
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý)
pri hodnotení dvoch rokov vo funk-
cii priznal, že zvýšenie dane z
nehnuteľností nesplnilo očakáva-
nia. Ako je to možné, na to sme sa
spýtali predsedu komisie predseda
komisie finančnej stratégie a pre
správu a podnikanie s majetkom
mesta a mestského poslanca Iva
NESROVNALA (SDKÚ-DS). 
- Na to celkom jednoduchá odpoveď.
Ako poslanci, aj ako finančná komi-
sia sme na problém neefektívneho
výberu dane z nehnuteľnosti upozor-
ňovali už dávnejšie a opakovane. Pro-
blém je v tom, že mesto nemá lokálnu
znalosť ako mestské časti. Mesto totiž
eviduje vlastníkov nehnuteľností
podľa abecedy a nemá evidenciu
nehnuteľností podľa súpisných čísel.
Mestské časti lepšie vedia, kto kde
býva, mesto to nevie. Preto sme

navrhovali spoluprácu mesta a mest-
ských častí pri výbere daní, žiaľ,
mesto to celkom neurobilo. Takže
mestu naďalej unikajú na dani z
nehnuteľností veľké peniaze. 
Očakáva sa, že na budúci rok dosta-
ne mesto z podielových daní ešte
menej. Nedostatok financií sa už
teraz prejavuje na zhoršení kvality
bývania v meste. Ako tomu má
samospráva zabrániť? 
- Každý dobrý hospodár vie, že penia-
ze sa získavajú z príjmov. Nič nezaro-
bíte, keď budete iba šetriť. Aby to člo-
vek vedel, musí mať skúsenosti z pod-
nikania a reálneho života. Požadujeme
od primátora, aby navrhol zmenu
financovania Bratislavy ako hlavného
mesta. Plníme totiž  funkciu hlavného

mesta, zo štátneho rozpočtu však
nedostávame tomu zodpovedajúce
prostriedky. Mesto tiež nevyužíva
efektívne svoj majetok. Pozrite sa na
kúpele Grössling, Starú tržnicu alebo
Zimný štadión Ondreja Nepelu, kde
boli ešte vlani mesačné straty cca 50-
tisíc eur. Mesto sa napríklad vôbec
nevenuje takej lukratívnej činnosti,
ako je výstavba a prevádzka parkova-
cích domov. Nechoďme ďaleko, Vie-
deň má niekoľko takýchto parkova-
cích domov a slušne na tom zarába.
Bratislava má pozemky, takže by tiež
mohla paerkovacie domy stavať a na
parkovaní zarábať. Naopak, vedenie
mesta sa snaží získavať peniaze šetre-
ním, škrtením, obmedzovaním výdav-
kov, ktoré je možno niekde oprávnené,
ale inde to brzdí rozvoj mesta.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každé dva týždne

v náklade 208 000 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša CROMWELL, a.s.

Evidenčné číslo: EV 3101/09
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028 

Fax: 5441 6473

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Inzercia: 0911 668 469

Štvrtok 6. decembra 2012 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia ����� Ročník XV. ~ Číslo 23

STARÉ MESTO
Podľa magistrátnych počtov bolo
počas prvých dvoch víkendov na Via-
nočných trhoch na Hlavnom námestí
až 60-tisíc ľudí. O presnosti tohto
počtu možno pochybovať, faktom
však je, že najmä cez víkendy bolo na
vianočných trhoch plno. A to nielen
na Hlavnom námestí, ale aj na Hviez-
doslavovom námestí.
Väčšinu víkendových návštevníkov via-
nočných trhov v centre Bratislavy
netvoria Bratislavčania, ale návštevníci
mesta z okolitých ale aj vzdialenejších
miest a obcí, niektoré zájazdové autobu-
sy dokonca dovážajú návštevníkov aj z
Česka a Maďarska. Evidenčné čísla

vozidiel, ktoré aj počas uplynulého
víkendu zaplnili centrum mesta, sú toho
dôkazom.
Vianočné trhy 2012 budú trvať do 23.
decembra 2012, pričom 27 stánkov je
určených na predaj jedla, občerstvenia,
zvyšných 57 stánkov je vyhradených na
predaj darčekov, výrobkov z kovu, kera-
miky, textílií či dreva. Samospráva v
snahe podporiť ľudovoumelecké dielne
vyčlenila taktiež 18 stánkov pre tých
predajcov, ktorí návštevníkom trhov
ponúkajú tradičné, umelecké predmety.
Ako nezabudol magistrát zdôrazniť,
tohtoročné trhy prinesú do mestskej
kasy takmer 650-tisíc eur!
Magistrát vykonáva dennú kontrolu

dodržiavania zmluvných podmienok,
prioritne sa zameriava na predaj dohod-
nutého sortimentu. Doposiaľ neboli zis-
tené žiadne porušenia záväzných pravi-
diel. Pri zbežnej kontrole stánkov na
Hlavnom námestí sme však na rozdiel
od magistrátnych úradníkov zistili, že
mnohé stánky neboli označené na vhod-
nom a trvale viditeľnom mieste všetký-
mi zákonom predpísanými náležitosťa-
mi.
Okrem magistrátnych úradníkov chodia
na kontroly aj inšpektori Slovenskej
obchodnej inšpekcie. Už prvý týždeň
našli viaceré nedostatky - najčastejšie
trhovníkom chýbali váhy, kde by si
zákazník mohol odvážiť tovar. (brn)

Centrum Bratislavy ovládli trhovníci
Vianočné trhy na Hlavnom námestí potrvajú až do nedele 23. decembra 2012. FOTO - Martin Červeňanský

Šetrením sa žiadne peniaze získať nedajú

Niektoré stánky

s grilom vyšli

na 812 eur, iné

len na 280 eur
STARÉ MESTO
Najväčšiu pozornosť v súvislosti s
Vianočnými trhmi na Hlavnom ná-
mestí vyvolali ceny, ktoré ponúkli
trhovníci za prenájom stánkov s gri-
lom v magistrátnej aukcii. K stánku
s grilom sa dostali len tí, ktorí
ponúkli najmenej 792,99 eur, najviac
však bola ochotná zaplatiť trhovníč-
ka až 812 eur na jeden deň. Pritom
niektorí na Hlavnom námestí majú
stánky s grilom skoro trojnásobne
lacnejšie!
Magistrát totiž v aukcii ponúkal 9 gas-
tronomických stánkov s grilom, kde sa
prihlásilo 20 záujemcov. Okrem toho
však ponúkalo aj dva gastronomické
stánky s pergolou, kde bol záujem
minimálny - prihlásili sa len traja.
Vyhrala ponuka spoločnosti M4S, s.r.o.,
ktorá dostala stánok (A24) na deň za
286 eur. Druhý stánok (A26) získala
spoločnosť Dobré jedlo, s.r.o., ktorá zaň
zaplatí 280 eur za deň. Oba stánky pat-
ria prakticky k najväčším a ponúkajú,
ako inak, grilované špeciality: kuracie v
žemli, bravčové v žemli, bravčový a
kurací špíz, kačice, ryby, klobásy...
Deviati trhovníci, ktorí majú stánky za
osem stoviek eur na deň sa môžu cítiť
poškodení, stánky A24 a A26 majú totiž
oproti nim veľkú konkurenčnú výhodu.
A to vďaka magistrátnym úradníkom,
ktorí dva lukratívne stánky s grilom
skryli pod pergolu. Namieste je otázka,
prečo aj tieto dva stánky nešli do aukcie
stánkov s grilom, aj keď majú gril? Kto
mal z toho prospech? Pýtať sa treba na
magistráte, ktorý túto čudnú aukciu
zorganizoval. (brn)

Ftáčnik chce

kriminalizovať

Ďurkovského
BRATISLAVA
V polovici novembra zastavil vyše-
trovateľ Úradu boja proti korupcii
trestné stíhanie vo veci predaja
pozemkov a búrania PKO. Zdôvod-
nila to tým, že žiadny trestný čin sa z
pohľadu vtedy platného práva
nestal. Bývalý primátor Andrej Ďur-
kovský bol už skôr v tejto veci zbave-
ný všetkých obvinení.
Súčasný primátor Milan Ftáčnik s
takýmto postupom nesúhlasí a okamži-
te podal sťažnosť proti uzneseniu o
zastavení trestného stíhania bývalého
primátora v prípade PKO. Žiada, aby
bolo uznesenie prokurátora zrušené a
aby bola vyšetrovateľovi uložená
povinnosť v spomínanej veci opäť
konať. (brn)

Záchrana Starej

tržnice alebo

jej skrytá

privatizácia?
STARÉ MESTO
V prvej polovici júna vzniklo ob-
čianske združenie Aliancia Stará
Tržnica. Jeho cieľom bolo pripraviť
projekt využitia tohto jedinečného
priestoru v centre mesta, ktorý už
niekoľko rokov chátra a sporadicky
sa využíva na rôzne kultúrne a spo-
ločenské podujatia. Pôvodnému
poslaniu mestského trhoviska, pre
ktorý objekt pred 100 rokmi posta-
vený, však neslúži.
Projekt Aliancie Stará tržnica si
postupne získal podporu širšieho
spektra občianskych združení, ktoré sa
podieľali na jeho rozvíjaní. Primárnym
cieľom projektu je, aby sa Stará tržnica
stala stretávacím bodom kultúry v
meste, pričom je otvorená rôznym
vekovým skupinám a poskytuje rozlič-
né služby domácim aj návštevníkom
mesta. Programová štruktúra projektu
stojí na troch pilieroch: mestskej kultú-
re, trhoch a službách.
Aliancia si chce budovu Starej tržnice
prenajať na 17 rokov. Dva roky chcú
objekt rekonštruovať a potom postupne
ďalších 11 rokov opravovať. Zisky z
prenájmov, z komerčných akcií majú
pokrývať rekonštrukciu a aj nekomerč-
né podujatia, rozpočet projektu má byť
vyrovnaný.
Predchádzajúce mestské zastupiteľstvo
rozhodlo, že v Starej tržnici sa obnoví
prevádzka mestského trhoviska. Nové
vedenie mesta však správu budovy
zverilo Bratislavskému kultúrnemu a
informačnému stredisku (BKIS), ktoré
tržnicu sporadicky prenajíma na rôzne
kultúrne a spoločenské podujatia.
Teraz prišli občianske združenia s
ideou, že si dlhodobo Starú tržnicu pre-
najmú a budú ju prevádzkovať na kul-
túru, trhy a služby. V uplynulých dňoch
však dostalo mesto ďalšie dve ponuky
na prenájom Starej tržnice. Oba sú
údajne podobné projektu Aliancie
Stará tržnica.
Namieste je otázka, prečo by vôbec
Starú tržnicu malo mesto prenajímať?
Prečo mesto nevypíše ideovú súťaž na
efektívne využitie Starej tržnice a
neprevádzkuje ju vo vlastnej réžii?
Dlhodobý prenájom mestského majet-
ku len vyvoláva pochybnosti, či nejde
o skrytú privatizáciu? Čo bude po 17
rokoch, keď sa nájom skončí? Ako sa
mesto vysporiada s cudzími investícia-
mi do svojho majetku?
Stará tržnica by jednoznačne mala byť
opäť verejným priestorom a mala slúžiť
obyvateľom mesta. Pokiaľ ju nedokáže
oživiť samospráva mesta, je to dôkaz o
jej neschopnosti. Ak si na to trúfajú ob-
čianske združenia, malo by to zvládnuť
aj vedenie hlavného mesta. (ado)
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Ukážme, že nám
na tomto meste
stále záleží
Niekedy má Bratislavčan pocit, že v
tomto mesto už nič nefunguje. Mestská
polícia sa stará len o odťahovanie áut
a nevšíma si verejný neporiadok, smet-
né koše sú denne preplnené, opadané
lístie nemá kto pohrabať a tak upchá-
va kanalizačné vpuste, autá parkujú na
chodníkoch, chodci sa potkýnajú o roz-
padnutú dlažbu...
Občas sa niečo opraví, alebo dá do
poriadku, ale to len vtedy, keď na to
upozornia noviny alebo to kritizujú v
televízii. Inak si človek musí pripadať,
ako by hádzal hrach na Primaciálny
palác.
Nedávno som si večer na Fajnorovom
námestí všimol, že dve lampy verejného
osvetlenia sú tmavé. Na promenáde na
Vajanského nábreží nesvietili ďalšie
dve. Ako na potvoru obe pri východe od
pontónov osobného prístaviska, kadiaľ
chodieva najviac turistov. Keďže na
stĺpoch verejného osvetlenia bolo nale-
pené telefónne číslo, kam treba v prípa-
de poruchy volať, tak som nahlásil všet-
ky štyri lampy. Keď budú mať montéri
čas, možno to časom prídu opraviť.
Aké však bolo moje prekvapenie, keď na
druhý večer všetky lampy na Fajnoro-
vom nábreží svietili. Po niekoľkých
dňoch sa rozsvietili aj lampy na Vajan-
ského nábreží, tam vraj bola vážnejšia
porucha a chvíľu trvalo, kým to opravili.
Priznám sa, neveril som vlastným
očiam. Tak predsa len niečo v tomto
meste ešte funguje, ako má. Pokiaľ to ide
pri správe verejného osvetlenia, prečo
by to nemohlo ísť aj vo verejnej doprave,
čistení verejných priestranstiev, odváža-
ní odpadkov, oprave ciest?
Keby som nebol zavolal na číslo dispe-
čingu verejného osvetlenia, možno by to
tiež nefungovalo a štyri lampy na nábre-
ží by stále nesvietili. Aby v tomto meste
opäť začalo všetko šľapať, ako má, bu-
deme musieť zrejme zabrať všetci. Upo-
zorňovať, že nesvieti lampa, že nebol
vysypaný odpadkový kôš, že nebolo od-
hrabané lístie. A ukázať, že nám na tom-
to meste stále záleží. Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Začiatkom novembra sme na podnet
rekreačných bežcov informovali o
bežcovi-záhradníkovi, ktorý na Náb-
reží Ludvíka Svobodu a Rázusovom
nábreží počas ranného behu obstrihá-
va so záhradníckymi nožnicami kríky,
ktoré mu stoja v ceste.
Mestská časť Staré Mesto, ktorá o hal-
dách nastrihaných konárov ani len neru-
šila, si na rozdiel od očitých svedkov
nemyslí, že ide o bežca, ktorý si vytvára
vlastný bežecký chodník. Ak však niekto
uvidí osobu, ktorá poškodzuje zeleň,
samospráva sa prikláňa k odporúčaniu
mestskej polície, aby na ňu upozornili
zavolaním na telefónne číslo 159.

