšeft. Nie-

ktorí mestskí policajti odtiahnu vozidlo
aj napriek tomu, že je zaparkované
správne, len aby bol kšeft. 
Pred vyše rokom odtiahli vozidlo za
priechodom pre chodcov na dvojsmer-
nej ceste, vraj auto pred priechodom pre
chodcov nenechalo 5 m v jednosmerke,
alebo odtiahli vozidlo preto, lebo policajt
odfotil vozidlo tak, že fotografia z úrov-
ne zadných dverí ukazovala, že vozidlo
prednou časťou prekrýva garážovú
bránu z dvoch tretín, pritom auto stálo
prednou časťou na okraji 3,5 m širokej
garážovej brány, čo policajt takticky
neodfotil. Žiaľ, aj po sťažnosti ten istý
policajt stále robí kiksy.
Aj 30. októbra 2012 veľmi agilní odťa-
hovači v spolupráci s tým istým - ešte
aktívnejším mestským policajtom, sme-
rovali s naloženým automobilom zo Sla-
vína do Petržalky na odstavné parkovis-
ko. Ich cesta mala dvojhodinovú pre-
stávku na Lermontovovej ulici. Ten, kto
ju pozná, vie, že je veľmi strmá. Značka
oznamuje 21% klesanie. Odťahovacie
auto zlomilo strom v tej najstrmšej časti,
ktorý poškodil auto na korbe a poškria-
bal aj ďalšie. Vodiči nákladných auto-
mobilov si cez tú strminu s nákladom
nedovolia prejsť, pretože je to veľmi

nebezpečné, no vodičovi naloženej
odťahovačky to bolo asi jedno. Veď
vedľa neho sedí policajt, a sedel, aj keď
mašíruje s naloženým autom cez Most
SNP aj osemdesiatkou a naspäť aj cez
buspruh a to len preto, aby im neušiel
ďalší kšeft. 
Smiešne bolo vyjadrenie konateľa v naj-
sledovanejšom spravodajstve, že to nie
je také hrozné, veď odtiahnu iba 12 až 15
automobilov denne. Prečo sa potom
odťahovačky tak ponáhľajú dve za
sebou, že sa obrátia za hodinu obe aj
dvakrát a pracujú od 9.00 do 18.00 h a aj
v sobotu predpoludním? Pretože je to
dobre predražený kšeft. Vodič odtiahnu-
tého vozidla platí dvakrát, za odťah 4 - 6
km poplatok 93 € a ešte aj pokutu.
V Rakúsku sa mi pokazilo auto. Z 25 km
vzdialeného servisu po mňa prišla odťa-
hovačka. Za 50 km som platil 50 €. A čo
zodpovední v samosprávach? Asi im to
vyhovuje, pretože neurobia nič pre rozší-
renie parkovacích miest a stále zdôraz-
ňujú prísnu potrebu takejto nekompro-
misnej služby. Určite by sme radšej
videli mestských policajtov v uliciach
hliadkovať a starať sa o bezpečnosť oby-
vateľov, ako sa realizovať odťahovaním
vozidiel za každú cenu. Pavel Jacz

V bratislavských uliciach stále platí:

Odťah automobilu za každú cenu

Na detské 

ihrisko prispeli

aj sponzori
STARÉ MESTO
Ku gymnáziu a základnej škole sv.
Uršule na Nedbalovej ulici v sep-
tembri pribudla aj materská škola.
Uršulínky tak umožňujú rodičom
zabezpečiť pre svoje deti jednotnú
výchovu a vzdelávanie od útleho
veku až po maturitu.
V dvoch oddeleniach sú celkom štyri
desiatky detí, ktoré tu nadobúdajú nové
zručnosti a vedomosti, spolu sa hrajú a
tešia zo života. Otvoreniu predchádzala
neľahká cesta rekonštrukcie priestorov.
Za pomoci rodičov, učiteľov, sestier a
priateľov sa počas brigád v atmosfére
pokoja, ústretovosti a vzájomného po-
rozumenia podarilo pripraviť priestory.
Na jeseň vo dvore areálu pribudlo nové
detské ihrisko, ktoré slúži najmä deťom
z materskej školy. Základná škola sv.
Uršule aj touto cestou ďakuje Sloven-
skej sporiteľni a Tatra Banke, ktoré v
rámci projektov finančne prispeli na
realizáciu detského ihriska pre novo-
zriadenú materskú školu sv. Uršule.
Zriaďovateľom materskej gymnázia,
základnej školy a materskej školy sv.
Uršule je slovenský provinciát Rímskej
únie Rádu sv. Uršule. (brn)

Hovorí sa, že „kto má zlato, má peniaze“. A
že je to pravda, dokazujú aj dejiny: V priebe-
hu 10 rokov vzrástla hodnota jednej unce
zlata o viac než 500 percent! Spolu s kur-
zom zlata, prirodzene, vzrástla aj hodnota
starých šperkov, zlomkového zlata, roz-
trhnutých retiazok, príliš malých prsteňov –
šperkov od bývalého priateľa alebo pokla-
dov zdedených po starých rodičoch. Mno-
hých týchto vecí sa môžete vzdať, pretože aj
tak iba ležia bez povšimnutia, zabudnuté a
nenosené v zásuvke alebo šperkovnici.
Všetky teraz môžete predať so ziskom –
vďaka vysokej cene zlata je možné, že
dostanete oveľa vyššiu cenu, ako ste za ne
zaplatili v minulosti. Spoločnosti Goldparty
však môžete predať aj zubné zlato z posled-
nej návštevy zubára alebo mince. Práve
teraz je ten správny čas na to, aby ste všet-
ky 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 dovo-
lenku. Niektorí zas nechcú míňať peniaze, a
preto neužitočnú formu zlata menia na inves-
tičné zlato, ktoré je formou zaistenia majetku,
a to tak, že si zo zisku z predaja starého zlata
kupujú zlaté mince alebo prúty.
Roman G., 37, z Bratislavy 2, hovorí: „Spoloč-
nosti Goldparty som predal šperky po starej
mame, ale za získané peniaze som si hneď
kúpil niekoľko mincí z rýdzeho zlata. Pretože
ak by som raz v čase krízy naozaj potreboval
peniaze, mince môžem predať v každej banke
po celom svete, a to kedykoľvek a za dobrú
cenu – šperky by som naproti tomu mohol pre-
dať len u špecializovaných 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 aktualizo-
vané ceny a seriózna a transparentná realizá-
cia obchodu. Práve v poslednom čase sa čoraz
viac objavujú poštou zasielané reklamy rozlič-
ných nákupcov zlata, v ktorých však vo väčši-
ne prípadov okrem telefónneho čísla na mobil
nie sú uvedené žiadne firemné údaje. Práve od
takýchto firiem by ste mali dať ruky preč.
Mag. Maria Hell-Höflinger, majiteľka Goldparty,
hovorí: „Denne aktualizovaná a férová štruktú-
ra ceny je pre nás rovnako dôležitá ako trans-
parentná realizácia obchodu a dobré poraden-
stvo pre zákazníkov. Množstvo zákazníkov,
ktorí k nám prichádzajú len na základe odpo-
rúčania 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 šperkov, ktoré sa doma pova-
ľuje 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 všet-
kých nákupcov zlata, potvrdzuje aj príbeh pani
Márie M. z Bratislavy 1: „Najprv som bola u jed-
ného nákupcu z Bratislavy, ktorý vykonal skúš-
ku zlata a ponúkol mi cenu 26 eur za gram.
Potom som si nechala zlato preskúšať aj od
Goldparty a dostala som ponuku, ktorá bola niž-
šia než ponuka prvého nákupcu zlata. Vrátila
som sa teda späť k prvému nákupcovi, aby som
dostala túto „dobrú“ cenu. Keď som však k
nemu prišla, chcel mi zaplatiť omnoho nižšiu su-
mu, než mi povedal predtým, pričom tá bola aj
omnoho nižšia ako suma, ktorú by som dostala
od Goldparty. Výhovorkám nákupcu zlata som
však neverila a išla som ešte raz naspäť do

Goldparty, kde som potom zlato aj predala. Tím
z Goldparty bol seriózny, priateľský a nakoniec
som bola veľmi spokojná aj so sumou za zlato.“

Transparentnosť,
kompetencia a istota

Mag. Walter Hell-Höflinger, konateľ Goldparty,
vysvetľuje: „Špecializujeme sa na recykláciu sta-
rého zlata, striebra a platiny, sami ho roztavíme,
a preto môžeme našim zákazníkom z Bratislavy
ponúknuť tie najlepšie podmienky. Zamestnanci
Goldparty sú špecialisti v overovaní pravosti, a
preto môžeme vykupovať všetky druhy drahých
kovov – a teda aj nepuncované šperky! Naši
zamestnanci zákazníkom vysvetlia skúšku dra-
hých kovov pomocou špeciálnych testovacích
kyselín, pričom zákazník sa môže prizerať. Pra-

cujeme, samozrejme, výlučne s kalibrovanými,
štátom kontrolovanými váhami od nemeckého
výrobcu. Za najdôležitejšie považujeme čo naj-
vyššiu spokojnosť zákazníkov, férové ceny a
transparentnú realizáciu obchodu pre našich
zákazníkov. A to, že máme pravdu, dokazuje
množstvo kmeňových zákazníkov, ktorí sa k
nám neustále vracajú, a taktiež aj veľké množ-
stvo odporúčaní. Existuje nejaký krajší dôkaz?“
Spoločnosť Goldparty je registrovaná a kon-
trolovaná na Puncovom úrade Slovenskej
republiky a bola testovaná aj zo strany televí-
zie a novín. Táto jednotka v oblasti mobilného
výkupu zlata získala najlepšie známky a zoža-
la mnoho chvály aj za transparentnú realizáciu
obchodov, veľmi dobré poradenstvo a prozá-
kaznícku orientáciu.

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

GGoollddPPaarrttyy  jjee  ttuu  pprree  VVááss – 26. a 27. novembra 2012 v Hoteli Tatra na Námestí

1. mája 5, Bratislava - Staré Mesto, a 28. novembra 2012 v Hoteli Barónka na

Mudrochovej ulici 2, Bratislava - Rača.

Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html

alebo info@goldparty.at

Nastal čas, keď je na mieste hovoriť o zlate!
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.

Nákup zlata si vyžaduje presnosť.
Goldparty pracuje výhradne
so značkovými a
kalibrovanými váhami.

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

Rýchle pôžičky
výhodne a bez problémov

tel. č. 0918 637 080
Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Zasekli sa vám dvere?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

0905 234 615 � 4363 8184
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RUŽINOV
Ružinovčania naplno využívajú nové
cyklistické trasy, ktoré vďaka Cyklo-
koalícii, samospráve mestskej časti a
grantu Nadácie Pontis vznikli na
Ostredkoch a v Prievoze.
Už začiatkom júla pribudli štyri cyklo-
chodníky. Nevznikli vybudovaním no-
vých komunikácií, ale dopravným zna-
čením - osadením dopravných značiek
a vodorovným značením priamo na
chodníku. Na cyklotrasu na Ružinov-
skej ulici sa tak napojili cyklochodníky
na uliciach Vladimíra Clementisa,
Drieňová, Ostredková a Uránová. „Ich
vyznačenie je súčasťou projektu reali-
zácie vnútroblokových cyklotrás, ktoré
sumou 3-tisíc eur podporil Nadačný
fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadá-
cii Pontis,“ uviedla hovorkyňa Ružino-
vu Miroslava Štrosová.
Ďalšia cyklotrasa od Ružinovskej
ulice po Gagarinovu bola vyznačená v
septembri a v októbri. Ide o napojenie
na cyklotrasy Ružinovská smer Štrko-

vec a Vrakuňa, resp. cyklotrasy na
Ulici Vladimíra Clementisa smer
Trnávka a Zlaté piesky. Existujú dve
vetvy - cez ulice Bachova a Ivana Hor-
vátha. Celková dĺžka je 2,1 km. „Ide o
piktokoridor, čiže informáciu pre
cyklistov, aby vedeli, kadiaľ sa majú
presúvať. Časť trasy je realizovaná
oddeleným pohybom. Značenie sa ešte
bude dopĺňať, momentálne čakáme na
stanovisko Miestneho úradu Ruži-
nov,“ uviedol Tomáš Peciar z Cyklo-
koalície. 
Pri nákupnom stredisku Kocka však
cyklotrasa vedie kľukato a obchádza
prekážky - napríklad stánok s pečivom.
Na otázku, prečo sa stánok neposunul a
trasa nie je líniová, ale vedie cik-cak
nám bolo povedané, že grant by takéto
premiestnenie nepokryl. „Trasu sme
preto museli viesť existujúcim priesto-
rom aj medzi prípadnými prekážkami.
Vieme si predstaviť, že keď si cyklisti
trasu obľúbia, môže dôjsť aj k presu-
nom. Tie sú však najmä časovo a nie-

kedy aj finančne náročné,“ uviedol
Michal Malý z Cyklokoalície.
Na farbu sa minulo 1300 eur, vyznače-
nie bolo zabezpečené Cyklokoalíciou a
dobrovoľníkmi zadarmo. Taktiež bolo
nainštalovaných 12 stojanov na bicykle
za 1440 eur pri škôlkach a základných
školách v okolí. Momentálne chýba
osadenie cyklostojanov pred Domom
kultúry Ružinov.
Kúpilo sa aj zvislé značenie v cene
978,58 eur, najmä smerovníky, a tiež
informatívne značky na zladenie zvislé-
ho a vodorovného značenia a formálnu
legalizáciu pohybu cyklistov. Grant
poskytla mestská časť Ružinov.
„Zaujímavosťou bolo, že prakticky
hneď po vyznačení trasy na Bachovej
prestali parkovať na chodníku autá a
deti a dospelí sa začali bicyklovať po
správnej strane, chodci si už taktiež
zvykli na bezpečnejšie rozdelenie. Cel-
kovo sme od obyvateľov v uliciach
získali veľmi pozitívne reakcie,“ uvie-
dol Peciar. (mch)

V Ružinove pribudli nové cyklotrasy -

jedna na Ostredkoch, druhá v Prievoze

Petržalčania

určili krčmám

záverečnú
PETRŽALKA
Petržalskí miestni poslanci schválili
všeobecne záväzné nariadenie, kto-
rým  stanovili pravidlá pre všetky
druhy obchodných prevádzok na
území mestskej časti - reštauračných
zariadení, herní, obchodov a iných
prevádzok.
Od budúceho roku budú pohostinstvá
či reštaurácie v Petržalke rozdelené na
samostatne stojace a tie, ktoré sa
nachádzajú v bytovom dome. Podľa
toho im mestská časť určí záverečnú
hodinu. Prevádzky, ktoré sú v byto-
vých či rodinných domoch, budú môcť
byť otvorené od 6.00 do 22.00 h. Tie,
ktoré sa nachádzajú mimo nich, môžu
byť otvorené o hodinu dlhšie, teda do
23.00 h.
„Určili sme pravidlá, ktoré len repre-
zentujú názory občanov. Ľudia nás
bombardovali, aby sme s tým urobili
poriadok,“ povedal starosta Petržalky
Vladimír Bajan. (mgl)

DDeeňň  rraaččiiaannsskkeehhoo  vvíínnaa  vv  BBrraattiissllaavvee
Návštevníci si môžu počas

celého dňa nakúpiť obľúbené
ročníky so zľavou 10 %.

Rovnakú možnosť nákupu vín 
z VILLA VÍNO RAČA, a.s.,
so zľavou 10 % ponúknu

27. 11. 2012 naše partnerské

vinotéky v Bratislave:

Navino (Lednárova 2/D,

Ľudovíta Fullu 62)

LL Wine (Bosákova 7)

IN Medio (Hradská 78/B)

Pozývame všetkých milovníkov vína na prvú
Mikulášsku ochutnávku vín z produkcie

VILLA VÍNO RAČA, a.s., ktorá sa uskutoční
dňa 27. novembra 2012 od 11.00 do 20.00 h. 

Miesto konania: Salón vín Rača, 
Detvianska ulica 3, v historickom centre Rače

Čakajú na vás skvelé račianske mladé vína z ročníka
2012, vína z ponuky CHATEAU PALUGYAY, EXCLUSIVE
COLLECTION a SELECTION COLLECTION. Súčasťou bude
aj riadená degustácia vín za prítomnosti Ing. Vladimíra
Hronského, profesionálneho znalca vína, ktorý od 18.00
do 19.00 h predstaví tajomstvá originality račianskych vín.

Cena degustačného pasu je 5 eur (obsahuje 10 degustačných
lístkov v hodnote 0,50 eur). Záloha za degustačný kalich je 2 eur.

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž:
o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej
zmluvy, resp. nájomných zmlúv na nebytové
priestory v objekte „Polyfunkčného objektu“
nachádzajúceho sa na Poľnohospodárskej ul. č.
27, 27A, 27B a 27C v Bratislave o celkovej pod-
lahovej ploche 1.563,48 m2 na dobu neurčitú.
Minimálna cena nájmu je vo výške podľa členenia : 
- kancelárske priestory 70,- /m2/rok
- spoločenská sála 33,- /m2/rok
- bar- bufet 70,- /m2/rok
- spoločné priestory 20,- /m2/rok
Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy na predmetné priestory
alebo ich časť doručia cenovú ponuku poštou alebo do podateľne
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Šíravská
ul.č. 7, 821 07 Bratislava v lehote od 22. 11. 2012 do 19.
12. 2012 do 12,00 h v zalepenej obálke označenej :

„OVS - NP v Polyfunkčnom objekte
na Poľnohospodárskej ul. č. 27, 27A, 27B a 27C -

ponuka - NEOTVÁRAŤ “
Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť na oddelení sprá-
vy majetku a podnikateľských činností, kontaktná osoba: Ing. Ľ. Hojer,
ved.odd. SM a PČ, tel.č. 02/40204888, hojer@vrakuna.sk
Súťažné podmienky - tlačivá záväzných ponúk je možné získať na
internetovej stránke www.vrakuna.sk alebo osobne prevziať na Miest-
nom úrade Bratislava - Vrakuňa , Šíravská ulica 7, 821 07 Bratislava,
tel.: 02/40204880, 02/402048888, prízemie č. d. 105, 117 v úrad-
ných hodinách.
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V blízkosti lamačskej základnej školy

herňa nebude, poslanci boli proti
LAMAČ
Plán zriadiť herňu a bar v Minitrž-
nici na Malokarpatskom námestí sa
nebude realizovať. Lamačskí miest-
ni poslanci odmietli nájomnú zmlu-
vu na prenájom pozemku pod objek-
tom novému vlastníkovi Minitržnice
s tým, že nesúhlasia so zmenou
využitia na herňu a bar. V blízkosti
je totiž miestna základná škola a
proti zámeru zmeniť Minitržnicu na
herňu sa vyslovilo aj takmer 400
Lamačanov.
Budovu Minitržnice na Malokarpat-
skom námestí v auguste 2012 odkúpila
spoločnosť Olbena, s.r.o., od akciovej

spoločnosti Agro-Bio Hubice. Keďže
pozemok pod objektom patrí mestskej
časti, nový vlastník budovy potrebuje
uzatvoriť nájomnú zmluvu so samo-
správou na prenájom pozemku. Preto
požiadal začiatkom októbra mestskú
časť o nájom pozemku a tiež aj o mož-
nosť stavebných úprav v budove s tým,
že tu chce zriadiť herňu a bar. Mestská
časť s tým však nesúhlasila. Následne sa
proti zámeru zmeniť Minitržnicu na
herňu postavili aj Lamačania, ktorí zor-
ganizovali petíciu. Potom sa tým zaobe-
rali aj poslanci.
Nový vlastník Minitržnice navrhol, že
prehodnotí účel zariadenia tak, aby

neodporoval záujmom mestskej časti a
jej obyvateľov. Lamačské miestne
zastupiteľstvo preto súhlasné stanovis-
ko s prenájmom pozemku podmienilo
zmenou účelu stavby. Súčasne sa otvo-
rila aj možnosť odkúpiť budovu do
majetku mestskej časti, na ktorú má
Lamač predkupné právo. Predchádza-
júci vlastník budovy, Agro-Bio Hubice,
a.s., totiž budovu predal bez toho, aby
ju ponúkol najskôr mestskej časti. Za
porušenie tohto predkupného práva
musí bývalý vlastník zaplatiť samo-
správe sankčnú pokutu vo výške ročné-
ho nájomného za prenájom pozemku,
čo je 8000 eur. (lam)

Račania 

pozývajú na

ochutnávku vín
RAČA
Villa víno Rača, a.s., prináša novú
tradíciu ochutnávok vín pre širokú
odbornú aj laickú verejnosť. Pozý-
vajú všetkých priaznivcov kvalit-
ných račianských vín z Bratislavy na
pravidelné ochutnávky, ktoré budú
v priestoroch Salónu vín Rača v his-
torickom centre Rače na Detvian-
skej ulici 3.
Prvou bude 27. novembra 2012 Miku-
lášska ochutnávka vín, ktorá bude
zameraná na ponuku mladých vín roč-
níka 2012, a tiež vín prémiovej kvality
CHATEAU PALUGYAY, EXCLUSI-
VE, SELECTION COLLECTION.
Ochutnávka spojená s predajom vín
bude od 11.00 do 20.00 h. Pridanou
hodnotou každej ochutnávky bude ria-
dená degustácia za prítomnosti profe-
sionálneho znalca vín Ing. Vladimíra
Hronského. V pravidelnom čase od
18.00 do 19.00 h predstaví tajomstvá
originality račianskych vín.
Račania by chceli zaviesť tradíciu dňa
Račianskeho vína so zvýhodneným ná-
kupom vo vinotékach a v reštauráciách
ponúkajúcich ich vína. Do Mikulášskej
ochutnávky vín sa zapojili bratislavské
vinotéky Navino na Lednárovej 2/D a
Ulici Ľ. Fullu 62, LL Wine na Bosáko-
vej 7 a IN Medio na Hradskej 78/B. 
Už teraz sa môžu Bratislavčania tešiť na
ďalšie tematické ochutnávky vín. V
decembri to bude Vianočná ochutnávka
vín  (13. 12. 2012), v januári Novoročná
lyžovačka s vínom, vo februári Valen-
tínska ochutnávka vína, v marci Veľko-
nočná ochutnávka vína, v apríli Putova-
nie za pôvodnými račianskymi odroda-
mi, v máji Jarné vína s vôňou kvietkov
a v júni Dovolenkové vína z Rače. Viac
o programe a termínoch račianskych
ochutnávok vín nájdu Bratislavčania na
www.villavinoraca.sk (vvr)