„Pracovníčka Starého Mesta skontrolo-
vala nábrežie a urobila obhliadku zelene.
Zatiaľ nezistená osoba neodborne ostri-
hala tisy, ktoré sú tam vysadené. Keďže
však škoda nie je vysoká, mestská časť
nemôže podať trestné oznámenie,“ uvie-
dol hovorca staromestskej samosprávy
Tomáš Halán. Dodal, že našťastie ani
jeden z kríkov nie je vážne poškodený a
v rámci regenerácie vyrastú všetky do
pôvodného tvaru. 
Na nábreží sa pod kríkmi stále nachá-
dzajú kôpky obstrihaných konárov.
„Podľa výsledkov obhliadky pravdepo-
dobne nikto nechcel vytvoriť bežecký
chodník na nábreží. Pokiaľ však obyva-
telia videli osobu, ktorá kríky poškodila,

Staré Mesto uvíta ich pomoc a môžu sa
ozvať buď miestnemu úradu alebo
okrsku mestskej polície na Medenej
ulici,“ povedal Halán. Staré Mesto záro-
veň požiadalo mestskú políciu, aby čas-
tejšie kontrolovali nábrežie, pričom kon-
troly zintenzívnili aj staromestskí inš-
pektori verejného poriadku. 
„Mestská polícia zatiaľ vedomosť o
tomto bežcovi nemá. Pokiaľ ho občania
uvidia pri strihaní konárov, bolo by to
vhodné oznámiť na skrátené číslo mest-
skej polície 159 a najbližšie hliadky
spravia poriadok,“ uviedol hovorca
mestskej polície Peter Pleva. (mch)

Bežca-záhradníka, ktorý obstriháva kríky

na nábreží, môžu obviniť len pri čine

STARÉ MESTO
Bývam na Žižkovej, takže veľmi
často chodím peši po nábrežnej pro-
menáde a všimil sme si kôpky z halú-
zok. Spolu s manželom sme si mysle-
li, že sa zas do „odbornej práce“ pus-
tili ľudia, čo sa o zeleň na nábreží
majú starať. Neviem, čo vedie člove-
ka, čo tadiaľ beháva, k obstrihávaniu
kríkov. Je to trestuhodné, ale určite
ich neničí viac, ako zamestnanci
neviem akej firmy, čo za to ešte berú
plat.
Na promenáde rastie pár pekných
okrasných drevín, ale starostlivosť o ne
je asi priamo úmerná stavu financií
mesta a odbornosti príslušných ľudí.
Pred dvoma rokmi ma pobúrilo akože
upravovanie kríkov, keď to režú hlava-
nehlava a nie podľa potreby. Pod pa-
mätníkom Samuelovi Mikovínimu je
vysadená nádherná okrasná drevina,
ktorá na jar bola ako nevesta v závoji. V
apríli 2010 „upravovali“ všetky dreviny
a kríček zrezali komplet na výšku 10
cm, myslela som, že ani nevyženie
výhonky, doteraz poriadne nenarástol a
nekvitol. Pritom to vôbec nebolo
potrebné. Ide o tavoľník van Houtteov,
čo je opadavá drevina vhodná na

výsadbu strihaných a voľne rastúcich
živých plotov. Má drobné zelené listy,
ktoré sa na jeseň vyfarbujú nažlto. Kvit-
ne dlho od mája do júna bielymi kvet-
mi. Je zaujímavý najmä v čase kvitnu-
tia, keď ker zdobí množstvo kvetov,
ktoré vytvárajú priam vodopády. Prere-
závajú sa staršie konáre po odkvitnutí,
tzv. zmladzovací rez, inak koncom
februára, začiatkom marca, keď
nemrzne.
Po celej dĺžke promenády sú vysadené
tisy obyčajné. V tom istom čase boli
hrubo orezané, následky vidieť doteraz.
Bola som pri tom, keď ich orezávali
pásovou pílou. Odrezávali hlavne spod-
né konáre, dodnes je to zospodu holé.
Predpokladám, že to robili preto, aby sa
dostali pri čistení pod kríky, halúzky
namiesto ostrihania boli skôr polámané.
Ich žalostný stav vidieť doteraz.
Neďaleko bufetu Čajka sú trošku odras-
tené ďalšie dreviny, ktoré v čase obrezá-
vania boli „skosené“ na výšku cca 15
cm. Nenarástli v plnom objeme, rastie
iba to, čo vládalo vyrašiť. Ide o drieň
biely, odvtedy ešte nekvitol. Nestrihaný
drieň biely dorastá do výšky a šírky 3
metre, veľkosť rastliny regulujeme vždy
na jar vystrihnutím asi tretiny výhonkov.

Bližšie k Mostu SNP sú nasadené a
myslím si, že dosť nevhodne, asi 2 ks
drevín cezmíny ostrolistej. Je to efektná
rastlina a všade, kde rastie, je ozdobou,
hlavne v zime, ale tu nemôže, lebo je
napasovaná medzi viacerými kríkmi a v
apríli 2010 jej zbytočne odrezali viac
spodných vetiev (aby mohli upratovať?).
Cezmína ostrolistá je vždyzelený vzpria-
mený ker alebo malý strom, ktorý môže-
me pestovať ako solitér, ako ker tvarova-
ný strihom.
To, že firma vždy zreže zlatý dážď tak,
že ledva dačo vykvitne, je už asi nor-
málne. Vôbec ma neprekvapuje, že o
stave zelene samospráva mestskej časti
Staré Mesto nevie. Koľkokrát sa tadiaľ
niekto kompetentný prejde a zhodnotí
stav zelene a prácu, ktorú firma na to
určená, vykonáva? To, že promenáda
už nemá takmer trávu, že je tam málo
smetných košov, bežných či pre psičká-
rov, a smeti neraz končia v kríkoch a
kde-kade po okolí, že je tam veľa rozbi-
tého skla, to už je asi normálne. To, že
sa veľmi zhoršil stav okolia, za to môže
prítomnosť „Plťky“ a jej milých hostí.
Aj to by mohlo, aspoň v lete, zaujímať
mestskú políciu.

Ing. Mária Krajčírovičová

Zeleň na nábrežnej promenáde ničia

aj tí, ktorí by sa o ňu mali starať

Je to vyše 70 rokov, čo sa svetu

predstavil legendárny model Willis,

ktorý výrazne dopomohol spojen-

com k víťazstvu v 2. svetovej vojne.

Tu niekde sa začala písať história

najznámejšieho modelu značky Jeep

- Wranglera, ktorý sa po viacerých

modifikáciach a vylepšeniach predá-

va dodnes.

Súčasný model sa ponúka v dvoch pre-
vedeniach - ako dvojdverový označova-
ný iba ako Wrangler a ako 4-dverový
označovaný ako Wrangler Unlimited.
Rozdiel je vo veľkosti vozidla a ponuke
vnútorného priestoru. Samotné preve-
denie vychádza z už rokmi overenej,
jednoduchej ale účelnej koncepcie –
karoséria na ráme, tuhé a odolné nápra-
vy, manuálne priraditeľný pohon 4x4,
odolná konštrukcia rámovej karosérie s
demontovateľnou strechou, dverami či
čelným oknom. V tomto je Wrangler
jedinečný, keďže ako jediný offroad
ponúka dokonalý open-air zážitok a viac
ako 128 kombinácii svojho prevedenia.
Legendárne terénne schopnosti sú
nespochybniteľné, avšak jeho veľkou

pridanou hodnotou sú významne zlep-
šené jazdné vlastnosti na bežnej ceste a
úplne nový, prepracovaný interiér vozid-
la. Ten teraz ponúka nebývalý komfort aj
vďaka novým použitým materiálom prí-
jemných na dotyk a oku lahodiaci funkč-
ný dizajn jednotlivých prvkov výbavy –
ergonomických vyhrievaných sedadiel
(aj kožených), multifunkčnému kožené-
mu volantu, automatickej klimatizácie,
elektricky nastaviteľných vyhrievaných
spätných zrkadiel, výbornému hudobné-
mu systému, či plnohodnotnej dotykovej
navigácie so zabudovaným hard diskom
a Bluetooth technológiou. 

Jazda po cestách je príjemná aj vďaka
novým prvkom tlmiacim zvuk od motora,
jeho samotné uloženie či kultúra chodu.
V ponuke sú 2 typy motorov – 2.8 litrový
CRD štvorvalec s maximálnym výko-
nom 147 kW (200 k) alebo nový zážiho-
vý V6 motor Pentastar s maximálným
výkonom 210 kW (286 K). Oba motory
sa dajú kombinovať s 5 st. automatickou
alebo 6 st. manuálnou prevodovkou.
Jeep má pre Wrangler v ponuke niekoľko
limitovaných špeciálnych edícií, ktoré
vhodne dopĺňajú tradičné portfólio modelu. 
Viac informácií na www.motor-car.sk

alebo www.jeep.sk

Jeep Wrangler - originál je len jeden! 

© 2012 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie ich rozmnoženiny. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

Otvoreným

klziskám už

praje aj teplota
BRATISLAVA
V Bratislave sú v prevádzke tri otvo-
rené klziská s ľadom a jedna plocha
so syntetickou plochou. Ukazuje sa,
že Bratislavčania dávajú prednosť
skutočnému ľadu.
Klzisko na Hviezdoslavovom námestí
pred SND býva plné najmä v podvečer.
Je otvorené denne od 10.00 do 22.00 h,
vstupné je 1 €, držitelia mestskej karty
zaplatia 0,70 €, deti do 12 rokov majú
vstup zadarmo.
Od 1. decembra je otvorené aj otvore-
né klzisko v River Parku. Otvorené je
denne od 9.00 do 21.00 h, vstup pre
jednotlivcov je bezplatný, spoplatnený
je len prenájom klziska pre skupiny.
Tretím otvoreným klziskom v Bratisla-
ve vajnorské Alviano. Pre verejnosť je
otvorené  v pracovné dni od 12.30 do
17.20 h, v sobotu od 11.30 a v nedeľu
od 10.30 h. V ostatnom čase sú na
klzisku školské a športové kolektívy.
Vstupné je 1,30 eura, študenti zaplatia
0,65 eura, školáci 0,15 eura. 
V obchodnom centre Eurove je klzisko
so syntetickou plochou. Otvorené je v
čase otváracích hodín nákupného cent-
ra od 10.00 do 21.00 h. Vstupné je bez-
platné, výhodou je, že klzisko je pre-
kryté.
Okrem toho majú Bratislavčania mož-
nosť korčuľovať sa na Zimnom štadió-
ne Ondreja Nepelu, na Zimnom štadió-
ne Vladimíra Dzurillu, na Zimnom šta-
dióne na Harmincovej ulici a novom
Zimnom štadióne v Lamači na Borin-
skej ulici. (ado)

Budovu lekárne

Salvator získa

mesto výmenou
STARÉ MESTO
Výmenou za budovu na rohu Sedlár-
skej a Michalskej ulice získa mesto
Bratislava celú budovu na Panskej
ulici 35, v ktorej kedysi bola lekáreň
Salvator. Rozhodli o tom mestskí
poslanci s tým, že výmenu mesto us-
kutoční so spoločnosťou SPECTRUM
SK, a.s., za ktorou stojí Dušan Kollár.
Ten istý človek bol aj za spoločnosťou
Spektrum reality, s.r.o., ktorá bola
nájomcom v budove na Sedlárskej ulici
a mestu dlhuje 300 000 eur. Firma však
bola pred mesiacom vymazaná z
obchodného registra a pohľadávka
mesta je teda nedobytná. Poslanci para-
doxne zaviazali spoločnosť SPEC-
TRUM SK, a.s., aby prebrala budovu na
Sedlárskej ulici so všetkými záväzkami.
Viacerí mestskí poslanci túto zámenu
spochybnili ako  pre mesto nevýhodnú.
„Nie je žiaden dôvod, aby mesto neustá-
le robilo neštandardné postupy. Zámena
môže prichádzať do úvahy v nejakej krí-
zovej situácii, ale toto nie je krízová
situácia,“ podotkol Ján Budaj (Zmena
zdola, DÚ).
Spolu s budovou na Panskej 35 dostane
mesto na starosť aj nájomníkov v devia-
tich bytoch, ktorí si dodnes byty nemohli
odkúpiť. Očakáva sa, že po zámene im
mesto byty odpredá a zostane mu tak len
nebytový priestor bývalej lekárne.
SPECTRUM SK musí okrem toho
opraviť a do lekárne vrátiť mobiliár,
ktorý bol z ne pred niekoľkými rokmi
vyvezený. (brn)

,
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Z Bezručovej

zmizli kríky

aj bezdomovci
STARÉ MESTO
Pred vyše mesiacom sme upozornili
na bezdomovcov, ktorí sa usadili v
predzáhradke bývalej polikliniky na
rohu ulíc Bezručova a Dobrovičova.
Minulý týždeň na Bezručovej ulici
orezali kríky a bezdomovcov sa tak
podarilo vytlačiť mimo areálu.
Keď sme sa boli na mieste pozrieť, nie-
koľko pracovníkov rezalo konáre a čis-
tilo okolie bývalej nemocnice. Ulica
teraz vyzerá bez zelene v predzáhradke
síce prázdno, no aspoň je čistejšia.
Zápach z fekálií, ktoré totiž počas
pobytu bezdomovcov boli všade okolo
bývalej nemocnice, rozhodne dehones-
toval frekventovanú staromestskú
ulicu so secesným kostolíkom Svätej
Alžbety.
Pracovníci, ktorí kríky orezávali nás
informovali, že konajú na podnet maji-
teľa budovy. Ošarpaná budova, ktorú
teraz ani z časti nezakrýva zeleň, nedo-
dáva na šarme reprezentačnej brati-
slavskej ulici. 
Zmena územného plánu Zóny Dunajs-
ká už prešla, a tak je možné začať s pre-
stavbou budovy. Z pohľadu funkčného
využitia má byť občianska vybavenosť
zastúpená 73 %, pričom zdravotnícka
funkcia z celkového percentuálneho
zastúpenia určeného pre občiansku
vybavenosť má byť minimálne 2 700
m2. Bývanie bude zastúpené 27 %. Sta-
vať sa má aj podzemná parkovacia
garáž s maximálne 290 stojiskami.
Investor Bezručova Invest, s.r.o., ktorú
kontroluje spoločnosť TEDAK, a.s.
však musí zachovať originálne hmoty a
tvar kultúrnej pamiatky severného kríd-
la bývalej nemocnice. Taktiež musí
zachovať predzáhradky a minimalizo-
vať zásah do existujúcej zelene, čo
momentálne investor radikálne ovplyv-
nil. (mch)

Chcú obnoviť

dunajský

Propeler
BRATISLAVA
Predstavitelia mesta, mestských
častí Staré Mesto a Petržalka a spo-
ločnosti Nautivia, s.r.o., sa dohodli
na spolupráci pri projekte obnovy
osobnej lodnej linky pod názvom
Propeler, ktorá spojí oba brehy
Dunaja.
Zaviazali sa vyvíjať úsilie, aby vytvori-
li podmienky na návrat tradičného pla-
vidla, ktoré kedysi najmä počas víken-
dov využívali rodiny s deťmi na ceste k
petržalskému lunaparku. „Verím, že sa
aj v tomto ťažkom období nájde inves-
tor, ktorý by išiel do projektu.“, pove-
dal starosta Vladimír Bajan a dodal že
projekt Propeler by priniesol Bratislav-
čanom ďalšiu možnosť, ako sa dostanú
na podujatia na pravom brehu Dunaja a
na zaujímavé miesta Petržalky.
Propeler by mal byť v prvom rade
dopravnou linkou. Moderné a rýchle
plavidlo typu katamarán počíta s kapa-
citou 60 ľudí. Premávať by malo počas
celého roka, s výnimkou asi 20 dní
odstávky v zime. Odviesť sa ním z
miest na nábreží Dunaja bude možné
od 7.00 do 20.00 h, v lete až do 22.00
h. Autori projektu zatiaľ počítajú s
intervalom plavieb 45 minút. (brn)

Železničný

prejazd 

majú prestavať
RUŽINOV
Zvýšenie bezpečnosti na železnič-
nom priecestí z Trnavskej na Ivan-
skú cestu, kde od roku 2005 vyhaslo
už 14 ľudských životov, je jednou z
priorít mestskej časti Ružinov na
najbližšie dva roky. Stavbu pripra-
vuje Generálny investor Bratislavy,
projektová dokumentácia pre územ-
né rozhodnutie je spracovaná, posu-
dzuje ju však Krajský stavebný úrad
v Bratislave, pretože niektorí účast-
níci konania sa odvolali.
„Súčasťou stavby bude okrem svetel-
nej signalizácie aj vybudovanie nového
chodníka pre chodcov cez priecestie,
teda od Vrakunskej cez železničnú trať
až po jestvujúcu zastávku MHD na
Ivanskej ceste. Pre smer Trnavská -
Vrakunská by sa mal vytvoriť samo-
statný jazdný pruh,“ uviedla Martina
Halušková z referátu mediálnej komu-
nikácie bratislavského magistrátu. 
Projekt má zvýšiť bezpečnosť všet-
kých účastníkov cestnej premávky vrá-
tane chodcov. Projektová dokumentá-
cia obsahuje aj nevyhnutné prekládky
inžinierskych sietí, napríklad verejné
osvetlenie či vodovod. „Riešenie podľa
požiadaviek hlavného mesta je úrovňo-
vé, nie nadchodom,“ povedala Halu-
šková. Projektovú dokumentáciu pre
územné rozhodnutie stavby zaplatilo
mesto. Mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie, na základe ktorého má
magistrát pripraviť v apríli materiál s
možnými návrhmi riešenia.
„Proti rozhodnutiu o umiestnení stavby
bolo vznesené odvolanie zo strany
vlastníkov pozemkov z Nerudovej
ulice, preto stavebný úrad mestskej
časti Ružinov odstúpil územné rozhod-
nutie na Krajský stavebný úrad. V prí-
pade, že bude platnosť územného roz-
hodnutia potvrdená, môže sa na budúci
rok pripravovať projekt pre stavebné
povolenie. Samozrejme, po schválení
rozpočtu hlavného mesta, kde sa s
touto stavbou uvažuje,“ uviedla Dana
Zálešáková z mestskej organizácie
Generálny investor Bratislavy. Stavba
zatiaľ nie je krytá rozpočtom hlavného
mesta. Predpokladaný stavebný náklad
je 1 600 000 eur.
Mestská časť Ružinov ako koordinátor
problému spolupracuje s mestom,
železnicami a GIB. Je v kontakte aj s
Beátou Šoltýsovou, ktorej pred vyše
dvoma rokmi zomrel na priecestí pät-
násťročný syn. Tá iniciovala petíciu za
vybudovanie mimoúrovňových prie-
chodov na tomto mieste. „Zároveň sme
rokovali aj s vlastníkom Avion Shop-
ping Parku, ako by oni vedeli v tomto
probléme pomôcť,“ uviedla hovorkyňa
ružinovskej samosprávy Miroslava
Štrosová. Ako dodala, pri preverovaní
zistili, že Štátny dráhový úrad dal pred
takmer dvadsiatimi rokmi vypracovať
štúdiu, kde pri zastávke MHD oproti
predajni potravín (bývalý Kozmos)
mal byť podchod v násype pod traťou.
Doteraz sa však nerealizoval.