Dni plodnosti

a zdravia budú

aj v Bratislave
STARÉ MESTO
Premýšľate nad založením rodiny a
záleží vám na zdraví? Potom je tu pre
vás 1. ročník edukačno-prezentačnej
výstavy Dni plodnosti a zdravia,
ktorý sa uskutoční v bratislavskej
Starej tržnici na Námestí SNP v pia-
tok 30. novembra a v sobotu 1.
decembra 2012.  
Po Amsterdame a Londýne po prvýkrát
aj do Bratislavy zavíta podujatie veno-
vané ochrane a zlepšeniu reprodukčné-
ho zdravia, problematike počatia, teho-
tenstva, mužského i ženského zdravia,
stravovania či bývania. V piatok od
14.00 do 20.00 h a v sobotu od 10.00 do
18.00 h na čakajú návštevníkov predná-
šky, publikácie, premietanie, testovanie,
stretnutia s odborníkmi, ochutnávky
zdravých lahôdok a kvalitné informácie.
Vstup na podujatie je zadarmo. Súčas-
ťou podujatie je aj výstava Mimoriad-
ne rodiny, ktorá v 19 krajinách vrátane
Slovenska mapovala viac ako 500
párov v čase plánovania rodiny.
Podujatie sa koná pod záštitou európ-
skej asociácie Fertility Europe, Obč-
ianskeho združenia BOCIAN, primá-
tora Bratislavy a v spolupráci s Kance-
láriou Zdravé mesto Bratislava. (boc)

Otvorili Múzeum

zločinov a obetí

komunizmu
STARÉ MESTO
Občianske združenie Nenápadní hr-
dinovia otvorilo 16. novembra 2012
„v skúšobnom režime“ Múzeum zlo-
činov a obetí komunizmu. Nachádza
sa v budove Vysokej školy zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave na Námestí slobody 3. 
Cieľom tohto múzea je zmapovať
osudy 70 000 odsúdených osôb. Hlav-
ným partnerom projektu je Konfederá-
cia politických väzňov Slovenska.
Múzeum oficiálne otvoria 25. marca
2013 - v deň 25. výročia Sviečkovej
manifestácie z roku 1988. (brn)
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EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

Najbližšia zjazdovka rovno 
pred vašimi dverami
Zimná dovolenka
v Dolnom Rakúsku

Lyžovať tam, kde lyžovanie vynašli – v Dolnom Rakúsku. Pretože práve tu, 
pri malebnom výbežku alpského oblúku sa nachádza kolíska alpských 
športov. A tu ponúka príroda pôvabné lyžiarske oblasti pre všetky výkon-
nostné kategórie – od rodín s malými deťmi a začiatočníkov, športovo 
založených carverov i dobrodružných snowboarderov, fanatikov lyží i tých, 
čo nevynechajú jedinú možnosť aprés-ski. Zimná sezóna v Dolnom Rakúsku!

www.dolne-rakusko.info 

Wintercard 

Niederösterreich

3-dňový skipas platný v 

8 lyžiarskych oblastiach 

vrátane zapožičania výstroja 

iba za 99,– € 

Mesto ide riešiť

parkovanie

okolo štadióna
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát v spolupráci
s mestskými časťami Nové Mesto a
Ružinov plánuje spustiť informač-
nú kampaň pre vodičov, ktorí
navštevujú podujatia na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu. Cieľom je
vysvetliť vodičom, aby neparkovali
na chodníkoch a zeleni v okolí šta-
dióna, ale aby využívali existujúce
parkoviská
V okruhu jedného kilometra okolo šta-
dióna narátali úradníci magistrátu viac
ako 3-tisíc parkovacích miest. Cena za
hodinové parkovanie sa tu pohybuje na
úrovni 1 eura. Tým, že budú návštevní-
ci podujatí na zimnom štadióne využí-
vať parkoviská, prispejú k zlepšeniu
dopravnej situácie pri štadióne a záro-
veň pomôžete ľuďom, ktorí bývajú v
jeho okolí.
Efekt takéhoto presviedčania vodičov
je otázny. Motoristi totiž dobre vedia,
že na chodníku a zeleni by parkovať
nemali, to im nemusí nikto vysvetľo-
vať. Parkujú tam preto, lebo im v tom
nikto nebráni a vyjde ich to lacnejšie
ako na platenom parkovisku.
Na mieste je tiež otázka, prečo vedenie
mesta spoločne s Dopravným podni-
kom Bratislava, a.s., neumožnia náv-
števníkom pred a po podujatí cestovať
MHD na vstupenku na podujatie, ako je
to obvyklé v iných európskych mestách
a ako to fungovalo aj pri hokejových
zápasoch na starom zimnom štadióne
pred jeho rekonštrukciou. Alternatívou
k autám okolo štadióna by totiž mala
byť skôr verejná doprava. (ado)

NOVÉ MESTO
Stovky Novomešťanov si druhú
novembrovú sobotu rozdelili tisícky
sadeníc tulipánov, ktoré skrášlia
okolie ich domovov. Tie pre nich aj
vďaka prispeniu sponzorov pripra-
vila samospráva Nového Mesta.
Medzi občanov sa rozdalo vyše 20-
tisíc cibuliek tulipánov, ale aj narcisov
z Holandska. Vysadili si ich vo svojich
záhradkách či záhonoch pred bytovka-
mi. Dopoludnia si ich mohli vyzdvih-
núť v parku na Račianskom mýte, kam
prišlo viac ako 500 Novomešťanov, a
popoludní pri Dome kultúry na Kramá-

roch. „Je to veľmi milá akcia. Nové
Mesto bude na jar ešte krajšie, fareb-
nejšie. Už teraz sa teším,“ povedala
Novomešťanka pani Jana, ktorá oceni-
la aj to, že pracovníci EKO-podniku
verejnoprospešných služieb jej na
mieste poradili, ako a kedy je najlepšie
cibuľky kvetov zasadiť.
Starostu Nového Mesta Rudolfa Kusé-
ho veľký záujem ľudí o tulipány pote-
šil. „Novomešťania  preukázali, že im
kvalita prostredia, v ktorom žijú, nie je
ľahostajná,“ skonštatoval. Podobnú
akciu chce Nové Mesto zopakovať aj
na budúci rok. „Tulipány v minulosti

tradične patrili k Bratislave. Mnohí si
pamätajú pestrofarebné záhony, ktoré
ju na jar skrášlili. Obnovenie tejto tra-
dície nebude mať len estetický účinok,
ale bude aj výrazným príspevkom pre
životné prostredie Nového Mesta,“
dodal starosta.
Ďalších 30-tisíc cibuliek tulipánov a
narcisov zasadil EKO-podnik VPS vo
viacerých parkoch a na verejných plo-
chách. Na jar tak rozkvitnú na šesť až
sedem týždňov napríklad na Račian-
skom mýte, na Ľudovom námestí, na
Teplickej ulici, či v parkoch na Sadovej
a Ovručskej ulici. (tet)

Po cibuľky tulipánov a narcisov si

v sobotu prišli stovky Novomešťanov

Petržalčania 

nechcú pri lese

betonárku
PETRŽALKA
Občianske združenia Petržalský
okrášľovací spolok a Jednotka odu-
ševnených Petržalčanov nesúhlasia s
vybudovaním dočasnej mobilne
betonáreň na predmostí Mosta Apol-
lo, v blízkosti chráneného areálu
Soví les. Magistrát pôvodne s výstav-
bou nesúhlasil, neskôr však vydal k
zámeru súhlasné stanovisko.
Pôvodne spoločnosť Euro Beton, s.r.o.,
predložila zámer vlani s tým, že začne
s výstavbou betonárky v júni 2011. S
tým však magistrát nesúhlasil, preto
tento rok predložili zámer opäť s tým,
že s výstavbou počítajú v marci 2013 a
s výrobou betónu, cementu a kameniva
začnú v júni 2013. Mobilná betonárka
by mala byť na predmostí Mosta Apol-
lo 5-8 rokov.
„Rozhodnutie predstaviteľov hlavného
mesta a úradníkov magistrátu, ktorý
najprv s výstavbou pre územný plán
nesúhlasil a teraz povolil dočasnú stav-
bu, považujeme za škandalózne, nepo-
chopiteľné a za ďalší príklad nedbanli-
vosti predstaviteľov magistrátu Bratis-
lavy voči citlivým územiam zelene v
Petržalke,“ napísali v liste aktivisti z
Petržalského okrášľovacieho spolku a
Jednotky oduševnených Petržalčanov.
Vedenie mesta vyzvali, aby zosúladili
svoje rozhodnutie s územným plánom,
zdravým rozumom a záujmami obča-
nov mesta.
Vysoko prašná výroba betonárky podľa
petržalských aktivistov vážne ohrozí
citlivý ekosystém chráneného lesa a
tiež rekreačný potenciál zelene pre
Petržalčanov. V blízkosti sa nachádza
chránené územie štvrtého stupňa
ochrany Soví les, teda škody na faune a
flóre môžu byť tragické a nezvrátiteľ-
né. Aktivisti sú presvedčení, že je v
záujme Bratislavy a Petržalky chrániť
každý zvyšok pôvodnej zelene. Najmä
ak ide o územie európskeho významu
Bratislavské luhy.
Chránený areál Soví les má asi 42 hek-
tárov, ide asi o kilometrový úsek od
Ekonomickej univerzity a Prístavného
mosta smerom k Mostu Apollo. (brn)

Viac na www.bratislava.sk

21. 11. 2012 7. 12. 201228. - 29. 11. 2012

7. - 9. 12. 2012 19. 12. 2012

5. 12. 2012
KONCERT A. KUČEROVEJ VIANOČNÁ KVAPKA KRVIPOPOLUŠKA NA ĽADE

DETSKÉ VIANOČNÉ DIELNE KONCERT VIANOČNÝCH ŽELANÍ

KONCERT M. ŽBIRKU
6. 12. 2012
MIKULÁŠ V MESTE
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BRATISLAVA
V primátorských voľbách skončil
tretí, spomedzi kandidátov na poslan-
ca mestského zastupiteľstva však
získal najviac hlasov v celej Bratisla-
ve. Pri formovaní nového vedenia
magistrátu ho primátor Milan Ftáč-
nik navrhol za viceprimátora, väčšina
mestských poslancov to však opako-
vane odmietla. V slovenskom parla-
mente bola schválená zmena zákona o
Bratislave, ktorá umožní primátorovi,
aby si vybral námestníkov bez toho,
aby ich museli schvaľovať poslanci.
Podľa niektorých vraj parlament
zmenil zákon, len aby sa mohol stať
zástupcom primátora. Zaujímalo nás
preto, či mestský poslanec Ján
BUDAJ (Zmena zdola, DÚ) príjme
prípadnú ponuku a obsadí tretie kres-
lo bratislavského viceprimátora.
- Milan Ftáčnik ma uistil, že zmena
zákona neprišla z jeho iniciatívy. Teraz
budú pravidlá rovnaké vo všetkých mes-
tách, čo je napokon správne. Pokiaľ ide
o personálnu predstavu, tú Milan Ftáč-
nik verejne odôvodnil. Navrhoval moje
meno, pretože chcel, aby vo vedení
mesta neboli len zástupcovia strán, ktoré
sa podieľali na riadení mesta v minulos-
ti, ale aj ktosi za tú nemalú časť brati-
slavskej verejnosti, ktorá tie chyby
odmietala a kritizovala. Doterajšie ťaha-
nice boli preto, lebo hoci strany, zodpo-
vedné za minulé roky získali menej
poslaneckých mandátov, vytvorili spolu
s SaS , ktorá je novou stranou v brati-
slavskej samospráve, poslaneckú väčši-
nu. Niektorí z tejto skupiny poslancov
dnes už jasne vidia chyby bývalého
obdobia, a hlasujú dnes celkom inak. No
sú aj takí, čo nechcú ani len počuť, že sa
zle hospodárilo, že sa mestský majetok
rozdával vopred vybratých záujemcom,
bez súťaží atď. Nuž zvykli si vládnuť
bez kritiky, dlhé roky neznel v našom
bratislavskom parlamente iný hlas, než
ich vlastný. Sú aj takí poslanci, čo chcú,
aby sme sa v Bratislave vrátili ku
„osvedčeným“ praktikám, aké boli za
pána Ďurkovského. V tom tkvie dôvod
aj hlavná línia väčšiny sporov, aké sa
vedú v tomto volebnom období v brati-
slavskom zastupiteľstve. Ja návrat sta-
rých čias odmietam, som teda niektorým
nežiaduci. Vyvíjali a aj teraz vyvíjajú  na
primátora nátlak, ponúkali a iste aj teraz
budú ponúkať nejaké „obchody“, ale
rozhodnutie o treťom viceprimátorovi
bude už len vecou rozhodnutia primáto-
ra Ftáčnika. Uvidíme, ako sa rozhodne. 
Klub nezávislých poslancov však už
navrhol mestského poslanca a bývalé-
ho starostu Záhorskej Bystrice Vladi-
míra Kuboviča...
- Klub nezávislých poslancov v zastupi-
teľstve neexistuje. Návrh o ktorom ho-
voríte dala nezaradená skupina poslan-
cov okolo bývalého Ďurkovského vice-
primátora , pána Korčeka. Ja by som to
radšej nekomentoval.
V prípade, že by vám primátor ponú-

kol funkciu viceprimátora, prijali by
ste ju? Aj keď len na polovicu voleb-
ného obdobia?
- Chcelo by to do druhej polovice voleb-
ného obdobia jednoznačnejší posun.
Napríklad sa nepodarilo zbaviť praxe,
kedy sú do vedenia mestských podnikov
menovaní stranícki nominanti. Hoci
majú riadiť veľké firmy s miliardovými
obratmi - riadiace posty sa neobsadzujú
na základe transparentného výberového
konania, ale kabinetmi strán. Vyberať
manažérov podľa odbornosti - to bol
jeden z pilierov môjho volebného pro-
gramu a ak si dobre pamätám aj progra-
mu pána Ftáčnika a dokonca aj kandidát-
ky SDKÚ-DS a ďalších. Po voľbách si
na to niektorí takpovediac „nespomenu-
li“. No ak budú mestské organizácie a
naše veľké akciové spoločnosti hospo-
dáriť tak, ako uplynulé volebné obdobie,
tak Bratislava vyjde na bubon. Už dnes
je Bratislava pre obyvateľov drahým
mestom, a pritom jej služby veru nie sú
vždy najlepšej kvality. Ak sa pozrieme
na Viedeň, kde je 80 mestských plavár-
ní, u nás máme menej, než pred novem-
brom 1989 - potom, čo si mesto kúpele
Centrál predalo developerom, ostala
Bratislavčanom jediná, zastaraná plavá-
reň, Pasienky, ktorá praská vo švíkoch.
Prijali by ste teda ponuku na vicepri-
mátorske kreslo?
- Skôr než odpoviem, budem hovoriť s
primátorom o tom, ako nadobudnúť pri
riešení problémov razanciu, ako sa zba-
viť tých stereotypov, čo sa už prežili, či
dokonca nemali nikdy vzniknúť. Ak by
sa do toho mesto pustilo, tak aj za tie dva
ostávajúce roky môže priniesť veľa dob-
rého. Ak mesto ostane pri vzájomnom
hádzaní si polien pod nohy a dokonca sa
budú konzervovať staré chyby, potom to
budem otvorene kritizovať. 
Na úrovni mesta je prvýkrát primátor
z iného politického tábora ako väčšina
mestského zastupiteľstva. Predsedu
najväčšieho mestského poslaneckého
klubu priznal, že dva roky primátor a
poslanci k sebe hľadali cestu. Ako to
vnímate z pozície poslanca, ktorý
nepatrí k primátorovi ani k tej väčši-
ne mestského zastupiteľstva?
- Ja som našiel v tomto volebnom obdo-
bí aj v kluboch „starých“ strán, ktoré boli
zodpovedné za minulé obdobie, veľa
slušných a odborne schopných poslan-
cov. Ale zdá sa mi, že ich vôľa ku zmene
nemá dostatočnú podporu z vedenia ich
strán. Tie totiž nepodstúpili na tému bra-
tislavskej samosprávy sebareflexiu. Je
síce pravdou, že napr. KDH sa rozišlo s
tvárou, ktorá zosobňovala chyby brati-
slavskej samosprávy, s bývalým primáto-
rom Ďurkovským, no verejné zhodnote-
nie neprišlo. Myslím, že preto necítia
poslanci, ktorí sú za razantné zlepšenie
verejnej služby, dostatočnú silu. Dôsled-
kom je, že niektoré praktiky sa nám opa-
kujú - ako pri straníckych nomináciách
do manažérskych postov. Snažím sa aj v
tejto situácii zastupovať občanov, ktorí si

želajú, aby sa samospráva mesta vylieči-
la z chorôb, ktorými trpela. Robil som to
doteraz a mienim to robiť aj naďalej. Ak
preto nemám dostať tú či onú funkciu,
nedá sa nič robiť. Nie som v zastupiteľ-
stve kvôli postom, ale aby som zastupo-
val voličov. V každom prípade som za to,
aby sa to dvojročné obdobie, ktoré bolo

poznačené tlakom krízy a v nemalej
miere aj rozpormi medzi primátorom a
stranami - považovalo za uzavretú kapi-
tolu a aby sa poslanci s vedením mesta
pustili s novou energiou do riešenia pro-
blémov, ktoré pred mestom stoja. Aje ich
teda požehnane. 
Uplynulé dva roky sú poznačené
výrazným úpadkom verejného prie-
storu v meste, nedostatok peňazí sa
prejavuje v dezolátnom stave mest-
ských komunikácií, zanedbanej staro-
stlivosti o zeleň a čistotu ulíc. Ako to
vnímate v kontexte 25. výročia Bratis-
lavy nahlas, ktorá poukazovala práve
na zhoršujúce sa životné prostredie v
tomto meste?
- Bratislava je v porovnaní s inými hlav-
nými mestami Európy menšie mesto,
ležiace v unikátnej scenérii Dunaja a
Malých Karpát. Už tým je dané, že by
mohla občanom poskytnúť útulné a pre
život príjemné prostredie. Máloktoré
mesto má takú biodiverzitu ako Bratisla-
va. Prakticky v každej mestskej časti
môžete vyjsť z domu smerom k lesu, k
rieke, proste do prírody. V Bratislave sú
mimoriadne podmienky na zdravý život
a šport, máme tu hory a zároveň lesostep
v okolí Rusoviec, kde voľne žije v Euró-
pe taký zriedkavý tvor, ako je Drop
veľký. Pestrosť terénu, flóry aj fauny
vytvára predpoklady pre mimoriadne
kvalitný mestský život. Tomuto poten-
ciálu Bratislavy dosiaľ ostávame ne-
smierne dlžní. Prvú inventúru povedala
Bratislava nahlas a nie je náhodou, že
vzbura proti totalite začala témou Bratis-
lavy. Hovoriac o Bratislave sme hovorili
o poruchách systému. Aj dnes, ak hovo-
ríme o problémoch Bratislavy, hovoríme
o poruchách systému, ktorými trpí celé
Slovensko. Vari dokument Gorila je o

iných vzťahoch? Je to o tom, že straníci
za chrbtom verejnosti porcujú verejný
majetok, že ho kradnú skrytí obchodníci.
Vari sa gorilím móresom bratislavská
samospráva vyhla? Aj tunajšie chybné
rozhodnutia poslancov boli výsledkom
straníckeho tlaku na presadenie kabinet-
ných záujmov v pozadí. Niektoré strany

už asi iné nebudú. Je však vecou každé-
ho jednotlivého poslanca, či sa postaví
na stranu voličov a verejného záujmu,
alebo bude voličov klamať a sľuby
nesplní. Ako počúvam, toho už majú
ľudia plné zuby.
Oproti obdobiu spred 25 rokov je
dnes vedenie tohto mesta demokratic-
ky volené a zodpovedá sa voličom. Je
v tom predsa len rozdiel...
- O to viac by mali dbať na plnenie
volebných sľubov. Vari niekto kandido-
val, že sa zasadí o pokračovanie straníc-
kych nominácií do mestských podni-
kov? Ukážte mi jediného. Všetci sľubo-
vali, že sa to skončí. Občania nemajú čas
ani chuť, aby stále strážili mestský maje-
tok, ako to bolo počas zimných nocí,
keď sa malo zbúrať PKO. Na to majú
občania Bratislavy poslancov - tých
vyslali obhajovať verejný záujem. Verte,
že dnes nenájdete jediného poslanca,
ktorý by nevedel, čo prospeje verejnému
záujmu a čo verejnosť chce. Každý
jeden vie aj ten okamih, to hlasovanie,
kedy sa verejnému záujmu spreneveril.
A dnes vie aj každý Bratislavčan, čo
chce od poslancov: slušnú politiku, pres-
ne tú o ktorej bol 17. november, a nie
partokraciu, do ktorej zákulisia nahliadol
spis Gorila.
Čo chce samospráva robiť, aby sa
zastavil úpadok mesta? O zeleň sa
roky nikto nestará, cyklistom chýbajú
bezpečné cyklotrasy, kvalita verejnej
dopravy sa nezlepšuje, krátia sa
peniaze na čistenie ulíc, smetné koše
sú preplnené. Toto dnes trápi Brati-
slavčanov...
- Tá výdavková časť mesta je stále zaťa-
žená veľkým dlhom, ktorý splácame po
minulom vedení. Najmä v spomínaných
mestských podnikoch sa rozhadzovali

peniaze na luxus a vysoké odmeny - a na
uliciach boli preplnené smetné koše. To
nie je akceptovateľné. Svet sa nemení
ľahko, to platilo pre disidentov a ľudí
okolo Bratislavy nahlas pred 25 rokmi, a
rovnako to je aj teraz. Ale zápas o sluš-
nejšie pomery nemožno vzdať. Verím,
že ho nevzdávajú ani Bratislavčania. 