Martina Chudá

STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava Staré Mesto
pripravuje výstavbu podzemnej hro-
madnej garáže pod priestranstvom
ohraničeným ulicami Dobrovičova,
Alžbetínska, Gajova a Štúrova. Toto
priestranstvo sa mylne označuje ako
Šafárikovo námestie, ktoré je si-
tuované južne od Dobrovičovej ulice a
ústí do križovatky s Vajanského
nábrežím a Dostojevského radom.
Toto priestranstvo vníma verejnosť ako
park s fontánou Poézia, detským ihri-
skom a pamätníkom slovenským bojov-
níkom z 2. svetovej vojny. Kedysi tu
stálo bistro Kazačok. Formálne to však
park nie je, tým je susedný park s Kača-
cou fontánou na Šafárikovom námestí.
Ak staromestská samospráva prezentuje
projekt výstavby podzemnej garáže na
Šafárikovom námestí, odmietavý postoj
verejnosti je len pochopiteľný. Podzem-
ná garáž pod Kačacou fontánou by si
priaznivcov nezískala.
Skôr ako staromestská samospráva pred-
ložila zámer na verejnú diskusiu, požia-
dala o vyjadrenie primátora Milana Ftáč-

nika a hlavnú architektku Ingrid Konra-
dovú. Primátor sa vyslovil, že záväzné
stanovisko mesta k projektu bude kladné
a mesto písomne súhlasilo aj s doprav-
no-kapacitným posúdením. Hlavná
architektka potvrdila, že táto plocha je na
výstavbu podzemných garáží v centre
mesta vhodná.
Minulý týždeň staromestská radnica zor-
ganizovala verejnú diskusiu, kde však
došlo k stretu medzi predstaviteľmi
samosprávy a predstaviteľmi občianskej
iniciatívy Bratislava otvorene. Tí tvrdili,
že výstavbu na tomto mieste neumožňu-
je územný plán mesta, ktorý to definuje
ako parky, sadovnícke a lesoparkové
úpravy. Starostka Táňa Rosová namieta-
la, že výklad územného plánu robí jeho
obstarávateľ, teda hlavné mesto a to s
výstavbou podzemnej garáže pod par-
kom súhlasí. Rovnako ako súhlasilo s
výstavbou podzemnej garáže na Strelec-
kej ulici a súhlasí aj s garážou na Kollá-
rovom námestí.
Mestská časť plánuje na Alžbetínskej
ulici výstavbu dvojpodlažnej podzemnej
garáže pre vyše 300 áut, na jej streche by

mal byť zrevitalizovaný park. Vjazd a
výjazd má byť z Alžbetínskej, stromora-
dia zo strany Gajovej a Alžbetínskej zos-
tanú zachované. Garáž by chceli vybu-
dovať do konca roku 2014. Pred týžd-
ňom v utorok o zámere starostka infor-
movala miestnych poslancov, vo štvrtok
Staromešťanov. Väčšina z prítomných
občanov garáže pod parkom odmietla.
„Žijem tam celý život, je to oáza pokoja.
Komu skrsla v hlave myšlienka tam dať
garáže? Už dnes je situácia v okolí veľmi
zlá a autá sa tlačia v úzkych uličkách,“
ozvala sa jedna zo Staromešťaniek. Na
to starostka reagovala tým, že práve
preto je potrebná garáž, aby autá nepar-
kovali na chodníkoch, ale v garáži.
Náklady na výstavbu podzemnej hro-
madnej garáže a parku odhaduje samo-
správa na 7,5-8 miliónov eur. O spôsobe
financovania zatiaľ nie je rozhodnuté,
mestská časť však na to peniaze mať
nebude. Do úvahy preto prichádza verej-
no-súkromný projekt, keď investor
garáž postaví a bude ju spravovať, pri-
čom garáž by podľa starostky mala pat-
riť mestskej časti. (ado)

Na Alžbetínskej ulici chce Staré Mesto

postaviť podzemnú garáž s parkom

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
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Rok sa stretol s rokom a opäť tu je
advent a s ním aj tradičné vianočné
trhy v centre mesta. Aj tento raz sme
sa vybrali preskúmať, kde majú akú
cigánsku, kde varia dobré víno, kam
sa oplatí ísť a pri ktorom trhovníko-
vi je škoda sa pristaviť. Postupne
sme pochodili vianočné trhy na Hlav-
nom aj Hviezdoslavovom námestí.
Na Hlavnom a Františkánskom námes-
tí je stánkov pomenej, niektoré zhoreli
(!), iné sa asi rozpadli. Na nové nie sú
peniaze a o staré sa nemá kto starať.
Napriek tomu, že prevahu majú stánky
s vianočnými ozdobami a kadejakými
čačkami, najviac ľudí sa tradične motá
okolo stánkov s občerstvením. Potom,
ako sa Bratislavčania dozvedeli, za aké
sumy sú ochotní trhovníci prenajímať si
vianočné stánky, niektorí návštevníci
trhov pozerajú na grilované pochúťky s
nedôverou. Celá Bratislava totiž vie, že
na Hlavnom námestí nie sú trhovníci s
najkvalitnejšou ponukou, ale s najtuč-
nejším mešcom. A že tu kvalita neurču-
je ceny, ale ceny určujú kvalitu jedál.
Na naše sklamanie sme tu nenarazili na
stánky, ktoré boli v minulých rokoch
zárukou kvality - k najlepším nepo-
chybne patril stánok z Častej, kde mali
výborné stískanice, skvelý chlieb s
masťou a cibuľou a vynikajúci divino-
vý guláš, ako aj stánok U mamičky, kde
mali vždy chutné pleskavice či ryby.
Zdá sa nám, že stále viac sa začína

ponuka gastronomických stánkov uni-
fikovať. Ako by ich jedna mater mala.
Aj sme veru objavili, že tri stánky na
Hviezdoslavovom námestí a dva na
Hlavnom majú rovnaký rukopis. Rov-
naké zástery, zhodné jedálne lístky aj s
rovnako zavádzajúcim nacenením jedál
- cigánska tu stojí iba 2,40 €, ale to len
mäso. Žemľa je za 0,40 € a cibuľa za
0,30 €. Takže spolu 3,00 € ako všetci na
vôkol, ale na 2,40 € sa našinec skôr
chytí. To, že niektorí majú stánok na
každom námestí je ešte prijateľné, ale
aby mal niekto po palcom 5 stánkov, to
je už priveľa.
Na Hlavnom námestí sme boli zvedaví,
ako to ide najdrahšiemu stánku v okolí
(812 € za denný prenájom je riadna
pálka). Stánok B2 bol síce plný cigán-
skej, lokší, bravčových kolien a husaci-
ny, ale zákazníkov bolo viac u susedov.
Aj tento rok tu je stánok s vynikajúcimi
pečenými zemiakmi, cibuľou a slanin-
kou z panvičky (2,50 €) a smaženými
zemiakovými špirálami. Tu nám fakt
chutilo.
Cenovo sa jednotliví stánkari vyrovnali
- cigánska za 3 €, klobása za 2,50, ze-
miaková placka za 2,50 € (menšie aj za
2,00 €), lokše od 0,80 po 1,30 € podľa
toho, či sú len mastené, ale aj niečím
plnené.

Kedysi jednotné stánky, sú dnes pole-
pené reklamamami, tabuľami, doko-
konca v jedno z nich majú plochú obra-
zovku s ponukou jedál (!). Vrcholom
stánok preroebný na bledomodré iglú.
Vianočné trhy na Hlavnom námestí
strácajú noblesu a glanc. Veľká škoda.
Kým v minulých rokoch boli trhy na
Hviezdoslavku len akýmsi chudobným
príbuzným, dnes sú v niektorých ohľa-
doch dokonca lepšie, ako tie na Hlav-
nom. Aj tento rok tu majú najlepšie
zemiakové placky v EÚ (2,50 €),
nechýbajú pečené bravčové stehná,
majú tu vynikajúci jelení guláš (4,00 €),
ale aj menej chutnejší divinový (5,90
€). Nechýba ríbezľové víno z Devína,
či huspenina. V tomto ohľade majú sta-
romestské vianočné trhy predsa len ori-
ginálnejšiu ponuku ako tie mestské pod
radničnou vežou.
Varené víno a punč sme ochutnali vo
viacerých stánkoch, niekde boli silnej-
šie, inde slabšie. Problémom sú stále
plastové poháre, ktoré s horúcim nápo-
jom strácajú tvar. Na staromestských
trhoch si síce môžete požičať keramic-
ký hrnček, škoda však, že hrnčeky nie
sú povinné v každom stánku, ako je to
napríklad už roky vo Viedni. Bolo by
menej odpadkov a určite by nám z nich
aj lepšie chutilo.
Tentoraz ani vianočné trhov neocenili,
skúste, priatelia, hodnotiť sami, a kde
vám nechutí, tak tam viac nechoďte.

Na Hviezdoslavku lepšie ako na Hlavnom

Až príliš sa preceňujú hmotné statky
Uplynulá nedeľa bola prvá advent-
ná. Teda by mali byť štyri týždne
prípravy na Vianoce. Nebojte sa,
nebudem vás nahovárať, aby ste sa
zúčastňovali ranných bohoslužieb.
Hoci príchod do tmavého chrámu,
kde svietia iba sviečky má svoje čaro.
Aspoň na chvíľu sa ocitne človek
mimo komerčného bláznenia, ktoré
obchody spustili už pred mesiacom
spolu s agresívnou reklamou finanč-
ných inštitúcií v televízií. 
Verte, desia ma tie rôzne lákavé spoty,
ktoré masírujú diváka, aby si zobral
pôžičku. Dozviete sa, že bez formalít
môžete dostať povedzme niekoľko
tisíc eur na ruku - iba za pomerne málo
eur za mesiac. Koľkože to budete
rokov mesačne splácať: už reklama
diskrétne zamlčí. Finančne menej pod-
kutý spotrebiteľ ľahko naletí aj niekoľ-
kým takýmto ponukám. A než sa nade-
je má na krku mesačne splátky v naj-
lepšom iba za niekoľko desiatok eur. 
Predovšetkým ľudia s nižším vzdela-
ním sa ľahko dajú nalákať na predsta-

vu, že môžu na Vianoce obdarovať
svojich priateľov či rodinu napríklad
drahšími elektrospotrebičmi iba na
občiansky preukaz. Chyba je len v tom,
že čím sú peniaze tzv. kratšie, tým sú
drahšie. Hlavne nebankové organizácie
majú nezriedka aj 40 až 50 % úroky, ba
aj viac. A samozrejme aj veľmi sofisti-
kovaný spôsob, ako svoje peniaze
dostať späť.
Nechcem nikoho strašiť, ale varujem
pred mylnou predstavou, že ak nič
nemám, nemôže sa mi nič stať, ak pro-
ste nebudem dlh splácať. Môže! Ak
máte napríklad byt, môžete oň v prípa-
de exekútora prísť. Exekútor môže
siahnuť aj na vaše príjmy, ba aj dôchod-
ky či sociálne dávky. Zostať na život-
nom minime, prípadne stať sa bezdo-
movcom nie je lákavá predstava. A tá
chvíľa radosti nad novým televízorom
či fotoaparátom určite nestojí za to.
V detstve som zažila doslova biedu.

Rodičia do nás detí vytrvalo vtĺkali do
hlavy, že sa môžeme prikrývať iba
takou perinou, akú máme. Priznám,
niekedy som túžila po veciach, ktoré
mali moje spolužiačky, ktoré pochádza-
li z bohatých rodín. Našťastie ma ale
otec nabádal k usilovnosti, aby som
mala lepšie školské výsledky ako tie,
ktoré mali zdanlivo všetko. A tak som v
živote dosiahla, čo som veľmi chcela.
Myslím si, že žijeme v dobe, keď sa
príliš preceňujú hmotné statky. Pritom
tvrdým faktom je, že si do hrobu nezo-
berieme nič. Nechápem celkom, načo
si niekto kupuje chalupy alebo domy
napríklad v lyžiarskych rajoch, kam
chodí tak raz-dvakrát za rok. To isté
platí o rezidenciách či lodiach niekde v
exotickej destinácii. Veď za peniaze,
ktoré padnú na celoročnú údržbu, si
ten luxus môže prenajať. Nuž ale proti
gustu žiaden dišputát, hovorí sa. Ibaže
sa potom čudujeme, že bieda vzrastá aj
na Slovensku! Prajem všetkým požeh-
naný Advent!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Bezohľadní

a odporní 

fajčiari!
LIST ČITATEĽA
Žijem v Bratislave už viac ako 10
rokov. Keďže chodím aj do práce,
veľa cestujem po meste. V súčasnosti
vlastné auto nepoužívam, pretože
nemám kde zaparkovať. Takže
využívam MHD. V poslednom čase
som si začal všímať hlavne fajčiarov,
ako sa správajú na zastávkach MHD
a vôbec v priestoroch, kde sa denno-
denne presúvajú stovky cestujúcich. 
Som zhnusený z toho, ako sa správajú
niektorí fajčiari. Namiesto toho, aby
nedopalok od cigarety hodili do smet-
ného koša, ktorý tam vždy je, tak ju
hodia pod seba alebo niekde na chod-
ník alebo na trávnik. Nie som fajčiar.
Viem však byť tolerantný. Fajčiari si
zvykajú, že musia fajčiť ďalej od
zastávky. Toto sa postupne dostáva do
krvi všetkým fajčiarom. No ako nará-
bajú s nedopalkami, tak to je sila.
Vidím to každý deň. Zapáli si a fajčí,
prichádza autobus, cigareta je nedofaj-
čená, aby stihol autobus, tak si ešte
rýchlo párkrát potiahne, aby nemusel
vyhodiť celú cigaretu. Veď dnes nie sú
najlacnejšie, však áno. Príde ku dve-
rám autobusu, „špak“ hodí pod seba,
udusí ho nohou (niekedy ani to nestíha)
a nastúpi do autobusu. Toto vidím
bežne. Osoba si dofajčí a ohorok skon-
čí na chodníku alebo na ulici. Za
zastávkami sú miesta, kde fajčiari tiež
fajčia. Ide o zelené plochy, ktoré sú
vybehané ako futbalové bránkovisko,
všade naokolo ohorky. Hnus.
Najhoršie na tom je, že mladí začínajúci
fajčiari robia to isté. Takže najbližšie ro-
ky nás nič pekné nečaká. Máme to
zvláštnu mentalitu. Len sa potom pý-
tam, či sme takí sprostí už od malička
alebo nám je úplne jedno, ako vyzerá
naše okolie. Preto si myslím, že sme stá-
le zle vychovaný národ, ktorý sa má čo
učiť. Keď som pracoval pred rokmi v
Česku, tak som od susedov „začul“ o
Slovákoch aj výraz „bieli cigáni“. Ak si
o nás vytvorí niekto takúto mienku, asi
má na to dôvod. Skúsme len popremýš-
ľať prečo? Marek Píš, Lamač

Bratislava

začína byť ako

kompostáreň
LIST ČITATEĽA
Kompost, ako produkt získaný riade-
ným biologickým rozkladom zmesi
pozostávajúcej najmä z rastlinných
úbytkov, by privítal vo svojej záhrade
každý nadšenec-záhradkár. 
Záhradkár vie, že organickú hmotu roz-
kladajú živé organizmy, množiace sa
veľkou rýchlosťou. Sú to huby, aktino-
mycety, riasy, kvasinky, baktérie, rozto-
če, červy a mnoho ďalších živočíchov.
Kompost svojimi špecifikami sa umiest-
ňuje dostatočne ďaleko od centrálnej
časti záhrady, parku, aby nenarušoval
návštevníkom zážitok z parkových
úprav, kompozícii zápachom a zjavom.
Bratislava sa však uberá iným smerom
a kompostáreň vytvára priamo na časti
Námestia SNP a časti pešej zóny na
Poštovej ulici. Hromada neodvezené-
ho lístia sa pred očami Bratislavčanov
a návštevníkov mesta premieňa na
humus. Zdá sa, že v Bratislave obdo-
bie pečených gaštanov strieda obdobie
humusu.