Vy ste patrili k tím, ktorí bojovali
napríklad za návrat PKO do správy
mesta. Podarilo sa ho získať späť, ale
PKO je zatvorené a chátra. Mesto
nemá na to, aby ho prevádzkovalo.
Nebolo to Pyrhovo víťazstvo?
- Vôbec nie. Ako som hovoril od začiat-
ku, na využitie PKO sa môže okamžite
vyhlásiť súťaž na výber súkromného
partnera, ktorý bude investovať a spra-
vovať PKO a mesto si vyhradí čas, v
ktorom bude PKO napĺňať programami
v rámci verejnej služby. Nie je správne,
aby PKO dotovalo nízkym nájomným
komerčnú činnosť, každá podpora, aj ne-
finančná, by predsa mala mať jasnú prí-
činu a to verejne odôvodniteľnú. Ne-
chceme predsa, aby sa opäť robili čach-
re s bytmi, alebo aj s prenájmami PKO,
kedy sa istí zvýhodnení umelci mali cítiť
istým politikom či stranám zaviazaní. Ja
to považujem za formu korupcie, nie
preto ľudia platia dane. Ak sa PKO sku-
točne prevezme do rúk mesta - viem ja,
ale aj aktivisti, či hlavná architektka, ako
ho kvalitne zrekonštruovať. PKO po
rekonštrukcii v hodnote architektúry
predčí modernú výstavbu River parku, o
tom nepochybujem. V prípade ak mesto
vyhlási PPP projekt, budem sa zasadzo-
vať, aby sály PKO slúžili na verejné cie-
le aspoň pätinu dní, aj to bude viac, než
v minulosti. Vtedy boli sály PKO vy-
užívané prevažne, možno až na 90 % na
komerčné aktivity. Ak sme išli na dže-
zové dni, zaplatili sme nemalé vstupné, a
rovnako pri iných podujatiach, plesoch a
koncertoch. Verte, že keď mesto urobí
súťaž na 20-ročný PPP projekt či na eko-
nomický prenájom PKO, záujemcovia
sa nájdu. A mesto to nebude stáť ani
euro. Zhováral sa Radoslav Števčík

Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk

Ján Budaj: Nepodarilo sa zbaviť straníckych

nominantov do mestských podnikov 

POŽIÈAJTE SI NAJVIAC

NZA NAJ IŽŠÍ ÚROK !

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

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

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
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V nedeľu

bude Dunaj 

plný otužilcov
STARÉ MESTO
V nedeľu si v Dunaji zapláva približ-
ne 70 otužilcov. Občianske združenie
Slovenské ľadové medvede totiž
usporadúva druhý ročník podujatia
Plávanie od Štúra k Štefánikovi. Ak
však patríte skôr k zimomravým,
môžete sa prísť aspoň pozrieť a otu-
žilcov podporiť.
Plavci musia byť registrovaní v niekto-
rom z otužileckých klubov, čím sa pre-
ukážu ako trénovaní a schopní zúčast-
niť sa na akcii. Tá sa začne o 13.30 h
pod sochou Milana Rastislava Štefáni-
ka príhovorom a zaspievaním otužilec-
kej hymny. „Odtiaľ sa plavci pešo pre-
sunú k Námestiu Ľudovíta Štúra, kde
medzi propelerom a osobným prístavi-
skom vojdú do Dunaja tí, čo budú plá-
vať 1000-metrový úsek. Pod posled-
ným prístavným pontónom za Starým
mostom sa k tejto skupine pripoja plav-
ci plávajúci 400-metrový úsek a všetci
priplávajú do cieľa - pred sochu M. R.
Štefánika,“ povedal otužilec Juraj
Keleši. 
Preplávať 1000-metrový úsek potrvá
10 až 15 minút podľa stavu hladiny
Dunaja. Koncom novembra býva v
Dunaji okolo 6 až 8 °C, čo je v otuži-
leckom hodnotení klasifikované ako
studená voda. Ľadová voda je až vtedy,
ak má menej ako 4 °C.
Akcia bola povolená Štátnou plaveb-
nou správou ako športová činnosť na
vodnej ceste, aby v čase plávania
nedošlo ku kolízii s lodnou dopravou.
Štátna plavebná správa si pre zachova-
nie bezpečnosti vyhradila právo zrušiť
akciu pri zvýšení hladiny Dunaja nad
430 cm.
„Každoročne sa zvyšujúci počet otužil-
cov a priaznivcov ľadového plávania
potvrdzuje, že otužovanie a plávanie v
ľadovej vode je fyzickému zdraviu aj
psychike človeka veľmi prospešné,“
dodal Keleši.
Otužilcov určite poteší početná divác-
ka účasť. Bratislavčania sa budú môcť
v priamom kontakte s otužilcami pre-
svedčiť, že zimné plávanie je pre zdra-
vie prospešné. (mch)

BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava odo-
hrali v Kontinentálnej hokejovej lige
už 25 zápasov a stretli s každým
mužstvom KHL. Ich bilancia je
pozitívna: vyhrali 13 zápasov a pre-
hrali 12. Celkom nazbierali 38
bodov, čo im stačilo na 6. miesto v
Západnej konferencii KHL a celko-
vo 13. miesto v rebríčku celej ligy.
Prvú polovicu základnej časti uzavreli
Bratislavčania trojzápasovým výjazdom
v Jaroslavli, kde prehrali 0:4, v Mytišči,
kde vyhrali 2:0, a v Nižnom Novgorode,

kde prehrali 2:3 až po samostatných
nájazdoch. Z deviatich bodov si tak slo-
vanisti priviezli domov štyri.
Odvetnú časť súťaže začnú bratislavskí
hokejisti sériou domácich zápasov
proti tým istým trom mužstvám, ale v
obrátenom poradí. V stredu 21.
novembra o 19.00 h privítajú hráčov
Torpeda Nižnij Novgorod, v piatok 23.
novembra o 19.00 h Atlant Mytišči a v
nedeľu 25. novembra o 17.00 h sa
pokúsia oplatiť prehru silnému tímu
Lokomotívu Jaroslavľ.
V drese Slovana bude aj v ďalších

možno až ôsmych zápasoch chýbať
Miroslav Šatan, ktorý si v zápase v Pra-
he zranil krčnú chrbticu. „Miro nám v
týchto troch zápasoch veľmi chýbal.
Dovolím si tvrdiť, že ak by sme ho ma-
li, z rozstrelu v Novgorode sme mohli
mať aj priaznivejší bodový zisk. Podľa
mojich informácií nenastúpi do najbliž-
šej reprezentačnej prestávky,“ povedal
tréner Slovana Rostislav Čada.
Potešujúcou správou je, že  na výjazde
už hral útočník Milan Bartovič, ktorý
sa vrátil do zostavy po zlomenine ma-
líčka na ruke. (ado)

Do druhej polovice KHL vstupuje Slovan

Bratislava trojicou domácich zápasov

BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava bo-
jujú túto sezónu na dvoch frontoch.
Pred začiatkom KHL sa rozohrali v
European Trophy. Napriek tomu, že
Bratislavčania nepostúpili na finálo-
vý turnaj, zúčastnia sa ho ako jeden
z organizátorov.
Finálový turnaj European Trophy 2012
pod názvom Red Bulls Salute sa usku-
toční od 13. do 16. decembra 2012 v

Bratislave a vo Viedni. V Slovnaft
Aréne bratislavskí diváci uvidia štyri
kvalitné zápasy, vrátane štvrťfinálové-
ho zápasu s garantovanou účasťou HC
SLOVAN a finálového zápasu turnaja.
Na záverečnom trunaji  Red Bulls Salu-
te sa zúčastnia štyri švédske ligové tímy
Lulea Hockey, Brynäs IF Gävle, HV 71
Jönköping a Färjestads BK Karlstad,
fínsky Tappara Tampere, rakúsky UPC
Vienna Capitals, nemecký Eisbären

Berlin a HC Slovan Bratislava. Pro-
gram bratislavských zápasov:
13. 12. 2012, 17.00: HV 71 Jönköping
- Tappara Tampere
13. 12. 2012, 20.30: HC Slovan Brati-
slava - Färjestad BK Karlstad
15. 12. 2012, 20.30: semifinále (víťazi
oboch bratislavských zápasov)
16. 12. 2012, 20.30: finále (víťaz brati-
slavského semifinále a víťaz viedenské-
ho semifinále). (ado)

European Trophy vyvrcholí v Bratislave

Petržalka je

posledná, Rača

je zatiaľ druhá
BRATISLAVA
Jesennú časť nižších futbalových
súťaži majú za sebou viaceré brati-
slavské tímy - LP Domino Bratislava
a FC Petržalka 1898 v 3. lige Západ
a FK Rača , FK Inter, ŠKP Inter
Dúbravka a  FC Ružinov v Majstro-
vstvách regiónu Bratislava.
Po 15. kole 3. ligy Západ sú saleziáni z
LP Domino Bratislava na 13. mieste,
Petržalčania sa usadili na poslednom
mieste, keď na Domino strácajú dva
body a na Nové Mesto nad Váhom a
Nemšovú po bode.
Podstatne lepšie si v nižšej súťaži počí-
najú futbalisti bratislavskej Rače, ktorí
sú Majstrovstvách regiónu Bratislava
druhý. Inter je štvrtý, Dúbravka desiata
a Ružinov štrnásty. Račania strácajú po
jeseni na vedúci Rohožník 6 bodov,
žltočierni 7 bodov.
Odvetná časť oboch nižších futbalo-
vých súťaží sa začína 9. resp. 16. marca
2013. (ado)

Volley Team

oplatil prehru

Humennému
BRATISLAVA
Hráči Voley Teamu UNICEF Brati-
slava vstúpili do odvetnej časti Stre-
doeurópskej ligy vo volejbale mužov
(MEVZA) úspešne, keď Humenné-
mu oplatili prehru zo začiatku súťa-
že a na domácej palubovke zvíťazili
3:0 (22, 10, 19).
Bratislavskí volejbalisti sú v tabuľke na
3. mieste. Najbližšie biele tigre hrajú v
1. decembra v slovinskom Kamniku, na
domácej palubovke v Hant Aréne na
Pasienkoch sa predstavia 16. decembra
2012 o 17.00 h, keď privítajú chorvát-
sky tím Mladost Marina Kaštela.
Vo štvrtok 22. novembra 2012 čaká
Volley Team UNICEF odvetný zápas 2.
kola Challange Cupu proti Galatasaray
Istanbul (prvý zápas Bratislavčania
prehrali 0:3). Hrá sa o 17.00 h v Hant
Aréne na Pasienkoch. (ado)



V prípade Vášho záujmu kontaktujte našu Bratislavskú kanceláriu:
Natália - 02/20516106, e-mail: homehosted.petrzalka@gmail.com

13BRATISLAVSKÉ NOVINY 22/2012

Kino Romantika

premieta opäť

23. novembra
STARÉ MESTO
V najstaršom bratislavskom kine
Mladosť na Hviezdoslavovom ná-
mestí začalo v sobotu 17. novembra
2012 premietať nové Kino Romanti-
ka. Za projektom, ktorého cieľom je
Bratislavčanom priblížiť dobové fil-
my o Bratislave, je Bratislavský okrá-
šľovací spolok.
Prvý premietací deň sa niesol v zname-
ní Rakúsko-uhorskej monarchie a
diváci mohli vidieť filmy o živote
Františka Jozefa I., jeho pohreb, koru-
nováciu kráľa Karola I. v Budapešti v
roku 1916, jeho návštevu u cisára Wil-
helma II. a bratislavský kráľovský deň,
keď kráľ prišiel v r. 1917 do Prešporka.
Ďalšie premietanie Kina Romantika
nasleduje už tento piatok 23. novembra
2012 o 18.00 h a na programe je vznik
a existencia ČSR. Dokumenty Razia na
hranici (unikátny záber viedenskej
električky z roku 1918), Kvetná nedeľa
vo Vajnoroch (návšteva Vavra Šrobára
v roku 1919) či dokumenty Bratislava -
hlavní město Slovenska z roku 1928, a
Masaryk na Slovensku. (bos)

V nedeľu sa

bude spievať

opäť pre Afriku
STARÉ MESTO
Jezuiti v spolupráci so zborom Cho-
rus Salvatoris budú pomáhať jezuit-
skému dielu v Afrike už šiestykrát.
Benefičný koncert Spev pre Afriku
bude v nedeľu 25. novembra 2012 o
19.30 h v Kostole Najsvätejšieho
Spasiteľa v Bratislave.
Na koncerte vystúpia spevácke zbory
Magis a Chorus Salvatoris z jezuitského
kostola, komorný súbor Collegium Mu-
sicum Salvatoris a spevácky zbor Tech-
nik. Čestným hosťom koncertu bude aj
generálny predstavený Spoločnosti Ježi-
šovej páter Adolfo Nicolás SJ.
Päť predchádzajúcich rokov tohto diela
už pomohlo zabezpečiť prostriedky na
rôzne potreby prevádzky Centra Náde-
je Loyola v Togu. Centrum je zariade-
nie, ktorého cieľom je pomáhať ľuďom
postihnutým HIV/AIDS. Nepriamymi
obeťami tejto choroby v subsaharskej
Afrike je 14,8 milióna detí, ktorým
choroba vzala rodičov. Ako po minulé
roky, aj tento rok bude výťažok z bene-
fičného koncertu poukázaný Centru
nádeje Loyola v Togu. (brn)

STARÉ MESTO
Čoraz častejšie sa aj v slovenských
pomeroch skloňuje slovíčko staroba.
Nevyhne sa jej nikto, ak, samozrej-
me, neskončí svoju pozemskú púť
predčasne. Vlastne - dožiť sa staroby
je pre človeka šťastím - to je krédo
nového titulu v Činohre SND s
názvom Kvarteto.
No nie všetci dokážu prijať vlastné
starnutie, sprevádzané častým zabúda-
ním, aj fyzickými bolesťami a kadeja-
kými problémami. Ak sa k týmto nedu-
hom pridá aj pocit osamelosti, je lepšie
utiahnuť sa medzi „svojich“ do nejaké-
ho penziónu, kde človek má väčšiu
šancu na spoločenský život.
Anglický dramatik a scenárista Ronald
Harwood, známy našim divákom z
jeho najhranejšej divadelnej hry Gar-
derobier, ktorú uvádzalo aj SND, či
ako scenárista oscarového filmu Pia-
nista, v novej inscenácii dal nazrieť do
zákulisia seniorského penziónu pre
hudobníkov. Inšpiroval sa televíznym
dokumentárnym filmom o slávnom
hudobnom skladateľovi Giuseppe Ver-
dim, ktorý dal postaviť v Miláne

domov pre starnúcich operných spevá-
kov, ktorí si v mladosti nemali mož-
nosť našetriť na slušnú starobu. Zho-
dou okolností sa v priebehu jedného
roku stretnú v takomto zariadení štyria
operní speváci - dve sopranistky, teno-
rista a basbarytonista. Pokúšajú sa na
večierku zaspievať ostatným kolegom
svetoznámu Verdiho operu Rigoletto.
Ibaže vyšší vek prináša nielen zábudli-
vosť, ale aj trému po dlhšom neúčinko-
vaní. A keď sa k týmto neduhom pri-
družia aj patálie s kostýmami, orches-
trom, maskérmi a rekvizitami, nezhody
takmer prekazia plánovaný zámer.
Samozrejme, ich nácvik poskytuje
množstvo humorných situácií.
Režisér Emil Horváth, ktorý aj účinku-
je v úlohe speváka Wilfreda, sa priznal,
že len čo dostal od hosťujúceho dra-
marturga Petra Pavlaca scenár Kvarte-
ta, hneď vedel, že úlohu roztomilej i
keď infantilnej a sklerotickej Sisi
ponúkne Márii Kráľovičovej akoby
poctu k jej 85. narodeninám. Jej výkon
oceňujú diváci nadšeným aplauzom
rovnako ako účinkovanie hrdej, až
povýšeneckej Jean Hortonovej v poda-

ní ďalšej oslávenkyne týchto dní 70-
ročnej Božidary Turzonovovej. Ani ich
alternantky Eva Krížiková a tretia toh-
toročná jubilantka Emília Vášáryová,
čerstvá sedemdesiatnička, nezostávajú
publiku nič dlžné a ich herecké kreácie
vyvolávajú salvy smiechu. Marián
Geišberg síce hrá mrzutého, napaprče-
ného starca, no časom sa aj on dá naho-
voriť na spoločné vystúpenie, ba po
večeroch si spolu s hrdou Jean Horto-
novou zaspomínajú na ich vášnivú
lásku. Všetci aktéri, aj najčipernejší
erotoman-teoretik Wilfred, v podaní
Emila Horvátha, udržiavajú po celý dej
inscenácie divákov v príjemnom napä-
tí, či sa vôbec chystané predstavenie
uskutoční. Anna Sláviková

~     ~     ~
Hra Ronald Harwood Kvarteto mala
premiéru 21. a 22. januára 2012 v Sále
Činohry SND na Pribinovej ulici. Naj-
bližšie predstavenie bude už túto sobotu
24. novembra 2012 o 19.00 h, do konca
roka ho diváci uvidia ešte v sobotu 15.
decembra 2012 (19.00 h) a potom na
Silvestra v pondelok 31. december 2012
(19.00 h).

Ukážte američanom tradičnú slovenskú pohostinnosť u Vás doma pri káve a
kúsku koláča. Buďte veľvyslancom slovenských tradícii a zvykov. Dovoľte
americkým cestovateľom spoznať našu kultúru a spôsob života. Môžete si
zlepšiť angličtinu a zarobiť si. To všetko v prostredí Vášho domova.
KTO SME?
Sme americká spoločnosť, ktorá organizuje výletné plavby v období od marca do
novembra. Našimi klientmi sú americkí seniori, pre ktorých je zaujímavou príležitosťou
mať možnosť stráviť s Vami chvíľu v prostredí, kde žijete a porozprávať sa pri káve a
kúsku koláča. Zaujala Vás naša ponuka?
VY
�� Bývate v Petržalke (ideálne v blízkosti ulíc Haanova, Gessayova, Strečnianska 

alebo vo vzdialenosti 500-800 m odtiaľ).
�� Hovoríte po anglicky.
��Môžete privítať na 70 až 95 minút 6 až 8 hostí u Vás doma od marca do novem- 

bra a pohostiť ich domácim koláčom, kávou alebo čajom (návštevy sú pláno-
vané vopred, podľa možností hostiteľskej rodiny, je tu možnosť prívítať hostí 
len príležitostne).
�� Ste otvorení, pohostinní a máte vzťah k Petržalke, Bratislave a Slovensku a 

radi by ste sa podelili o svoju kultúru s americkými turistami.

Kvarteto starých operných spevákov 

v podaní šiestich vynikajúcich hercov 

Mikuláš 6. 12. o 15.00 hod.

Vianočné trh
y

1. – 23. 12.

PRIVÍTAJTE AMERICKÝCH TURISTOV
U VÁS DOMA
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Pocta opernej

speváčke Anne 

Hrušovskej
STARÉ MESTO
Cirkevné konzervatórium pozýva na
slávnostný koncert Hommage á
Anna Hrušovská pri príležitosti 100.
výročia narodenia tejto významnej
slovenskej opernej speváčky a peda-
gogičky.
Anna Hrušovská bola prvou slovenskou
koloratúrnou speváčkou, vynikajúcou
interpretkou diel W. A. Mozarta. Začí-
nala vo Viedni, neskôr spievala v Grazi
a v rokoch 1936-1937 a 1945-1963 bola
sólistkou Opery SND v Bratislave.
Presvedčená Bratislavčanka pochádzala
z významnej rodiny intelektuálov a
umelcov. Profesorka Hrušovská vycho-
vala mnohých vynikajúcich spevákov -
svetovú hviezdu Luciu Poppovú, ale aj
Magdalénu Hajóssyovú, Evu Blahovú,
Ľubu Baricovú, Julia Migenes, Graziel-
lu Sciuti či Petra O'Briena. Jej študentky
Vlasta Hudecová, Zlatica Livorová,
Alžbeta Bukoveczká a Eva Blahová
pokračujú v jej metodických postupoch
a rozvíjajú tak slovenskú vokálnu školu.
Jej metodiku výučby spevu od roku
1992 uplatňujú aj pedagógovia spevác-
keho odboru Cirkevného konzervatória
v Bratislave, ktorý nesie jej meno. 
Koncert bude v pondelok 26. novembra
2012 o 19.00 v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca. Účinkovať budú žiaci a
absolventi Cirkevného konzervatória
Pavol Bršlík, Martina Masaryková, Ma-
túš Tomko, Lenka Kotrbová a ďalší, ako
aj kresťanský komorný orchester ZOE
pod vedením Alana Vizváryho. (dok)

V Novom Meste

pribudla

už 12. škôlka
NOVÉ MESTO
Bratislavské Nové Mesto otvorilo už
dvanástu obecnú materskú školu. V
novej škole na Pionierskej ulici je od
15. novembra v dvoch triedach
prvých 40 detí.
„Vnímame rastúci počet detí, preto sa v
maximálnej možnej miere snažíme
vychádzať rodičom v ústrety a rozširo-
vať sieť materských škôl. A nejde nám
len o kvantitu, ale stále väčšie ťažisko
kladieme aj na kvalitu,“ povedal sta-
rosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Materská škola na Pionierskej doslova
„dýcha“ novotou - má nové okná,
vykurovanie, nábytok, kuchyňu, čaká
ju nové detské ihrisko. Moderné nie je
len prostredie, ale aj výchovno-vzdelá-
vacie metódy a prístup učiteliek, pri-
čom všetky majú absolvované vysoké
školy. „Všetci zamestnanci sú pripra-
vení urobiť viac, bez toho by sme
nedokázali vytvoriť na Pionierskej
kvalitnú školu,“ dodal starosta Kusý. 
Nové Mesto má aj ďalšie plány. Cez
letné prázdniny bude zrekonštruované
poschodie, vďaka čomu sa od budúceho
školského roku rozrastie o ďalšie dve
triedy pre zhruba 40 žiakov. Priestory
budú snímať zabezpečené kamery, rodič
si tak bude môcť na internete pozrieť, čo
jeho dieťa práve robí. Pod kontrolou
bude mať aj stravovanie svojho syna či
dcéry – a to prostredníctvom systému
jednoduchých piktogramov, ktoré
ukážu, čo a koľko dieťa za deň v mater-
skej škole zjedlo. (tet)