Peter Vavro, Bratislava

List Ježiškovi

z Drotárskej a

Horského parku
LIST ČITATEĽA
Milý dobrý Ježiško, daj, aby ujovia z
Magistrátu a DPB odstránili nezmy-
selný prestup z autobusu č. 41 na tro-
lejbus č. 64 na zastávke Vozovňa
Hroboňova v oboch smeroch a vráti-
li nám linku č. 41 do pôvodnej trasy z
Hl. stanice na Búdkovú a späť.
Cez leto sme to vydržali, ale ide zima,
ktorej sa bojíme. Prístrešky na oboch
zastávkach môžu nechať. Sľubujeme
Ti, že budeme poslúchať a budeme
dobrí.
Píšu Ti deti zo Základnej školy pre
nepočujúcich z Drotárskej cesty a ich
rodičia, študenti z internátov v Hor-
skom parku, obyvatelia z Drotárskej,
Horského parku a okolia, seniori z
Gaštanovej s petíciou 1848 podpisov,
ktorá je na bratislavskom magistráte.

~     ~     ~
Poznámka redakcie: O riešenie pro-
blému požiadala vedenie Dopravného
podniku Bratislava, a. s., aj starostka
Starého Mesta Táňa Rosová, dostala
prísľub, že to vyriešia ešte v októbri, no
doteraz sa tak nestalo.

POŽIÈAJTE SI NAJVIAC

NZA NAJ IŽŠÍ ÚROK !

Kľúč, s ktorým
sa nezabuchnete

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

VViiaannooččnnáá  ddeegguussttáácciiaa  rraaččiiaannsskkyycchh  vvíínn Počas celého dňa

si môžete nakúpiť

obľúbené vína

so zľavou 10 %.
Rovnakú možnosť nákupu

vín so zľavou poskytnú 
13. 12. 2012 aj partnerské

vinotéky v Bratislave:
Navino (Lednárova 2/D,

Ľudovíta Fullu 62)

LL Wine (Bosákova 7)

Vínimka (Ventúrska 3)

Pozývame vás na Vianočnú ochutnávku vín
z produkcie Villa Víno Rača, a.s., ktorá bude
vo štvrtok 13. 12. 2012 od 11.00 do 20.00 h

– počas celého dňa 
Miesto konania: Salón vín Rača, 

Detvianska ulica 3, v historickom centre Rače

Degustáciu skvelých račianskych vín doplní

ochutnávka a predaj vianočného pečiva.

Riadená degustácia za účasti profesionálneho

znalca vín Ing. Vladimíra Hronského bude

od 18.00 do 19.00 h.

Cena degustačného pasu je 5 eur (obsahuje 10 degustačných
lístkov v hodnote 0,50 eur). Záloha za degustačný kalich je 2 eur.
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Na skvalitnení
Geoportálu BSK
sa môže podieľať

aj verejnosť
Námety na skvalitnenie obsahu
a funkcionality Geoportálu
BSK možno posielať na e-mai-
lovú adresu:  geoportal@regi-
on-bsk.sk do konca tohto roka.
„Bratislavská župa sa snaží skva-
litniť mapové služby a priblížiť
ich ľuďom. Geoportál BSK sa
teší veľkému záujmu verejnosti.
Chceme, aby bol čo najfunkčnej-
ší, preto sme sa rozhodli získať
námety od ľudí, ktorí ho využíva-
jú,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo. 
Na Geoportáli BSK si možno
pozrieť historické mapy starej
Bratislavskej župy, cyklotrasy či
prvú etapu obstarávania Územné-
ho plánu regiónu BSK - Priesku-
my a rozbory vo forme geografic-
kej databázy. Praktickou a často
využívanou časťou Geoportálu je
Orientačná mapa, ktorá umožňuje
vyhľadávanie adresných bodov a
ulíc.
Návrhy funkcionality geografic-
kého informačného systému
BSK, ako aj námety k jeho obsa-
hovej štruktúre môže verejnosť
posielať do 31. decembra. Naj-
zaujímavejšie a inšpiratívne pod-
nety budú podkladom na efektív-
ne riešenie geografického infor-
mačného systému BSK.

Príďte k nám, otvorte si do 15. 1. 2013 
účet a automaticky vás zaradíme do súťaže 
o štýlovú KIA Cee´d.

OTVORTE SI U NÁS ÚČET 
A HRAJTE O AUTO

Bližšie informácie o produktoch ČSOB získate na www.csob.sk a podmienky súťaže nájdete v štatúte súťaže, 
ktorý je zverejnený vo všetkých bratislavských pobočkách ČSOB a tiež v pobočkách v Malackách, Pezinku, 
Modre, Senci a Šamoríne, pre ktoré akcia platí.

ZVEZTE SA 
NA ČSOB VÝHODÁCH 
A VYHRAJTE!
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SÚŤAŽ O
AUTO

www.csob.sk

INZ PODPORA POBOCIEK 252x178 BA NOVINY.indd 1 31.10.2012 16:33

Do župnej fotosúťaže sa
zapojilo vyše 100 fotografov

Do fotosúťaže Život v Bratislav-
skom kraji sa zapojilo už vyše
100 fotografov. Súťažou chce
BSK vtiahnuť ľudí do diania v
regióne a ukázať, že bratislav-
ská župa je modernou, atraktív-
nou a aktívnou turistickou desti-
náciou.
„Súťažou chceme osloviť čo naj-
viac aktívnych ľudí, ktorí trávia
svoj čas v Bratislavskom kraji. Je
to zároveň možnosť, ako spoznať
krásy našej župy a stráviť čas v prí-
jemnom prostredí,“ priblížil projekt
podpredseda BSK a predseda KO
CR Ivo Nesrovnal. Ako ďalej uvie-
dol, súťažiť chcú prostredníctvom
cestovného ruchu, ktorý je jednou z
priorít župy a tiež jednou z najrých-
lejšie sa rozvíjajúcich a najefektív-
nejších oblasti priemyslu, vytvára
pracovné miesta a zvyšuje životnú
úroveň. „Chceme predstaviť kraj
ako kultúrne, historicky a priemy-
selne atraktívny región, ktorý má
čo ponúknuť nielen návštevníkom
ale aj svojim obyvateľom,“ dodal
Ivo Nesrovnal. 
„To, že sa nám do fotosúťaže za
taký krátky čas zapojilo vyše 100
fotografov, je dobrý signál, že ľudia
majú silný vzťah k nášmu kraju,

majú čo fotiť a chcú sa zapojiť do
propagácie kraja,“ hovorí predseda
BSK Pavol Frešo.
Do fotosúťaže sa dá zapojiť na
portáli www.ephoto.sk do 30.
decembra 2012. Súťaží sa v troch
kategóriách - Pamiatky a architek-
túra, Kultúra a šport, Ľudia. 

Fotografie, ktoré zachytávajú
Život v Bratislavskom kraji, bude
hodnotiť odborná porota - vedúci
ateliéru: Laboratórium fotografie
na Katedre fotografie a nových
médií VŠVU prof. Ľubo Stacho,
šéfredaktor portálu www.ephoto.sk
Karol Srnec, doktorandka druhého
ročníka, odbor fotografia a nové
médiá VŠVU Mgr. art. Monika
„Haima“ Kováčová, zástupkyňa
spoločnosti Fotopoint Miroslava
Geistová, PR manažér KO CR
Mgr. Ondrej Bednár. Vyhodnotenie
súťaže bude v polovici januára
2013. Pre výhercov sú pripravené
zaujímavé ceny, víkendové well-
ness pobyty pre dve osoby, večera
pre dvoch, balíky s vybavením pre
fotografov v hodnote 100 € či dar-
čekové poukážky na tlač fotografií
v hodnote 70 €. Z víťazných foto-
grafií bude vo februári inštalovaná
výstava.
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Na Beblavého

a Uršulínskej už

opravujú dlažbu
STARÉ MESTO
Pôvodná dlažba v centre Bratislavy
dotvára atmosféru historického jad-
ra. Na niektorých miestach je však
dlhodobo rozbitá a najmä chodcom sa
cez dané úseky ťažko prechádza. Sta-
romestskú samosprávu sme preto
upozornili na zničenú dlažbu na
Beblavého ulici, magistrát na Uršulín-
skej ulici.
„Mestská časť ešte v októbri zaradila
Beblavého ulicu do harmonogramu
opráv. V týchto dňoch sa opravujú
posledné okrajové časti vozovky. Cesta
je už podľa oddelenia dopravy miest-
neho úradu opravená,“ uviedol hovor-
ca mestskej časti Staré Mesto Tomáš
Halán. Poškodenie dlažby bolo podľa
jeho slov spôsobené jednak autami,
ktoré ulicou jazdia, ako aj vekom cesty,
ktorá je vydláždená. Cestu zrejme dosť
zničili stavebné mechanizmy, ktoré
jazdili k stavbe domu na tejto ulici, k
tzv. Fischerovmu domu. Opravu však
zaplatila mestská časť.
Zničenú dlažbu na Uršulínskej ulici pri
budove magistrátu . Mesto začalo s
opravou  minulý týždeň, práce pokra-
čovali aj tento týždeň, keď by mali byť
ukončené. „Na opravu poškodenej
dlažby na Laurinskej ulici bolo pred-
bežne z mestského rozpočtu vyčlene-
ných okolo 700 eur, presná suma však
bude známa až po dokončení prác,“
uviedla Martina Halušková z referátu
mediálnej komunikácie bratislavského
magistrátu. (mch)

Kameň zmizol,

nik ho však

neukradol
STARÉ MESTO
Z Rázusovho nábrežia minulý týž-
deň zmizol základný kameň pamät-
níka spisovateľa, evanjelického
kňaza a politika Martina Rázusa,
ktorý položili v októbri 2012. Nejde
však o krádež, kamenár naň dopisu-
je zabudnutý text.
Postavenie pamätníka iniciuje spolok
Martina Rázusa, ktorý našiel podporu
u starostky mestskej časti Staré Mesto
Tatiany Rosovej (SDKÚ-DS). „Autori
pomníka zabudli dať na kameň napí-
sať, o aký základný kameň ide. Pro-
blém som operatívne riešil umiestne-
ním provizórnej tabuľky s tým, že
majstri sa postarajú o dopísanie textu
Pomník Martina Rázusa a kameň
umiestnia naspäť,“ uviedol Ján Juráš
zo Spolku Martina Rázusa. Dodal, že
pourguje vrátenie kameňa s doplne-
ným textom na svoje miesto.
Práce na pomníku sa mali začať už
pred vyše dvoma rokmi, no zdržali sa.
Pomník by chcel spolok postaviť do
leta 2013. Ešte stále však prebieha
zbierka. Víťazmi verejnej súťaže na
pomník sa stali výtvarník Martin Dzu-
rek a architekt Daniel Bartoš. (mch)

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 – 10. a 12. decembra 2012 v CityHotel Bratislava

(bývalý Hotel Bratislava) na Seberíniho ulici 9, Bratislava - Ružinov.

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.

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

KARLOVA VES
Francúzska spoločnosť JF Hamilton
Group minulý týždeň začala v Kar-
lovej Vsi s výstavbou obytného kom-
plexu Cubicon Gardens. Vyrastie na
ulici Staré grunty nad obytným
komplexom a nákupnou galériou
Cubicon - presne oproti átriovým in-
ternátom Univerzity Komenského.
Cubicon Gardens bude pozostávať zo
šiestich bytových domov s 377 bytmi,
z toho v troch objektoch budú nájomné
byty, ostatné investor ponúkne na pre-
daj. V prvej etape, ktorá má byť dokon-
čená za 14 mesiacov, budú postavené
tri objekty so 126 bytmi. celkovo má v
Cubicon Gardens pribudnúť 455 par-
kovacích miest.
Nové bytové domy postaví investor na
pozemku bývalej časti areálu RTVS.
Benefitom pre budúcich majiteľov či
nájomníkov bytov má byť podľa inves-
tora kontakt s prírodou, tiché prostre-
die, občianska vybavenosť či blízkosť
centra mesta. „Cieľom projektu je
zhodnotiť navrhovanou zástavbou exi-
stujúci a nevyužívaný priestor v atrak-
tívnej časti mesta. Bývanie sme chceli
zasadiť do dostatočného množstva ze-
lene. Každý bytový dom má svoje
átrium s polosúkromnou záhradou s
možným využitím na oddychový prie-
stor alebo detské ihriská. V druhej fáze
výstavby spoločnosť  plánuje uprostred
obytného súboru zriadiť park, kde sa
ľudia môžu stretávať,“ hovorí hlavný
architekt projektu Ludvík Seko.
Na prízemí bytových domov sa počíta

aj s výstavbou obchodných a admini-
stratívnych priestorov, v jednom z nich
sa napríklad plánuje zriadiť medziná-
rodná  materská škola.
Ide o prvý vlastný projekt spoločnosti

JF Hamilton Group v Bratislave po
tom, ako v 2011 prevzala všetky slo-
venské aktíva českej spoločnosti Seky-
ra Group. (pol)

VIZUALIZÁCIE - JFHG

V Cubicon Gardens bude 377 bytov,

väčšina z nich má byť nájomných
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STARÉ MESTO
Tretí ročník charitatívneho projektu
Vianočný bazár chalaňov, ktorý
vymysleli štyria herci bratislavského
Divadla Astorka Lukáš Latinák,
Juraj Kemka, Marián Miezga a
Róbert Jakab, bude už tento víkend
- 8. a 9. decembra 2012 v Národnom
osvetovom centre na Námestí SNP,
ktoré Bratislavčania poznajú ako
Véčko.
Charitatívny projekt štyroch hercov
plný stretnutí, zábavy a dobrých skut-
kov podporia aj desiatky známych
umelcov. Medzi najvychytenejšie  kús-
ky bude určite patriť tenisová raketa

svetovej jednotky Novaka Djokoviča,
ktorú je možné vydražiť prostredníc-
tvom portálu www.aukcie.sk, dražba sa
končí v nedeľu 9. decembra o 22.00 h.
Ďalším atraktívnym kúskom bude je
podpísaný dres Petra Sagana, ktorý sa
bude dražiť priamo v bazári. 
Do bazáru prispejú aj chalani, ktorí ho
založili - Lukáš vyfúka špeciálne na túto
príležitosť sklo, Juraj namaľoval dva
obrazy, Majo ponúkne na mieste svoje
tradičné Miazgacinky a Robo uvarí špa-
nielsku špecialitu Paella Valenciana pre
15 osôb. Do bazáru prisľúbilo dary aj
mnoho známych osobností kultúrneho a
spoločenského života.

Dary a príspevky do Vianočného bazá-
ru chalaňov sa budú prijímať 7. de-
cembra od 10.00 do 21.00 h a ich pre-
daj bude 8. a 9. decembra 2012 v rov-
nakom čase v Národnom osvetovom
centre. Novinkou budú nedeľné krea-
tívne kurzy pre deti a ozdobovanie
medovníkov počas celého víkendu.
Z vyzbieraných peňazí chalani podpo-
ria štyri „zážitkové“ projekty: filmový
festival tvorcov s mentálnym postih-
nutím, kurzy práce s počítačom pre
seniorov, divadelné predstavenie
nepočujúcich a pre nepočujúcich a
kreatívne letné dielne pre deti z róm-
skych osád. (pol)

Vianočný bazár chalaňov bude už tento

víkend v bývalom Véčku na Námestí SNP

Adventnú

zbierku začala

katolícka charita
PETRŽALKA
Prispieť v predvianočnom čase
ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, budú
môcť podporovatelia Slovenskej
katolíckej charity tento rok po
prvýkrát  aj prostredníctvom via-
nočnej zbierky v predajniach spo-
ločnosti TESCO STORES SR.
Katolícka charita totiž nadviazala
spoluprácu s Nadáciou Tesco a
verejnú zbierku organizuje od
štvrtka 29. novembra 2012 spolu v
43 mestách a predajniach TESCO
po celom Slovensku.
V Bratislave bude adventná zbierka
Slovenskej katolíckej charity v Hy-
permarkete Tesco Extra Petržalka na
Panónskej ceste.  „Zbierka je zaregis-
trovaná na ministerstve vnútra pod
názvom Blízko pri človeku a jej
výnos sa použije na podporu sociál-
nych a zdravotníckych služieb pre
ľudí, ktorí sa na Slovensku ocitli v
núdzi,“ povedal generálny sekretár
Slovenskej katolíckej charity Rado-
van Gumulák.
Zamestnanci charity  a dobrovoľníci
budú zbierať finančné prostriedky
počas štyroch decembrových týždňov
vždy od stredy do soboty. Označení
budú menovkou a červeným tričkom s
logom Slovenskej katolíckej charity a
príspevky od darcov budú zbierať do
zapečatených pokladničiek. Na požia-
danie sa preukážu povolením vykoná-
vať verejnú zbierku a písomným
poverením. Podporiť núdznych je
možné aj zaslaním darcovskej SMS v
tvare DMS medzera CHARITA na
číslo 877. Cena jednej darcovskej
SMS je jedno euro. (ado)

Vianočný bazár

zarobil tento

rok 85 592 eur
STARÉ MESTO
Výťažok Vianočného bazára Medzi-
národného klubu žien (IWCB), ktorý
bol poslednú novembrovú nedeľu v
Starej tržnici, predstavuje 85 592 €.
Informovala o tom Zora Grohoľová
z IWCB s tým, že klub peniaze rozde-
lí na budúci rok na dobročinné pro-
jekty na celom Slovensku.
Vianočný bazár organizuje IWCB už
22 rokov. Je to najväčšie charitatívne
podujatie medzinárodnej a diplomatic-
kej komunity na Slovensku. Tento rok
tu jedlá, nápoje a darčeky ponúkalo na
svojich stoloch 41 krajín. (ado)
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Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

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

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nebytových priestorov

v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká
cesta 2 v Bratislave, k.ú. Trnávka a to:
nebytové priestory o výmere 13,87 m2

a 22,50 m2 na dobu neurčitú 
na skladové účely.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené
na internetovej stránke www.starz.sk. Kontaktná
osoba: Ing. Jana Bublincová, tel.: 02/44 373 200,
E-mail:bublincova@starz.sk. Súťažné návrhy je
možné podávať najneskôr do 21. 12. 2012.

Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení

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

v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchod-
ného zákonníka v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na nájom nebytových priestorov

na Plavárni Pasienky, Junácka ulica 4
v Bratislave, k.ú. Nové Mesto a to:

nebytové priestory o ploche 31,30 m2
na dobu neurčitú na obchodné účely.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené
na internetovej stránke www.starz.sk. Kontaktná
osoba: Ing. Jana Bublincová, tel. 02/44 373 200,
E-mail:bublincova@starz.sk. Súťažné návrhy je
možné podávať najneskôr do 21. 12. 2012.
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Bratislavská Župná jeseň vyvrcholí

pravou zabíjačkou v Starej tržnici
STARÉ MESTO
V rámci druhého ročníka Župnej
jesene sa obyvatelia a návštevníci
Bratislavského kraja zúčastnili na
mnohých podujatiach, ochutnali
špeciality z jabĺk či kapusty a prešli
sa po pivniciach Malokarpatskej
vínnej cesty. Tohtoročnú Župnú
jeseň už čaká len vyvrcholenie v
podobe Župnej zabíjačky, ktorá
bude 15. decembra 2012 od 10.00 h v
Starej tržnici na Námestí SNP.
„Máme za sebou druhý ročník Župnej
jesene a rád konštatujem, že bol úspeš-
ný. Zlatým klincom jesene bohatej na
zážitky bude aj tento rok Župná zabí-

jačka, na ktorej sa predstavia aj študen-
ti z našich škôl a klienti domovov
sociálnych služieb,“ priblížil Bratislav-
ský župan Pavol Frešo.
Od začiatku jesene boli v Bratislav-
skom kraji viaceré vinobrania či hody,
na začiatku októbra obyvatelia regiónu
aj jeho návštevníci ochutnali kapustu
na už tradičných Dňoch zelá v Stupave,
púšťali šarkany na Župnej šarkaniáde
vo Vajnoroch a na Jablkovom hodova-
ní vo viacerých obciach župy si
pochutnali na špecialitách z jabĺk. V
polovici novembra sa milovníci vína
prešli po pivniciach Malokarpatskej
vínnej cesty a počas celej jesene sa gur-

máni tešili zo sezóny husacích špecia-
lít.
Župná jeseň aj tento rok vyvrcholí
Župnou zabíjačkou v Starej tržnici.
Návštevníci si pochutnajú na zabíjač-
kových špecialitách, hubách, mede aj
víne. Pripravený je aj pestrý kultúrny
program. Aj tento rok na Župnej zabí-
jačke predvedú svoju šikovnosť štu-
denti stredných škôl v pôsobnosti bra-
tislavskej župy, ktorí predstavia svoje
výrobky a špeciality. Na zabíjačke sa
so svojimi výrobkami zúčastnia aj
klienti domovov sociálnych služieb v
správe Bratislavského samosprávneho
kraja. (bsk)

V Zichyho 

paláci bude

živý betlehem
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto spoločne
so študentmi Divadelnej fakulty
VŠMU aj tento rok pripravili počas
adventu pre Staromešťanov a
návštevníkov centra mesta živý
betlehem. Už po tretíkrát bude na
nádvorí Zichyho paláca na Ventúr-
skej ulici.
Živý Betlehem tu bol na prvú adventnú
nedeľu 2. decembra a bude aj nasledujú-
ce nedele - 9. a 16. decembra 2012 vždy
od 14.00 do 19.00 h. Okrem Márie,
Jozefa, malého Ježiška, pastierov, anje-
lov či Perinbaby sa návštevníci a najmä
deti môžu tešiť aj na zdobenie medov-
níčkov alebo vystrihovanie vločiek.
Sprievodným programom bude tento
rok aj bábkové predstavenie Vianočné
prekvapenie v podaní poslucháčov
Divadelnej fakulty VŠMU či vystúpe-
nia zboru Základnej umeleckej školy
Miloša Ruppeldta, ktoré si bude môcť
každý pozrieť pri pití teplého čaju.

(ado)

V Ružinove

majú obrovský

adventný veniec
RUŽINOV
Štyri adventné nedele môžu sláviť
Ružinovčania pred Domom kultúry
Ružinov, kde v nedeľu 2. decembra
2012 zažali prvú sviecu na obrov-
skom adventnom venci, ktorý je
suverénne najväčší v meste.
Súčasťou ružinovských adventných
nedieľ je aj vianočný punč, varené víno
a živý betlehem. „Pozývam všetkých,
aby sa na chvíľu zastavili a prišli na
príjemné podujatie,“ pozval ružinov-
ský starosta Dušan Pekár na zostávajú-
ce tri adventné nedele.
Každú nedeľu od 16.00 h bude pripra-
vený aj kultúrny program - predstavenie
divadelného štúdia Elsa (9. 12.), vystú-
penie speváčka Eleonóry Vančíkovej-
Kapasnej s ľudovou hudbou (16. 12.) a
na záver koncert speváckeho zboru
Cantus (23. 12.). Na záver adventu by sa
mala podávať aj kapustnica. (ruz)

V Poluse bude

aj tento rok

Festival Vianoc
NOVÉ MESTO
Obchodné centrum Polus aj tento
rok pripravilo pre návštevníkov Fes-
tival Vianoc, ktorého súčasťou bude
od 2. do 8. decembra 2012 aj živý
betlehem.  Vždy od 15.00 do 19.00 h
tu bude možné zažiť  atmosféra Bet-
lehemu naživo so živými ovečkami a
pripomenúť si príbeh o narodení
Ježiša Krista.
Počas Festivalu Vianoc sú na programe
aj Chorvátske Vianoce (9. 12. od 15.00
h), kde vianočné koledy a chorvátske
tradície predstavia kultúrne spolky
Grbarčieta, Rosice, Črip a Chorvatan-
ka, a Bulharské Vianoce (16. 12. od
15.00 h) s ukážkami prípravy bulhar-
ských vianočných chlebov a pokrmov
a bulharských tancov v podaní detí
Bulharskej základnej školy a gymnázia
Christa Boteva. (ado)

Vianočná

ochutnávka vín

bude o týždeň
RAČA
V Rači bude v decembri už druhá
tematická ochutnávka tamojších vín.
Vianočná ochutnávks vín z produk-
cie Villa Víno Rača, a.s., spojená s
ochutnávkou a predajom vianočného
pečiva, bude vo štvrtok 13. decembra
2012 od 11.00 do 20.00 h  v Salóne vín
Rača na Detvianskej ulici 3.
Ani tentoraz nebude chýbať riadená
degustácia račianskych vín, ktorá bude
od 18.00 do 19.00 h za účasti profesio-
nálneho znalca vín Ing. Vladimíra
Hronského. Cena degustačného pasu je
5 eur. (vvr)
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Po meste bude

jazdiť Vianočná

električka
BRATISLAVA
Od 10. do 23. decembra 2012 sa
budú môcť Bratislavčania opäť po-
voziť vo vysvietenej vianočnej elek-
tričke. Premiéru mala už minulý
rok, počas ktorého zožala veľký ús-
pech.  Bezplatne sa ňou bude môcť
zviesť ktokoľvek v pracovných
dňoch od 16.00 do 20.00 h a cez
víkendy už od 13.00 h. 
Premávať bude z Vazovovej ulice v
hodinových intervaloch po trase Kríž-
na, Špitálska, Jesenského, Šafárikovo
námestie, Námestie SNP a späť cez
Obchodnú ulicu a Radlinského ulicu.
Dopravný podnik Bratislava, a.s., oslo-
vil centrum pre mentálne postihnutých
ľudí, ktorého klienti vyzdobia interiér
električky aj vianočnými dekoráciami.
Vianočnou električkou je typ česko-
slovenskej električky ČKD-Tatra T2
vyrábaný spoločnosťami TATRA Smí-
chov a ČKD Stalingrad od polovice 50.
rokov do začiatku 60. rokov 20. storo-
čia. V Bratislave ich v rokoch 1958 až
1988 jazdilo 67. (mch)

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

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk

AD: CHODCI NA PRIECHODOCH
SÚ BOHOROVNÍ!? (BN 22/2012)
Som rád, že som vyvolal reakcie tiež-
bratislavčanov a iných anonymov,
ktorí sa vyznali zo svojho agresívneho
vnútra k diskusii na webstránke Bra-
tislavských novín. Nazvali ma psycho-
patickým obhajcom, srandistom bez
zrelej úvahy, obmedzeným črevom i
arogantným hovädom, a mal by som
byť zbavený svojprávnosti a naučiť sa
predpisy. 
Každý má nárok na názor. Ja tiež. Môj
vychádza zo skúseností vodiča, ktorý
denne najazdí cca 100 km, jazdí 39 rokov
bez toho, aby čo len zranil niekoho a
ktorý zažil a nielen na priechodoch pre
chodcov nie jednu kolíznu situáciu.
Pokiaľ ste si nevšimli, nehádzal som
všetkých chodcov do jedného vreca. Ak
by takí boli všetci, tak ich denne pocho-
váme desiatky a možno aj stovky.
Položme si otázku, prečo vznikajú neho-
dy? Nielen pre aroganciu vodičov a
chodcov, ale preto, lebo každý nedokáže
robiť všetko na 100 %. Vy ste nikdy nič
nepokazili? Pochybujem, že ste nikdy
neurobili chybu. A šoférovanie je veľmi
náročná činnosť. Na vine je viacero prí-
čin. Nie vždy dôkladná výučba v auto-

školách, preto z nich vychádzajú vodiči,
ktorí vedia akurát tak krútiť volantom.
Sčasti protekcia a korupcia pri skúškach
na vlastnenie vodičského oprávnenia,
ďalej neovládanie vozidla, absencia
odhadu a logiky, zbrklosť, stres, arogan-
cia, bohorovnosť, nervozita, nevenova-
nie sa riadeniu motorového vozidla a
najmä pomalá reakcia na vzniknutú
situáciu. Pokrivkáva aj dopravná výcho-
va od niektorých rodičov. Rovnako ako
človek, ani technika nefunguje stoper-
centne. Zažil som, keď mi ešte na Lade
praskla brzdová hadička a predo mnou
zabrzdilo auto. Rýchlou reakciou zarade-
nia prvého prevodového stupňa a zatiah-
nutia ručnej brzdy som dokázal zastaviť
za zastaveným autom.
Vy všetci ste sa postavili za zrazenú
chodkyňu. Všetci ste vodiča hádzali do
jedného vreca. Brzdná dráha zo 100 km
rýchlosti dvojtonového off roadu je do 30
metrov a to nerátam reakčný čas do jed-
nej sekundy, za ktorý v 50 km rýchlosti
prejde auto spomínaného typu cca 3-4
metre. Vôbec neobhajujem vodiča, ako
ste to napísali. Mal dať jasne prednosť
chodkyni! Aj ona sa však mala pozrieť, či
v druhom pruhu nejde auto, ktoré ju
zachytilo bočnou časťou.

V paragrafe 4 zákona o cestnej premáv-
ke sa píše, že „vodič je povinný“ v
bodoch e: „dbať na zvýšenú opatrnosť
voči cyklistom a chodcom, najmä
deťom, osobám o zdravotným postihnu-
tím, osobitne voči osobám, ktoré použí-
vajú bielu palicu, a starým osobám, f:
dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na
vozovku a prechádza cez priechod pre
chodcov, pritom ho nesmie ohroziť“.
A v paragrafe 53, čo asi nepoznajú spo-
mínaní anonymní pisatelia, sú uvedené
povinnosti chodcov v odseku 2: „Cho-
dec nesmie vstupovať na vozovku, a to
ani pri použití priechodu pre chodcov,
ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajú-
cich vozidiel nemôže cez vozovku bez-
pečne prejsť“. A v odseku 4: „Pred vstu-
pom na vozovku sa chodec musí pre-
svedčiť, či tak môže urobiť bez nebez-
pečenstva, a len čo vstúpi na vozovku,
nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať
ani zastavovať“. To platí na priechode
pre chodcov i mimo neho. 
Na to som poukázal, že niektorí chodci si
prisvojili absolútnu prednosť na priecho-
doch pre chodcov, to však neznamená, že
sa nemajú pozerať na prichádzajúce autá,
a to je presne to, čo som chcel praniero-
vať... Pavel Jacz

Opatrní musia byť nielen vodiči, ale

aj chodci - dokonca aj na priechodoch

Potrebujete trezor?
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

Nevyhadzujte knihy
- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Ministerské

parkovisko nie

je pre verejnosť
STARÉ MESTO
Na parkovisku pred Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
donedávna mohol po 18.00 h v pra-
covných dňoch a počas víkendov
zaparkovať každý zadarmo. Od 19.
novembra 2012 je však parkovisko
už len pre zamestnancov a ľudí,
ktorí majú povolenie.
„Nielen mne to vyhovovalo, hlavne
cez víkend, keď som ráno pekne zapar-
koval a medzitým si šiel nakúpiť
potrebné veci. Teraz budem musieť
blúdiť po meste a hľadať voľné parko-
vacie miesto, ktorého je v meste ako
šafranu,“ napísal nám Lukáš Hanisek.
Z ministerstva nás informovali, že sa
dlho pokúšali ustáť doterajší voľnejší
režim parkovania a vyjsť tak v ústrety
občanom z okolia. Žiaľ, mnohí si vraj z
parkoviska urobili dlhodobé odstavis-
ko áut a situácia sa stala neúnosnou.
„V čase otvorenia parkoviska - teda po
18.00 h, respektíve pred 6.00 h v pra-
covných dňoch, v dňoch pracovného
voľna a pracovného pokoja po celý
deň, si majitelia zaparkovali vozidlá  a
nechali ich na parkovisku aj v čase od
6.00 h do 18.00 h v pracovných dňoch.
Stále častejšie dochádzalo aj k tomu, že
autá tam boli odstavené aj niekoľko
dní, čo spôsobilo, že v pracovnom čase
bol kritický nedostatok parkovacích
miest potrebných pre pracovné a slu-
žobné účely ministerstva,“ uviedol ria-
diteľ tlačového odboru ministerstva
Michal Stuška. (mch)
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Mikuláš 6. 12. o 15.00 hod.

Vianočné trh
y

1. – 23. 12.

Koniec roka je už tradične obdo-
bím, kedy sa snažíme dobehnúť
zameškané.  Až na poslednú chvíľu
riešime mnohé veci, o ktorých síce
vieme, že ich chceme, alebo musíme
urobiť, ale akosi na ne stále neostá-
va čas. O tom, že sa táto charakte-
ristika hodí aj na stavebné spore-
nie, hovoríme s Ing. Adrianou
KUČEROVOU, okresnou riaditeľ-
kou Prvej stavebnej sporiteľne.

Hovorí sa, že december je žatvou
pre stavebné sporenie.  Prečo je to
tak? 
Stavebné sporenie si asi každý spája
so štátnou prémiou. Na to, aby ju
klient získal, musí sporiť. Napriek
tomu, že vklady na svoju zmluvu
o stavebnom sporení môže urobiť

kedykoľvek počas kalendárneho roka,
práve v decembri sa ,,zbadá“, že to
ešte neurobil a začne pátrať – koľko

treba vložiť, aké má číslo zmluvy, či
štátnu prémiu získajú aj neplnoleté
deti a tak ďalej. A práve preto sa
v decembri a najmä ku konci roka
moji spolupracovníci naozaj nezasta-
via. V tomto roku očakávame nárast
nových klientov, ktorí majú záujem
o stavebné sporenie podporované štát-
nou prémiou, pretože nové zmluvy
môžu teraz uzatvárať s mimoriadne
nízkym poplatkom iba 20 €.

Len tak mimochodom, aká je výška
štátnej prémie v tomto roku? 
Jej maximálna výška v tomto roku je
66,39 € a predstavuje 10 % z ročných
vkladov. Ak teda vložíte počas kalen-
dárneho roka na svoju zmluvu o sta-
vebnom sporení 663,90 €, pripíšeme
k vašim vkladom aj plnú štátnu pré-

miu. A navyše až dvojpercentné úroky
z vkladov a štátnej prémie.

Čo ak vložím menej? 
V takom prípade nezískate štátnu pré-
miu v maximálnej výške, ale iba jej
časť, ktorá bude tvoriť 10 % z realizo-
vaných vkladov.

Blížia sa  sviatky pokoja, ale uplynu-
lé dni vám priniesli dosť pracov-
ných povinností...
Máte pravdu, organizovali sme množ-
stvo podujatí, ktoré súviseli s 20-roč-
ným pôsobením našej banky na slo-
venskom finančnom trhu. Potešilo nás,
že význam Prvej stavebnej sporiteľne
ocenili aj odborníci -  náš úver do 40-
tisíc eur bez zábezpeky nehnuteľnos-
ťou a skúmania bonity získal Zlatú

mincu a v ankete Banka roka sme
medzi viac ako 20-timi bankami na
slovenskom trhu obsadili  3. miesto.
To všetko svedčí aj o tom, že stavebné
sporenie nestráca na svojej kvalite, je
vyhľadávané a dostupné pre všetkých.
Aj preto chcem v prvom rade poďako-
vať všetkým našim klientom za dôve-
ru, ktorú nám dali. Ale rovnako chcem
poďakovať svojim spolupracovníkom
za ich kvalitnú prácu. Nám všetkým
želám krásne a pokojné sviatky,
v novom roku veľa zdravia, šťastia
a úspechov.
Viac informácií získate na adresách:
AUPARK, Einsteinova ul.- Allianz,
tel.: 6345 1665
Ovsištské nám. 1, tel.: 0918 679 417
Technopol, Kutlíkova 17, tel.: 0915
813 003

Nepremeškajte šancu získať
financie na nové bývanie

NAJŠIRŠIA PONUKA KUCHÝ DECODOM V BRATISLAVENAJŠIRŠIA PONUKA KUCHÝ  DECODOM V BRATISLAVE

KOMPLETNÚ PONUKU NÁBYTKU NÁJDETE NA WWW.DECODOM.SK

N
A

JV
Ä

Š
Í 

S
LO

V
E

N
S

K
Ý

 V
Ý

R
O

B
C

A
 A

 P
R

E
D

A
JC

A
 N

Á
B

Y
T

K
U

 N
A

 S
LO

V
E

N
S

K
U

ÚÚ

3535%%
aždoaž do

KUCHYNEKUCHYNE
NA MIERUNA MIERU

decodecoplanplan

S MOŽNOS OU DOOBJEDNANIA A ŠÍCH PRVKOV
KUCHYNSKÉ BLOKY PROGRAMU MINIMAX

decodecoplanplan  KUCHYNE NA MIERU ZA NAJLEPŠIU CENU

€
24740€

O B C H O D N É  C E N T R U M

B R A T I S L A V A  -  L A M A Č
BRATISLAVA OC Galéria Lama , Tel.: 02/20850750 (751) mopba.lamac@decodom.sk
BRATISLAVA Polus City Center, Tel.: 02/208 50 752 (753), mopba.polus@decodom.sk
BRATISLAVA Dizajnové štúdio Bespoke, Tel.: +421 917 481 633; +421 903 915 716, info@bespokedesign.sk

Platnos  akcie od 1.12.2012 do 15.1.2013
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Futbalisti

Slovana zimujú

na čele ligy
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava ve-
dú ligovú tabuľku so šesťbodovým
náskokom pred Zlatými Moravca-
mi. Taký je výsledok jesennej časti
Corgoň ligy po 19 odohraných ko-
lách. Na 2.-7. mieste je tlačenica, s
rozdielom dvoch bodov sú v tabuľke
Zlaté Moravce, Senica, Košice, Žili-
na, Trenčín a Ružomberok.
Na jar čaká slovanistov 14 ligových
kôl, hneď prvý jarný zápas 2. marca
2013 privítajú Bratislavčania na Pa-
sienkoch druhý tím jesene - Zlaté Mo-
ravce. Bude to vlastne tzv. šesťbodový
zápas, veď Slovan bude môcť náskok
zvýšiť na 9 bodov!
Dovtedy čaká bratislavských futbalistov
krátky oddych a tvrdá zimná príprava.
Očakávajú sa aj zmeny v kádri - prvou
zimnou posilou je Guinejčan Seydouba
Soumah z FC Nitra. „Soumah má veľký
futbalový talent a my veríme, že sa mu
podarí uplatniť ho naplno aj v drese Slo-
vana a pomôže nám naplniť naše ambí-
cie,“ povedal generálny riaditeľ ŠK Slo-
van Petr Kašpar.
O ďalších možných posilách belasých
sa zatiaľ len špekuluje. Mohol by to byť
najlepší strelec ligovej jesene Argentín-
čan David Depetris (16 gólov), ktorému
sa koncom roka končí v Trenčíne zmlu-
va, alebo košický kanonier Dávid Škut-
ka, ktorý nastrieľal na jeseň len o tri
góly menej ako Depetris. (ado)

BRATISLAVA
V žltočiernom drese Interu Bratislava
sa v tejto sezóne predstavili oba bratia
Rančíkovci. Najskôr tri zápasy odo-
hral mladší z bratov Radoslav, ktorý
však neskôr prijal ponuku Nymbur-
ka. Na jeho miesto v zostave Interu
však nastúpil starší Martin.
Za Inter nastúpil v štyroch zápasoch a
strelil 100 bodov, čiže v priemere 25 na
zápas! Zaznamenal 32 doskokov a získal
4 lopty. Napriek tomu sa Bratislavčanov
nedarí - v týchto štyroch zápasoch
vyhrali iba raz - doma nad Svitom
(80:70). Prehrali v Leviciach (66:73),

doma tesne s Nitrou (88:89) a v Banskej
Bystrici (75:81).
Najmä domáca prehra s vedúcou Nitrou
môže Bratislavčanov mrzieť. Žltočierni
po fatálnej chybe v úplnom závere totiž
stratili vyhraný zápas. Za vyrovnaného
stavu 86:86 Nitrančania 11,9 s pred kon-
com faulovali a Rančík premenil oba
trestné hody 88:86. Žltočierni mali navy-
še loptu z boku. Lenže po vhodení prišla
fatálna chyba Ďuranu, lopty sa zmocnili
hostia a trojkovým hodom rozhodli o
prehre Interu. V ďalšom kole hrali brati-
slavskí basketbalisti v Prievidzi, kde sa
však museli zaobísť bez Martin Rančík a

zranených Bulatoviča s Urlandom.
Zápas napokon prehrali (77:91). Z tri-
nástich zápasov interisti prehrali sedem a
priebežne sú v tabuľke na piatej priečke.
V stredu 5. decembra 2012 nastúpili na
palubovke poslednej Handlovej.
Najbližšie sa predstavia Bratislavčania
na domácej palubovke v prípravnom
zápase proti rakúskemu tímu BC Vienna
v stredu 12. decembra 2012 o 18.00 h v
HANT aréne na Pasienkoch. O ligové
body zapojujú opäť na domácej palu-
bovke v HANT Aréne  v sobotu 15. de-
cembra o 18.00 proti MBK Rieker
Komárno. (ado)

Basketbalistov Interu posilnil Martin

Rančík, najbližšie hrajú proti Komárnu

HC Slovan

v sobotu hostí

HC Lev Praha
BRATISLAVA
V sobotu 8. decembra 2012 čaká
hokejistov HC Slovan Bratislava
jeden z kľúčových zápasov základ-
nej časti Kontinentálnej ligy. Na
domácom ľade privítajú tím HC
Lev Praha, ktorý je tzv. dvojičkou
Slovana v KHL.
Ide o dôležitý zápas hneď z niekoľ-
kých aspektov. Za Lev hrá viacero
Slovákov, prvý zápas v Prahe Brati-
slavčania vyhrali 2:1, pražský obranca
Zdeno Chára navyše zranil kapitána
Slovana Miroslava Šatana, ktorý
odvtedy na ľad nenastúpil a stále si
lieči podvrtnutý krčný stavec. Navyše
na zápas Slovan - Lev sa prvýkrát pre-
dávali lístky v dražbe. K dispozícii
bolo 4013 miest, záujem o zápas bol
však takmer štvornásobný. Väčšina
vydražených vstupeniek sa predala od
37 do 60 eur.
Sobotnému zápasu proti Levu Praha
predchádzal výjazd slovanistov na
Sibír. V Chabarovsku prehrali 0:3, v
Novosibírsku vyhrali 2:1 a v Novokuz-
necku opäť prehrali 2:3. V utorok ešte
nastúpili v Moskve proti CSKA, s kto-
rým doma prehrali 2:3. V tabuľke
Západnej konferencie Bratislavčania
klesli na 6. mieste, keď ich o dva body
predbehol Severstaľ Čerepovec. Pred
Levom Poprad mali slovanisti náskok
troch bodov. Na vedúce mužstvo kon-
ferencie - Dynamo Moskva stráca HC
Slovan 20 bodov.
Po sobotnom zápase bude mať KHL
prestávku. Reprezentácia ide do Švaj-
čiarska na turnaj Arosa Challenge
2012, ale bez hráčov Slovana Bratisla-
va. Tých čaká na domácom ľade finá-
lový turnaj European Trophy - Red
Bulls Salute 2012. Vo štvrtok 13.
decembra 2012 o 20.30 h nastúpia
hráči Slovana v Slovnaft Aréne proti
švédskemu tímu Färjestads BK Karl-
stad, ktorý vyhral Západnú divíziu.
Víťaz zápasu postupuje do semifinále,
ktoré bude v sobotu 15. decembra o
20.30 h v Slovnaft Aréne. Finále bude
v nedeľu na tom istom ľade o 20.00 h a
stretnú sa v ňom víťazi bratislavského
a viedenského semifinále. (ado)

Pitné fontánky

pribudnú v

ďalších školách
BRATISLAVA
Základná škola Ostredkova bude
ďalšou školou v poradí, kde Brati-
slavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
umiestni pitnú fontánku. Budovanie
pitných fontán je súčasťou projektu
Pitné fontány pre školy 2012, ktorý
zastrešuje vzdelávací program BVS
Modrá škola.
Do konca roka pribudnú  na území, kde
tečie voda z BVS, pitné fontány v 15
školách. Z pitných fontánok majú
radosť aj rodičia. Nemusia sa už starať
o pitný režim pre deti, voda je vždy k
dispozícii, stačí len stlačiť to správne
tlačidlo – buď sa napiť priamo alebo si
vodu napustiť do nádoby.
„Snažíme sa motivovať mladých ľudí
k tomu, aby sa zdravá voda z vodovo-
du stala súčasťou ich denného pitného
režimu,“ povedal hovorca BVS Zenon
Mikle. (ado)

LYŽOVAČKY
Talianske, 

Rakúske a Francúzske Alpy 
skipas v cene

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
ZĽAVA AŽ 10%

Island letecky z Bratislavy 
len 899 EUR komplet vrátane 

poplatkov

EXOTICKÉ DOVOLENKY
last minute odlety z Viedne

Kuba, Mexiko, SAE, Maledivy, 
Dominikánska republika, Maurícius

LETNÉ DOVOLENKY 
UŽ V PREDAJI

zľava až 33% a deti len 99 EUR
novinky letecky: Tabarka, Severný

Cyprus, Sardínia a Kalábria

VIANOČNÝ KUPÓN
na zľavu 33 EUR/objednávka 

platí do 30.12.2012 
len na pobočke v OC Polus Bratislava
0911/116 010, bratislava@fi rotour.sk

www.fi rotour.sk

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842

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

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

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

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%
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Aj kone sa

strieľajú

v Činohre SND
STARÉ MESTO
V Sále činohry SND na Pribinovej
ulici mala cez víkend premiéru diva-
delná hra Aj kone sa strieľajú, kto-
rej scenár podľa rovnomennej nove-
ly amerického spisovateľa a filmové-
ho scenáristu Horacea McCoya
napísala Mirka Čibenková.
Hra hovorí o tom, že sedem párov,
mužsko-ženských, partnerských alebo
v iných vzťahových konšteláciách, sa
rozhodne zúčastniť na niekoľkotýžd-
ňovej tanečnej súťaži, ktorá má veľmi
prísne pravidlá. Od krásy tanca, v kto-
rom súťažia, speje až k vyraďovaciemu
bežeckému derby, keď ľudia, ktorí sú
totálne fyzicky a psychicky unavení,
vlastne bojujú nielen o finálnu výhru,
ktorá ich potenciálne čaká na konci
maratónu, ale akoby bežia už naozaj
beh o život, o svoje prežitie.
Novela Aj kone sa strieľajú  vyvolal v
roku vydania 1935 veľký ohlas a
nadlho sa zapísal u čitateľov. Rovnaké
prijatie získal i film Sydneyho Pollacka
z roku 1969. V prvom rade ide o príbeh
Glorie Beattyovej, krásnej, milej a citli-
vej smoliarky, ktorá si nekladie servítku
pred ústa. Vo filme ju stvárnila Jane
Fondová, na doskách Činohry SND sa
v tejto úlohe predstavila Táňa Pauhofo-
vá. Hovorí ľuďom veľmi trefné, často
nepríjemné veci. Je smoliarkou možno
práve preto, že je taká veľmi úprimná.
Mala veľmi ťažký život a chce stále
niečo dokázať. A darí sa jej to čoraz
menej a menej.
Režisérom hry je Martin Huba, drama-
turgičkou Darina Abrahámová. Okrem
Táni Pauhofovej sa predstavia aj Jakub
Rybárik, Ľuboš Kostelný, Tomáš Maš-
talír, Zuzana Fialová a ďalší. Najbližšie
predstavenie je v sobotu 8. decembra
2012 o 19.00 h v Sále činohry. (brn)

STARÉ MESTO
Nový dokumentárny film z dielne K2
Production Rabínka je vôbec prvým
spracovaním osudu Bratislavčanky
Gisi Fleischmann, ktorá počas druhej
svetovej vojny neúnavne pomáhala
zachrániť mnohé životy, sama sebe
však pomôcť nedokázala. Diváci ho
majú možnosť diváci vidieť na Filmo-
vom festivale Jeden svet v piatok 7.
decembra 2012 o 16:30 v kinosále Slo-
venskej národnej galérie.
„Holokaust nie je mŕtvy. Film otvára
množstvo otázok smerom do súčasnosti.
Dnes vidíme len fragmenty. Pokúša sa
otvoriť tento jav diferencovanejšie, zasa-
diť Gisin život do tohto širšieho kontex-
tu.“, hovorí režisérka Anna Grusková. 

Film Rabínka je „prvým“ v mnohých
rovinách. V kontexte prvého samostat-
ného slovenského štátu prvýkrát prezen-
tuje množstvo doteraz neznámych fak-
tov a dokumentov zo života bratislavskej
židovskej aktivistky, ktorá bola prvou
dámou boja za záchranu židovskej ko-
munity na Slovensku. Príbeh jej života
približujú aj talianski herci, ktorí ho ako
prví stvárnili na javisku. Je aj filmovým
režijným debutom Anny Gruskovej.
Život Gisi Fleischmann bol plný para-
doxov. Pozná ju málo ľudí, hoci pomoh-
la tisícom. Ušľachtilé ciele uskutočňo-
vala neušľachtilým spôsobom.  Praco-
vala v Ústredni Židov, ktorá z donútenia
spoluorganizovala deportácie, zároveň
však viedla ilegálnu Pracovnú skupinu,

ktorá sa ich pokúšala zastaviť. Podplá-
cala slovenských aj nemeckých úradní-
kov. Verila, že zachráni všetkých európ-
skych Židov. Chcela sa starať o svoju
veľkú i malú rodinu. Dcéry poslala do
Palestíny aby im zachránila život, no ich
vďaky sa nedočkala. Aj keď mala
mnoho možností sa zachrániť, ostala s
matkou v Bratislave. „Hádže ma to ako
loptičku od matky k dcéram a od dcér k
matke. Ale nad tým všetkým stojí moja
komunita.“
Film je výsledkom mnohoročného
výskumu na Slovensku aj v Izraeli. Ra-
bínka ponúka množstvo objavov zo slo-
venských, izraelských i amerických ar-
chívov, výpovede pamätníkov a histori-
kov od Melbourne po Bratislavu. (tom)

Príbeh Rabínky ako filmový dokument Vianočný

koncert bude

26. decembra
STARÉ MESTO
Slovenský komorný orchester Boh-
dana Warchala a Slovenský spevác-
ky zbor Adoremus pripravili na stre-
du 26. decembra 2012 jedinečné hu-
dobné stvárnenie tajomstva Vianoc -
Vianočný koncert v Dóme sv. Marti-
na.
Na Druhý sviatok vianočný o 15.00 h
uvedú v bratislavskej katedrále pod
vedením dirigenta Ewalda Danela a
zbormajstra Dušana Billa skladbu via-
nočnej pastorálnej lyriky - omšu patria-
cu k najobľúbenejším a najvyhľadáva-
nejším skvostom českej hudobnej lite-
ratúry od Jana Jakuba Rybu - Česká
mše vánoční Hej mistře.
Príbeh príchodu Kráľa ľudských sŕdc v
mnohorakej a rozmanitej podobe zve-
stujú okrem toho aj slovenské a inoná-
rodné vianočné koledy. V programe
Vianočného koncertu nebude chýbať
ani inštrumentálne dielo, ktoré svojím
naturelom zdôrazňuje a sprítomňuje
atmosféru Vianoc – známe Concerto
grosso g mol č. 8 op. 6 Fatto per notte
di Natale (Na Božie narodenie) od
Arcangela Corelliho.
Vianočná hudba interpretovaná v auten-
tickom a monumentálnom sakrálnom
priestore bratislavskej katedrály ponúka
poslucháčom nevšedný, jedinečný
duchovný a umelecký zážitok a zaiste
obohatí ich prežívanie sviatočného dňa.
Vstupné na Vianočný koncert v Dóme
sv. Martina je dobrovoľné. (ado)

Pomáhala ostatným, 

www.rabinka.sk

NOVÝ DOKUMENTÁRNY FILM O GISI FLEISCHMANNOVEJ

Rabínka

VÝSKUM, SCENÁR, RÉŽIA: ANNA GRUSKOVÁ   KAMERA: BRANISLAV PAŽÍTKA, NATAŠA DUDINSKI
STRIH: RÓBERT KAROVIČ   PRODUCENTKA: IVICA BARABÁŠOVÁ, K2 PRODUCTION, s.r.o.
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Račania budú

mať tiež svoje

Vianočné trhy
RAČA
Aj tento rok budú mať v Rači via-
nočné trhy. Predvianočnú atmosféru
s rozprávkovo vysvieteným Nemec-
kým kultúrnym domom si môžu
Račania prísť vychutnať od 6. de-
cembra do 9. decembra 2012.
Okrem vianočného punču, vareného
vína, cigánskej či pečenej klobásy si
bude možné kúpiť aj vianočné dekorač-
né predmety a zabaviť sa. Vystúpi tu
tanečný a spevácky krúžok pri ZŠ Tbi-
liská, deti zo ZŠ Jána de La Salle a
Gymnázia školských bratov, Spevácky
súbor Senior Račan, deti zo ZŠ J. A.
Komenského, skupina H&T, Lukáš
Pavlásek, Magic dance group, folklórny
súbor Vienok a dychovka Račianka.
V sobotu večer sa môžete zabaviť aj na
Mikuláškej Oldies párty. Program sa
bude pred Nemeckým kultúrnym
domom. V sobotu 8. decembra o 15.30
h príde medzi deti aj Svätý Mikuláš,
ktorý poslušných drobcov odmení
mikulášskym balíčkom. (mch)

Novomešťanom

v núdzi pomôže

samospráva
NOVÉ MESTO
Novomestská samospráva vyčlenila
viac ako 21-tisíc eur na vianočné prí-
spevky pre Novomešťanov, ktorí sa
ocitli vo finančnej núdzi. Jednorazo-
vý vianočný príspevok dostane 574
občanov.
„Hoci sú samosprávy v napätej finanč-
nej situácii, stále je veľa občanov, ktorí
sú na tom ešte horšie. Je našou povin-
nosťou im v maximálnej možnej miere
pomáhať a prispieť tak k tomu, aby aj
oni mohli prežiť vianočné sviatky čo
najdôstojnejšie,“ povedal starosta Nové-
ho Mesta Rudolf Kusý.
Mestská časť finančne pomôže 574
Novomešťanom, ktorí dostanú vianoč-
ný príspevok od 30 do 70 eur. Peniaze si
budú môcť vyzdvihnúť začiatkom
decembra. Príspevok dostanú občania,
ktorí sú odkázaní na dávku v hmotnej
núdzi od štátu - dôchodcovia, rodiny s
nezamestnanými rodičmi, či osamelé
matky s deťmi. Najväčšiu skupinu tvo-
ria osamelí a nepracujúci dôchodcovia,
ktorých dôchodok nepresahuje 340 eur
a je ich jediným príjmom.
Nové Mesto pripravuje pre osamelých
občanov aj štedrovečerné posedenie s
tradičným vianočným občerstvením a
kultúrnym programom, ktoré sa usku-
toční 21. decembra v Stredisku kultúry
na Vajnorskej ulici. (mch)

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

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.

PRIVÍTAJTE AMERICKÝCH TURISTOV
U VÁS DOMA

PETRŽALKA
V Petržalke otvorili už šieste denné
centrum pre seniorov. Denný stacio-
nár sa nachádza v lokalite Dvory, na
Gercenovej ulici, kde doteraz
dôchodcom takéto zázemie chýbalo.
V centre sa budú môcť dôchodcovia
venovať svojim záľubám, ručným prá-
cam, môžu si vymeniť skúsenosti,
absolvovať zaujímavé prednášky a inak
tvorivo využiť voľný čas v kruhu svo-
jich rovesníkov. Centrum má kapacitu
50 ľudí, pričom záujem prejavilo už
viac ako 30 dôchodcov.
Denný stacionár pre seniorov otvoril

minister práce Ján Richter a starosta
mestskej časti Petržalka Vladimír
Bajan. „Aj keď je v súčasnosti  stredo-
bodom verejnej a mediálnej pozornosti
mladá generácia, pretože vládne akýsi
„kult mladosti,“ nesmieme a ani
nechceme zabúdať na generáciu star-
ších.  Skôr narodení totiž  právom oča-
kávajú otvorenejší, integrujúcejší a ľud-
skejší prístup spoločnosti, pretože sú
pre nás nenahraditeľným zdrojom hod-
nôt, skúseností a poznania,“ povedal
minister Richter petržalským dôchod-
com, ktorý si v sprievode starostu Vla-
dimíra Bajana obzrel nové priestory.

„Som rád, že v roku, ktorý Európska
komisia vyhlásila za rok aktívneho star-
nutia a solidarity medzi generáciami,
môžeme našim seniorom dať takýto
významný mikulášsky darček. Nebolo
jednoduché nájsť prostriedky na úpravu
týchto priestorov a na materiálne vyba-
venie,“ povedal starosta Vladimír
Bajan. Prítomným seniorom zaželal,
aby sa v klube cítili čo najlepšie a
využívali ho ako miesto aktívneho trá-
venia voľného času.
Finančné náklady na vybudovanie petr-
žalského denného stacionára boli okolo
15-tisíc eur. (mch)

Na Gercenovej ulici otvorili už šiesty

petržalský stacionár pre seniorov

BRATISLAVA
Vinohrady sú významným a nena-
hraditeľným zdrojom pracovných
príležitostí aj zdrojom ekonomické-
ho rastu regiónu. Aj ich prostredníc-
tvom sa Bratislavská župa môže stať
čoraz atraktívnejšou turistickou des-
tináciou. Konštatovali to predstavi-
telia Bratislavského kraja na semi-
nári o problematike vinohradov,
ktorý zorganizovala župa v spolu-
práci s krajskou organizáciou Brati-
slava Region Tourism.
„Kto ničí vinohrady, ničí pracovné
miesta a rozvoj regiónu,“ povedal
predseda Bratislavského samosprávne-

ho kraja Pavol Frešo. „Je trestuhodné,
že posielame Bratislavčanov užívať si
vinohrady do Rakúska a investujeme
do cudzích regiónov. Pritom pod
nosom máme tento klenot a nevenuje-
me sa mu, respektíve ho zanedbávame.
Tento trend musíme obrátiť a to pova-
žujeme za svoju absolútnu politickú
povinnosť,“ povedal vicežupan a pred-
seda BRT Ivo Nesrovnal.
Na seminári Vinohrady, zdroj hospo-
dárskeho rastu regiónu sa jeho účastní-
ci zamerali na tému vinohradníctva a
vinárstva a jeho význam pre hospodár-
sky rast regiónu, rozvoj cestovného
ruchu či podporu zamestnanosti.

Vyzvali poslancov Národnej rady SR,
aby vyvinuli zákonodarnú iniciatívu s
cieľom prinavrátiť ochranu Malokar-
patských vinohradov a zabezpečiť zvý-
šenú ochranu vinohradov aj tam, kde
už v súčasnosti vinice nie sú obhospo-
darované.
Samosprávy obcí vyzvali, aby vo svo-
jich katastrálnych územiach chránili
územia vinohradov, a krajskú samo-
správu vyzvali, aby novým územným
plánom Bratislavského kraja obnovila
a zintenzívnila ochranu Malokarpat-
ských vinohradov v zmysle zákazu ich
ďalšej zástavby a úbytku plôch vino-
hradov. (bsk)

Ničenie vinohradov berie ľuďom prácu

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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NA DÚBRAVSKEJ CESTE vstúpil
do pobočky banky muž ozbrojený krát-
kou strelnou zbraňou. Pod hrozbou
použitia zbrane si z pobočky odniesol
peniaze spolu s farbiacim balíčkom.
Počas prepadu sa v pobočke žiaden
klient nenachádzal, lúpež sa zaobišla
bez zranení. Polícia po páchateľovi
pátra. Bol vysoký asi 185 cm, oblečenú
mal bundu tmavej farby s výraznými
švami po okrajoch vreciek, modré rifle
a obuté hnedé tenisky. Tvár si kryl
kuklou a kapucňou na hlave, ozbrojený
krátkou strelnou zbraňou.
NA BÍLIKOVEJ ULICI skoro ráno
policajná hliadka zbadala dvoch
mužov, ako sa motajú okolo zaparkova-
nej dodávky Fiat Ducato. Rozhodli sa
ich skontrolovať, pričom si všimli, že
muži otvorili interiérovú aj motorovú
časť vozidla. Po výzve, aby preukázali
totožnosť, obaja začali utekať. Policajti
ich začali prenasledovať. Na výzvu,
aby v mene zákona zastali, reagoval je
jeden, druhý utekal ďalej, pričom
nereagoval ani na výstražný výstrel. Po
chvíli ho policajti vypátrali v aute na
Bílikovej ulici. Obaja muži - 27-ročný
Peter a 28-ročný Jozef, obaja z okresu
Námestovo, boli obvinení z pokusu o
krádež formou spolupáchateľstva.
NA KRIŽOVATKÁCH sa vlámal do
jedného z bytov zlodej a 33-ročnej
majiteľke ukradol veci za viac ako 32-
tisíc €. Zobral odcudzil šesť značko-
vých hodiniek z drahých kovov, zlatú
retiazku, jeden pár zlatých náušníc, dve
vzácne mince zo zlata a značkové pero
zo zlata. Zlodejovi hrozí trest odňatia
slobody na 3 až 10 rokov.
NA DREVENEJ ULICI prepadol oz-
brojený muž recepciu hotela a pod
hrozbou zbrane žiadal od recepčnej
peniaze. Keď mu povedala, že žiadne
nemá, preskočil pult a prehľadal recep-
ciu. Následne zobral pokladničku s
hotovosťou 330 € a z hotela ušiel.
Recepčná zranená nebola, polícia po
lupičovi pátra.
NA OPLETALOVEJ ULICI sa v po-
poludňajších hodinách pred reštauráci-
ou obnažoval 33-ročný Bratislavčan.
Občania ho zadržali a zavolali polícia,
tá exhibicionistu odviezla na policajné
oddelenie, kde prípad klasifikovala ako
priestupok proti občianskemu spoluna-
žívaniu.
V DUNAJI pri Ekonomickej univerzi-
te v Petržalke našiel náhodný okoloidú-
ci muža bez známok života. Smrť
muža, ktoré totožnosť bola neznáma,
začala polícia vyšetrovať ako prečin
usmrtenia.
NA HLAVÁČIKOVEJ ULICI zho-
reli nadránom štyri motorové vozidlá -
VW Golf, Toyota Yaris, Suzuki Ignis a
Suzuki SX4. Podľa znalca bol požiar
založený úmyselne. Škoda na motoro-
vých vozidlách bola predbežne vyčísle-
ná na 20 500 €. Polícia začal trestné stí-
hanie pre poškodzovanie cudzej veci.
Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody
na 6 mesiacov až 3 roky. (brn)

Palugyayovci

boli svetoví, ale

aj prešporskí
Značka Chateau Palugyay vyrástla zo
špecifického podhubia spoločenských
a hospodárskych podmienok „grün-
derských čias“ v 19. storočí v dobo-
vom Rakúsko-Uhorsku. Svedčí o tom,
že aj na území dnešného Slovenska
žili podnikaví a talentovaní ľudia,
ktorí obstáli na súťaži na európskom
a svetovom trhu.
Zakladateľ firmy a jeho nasledovníci
vybudovali v tom čase globálny podnik s
celosvetovým dosahom a udržali jeho
prosperitu do obdobia radikálneho obratu
domácich hospodársko-politických pod-
mienok po 1. svetovej vojne. Z mnohých
životopisných údajov, ktoré sme v tejto
krátkej štúdii obišli, pretože majú z hľa-
diska predmetu tejto práce sprostredko-
vaný význam, vyplýva jednoznačná spo-
ločensko-kultúrna spätosť vlastníkov
firmy, napriek svetovému rozmeru ich
podnikania, s lokálnou meštianskou spo-
ločnosťou dobového Prešporka.
Dobové dokumenty obsahujú veľmi veľa
svedectiev o tom, že firma Palugyay a jej
predstavitelia prejavovali vlastnosti, ktoré
sú v dnešnom kapitalizme opäť žiadané,
ako je spoločenská zodpovednosť firiem,
firemná kultúra, občianska solidarita a
podobne. Očividne aj tie prispeli k úspe-
chu firemného podnikania a značky,
ktorá prežila svoju dobu a pokúša sa opäť
získať priazeň spotrebiteľa.

~     ~     ~
Jakub Palugyay sa narodil v roku 1819. V
roku 1844 prevzal reštauráciu na Želez-
nej studienke, o štyri roky neskôr mest-
skú strelnicu a reštauráciu v hoteli U zele-
ného stromu. V roku 1857 prevzal aj
hotel. V roku 1857 sa začali prvé dodáv-
ky vína na belgický dvor, v roku 1864
prvé dodávky vína do Mexika. V roku
1865 bola priemyselná výstava v Pre-
šporku, kde Palugyayovci získali čestné
uznanie I. triedy za Villányske vína. Strie-
borná medaila na výstave v Modlingu.
Franz Jozef I. udeľuje Jakubovi Palugy-
ayovi titul mexického a kniežaco-
nassausského dvorného dodávateľa.
V roku 1866 rakúsky referent pre lodnú
dopravu v Terste Dr. Rittersberg oceňuje
zásluhy Palugyaya o zaslúžené uplatne-
nie najušľachtilejšej plodiny Rakúsko-
Uhorska v zámorskej ríši, na čo sa dote-
raz žiadny producent vína v Rakúsku
neodvážil. Sprístupnil pre vína nové
vysoko lukratívne odbytiská a dal týmto
výrobkom obchodne hospodársku dôleži-
tosť pre štát. V tom istom roku získava
Zlatý kríž za zásluhy s korunou.
V roku 1868 dostal titul dvorného dodá-
vateľa arcikniežaťa Jozefa. V roku 1871
bol vymenovaný za cisársko-kráľovské-
ho dvorného dodávateľa. V roku 1872 sa
začala výstavba pivnice a prevádzkovej
budovy Chateau Palugyay za mýtnou čia-
rou. V roku 1873 získava Palugyay veľkú
zlatú medailu za zásluhy Svetovej výsta-
vy vo Viedni a Rytiersky kríž Radu Fran-
tiška Jozefa. V roku 1875 bol zvolený do
mestskej rady. Postupne bol vymenovaný
za dvorného dodávateľa rumunského
kniežaťa, srbského dvorného dodávateľa,
dvorného dodávateľa kráľa Španielska. V
roku 1882 začal stavať dom na Hlavnom
námestí. Gejza Blaas

(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)

KONIEC

Ukradnutý kľúč mestského múzea
Vrchol kopca, na ktorom sa vyvinul
areál Bratislavského hradu, bol
odjakživa prístupný najmenej dvo-
ma cestami. Obidve sa začínali pri
brode cez Dunaj, niekde, kde sa
neskôr sformovalo dnes už nejestvu-
júce Rybné námestie. Dunaj tam
kedysi vytváral malú zátoku, kde
bolo možné zakotviť aj menšie člny. 
Jedna z ciest pokračovala cez návršie,
kde od druhej polovice 15. storočia
stojí východná časť Dómu svätého
Martina, terajšou Kapitulskou ulicou
na sever a potom plynule na terajšiu
Zámockú ulicu až k opevnenému areá-
lu. Špirálovite sa vinula po svahoch
návršia, bola zhora dobre viditeľná.
Obyvatelia návršia mali dosť času pri-
praviť sa na obranu, ak sa po ceste blí-
žil nepriateľ. Cesta pozvoľne stúpala a
umožňovala aj dopravu ťažkých bre-
mien, napríklad stavebného materiálu.
Druhá cesta sa začínala na tom istom
mieste na brehu Dunaja, ale stúpala po
východnom svahu kopca rýchlejšie a
prudšie ako tá špirálovitá. Bola vhodná
najmä pre peších a pre jazdcov. Koče a
vozy s nákladom mali na nej asi pro-
blémy. Pozdĺž tejto cesty sa od stredo-
veku usadzovali hradní služobníci, a
stavali si tam svoje príbytky. Na roz-
diel od tej „veľkej“ Zámockej cesty sa
pre túto až do 19. storočia používal
názov Malá Zámocká. V roku 1879 ju
pomenovali podľa básnika Petöfiho.
Rozšírila sa legenda, že Petöfi (vtedy
ešte Alexander Petrovič) kdesi na tej
ulici býval. Faktom je, že v nejakom
„domčeku pri 27. schode Zámockých
schodov“ odpisoval spolu s básnikom
Józsefom Kalmárom zvesti či správy z
krajinského snemu 1843/44 (Ország-
gyülési tudosítások). Teda nie na tej
ulici, ale na paralelne stúpajúcich scho-
doch. Nevyplýva z toho ani, že by v
dome bývali. Mohla tam byť napríklad
krčma, v ktorej sa básnici radi schádza-
li a zdržiavali. V roku 1945 meno vtedy
nepopulárneho Petöfiho z názvu ulice
vymazali a nazvali ju podľa slovenské-
ho spisovateľa Pavla Beblavého. 
V druhej polovici 16. storočia postavi-
li na mieste, kde sa terajšia Beblavého
ulica spája so Zámockými schodmi,
zaujímavý objekt s miniatúrnym dvor-
čekom, arkádou, vežičkou a vysunu-
tým arkierom, ktorého fasáda bola
ozdobená sgrafitom. Výstavný dom
slúžil až do polovice 19. storočia ako
radnica podhradnej obce Schlossgrund.

Jeho vynikajúca architektúra je zveč-
nená na niekoľkých grafických listoch
s historickými vedutami hradu a mesta. 
V súvislosti s likvidáciou Vydrice a s
výstavbou Nového mosta zažila aj
Beblavého ulica katastrofu. Skoro všet-
ky historické domy zbúrali, ponechali z
nich len priečelné múry. Za nimi posta-
vili nové objekty. Potom originálne
fasády až na jadro otĺkli a znovu omiet-
li. Vtedy sa tomu hovorilo „pamiatková
rekonštrukcia“. Meštiansky dom na
dolnom konci ulice (č.1) pri jej vyúste-
ní do Židovskej dostal novú náplň.
Medzi staré obvodové múry z 18. storo-
čia necitlivo vložili modernú železobe-
tónovú konštrukciu. Namiesto obyt-
ných priestorov vznikli na všetkých
poschodiach (okrem zachovaného sute-
rénu) výstavné siene nepravidelného
pôdorysu navzájom prepojené otvore-
ným točitým schodišťom. V roku 1973
v takto zásadne a necitlivo prestavanom
dome otvorilo Mestské múzeum svoju
expozíciu umeleckých remesiel. Boli
tam prezentované najvzácnejšie a naj-
typickejšie výrobky starých prešpor-
ských majstrov. Ako pútač múzea a ako
ozdobu zjednodušenej barokovej fasá-
dy vtedy použili vývesný štít zámočníc-
kej dielne z prvej polovice 19. storočia.

Múzeum ho získalo kúpou u bratislav-
ského starožitníka I. Kohna v roku
1924. Nevie sa, kto bol jeho pôvodný
majiteľ, ani kde znamenie pôvodne
viselo. Ozdobný 60 cm vysoký železný
kľúč visel na konzole esovitého tvaru,
ktorá je bohato ozdobená jemne tepa-
nými železnými akantovými lístkami.
Zbierkový predmet – exponát umiestni-
li v bezpečnej výške. Mysleli si vtedaj-
ší pracovníci múzea. Expozícia je už
roky zrušená. Pre výstavné účely nevy-
hovujúce a ťažko udržiavateľné prie-
story sa dočasne zmenili na depozitár
múzea. 
Vývesný štít v tvare pozláteného sym-
bolického kľúča visel na fasáde domu
skoro štyridsať rokov. Expozícia tam
už nebola, ale turisti si ho radi fotogra-
fovali. Zdalo sa, že nie je ničím ohroze-
ný. V druhej polovici novembra kľúč
zmizol. Niekto ho ukradol. Musel to
byť kúsok akrobata. Páchateľ asi stál
na kabíne nákladného auta. Nie je
ťažké domyslieť si, kam asi nákladné
autá touto ulicou chodia. Dodávajú
tovar do reštaurácií? Zásobujú „zasta-
venú“ stavbu na hornom konci? Alebo
kľúč odniesol mimoriadne vysoký
obor? Len tak z recesie? Stále má mož-
nosť odcudzený kľúč do zbierok
Múzea mesta Bratislavy (hoci ano-
nymne) vrátiť. Štefan Holčík 

FOTO -  Anton Fiala
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vyjdú o dva týždne

20. decembra 2012

ŠTVRTOK 6. decembra
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká doktorská
rozprávka, Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 11.00 - Svätý Mikuláš na doskách Mest-
ského divadla, podujatie pre deti, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
�16.00 - Čo sa skrýva za (Novou) scénou?,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 16.00 - Rozsvietenie vianočného strom-
čeka a otvorenie Petržalských vianočných
trhov,  Markova ulica
�18.00 - Čo sa skrýva za (Novou) scénou?,
Nová scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - A. P. Čechov: Čajka, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Beatles Vianoce 2012, koncert,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - Taká strata krvi, Divadlo Ívery,
Školská ulica
� 20.00 - Carl Orff: Carmina Burana, Hant
Aréna na Pasienkoch

PIATOK 7. decembra
� 10.00 - L. Kerata: Peceň, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká doktorská
rozprávka, Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 18.00 - Zimný Kozel Žákovic Open
2012, koncert, Majestic Music Club,
Karpatská ulica
�19.00 - T. Brandon: Charleyho teta, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Tabori: Matkina guráž, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Dalibor Janda, koncert, Istro-
polis, Trnavské mýto
� 19.00 - L. Kerata: Peceň, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Folkové Vianoce: SKLO & Soňa
Horňáková, koncert, Ticho a spol., Školská
ulica
� 19.00 - E. O´Neill: Cesta dlhého dňa do
noci, Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - K. Vosátko: Modelky 2, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 20.00 - Dlhá noc, činoherno-tanečné
predstavenie, Elledanse, Miletičova ulica

SOBOTA 8. decembra
�10.00 - Vianočný bazár chalaňov, charita-
tívne podujatie, Národné osvetové centrum,
Námestie SNP
�17.00 - HC Slovan Bratislava - HC Lev
Praha, Kontintálna hokejová liga, Slov-
naft Aréna
� 17.00 - Vianočný koncert Speváckeho

zboru mesta Bratislavy, Mestské divadlo,
Laurinská ulica
� 18.00 - Vianočná suita: Marián Varga,
koncert, Veľký evanjelický kostol,
Panenská ulica
� 19.00 - L. Kerata: Peceň, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
�19.00 - P. I. Čajkovskij: Spiaca krásavica,
Sála opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa strieľajú,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Princ a Večernica, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Tabori: Matkina guráž, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Tajomstvo orientu, orientálna
tanečná show, Dom kultúry Dúbravka,
Saratovská ulica
� 19.00 - G. Spiró: Prach alebo dvaja
Maďari sa zbláznili..., Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája
� 20.00 - Dlhá noc, činoherno-tanečné
predstavenie, Elledanse, Miletičova ulica

NEDEĽA 9. decembra
�10.00 - Vianočný bazár chalaňov, charita-
tívne podujatie, Národné osvetové centrum,
Námestie SNP
� 14.00 - Pomáda, muzikál, Heineken To-
wer Stage, Pribinova ulica
� 14.00 - Tri prasiatka, Mestské divadlo,
Laurinská ulica
� 15.00 - Pes (prí)tulák, Staromestský klub
10x10, Školská ulica
� 19.00 - L. Kerata: Peceň, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Princ a Večernica, Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 18.00 - G. Tabori: Matkina guráž, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Kubička: Osemnešťastný člo-
vek, Historická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - G. Sibleyras, J. Dell: Půldruhé
hodiny zpoždění, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - Caffe Rozkokoš, Medzinárodné
divadlo Meteorit, Čulenova ulica
� 19.00 - Polooblačno, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor, Divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad

PONDELOK 10. decembra
� 19.00 - V. Janoušková: Déjá vu, Ticho a
spol., Školská ulica
� 19.00 - W. D. Home: Rybárik kráľovský,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - W. Allen: Riverside Drive, Old

Saybrook, Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Varnus Xavér, organový koncert,
Istropolis, Trnavské mýto
� 20.00 - Selah Sue, koncert belgickej spe-
váčky, Ateliér Babylon, Kolárska ulica

UTOROK 11. decembra
� 10.00 - G. Tabori: Matkina guráž, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 10.30 - Rómeo a Júlia, 3Balet, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Jevgenij Pľučšenko: Pán ľadu
2012, korčuliarska show, Zimný štadión
Ondreja Nepelu, Ulica odbojárov
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v hlave,
Historická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov, Astorka
Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - G. Puccini: Manon Lescaut, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Tabori: Matkina guráž, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Desmod & Cigánski diabli, kon-
cert, Istropolis, Trnavské mýto

STREDA 12. decembra
� 10.00 - Čarodejník z krajiny OZ, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká doktorská
rozprávka, Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie
�19.00 - N. Werdelinová: Milovníci, Astor-
ka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Cigáni idú do neba, Nová scéna,
Kollárovo námestie
n 19.00 - A. Jablonská: Pohania, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Koniec sveta, koncert, Zimný
štadión O. Nepelu
� 19.00 - Václav Neckář, koncert, NTC
Aegon Aréna, Príkopova ulica
� 19.00 - S Rock and Rollom na koniec
sveta, Stredisko kultúry Nové Mesto,
Vajnorská ulica
�19.00 - M. Lasica: Na fašírky mi nesiahaj,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 20.00 - Dan Bárta & Illustratosphere &
Epoque, vianočný koncert, Ateliér Babylon,
Kolárska ulica
� 20.00 - Desmod & Cigánski diabli, kon-
cert, Istropolis, Trnavské mýto

ŠTVRTOK 13. decembra
� 17.00 - Red Bulls Salute-European Trop-
hy Finals, hokej, Zimný štadión O. Nepelu
� 19.00 - U. Scholz, N. Duato: DUO, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa strieľajú,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen noci sväto-
jánskej, Astorka Korzo´90, Námestie SNP

� 19.00 - Vianočný koncert Heleny Von-
dráčkovej, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - P. Kolečko: Poker face Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 20.30 - Red Bulls Salute-European Trop-
hy Finals, hokej, Zimný štadión O. Nepelu

PIATOK 14. decembra
�19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze, Astor-
ka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - G. Verdi: Otello, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - Elán v Divadle, koncert, Historic-
ká budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 20.00 - Uprising (Winter part), zimné
pokračovanie letného festivalu Uprising,
Ateliér Babylon, Kolárska ulica

SOBOTA 15. decembra
� 19.00 - G. Donizetti: Nápoj lásky, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavovo námes-
tie
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožničky, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
�19.30 - Honza a Franta Nedvědovci, kon-
cert, Istropolis, Trnavské mýto
� 18:00 - BK Inter Bratislava - Komárno,
basketbalová extzraliga mužov, Športová
hala Pasienky
� 20.30 - Red Bulls Salute-European Trop-
hy Finals, hokej, Zimný štadión O. Nepelu

NEDEĽA 16. decembra
�15.00 - Just Dance - Dobrý večer, Broad-
way!, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 17.00 - VT Unicef Bratislava - Kaštela,
volejbal mužov, Športová hala Pasienky
� 20.00 - Red Bulls Salute-European Trop-
hy Finals, hokej, Zimný štadión O. Nepelu
�19.00 - Just Dance - Dobrý večer, Broad-
way!, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Pitbull, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

PONDELOK 17. decembra
�19.00 - W. Shakespeare: Macbeth, Historic-
ká budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie

UTOROK 18. decembra
� 19.00 - Elán v Divadle, koncert, Sála
opery a baletu SND, Pribinova ulica
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�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk
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Dobrovoľníci 

zazimovali

záhradu
STARÉ MESTO
Medickú záhradu pripravilo vyše
170 dobrovoľníkov na zimu. Do jej
čistenia a upratovania aj okolitých
uličiek sa pustili zamestnanci spoloč-
nosti Dell a verejnosť.
„Upratovanie Medickej záhrady bolo
jedno z posledných veľkých tohtoroč-
ných dobrovoľníckych podujatí. Ne-
smierne ma teší, že záujem zo strany
zamestnancov, ale aj verejnosti, je stále
väčší a spoločne môžeme urobiť viac
pre Staré Mesto,“ povedala starostka
Starého Mesta Táňa Rosová. (mch)

V knižnici budú 

bezplatne 

testovať pamäť
STARÉ MESTO
V Staromestskej knižnici si budú
môcť záujemcovia bezplatne otesto-
vať pamäť. Testy budú viesť špecia-
listi z Centra Memory počas 10. a 11.
decembra 2012 v pobočkách na
Panenskej a Záhrebskej ulici.
Testovanie trvá 40 minút. Odborníci test
hneď vyhodnotia a poskytnú konzultá-
cie o ďalšom možnom postupe, ako
pamäť rozvíjať. Záujemcovia sa musia
vopred prihlásiť na telefónnych číslach
5441 1874 a 5249 1633. Viac na
www.starlib.sk (mch) 

STARÉ MESTO
Krajský pamiatkový úrad v Bratisla-
ve potvrdil rozpor stavby na Bebla-
vého ulici (tzv. Fischerov dom) so
záväznou časťou územného plánu
zóny Podhradie a svoje negatívne
stanovisko k stavbe. Pamiatkari sa
budú môcť k stavbe vyjadriť iba v
prípade, ak stavba bude v súlade s
plánom zóny. To by mal deklarovať
obstarávateľ územného plánu zóny,
teda mesto Bratislava.
Na stanovisko pamiatkarov čakala
mestská časť Staré Mesto, aby mohla
pokračovať v konaní o dodatočnom sta-

vebnom povolení alebo o odstránení
stavby.
„Stavebný úrad sa konečne môže vo
veci pohnúť,“ povedala starostka Staré-
ho Mesta Táňa Rosová. Podľa nej nik
nepochybuje o tom, že stavebník neko-
nal tak ako mal, nerešpektoval výzvy
stavebného úradu a preto stavebný úrad
vedie voči nemu konanie. „Výsledkom
bude rozhodnutie o tom, či sa bude
búrať alebo nie. Som presvedčená o
tom, ak má byť stavba v súlade s územ-
ným plánom, bude musieť stavebník jej
časť odstrániť“ povedala starostka
Rosová.

Druhé konanie o zmene stavby pred
dokončením staromestský stavebný
úrad zastavil. V minulosti tu vykonal
štátny stavebný dohľad a vyzval sta-
vebníka, aby práce zastavil. Ten to
nerešpektoval a tak stavebný úrad v
apríli začal konanie o budúcnosti stav-
by. V júli stavebný úrad vykonal
obhliadku stavby a vydal predbežné
opatrenie o zastavení prác na streche,
ktoré mali súvisieť s udržiavaním a
zabezpečovaním stavby. Predbežné
opatrenie o zastavení prác nedávno
Krajský stavebný úrad v Bratislave
zrušil. (brn)

Staré Mesto rozhodne, či Fischerov

dom nechá zbúrať alebo ho legalizuje