Trend uplynulých rokov, keď Brati-
slavčania začali vyhľadávať kom-
fortné bývanie v okolí hlavného mes-
ta, neustáva. Stále je dosť tých, ktorí
dajú pred ruchom veľkomesta pred-
nosť pokojnému bývaniu v obciach
susedných okresov Bratislavského
kraja Pezinok, Malacky a Senec.
V mestskej časti Pezinku Grinava pri
obci Limbach vyrástol atraktívny kom-
plex Rezidencia Limbašská. Lokalita
spĺňa všetko, čo Bratislavčania očaká-
vajú od mestského bývania na skok od
Bratislavy, ktoré však umožňuje užívať
si všetky výhody bezprostredného kon-
taktu s okolitou prírodou viníc a
Malých Karpát. Či už ide o výlety do
prírody, ale aj športové aktivity a dosta-
tok priestoru na relax. Rezidencia Lim-
bašská sa nachádza v katastrálnom
území mestskej časti Grinava, v tesnej
blízkosti obce Limbach. 
Pezinok je staré vinohradnícke mesto

chránené svahmi Malých Karpát. Blíz-
kosť Bratislavy, ľahká dostupnosť cest-
nou a železničnou dopravou, pretrváva-
júca vinohradnícka tradícia, dostupnosť
služieb na vysokej úrovni a špecifická
gastronómia, sú stále lákadlom pre
záujemcov o bývanie v tomto meste.
Rezidencia Limbašská zahŕňa súbor
šestnástich samostatne stojacich rodin-
ných domov a šestnástich dvojdomov
situovaných v rámci uzavretého areálu
s bezpečnostnou službou a kamerovým
systémom. Postavené sú tu dva typy
rodinných domov. Dvojpodlažný dom
so zastavanou plochou 76 m2 a úžitko-
vou plochou 121 m2 a samostatne stoja-
ci dom s úžitkovou plochou 130 m2.
Prednosťou domov v Rezidencii Lim-
bašská je ich nízka energetická nároč-
nosť. Budúci obyvatelia tak ušetria na
energiách, keďže celý projekt je vyho-
tovený z nadštandardných materiálov
ako nízkoenergetické stavby. Výhodou

bývania v nízkoenergetickom dome je
vysoká kvalita stavby, minimálna spo-
treba energie, a tým aj nižšie účty, vyš-
šia kvalita ovzdušia, lepšia teplota vnú-
torných povrchov. Nepochybne je to
teda dobrá investícia do budúcnosti.
V okolí sa nachádza kompletná
občianska vybavenosť v dochádzkovej
vzdialenosti ako napríklad materská
škola, základná škola, stredná škola,
nákupné centrum, Tesco, Lidl, pošta, 2
benzínové stanice, kaviarne a reštaurá-
cie v rámci nákupného centra.
Z ponuky 32 domov v dvojdomoch je
ešte voľných 11 a zo 14 bungalovov je
voľných 6. Na všetky voľné domy je
momentálne zľava až do výšky 26 000
eur. Ceny dvojdomov sa začínajú od
159 600 eur, ceny bungalovov od 
212 760 eur. Aktuálna ponuka voľných
domov je k dispozícii na webstránke
www.rezidencialimbasska.sk (pr)

Bratislavčanov láka bývanie v okolí mesta,
príležitosťou je aj Rezidencia Limbašská
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VO VAJNOROCH sa rozmohli kráde-
že v rodinných domoch. Len v novemb-
ri tam polícia zaevidovala štyri krádeže
vlámaním, mesiac predtým jednu. Oby-
vatelia Vajnor na to nie sú zvyknutí, od
januára do septembra tohto roku sa to
stalo iba dva razy.
NAMILETIČOVEJ ULICI lupič pre-
padol pobočku banky. Krátko pred 17.00
h vošiel neznámy ozbrojený páchateľ do
pobočky a pod hrozbou zbrane žiadal od
zamestnancov vydanie peňazí. Tí mu ich
vydali a on ušiel. Išlo o muža, približne
180 cm vysokého, strednej postavy. Na
hlave mal tmavú šiltovku a kapucňu,
oblečenú mal tmavú trojštvrťovú bundu.
NAGERCENOVEJ ULICI policajti v
noci zadržali 33-ročného Andreja z okre-
su Snina, keď sa pokúšal vylomiť spätné
zrkadlo zo Škody Fabia. Poškodil však
iba plastový rám zrkadla a poškriabal
predné dvere auta. Predtým odlomil
spätné zrkadlá na Peugeote a na Daewe.
To mu však nestačilo a odlomenými
zrkadlami poškodil sklené výplne pred-
ných dverí a dvere jedného auta odlome-
ným zrkadlom doškriabal. Majiteľom
áut urobil škodu za 500 eur. Hrozí mu za
to rok väzenia.
NA BULHARSKEJ ULICI v jednej
izbe ubytovne našli mŕtveho 51-ročné-
ho muža, ktorý zomrel na následky
bodných zranení. Polícia krátko na to
zadržala 35-ročného Alexandra z okre-
su Veľký Krtíš, ktorý je podozrivý z
tejto vraždy. Prípad sa vyšetruje.
NA MLYNSKÝCH LUHÁCH urobi-
li policajti prehliadku v ubytovni, kde
našli u 53-ročného Gabriela G. z Bra-
tislavy igelitové vrecká, prípadne skla-
dačky s bielou neznámou kryštalickou
látkou alebo hnedou neznámou látkou.
Išlo o metamfetamín na približne viac
ako 200 jednorazových dávok drogy, a
o heroín na približne dve jednorazové
dávky drogy. Mužovi hrozí za to väze-
nie na štyri až desať rokov. (brn)

Palugyayovci

zbierali vavríny

aj na výstavách
Vysokú úroveň vinárskej kultúry v pivni-
ciach prešporskej firmy Palugyay vy-
zdvihovali v novinách: „Ako Palugyay
hovorieval, vína sú deti. Musia sa vycho-
vávať. Palugyay je majstrovský vycho-
vávateľ. Dbá o to, aby sa mohla vyvinúť
osobitosť každého vína. Niektoré potre-
bujú pre svoj rozvoj veľký priestor,
druhé treba držať nakrátko, jedny sú
dlhoveké, iné majú len krátky život.“
Sortiment vín, s ktorými firma obchodova-
la, zahrňoval všetky významné vinárske
proveniencie Uhorska. Popredné miesto
medzi domácimi vínami mal Prešporský
rizling a Račianske červené, a tiež veľký
výber tokajských vín a tiež značkové Cha-
teau Palugyay biele a Chateau Palugyay
červené. Nasledovali vína z najchýrnejších
vinohradníckych regiónov ako Neszmély,
Somló, Visonta, Villány, Szekszárd a iné. 
Firma Palugyay a synovia zbierala vavríny
na výstavách a veľtrhoch, čo významne po-
mohlo renomé značky. V druhej polovici
19. storočia, v dobe objavov, keď sa rozvíjal
priemysel, dopravná infraštruktúra, vznikali
konštrukčne odvážne stavby z ocele a skla,
boli svetové výstavy veľká sláva a sústreďo-
vala sa na ne pozornosť verejnosti. Správa o
expozícii firmy Palugyay na viedenskej sve-
tovej výstave v roku 1871 v časopise Allge-
meine Illustrierte Weltausstellungzeitung:
„Rytier von Palugyay obošle výstavu svoji-
mi produktmi výnimočnej vinárskej kultúry,
ktoré dozreli v jeho veľkolepých vínnych
pivniciach. Palugyayho vína dosiahli sveto-
vé renomé. V kruhoch uhorskej aristokracie
sa iné vína takmer nepijú...“
Viedenský týždenník Der Floh 27. júna
1875 takto predstavuje exportérov, ktorí
boli ocenení na výstave, medzi nimi aj
Palugyaya. „Jacob von Palugyay a syno-
via v Prešporku výrazne vynikali medzi
vystavovateľmi z Uhorska. Veľkolepé ko-
lekcie vín vyvolali obdiv všetkých
návštevníkov... Za zásluhy o obchod a
priemysel bol vyznamenaný radom Fran-
tiška Jozefa, dostal zlatý kríž za zásluhy a
získal medailu za zásluhy o export uhor-
ských vín, ktorý je jednou z hlavných úloh
firmy. Palugyayho vína smerujú do všet-
kých končín sveta, dokonca sú vítané aj na
Novom Zélande.“

Gejza Blaas
(spracované podľa prameňov

z archívu rodiny Palugyayovcov)
DOKONČENIE NABUDÚCE

Verejné záchody majú byť prístupné
Posledná štvrtina 19. storočia zna-
menala v meste zásadný obrat v prí-
stupe k hygiene. Zriadenie mestské-
ho vodovodu firmou Corte z Prahy
(napojenie na budovu mestského
divadla 1885, dodávka vody pre oby-
vateľstvo 1886) umožnilo čerpať
pitnú vodu v ktoromkoľvek dome.
Prestalo namáhavé čerpanie vody z
nie práve najčistejších studní, či
nosenie vody do jednotlivých objek-
tov z verejných fontán.
Uľahčilo sa domáce kúpanie. Nie
každý si mohol dovoliť mať doma, aj
keď len v kuchyni, plechovú vaňu, aj to
obyčajne sedaciu. Preto vzniklo niekoľ-
ko mestských kúpeľov (napríklad na
dolnom konci terajšieho Kollárovho
námestia), kde boli kabíny s vaňami s
teplou vodou. Celé rodiny s mnohými
deťmi ich používali v pravidelných
intervaloch. V súvislosti s dodávkou a
používaním väčšieho množstva vody sa
rozširovala aj sieť mestskej kanalizácie,
ktorá postupne vznikala od 17. storočia.
Suché záchody a prenosné „záchodo-
vé“ stoličky postupne nahradili spla-
chovacie záchody, aj keď sa zo začiat-
ku splachovalo len vylievaním vody z
vedier. Dnes už málokto vie, že skratka
WC znamená anglické označenie
„water closet“ pre malú uzavretú
miestnosť („closet“), kam je privedená
voda („water“) na splachovanie. Z
neznalosti vzniká napríklad komické
označenie „WC pre psov“ pri parčí-
koch, kde nie je ani uzavretý priestor
ani netečie voda.
Tečúca voda a zodpovedajúca kanali-
zácia umožnila inštalovať prvé verejné
záchody. Boli to „typizované“ domče-
ky s liatinovou konštrukciou a dreve-
nými či tehlovými výplňami stien.
Kabínky a pisoáre boli obyčajne oblo-
žené obkladačkami. Mesto zamestná-
valo personál, ktorý verejné záchody
(vo vtedajšej prešporskej terminológii
Bedürfnisanstalt, teda zariadenie pre
potreby) udržiaval v náležitej čistote. V
centre mesta stáli také zariadenia naj-
prv na terajšom Námestí SNP (približ-
ne v strede trhoviska, asi tam, kde je
plocha pred pomníkom SNP), na Hur-
banovom námestí, pri vyústení Dunaj-
skej ulice do vtedajšieho Hydinového
trhu (na mieste dnes nefunkčných pod-
zemných verejných záchodov oproti
vyústeniu Laurinskej ulice), na dneš-
nom Kollárovom námestí (vtedy Obil-
nom trhu), na Jakubovom námestí, pri
parčíku na brehu Dunaja (pred dneš-
ným SNM, neďaleko pomníka bulhar-
ských partizánov). Na posledný sa ešte

starší Bratislavčania dobre pamätajú,
lebo v 50. rokoch stál vedľa záchodov
bufet, bežne známy ako „hajzlbar“.
Teraz skoro na jeho mieste stojí gýčo-
vá soška okrídleného dieťaťa. Ďalej od
centra stáli dva objekty verejných
záchodov na Blumentáli: jeden na
konečnej električiek pri vchode na cin-
torín na terajšom Račianskom mýte,
druhý na Krížnej pri pivovare Stein (a
pri rozlúčkovej kaplnke) neďaleko sta-
nice bývalej konskej železnice. Vo
Viedni je jeden z takýchto domčekov
verejných záchodov z konca 19. storo-
čia zachovaný, pamiatkovo chránený a
stále funkčný pri Stadtparku, na križo-
vatke Ring a Wollzeile (blízko je
Museum für angewandte Kunst).
V Bratislave zriadili v 20. a 30. rokoch
niekoľko podzemných záchodov. Naj-
elegantnejší sa nachádzal pred Michal-
skou bránou v strede Hurbanovho
námestia. Bol v suteréne šesťuholníko-
vého poschodového obchodného pavi-
lónu, ktorého fotografiu od Josefa
Hofera sme uverejnili v minulom čísle.
Pavilón, hodnotnú architektúru v
českej verzii štýlu art déco, odstránili
počas druhej svetovej vojny, ale verej-
né záchody boli v prevádzke do 60.
rokov 20. storočia. Používali ich
dokonca obyvatelia domov „kapucín-
skeho bazáru“ na Kapucínskej ulici,
ktorí kúpeľne ani záchody nemali.
S objektom modernej transformátoro-
vej stanice Mestskej elektrárne boli
spojené záchody pod Hlavnou stanicou
pri Šancovej ulici (teraz bufet). Sieť
podzemných záchodov vybudovali v
30. rokoch pri Ondrejskom cintoríne
(pod transformátorom), pred Mestskou

sporiteľňou (na mieste staršieho domu
v pokračovaní Dunajskej ulice –
pôvodne nad nimi stál pavilón zastáv-
ky električiek), pri Avione, pri Redute
(na mieste dávno projektovaného, ale
nikdy nepostaveného chrámu Panny
Márie), na Kollárovom námestí (pod
predajným objektom), pod parkom na
Šafárikovom námestí. Spomínané
záchody boli pomerne blízko seba,
verejné záchody boli aj v tržnici.
Pôvodné tabuľky s maďarskými nápis-
mi na dverách v tržnici vymenili po
prvej svetovej vojne za nové, smalto-
vané. Secesnými čiernymi písmenami
na bielom podklade na nich stálo
MUŽSKÍ a ŽENSKÉ. Ani tie už neje-
stvujú. 
V Bratislave je dnes väčšina podzem-
ných verejných záchodov zavretá.
Turisti z cudziny musia často prosiť,
aby mohli použiť záchody v reštaurá-
ciách, čo však personál nie vždy a bez
frfľania dovolí. K základným povin-
nostiam obce, v tomto prípade mest-
skej časti Staré Mesto, patrí starať sa
(samozrejme, s prispením hlavného
mesta) o údržbu a prevádzku verejných
záchodov v centre. Nie prenajímať ich
na reštaurácie, bary či galérie výtvarné-
ho umenia. 
Na mieste zasypaných záchodov pod
Hurbanovým námestím chce skupina
ľudí s nedostatkom citu pre historický
urbanizmus postaviť pomník Cyrila a
Metoda (a Gorazda). Sochy svätcov si
asi budú musieť držať ruky v rozkroku.
Ako generalissimus Stalin, ktorého
sochu rovnako postavili v blahej pamä-
ti na mieste predtým zrušeného zácho-
du. Vhodnejšie by bolo pisoár pod plá-
novaným súsoším svätcov znovu sprí-
stupniť verejnosti. Stefan Holčík

Josef Hofer
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vyjdú o dva týždne

6. decembra 2012

ŠTVRTOK 22. novembra
� 19.00 - Prešporok, koncert, krst CD Tan-
cujúca kráľovna, Stredisko kultúry, Vaj-
norská ulica
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ôsmy svetadiel, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�19.00 - W. Shakespeare: Coriolanus, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Petra Janů, koncert, Istropolis,
Trnavské mýto
� 19.00 - Marta Kubišová, koncert, Slo-
venský rozhlas, Mýtna ulica

PIATOK 23. novembra
�9.30 - Tri prasiatka, predstavenie pre deti,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
�19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo pad-
ne, Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
� 19.00 - P. Quilter: BoyBand, Divadlo
Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Strauss ml.: Netopier, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Atlant
Mytišči, zápas Kontinentálnej hokejovej
ligy, Slovnaft Aréna

SOBOTA 24. novembra
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava - AS
Trenčín, futbalová Corgoň liga, Štadión
Pasienky
� 19.00 - Rómeo a Júlia, Divadlo Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - M. von Mayenburg: Ksicht, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - F. Bordon: Posledné mesiace, Di-
vadlo Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

NEDEĽA 25. novembra
�10.00 - Princezná Kukulienka, predstave-
nie pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 14.00 - Čárymáry fučpunč priania, Di-
vadlo LUDUS, Tower 115, Pribinova ulica

� 14.30 - Princezná Kukulienka, pre deti,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
ulica
� 15.00 - Tri prasiatka, predstavenie pre
deti, Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 18.00 - P. O. Hviezdoslav: Herodes a
Herodias, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Moličre: Lakomec, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 18.00 - E. Rostand: Cyrano z Bergeraku
(Brno), Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Kolečko: Poker face, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 19.00 - Bratislava Hot Serenaders, kon-
cert, Spoločenský dom Nivy, Súťažná ulica

PONDELOK 26. novembra
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata, Divadlo
Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - R. Baumgartner: Maria Theresia,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Horúčava (LAB), Štúdio SND,
Pribinova ulica
�19.00 - Kolega Mela Gibsona, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - Naruby, Medzinárodné divadlo
Meteorit, Čulenova ulica
� 19.00 - Podfuk, TEÁTRO Wüstenrot,
Trnavské mýto

UTOROK 27. novembra
� 10.00 - S. Beckett: Koniec hry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 10.00 - Vyšla hviezda nad Betlehemom,
Divadlo LUDUS, Tower 115, Pribinova
ulica
� 11.00 - Popolvár, tanečný muzikál, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 17.00 - Popolvár, tanečný muzikál, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - W. Shakespeare: Sen svätojánskej
noci, Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
� 19.00 - Tiso, monodráma, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Baby na palube, kabaret, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 19.30 - Jiří Lábus & Oldřich Kaiser,
predstavenie, Slovenský rozhlas, Mýtna
ulica

STREDA 28. novembra
� 10.00 - Vyšla hviezda nad Betlehemom,
Divadlo LUDUS, Tower 115, Pribinova
ulica
� 17.30 - Popoluška, muzikál na ľade,
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Ulica
odbojárov
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen svätoján-

skej noci, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
� 19.00 - Gypsy Jazz festival 2012, kon-
cert, LOFT club, Továrenská ulica
� 19.00 - Novecento - Legenda o pianisto-
vi, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína,
Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie

ŠTVRTOK 29. novembra
� 10.00 - Princ a Večernica, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská ulica
�11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik - Koščú-
rik, Štúdio SND, Pribinova ulica
�14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik - Koščú-
rik, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 17.30 - Popoluška, muzikál na ľade,
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Ulica
odbojárov
� 19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého dňa do
noci, Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Mizantrop,
Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - Princ a Večernica, Divadlo
Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - Cesta do Úbic, Divadlo Ívery,
Školská ulica
�19.30 - Zlatý koncert 2012, koncert českej
a slovenskej hudby, Športová hala Pasienky
� 20.00 - Seal, koncert, Incheba Expo
Arena, Viedenská cesta

PIATOK 30. novembra
�17.00 - Stopy snov: Pustý ostrov, Ticho a
spol., Školská ulica
�19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie dr.
Zvonka Burkeho, Divadlo Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Stopy snov: Pustý ostrov...?, Sta-
romestský klub 10x10, Školská ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa strieľajú,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. von Trier: Kto je tu riaditeľ?
(Nitra), Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Princ a Večernica, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská ulica
�19.00 - Folk Blues Session, Dom kultúry
Lúky, Vígľašská ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

SOBOTA 1. decembra
� 14.30 - Naozaj, hra o chlapcovi, ktorý
kreslil, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 16.00 - Opereta na cestách, TEÁTRO
Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - V. Janoušková: Déjá vu, Staro-
mestský klub 10x10, Školská ulica

� 19.00 - Les Misérables (Bedári), muzi-
kál, Istropolis, Trnavské mýto
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

NEDEĽA 2. decembra
� 10.00 - Naozaj, hra o chlapcovi, ktorý
kreslil, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 10.00 - Zlatovláska a O troch grošoch,
Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad
� 14.30 - Naozaj, hra o chlapcovi, ktorý
kreslil, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 15.00 - Gašparko, SĽUK, Mestské Di-
vadlo, Laurinská ulica 
� 18.00 - H. McCoy: Aj kone sa strieľajú,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - O. Wilde: Lordi, Divadlo Heine-
ken Tower Stage, Pribinova ulica
� 19.00 - Les Misérables (Bedári), muzi-
kál, Istropolis, Trnavské mýto

PONDELOK 3. decembra
� 10.00 - Hair, Divadlo Nová scéna, Živ-
nostenská ulica
� 17.00 - M. Pavlíček: Malý princ, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Hair, Divadlo Nová scéna, Živ-
nostenská ulica
�19.00 - Vianočné koncerty Janka Ledec-
kého, Ateliér Babylon, Kolárska ulica

UTOROK 4. decembra
� 10.00 - H. McCoy: Aj kone sa strieľajú,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Rómeo a Júlia (balet), Divadlo
Nová scéna, Živnostenská ulica
�19.00 - Just Dance - Dobrý večer, Broad-
way!, Divadlo Nová scéna, Živnostenská
ulica
� 19.00 - Pavol Hammel a hostia: The best
of, koncert, Slovenský rozhlas, Mýtna ulica
� 20.00 - Peter Lipa Band, koncert, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica

STREDA 5. decembra
� 10.00 - Naozaj, hra o chlapcovi, ktorý
kreslil, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�19.00 - G. Verdi: Aida, Sála opery a bale-
tu SND, Pribinova ulica
�19.00 - Just Dance - Dobrý večer, Broad-
way!, Divadlo Nová scéna, Živnostenská
ulica
�20.00 - Miro Žbirka - Happy Birthday,
koncert, Zimný štadión O. Nepelu

Trinità dei Monti.
Quella sera avevo la musica dentro.

Piazza di Spagna. Krátko po polnoci.
Bola som dušou celej oslavy.
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ELEGANCIA V POHYBE.
Od  1906.

LANCIA YPSILON
JEJ PODSTATOU JE ELEGANCIA.lancia.sk
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�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk


